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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูเ้ น้นภาระ
งานสือ่ สารของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 70/70 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นภาระงานสือ่ สาร 3) เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ระหว่างการสอนด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนอาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery)
และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) 4) ศึกษาการใช้กลวิธี
สื่อสาร 5) ศึกษาความกล้าพูด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ�ำนวน 79 คน
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
แบบประเมินการใช้กลวิธีสื่อสาร แบบประเมินความกล้าพูด และแบบทดสอบพูด
ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้เท่ากับ 71.10/73.37 และ 74.02/77.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 70/70
2) กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5633 และ 0.6297  3) ทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษที่เรียนด้วยกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิลสูงกว่ากิจกรรมเฮดไลน์
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แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 4) กลวิธสี อื่ สารของกิจกรรม
ทั้งสองมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.26 และ 82.88 5) ความกล้าพูดของกิจกรรมทั้งสอง
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.83 และ 82.39
ค�ำส�ำคัญ: ภาระงาน การพูดภาษาอังกฤษ กลวิธีการสื่อสาร ความกล้าพูด
Abstract
The purposes of this research were 1) to develop instructional plans
for Mattayomsuksa II students using communicative task activities to meet
the required efficiency of 70/70 2) to determine the effectiveness of these
English learning activities 3) to compare the learning achievement in English
speaking of students who learned through the communicative task activities
4) to study communicative strategies of the students learning through
communicative task activities and 5) to study risk taking of the students
learning through the communicative task activities. The samples for this
research consisted of Mattayomsuksa II students from 2 classes studying
in the academic year 2014 at Kalasinpittayasan School in this study was
79 student who were obtained through cluster random sampling. The
instruments used in this study were instructional plans, oral test of English
speaking skills, a communication strategies evaluation form and a risk-taking
behavior observation form. The statistics used for data analyses were
means, standard deviation, percentage and t-test. The results of this
research are as follows ; 1. The efficiency of the instructional plans are
71.10/73.37 and 74.02/77.32 2. The effectiveness index of the instructional
plans are 0.5633 and 0.6297 3. The average score in speaking skills of the
students who learned through the Poster Carousel is higher than that of
the students who learned through the Headline and Art Gallery at the .05
level of statistical significance. 4. The average scored in communicative
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strategies are 75.26 and 82.88 respectively. 5. The average scored in risk
taking are 76.83 and 82.39 respectively.
Keywords: Tasks, English Speaking, Communicative Strategies, Risk Taking
บทน�ำ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกใช้ในการสื่อสารโดยเฉพาะการพูด
เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และความรูส้ กึ ให้ผฟู้ งั ได้รบั รู้ และเข้าใจจุดมุง่ หมาย
ของผู้พูด ดังนั้น ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดจึงนับได้ว่าเป็น
ทักษะที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นมาก เพราะผู้ที่พูดได้ ย่อมสามารถฟังผู้อื่นได้เข้าใจและ
จะช่วยให้การอ่าน และเขียนง่ายขึน้ ด้วย อย่างไรก็ตามทักษะการพูดเป็นทักษะทางภาษา
ที่ซับซ้อน และเกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานานไม่ใช่เกิดจากการเข้าใจและจดจ�ำ 
(สุมิตรา อังควัฒนกุล, 2539 : 167) การสื่อความด้วยการพูดเป็นการสื่อความที่สะดวก
และใช้กนั มากทีส่ ดุ นัน่ คือ สามารถเปล่งออกมาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแสดงสีหน้า
หรือใช้ท่าทางประกอบเพื่อแสดงอารมณ์ และความรู้สึกได้ง่ายกว่าการเขียนโดยเฉพาะ
เมื่อผู้พูดอยู่ต่อหน้าผู้ฟัง (พิณทิพย์ ทวยเจริญ, 2539 : 1)
ในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษตามการน�ำเสนอแนวทาง
นโยบายของสถาบันภาษาอังกฤษ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศไปและเร่งจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายในการพัฒนา
การเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษให้เกิดความเข้มแข็งและน�ำไปสู่การเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2555 : 1) จะเห็นได้ว่าในบ้าน
เรา แม้รัฐบาลบังคับให้ทุกคนเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่ก็ยังมีคนไทยจ�ำนวนมากที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษา
อังกฤษได้ ทั้งๆ ทีร่ วมเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ต�่ำกว่า 10 ปี หรือ
แม้แต่ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือแม้กระทั่งปริญญาโทยังมีจ�ำนวนไม่น้อย
ที่ไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการสรุปผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในปี พ.ศ. 2553 ที่ด�ำเนินการโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พบว่า วิชาที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นทั้ง ป.6, ม.3 และ ม.6 (ฟาฎินา วงศ์เลขา, 2553 : 3) ส่วนหนึ่งสืบเนื่อง
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มาจากครูผู้สอนให้ความส�ำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย ซึ่งมี
ผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าและจุด
มุ่งหมายของการเรียนรู้เท่าที่ควร (อมร เสือค�ำ, 2543 : 76-78) การที่ผู้เรียนจะสามารถ
ใช้ภาษาพูดเพื่อการสื่อสารได้นั้น ผู้เรียนต้องท�ำกิจกรรมการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ
อย่างหลากหลาย ทั้งกิจกรรมที่เป็นงานคู่ หรือ งานกลุ่ม (ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, 2549 : 19)
ภาระงานเพื่อการสื่อสาร (Communicative Task) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานเป็นหลัก (Task-Based Language Teaching)
ซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาเป้าหมายโดยมุ่งความสนใจไปที่การสื่อ
ความหมายเพือ่ บรรลุงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ใช้ภาษาในบริบททีม่ พี นื้ ฐานมาจากสถานการณ์จริง มีการเจรจาแลกเปลีย่ น
ความหมายและมีการสลับบทบาทภายใต้กรอบเวลาที่ก�ำหนดให้รวมทั้งการท�ำงาน
ภายในกรอบเวลาทีก่ ำ� หนดไว้และมีการประเมินผลจากผลลัพธ์ของการท�ำงาน อันจะส่ง
ผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาได้ด้วยตัวเอง (Nunan, 1989 : 10) กิจกรรมเน้นภาระ
งานสือ่ สาร เป็นกิจกรรมทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้การเรียนภาษาบรรลุผลเนือ่ งจากได้ฝกึ ให้ผเู้ รียน
ใช้ภาษาในชีวิตประจ�ำวันและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาได้อย่างอัตโนมัติ
ผู้พูดผู้ฟังไม่สามารถคาดการณ์หรือเตรียมการล่วงหน้าและไม่มีการจ�ำกัดการใช้ภาษา
(Thornbury, 2005 : 79) กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารมีหลายกิจกรรมในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิลและกิจกรรมกิจกรรมเฮดไลน์
แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
กิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) คือ กิจกรรมฝึกสนทนา
ถามตอบ โดยครูก�ำหนดสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษา
เพือ่ การสือ่ สารผ่านภาพโพสเตอร์ ซึง่ จะด�ำเนินกิจกรรมในขัน้ สุดท้าย โดยครูแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เตรียมโพสเตอร์ตามหัวข้อที่ครูก�ำหนด แล้วน�ำไปวางไว้
บนโต๊ะ นักเรียนครึ่งหนึ่งยืนอยู่ที่โพสเตอร์ของตนเองเพื่อตอบค�ำถาม อีกครึ่งหนึ่ง
เดินไปชมโพสเตอร์และตั้งค�ำถาม โดยให้เวลาในการชมโพสเตอร์ละ 5 นาที เมื่อหมด
เวลาให้เจ้าของโพสเตอร์เคลื่อนที่ไปถามโพสเตอร์กลุ่มอื่น ส่วนผู้ที่เยี่ยมชมโพสเตอร์
ยืนรอเพือ่ ตอบค�ำถามเกีย่ วกับโปสเตอร์ใหม่กบั กลุม่ เพือ่ นกลุม่ อืน่ ซึง่ เป็นการสลับบทบาท
หน้าที่กันทั้งผู้ถาม ผู้ตอบและภาพโพสเตอร์ (Thornbury, 2005 : 87) ส่วนกิจกรรม
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เฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) คือ กิจกรรมฝึกสนทนา
ถามตอบโดยครูก�ำหนดสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษา
เพื่อการสื่อสารผ่านภาพวาดที่นักเรียนวาดเองหรือเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่ผู้เรียน
หามาเอง ซึ่งจะด�ำเนินกิจกรรมในขั้นสุดท้าย โดยครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ
4-5 คน น�ำภาพวาดตามหัวข้อทีค่ รูกำ� หนดไปติดไว้ตามผนังห้อง นักเรียนครึง่ หนึง่ ยืนอยู่
ที่ภาพวาดของตนเองเพื่อตอบค�ำถาม อีกครึ่งหนึ่งเดินไปชมภาพวาดและตั้งค�ำถาม
โดยให้เวลาในการชมภาพวาดละ 5 นาที เมือ่ หมดเวลาให้เคลือ่ นทีไ่ ปชมภาพวาดกลุม่ อืน่
(Thornbury, 2005 : 87)
กลวิธีสื่อสาร (Communicative Strategy) เป็นวิธีการที่ผู้พูดแสดงออกให้เห็น
ถึงความพยายามหรือความตัง้ ใจของผูพ้ ดู ในการทีจ่ ะสือ่ ความหมายกับผูฟ้ งั ให้ได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้พูด เมื่อผู้พูดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะใช้ภาษาที่สองหรือ
ภาษาต่างประเทศในการสือ่ สารในสถานการณ์จริงได้อย่างดีพอ ดังนัน้ เพือ่ ให้การสือ่ สาร
ดังกล่าวด�ำเนินไปได้ดว้ ยดี และบรรลุจดุ ประสงค์ตามทีผ่ พู้ ดู ต้องการ ผูพ้ ดู จึงแสดงความ
พยายามในการใช้กลวิธสี อื่ สารต่างๆ เข้ามาช่วยในการสือ่ สารโดยการสือ่ สารด้วยการใช้
ค�ำพูด (Verbal Communication) และการสื่อสารโดยการไม่ใช้ค�ำพูด (Non-verbal
Communication) เช่น การแสดงออกทางสีหน้า (Facial Expression) การแสดงท่าทาง
ต่างๆ (Mime) เป็นต้น ประกอบกันไปเพื่อช่วยให้การสื่อสารในสถานการณ์ดังกล่าว
มีความหมายชัดเจนตรงตามความต้องการของผูพ้ ดู (สุภทั รา อักษรานุเคราะห์, 2539 : 35)
กลวิธีสื่อสารเป็นความสามารถที่ผู้เรียนต้องการเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร
เมือ่ พวกเขายังมีความถูกต้องไม่เต็มร้อยในการใช้ภาษา ความคล่องแคล่วในการพูดอาจ
ไม่ใช่ลักษณะพิเศษที่ผู้เรียนมีหรือไม่มี หากจัดให้ความคล่องแคล่วในการพูดเป็นระดับ
ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถทางภาษาในระดับใดระดับหนึง่ อาจประสบความส�ำเร็จในระดับ
หนึง่ ของความคล่องแคล่วในการพูด กลวิธสี อื่ สารจะช่วยให้เขาสือ่ สารได้อย่างคล่องแคล่ว
ไม่ว่าเขาจะมีความสามารถในระดับใดก็ตาม กลวิธีสื่อสารประกอบด้วย ความสามารถ
ในการใช้ความเร็ว ความสามารถในการใช้วิธีหยุดชั่วขณะและการลังเล ความสามารถ
ในการตอบกลับอย่างเหมาะสม ความสามารถในการแก้ไขบทสนทนา การท�ำให้บทสนทนา
ชัดเจนและเข้าใจได้ และความสามารถในการเจรจาเมือ่ จ�ำเป็น (Brown, 2003 : เว็บไซต์)
ความกล้า (Risk-taking) เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนกล้าแสดงออกในการเรียนรู้ภาษาซึ่ง
สามารถพบได้ในหลายลักษณะ เช่น กล้าใช้กลวิธีการเดาความหมายศัพท์และพูดภาษา
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โดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นการพูดถูกหรือผิดหรือการที่ผู้เรียนไม่กลัวที่จะตอบค�ำถามของ
ผูส้ อนในชัน้ เรียนในขณะทีเ่ พือ่ นคนอืน่ ๆ ไม่กล้าตอบแม้วา่ ผูเ้ รียนจะรูว้ า่ ไม่ถกู ต้อง การเต็มใจ
ยอมรับและแสดงตนว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ และยังรวมถึงการที่ผู้เรียนไม่กลัวที่จะ
พูดผิดหรือถูกแก้ไขจากผูส้ อนในชัน้ เรียนพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลดีตอ่ การฝึกการใช้ภาษา
ของผู้เรียนมากกว่าการที่ผู้เรียนนั่งนิ่งๆ ไม่กล้าตอบค�ำถามหรือแม้กระทั่งอายต่อ
การตอบผิด นอกจากนี้การท�ำงานเป็นกลุ่มหรือคู่ถ้าผู้เรียนที่กล้าใช้ภาษาในการต่อรอง
อภิปรายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้งานกลุ่มหรือคู่นั้นสมบูรณ์ก็จะส่งผลดีต่อการ
พัฒนาการใช้ภาษาด้วย เหล่านี้ เป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาที่สอง
เป็นอย่างมาก (Tetzner, 2005 : 8-15) ความกล้าช่วยให้ผู้เรียนที่ใช้ภาษาที่สอง
เพิม่ ความสามารถในการใช้ภาษาได้มากยิง่ ขึน้ เป็นการเพิม่ โอกาสทีจ่ ะได้ใช้และรับรูภ้ าษา
พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสให้กับตนเองในการพูดภาษาที่สองจากการเข้าสังคม ไม่กลัว
การฝึกฝนทางภาษาการพูดภาษาหรือแม้กระทั้งสิ่งที่ต้องการจะแสดงออกทางภาษา
โดยปราศจากความกังวล อีกทั้งยังหมายถึง การที่ผู้เรียนมีความต้องการและพร้อมที่
จะเรียนรู้ภาษาที่ซับซ้อนและยากขึ้นโดยมีความพยายามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ตนเองก่อนการพูดด้วยเช่นกัน (Zafar & Meenakshi, 2011 : 37)
สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชั้ น เรี ย นที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ส อนวิ ช าภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความรู้ด้านไวยากรณ์
มากกว่าด้านการสื่อสาร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าพูด
กล้าแสดงออก ท�ำให้การพูดขาดความคล่องแคล่ว (Fluency) และขาดความถูกต้อง
แม่นย�ำ (Accuracy) คือ พูดไม่ราบรื่นและไม่ต่อเนื่อง ขาดความเป็นธรรมชาติในการพูด
ประกอบกับโครงสร้างเรื่องเวลาเรียน ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาก�ำหนดเวลาเรียน 3 คาบ
ต่อสัปดาห์ จึงไม่พอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เฉพาะทักษะการพูดซึ่งต้อง
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก เนื่องจากห้องเรียนมีนกั เรียนมาก เวลาใช้ในการ
จัดกิจกรรมมีอย่างจ�ำกัด อีกทั้งเนื้อหาในบางบทเรียนมีให้ฝึกทักษะพูดน้อย บางเนื้อหา
กิจกรรมยากเกินไป นักเรียนขาดความสนใจขาดความกระตือรือร้นในการฝึกพูด ซึง่ ส่งผล
ให้นกั เรียนพูดไม่เก่ง ไม่คล่องแคล่ว เมือ่ พิจารณาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 นั้น พบว่า คะแนนทักษะการพูดต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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สภาพปัจจุปนั ปัญหาและความส�ำคัญทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั ในฐานะครูผสู้ อน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จึงมี
ความต้องการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีความสนใจวิธีการ
พัฒนาทักษะการพูดเน้นภาระงานสื่อสารโดยใช้กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่  
(Headline and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster
Carousel) เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนพูด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะท�ำให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการพูดมากขึ้น อันจะน�ำมาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนทักษะพูดภาษาอังกฤษ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพูด
ที่ใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2. เพือ่ หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะพูด
ที่ใช้กิจกรรมเน้นภาระงาน สื่อสาร
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดระหว่างกลุ่มที่ใช้กิจกรรมภาระงานสื่อสาร
ด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) และกิจกรรม
เดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel)
4. เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีการสื่อสารในขณะเรียนที่ใช้กิจกรรมเน้นภาระ
งานสื่อสาร
5. เพื่อศึกษาความกล้าพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในขณะเรียนที่ใช้
กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสาร
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารกลุ่มที่ใช้กิจกรรมเฮดไลน์
แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel) มีทักษะการพูดแตกต่างกัน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีก่ ำ� ลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จาก 15 ห้องเรียน
จ�ำนวนนักเรียน 756 คน มีการจัดห้องเรียนแบบคละกันซึ่งประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ระดับความสามารถสูง ปานกลาง และต�่ำ เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
		 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จ�ำนวน 79 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดังนี้
			 1.2.1 กลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จ�ำนวน 39 คน
เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เน้นภาระงานสื่อสารที่ใช้กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ต
แกลลอรี่ (Headline and Art Gallery)
			 1.2.2 กลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จ�ำนวน 40 คน
เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นภาระงานสือ่ สารทีใ่ ช้กจิ กรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
		 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเน้นภาระ
งานสื่อสาร 2 กิจกรรม ดังนี้
			 2.1.1 การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์
อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery)
		 2.1.2 การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมเดอะโปสเตอร์
แครูเซิล (The Poster Carousel)
		 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
			 2.2.1 ทักษะการพูด
			 2.2.2 กลวิธีการสื่อสาร
			 2.2.3 ความกล้าพูด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ ด้วยแบบ
ทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษภาคปฏิบตั ิ บันทึกคะแนนไว้เปรียบเทียบกับคะแนน
ทดสอบหลังเรียน (Post-test)
2. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เน้นภาระงานสื่อสารด้วยโดยใช้กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and
Art Gallery) กับกลุ่มทดลองที่ 1 และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster
Carousel) กับกลุ่มทดลองที่ 2
3. ประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการ
เรียนรูก้ จิ กรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) และกิจกรรม
เดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) ด้วยแบบประเมินทักษะการพูดภาษา
อังกฤษ
4. สังเกตพฤติกรรมการใช้กลวิธีสื่อสารขณะเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery)
และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม
การใช้กลวิธีสื่อสารในขณะเรียน
5. สังเกตพฤติกรรมความกล้าพูดขณะเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียน
รู้กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) และกิจกรรม
เดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าพูด
ในขณะเรียน
6. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนแล้ว ท�ำการทดสอบหลังเรียน
(Post-test) กับนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ด้วยแบบทดสอบการพูด
ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
7. น�ำคะแนนวัดผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษและคะแนนจากการสังเกต
พฤติกรรมการใช้กลวิธีสื่อสาร และพฤติกรรมความกล้าพูดของทั้งสองกลุ่มมาวิเคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป
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การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท ได้แก่
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ
		 1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ต
แกลอรี่ (Headline and Art Gallery) จ�ำนวน 8 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 3 คาบ
รวม 24 คาบ
		 1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel) จ�ำนวน 8 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 3 คาบ รวม 24 คาบ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัย ได้แก่
		 2.1 แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบการปฏิบัติ
โดยครูก�ำหนดสถานการณ์ให้เป็นข้อๆ มีทั้งหมด 8 สถานการณ์ 8 ข้อ จาก 8 Topic
จากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน
		 2.2 แบบสังเกตการใช้กลวิธีสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ในขณะเรียนโดยใช้กจิ กรรมเน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
(Headline and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel)
จ�ำนวน 5 ข้อ
		 2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมความกล้าพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ในขณะเรียนโดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
(Headline and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel)
จ�ำนวน 5 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้
กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 70/70
ด�ำเนินการดังนี้
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		 1.1 การหาเกณฑ์ 70 ตัวแรกหาได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก
คะแนนปฏิบตั กิ จิ กรรมระหว่างเรียนโดยใช้กจิ กรรมเน้นภาระงานสือ่ สาร ได้คะแนนเฉลีย่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
		 1.2 การหาเกณฑ์ 70 ตัวหลังหาได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก
คะแนนสอบ ด้วยแบบทดสอบทักษะการพูดหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมเน้น
ภาระงานสื่อสารได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดย
ใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. การเปรียบเทียบทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วย
กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลอรี่ (Headline and Art Gallery) และกิจกรรม
เดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. การศึกษากลวิธีสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในขณะที่เรียน
โดยใช้กจิ กรรมเน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลอรี่ (Headline
and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel)
5. การศึกษาความกล้าพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในขณะที่เรียน
โดยใช้กจิ กรรมเน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลอรี่ (Headline
and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel)
ผลการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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ตารางที่ 1
		
		
		

557

ประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรม
เฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) และกิจกรรม
เดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel)

กลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดกิจกรรม

ΣX

กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลอรี่ 2747
(Headline and Art Gallery)
กิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
2969
(The Poster Carousel)

x

S.D.

ร้อยละ

E1

E2

70.44

4.27

73.73

71.10

73.37

74.23

5.38

77.32

74.02

77.32

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษา
อังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วย
กิ จ กรรมเฮดไลน์ แ อนด์ อ าร์ ต แกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) เท่ า กั บ
71.10/73.37 และกิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel) เท่ากับ 74.02/77.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 70/70
หมายความว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรม
เน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art
Gallery) ได้คะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 71.10 และผลจากการพัฒนาทักษะการพูด คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ
73.37 และกิจกรรมเน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster
Carousel) ได้คะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.02 และผลจากการพัฒนาทักษะการพูด คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 77.32 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
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ตารางที่ 2
		
		
		

ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรม
เฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) และกิจกรรม
เดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel)

คะแนนรวม
ร้อยละ
จ�ำนวน
นักเรียน คะแนน
ก่อน หลัง ก่อน หลัง E.I.
(คน) เต็ม เรียน เรียน เรียน เรียน
กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลอรี่ 39
96 1461 2747 39.02 73.37 0.5633
(Headline and Art Gallery)
กิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
40
96 1089 2969 28.36 77.32 0.6297
(The Poster Carousel)
กลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดกิจกรรม

2. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษา
อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารกิจกรรม
เฮดไลน์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) มีค่าเท่ากับ 0.5633 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.33 และกิจกรรมเน้นภาระงาน
สื่อสารกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) มีค่าเท่ากับ 0.6297
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.97 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กจิ กรรมเน้นภาระงานสือ่ สารทัง้ สองกิจกรรม
สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้
ตารางที่ 3
		
		
		

ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยใช้ กิจกรรมเน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ต
แกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel)

กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรม
กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
(Headline and Art Gallery)
กิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel)
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

n
39
40

70.44

S.D.
4.272

t

74.22

5.376

3.463*
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3. ผลการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้กจิ กรรมเน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline
and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel)
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้กจิ กรรม
เน้นภาระงานสือ่ สารกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline
and Art Gallery)
ตารางที่ 4
		
		
		

ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างการใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์
อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์
แครูเซิล (The Poster Carousel)

กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรม
กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
(Headline and Art Gallery)
กิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel)

n
39
40

361.23

S.D.
11.37

ร้อยละ
75.26

397.83

9.72

82.88



4. ผลการใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ได้รับ
การสอนโดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
(Headline and Art Gallery) มีกลวิธีสื่อสารเฉลี่ยร้อยละ 75.26 และกิจกรรม
เดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) มีกลวิธีสื่อสารเฉลี่ยร้อยละ 82.88
ตารางที่ 5
		
		
		

ผลการศึกษาความกล้าพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
การใช้กจิ กรรมเน้นภาระงานสือ่ สาร ด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
(Headline and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel)

กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรม
กิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
(Headline and Art Gallery)
กิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel)

n
39
40

368.79

S.D.
12.47

ร้อยละ
76.83

395.45

7.89

82.39



560

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

5. ความกล้าพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมเน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and
Art Gallery) มีความกล้าพูด เฉลี่ยร้อยละ 769.83 และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel) มีความกล้าพูดเฉลี่ยร้อยละ 82.39
อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์
อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) เท่ากับ 71.10/73.37 และกิจกรรมเน้น
ภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) เท่ากับ
74.02/77.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 70 / 70 หมายความว่า นักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้กจิ กรรมเน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรม
เฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) ได้คะแนนจากการปฏิบัติ
กิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ71.10 และ
ผลจากการพัฒนาทักษะการพูด คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.37 และกิจกรรมเน้นภาระ
งานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) ได้คะแนนจาก
การปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ
74.02 และผลจากการพัฒนาทักษะการพูด คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 77.32 มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ หมายความว่ากิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูด โดยใช้กจิ กรรม
เน้นภาระงานสือ่ สารกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery)
และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) สามารถช่วยพัฒนาทักษะ
การพูดของนักเรียนได้ถูกต้องและคล่องแคล่วมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
วัชราภรณ์ หนูหล่า (2553 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมภาระงานเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 สอดคล้องกับอ้อยอัฉรา สายืน (2554 : บทคัดย่อ)
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้
ภาระงานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้และยังสอดคล้องกับ
ถวิลรัตน์ สระหอม (2559 : บทคัดย่อ) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
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การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้ภาระงานเพื่อการสื่อสารมีความสามารถในการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กจิ กรรมเน้นภาระงานสือ่ สารกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์
อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) มีค่าเท่ากับ 0.5633 แสดงว่า นักเรียน
มีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.33 และกิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสาร
กิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) มีค่าเท่ากับ 0.6297 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.97 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารทั้งสองกิจกรรม ท�ำให้
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียน
รู้ตามรูปแบบกิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
(Headline and Art Gallery) และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster
Carousel) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจ สอดคล้องกับวัย กระตุน้ เร้าความสนใจ
ของนักเรียน นักเรียนรูจ้ ากการท�ำงานเป็นทีมและยังเป็นการท�ำให้นกั เรียนได้มปี ฏิสมั พันธ์
กันทางภาษาได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง รู้จักคิดแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตาม
ความสามารถทีม่ อี ยู่ ส่งผลให้นกั เรียนกล้าพูดกล้าแสดงออก มีความมัน่ ใจในการใช้ภาษา
รูจ้ กั ใช้กลวิธใี นการสือ่ สารท�ำให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูส้ งู ขึน้ ซึง่ ทักษะการพูดเป็นทักษะ
ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะน�ำไปสูท่ กั ษะอืน่ ๆ ต่อไป สอดคล้องกับ สุคนธ์ทพิ ย์ วัฒนามระ (2539 : บทคัดย่อ)
ได้ท�ำการศึกษาและเปรียบเทียบ ผลการใช้กิจกรรมเน้นงานปฏิบัติที่มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารของผูเ้ รียนนายเรือชัน้ ปีที่ 2 โรงเรียนนายเรืออากาศ
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเน้นงานปฏิบัติที่เน้นการท�ำงานเป็นกลุ่มและเป็นคู่
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่า
ผู้เรียนที่เรียนโดยวิธีสอนตามปกติ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 : 107-111) ซึ่งกล่าวว่า
การสอนภาษาควรสอนให้ผเู้ รียนสามารถน�ำภาษาไปใช้ในการสือ่ สารหรือสือ่ ความหมายได้
ไม่ควรสอนให้ผู้เรียนได้เรียนเฉพาะรูปแบบหรือโครงสร้างของภาษาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะ
ในการสื่อสารนั้นต้องใช้ภาษาเป็นสื่อเพื่อท�ำหน้าที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
การที่ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารได้นั้น ผู้เรียนจะต้องท�ำกิจกรรมการใช้ภาษาและยังต้อง
มีโอกาสได้ท�ำกิจกรรมอื่นในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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3. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กจิ กรรม
เน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์
แครูเซิล แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับการสอน
โดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and
Art Gallery)  ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากกิจกรรมเน้นภาระงานสือ่ สารกิจกรรมเดอะโปสเตอร์
แครูเซิล (The Poster Carousel) มีรูปภาพสีสันสดใสสวยงามเป็นที่น่าสนใจส่งเสริม
จินตนาการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ความสามารถในการพูดเกี่ยวกับภาพ
ด้วยตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม มีความกระตือรือร้นต่อการเรียน
มากขึน้ ได้ทำ� งานร่วมกับเพือ่ นภายในกลุม่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน
กล้าพูดกล้าแสดงออกและรู้จักใช้กลวิธีในการสื่อสารมาใช้เพื่อให้งานบรรลุตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยนักเรียนสามารถพูดสนทนาเกีย่ วกับภาพตามบทบาททีไ่ ด้รบั อย่างไม่ประหม่า
และมีความมั่นใจในการแสดงออกมากกว่า ซึ่ง นูนัน (Nunan, 2004 : 4) ได้กล่าวไว้ว่า
ชิ้นงานที่เกิดจากการปฏิบัติชิ้นงานในชั้นเรียนที่มีความเกี่ยวพันกับความรู้ความเข้าใจ
มีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม มีการสร้างหรือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
ในชัน้ เรียนภาษาถือเป็นเป้าหมายของผูเ้ รียนในด้านความรูเ้ รือ่ งไวยากรณ์และการปฏิบตั ิ
ภาระงานเพื่อใช้ภาษาในการสื่อสารได้
4. กลวิธีสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมเน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and
Art Gallery) มีกลวิธีสื่อสาร เฉลี่ยร้อยละ 75.26 และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel) มีกลวิธีสื่อสารเฉลี่ยร้อยละ 82.88 กิจกรรมทั้งสองมีค่าเฉลี่ย
เพิม่ ขึน้ ในแต่ละแผน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าในการใช้กลวิธสี อื่ สาร
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพราะทั้งสองกิจกรรมช่วยกระตุ้นให้นักเรียนพยายาม
ที่จะสื่อความหมายกับผู้ฟังให้ได้ตรงกับความต้องการของผู้พูดด้วยการใช้ภาษาท่าทาง
การใช้ภาษาแม่ปนภาษาที่สอง การขอความช่วยเหลือ การใช้ค�ำใกล้เคียงหรือการสร้าง
ค�ำใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของบราวน์ (Brown, 2003 : Web Site) ว่ากลวิธีสื่อสาร
เป็นความสามารถทีน่ กั เรียนต้องการเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการสือ่ สารเมือ่ พวกเขายัง
มีความถูกต้องไม่เต็มร้อยในการใช้ภาษา ความคล่องแคล่วในการพูดอาจไม่ใช่ลักษณะ
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พิเศษที่นักเรียนมีหรือไม่มีหากจัดให้ความคล่องแคล่วในการพูดเป็นระดับ นักเรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาในระดับใดระดับหนึ่ง อาจประสบผลส�ำเร็จในระดับหนึ่งของ
ความคล่องแคล่วในการพูด กลวิธีการสื่อสารจะช่วยให้เขาสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
ไม่ว่าเขาจะมีความสามารถในระดับใดก็ตาม
5. ความกล้าพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้
กิจกรรมเน้นภาระงานสือ่ สารด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and
Art Gallery) มีความกล้าพูด เฉลี่ยร้อยละ 76.83 และกิจกรรมเดอะโปสเตอร์แครูเซิล
(The Poster Carousel) มีความกล้าพูด เฉลี่ยร้อยละ 82.39 กิจกรรมทั้งสองมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นในแต่ละแผน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าในด้านความกล้าพูด
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน
มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนต้องกล้าเสี่ยงในการพูด ความกล้าเสี่ยงพูดเป็นหนึ่ง
ในคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการเรียนรูภ้ าษาทีด่ ที จี่ ะท�ำให้นกั เรียนยอมรับในสิง่ ทีไ่ ม่ทราบ
และมุง่ เน้นไปทีส่ งิ่ ทีต่ อ้ งการจะรู้ ไม่รอการออกเสียงทีส่ มบูรณ์แบบหรือรูปแบบ นักเรียน
สือ่ สารธรรมดาและเรียบง่ายค่อยๆ มีความมัน่ ใจในการพูดจนประสบผลส�ำเร็จสอดคล้อง
กับซาฟาและมีนัคชิ (Zafar & Meenakshi, 2011 : 37) ได้กล่าวถึงความกล้าเสี่ยงว่า
เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนกล้าแสดงออกในการเรียนรู้ภาษาโดยนักเรียนที่ชอบแสดงตัว
มีแนวโน้มจะประสบผลส�ำเร็จในการเรียนภาษาที่สองมากกว่านักเรียนที่ชอบเก็บตัว
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
		 จากการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กจิ กรรมเน้นภาระ
งานสื่อสาร
1. การสอนด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art
Gallery) และเดอะโปสเตอร์แครูเซิล (The Poster Carousel) ท�ำให้นักเรียนมีความ
สามารถในการสือ่ สารเป็นภาษาอังกฤษได้ดใี นระดับหนึง่ และยังพบอีกว่า นักเรียนรูจ้ กั
ใช้กลวิธีสื่อสาร มีความกล้าพูดมากขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องที่น�ำมาใช้ในกิจกรรมควรเป็นเรื่องที่อยู่
ในความสนใจของนักเรียน ทันสมัย ทันเหตุการณ์และควรปรับเปลี่ยนเวลาในการจัด
กิจกรรมตามความเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน�ำกิจกรรมเน้นภาระงานสื่อสารกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
(Headline and Art Gallery) และการสอนด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่
(Headline and Art Gallery) ไปใช้ในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาเจตคติ และความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้กจิ กรรมเน้นภาระ
งานสื่อสารกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) และ
การสอนด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery)
3. ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมเน้นภาระงานสือ่ สารกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์
อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) และการสอนด้วยกิจกรรมเฮดไลน์แอนด์
อาร์ตแกลลอรี่ (Headline and Art Gallery) ที่มีต่อทักษะการเขียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
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