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1. ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 

ปัจจุบนักระแสสงัคมโลกเขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อการกาํหนดนโยบาย  ยทุธศาสตร์  และ
แผนการพฒันาประเทศ ประเทศไทยจึงไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงการเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงใน
รูปแบบต่าง ๆ และตอ้งปรับตวัใหส้อดรับกบัการเปล่ียนแปลงรอบดา้นและดาํเนินไปตามครรลองของ
ระเบียบสงัคมใหม่ อาทิ การรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกิจ การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศ การ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ และความสามารถในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพจึงเป็นส่วนสาํคญัในการบริหารจดัการประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนืและเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ในการท่ีจะทาํใหป้ระเทศไทยสามารถแข่งขนัและมีพื้นท่ีในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก 
 การท่ีประเทศไทยเขา้ไปเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนทาํให้ประเทศไทยตอ้งเตรียมการ
และสร้างความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัการเคล่ือนยา้ยแรงงาน รับความเปล่ียนแปลงในการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม และพฒันาประเทศใหส้ามารถแข่งขนัได ้โดยดาํเนินงานตามกรอบและกติกาของ
กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียนซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโครงสร้าง
องค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน และเช่ือมโยงแต่ละ
ประเทศเขา้ดว้ยกนั จากกฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 บญัญติัว่า “The working language of ASEAN shall be 
English” หรือ “ภาษาท่ีใชใ้นการทาํงานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ” (Association of Southeast Asain 
Nations, ม.ป.ป.) ทาํให้ประเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาขีดความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษของ
ประชากรในประเทศ เพราะประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือใน
การติดต่อส่ือสาร ไม่เฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนโย
บายร่วมกนั ไม่เฉพาะนกัธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการดาํเนินธุรกิจระหว่างกนั แต่
ทุกคนท่ีอยู่ในอาเซียนลว้นเป็นพลเมืองของอาเซียน แนวโน้มของการเคล่ือนยา้ย ไปมาหาสู่ เดินทาง
ท่องเท่ียว และประกอบอาชีพทาํให้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมืออนัดับหน่ึงในการติดต่อส่ือสารใน
ประชาคมอาเซียน ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาท่ีหน่ึงอนัเป็นภาษา
ประจาํชาติของแต่ละคน (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554)  
 จากรายงานดชันีความสามารถดา้นภาษาองักฤษ   (EF English Proficiency Index) ในปี พ.ศ.
2554 ของสถาบนั Education First (EF) สาํนกังานใหญ่ในเมืองลูเซิร์น (Luzern) ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์
ดชันีดังกล่าวมาจากการรวบรวมขอ้มูลจากประชากรในวยัทาํงานกว่า 2 ลา้นคน ใน 44 ประเทศ ท่ี
ภาษาองักฤษไม่ไดเ้ป็นภาษาแม่ทัว่โลก การวดัผลจะวดัจากการทดสอบความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 
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ซ่ึงความสามารถดา้นภาษาองักฤษของคนไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 42 จาก 44 ประเทศ โดยจดัอยู่ในกลุ่ม
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษตํ่ามาก (Very Low Proficiency) หากเทียบเฉพาะในประเทศเอเชียท่ีทาํ
การวิจยัมี 13 ประเทศ ปรากฏว่าประเทศท่ีมีความสามารถด้านภาษาองักฤษสูงสุด ได้แก่ มาเลเซีย 
รองลงมา  ฮ่องกง เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ไตห้วนั ซาอุดิอาระเบีย จีน อินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย 
(อนัดบัท่ี 12 จาก 13) และคาซคัสถาน ตามลาํดบั (อา้งใน ปัญญา เบญจศิริวรรณ, 2556) ดงันั้นส่ิงสาํคญั
ท่ีสุดในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย คือ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการ
จะไดม้าซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพนั้นคือตอ้งจดัการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน รัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งลงทุนเพิ่มทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ เพ่ือสร้างเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เพิ่มศกัยภาพของบุคคลอยา่งย ัง่ยนื และรองรับการรวมตวัของประชาคมต่าง ๆ  
 ปัจจุบนั ประเทศไทยให้ความสําคญักบัการพฒันาคน โดยมุ่งให้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 
(สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) โดยมีนโยบายในการพฒันาการศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเสริมสร้างทุนทางปัญญาอยา่งย ัง่ยืน และสร้างภูมิคุม้กนัของประเทศท่ีทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของประเทศในอนาคตอยา่งมัน่คง สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) จึง
มีนโยบายในการเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ และถือเป็นความ
จาํเป็นเร่งด่วนของประเทศไทย ในสภาวะท่ีระดบัความสามารถของคนไทยในดา้นภาษาองักฤษอยูใ่น
ระดบัตํ่ามาก ขณะท่ีตอ้งเร่งพฒันาประเทศให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลกและรองรับภาวะการคา้ 
การลงทุน การเช่ือมโยงระหว่างประเทศ และการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจท่ีใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษจึงเป็นส่วนสําคญัท่ีตอ้งเร่ง
ดาํเนินการใหเ้กิดผลสาํเร็จ  
 แต่อยา่งไรก็ตามทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษของคนไทยก็ยงัพฒันาไปไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จาก
งานวิจยั ของมูลนิธิเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ, 2552) ซ่ึงส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
การพูด อ่าน ฟัง เขียน ภาษาองักฤษในหมู่คนไทย พบว่าประเทศท่ีพูดภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง มี
ปัญหาการอ่าน เขียนภาษาองักฤษไม่ไดต้ามเกณฑ ์เพราะวิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีเน้นการสอนอ่าน 
ดว้ยความจาํประกอบรูปภาพ ทาํให้เด็กมีปัญหาในการอ่านคาํใหม่ ๆ ท่ีครูไม่เคยสอน เช่น อ่านไม่ออก 
ไม่ชดั ไม่ถูกตอ้ง จึงตอ้งใชศ้าสตร์แห่งการเดาสุ่ม (Guesswork) มาช่วยเม่ือตอ้งอ่านบทอ่านใหม่ ๆ ท่ีครู
ไม่ไดส้อนมาก่อน 

เสง่ียม โตรัตน์ (2556) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร กล่าวถึงการศึกษา
วิเคราะห์นโยบายการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย เปรียบเทียบกบัจีน สิงคโปร์ 
มาเลเซีย และเวียดนาม พบว่าในเชิงนโยบายประเทศไทยไม่ไดมี้กาํหนดอย่างชดัเจน นกัเรียนเพียงแต่
รับรู้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ส่วนภาษาองักฤษนั้นเป็นเพียงภาษาต่างประเทศ และเป็น 1 ใน 8 กลุ่ม
สาระวิชาเท่านั้น ซ่ึงต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดเป้าหมายพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษไวอ้ย่าง
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ชดัเจน นอกจากน้ีประเทศไทยคาดหวงัเพียงใหผู้เ้รียนมีทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน เพียงเท่านั้น ขณะท่ี
การผลิตครูในประเทศไทย ตอ้งเป็นผูท่ี้มีวฒิุครู และจบการศึกษาเอกภาษาองักฤษจากคณะครุศาสตร์ ซ่ึง
พื้นฐานความรู้จะนอ้ยกวา่ผูท่ี้จบการศึกษาเอกภาษาองักฤษจากคณะอกัษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์  

พฒันวิมล  อิศรางกูร  ณ อยธุยา จาก บริติชเคาน์ซิล ประเทศไทย (2556) เปรียบเทียบนกัเรียน
ไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้นในอาเซียน พบว่านกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของไทย เม่ือเรียนจบ
ไปแลว้ ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษยงัค่อนขา้งตํ่ามาก ดงันั้นประเด็นสาํคญัจึงตอ้งหันกลบัมามองเร่ือง
คุณภาพของครูผูส้อน จากขอ้มูลการวดัระดบัความสามารถดา้นภาษาองักฤษของครูไทย พบวา่ยงัตํ่ากว่า
ระดบัท่ีน่าจะเป็นอยู่ 1 ขั้น ในขณะท่ีครูประเทศมาเลเซียนั้นมีมาตรฐานสูงกว่าครูไทย 1 ขั้น อย่างไรก็
ตาม รัฐบาลมาเลเซียก็ยงัคงลงทุนอย่างหนกัในการเพิ่มประสิทธิภาพของครูอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงต่างจาก
ประเทศไทย 
 ขอ้มูลสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2542, อา้งในอุมาภรณ์ ภทัรวาณิชย ์และปัทมา อมรสิริสมบูรณ์,  
2550) ระบุว่า เด็กในเขตเมืองไดรั้บการศึกษามากกว่าเด็กในชนบท ดว้ยเหตุผลท่ีครอบครัวชนบทมี
ขอ้จาํกดัดา้นเศรษฐกิจซ่ึงเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญัท่ีสุดในการขดัขวางการเรียนต่อของเด็ก นอกจากน้ียงัมี
ความแตกต่างดา้นโอกาสในการศึกษาระหว่างเมืองและชนบท  เพราะเยาวชนอาย ุ16-18 ปี ในเขตเมือง
มีความไดเ้ปรียบในดา้นการไดรั้บการศึกษาตามเกณฑม์ากกว่าเยาวชนในเขตชนบท นอกจากน้ีวิทยากร 
เชียงกูล (ม.ป.ป.) แสดงความเห็นว่าเด็กจากครอบครัวท่ียากจนทั้งในชนบทและในเมืองมีโอกาสไดรั้บ
การศึกษาในระดบัท่ีตํ่ากว่า และมีคุณภาพตํ่ากว่าเด็กจากครอบครัวท่ีมีรายไดสู้งกว่าอย่างมีนัยสําคญั 
เน่ืองจากปัญหาความยากจน การไม่สามารถเรียนไดดี้ และปัญหาสภาพแวดลอ้ม ยิ่งไปกว่านั้นปัญหา
การขาดแคลนครูท่ีมีความสามารถในการสอนเฉพาะกลุ่มสาระท่ีสาํคญั เช่น ภาษาองักฤษ โรงเรียนส่วน
ใหญ่ในประเทศไทยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูท่ีสอนไม่ตรงวุฒิจาํนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ชนบทในปี 2547  มีครูท่ีสอนไม่ตรงวฒิุประมาณ  20,000  คน  นอกจากน้ียงัพบวา่ครูไดรั้บการฝึกอบรม
มาแบบเก่า ขาดการอ่าน การคน้ควา้วิจยัเพ่ือพฒันาตนเองทั้งในดา้นความรู้และทกัษะในการสอน ครู
อาจารยจ์าํนวนมากขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ ถนัดสอนตามตาํราให้
นกัเรียนท่องจาํ วิทยากร เชียงกลู (ม.ป.ป.) ไดศึ้กษาปัญหาท่ีทาํใหก้ารศึกษาไทยพฒันาล่าชา้กวา่ประเทศ
อ่ืนๆ เน่ืองจากประเทศไทยขาดปัจจยัทางดา้นการศึกษา อาทิ การขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  
ส่ือการสอนท่ีมีเฉพาะในตาํราไม่สามารถตอบสนองต่อการรับรู้และความตอ้งการของนกัเรียนไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี และการขาดบุคลากรทางดา้นการศึกษาท่ีเช่ียวชาญ ครูรุ่นใหม่ขาดความเช่ียวชาญในการสอนทั้ง
ทางวิชาการและคุณลกัษณะความเป็นครู ความเอาใจใส่ต่อเด็กลดลง ขาดวิจารณญาณ ขณะท่ีครูรุ่นเก่า
ไม่ปรับตวั ให้เขา้กบัลกัษณะของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนไป ไม่ปรับวิธีการสอน ไม่ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ
เสริมการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ  
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คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) ดาํเนินโครงการจับตา
การศึกษาไทย Education Watch  โดยทาํการสาํรวจนิสัยการเรียนของเด็กไทยตวัอยา่ง 3,231 คนจากทุก
ภูมิภาคของประเทศไทยจาํนวน 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) นิสยัการเรียนดา้นการจดัเวลา 2) สมาธิ 3) การ
จดบนัทึก 4) ความเขา้ใจในการอ่าน 5) การเตรียมตวัสอบและการสอบ 6) ความเร็วในการอ่าน 7) ทกัษะ
การเขียน 8) การจดัการความกงัวลในการสอบ พบว่านักเรียนไทยร้อยละ 30 ข้ึนไปมีปัญหานิสัยการ
เรียนทั้ง 8 ดา้น โดยมีปัญหามากท่ีสุดในดา้นความเร็วในการอ่าน ความเขา้ใจในการอ่าน การเตรียมตวั
สอบ และการจดัการเวลาในการเรียน โดยนิสยัเร่ืองความเร็วในการอ่านท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ การจาํ
ในส่ิงท่ีอ่านไปไม่ค่อยได ้การหลงประเด็นขณะอ่านหนังสือ เม่ือแยกตามเพศจะพบว่านักเรียนชายมี
ปัญหานิสัยในการเรียนสูงกว่านกัเรียนหญิง ไดแ้ก่ ดา้นการจดบนัทึก ทกัษะการเขียน และการจดัการ
เวลาในการเรียน รวมทั้งความเร็วในการอ่าน ความเขา้ใจในการอ่าน และสมาธิในการเรียน นักเรียน
มธัยมศึกษามีปัญหานิสัยในการเรียนสูงกว่านักเรียนประถมศึกษามาก ในดา้นความเร็วในการอ่านท่ี
ไม่ไดอ้ย่างท่ีตอ้งการ การใชเ้วลากบัเร่ืองทางสังคมมากกว่าการเรียน การเหม่อลอยหรือง่วงหลบัใน
ห้องเรียน และการจัดการความกังวลใจในการสอบ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจพบว่า นักเรียนจาก
ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนขา้งสูงมีปัญหานิสัยในการเรียนสูงกว่านกัเรียนจากครอบครัวท่ีมี
เศรษฐกิจฐานะค่อนขา้งตํ่า ในดา้นการจดัการความกงัวลในการสอบ และสมาธิในการเรียน นกัเรียนใน
ภาคกลางและกรุงเทพฯ มีปัญหานิสัยในการเรียนสูงกว่านักเรียนจากภูมิภาคอ่ืนอย่างมาก ดา้นการ
จดัการเวลาในการเรียน เน่ืองจากใชเ้วลาไปกบัส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุก๊ และไลน์  
 เสาวภาคย ์ศรีโยธา (2555, อา้งในเจตน์สฤษฎ์ิ สังขพนัธ์ และคณะ, 2558) พบว่า นกัเรียนส่วน
ใหญ่มีปัญหาดา้นการเรียนภาษาองักฤษเพราะนกัเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาองักฤษนอ้ย ผูเ้รียนไม่กลา้ 
พูดไม่กลา้แสดงออก ไม่เห็นความสําคญัของการเรียนวิชาภาษาองักฤษ และมีทกัษะการพูด ฟัง อ่าน 
และเขียนภาษาองักฤษนอ้ย ทาํให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เจตน์สฤษฎ์ิ สังขพนัธ์ เก็ตถวา 
บุญปราการ และวนัทนา ไกรฤกษ ์(2558) ศึกษาสภาพ และปัญหาการเรียนรู้ภาษาองักฤษของโรงเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาสงักดัเทศบาลในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บปัญหาหลายประการ อาทิ ปัญหา
เก่ียวกับครูผูส้อน เช่น ครูขาดทกัษะในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยเสริมในการสอน เช่น 
คอมพิวเตอร์ ครูขาดเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ครูไม่สามารถสร้างบทเรียนเสริมการเรียนการสอน
ได ้ปัญหาเก่ียวกบันกัเรียน เช่น นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่กลา้พดูหรือกลา้แสดงออกในกิจกรรมการเรียนการ
สอน นักเรียนไม่เห็นความสําคญัของภาษาองักฤษเพราะคิดว่าไม่มีความจาํเป็นตอ้งใช ้นักเรียนคิดว่า
ภาษาองักฤษเป็นวิชาท่ียาก นกัเรียนมีความรู้ทัว่ไปนอ้ยทาํให้ไม่เขา้ใจเน้ือหาภาษาองักฤษ ปัญหาดา้น
ตาํราและส่ือการสอน เช่น การขาดแคลนอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ขาดแคลนหนงัสืออ่านนอกเวลา ขาด
แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม จาํนวนอุปกรณ์การสอนมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และขาดการผลิต
เอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอน 
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ศรีนวล  ลีสุวรรณ์ (2540) ดาํเนินการวิจยัเร่ืองปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 อาํเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ ได้ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 832 คน ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 46 โรงเรียน พบปัญหาการเรียนภาษาองักฤษของ
นกัเรียนไดแ้ก่ ปัญหาการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ ความรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการ
เรียนภาษาองักฤษ ความรู้สึกขาดความมัน่ใจ และการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน นักเรียนขาดเพื่อน
สนิทท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียน นักเรียนไม่มีโอกาสแสดงความสามารถในกลุ่ม ปัญหาการท่ีครูไม่ใช้
คาํสั่งหรือคาํพูดภาษาองักฤษท่ีจาํเป็น ไม่ใชส่ื้อท่ีน่าสนใจ และนกัเรียนไม่เขา้ใจท่ีครูสอนหรืออธิบาย 
และปัญหาเก่ียวกบัส่ือและหอ้งปฏิบติัการทางภาษา  
 จากสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อความสามารถและทกัษะภาษาองักฤษไดแ้ก่  ความสามารถและ
ทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียน การขาดแคลนครูเฉพาะดา้น และการขาดส่ือการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียน
การสอน ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวคิดต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหา สามารถจดัการเก่ียวกบัอุปสรรค และสามารถ
สนองตอบความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนของครูสอนภาษาองักฤษพบวา่ วิธีการจดัการเรียนรู้
แบบเนน้การปฏิบติังาน (Task-based Learning) รวมถึงการใชน้วตักรรมและส่ือการสอนเป็นวิธีการท่ี
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้ภาษาองักฤษได ้โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาองักฤษ
จากการปฏิบติัจริง กระตุน้ความสนใจในการเรียน โดยภาษาท่ีเรียนมีความใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริง
และสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง (อา้งในเรณู ร่ืนยทุธ, 2554) มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใชก้ระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาจากการท่ีผูเ้รียนทาํงานและปฏิบติัตามท่ีครูผูส้อนกาํหนด โดยมีรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้อย่างชดัเจนประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ จาํนวน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นก่อนปฏิบติังาน 
(Pre-task) เป็นขั้นตอนเตรียมตัวผู ้เ รียนก่อนการปฏิบัติ เช่น  เตรียมคําศัพท์ แนะนําหัวข้อ และ
ภาษาเป้าหมายก่อนการปฏิบติั หรือให้ผูเ้รียนศึกษารูปแบบการทาํงานท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบังานท่ี
จะตอ้งปฏิบติัจริง ขั้นท่ีสอง คือ ขั้นระหว่างปฏิบติังาน (During–task) ให้ผูเ้รียนไดท้าํ งานปฏิบติัจริง 
โดยใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการทาํงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยมุ่งเนน้การใชภ้าษาในดา้น
ความหมายเพ่ือส่ือสารมากกว่ารูปแบบภาษา และขั้นสุดทา้ย คือ ขั้นหลงัปฏิบติังาน (Post–task) มี
จุดประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนพฒันาการใชภ้าษาใหมี้ความถูกตอ้งตามรูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์ 
โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) และขั้นฝึกหดัใชภ้าษา (Practice) ใน
ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) เนน้ใหผู้เ้รียนทาํงานเด่ียว เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม วิเคราะห์รูปแบบ
และโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป้าหมาย ขั้นฝึกหดัใชภ้าษา (Practice) เนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กหดัใช้
ภาษาเป้าหมายเพื่อให้เกิดความชาํนาญ ความคล่องแคล่ว และความถูกตอ้งในการใชภ้าษาท่ีผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบติังาน 
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การจดัการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบติังาน (Task-based Approach)  มีรูปแบบในการทาํงานทั้ง
งานเด่ียว และงานกลุ่ม กิจกรรมท่ีนาํมาใชใ้นการทาํงานมีความหลากหลายจึงทาํใหผู้เ้รียนสามารถสร้าง
ความสาํเร็จในการพฒันาทกัษะภาษาและทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาไดโ้ดยลาํดบัจากการเสริมต่อการ
เรียนแบบร่วมมือกนั (Cooperative  Learning) และการเรียนร่วมกนั (Collaborative Learning)  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน ภาษาองักฤษพบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เรียนภาษาองักฤษ เช่น ส่ือการสอน ครูผูส้อน กิจกรรมการเรียน การสอน และปัญหาส่วนตวัของผูเ้รียน
จากแนวความคิดของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติงาน ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิธีสอน
ภาษาองักฤษแบบเน้นการปฏิบติังาน เพื่อพฒันาทกัษะภาษาแบบบูรณาการสําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในชุมชนชนบท ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้การปฏิบติังานท่ีผนวกกบัการ
เสริมต่อการเรียนรู้ เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีจะทาํให้นกัเรียนมีความสามารถใน
การส่ือสาร ทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ  
 
2. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 2.1   เพื่อสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษแบบบูรณาการโดยใชว้ิธีสอน
ภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน 
 2.2   เพื่อเปรียบเทียบทกัษะภาษาองักฤษแบบบูรณาการของนกัเรียนก่อนและหลงัจากการไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้แบบเนน้การปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้   

2.3   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบเนน้การปฏิบติังานท่ี
ผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้  

2.4   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อน ท่ีใชเ้ทคนิควิธีสอนดว้ยวิธีสอนแบบการ 
ปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้ 
 
3. ประเภทของการวจัิย      

  การวิจยัประยกุต ์  (Applied  Research) 
 
4. ขอบเขตของการวจัิย 

4.1   ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในโครงการน้ีคือ  นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบา้นสนัคะยอม อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
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4.2   ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยกําหนดใช้เน้ือหาตามระบุไว้ในรายวิชาสาระ

ภาษาองักฤษ สําหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
บา้นสนัคะยอม อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

 
5. ข้อตกลงเบือ้งต้นในการวจัิย 
  วิธีสอนท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิธีสอนแบบเน้นการปฏิบติังานท่ีใชแ้นวคิดของ Jane 
Willis และ Dave Willis แต่ไดเ้พิ่มการอธิบายคาํศพัท ์และเน้ือหาก่อนการปฏิบติังาน เน่ืองจากประชากร
เป็นนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ร้อยละ 59 และมีความสามารถในการเขา้ใจภาษาองักฤษไดค่้อนขา้งนอ้ย 
 
6. สมมติฐาน และกรอบแนวความคดิของการวจัิย 
  6.1 สมมติฐานการวิจยั 
  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติงานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้ทาํให้ผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะภาษาองักฤษแบบบูรณาการเพิ่มข้ึน 
  6.2 กรอบแนวความคิดของการวจิยั 

โครงการวิจยัน้ีอาศยัทฤษฏีการเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้แบบร่วมมือ     (Cooperative Learning)  การ
เรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) และ การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นองคป์ระกอบ
หลกั 3 ประการ สาํหรับกาํหนดกรอบแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้การปฏิบติังาน ท่ี
ผนวกการเสริมต่อทกัษะภาษาแบบบูรณาการสาํหรับชุมชนทอ้งถ่ิน โดยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สาระ
งานท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้รียนปฏิบติัจะสร้างจากทฤษฏีการเรียนรู้ ทั้ง 3 ประการ ดงัแสดงดว้ยแผนผงักรอบ
แนวความคิดของโครงการวิจยั  
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แผนผงักรอบแนวความคดิของโครงการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การเรียนการสอน 
- การจดักิจกรรม 

 

 

 

 

 

  

นกัวจิยั ครูผูร่้วมวิจยั 
- หลกัสูตร 
- ความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการเรียนรู้ เอกสาร ตาํรา 
- Task-based Approach  -    Scaffolding 
- Cooperative Learning  -    Collaborative Learning 

นวตักรรม 
- ชุดนวตักรรมการจดัการเรียนการสอนสาํเร็จรูป 

นกัเรียน 
- ทกัษะภาษาแบบบูรณาการ 
- ความพึงพอใจในการเรียน 

ครูผูร่้วมวิจยั 
- ความพึงพอใจในการสอน 

«

พ

V ไV*ฯ

^ 1
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7.    วธีิดําเนินการวจัิย 
7.1   กาํหนดรูปแบบการทาํวิจยั 
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มเด่ียว (One Group 

Pretest-Posttest Design) หลกัการพื้นฐาน ของโครงการวิจยัคือ จดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีเสริมสร้าง
วฒันธรรมการเก้ือกลูและส่งเสริมการเรียนรู้ ดว้ยการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา
คนสูส้ังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ประเด็นยอ่ย ท่ี 5.2.2 และ 5.2.4 ของแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

 
7.2   กาํหนดขอบเขตและพ้ืนท่ีการวิจยั 

1)  ประชากร: นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2558 
2)  พื้นท่ีการวจิยั: โรงเรียนบา้นสนัคะยอม อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

   
7.3   กาํหนดขั้นตอนการทาํวจิยั 

  1)  ประชุมสร้างความเขา้ใจลกัษณะและขั้นตอนการวิจยั  
  2)  กาํหนดกรอบการปฏิบติังานเป็นพื้นฐานร่วมกนั 
  3)  สร้างแบบทดสอบ แบบสอบถาม และนวตักรรมเพื่อการเรียนการสอน 
  4)  ตรวจสอบ และปรับปรุงแบบทดสอบ แบบสอบถาม และนวตักรรมเพื่อการเรียน
การสอน 
            

7.4   ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
1)  แหล่งขอ้มูล ขอ้มูลของโครงการวิจยัน้ีรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลต่อไปน้ี 

ก. บนัทึกการเรียน การสอน (Learning Teaching Diary) ท่ีแสดงเน้ือหาและ
ความพึงพอใจการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

ข. การสมัภาษณ์แบบพดูคุย 
ค. แบบทดสอบภาษาองักฤษจาก Pretest – Posttest 

  2)  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลของโครงการวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ียร้อยละท่ีแสดง

ภาพรวมของความสัมฤทธ์ิผล และความพึงพอใจในการเรียนการสอนเป็นระดบัความพึงพอใจ มาก 
ปานกลาง น้อย และไม่พึงพอใจ กับการวิเคราะห์เป็นค่าสถิติ ดัดแปลงขอ้มูลสู่การอธิบายและการ
เผยแพร่ 
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7.5   เขียนรายงานวิจยั 
7.6   เสนอผลงานวิจยั 
7.7 เผยแพร่ผลงานวิจยั 
 

8.   นิยามศัพท์ 
วิธีสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังาน หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยผา่นกิจกรรม และ 

ใชส่ื้อการสอนร่วมดว้ยเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถผลิตช้ินงานได ้
ทกัษะภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีใชท้กัษะการอ่านและ/หรือทกัษะการฟังเป็น

ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ แลว้ส่ือสารความรู้นั้นออกมาโดยใชท้กัษะการพูดและ/หรือทกัษะการ
เขียน  

นวตักรรม หมายถึงการนาํส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมจากวิธีการท่ีทาํอยู่เดิม เพื่อให้
ใชไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

การเสริมต่อการเรียนรู้ หมายถึง บทบาทระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน ท่ีใหก้ารช่วยเหลือดว้ยวิธีการ
ต่าง ๆ ตามสภาพปัญหาท่ีเผชิญอยูใ่นขณะนั้น เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหานั้นดว้ยตนเองได ้โดยเป็น
การจดัเตรียมส่ิงท่ีเอ้ืออาํนวย การใหก้ารช่วยเหลือ แนะนาํ สนบัสนุน ขณะท่ีผูเ้รียนกาํลงัแกปั้ญหาหรือ
กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีใชเ้ทคนิควิธีสอนดว้ยการสอนแบบเนน้
การปฏิบติังานท่ีผนวกการเสริมต่อการเรียนรู้และนกัเรียนท่ีไดเ้รียนดว้ยวิธีการขา้งตน้ 

ชุมชนชนบท หมายถึง เขตพ้ืนท่ีท่ีพน้จากตวัเมืองออกไป  หรืออาจเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่นอกเขต
เทศบาล ชุมชนประกอบดว้ยประชากรและครอบครัวท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  
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9.   แผนดาํเนินการวจัิย 
 

 

  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา (เดอืน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
1. ประชุมสร้างความเขา้ใจและศึกษาเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

            

2. กาํหนดกรอบของงาน (Task  Frame) และ
ประเภทของงาน (Task Types) 

            

3. สร้างส่ือ นวตักรรม แบบทดสอบ             

4. เกบ็ขอ้มูล             

5. วเิคราะห์ขอ้มูล             

6. เขียนรายงานวจิยั             

7. เสนอผลงานวิจยั             

8. เผยแพร่งานวิจยั             



12 
 

10.   ระยะเวลา 
 

 
11.   ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

11.1  ไดน้วตักรรมการเรียนการสอนภาษาสาํหรับชุมชนชนบท 
11.2  พฒันาผลสมัฤทธ์ิใหดี้ข้ึนและพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
11.3  เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพฒันาหลกัสูตร 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

ระยะเวลา (เดอืน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ศึกษาบริบทและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง             

2. วางแผนร่วมกบัสถานศึกษา             

3. กาํหนดกรอบของงาน (Task  Frame) และ
ประเภทของงาน (Task Type) 

            

4. สร้างส่ือ นวตักรรม แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม โดยมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 

            

4. เกบ็ขอ้มูล             
5. วเิคราะห์ขอ้มูล             

6. เขียนรายงานวจิยั             

7. เสนอผลงานวิจยั             

8. เผยแพร่งานวิจยั             




