
 

 

iv

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ การใชการสอนภาษาทีเ่นนสมรรถภาพเพื่อเพิ่มพูนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และความมัน่ใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
ผูเขียน 

 
นายสยาม  ชุตมิา 

ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (การสอนภาษาอังกฤษ) 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วนิดา  เพ็ญกิ่งกาญจน 
รองศาสตราจารย ดร. จารุณี  มณีกุล 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 

บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถ ดานการพูดภาษาอังกฤษและ
เปรียบเทียบความมั่นใจกอนและหลังการใชการสอนภาษาที่เนนสมรรถภาพ กลุมเปาหมายคือ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ปที่ 2 และ 3 จํานวน 18 คนที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 001210  
Oral Expressions I ของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 เครื่องมือใน
การวิจยัแบงออกเปน 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใชในการทดลองที่ประกอบดวยแผน การสอน 12 แผน
ที่ใชการสอนภาษาที่เนนสมรรถภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ การพูดนําเสนอของ
นักศึกษา และแบบการวดัความมั่นใจในการพูดของนักศกึษา การวิเคราะหขอมูลใชวธีิหาคารอยละ 
  ผลวิจัยพบวา 

1. ความสามารถดานการพดูของนักศึกษาผานเกณฑและรอยละ 50 ของผูเรียนอยูใน
ระดับดีมาก หลังจากใชเทคนิคการสอนภาษาที่เนนสมรรถภาพ 

2. ความมั่นใจในการพูดของนกัศึกษาสูงขึ้น หลังจากใชเทคนิคการสอนภาษาที่เนน
สมรรถภาพ 
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Abstract 

 
 This research was aimed to study two aspects. One aspect was to study 

learners’ English speaking skills after the implementation of competency-based 

language teaching (CBLT) techniques. The other aspect was to compare learners’ 

self-confidence prior to and after the implementation of CBLT in accordance with the 

questionnaires. The target group was a class of 18 students of non-English majors, 

ranging from 2nd to 3rd year, who enrolled in English 001210 Oral Expression I class 

during 1st semester of the academic year 2007 at Chiang Mai University. There were 

two types of research instruments. The first type used was the experimental 

instrument which consisted of 12 lesson plans using CBLT techniques. The second 

type used for collecting data was the three oral presentations implemented after CBLT 

lessons with provided rubric. Learners’ self-confidence was assessed by asking 

students to complete self-confidence questionnaires before and after CBLT 

implementation. The data were analyzed by using percentages. 

 The results were as follows: 

1. Learners’ speaking skills met the criteria after the implementation of 

competency-based language teaching techniques and were at the very good 

level (50%). 

2. Learners’ self-confidence was enhanced after the implementation of 

competency-based language teaching techniques. 


