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บทน า
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการ

ฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน ซ่ึงทักษะทั้ง 4 ที่กล่าวมานั้นทักษะการพูดเป็นทักษะที่ส าคัญทีสุ่ด 
เนื่องจากเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่า ผู้พูดมีความรู้ทางภาษาอย่างชัดเจน และทักษะการพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความ
เข้าใจ และความรู้สึกในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน Ur (1998) กล่าวว่าทักษะการพูดเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดใน
บรรดาทักษะทั้งหมด เพราะทักษะการพูดเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความรู้ทางภาษา และช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ทักษะอ่ืน ๆ ตามมาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการศึกษาในปัจจุบันจึงเก่ียวข้องกับการส่ือสารที่ดี พูดได้ถูกต้อง อ่านได้คล่องแคล่ว และ
เขียนได้อย่างชัดเจน กลวิธีเพ่ือการสื่อสารจึงเป็นกระบวนหนึ่งที่ใช้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง โดยใช้การสร้างรูปแบบ
การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษซ่ึงใช้เทคนิคกลวิธีพ้ืนฐานการแก้ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้กระบวนการ
ดังกล่าวสามารถน าไปสู่การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน และผู้สอนอันเป็นต้นแบบจะต้องพัฒนาความรู้ทาง
ภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากที่สุด เพ่ือพัฒนาความสามารถทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษและเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษให้เกิดความช านาญในการใช้ภาษา ฝึกให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการแสดงออกและใช้
ภาษาที่สองมากขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตลอดจนสามารถน าความรู้
ภาษาอังกฤษไปใช้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และวทิยาการใหม่ ๆ  ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการศึกษา
หลายๆงานวิจัยยังพบว่า มีผู้เรียนจ านวนมากที่แม้มีพ้ืนฐานการเรียนวชิาภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลาหลายปี ก็ยังไม่สามารถ
พูดหรือสนทนากับครูผู้สอนหรือตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ในผู้เรียนบางคนยังพบว่า ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเพราะผู้เรียนยังขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซ่ึงส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ในการใช้ภาษาอังกฤษ ทัศนคติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การแนะน าและให้โอกาส
ผู้เรียนในการฝึกฝนทักษะการพูดที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนวชิาภาษาอังกฤษ จะช่วยส่งเสริมการสนทนา ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด และพัฒนาความรู้พ้ืนหลังให้ต่อยอดได้ในหมู่ผู้เรียนภาษา การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษอาจต้อง
ใช้เวลา แต่ด้วยความช่วยเหลือจากครูผู้สอนอย่างเต็มความสามารถ ผู้เรียนภาษาก็จะเรียนรู้ภาษาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจ านวน 3 
กลวิธีเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออกที่ลงเรียนวชิาทกัษะสัมพันธ์ทาง
ภาษาอังกฤษ โดยมีแนวทางการพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษที่ส าคญัคือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้
สะดวกและทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและพัฒนากิจกรรมให้มีความน่าสนใจแก่ผู้เรียน โดย
กระตุ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียน รวมถึงการเสริมแรงสนับสนุนจากครูผู้สอนผ่านสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนกัศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจ านวน 3 กลวิธี ได้แก่ การกระตุ้นการมีส่วนร่วม การเสริมแรงจาก
ผู้สอน และสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของประชากรในการศึกษากลวิธีการพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมใน

ชั้นเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ านวน 70 คน พบว่าเป็นผู้หญิงจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.14 เป็นผู้ชายจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86

2. นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษด้วย 3 กลวิธี ในชั้นเรียนวิชา
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งสิ้น 70 คน โดยภาพรวมมีทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ก่อนเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.58 โดยไม่มีนักศึกษาคนใดเลยมีทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อน
เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีที่สุด ส าหรับหลังเรียนปรากฏว่า ทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.20 โดยพบว่านักศึกษาที่มีคะแนนในเกณฑ์ดีมาก มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57 ส่วนนักศึกษาที่มีคะแนน
รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ดี มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.57 และนักศึกษาที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีจ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.86 และไม่มีนักศึกษาคนใดเลยที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์น้อย

3. ด้านทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก ในการเรียนวิชาทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษาอังกฤษหลังจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจ านวน 3 กลวิธี 
อยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.95 คะแนน และ 12.60 คะแนน 
ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การ
ทดสอบค่าที ปรากฏว่าทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงหลังเรียนมีทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียน 

สรุปและอภิปรายผล
การที่นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทีค่วบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษ

จ านวน 3 กลวิธี มีความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสูงขึ้นหลังเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและ
หลังเรียนเท่ากับ 7.95 คะแนน และ 12.60 คะแนน ตามล าดับ อาจเนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้รับการฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์   ต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน เป็นกิจกรรม
ที่ให้ฝึกปฏิบัติจริง เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากที่สุด เป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม มีความสนุกสนานท าให้
บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปด้วยดี โดยนักศึกษาได้รับการชี้แนะและการสนับสนุนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการ
เสริมแรงจากผู้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และที่ส าคัญสื่อการเรียนรู้ที่
น่าสนใจที่น ามาใช้กับแผนการเรียนการสอนดังกล่าวจะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยให้นักศึกษามีความสนใจ ชื่นชอบและรู้สึก
สนุกสนานที่จะเรียนรู้ ประกอบกับการวัดผลประเมินมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ท าให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจอยากเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Ur (1998) ที่กล่าวว่า ครูควรคัดเลือกกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยค านึงถึงพ้ืนฐาน 
ประสบการณ์ ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียนเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษา และมีส่วนร่วมในบทบาทจะท าให้มีการ
พัฒนาได้มากที่สุด Wolpe (1958) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่า ครูสามารถป้องกันความรู้สึกล้มเหลว ผิดหวัง และวิตกกังวล
ของผู้เรียนได้โดยการส่งเสริมให้ก าลังใจในการเรียนและการท ากิจกรรม และ Kemp and Smellie (1989) ที่กล่าวว่า นอกจาก
งานการเรียนรู้หรือสถานการณ์การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญที่ก าหนดถึงสื่อที่จะเลือกใช้แล้ว คุณลักษณะของสื่อก็เป็นสิ่งส าคัญ
เช่นกัน โดยจะแสดงถึงศักยภาพของสื่อในการแสดงออกซ่ึงลักษณะต่าง ๆ  เช่น การเคลื่อนไหว สี และเสียง เป็นต้น ดังนั้นผู้สอน
ควรศึกษาคุณลักษณะของสื่อแต่ละชนิด เพ่ือประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้ส่ือการสอนด้วย

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1.1 การสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษจ านวน 3

กลวิธี ผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนนั้นสามารถช่วยพัฒนาทกัษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ีและยังพบว่ามีส่วน
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีความสนุกสนาน และมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

1.2 ควรท าสื่อการเรียนรู้ให้หลากหลายมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอ้ือต่อการใช้กิจกรรมทางการพูด
ภาษาอังกฤษ

1.3 เนื่องจากในการท ากิจกรรมต้องใช้พ้ืนที่ ประกอบกับจ านวนผู้เรียนที่มีมาก จึงอาจท าให้เกิดเสียงดังและอาจรบกวน
ชั้นเรียนอ่ืน การเปลี่ยนบรรยากาศโดยจัดให้มีการท ากิจกรรมนอกห้องเรียน อาจช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย 
รวมทั้งไม่รบกวนชั้นเรียนอ่ืน

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งตอ่ไป
2.1 ในการทดสอบการพูดควรมีอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอย่างน้อย 2 ท่าน ช่วยประเมินเพ่ือสร้างบรรยากาศ

การสื่อสารที่จ าลองสถานการณ์จริง ท าให้นักศึกษาที่ไม่กล้าแสดงออก จะได้รู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจ
2.2 ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกหัวข้อการเรียนการสอนที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษา
2.3 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิชาอ่ืน ๆ  เพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

วิธีการวิจัย

1. ประชากร

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออกที่ลงเรียนวชิาทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

2. การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

2.1 ศึกษาหลักสูตรและขอบขา่ยเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2.2 ศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร และเลือกแบบฝึกบทสนทนา ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้บทสนทนาภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวันจ านวน 5 บท
2.3 จัดท าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ควบคูไ่ปกับการใช้กลวิธกีารพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษจ านวน 3 กลวิธี และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบฝึกบทสนทนา
ภาษาอังกฤษตามหัวข้อในข้อ 2.2 โดยสื่อการสอนที่ใช้เป็นสือ่ผสม
2.4 ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
2.5 ก่อนเรียน ผู้วิจัยทดสอบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ทีค่วบคูไ่ปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
จ านวน 3 กลวิธี และให้ฝึกการพูดจากแบบฝึกการสนทนา
2.7 ท าการทดสอบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารของนักศกึษา
หลังการฝึกจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกบัการใช้กลวิธกีารพัฒนาทกัษะการ
พูดภาษาอังกฤษจ านวน 3 กลวิธีด้วยแบบฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประเมินการพูดจากการ
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประเมินการพูดจากการสงัเกต โดยประเมินจากทักษะการพูดทางด้าน
การออกเสียง ความคล่องแคล่วในการพูด และความถูกต้องของการพูด โดยมีหลกัเกณฑ์ให้
คะแนนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ (Likert Scale) 
2.8 วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนเพื่อเปรียบเทียบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียน

3. การ
วิเคราะห์
ข้อมูล

3.1 วิเคราะห์สถิติพื้นฐานผลคะแนนการเรียนรูก้่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 เปรียบเทียบทักษะความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษกอ่นเรียนและหลังเรียน โดยใช้ 
T-Test


