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บทคดัย่อ 

 
ช่ือโครงการวิจยั  :  วิธีสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน เพื่อพฒันาทกัษะภาษา 

   แบบบูรณาการสาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในชุมชนชนบท 
ผูว้ิจยั   :  ภทัรกมล  รักสวน 
ทุนอุดหนุนการวิจยั :  คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ระยะเวลาทาํการวิจยั :  1 ปี  

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยประยุกต์ มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างนวตักรรมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษแบบบูรณาการโดยใชว้ิธีสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะ
ภาษาองักฤษแบบบูรณาการของนักเรียนก่อนและหลงัจากการไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเน้นการ
ปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบเนน้การปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีใช้
เทคนิควิธีสอนดว้ยวิธีสอนแบบการปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบา้นสันคะยอม อาํเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 29 คน ดําเนินการทดลองกลุ่มเดียว เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน   คู่มือประกอบการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ แบบฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษ ส่ือตวัอย่าง และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test โดยใชโ้ปรแกรม SPSS  
 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. การวิจยัไดส้ร้างนวตักรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบบูรณาการโดยใชว้ิธีสอน
ภาษาองักฤษแบบเน้นการปฏิบติังาน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือประกอบการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ และคู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้การปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้  มี 
ทกัษะภาษาองักฤษแบบบูรณาการท่ีสูงข้ึน 

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้การปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4. ครูผูส้อน ท่ีใช้เทคนิควิธีสอนด้วยวิธีสอนแบบการปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการ
เรียนรู้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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Abstract 

 
Research Title  :  The Task-based English Learning and Teaching Method to Develop  

   Language skills for Secondary Class Student Level 1 in Local Community 
Researcher  :  Pattaragamol  Ruksuan 
Research Fund  :  National Council for Peace and Order (NCPO)   
Duration  :  1 Year  

 
 The purposes of this study were to create invention for integrated skills in English teaching and 
learning using task-based English learning and teaching, to develop integrated language skills of 
students using task-based learning and scaffolding, to study the satisfaction of students using task-based 
learning, and to study the satisfaction of teachers using task-based teaching.  The population was 29 
Mathayom Suksa 1 students enrolled in the year 2015 at Baan Sankayom School, Mae Rim, Chiang 
Mai.  The experiment followed the one group pretest posttest design.  The experimental instruments 
consisted of pretest, posttest, computer assisted instruction and its guidebook, English workbook and 
its guidebook, sample tasks, and satisfaction checklists.  The data obtained were analyzed by mean and 
standard deviation, and t-test using SPSS for Windows.  
 The findings of this research were as follows:   

1. The computer assisted instruction, its guidebook, English workbook, and its guidebook 
were created and produced to use in the research. 

2. The integrated English language skills of the students using task-based learning and 
scaffolding had developed increasingly.  

3. The students using task-based learning strongly satisfied their learning.  
4. The teachers using task-based teaching strongly satisfied their technics of teaching.  
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