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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชกลวิธีการสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษแตละชนิดและเพื่อเปรียบเทียบการใช
กลวิธีการสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษแตละชนิดที่มีผลมาจากระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และชนิดของภาระงานของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี กลุมตัวอยางมี 32 คน ไดมาจากการทดสอบ
วัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และสุมตัวอยางอยางงายจากแตละกลุมความสามารถ เครื่องมือการวิจัยเปนเครื่องมือที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ 2) ภาระงานเพื่อการสื่อสาร 4 ชนิด คือ
ภาระงานการบรรยายภาพ การเลาเรื่องจากการอาน การอธิบายคําศัพท และการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด และ 3) ตารางบันทึก
ขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร กลุมตัวอยางทุกคนในการทําภาระงานทั้ง 4 ชนิด โดยมีการบันทึกวีดีทัศนการทําภาระงานไวทุก
ครั้ง การวิเคราะหขอมูลมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะหเชิงปริมาณแสดงการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิด ดวย
สถิติทดสอบไคสแควร (Chi – square Test) สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพเปนการวิเคราะหพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสาร
หรือการแสดงออกทางวาจาหรือทาทางของนักศึกษา เมื่อใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิดในสถานการณตาง ๆ ทั้งการแสดงออกกอน
การใช ระหวางการใช และหลังการใช ผูวิจัยนําขอมูลที่สังเกตไดมาบันทึกไวในตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร
ผลการวิจัย พบวา
1. นักศึกษาใชกลวิธีการสื่อสารครบทั้ง 5 ชนิด คือ กลวิธีการหลีกเลี่ยง กลวิธีการใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษา
อื่น กลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ กลวิธีการไมใชภาษาพูด และกลวิธีการปรับขอความ กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใชมากที่สุด
คือ กลวิธีการปรับขอความ และกลวิธีที่ใชนอยที่สุด คือ กลวิธีการไมใชภาษา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ตางกันมีความถี่ในการใชกลวิธีการสื่อสารทั้ง 5 ชนิด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงและปานกลางใชกลวิธีการสื่อปรับขอความมากที่สุด และนักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางการพู ด ภาษาอั ง กฤษระดั บ ต่ํ า ใช ก ลวิ ธี ใ ช พื้ น ความรู ภ าษาอั ง กฤษมากที่ สุ ด ส ว นนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถทางการพู ด
ภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลวิธีการไมใชภาษาพูดนอยที่สุด นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางและ
ต่ํา ใชกลวิธีใช พื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นนอยที่สุด
2. การใชกลวิธีการสื่อสารทั้ง 5 ชนิด ในแตละภาระงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในภาระงานบรรยายภาพและเลาเรื่องจากการอาน นักศึกษาใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นมากที่สุด และกลวิธีที่ใชนอย
ที่สุดในสองภาระงานนี้ คือ การไมใชภาษาพูด ในดานการอธิบายคําศัพทใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษมากที่สุด และกลวิธีที่ใช
นอยที่สุดในภาระงานนี้ คือ การใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น นอกจากนี้นักศึกษายังไดใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมและ
ภาษาอื่นนอยที่สุดในภาระงานเลาเรื่องจากภาพชุด

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2545
ลายมือชื่อนักศึกษา …………………………………………………….
ลามมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1. …………………………… 2. …………………………. 3. …………………………..

ง

K 42466053 : MAJOR : TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
KEY WORD : COMMUNICATIVE TASK / A STUDY OF COMMUNICATION STRATEGIES IN SPEAKING ENGLISH
KWANHATHAI CHIRDCHOO : A STUDY OF COMMUNICATION STRATEGIES IN SPEAKING ENGLISH
BY FIRST YEAR STUDENTS IN THE ENGLISH PROGRAM At RAJABHAT INSTITUTE PHETCHABURI
PROVINCE. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. KUNLAYA BENJAKAN, Ph.D., ASSO. PROF. VISA JANTIWAT, Ph.D.,
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The purposes of this research were to investigate using of communication strategies in speaking
English and compare the use of and behavior in using the communication strategies affected by English
proficiency and communicative tasks of the first year students in the English program in Rajabhat Institute
Phetchaburi The 32 samples were randomly selected according to English proficiency test results and
Percentile Rank. The research instruments constructed by the researcher comprised 1) an English proficiency
speaking test 2) four communication tasks : picture description , story retelling , concept identification and
narration task 3) data collection forms. All sample manipulated all four tasks with the researcher. Each session
was videotaped and both quantitative and qualitative analyses were carried out on the data. The Statistical
Procedures employed to examine the using of communication strategies were percentage and Chi Square
Test. For the behaviors analysis , the behaviors in using each strategy (verbal and nonverbal expressions
occurring prior to using , while using and after using each strategy under related circumstances) were
studied
The results of study were:
1. The students employed all five categories of communication strategies : avoidance strategies ,
L1 / L3 – based strategies , target , language – based strategies , nonlinguistic strategies and modification
devised strategies. Modification devised strategies were used most. Nonlinguistic strategies were used least. The
use all five categories of communication strategies among different levels of English proficiency students
were significantly different at level 0.05. Students of high and middle levels of English proficiency used
modification devices strategies most. Students of low level of English proficiency used L1 / L3 – based
strategies were used most. Students of high level of English proficiency used nonlinguistic strategies least.
Students of middle and low levels of English proficiency used L1 / L3 – based strategies were least.
2. The use all five categories of communication strategies in manipulating different tasks of all
students were significantly different at level 0.05. L1 / L3 – based strategies were used most in picture
description and story retelling. Target language – based strategies were used most in concept identification.
Nonlinguistic strategies were used most in narration task. Nonlinguistic strategies were used least in picture
description and story retelling. L1 / L3 – based strategies were used least in concept identification and story
retelling.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประชากรในประเทศไทยมีการใชภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันมากกวาภาษาตางประเทศ
อื่น ๆ ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษานโยบายและสภาพการใชภาษาไทยในประเทศไทย พบวา มี
การติดตอสื่อสารดานการคาและการทองเที่ยว ในสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และ นิตยสาร
และในทุกระดับการศึกษามีการ ใชภาษาอังกฤษมากกวาภาษาตางประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคของการสื่อสาร เทคโนโลยี และขอมูลขาวสารดังเชนในปจจุบัน ดังนั้นภาษาอังกฤษ
จึงมีความสําคัญยิ่งขึ้นตอวิถีชีวิตของคนไทย
วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งของการสอนภาษาตางประเทศ เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ
การพูดภาษาที่เลือกเรียนและสามารถใชภาษานั้นในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
(กระทรวงศึกษาธิการ 2533 : 16) นอกจากนี้ แรนดอฟ (Randolph 1985 : 5) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวา “ไมมีภาษาใดที่จะใชในแวดวงการศึกษาหรือใช
เปนภาษาตางประเทศไดมากกวาภาษาอังกฤษ” ทั้งนี้เนื่องจากภาษาอังกฤษไมไดเปนภาษาที่ใช
สื่อสารเฉพาะเจาของภาษา เชน คนอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด หรือแคนนาดา
เทานั้น แตยังใชติดตอระหวางชนชาติที่ใชภาษาตางกันดวย ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษานานาชาติ
ที่ใชติดตอกันทั่วโลก (สุภัทรา อักษรานุเคราะห 2539 : 33 – 34)
แฟรชและคาสเปอร (Faerch and Kasper 1983 : 26-28 ) กลาววา ผูเรียนภาษา
ที่สองใชกลวิธีการสื่อสารแบบตาง ๆ ในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ซึ่งกลวิธีการสื่อสารเหลานี้
ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการใชภาษาอังกฤษ กลาวคือไมวาผูเรียนจะใชกลวิธีใดผลที่ไดมา คือ
นักศึกษายังคงใชภาษาผิด อยางไรก็ตามถาผูสอนทราบวานักศึกษาใชภาษาผิดเพราะอะไร หรือ
ใชกลวิธีใดผิดพลาดก็จะสามารถชวยแกปญหาไดงายขึ้น
กลวิธีการสื่อสาร เปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนพิเศษสําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ เนือ่ งจากนักเรียนเหลานีเ้ กือบไมมโี อกาสในการฝกใชภาษานอกชัน้ เรียน
เมื่อจําเปนตองใชภาษาพูดสื่อสารจริงจึงทําไมได เพราะการฝกภาษาในชั้นเรียนกับการใชภาษา
จริงนั้นตางกันหลายประการ (จํานง แกวเพ็ชร 2539 : 2) ดังที่ แพททิสัน (Pattison , quoted
1
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in Nunan 1989 : 30 – 31) กลาวไววา การฝกพูดในชั้นเรียนนั้นครูเปนผูเลือกเนื้อหาที่จะใชพูด
สามารถทํานายไดวาคูสนทนาจะพูดอะไรเปนการโตตอบ เพราะเปนรูปแบบชัดเจนในการฝกพูด
เหตุผลของการพูด คือ เพือ่ ฝกพูดเพือ่ ใหคะแนนดี ผลของการพูดขึน้ อยูก บั การยอมรับ ซึง่ จะสอดคลอง
กับคํากลาวของ อานันท ปนยารชุน (2539 : 12) ที่ไดกลาวไวตอนหนึ่งของการเปดการสัมมนา
นานาชาติ เรื่อง “Expanding Horizons in English Language Teaching” ที่จัดโดยสถาบัน
ภาษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวา “การสอนภาษาอังกฤษควรจะเริม่ สอนตัง้ แตระดับประถมศึกษา
และควรจะตองปรับปรุงคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาอังกฤษดวย ไมใชสอน
แตไวยากรณ ควรจะเนนการพูดสนทนาดวย”
จากงานวิจัยของแคมปเบล และคณะ (Campbell and others 1983 : 41) สํารวจ
ความคิดเห็นของอาจารยในสถาบันการศึกษาในสิบสองประเทศที่จัดใหมีการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเปนภาษาตางประเทศพบวา อาจารยเหลานั้นมีความตองการใหนักศึกษามีทักษะการพูด
และการฟงมากกวาการอานและการเขียน ในทํานองเดียวกัน ดี ชอว (D. Shaw 1983 : 23)
ไดสํารวจทัศนคติ ของนักเรียนเอเชียที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษพบวา ทักษะภาษาอังกฤษที่นักเรียน
ไทย สิงคโปร และอินเดีย ตองการเรียนมากทีส่ ดุ คือ ทักษะการพูด ซึง่ จะสอดคลองกับความคิดเห็น
ของเออร (Ur 1996 : 120) ไดเสนอความคิดเห็นวาในบรรดาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะฟง พูด อาน
และเขียน ทักษะการพูดเปนทักษะที่แสดงใหเห็นวาผูพูดมีความรูในภาษานั้น ๆ ไดอยางชัดเจน
ทั้งนี้เนื่องจากในการพูด ผูพูดจะตองใชความคิดในรูปแบบของคําศัพทและโครงสรางไวยากรณ
ของภาษาเปาหมาย (Bailey and Savage 1994 : vii) การพูดจึงเปนการแสดงความสามารถ
ทางภาษาของผูเรียน (Xiaohong 1994 : 31) นอกจากนี้ทักษะการพูดยังสามารถชวยพัฒนา
ทักษะอื่น ๆ ได ดังที่ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 167) ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความสําคัญของทักษะพูดวา เปนทักษะที่สําคัญและจําเปนมากเพราะผูที่พูดไดยอมสามารถฟงผู
อื่นไดเขาใจ และจะชวยใหการอานและเขียนงายขึ้นดวย
ถึงแมวาทักษะการพูดจะมีผูใหความสําคัญมากมายดังกลาวขางตน แตจากการศึกษา
งานวิจัยในปจจุบันพบวา ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังไมอยูใน
ระดับทีน่ า พอใจ เปนตนวา ระดับความสามารถในการพูดของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
อยูในระดับขั้นที่หนึ่ง คือ ทักษะกลไกเทานั้น (กาญจนา จงอุตสาห 2531 : 58 – 61) และ
ระดับความสามารถดานการพูดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นอยูในระดับขั้นที่หนึ่ง
คือ ทักษะกลไกเชนกัน (ศุลีรัตน ภัทรานนท 2531 : 56 – 57) นอกจากนี้ พนม ทองไพบูลย
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(2538 : 10) ไดกลาวถึงปญหาของเด็กไทยในขณะนี้วา เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ
แลว สวนใหญยังใชภาษาไมดีเทาที่ควรโดยเฉพาะทักษะการพูด
ปญ หาสําคัญที่ทําใหความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารของนักเรียนในระดับ
ตาง ๆ ไมเปนที่นาพอใจนั้นอาจเปนเพราะกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังไมเนนใหผูเรียน
ไดฝกใชทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารเทาที่ควร ครูสวนใหญมักจะเนนการสอนไวยากรณ รูปแบบ
ของภาษา (ศิริพร ฉันทานนท 2538 : 104) โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับปริญญาตรีซึ่งเปนกลุมที่
ตองนําความรูไปใชจริงในชีวิตประจําวันในการสื่อสารโดยตรง หลังจากจบการศึกษาไมวาจะนํา
ไปใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจหรือเพื่อการศึกษา ลิตเติลวูด (Liftlewood 1995 : x – xi)
กลาววา “การที่จะสอนใหผูเรียนไดรูแตวิธีการใชโครงสรางไวยากรณเทานั้นยังไมเพียงพอ ผูเรียน
ตองไดรับการพัฒนากลวิธีเพื่อใชโครงสรางไวยากรณใหสัมพันธกับหนาที่ทางภาษาในการสื่อสาร
ในสถานการณประจําวันได”
กลวิธีการสื่อสาร คือ วิธีการที่ผูพูดใชเพื่อแกปญหาในการสื่อสารภาษาที่สองหรือภาษา
ตางประเทศ ที่เกิดจากความบกพรองทางภาษาของผูพูดหรือของคูสนทนา ความบกพรองทาง
ภาษานี้อาจเกิดจากใชคําศัพท โครงสราง วลี คําเชื่อมประโยคหรือสํานวนในภาษานั้น โดยที่ผูพูด
อาจใชกลวิธีดังกลาวนี้แบบรูตัวหรือไมรูตัวก็ได (Faerch and Kasper 1984 : 46 and
Bialytok 1990 : 1) ในการใชภาษาตามปกติอาจจะมีการใชกลวิธีการสื่อสารรวมอยูดวย โดย
สังเกตวามีการใชกลวิธีการสื่อสารหรือไมจากตัวบงชี้ตาง ๆ เชน การแสดงออก อาการลังเล การ
แกคําพูดของตัวเอง อัตราเร็วในการพูด การหยุดพูดชั่วคราว การพูดยานคาง เปนตน (Faerch
and Kasper , in Faerch and Kasper eds 1984 : 214 – 231)
การที่จะคาดหวังใหผูเรียนภาษาตางประเทศมีความรูในตัวภาษาทั้งหมดในการสื่อสาร
นั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง และเปนไปไมได ดังที่ บัคบี (Buckby 1987 : 36–37) กลาววา “ผูเรียน
ภาษาตางประเทศไมควรที่จะไดรับการคาดหวังใหมีความรูในองคประกอบทางภาษาทั้งหมด ใน
ขณะที่ใชภาษาในสถานการณการสื่อสารที่เปนจริง” ผูเรียนจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเผชิญกับ
องคประกอบทางภาษาที่ไมเคยเรียนมากอน ดังนั้น ผูเรียนจึงจําเปนตองมีเครื่องมือที่สามารถใช
เพื่อชดเชยความรูทางภาษาที่ไมเพียงพอ และเครื่องมือดังกลาวนี้คือ กลวิธีในการ สื่อสาร
ในงานวิจัยของ เกษณี มณีรัตน (2535) ซึ่งกําหนดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร บรรยายภาพสี่ภาพเปนภาษาอังกฤษ
ปรากฏวามีการใชพฤติกรรมในการใชกลวิธีการสื่อสารถึง 22 พฤติกรรม ไดแก พูดบรรยายโดย
การใชคําศัพทที่งายกวาแทนคําศัพทที่ยากกวา พูดออมคอมโดยการอธิบายรูปรางหรือโดยการ
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สรางคําขึ้นใหมมาแทนการระบุคําศัพทนั้นโดยตรง พูดขอความชวยเหลือจากผูฟง ใชภาษาแม
ทับศัพทในบางคํา พูดดวยสําเนียงพูดแบบเจาของภาษา พูดโดยการเรียงลําดับคําแบบภาษาแม
แสดงออกทางสีหนาประกอบคําพูด แสดงทาทางประกอบการพูดหรือการอธิบาย แสดงทาทาง
แทนการพูดหรือการอธิบาย และการละทิ้งการสนทนาโดยการแสดงอาการนิ่งเฉยหรือเงียบเมื่อไม
สามารถที่จะพูดตอไปไดเปนตน เบียลีสต็อค (Bialystok 1990 : 50 – 52) ไดแบงพฤติกรรมในการ
ใชกลวิธีการสื่อสารเปนสองประเภท คือ พฤติกรรมที่ใชคําพูด และพฤติกรรมที่ไมใชคําพูด พบวา
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสามารถแสดงพฤติกรรมในการใชกลวิธกี ารสือ่ สารทัง้ สองประเภทไดดกี วา
นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ทั้งนี้เพราะวานักเรียนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญสามารถพูดภาษา
อังกฤษโตตอบการสนทนาอยูในระดับ คอนขางดี คือสามารถสื่อสารไดโดยไมตองใชความ
พยายามมากนัก สามารถเขาใจประโยคที่ถามและโตตอบไดอยางคลองแคลวโดยใชสําเนียงที่ใกล
เคียงกับเจาของภาษา (วันทนี สีทับทิม 2529 : 98) ทั้งนี้แสดงวาการใชกลวิธีการสื่อสารนั้น
ขึ้นอยูกับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนดวย และระดับความสามารถทางภาษา
อังกฤษ ไมใชปจ จัยเดียวทีม่ ผี ลทําใหการใชกลวิธกี ารสือ่ สารของผูเ รียนแตละคนแตกตางกัน ชนิดของ
ภาระงานที่ผูเรียนพูดที่อาจจะมีผลตอการใชกลวิธีการสื่อสารเชนกัน (Bialystok 1990 : 50–52)
พูลลิส และ ชิลส (Poulisse and Schils 1989 : 15 – 16) ศึกษาปจจัยสองประการ
ทีม่ ผี ลตอการใชกลวิธกี ารชดเชย (compensatory strategies) ของผูเ รียนชาวดัชทีเ่ รียนภาษาอังกฤษ
คือ ระดับความสามารถทางภาษา 3 ระดับ คือ ระดับสูง ปานกลาง และต่ําของภาระงานสามชนิด
คือ การอธิบายคําศัพท การเลาเรื่องที่ฟงจากภาษาแม และการสัมภาษณปากเปลา พบวา
ปริมาณการใชกลวิธีการชดเชยมีความสัมพันธทางลบกับระดับความสามารถ คือ ผูเรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลวิธีการชดเชยนอยกวาผูเรียนซึ่งมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับต่ํากวา ระดับความสามารถทางภาษาไมคอยมีผลตอการเลือกใชกลวิธีการ
สื่อสารมากนัก แตภาระงานนั้นมีผลตอการเลือกใชกลวิธีการสื่อสารมากกลาวคือ ในการอธิบาย
คําศัพทผเู รียนมักเลือกใชกลวิธแี บบวิเคราะห (analytic strategies) เชน การบรรยายประโยชนของ
สิ่งของ สํานวนในการเลาเรือ่ งทีฟ่ ง จากภาษาแมและในการสัมภาษณปากเปลา ผูเ รียนมักเลือกใช
กลวิธีถายโอน (transfer) และใชกลวิธีแบบภาพรวม (holistic strategies) เชน การใชคําที่คิดวา
สื่อความหมายแทนคําที่ตองการใชได
ดอรนเย (Dornyei 1995 : 55 – 84) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการฝก กลวิธี
การสื่อสารที่มีผลตอการใชกลวิธีในการสื่อสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศฮังการี
โดยแบงออกเปนกลุมที่ไดรับการฝกกลวิธีการสื่อสาร และกลุมที่ไมไดรับการฝกกลวิธีในการสื่อสาร
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พบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการฝกกลวิธีในการสื่อสาร สามารถใชกลวิธีในการสื่อสารในการพูด
ภาษาอังกฤษมากขึ้นทางดานคุณภาพและปริมาณ อีกทั้งเพิ่มอัตราความเร็วในการพูดดวย
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เ กี่ยวของสรุปไดวา กลวิธีการสื่อสารมีประโยชนและมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการแกปญหาการสื่อสาร ทําใหเห็นในการฝกนักศึกษาใหใช กลวิธี
การสื่อสารเพื่อแกปญหาในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมภาษา
อังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเรียนภาษาอังกฤษมาเปนเวลาหลายปและยังเปนผูที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ตอง
นําภาษาอังกฤษไปพูดเพือ่ การสือ่ สารดานการศึกษาธุรกิจหรือการศึกษาตอในชีวติ จริงนอกชัน้ เรียนได
ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกินา ยี่อาร (2532 : 123) กลาววาการฝกใหนักเรียนใชกลวิธี
การสื่อสารนั้น นอกจากจะเปนการซักซอมการเผชิญปญหาที่จะเกิดขึ้นนอกชั้นเรียนแลว นักเรียน
สามารถพัฒนาการใชกลวิธกี ารสือ่ สารตามความถนัดความสนใจของแตละคน จึงทําใหเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน สรางความมั่นใจในการใชภาษาทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน อีกทั้งยังไมจําเปน
ตองใชวัสดุอุปกรณมากมายและราคาแพงในการฝกใชกลวิธีการสื่อสารดวย
สําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น พบวา นักเรียนไมไดรับการ
ฝกการใชกลวิธีในการสื่อสารจริงจังอีก ทั้งแบบเรียน หนังสือ และสื่อการสอนสวนใหญก็ยังไมให
ความสําคัญตอการฝกการใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูด (กาญจนา เศียรประภัสสร 2536
: 88) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริพร ฉันทานนท (2533 : 103) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติ
กรรมของครู พบวาเมื่อใหมีการสอนในชั้นเรียน ครูสวนมากไมไดพูดถึงหรือแนะนํานักเรียนเกี่ยว
กับการใชกลวิธี การสื่อสารอันเปนเหตุใหระดับความสามารถในการพูดของนักศึกษาระดับอุดม
ศึกษาไมผาน ตามเกณฑทกี่ าํ หนดและนักศึกษาไมสามารถใชภาษาในการพูดเพือ่ การสือ่ สารได จึง
ทําใหมจี ดุ ออนในการนําขอคนพบจากงานวิจัยเหลานั้นมาใชกับนักศึกษาไทยโดยตรง อีกประการ
หนึ่งการใช กลวิธีการสื่อสารนั้นไดรับอิทธิพลจากปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระดับความ
สามารถของผูเรียนและชนิดของภาระงานในการพูด แตงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับปจจัยดังกลาวมีนอ ย
มาก รวมทัง้ ไมสามารถรวบรวมขอคนพบจากงานวิจัยแตละชั้นมาใชรวมกันได เนื่องจากงานวิจัย
แตละเรื่องศึกษาการใชชนิดของกลวิธีการสื่อสารที่แตกตางกันและใชภาระงานแตกตางกัน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาการใชก ลวิธีก ารสื่อสารของนักศึกษาชั้นปที่ 1
โปรแกรมภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎ
เพชรบุรี ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยคํานึงถึงปจจัยในการเรียนการสอนสองประการ
คือ ระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาและภาระงานในการสื่อสาร ในดาน
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การศึกษาเชิงปริมาณเปนการเปรียบเทียบความถี่ในการใชกลวิธีการสื่อสารชนิดตาง ๆ และใน
การศึกษาเชิงคุณภาพเปนการวิเคราะหพฤติกรรมในการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิด เพื่อให
อาจารยผูสอนมีขอมูลที่ครอบคลุมและชัดเจนพอที่จะนําไปประกอบการตัดสินใจในการฝกให
นักศึกษาแตละคน ใชกลวิธีการสื่อสารที่มีประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอนกลวิธี
การสื่อสารใหมที่นักศึกษายังใชไมเปน และสงเสริมกลวิธีการสื่อสารเดิมที่นักศึกษาใชเปนอยูแลว
ทั้งนีเ้ พื่อใหนกั ศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารไดตามวัตถุประสงคทว่ี างไวในหลักสูตร
ผลการวิจัยครั้งนีจ้ ะเปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะ
การพูด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาการใชกลวิธีก ารสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษแตละชนิดของ
นักศึกษาชัน้ ปท่ี 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษแตละชนิด
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกัน
3. เพื่อเปรียบเทียบการใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษแตละชนิด
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ในการทําภาระงานสี่ประเภท คือ การบรรยายภาพ
การเลาเรื่องใหม การอธิบายความหมายของคํา การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด
4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชัน้ ปท่ี 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ทีม่ คี วามสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันในการทําภาระงานตางกัน
ปญหาในการวิจัย
1. การใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะพูดภาษาอังกฤษแตละชนิดของนักศึกษาชั้นปที่ 1
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎ
เพชรบุรี มีความแตกตางกันหรือไม
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2. การใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษแตละชนิด ของนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมมนุษยศาสตร
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกัน มีความแตกตางกัน
หรือไม
3. การใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แตละประเภทของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ในการทําภาระงาน 4 ประเภท คือ การบรรยายภาพ การเลาเรื่องใหม
การอธิบายความหมายของคํา การพูดเลาเรื่องจากภาพ มีการใชแตกตางกันหรือไม
4. พฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบัน
ราชภัฏเพชรบุรี ที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกัน ตางกันในการทําภาระ
งานตางกันหรือไม
สมมติฐานการวิจัย
1. นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีการใชของกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษมากที่สุด
2. นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันมีการใชกลวิธีการสื่อสารแตกตางกัน
3. นักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในการทําภาระงานมีการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิดตางกัน ในการทําภาระงานสี่ประเภท คือ
การบรรยายภาพ การเลาเรือ่ งใหม การอธิบายภาพความหมายคํา การพูดและเลาเรือ่ งจากภาพชุด
4. นักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีความแตกตางในดานพฤติก รรมการใชกลวิธีการสื่อสารของนักศึกษาแตกตางกัน ที่มีความ
สามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางระดับกัน ในการทําภาระงานตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สังกัด สํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ
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กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยม
ศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ที่กําลังศึกษาอยู ชั้นปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 / 2544 แลวนํามาทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษซึ่งแบงเปน
สามระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ํา จํานวน 36 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตนมีสองตัวแปร คือ (1) ภาระงานซึ่งมีสี่ประเภท ไดแก การบรรยาย
เรื่องจากภาพ การเลาเรื่องจากการอาน การอธิบายคําศัพท การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด และ
(2) ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีสามระดับ คือ ระดับสูง ปานกลาง และต่ํา
2.2 ตัวแปรตามมีหนึ่งตัวแปร คือ กลวิธีการสื่อสาร ซึ่งแบงออกเปนหาประเภท
คือ กลวิธีการหลีกเลี่ยง กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษา
อังกฤษ กลวิธีที่ไมใชภาษาพูด และกลวิธีการปรับขอความ
นิยามศัพทเฉพาะ
1. กลวิธีการสื่อสาร คือ เทคนิควิธีการและความพยายามที่นักศึกษาใชเพื่อแกปญหา
ที่เกิดจากความบกพรองทางภาษาของตัวนักศึกษาเองหรือของคูสนทนาในการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ความบกพรองทางภาษานี้อาจจะเกี่ยวกับการใชคําศัพท โครงสรางภาษา วลี
คําเชื่อมประโยคหรือสํานวนในภาษาอังกฤษ โดยที่นักศึกษาอาจใชวิธีการดังกลาวนี้แบบรูตัวหรือ
ไมรูตัวก็ได (Faerch and Kasper 1984 and Bialystok 1990)
2. ชนิดของกลวิธีการสื่อสาร คือ วิธีการตาง ๆ ที่นักศึกษาใชแกปญหาในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ซึง่ ผูว จิ ยั แบงออกเปนหาชนิดใหญ โดยคัดเลือกจากกลวิธกี ารสือ่ สารของ เบียลี สต็อค
(Bialystok , in Faerch and Kasper eds . 1984) ซุย (Tsui 1991) พลาว และกาส
(Plough and Gass , in Grookes and Gass , eds. 1983) และดอรนเย (Dornyei 1995)
ซึ่งมีความสอดคลองกับสภาพการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษา
อังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ คือ
2.1 กลวิธีการหลีกเลี่ยง (avoidance strategies) คือ กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษา
ใชเพือ่ หลีกเลีย่ งการพูดภาษาอังกฤษทีไ่ มคลองแคลวหรือไมถกู ตอง ประกอบดวยสองชนิดยอย คือ
2.1.1 การหลีกเลี่ยงเรื่อง (topic avoidance) คือ การที่นักศึกษาหลีกเลี่ยง
การพูดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความคิดรวบยอดของหัวเรื่องในสถานการณที่ตนเองไมมีความสามารถ
ทางดานองคประกอบทางภาษาพอที่จะพูดได
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2.1.2 การละทิ้งขอความ (message abandonment) คือ การที่นักศึกษา
หยุดพูดกลางคัน ไมพูดตอไปใหจบตามความตั้งใจเดิมหลังจากที่เริ่มพูดไปแลว เชน เริ่มพูดวา
It’s ah ah … แลวหยุดพูดไปเลย
2.2 กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น (L1 / L3 – Based Strategies) คือ
กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใชภาษาแมหรือภาษาอื่น หรือลักษณะบางประการของภาษาแมหรือ
ภาษาอื่นมาใชพูดปนกับภาษาอังกฤษ ประกอบดวยสามชนิดยอย คือ
2.2.1 การเปลี่ยนภาษา (language switch) คือ การที่นักศึกษาใชคําใน
ภาษาแมหรือภาษาอื่นมาพูดคั่นภาษาอังกฤษเปนบางครั้งบางคราว เพื่อใหการสื่อสารไมหยุด
ชะงัก เชน นักศึกษาพูดวา … and they ใชชีวิต and live together happy.
2.2.2 การทําใหเปนภาษาตางประเทศ (foreignzing) คือ การที่นกั ศึกษาออก
เสียงพยัญชนะหรือสระ หรือสรางสรรคหนวยคําในภาษาแมหรือภาษาอืน่ ใหเหมือนกับภาษาอังกฤษ
เชน การออกเสียงคํา กินขาว โดยเนนหนักพยางคหนาและไมเนนหนักพยางคหลัง ซึ่งเปนการ
เลียนแบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ
2.2.3 การแปลตรงตัว (literal translation) คือการที่นักศึกษาแปลภาษาแม
หรือภาษาอื่นมาเปนภาษาอังกฤษแบบคําตอคํา เชน การที่นักศึกษาพูดวา they live easy
easy ซึ่งมาจากการเรียงลําดับคําแบบภาษาไทยวา พวกเขาอยูกันอยางงาย ๆ
2.3 กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ (target language – based strategies) คือ
กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใชความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแกปญหาการสื่อสาร ประกอบดวย สี่
ชนิดยอย คือ
2.3.1 การใชคําใกลเคียง (approximation) คือ การที่นักศึกษาใชคําอื่นที่
สามารถแสดงความหมายที่คลายคลึงกับคําที่ตองการใชได เชน การใช car แทน truck
2.3.2 การพูดออมคอม (circumlocution) คือ การที่นักศึกษาบรรยายหรือ
ยกตัวอยางอธิบายการกระทําที่เปนเปาหมาย เชน การบรรยายคํา ache วา a kind of sick
when you must see the doctor หรือการยกตัวอยางอธิบายคํา weapon วา gun , knife ,
bomb
2.3.3 การสรางคําใหม (word coinage) คือ การที่นักศึกษาใชความรู
เชิงความคิดรวบยอดหรือความรูเกี่ยวกับหนวยคําภาษาอังกฤษมาสรางคําใหมทไ่ี มปรากฏในภาษา
อังกฤษเพือ่ สือ่ สารความหมายตามทีต่ อ งการใหได เชน การสรางคํา birth of day แทนคําวา
birth date
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2.3.4 การเรียงคําพูดใหม (restructuring) คือ การที่นักศึกษาเริ่มพูดใหม
เพื่อสื่อความหมายตามที่ตั้งใจเดิมไวใหได หลังจากที่เริ่มพูดไปแลวแตพูดตอไมได เชน เริ่มพูดวา
I when I I … แลวพูดตอไปไมไดจึงเริ่มพูดใหมวา When I buy the pen. Then pen is it.
2.4 กลวิธีการไมใชภาษาพูด (non-linguistic strategies) คือ กลวิธีการสื่อสารที่
นักศึกษาใชภาษาทาทางหรือเสียงแทนหรือประกอบการพูด ประกอบดวยสามชนิดยอย คือ
2.4.1 การทําทาใบ (mime) คือ การที่นักศึกษาทําทาทางแทนการพูด เชน
การที่นักศึกษาบิดมือสองขางแบบบิดมือรถจักรยานยนต เพื่ออธิบายคําวา vehicle
2.4.2 การแสดงทาทาง (gesture) คือ การที่นักศึกษาทําทาทางประกอบ
การพูด เชน นักศึกษาทําทาทางใชขันตักน้ําราดตัวพรอมกับพูดวา a bath
2.4.3 การเลียนเสียง (sound imitation) คือ การที่นักศึกษาออกเสียงให
เหมือนเสียงของคําที่นักศึกษาตองการใช เชน การพูดวา โปง ๆ ขณะที่อธิบายคําวา crime
2.5 กลวิธีการปรับขอความ (modification devices) คือ วิธีการที่ชวยใหการพูด
ภาษาอังกฤษของตัวนักศึกษาเองและ/หรือคูสนทนาดําเนินตอไปได ประกอบดวยสิบชนิดยอย คือ
2.5.1 การตรวจสอบความเขาใจ (comprehension check) คือ การทีน่ กั ศึกษา
ตรวจสอบวาคูสนทนาเขาใจสิ่งที่นักศึกษาพูดหรือไม เชน พูดวา Understand?
2.5.2 การขอคําอธิบาย (clarification request) คือ การที่นักศึกษาขอให
คูสนทนาพูดใหมใหเขาใจงายขึ้น เชน บอกวา again please. หรือออกเสียงประกอบบางอยาง
ดวยเสียงสูงในขณะที่คูสนทนากําลังพูด เชน ออกเสียง Hm?
2.5.3 การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง (self – repetition) คือ การที่นักศึกษาพูด
เหมือนกับคําพูดเดิมที่นักศึกษาพูดไวแลว ทั้งที่พูดเหมือนกันทั้งหมดและเหมือนกันบางสวน เชน
การพูดวา dareh change dareh change the study study.
2.5.4 การตรวจย้ําความมั่นใจ (confirmation check) คือ การที่นักศึกษา
พูดกลาวซ้ําคําพูดของคูสนทนาหรือการถามคูสนทนาเพื่อใหทราบวาสิ่งที่ตัวเองเขาใจนั้นถูกตอง
หรือไม เชน การพูดซ้ําคําพูดของคูสนทนาวา Father?
2.5.5 การพูดซ้ําคําพูดผูอื่น (other repetition) คือ การที่นักศึกษาพูดเหมือน
กับคําพูดของคูสนทนาดวยระดับเสียงปกติ เชน เมื่อคูสนทนาพูดวา What does he do?
นักศึกษาก็พูดวา What does he do?
2.5.6 การทําเสียงประกอบ (back channel cue) คือ การทีน่ กั ศึกษาออกเสียง
บางอยางประกอบขณะที่คูสนทนากําลังพูด เชน การออกเสียง Yes, Mmm, Yeah
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2.5.7 การสื่อสารใหชาลง (stalling strategy) คือการที่นักศึกษาออกเสียง
บางอยางประกอบการพูดของนักศึกษาเองดวยระดับเสียงปกติ เพือ่ ชวยในการระลึกถึงองคประกอบ
ทางภาษาบางอยาง เชน การออกเสียง ah, um เพื่อชวยในการระลึกถึงองคประกอบทางภาษา
บางอยาง เชน คําศัพทหรือโครงสรางที่จะใชในการสื่อสาร
2.5.8 การพูดซอน (overlap) คือการที่นักศึกษาพูดขึ้นมาในขณะที่คูสนทนา
ยังพูดไมจบ และเรื่องที่พูดซอนขึ้นมานั้นเปนเรื่องเดียวกับที่คูสนทนากําลังพูดอยู เชน
คูสนทนา : Do you walk to school or ride a bicycle or..?
ผูพูด
: I walk.
2.5.9 การขัดจังหวะ (interruption) คือ การที่นักศึกษาพูดขึ้นในขณะที่คู
สนทนายังพูดไมจบ และเปนผลใหคูสนทนาหยุดพูด และเรื่องที่พูดซอนขึ้นมานั้นเปนคนละเรื่อง
กับที่คูสนทนาพูดไว เชน
คูสนทนา : It means …..
ผูพูด : but we don’t care about mm.
2.5.10 การเติมขอความ (sentence completion) คือการที่นักศึกษาพูดตอ
ประโยคที่คูสนทนาพูดคางไวใหจบ เชน คูสนทนาพูดวา She’s in Mattayom… นักศึกษาพูดตอ
ใหจบวา two
3. ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ คือ ความสามารถของนักศึกษาในการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งวัดไดจากคะแนนในการทําแบบทดสอบ
และการวัดการกระจายแบบเปอรเซนไทล คือ นักศึกษาทีไ่ ดคะแนนตรงกับเปอรเซนไทลท่ี 75 ขึน้ ไป
จัดอยูในกลุมความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาที่ไดคะแนนตรงกับตําแหนง
เปอรเซนไทลที่ 45 – 74 จัดอยูในกลุมความสามารถระดับกลาง และนักศึกษาที่ไดคะแนนตรง
กับตําแหนงเปอรเซนตไทลที่ 44 ลงมา จัดอยูในกลุมความสามารถทางภาษาระดับต่ํา (นิคม
ตังคะพิภพ 2529 : 59 และบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2535 : 144)
4. ภาระงาน คือ งานแตละชิน้ ทีน่ กั เรียนทําความเขาใจ จัดกระทํา ผลิตหรือมีปฏิสมั พันธ
โดยใชภาษาเปาหมาย งานดังกลาวมีลักษณะดังนี้คือมีจุดประสงคเ พื่อการสื่อสารตองเนน
ความหมายมากกวาไวยากรณ ตองมีชองวางการสื่อสารหรือมีปญหาที่ทําใหนักศึกษาพยายาม
แกไข ตองเปดโอกาสใหมีการเจรจาความหมายหรือใหมีการแลกเปลี่ยนการสื่อสารจริงผูเรียนตอง
เลือกเองวาจะใชภาษาพูดหรือไมใชและตองมีระบบควบคุมกลวิธี รวมถึงวิธีการสื่อสารที่จะวัด
(Bialystok 1984 ; and Ellis , quoted in Nobuyoshi and Ellis 1993)
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5. ชนิดของภาระงาน ภาระงานที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหการใชกลวิธีการ
สื่อสาร โดยสรางขึ้นมีทั้งหมดสามชุด คือ ชุด A B และ C แตละชุดจะมี 4 ภาระงาน คือ
5.1 การบรรยายเรื่องจากภาพ (picture description) คือ ภาระงานที่นักศึกษา
บรรยายภาพชุด ซึ่งประกอบไปดวยภาพ 1 ภาพ เปนภาษาอังกฤษ
5.2 การเลาเรื่องจากการอาน (story retelling) คือ ภาระงานที่นักศึกษา เลา
เรื่องที่อานจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
5.3 การอธิบายศัพท (concept identification) คือ ภาระงานที่นักศึกษา
อธิบายคําศัพทจํานวน 10 คํา เปนภาษาอังกฤษ โดยไมเอยชื่อคําศัพทนั้นใหผูวิจัยฟง
5.4 การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด (narrative sequence) คือ ภาระงานที่นักศึกษา
พูดเลาเรื่องจากภาพชุด ซึ่งประกอบไปดวย 4 – 6 ภาพเปนภาษาอังกฤษ
6. พฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสาร คือ การแสดงออกทางวาจา หรือทาทางของ นัก
ศึกษาเมื่อใชกลวิธีการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทั้งการแสดงออกกอนการใช ระหวางการใช
และหลังการใชกลวิธีการสื่อสาร
7. นักศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2/2544 ในสถาบันราชภัฏ จังหวัด
เพชรบุรี สังกัด สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ
8. ผูรวมวิจัย คือ ผูที่มีความสามารถทางดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การฟง
และการพูดภาษาอังกฤษ และเปนอาจารยสอนที่สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ที่มีประสบการณสอนใน
รายวิชาการฟงและการพูด 1 (1551101) และรายวิชาการฟงและการพูด 2 (1551102)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพือ่ เปนแนวทางสําหรับบุคคลทีเ่ กีย่ วของการพัฒนา บริหารและการนิเทศ การศึกษา
เชน ครู อาจารย ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ผูจัดทําหลักสูตรในแนวทางการวางแผนการปฏิบัติงาน
การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูเพื่อใหเกิดความตระหนักในความสําคัญของการใชกลวิธกี ารสือ่ สาร
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะการใชกลวิธีการสื่อสาร ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพือ่ เปนแนวทางสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษในการใชกลวิธกี ารสือ่ สาร เพือ่ ปรับปรุง
ความสามารถของการใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดของนักศึกษาใหดียิ่งขึ้น
3. เพื่อเปนแนวทางแกนักศึกษา นักวิจัย และผูสนใจในการศึกษาคนควา และทําวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาและวิเคราะหการใชกลวิธีการสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบัน
ราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยศึกษาปจจัย 2 ประการ ที่อาจมีผลตอการใชกลวิธีการสื่อสาร
คือ ระดับ ความสามารถของนักศึกษาและประเภทของภาระงานในการพูด ซึ่งผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. ความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสาร
2. ความหมายของกลวิธีการสื่อสาร
3. ประเภทของกลวิธีการสื่อสาร
4. ปจจัยที่มีผลตอการใชกลวิธีการสื่อสาร
5. การวิเคราะหการใชกลวิธีการสื่อสาร
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 งานวิจัยในตางประเทศ
6.2 งานวิจัยในประเทศ
ความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสาร
การพูดเปนรูปแบบของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป คือ ผูพูด
และผูฟง และมีการพูดโตตอบซึ่งกันและกัน การพูดจึงเปนการสื่อสาร 2 ทางในชวงเวลาหนึ่ง ๆ
โดยที่ผูหนึ่งจะทําหนาที่เปนผูฟงคูสนทนาที่กําลังพูด และหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยน บทบาท
กลาวคือ ผูพูดจะกลายเปนผูฟง และผูฟงจะเปนผูพูด การเปลี่ยนบทบาทดังกลาวจะเกิดขึ้น
อยางรวดเร็วในระหวางการสนทนา ผูพูดและผูฟงตางมีหนาที่ที่จะตองรวมกันสงและรับสาร โดยที่
ผูพูดสงรหัสขอความ ขาวสารที่ตองการสื่อความหมายออกไปดวยภาษาที่เหมาะสม ในขณะที่ผูฟง
ตองเปน ผูถ อดรหัสขอความหรือแปลความหมายของขอความขาวสารนั้น ๆ ใหตรงกับความ
ตองการของผูสงรหัส (Scott 1981 : 70, Underhill 1987 : 2, Byne 1990 : 8) นอกจากการพูด
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จะเปนการสงสารซึ่งใชคําพูดเปนสื่อแลว การพูดยังรวมความถึงการใชลักษณะทาทาง กลามเนื้อ
บนใบหนา ตลอดจนการถายทอดความหมายดวยสายตา (Widdowson 1979 : 58–59)
เมื่อกลาวถึงการพูดเพื่อการสื่อสาร วาเล็ต (Valette 1977: 120) ไดใหความหมาย
ของการพูดเพื่อการสื่อสารวา มิไดเปนเพียงการออกเสียงคํา และการออกเสียงสูงต่ําในประโยคเทา
นั้น แตเปนการพูดตามหนาที่ของภาษา กลาวคือ เปนการทําใหผูอื่นเขาใจจุดประสงคในสิ่งที่ตน
พูด และการพูดของผูที่มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไป ยังตองมีการเลือกใชสํานวนภาษาที่ถูก
ตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของเจาของภาษาดวย
เซียรลี (Searle 1978: 85 – 90) กลาวถึงการพูดเพื่อการสื่อสารวา หมายถึง การกลาว
คําพูดทีเ่ กิดจากความตั้งใจของผูพูดและกอใหเกิดสัมฤทธิ์ผลอยางใดอยางหนึง่ ตามแตสถานการณ
ในการสื่อสาร
พอลสตัน (Paulston 1978: 56 – 57) กลาวถึงการพูดเพื่อการสื่อสารวา เปนการ ปฏิ
สัมพันธทางภาษาเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล และความหมายของภาษาทางดานสังคม นั่นคือจะ
ตองใชภาษาตามกฎของสังคมนั้น ๆ
ลิตเติลวูด (Littlewood 1995: 3 – 5) ไดใหคําจํากัดความของคําวา การพูดเพื่อการสื่อ
สารวา หมายถึง กิจกรรมระหวางบุคคลสองคน ซึ่งไดแก ผูพูดและผูฟง โดยที่ผูพูดคาดคะเนความรู
และความรูสึกของผูฟงเพื่อที่จะเลือกใชคําพูดใหเหมาะสมกับ ปริบทของการใชภาษานั้น ๆ
สรุปไดวา การพูดเพื่อการสื่อสารเปนการปฏิสัมพันธทางคําพูดระหวางบุคคลตั้งแต
สองคนขึ้นไป ซึ่งไดแก ผูพูดและผูฟง ซึ่งเปนการแสดงเจตนาของผูพูดในการสื่อสาร โดยที่ผูพูด
จะตองมีความสามารถในการคาดคะเนความรูและความรูสึกของผูฟง ที่สามารถพูดใหผูฟง เขา
ใจในขอมูลที่ตองการสื่อสารได และคําพูดนั้นจะตองมีความถูกตองทางดานกฎเกณฑของภาษา
และมีความเหมาะสมกับสถานการณ และเปนที่ยอมรับของเจาของภาษาดวย
ความหมายของกลวิธีการสื่อสาร
ในปจจุบันนักการศึกษาและนักวิจัยทางดานการเรียนรูแ ละการเรียนการสอนภาษาทีส่ อง
กําลังใหความสนใจกับกระบวนการเรียน (learning process) มากกวาผลของการเรียน (learning
product) พฤติกรรมของผูเรียนมากกวาพฤติกรรมของครู ความสามารถในการสื่อสารมากกวา
ความสามารถทางภาษา (Ellis 1982 : 73 – 81) และการศึกษากลวิธีในการสื่อสารก็เปนผลจาก
การใหความสนใจในประเด็นดังกลาว
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คําวา “กลวิธีในการสื่อสาร” (communication strategies) เซลิงเคอร (Selinker
1971 : 209 – 230) ไดนํามาใชเปนครั้งแรก ในป ค.ศ. 1972 ในขณะที่กําลังศึกษาขอผิดพลาด
การใชภาษาของผูเ รียนภาษาทีส่ อง เซลิงเคอร (Selinker) พบวา มีขอ ผิดพลาดบางอยางที่ไมไดเปน
ผลมาจากอายุของผูเ รียน หรือปริมาณของการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่ผูเรียนไดรับ
แตเปนผลจากความพยายามในการพูดสื่อความหมายในขณะที่ผูเรียนมีความรูในภาษา เปาหมาย
ทีจ่ าํ กัด ความพยายามดังกลาวก็คอื การใชกลวิธใี นการสือ่ สารนัน่ เอง แตผทู เ่ี ริม่ ตนศึกษากลวิธีใน
การสื่อสารอยางจริงจังคือ วาราดี (Varadi 1980 : 59 – 71) และตอมา ทาโรน ( Tarone 1981 :
288) เปนผูหนึ่งที่ไดทําการศึกษากลวิธีในการสื่อสารในมุมมองของปฏิสัมพันธ (interactional
perspective) และไดใหความหมายของกลวิธีในการสื่อสารวาเปนความพยายามของคูสนทนา
ที่จะสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน (negotiation of meaning) ในสถานการณที่คูสนทนา
ไมสามารถเขาใจความหมายของภาษาเปาหมายที่จําเปน
แฟรซ และ คาสเปอร ( Faerch and Kasper 1984 : 36) เปนอีกผูหนึ่งทีท่ าํ การ
ศึกษากลวิธใี นการสื่อสาร และไมเห็นดวยกับความหมายของกลวิธใี นการสือ่ สารในมุมมองของปฏิ
สัมพันธตามแนวคิดของ ทาโรน โดย แฟรช และ คาสเปอร มีความคิดเห็นวา การศึกษาในมุม
ของปฏิสัมพันธนั้นไมสามารถครอบคลุมกลวิธีในการสื่อสารไดทุกประเภท เพราะปฎิสัมพันธไม
สามารถครอบคลุมประเภทของการสื่อสารที่ผูสงสารไมไดรับการตอบสนองขอมูลในทันที อีกทั้ง
ปญหาในการสื่อสารไมจําเปนตองตั้งอยูบนรากฐานของความรวมมือของคูสนทนา แตผูพูดอาจ
ตระหนักและแกปญหาดวยตัวเองได ดังนั้น แฟรช และ คาสเปอร จึงไดศึกษากลวิธีในการสื่อสาร
ในมุมมองของภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา โดยใหความสนใจกับกระบวนการทางความคิดในการใช
ภาษาและไดใหความหมายของกลวิธีในการสื่อสารวา เปนการวางแผนอยางมีสติของแตละบุคคล
ในการแกปญหาเพื่อใหการสื่อสารบรรลุเปาหมาย
เอลลิส (Ellis 1986 : 182) มีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกับคําจํากัดความทางภาษาศาสตร
เชิงจิตวิทยาของ แฟรช และ คาสเปอร และไมเห็นดวยกับคําจํากัดความของกลวิธีในการสื่อสาร
ตามแนวคิดของ ทาโรน เอลลิส ชี้ใหเห็นวา คําจํากัดความในมุมมองของปฎิสัมพันธนั้นไมสามารถ
ใชในสถานการณที่ไ มมีก ารสื่อ ความหมายใหเ ขาใจตรงกัน (negotiation of meaning) ได
โดยทั่วไปแลวเมื่อผูเรียนทราบวาแผนการของตนไมมีประสิทธิภาพในการแกไขอุปสรรคที่มีตอการ
สื่อสาร ผูเรียนจะพยายามแกปญหาในการสื่อสารดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองขอความชวยเหลือ
จากผูอื่น เอลลิส จึงใหความหมายของกลวิธีในการสื่อสารวา เปนการวางแผนทางจิตวิทยา
ภาษาศาสตร ซึ่งมีอยูในความสามารถในการสื่อสารของผูใชภาษา การวางแผนดังกลาวเปนไป

16
อยางมีสติและใชทดแทนการวางแผนผลผลิตทางภาษา (linguistic product) ซึ่งผูเรียนไมสามารถ
นํามาใชได
นอกจากนี้ ยังมีผูที่มีความคิดเห็นสอดคลองกับคําจํากัดความของแฟรช และ คาสเปอร
และไดใหความหมายของกลวิธีในการสื่อสาร ดังนี้
คอรเดอร (Corder 1982: 103) ไดใหความหมายของกลวิธีในการสื่อสารไววาหมายถึง
การที่ผูพูดใชเทคนิคอยางมีระบบในการสื่อความหมายในสถานการณที่ตองเผชิญกับความยาก
ลําบากในการสื่อสาร
คาเนล (Canale 1983: 11) ไดขยายความหมายของกลวิธีในการสื่อสารในมุมมองที่
กวางขึ้นกลาวคือ กลวิธใี นการสือ่ สารหมายถึงความพยายามของผูพ ดู เพือ่ ทีจ่ ะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร
โพลิสเซ (Poulisse 1990: 88 อางถึงใน เอลลิส 1994: 401) ไดใหความหมายของกล
วิธีในการสื่อสารวา หมายถึง กลวิธที ผ่ี ใู ชภาษาใชเพือ่ ทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการสือ่ ความหมาย
ตามที่ตองการ ดวยความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดความรูทางภาษาในระหวาง
การวางแผนการพูด
กาสพารโร (Gasparro 1996: 319) ไดใหความหมายของกลวิธีในการสื่อสารวา หมาย
ถึง การแกไขขอบกพรองทางดานคําศัพทของผูพูดดวยกระบวนการคิดอยางมีสติ และกระบวนการ
ทางภาษาศาสตร หลังจากที่เกิดความลมเหลวในการใชภาษาตามแผนการพูดที่ตั้งใจในเบื้องตน
ดอรนเย (Dornyei 1995 : 57 – 58) และ สก็อต (Dornyei and Mary Lee Scott
1995 : 155- 168 , 1997 : 178- 179) ไดขยายขอบเขตของความหมายของกลวิธีในการสื่อสาร
โดยพิจารณาวาปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการสื่อสารนั้น นอกจากจะเปนเพราะการขาดความรูใน
ตัวภาษาของผูพูดหรือคูสนทนา แตอาจเปนเพราะผูพูดตองการเวลามากขึ้นในการคิดหาคําพูด
ดังนั้น ผูพูดจึงตองใชความพยายามที่จะแกไขปญหาโดยการใชกลวิธีขอเพิ่มเวลาเพื่อชวยใหผูพูด
ไดมีเวลาในการคิดและทําใหการสื่อสารสามารถดําเนินตอไปได จึงสรุปไดวา กลวิธีในการสื่อสาร
จึงควรรวมความถึงความพยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ผูพูดตองการเวลามากขึ้นใน
การคิด
จากความหมายของกลวิธีการสื่อสารที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวาหมายถึง
กระบวนการหรือวิธีการที่ใชหรือแกปญหาในการติดตอสื่อสารปฏิสัมพันธ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของการสื่อความหมายที่ถูกตองอยางมีระบบของผูพูด โดยผานกระบวนการคิดอยางมีสติ
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นอกจากความหมายของกลวิธีการสื่อสารขางตนแลว ยังสามารถแบงใหความหมาย
ของกลวิธกี ารสือ่ สารมีสองแนว คือ ความหมายในแงปฏิสมั พันธและความหมายในแงภาษาศาสตร
เชิงจิตวิทยา
ความหมายในแงปฏิสัมพันธ
ผูร เิ ริม่ การใหความหมายของกลวิธกี ารสือ่ สารในแนวนี้ คือ ทาโรน (Tarone, in Faerch
and Kasper , eds. 1984 : 65) กลาววา กลวิธีการสื่อสารคือเทคนิควิธีที่คูสนทนาพยายามที่
จะสื่อความหมายใหเ ขาใจตรงกันในสภาพที่มีขอจํากัดในการใชโครงสรางทางภาษาศาสตร
(linguistic structures) และโครงสรางทางกฎเกณฑทางภาษาศาสตรสังคม (sociolinguistic rule
structures) ผูสื่อสารและผูรับสารจึงเชื่อมชองวางที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร กลวิธีที่สามารถใชเชื่อม
ชองวางนี้ ไดแก เทคนิคการใชคําใกลเคียง (approximation) การทําทาใบ (mime) และการพูด
ออมคอม (circumlocution) สวนกลวิธีที่ไมสามารถเชื่อมชองวางนี้ไดคือการละทิ้งขอความ
(message abandonment) และการหลีกเลี่ยง (avoidance)
นอกจากนี้ทาโรน (Tarone, in Faerch and Kasper , eds. 1984: 65) ไดเสนอ
ลักษณะของกลวิธีการสื่อสารไวสามประการ ดังนี้
1. ผูพูดตองการสื่อความหมายอยางใดอยางหนึ่งไปยังผูฟง
2. ผูพูดเชื่อวาตนเองไมมีความรูเกี่ยวกับบริบทการใชภาษาและเนื้อหาภาษาเพียงพอที่
จะสื่อความหมายอยางใดอยางหนึ่ง หรือถามีก็เชื่อวาไมตรงกับความรูของผูฟง
3. ผูพูดจึงเลือกที่จะ
3.1 หลีกเลี่ยง คือการไมพยายามสื่อความหมายนั้นอีกตอไป หรือ
3.2 พยายามหาทางเลือกที่จะสื่อความหมายนั้นใหไดและจะหยุดความพยายามที่
จะสื่อสารเมื่อผูสงสารและผูรับสารมีความเขาใจสิ่งที่สื่อตรงกัน
คอรเดอร (Corder, in Faerch and Kasper, eds. 1984 : 17) เปนอีกผูหนึ่งที่ให
ความหมายของกลวิธีการสื่อสารในแงปฏิสัมพันธโดยกลาววา กลวิธีการสื่อสารเกิดจากการขาด
ความสัมพันธระหวางเปาหมายในการสื่อสารกับวิธีการในการสื่อสาร บางครั้งผูเรียนตองการจะสื่อ
ความหมายบางอยาง แตเนื่องจากมีขอจํากัดทางดานความรูภาษาศาสตรจึงไมสามารถสื่อ
ความหมายนั้นได เมื่อผูเรียนเผชิญกับปญหานี้ในขณะมีปฏิสัมพันธกัน ผูเรียนจึงมีการเลือกอยู
สองทาง คือ ปรับความหมายเดิมใหงายตอการพูด ซึ่งเปนการปรับเปาหมายการสื่อสารใหเขากับ
วิธกี ารสือ่ สารและหาวิถที างอืน่ ในการสือ่ ความหมายใหไดเหมือนเดิม ทางเลือกแรกเปนการหลีกเลีย่ ง
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การเสี่ย งตอความลมเหลวในการสื่อสาร ทางเลือกที่สองเปนความพยายามทําใหการสื่อสาร
ประสบผลสําเร็จ แมจะเสี่ยงตอการผิดพลาด ถาวิถีทางที่เลือกใชนั้นไมทําใหคูสนทนาเขาใจได
สวน ซิ – คิง (Si – Qing 1990: 157) กลาวถึงกลวิธีการสื่อสารในลักษณะที่คลายคลึง
กับคอรเดอรในเรื่องวิธีการในการสื่อสารและเปาหมายในการสื่อสาร โดยกลาววากลวิธีการสื่อสาร
คือ วิธกี ารที่ผเู รียนภาษาทีส่ องใชเมือ่ ประสบปญหาในการสือ่ สารและไมสามารถสือ่ สารไดตามเปา
หมายที่วางไว ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการในการสื่อสารมีปญหา อาทิเชน ผูเรียนขาดความรู
ดาน
องคประกอบทางภาษาศาสตร เปนตน
จากความหมายตาง ๆ ของผูศ กึ ษาดานกลวิธกี ารสือ่ สารทีก่ ลาวไวขา งตนสรุปความหมาย
ของกลวิธีการสื่อสารในแงปฏิสัมพันธไดวา เปนเทคนิควิธีที่ผูสง สารและผูรับ สารใชแกปญหา
ที่เกิดจากความบกพรองทางภาษาของตนเองที่เกิดขึ้นในระหวางการสื่อสาร
ความหมายในแงภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา
ในความหมายในแงภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยามีผูใหความหมายไว เชน แฟรชแ คาส
เปอร (Faerch and Kasper, in Faerch and Kasper, eds. 1984 : 31 – 36) กลาววา กลวิธี
การสื่อสาร คือ แผนการที่ผูใชภาษาใชเพื่อแกปญหาบางอยางเพื่อใหสื่อสารไดบรรลุตาม เปา
หมาย บางครั้งผูพูดไมสามารถสื่อสารตามที่ตองการไดเนื่องจากไมมีความรูทางภาษาศาสตร
ทีจ่ าํ เปนตองใช บางครัง้ เนือ่ งจากไมสามารถนําความรูท ม่ี อี ยูม าใชได หรือบางครัง้ เนือ่ งจากคูส นทนา
มีขอจํากัดเกี่ย วกับการรับ รู ผูพูดจึงตองวางแผนการใชภาษาเชิงกลวิธีขึ้นมาแกปญหาเหลานี้
โดยที่อาจจะเปนไปไดวาผูใชภาษารูตัววาตนเองกําลังใชแผนการอะไรในการแกปญหาการสื่อสาร
การรูตัวนี้มักจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และเปนคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลขึ้นอยูกับสถานการณ
รวมทั้งความรูทางภาษาศาสตรและกระบวนการเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ เบียลีสต็อค (Bialystok 1990: 1 – 5) ไดใหความหมายของกลวิธีการ สื่อ
สารใจความวา การที่ผูสื่อสารไมสามารถสื่อสารในภาษาที่สองไดคลองแคลวเชนเดียวกับ การ
สื่อสารในภาษาแมเนื่องจากผูสื่อสารมีความสามารถดานองคประกอบภาษาในภาษาที่สองจํากัด
องคประกอบภาษาเหลานี้ไดแก ศัพท โครงสราง วลี คําเชื่อม ประโยคหรือสํานวนซึ่งเปนชองวางใน
การสื่อสาร ความพยายามทีจ่ ะปดชองวางนีก้ ค็ ือการใชกลวิธกี ารสื่อสารมาชวยเพือ่ ใหการสือ่ สาร
บรรลุเปาหมายได
ตามความหมายของกลวิธีการสื่อสารในแงภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา คือ การใชกลวิธี
การสื่อสารนั้นอยูภายใตโครงสรางทางความคิด ซึ่งผูใชภาษาวางแผนการใชขึ้นมา เพื่อแกปญหา
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การสื่อสารที่อาจจะเกิดจากตัวผูพูดเองหรือเกิดจากผูฟง การวางแผนแกปญหาการสื่อสารนั้น
อาจทําไปโดยรูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ได และไมจําเปนตองมีปฏิสัมพันธระหวางการใชกลวิธี
การสื่อสาร
จะเห็นไดวาการใชกลวิธีการสื่อสารตามการใหความหมายในแงปฏิสัมพันธนั้นเกิดขึ้น
ระหวางที่คูสนทนาพูดโตตอบกันแลวมีปญหาในการสื่อสารเกิดขึ้น สวนการใชกลวิธีการสื่อสาร
ตามความหมายในแงภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยานั้นเปนกระบวนการคิดแกปญหาในการสื่อสาร ซึ่ง
อาจเปนปญหาของผูพูดคนใดคนหนึ่งเพียงฝายหนึ่งฝายเดียวโดยไมจําเปนตองเกิดขึ้นระหวางการ
สนทนา การใหความหมายทั้งสองแนวนี้สอดคลองกับการใชภาษาในชีวิตจริง ซึ่งบางครั้งมีปญหา
ในการสื่อสารเกิดขึน้ ในระหวางการสนทนา และบางครัง้ ผูใ ชภาษาใชความคิดแกปญ
 หาการสือ่ สาร
ในสถานการณที่ไมมีการพูดโตตอบกัน โดยที่บางครั้งผูใชภาษารูตัวเองวากําลังคิดแกปญหา
อยู ดังนั้นจึงสรุปความหมายของกลวิธีการสื่อสารใหสอดคลองกับสภาพการพูดจริงไดดังนี้
กลวิธีในการสื่อสาร เปนเทคนิค วิธีการ และความพยายามอันเกิดจากการวางแผน
อยางมีสติของผูพูดที่จะสื่อความหมายในสถานการณที่ผูพูดตองเผชิญกับปญหาและความยาก
ลําบากอันเกิดจากการขาดความรูทางภาษาของผูพูดหรือคูสนทนา หรืออาจจะเกิดจากการที่ผูพูด
ตองการเวลาที่มากขึ้นในการคิดวางแผนการพูด นอกจากจะเปนการแกปญหาดังกลาว กลวิธีใน
การสื่อสารยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ประเภทของกลวิธีการสื่อสาร
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ผูพูดภาษาที่สองนั้นใชกลวิธีในการสื่อสารเมื่อตองเผชิญ
กับปญหาในการสื่อสารเชนเดียวกับผูพูดภาษาที่หนึ่ง และกลวิธีในการสื่อสารสามารถถายโอน
จากภาษาที่หนึ่งของผูเรียนไปยังภาษาที่สองได การใชกลวิธีในการสื่อสารของผูพูดภาษาที่สอง
จึ ง ไม จําเป น ต อ งเป น แบบฉบั บ เดี ย วกั น กล า วคื อ สามารถแตกต า งกั น ไปตามแต ล ะบุ ค คล
(Bougaerts and Poulisse 1989 : 253 – 268) และการแบงชนิดของกลวิธีการสื่อสารที่ใชใน
ภาษาพูด ภาษาอังกฤษมีหลายแนว แตกตางกันไปตามการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญแตละทาน
และตามชนิดของภาระงานที่ใชพูด ดังนี้
ทาโรน (Tarone 1981 : 286 – 287) ไดแบงประเภทของกลวิธใี นการสือ่ สารตามแนวคิด
ดานปฏิสัมพันธออกเปนหาประเภท ไดแก
1. การถอดความ (paraphrase) ไดแก
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1.1 การใชคําใกลเคียง (approximation) เปนการใชคําหรือโครงสรางที่ผูพูดเอง
ก็ทราบวาเปนคําที่ไมถูกตอง แทนคําหรือโครงสรางที่ตองการกลาวถึง แตคําหรือโครงสรางนั้นมี
ความหมายใกลเคียงและตรงตามความตองการของผูพูด เชน ใชคําวา “pipe” แทนคําวา
“waterpipe” เปนตน
1.2 การสรางคําใหม (word coinage) เปนการใชคําที่ผูพูดคิดขึ้นมาใหมเพื่อใช
สื่อความหมายตามที่ตองการ เชน ใชคําวา “airball’ แทนคําวา “balloon” เปนตน
1.3 การพูดออมคอม (circumlocution) เปนการที่ผูพูดบรรยายลักษณะ หรือองค
ประกอบของวัตถุหรือการกระทําแทนการใชคําหรือโครงสรางที่เหมาะสมในภาษาเปาหมาย เชน
“She is uh, smoking something. I don’t know what its name. That’s, uh, Persian, and
we use in Turkey, a lot of”
2. การขอยืมคํา (borrowing) ไดแก
2.1 การพูดแปลคําตอคํา (literal translation) เปนการที่ผูพูดแปลคําศัพทคําตอ
คําจากภาษาแม เชน ผูพูดพูดวา “He invites him to drink” แทน “They toasted one
another.”
2.2 การพูดภาษาแมปนกับภาษาที่สอง (language switch) เปนการที่ผูพูดใชคํา
ในภาษาแมโดยปราศจากการแปล เชน ใชคําวา “Balon” แทน “balloon” “tirtil” แทน
“caterpillar” เปนตน
3. การขอความชวยเหลือ (appeal for assistance) เปนการที่ผูพูดขอความชวยเหลือ
ในคําศัพทที่ตนไมทราบจากผูฟง เชน พูดวา “What is this? What called?” เปนตน
4. การทําทาใบ (mime) เปนการที่ผูพูดใชทาทาง แทนคําพูด เชน ผูพูดปรบมือ
แทนการสื่อความหมายของคําวา “applause” เปนตน
5. การหลีกเลี่ยง (avoidance) ไดแก
5.1 การหลีกเลี่ยงหัวขอการสนทนา (topic avoidance) เปนการที่ผูพูดพยายาม
ไมพูดเกี่ยวกับหัวขอสนทนาที่ตนเองไมมีความรูดานคําศัพทหรือโครงสรางประโยค
5.2 การยกเลิกขอมูลที่สนทนา (message abandonment) เปนการที่ผูพูดเริ่มตน
การสนทนาเกี่ยวกับหัวขอหนึ่ง ๆ แลวแตไมสามารถดําเนินการตอไปได จึงไดหยุดการสนทนาลง
กลางคัน
เบียลีสต็อค (Bialystok, in Faerch and Kasper, eds. 1984: 105 – 107) ไดใหนัก
เรี ย นที่ พู ด ภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาแม ทําภาระงานการบรรยายเพื่ อ สร า งภาพ (picture
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reconstruction task) เปนภาษาฝรัง่ เศสซึง่ เปนภาษาทีเ่ รียน และแบงกลวิธกี ารสือ่ การสือ่ ทีน่ กั เรียน
ดังกลาวใชเปนสองชนิด คือ
1. กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแม (L1 – based strategies) ประกอบดวย
1.1 การเปลี่ยนภาษา (language switch) คือ การสอดแทรกคําหรือวลีที่เปน
ภาษาแมเขาไปในภาษาเปาหมาย ดังตัวอยาง Il y a deux candles sur la cheminee
1.2 การทําใหเปนภาษาตางประเทศ (foreignizing) คือ การสรางสรรคคําที่ไม
ปรากฏอยูหรือไมเหมาะสมตามบริบทในภาษาที่สอง โดยการปรับลักษณะทางดานหนวยคําหรือ
หนวยเสียงในภาษาที่สองใชกับในภาษาแม เชน พูดวา Il y a une cloche sur la cheminee
cloche คือการออกเสียงคํา clock ในภาษาอังกฤษตามภาษาฝรั่งเศส ผลก็คือ ไดคําที่มีจริงใน
ภาษาฝรั่งเศส (church bell) แตไมเหมาะสมกับบริบท
1.3 การแปลตรงตัว (transliteration) คือ การแปลจากภาษาแมมาเปนภาษาที่
สองเชน place du feu ในภาษาฝรั่งเศส และเปนภาษาอังกฤษไดวา fireplace
2. กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาที่สอง (L2 – based strategies) คือ
2.1 การใชความหมายใกลเคียง (semantic contiguity) คือการใชคําที่มีลักษณะ
ทางความหมายบางประการคลายกัน เชน การใช chaise (chair) แทน tabouret (stool)
2.2 การบรรยาย (description) มี 3 ชนิด คือ
2.2.1 การบรรยายลักษณะทั่วไป เชน สี ขนาด วัสดุ รูปทรง รูปราง เชน
การพูดวา It is round. It is something that hang on the wall.
2.2.2 การบรรยายลักษณะเฉพาะ มักอธิบายโครงสรางพื้นผิว เชนการพูดวา
It has four legs.
2.2.3 การบรรยายหนาที่หรือการใชประโยชนของสิ่งของตางๆ หรือการกระทํา
ตาง ๆ
2.3 การสรางคําใหม (word coinage) คือการสรางคําภาษาที่สองขึ้นมาใหม
โดยผูเรียนใชความรูเชิงความคิดรวบยอด และความรูเกี่ยวกับหนวยคําในภาษาที่สอง เชน การ
ใช -ot ตอคํา heure (time) เปน heurot (clock)
ดอรนเย (Zoltan Donyei 1995: 57 – 58) ไดศึกษาการแบงแยกประเภทกลวิธีในการ
สื่อสารของ วาราดี (Varadi 1980: 59 – 71) ทาโรน (Tarone 1981: 286 – 287)
และ แฟรช และ คาสเปอร (Faerch and Kasper 1984 : 36 – 53) และจัดประเภทของกลวิธี
ในการสื่อสารออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
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1. กลวิธีการหลีกเลี่ยงหรือการตัดทอน (avoidance or reduction strategies)
ไดแก กลวิธีที่ผูพูดใชเพื่อตัดทอน หรือ เปลี่ยนแปลงการสนทนา แบงออกเปน
1.1 การละทิ้งขอมูล (message abandonment) ไดแก การละทิ้งขอมูลในขณะ
ที่การสื่อสารยังไมสิ้นสุด อาจเนื่องมาจากการขาดความรูทางภาษา
1.2 การหลีกเลี่ยงหัวขอการสนทนา (topic avoidance) ไดแก การไมพูดถึง
หัวขอในการสนทนาที่ผูพูดมีปญหาในการใชภาษา
2. กลวิธกี ารทําใหสาํ เร็จหรือการชดเชย (achievement or compensatory strategies)
หมายถึง กลวิธีที่ผูพูดพยายามใชความรูทางภาษาที่ตนเองมีอยูในการดํารงสภาพการสนทนา
กลวิธีประเภทนี้ผูเรียนใชเพื่อชดเชยความบกพรองในความรูทางภาษา กลวิธีประเภทนี้ ไดแก
2.1 การพูดออมคอม (circumlocution) ไดแก การบรรยายหรือใหตัวอยางวัตถุ
หรือการกระทําเปาหมาย เชน “the thing you open bottles with” แทนคําวา “corkcrew”
เปนตน
2.2 การใชคําใกลเคียง (approximation) ไดแก การใชคําศัพทอื่นเพื่อสื่อความ
ไดใกลเคียงที่สุดกับคําศัพทเปาหมาย เชน “ship” แทนคําวา “sailboat” เปนตน
2.3 การใชคําที่ใชไดทุกจุดประสงค (use of all–purpose words) ไดแก การพูด
คําศัพทที่ใชไดทุกจุดประสงคในระหวางที่ผูพูดกําลังคิดหาคําศัพทที่ถูกตองเพื่อใหเขากับบริบทที่
กําลังพูด เชน the overuse of thing, stuff, make, do รวมทั้งการพึมพําโดยใชคํา like
thing, what do you call it.
2.4 การสรางคําใหม (word – coinage) ไดแก การสรางคําศัพทที่ไมมีในภาษาที่
2 เชน “Vegetarianist” แทนคําวา “vegetarian” เปนตน
2.5 การใชอวัจนภาษา (use of nonlinguistic means) ไดแก การใชทาทาง
การแสดงออกทางสีหนา หรือการเลียนเสียง เปนตน
2.6 การพูดแปลคําตอคํา (literal translation) ไดแก การแปลคําศัพท สํานวน
ประสม หรือไวยากรณจากภาษาที่หนึ่งไปสูภาษาที่สอง
2.7 การพูดภาษาแมปนกับภาษาที่สอง (foreignizing) ไดแก การใชคําในภาษา
ที่หนึ่งดวยการออกเสียงแบบภาษาที่สอง หรือใชหนวยคําแบบภาษาที่สอง เชน เติมปจจัยใน
ภาษาที่สองเพื่อใชในภาษาที่หนึ่ง

23
2.8 การพูดภาษาแมดวยสําเนียงภาษาที่สอง (code switching) ไดแก การใช
คําในภาษาที่หนึ่งดวยสําเนียงภาษาที่หนึ่ง หรือการใชคําในภาษาที่สามดวยสําเนียงภาษาที่สาม
ในการพูดภาษาที่หนึ่ง
2.9 การขอความชวยเหลือ (appeal for help) ไดแก การเปลี่ยนบทบาทของ
การสนทนาใหกับคูสนทนาโดยการขอความชวยเหลือโดยตรง เชน “What do you call… ?
หรือโดยออม เชน พูดดวยน้ําเสียงในระดับสูง หยุดพูด ใชการสัมผัสทางสายตา แสดงสีหนา
ดวยความสงสัย เปนตน
3. กลวิธีการขอเพิ่มเวลา (stalling or time – gaining strategies) กลวิธีประเภทนี้
ผูเรียนไมไดใชเพื่อชดเชยความบกพรองทางภาษา แตเปนกลวิธีที่ผูเรียนใชเพื่อขอเพิ่มเวลาและ
ทําใหการสนทนาดํารงสภาพตอไป กลวิธีประเภทนี้ไดแก การใชคําเพิ่มเติมเพื่อขอเวลาในการคิด
หรือการใชเครื่องมือเพื่อแสดงความลังเลใจ (Use of Fillers / Hesitation Devices) เชน
“Well” “Now let me see.” “As a matter of fact.” เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีผูเชี่ยวชาญอีกหลายทานที่นําเสนอการแบงชนิดของกลวิธีการสื่อสาร
เอาไว สวนใหญมีลักษณะคลายคลึงกับการแบงของเบียลีสต็อคและดอรนเยขางตน โดยที่การ
แบงชนิดของกลวิธีการสื่อสารเหลานี้ประกอบดวยกลวิธีการสื่อสารชนิดยอยๆ ที่เหมือนกันเปน
สวนใหญ แตกตางกันเฉพาะที่การรวมกลุมกลวิธีการสื่อสารชนิดยอย ๆ เหลานั้นเขาดวยกัน
คอรเดอร (Corder, in Faerch and Kasper, eds. 1984: 17–18) แบงกลวิธีการ
สื่อสารออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ (1) กลวิธีการปรับความหมาย (message adjustment
strategies) ซึ่งประกอบดวย การไมพูดเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่ไมถนัด การพูดใหแตกตางจากความ
ตั้งใจเดิมบางสวน และการลดการพูดเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่พูดอยูใหนอยลง และ (2) กลวิธีการ
ขยายแหลงขอมูล (resource expansion strategies) ประกอบดวย การยืมคํา การพูดออมคอม
การใชภาษาทาทาง และการขอความชวยเหลือ จะเห็นไดวากลวิธีการปรับความหมายและกลวิธี
การขยายแหลงขอมูลของคอรเดอร เปนสวนหนึ่งของกลวิธีการหลีกเลี่ยงและกลวิธีการทําให
สําเร็จของดอรนเย (Dornyei 1995) นั่นเอง โดยที่การยืมคําก็คือการเปลี่ยนภาษา
แฟรช และ คาสเปอร (Faerch and Kasper, 1984 : 36 – 53) ไดแบง กลวิธี
ในการสื่อสารตามแนวคิดดานภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. กลวิธีการตัดทอน (reduction strategies) เปนกลวิธีการสื่อสารที่ถูกนํามาใชเพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร แบงออกไดดังตอไปนี้
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1.1 การตัดทอนทางรูปแบบภาษา (formal reduction) ไดแก การตัดทอนในดาน
ตอไปนี้

1.1.1 ดานเสียง (phonological) อาจเนื่องมาจากความยากในการออกเสียง
เชน การหลีกเลี่ยงการออกเสียง / I / หรือ / r/ เปนตน
1.1.2 ดานหนวยคํา (morphological) อาจเนื่องมาจากการไมรูหรือกลัวขอ
ผิดพลาด เชน การหลีกเลี่ยงการใช Past Tense เพราะไมทราบคํากริยาชองที่ 2 เปนตน
1.1.3 ดานไวยากรณ (grammatical) อาจเนื่องมาจากการไมทราบกฎเกณฑ
ไวยากรณหรือกลัวขอผิดพลาด เชน การหลีกเลี่ยงที่จะพูดการถึงการใหเงื่อนไขของเหตุการณ
เพราะไมทราบกฎเกณฑเรื่องประโยคเงื่อนไข (conditional sentence) เปนตน
1.2 การตัดทอนหนาที่ทางภาษา (functional reduction) ไดแก การตัดทอนใน
ดานตอไปนี้
1.2.1 การกระทําหรือการปฏิบัติ (actional) เชน ผูพูดไมทราบวิธีการแนะนํา
บุคคลใหรูจักกันหรือการริเริ่มการพูดบทสนทนา จึงหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติสิ่งเหลานี้
1.2.2 หัวขอการสนทนา (propositional) อาจเปนการหลีกเลี่ยงหัวขอการ
สนทนาหรือลมเลิกการสนทนา เพราะผูพูดไมทราบคําศัพทเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เชน คําศัพท
เกี่ยวกับการเมือง ดนตรี หรือ เครื่องจักร เปนตน
1.2.3 รูปแบบ (model) การพูดอาจเปนเพราะผูพูดไมทราบถึงวิธีการพูดตาม
ทําเนียบภาษาหรือสํานวนเพื่อแสดงความรูสึก เชน ผูพูดไมทราบถึงวิธีการใชประโยคใหเหมาะสม
กับบุคคลที่อยูตางฐานะหรือผูพูดไมทราบสํานวนที่จะแสดงความรูสึกประหลาดใจ ดีใจ หรือเสียใจ
เปนตน
2. กลวิธีการทําใหสําเร็จ (achievement strategies) เปนกลวิธีในการสื่อสารที่ใช
เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จในการสื่อความหมาย แบงออกเปน
2.1 กลวิธีที่ไมขอความรวมมือ (non-cooperative strategies) คือ ผูพูดเปนผู
พยายามใชกลวิธีในการสื่อสารเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการสื่อสารดวยตนเอง ไดแก
2.1.1 กลวิธีการใชภาษาแมและภาษาอื่นที่เกี่ยวของ (L1/L3 strategies) ไดแก
2.1.1.1 การพูดภาษาแมปนกับภาษาที่สอง (code switching) เปนการ
ใชภาษาแมหรือภาษาอื่นเขามาปนขณะพูดภาษาที่สอง เชน “We get this from แผงลอย”
เปนตน
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2.1.1.2 การพูดภาษาแมดวยสําเนียงภาษาที่สอง (foreignizing)
เปนการออกเสียงคําศัพทในภาษาแมดวยสําเนียงภาษาที่สอง เชน “Do you like Soup Nor
Mai?” เปนตน
2.1.1.3 การพูดแปลคําตอคํา (literal translation) เปนการพูดเรียงคํา
หรือประโยคอยางภาษาแม เชน “No have people here.” แทน “There are no people
here.” เปนตน
2.1.2 กลวิธีการใชภาษาที่สองภาษาเดียว (intralanguage strategies) ไดแก
2.1.2.1 การใชคาํ อืน่ แทน (substitution) อาจเปนเพราะผูพ ดู นึกคําศัพท
คํานั้นไมออก จึงนําคําอื่นมาใชแทน เชน ใชคําวา “if” แทน “whether” เปนตน
2.1.2.2 การใชคําสรุป (generalization) โดยบอกเปนชนิด ประเภท
หรือ หมวดหมู เชน ใชคําวา “Animal” แทนคําวา “Rabbit” หรือ “Flower” แทนคําวา
“Gladiolus” เปนตน
2.1.2.3 การบรรยาย (description) เปนการพูดถึงคุณสมบัติทางกาย
ภาพ เชน สี ขนาด รูปราง เปนตน เชน “Its shape is aquare.” เปนตน
2.1.2.4 การใหตวั อยาง (exemplification) เปนการยกตัวอยางประกอบ
เพื่อใหทราบความหมายของคําศัพท เชน “Nantida , Bird Thongchai. Mai, they are
…………” เปนตน
2.1.2.5 การสรางคําใหม (word coinage) เชน ใชคําวา “Airball”
แทนคําวา “balloon” เปนตน
2.1.2.6 การใชโครงสรางใหม (restructuring) เปนการเปลีย่ นโครงสราง
ประโยคใหมหลังจากไดเริ่มตนพูดไปแลว เพราะไมสามารถทําใหประโยคนั้นเสร็จสมบูรณไดอยาง
ถูกตอง เชน ผูพูดพูดวา “I have my clothes wa…..” แลวเปลี่ยนเปน “My servant
washes my clothes for me.” แทน เพราะผูพูดไมแนใจโครงสรางของประโยคในประโยคเดิม
เปนตน
2.1.3 กลวิธีการไมใชคําพูด (non – linguistic strategies) แบงออกเปน
2.1.3.1 การทําทาใบ (mime) เปนการใชทาทางตาง ๆ แทนคําศัพท
ที่ตองการกลาวถึง เชน การแสดงทาทางปรบมือ เมื่อตองการสื่อคําวา “Applause” หรือ
“Clap hands” เปนตน
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2.1.3.2 การเคลื่อนไหวรางกาย (gesture) อาจเปนการเคลื่อนไหว
ศีรษะ การพยักหนา การหอไหล เพื่อเปนการสนับสนุน เห็นดวย ไมเห็นดวย ในการสนทนา
เชน พยักหนาแทนการกลาววา “Yes, that’s right.” เปนตน
2.1.3.3 การเริ่มดวยเสียง (sound lnitiation) เปนการเปลงเสียงออก
มากอนที่จะมีการพูด หรือเมื่อผูพูดหยุดการพูดเปนชวง ๆ เชน “um…, er….., mm….., uh…..”
เปนตน
2.2 กลวิธีขอความรวมมือ (cooperative strategies) คือ ผูพูดพยายามจะให
คูสนทนาใหความชวยเหลือในการสื่อความหมาย โดยผูพูดอาจจะถามคําถามออกไปโดยตรงเชน
“What do you call this in English?” หรือ แสดงการลังเล เวนชวงคําพูด พูดซ้ําคําหรือ
ประโยคเดิม เปนตน
วิลเล็มส (Willems 1987 : 355) ไดแบงกลวิธีในการสื่อสารออกเปน 2 ประเภท
ซึ่งสอดคลองกับ คลอส แฟรช และ กาเบรียล คาสเปอร แตตางกันในกลวิธีในการสื่อสารยอย
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. กลวิธีการตัดทอน (reduction strategies) แบงออกเปนการตัดทอนในดานตอไปนี้
1.1 ดานรูปแบบของภาษา (form) ไดแก
1.1.1 ดานหนวยเสียง (phonology) เปนการหลีกเลี่ยงคําที่มีสวนหรือกลุม
เสียงที่ยาก
1.1.2 ดานหนวยคํา (morphology) เปนการหลีกเลี่ยงคําที่ไมรู เชน ผูพูด
หลีกเลี่ยงที่จะคุยเกี่ยวกับ yesterday เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใชรูปแบบของ Past Tense
เปนตน
1.1.3 ดานโครงสรางไวยากรณ (syntax) เปนการหลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับ
โครงสรางของประโยคที่ตนเองไมแนใจ เชน หลีกเลี่ยงที่จะพูดเกี่ยวกับประโยคเงื่อนไข เปนตน
1.1.4 ดานคําศัพท (lexical) เปนการหลีกเลี่ยงหัวขอการสนทนาบางเรื่อง
เพราะผูพูดขาดความรูดานคําศัพทที่จําเปนตอการสื่อความหมาย
1.2 ดานหนาที่ของภาษา (function) ไดแก
1.2.1 การหลีกเลี่ยงขอมูล (message avoidance) เชน พูดวา “Oh! I
can’t say this. Let’s talk about something else.” เมื่อตองการหลีกเลี่ยงขอมูล เปนตน
1.2.2 การแทนที่ความหมาย (meaning replacement) เปนการพูดโดยใช
คําหรือวลีแทนสิ่งที่ตองการพูดแตอาจมีความสุภาพนอยกวาในการพูดในภาษาแมของตน
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1.2.3 การหลีกเลี่ยงหัวขอการสนทนา (topic avoidance) เปนการไมกลาว
ถึงหัวขอสนทนานั้นเลย
2. กลวิธีการทําใหสําเร็จ (achievement strategies) แบงออกเปน
2.1 กลวิธีการใชทาทาง (paralinguistic strategies) เปนการใชทาทาง สีหนา
และอื่น ๆ แทนคําพูด
2.2 กลวิธีการใชภาษาแมและภาษาที่สองปนกัน (interlingual strategies)
เปนการเติมหรือแทรกถอยคําภาษาแมหรือภาษาอื่นลงในภาษาที่สอง ไดแก
2.2.1 การขอยืมหรือการพูดภาษาแมปนกับภาษาทีส่ อง (borrowing or code
s w i t chi ng) เป น การใช คํ า หรื อ วลี ใ นภาษาแม ด ว ยการออกเสี ย งแบบภาษาแม
เชน พูดวา “Please Sir, have you a ‘krijtle’ แทนคําวา “piece of chalk” เปนตน
2.2.2 การพูดแปลคําตอคํา (literal translation) เปนการแปล คําศัพท
สํานวน หรือคํานามประสม จากภาษาที่หนึ่งไปสูภาษาที่สอง เชน ใชคําวา “make it a little”
แทนคําวา “Come off it” ใชคําวา “Boxcool” แทนคําวา “Refrigerator” เปนตน
2.2.3 การพูดภาษาแมดวยสําเนียงภาษาที่สอง (foreignizing) เปนการใช
คําในภาษาที่หนึ่งดวยน้ําเสียงของภาษาที่สอง
2.3 กลวิธีการใชภาษาที่สองภาษาเดียว (intralingual strategies) เปนการใช
ภาษาที่สองเพียงภาษาเดียว ดวยกลวิธีการพูดแบบตาง ๆ ดังนี้
2.3.1 การใชคําใกลเคียงหรือการสรุป (approximation or generalization)
เปนการใชคําในภาษาที่สองที่มีความหมายรวมกับคําศัพทที่ตองการสื่อความหมาย เชนใชคําวา
“Animal” แทนคําวา “Rabbit” หรือ “Rose” แทนคําวา “Flower” เปนตน
2.3.2 การสรางคําใหม (word coinage) เปนการที่ผูพูดสรางคําในภาษาที่
สองโดยมีพื้นฐานของกฎเกณฑที่เรียนมา เชนคําวา “Intonate” แทนคําวา “Intonation”
เปนตน
2.3.3 การถอดความ (paraphrase) ไดแก
2.3.3.1 การบรรยาย (description) เปนการพูดถึงคุณสมบัติทาง
กายภาพของคําศัพทที่ตองการพูดถึง เชน พูดถึง สี ขนาด มิติ เปนตน
2.3.3.2 การพูดออมคอม (circumlocution) เปนการพูดถึงลักษณะเฉพาะ
ของคําศัพทนั้น เชน “It has a motor.” ลักษณะดานหนาที่ เชน “It is used in….”
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ลักษณะตําแหนงที่ตั้ง เชน “You find it in a factory.” ลักษณะทางภูมิศาสตร เชน “It’s
between summer and autumn.” เปนตน
2.3.3.3 การใหตัวอยาง (exemplification) เปนการใหนิยามยอยแทน
นิยามคําศัพทที่ผูพูดไมสามารถพูดให เชน พูดวา “Puch” แทนคําวา “moped” เปนตน
2.3.4 การพึมพํา (smurfing) เปนการพูดคําที่ปราศจากความหมายเพื่อเติม
ชองวางในระหวางคิดคําศัพท เชน “thing” หรือ “Whatsit” หรือ “What-do-you-call-it?”
เปนตน
2.3.5 การแกไขตนเอง (self-repair or restructuring) เปนการสราง
แผนการพูดใหมเมื่อแผนการพูดเดิมประสบความลมเหลวในการสื่อสาร
2.3.6 การขอความชวยเหลือ (appeals for assistance) ไดแก
2.3.6.1 การพูดตรง ๆ (explicit) เชน “What d’you call?” หรือ
“Speak more slowly.” หรือ “I am a foreign.” หรือ “Do you understand?” เปนตน
2.3.6.2 การพูดโดยนัย (implicit) อาจใชการหยุดน้ําเสียง การพูด
ลากเสียง การพูดซ้ํา หรือผูพูดอาจพูดวา “I don’t know what to call this” เปนตน
2.3.6.3 การตรวจสอบโดยใชคําถาม (checking question) เปนการ
ทําใหแนใจสิ่งที่ผูพูดเขาใจถูกตองหรือไม โดยการใชคําถามวา “Do I hear you say …?”
หรือ “Are you saying that …?” เปนตน
2.3.7 การริเริ่มการแกไข (initiating repair) เชน ผูพูดพูดวา “I am sorry,
there must be some misunderstanding.” หรือ “Does…..mean…..?” หรือ “ took it
to mean….” หรือ “I hope you don’t mind my asking….” เปนตน
ไบเกท (Bygate 1995: 42 – 48) ไดแบงกลวิธใี นการสือ่ สารออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. กลวิธีการทําใหสําเร็จ (achievement strategy) ไดแก การที่ผูพูดพยายามที่จะ
ชดเชยชองวางของภาษาโดยการหาสิ่งทดแทน ซึ่งหมายถึงความพยายามที่จะหาวิธีการสื่อขอมูล
ของตนซึ่งสามารถทําโดยการเดา การใชสัญชาตญาณ ความรูสึก การแสดงออกในสิ่งที่ผูเรียน
จําได หรือใชการแสดงความเหมือนหรือความคลายคลึง กลวิธีการทําใหสําเร็จสามารถแบงออก
ไดดังนี้
1.1 กลวิธีการเดา (guessing strategy) ไดแก การที่ผูพูดทดลองใชคําซึ่งไมทราบ
หรือไมแนใจ โดยการใชความรูทางหนวยคําของภาษา ในการทําเชนนี้ผูพูดมีความหวังวาจะ
สามารถใชคําหรือสํานวนที่คูสนทนาจะจําและเขาใจ กลวิธีการเดามีหลายประเภท ไดแก
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1.1.1 การพูดภาษาแมดวยสําเนียงภาษาที่สอง (foreignism) ไดแก การที่ผู
พูดพูดออกเสียงคําในภาษาแม ราวกับวาคํานั้นเปนภาษาเปาหมาย ตัวอยางเชน ชาว ฝรั่งเศสที่
พูดภาษาอังกฤษพูดออกเสียงคําฝรั่งเศสคําวา “manoeuvre” ดวยสําเนียงภาษาอังกฤษ ใน
ระหวางการพูดภาษาอังกฤษ
1.1.2 การขอยืมคํา (borrow) ไดแกการทีผูพูดขอยืมคําจากภาษาแม
โดยปราศจากการเปลี่ยนคํานั้นดวยวิธีการใด ๆ ตัวอยางเชน ผูพูดชาวอังกฤษพูดวา “II y a
deux candles sur la cheminee”
1.1.3 การพูดแปลคําตอคํา (literal translation) ไดแกการที่ผูพูดพูดเรียงคํา
ตามแบบของภาษาแม ตัวอยางเชน ชาวฝรั่งเศสพยายามพูดคําวา “crescent” แทนคําวา
“croissant” แตการพูดเชนนี้ก็ไมอาจทําใหคูสนทนาเขาใจได เปนตน
1.1.4 การสรางคําใหม (coin a word) ไดแก การที่ผูพูดสรางคําในภาษา
เปาหมายขึ้น ดวยความหวังวาคูสนทนาอาจจะเขาใจคําที่ตองการสื่อสาร ตัวอยางเชน ผูพูด
พูดวา “airball” แทนคําวา ‘balloon”
1.2 กลวิธีการถอดความ (paraphrase strategy) ไดแก การที่ผูพูดใชความรูที่มีตอ
คําศัพทในภาษาเปาหมายในการคนหาทางเลือกอืน่ ในการพูดคําศัพททผ่ี พู ดู ตองการในการทําเชนนี้
ผูพูดสามารถทําได 2 ประการ ไดแก
1.2.1 กลวิธีการแทนที่คําศัพท (lexical substitution strategy) ไดแก
การพู ด คํา ศั พ ท ที่ มี ค วามหมายเหมื อ น (synonym) หรื อ คําที่ มี ค วามหมายทั่ ว ไป
(superordinate) แทนคําศัพทที่ตองการสื่อความหมาย เชน ผูพูดพูดคําวา “animal” ซึ่งเปน
การใชคําที่มี ความหมายทั่วไป (super ordinate) ของคําวา “gerbil” หรือ “mongoose”
หรือ “dog”
1.2.2 กลวิธีการพูดออมคอม (circumlocution strategy) ไดแก การที่ผูพูด
พยายามที่จะพูดแสดงความหมายดวยการใชคําหลายคําหรือวลีตาง ๆ แทนการใชคําศัพทที่ผูพูด
ตั้งใจ ตัวอยางเชน ผูพูดพูดวา “it has waste basket. It has a basket who probably
serves for buying things in the market.” แทนคําวา “a shopping basket”
1.3 กลวิธีการขอความรวมมือ (co-operative strategy) ไดแก การที่ผูพูด
ขอความชวยเหลือในคําศัพทโดยการถามคําแปลของคําศัพทในภาษาแมของผูพูดหรือโดยการระบุ
ถึงวัตถุประสงคที่ตองการพูดถึง หรือโดยการแสดงทาใบ
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2. กลวิธีการตัดทอน (reduction strategy) ไดแก การที่ผูพูดตัดทอนขอมูลขาวสาร
หรือพูดในขอบเขตของความรูของผูพูด หรือผูพูดอาจจะละทิ้งขอมูลขาวสารนั้น และเปลี่ยนไปพูด
ในหัวขอเรื่องอื่นที่ผูพูดสามารถพูดได และการที่ผูพูดใชวิธีการตัดทอนนั้นเปนสาเหตุจากผูเรียน
ไมสามารถใชกลวิธีในการทําใหสําเร็จได
2.1 กลวิธีการหลีกเลี่ยง (avoidance strategy) ไดแก การที่ผูพูดเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารเพื่อที่จะกําจัดความยากลําบากในระหวางการพูด ซึ่งความยากลําบากนี้มีหลายสาเหตุที่
ทําใหผูพูดตองใชกลวิธีการหลีกเลี่ยง เชน ผูพูดตองการที่จะหลีกเลี่ยงการออกเสียง “tr” หรือ
“th” ในภาษาอังกฤษเปนตน หรือผูพูดตองการที่จะหลีกเลี่ยงโครงสรางไวยากรณ ประโยคเงื่อนไข
ในภาษาอังกฤษ และในที่สุดผูพูดอาจจะหลีกเลี่ยงความยากลําบากในการแสดงความคิดเพราะ
การขาดความรูทางคําศัพทที่เพียงพอ ผูพูดจึงหลีกเลี่ยงเนื้อหาโดยการละทิ้งการพูดถึงเนื้อหานั้น
และเปลี่ยนเรื่องไปพูดเรื่องอื่น ตัวอยางเชน เมื่อผูพูดตองการที่จะหลีกเลี่ยงคําศัพทที่ไมทราบ
ผูพูด ก็อาจจะพูดในสิ่งอื่นที่เปนเรื่องทั่วไป กลาวคือ แทนที่จะกลาวชมเชยเกี่ยวกับบานของเจา
ของบานผูพูดก็เปลี่ยนเรื่องโดยการกลาวขอบคุณสําหรับอาหารมื้อเย็น เปนตน
กาสพาโร (Gasparro 1996 : 319) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาการใชกลวิธีในการสื่อสาร
ของผูเรียนที่มีความสามารถในการพูดสูงและกลาง โดยไดศึกษาการแบงแยกประเภทของกลวิธี
ในการสื่อสารตามแนวคิดของ ทาโรน (Tarone 1981 : 286 – 287) แฟรช และ คาสเปอร
(Faerch and Kasper 1984 : 36 – 53) และ เบียลีสต็อค (Bialystok 1980 : 3 – 30) และได
แบงกลวิธีในการสื่อสารออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. กลวิธกี ารทําใหสาํ เร็จ (achievement strategies) หรือกลวิธกี ารขอยืม (borrowing
strategies) สามารถแบงออกได ดังนี้
1.1 การพูดแปลคําตอคํา (transliteration) / การพูดภาษาแมดวยสําเนียงภาษา
ที่สอง (foreignizing) ไดแก การใชคําในภาษาอื่น (ภาษาแม) ที่ไมมีในภาษาที่สอง ดวยการ
ออกเสียงแบบภาษาที่สอง หรือใชหนวยคําแบบภาษาที่สอง
1.2 การพูดภาษาอื่นปนกับภาษาที่สอง (language switch/ code switching)
ไดแก การใชคําในภาษาที่หนึ่ง หรือภาษาที่สาม โดยปราศจากความพยายามที่จะแปลหรือ
เปลี่ยนแปลงหนวยคําและหนวยเสียงจากภาษาที่สอง
1.3 การขอความชวยเหลือ (appeal for assistance) ไดแก การที่ผูพูด
ขอความชวยเหลือจากคูสนทนา อาจเปนการพูดขอความชวยเหลือโดยตรงหรือโดยออม
2. กลวิธีการถอดความ (paraphrase strategies)
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2.1 การใชคําใกลเคียง (approximation) ไดแก การที่ผูพูดใชหนวยคําอื่นในภาษา
ที่สองที่มีความหมายสัมพันธกับคําเปาหมาย แตมีความหมายไมตรงกับคําเปาหมายทีเดียว
ซึ่งกลวิธีนี้อาจเปนการใหคําที่บอกหมวดหมู หรือคําที่มีความหมายเหมือน
2.2 การพูดออมคอมหรือการบรรยาย (circumlocution/description) ไดแก การ
ที่ผูพูดบรรยายความแทนคําในภาษาเปาหมาย การพูดบรรยายอาจจะเปนการอธิบายความ หรือ
เปนกลุมคํา แตมีความหมายที่เกี่ยวของกับบริบทนั้น ๆ
2.3 การสรางขอมูลใหม (message reconstructuring) ไดแก การที่ผูพูดเริ่มตน
พูดประโยคหรือขอมูลใหมหลังจากทีพ่ บกับความยากลําบากกับการใชภาษาทีว่ างแผนในตอนเริม่ ตน
2.4 การสรางคําใหม (word coinage) ไดแก การที่ผูพูดสรางคําขึ้นใหมดวยการ
ใชคําจากภาษาที่สอง หรือภาษาเปาหมาย
3. กลวิธีการหลีกเลี่ยงหรือการละทิ้งขอมูลในการสื่อสาร (avoidance strategies /
message abandonment) ไดแก การที่ผูพูดหลีกเลี่ยงหรือลมเลิกหัวขอสนทนาในระหวางการ
พูดในประโยคหรือความคิด
ฮาสทรัพและฟลิปสัน (Haastrup and Phillipson, in Faerch and Kasper. Eds.
1984 : 144) ไดแบงชนิดของกลวิธีการสื่อสารออกเปนหาชนิดใหญ ๆ คือ (1) กลวิธีที่ใชพื้นความ
รูภาษาแม (L1 – based strategies) ซึ่งประกอบดวย การยืมคํา การทําใหเปนภาษาตางประเทศ
และการแปลตรงตัว (2) กลวิธีที่ใชพื้นความรูที่เกิดจากการถายโอนกฎเกณฑในภาษาแมไปใชใน
ภาษาที่เรียน (IL – based strategies) ซึ่งประกอบดวย การอางอิงสรุป
การถอดความ
(paraphrase) การสรางคําใหม และการเรียงคําพูดใหม (3) กลวิธีรวมมือ (cooperative
strategies) (4) กลวิธีที่ไมใชคําพูด (non – verbal strategies) และ
(5) กลวิธีที่ใชใน
การ แกปญหาเมื่อคิดไมออกวาจะพูดอะไรตอไป (strategies aimed at solving retrieval
problems) จะเห็นไดวาการแบงชนิดของกลวิธีการสื่อสารของฮาสทรัพ และฟลิปสัน คลายคลึง
กับทั้ง
เบียลีสต็อค (Bialystok 1984) และดอรนเย (Dornyei 1995) แตกลวิธีสวนใหญ
คลายกับของเบียลีสต็อคมากกวา กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแมนั้นเหมือนกันโดยที่การยืมคําก็คือ
การเปลี่ยนภาษา กลวิธีที่ใชพื้นความรูที่เกิดจากการถายโอนกฎเกณฑในภาษาแมไปใชในภาษาที่
เรียน เปนกลวิธีเดียวกับกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาที่สอง โดยที่การอางอิงสรุปคือการใชคําใกล
เคียงและการถอดความคือการพูดออมคอม การสรางคําใหมเปนกลวิธีที่ 3 ของเบียลีสต็อค การ
เรียงคําพูดใหมนั้นเปนกลวิธีที่เพิ่มเขามา สวนกลวิธีรวมมือคือการขอความชวยเหลือ กลวิธี ที่
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ไมใชคําพูดหรือการสื่อสารโดยไมใชคําพูด และกลวิธีที่ใชในการแกปญหาเมื่อคิดไมออกวาจะพูด
อะไรตอไปคือ การสื่อสารใหชาลงของดอรนเย
พาริบาค (Paribakht 1985 : 135 – 138) แบงกลวิธีการสื่อสารออกเปนสี่ชนิด
คือ (1) วิธีการดานภาษาศาสตร (linguistic approach) ซึ่งประกอบดวยการใชความหมายใกล
เคียง การพูดออมคอม และการบอกคําชี้แนะทางดานภาษา (metalinguistic clues)
(2)
วิธีการที่ใชบริบทชวยในการสื่อความหมาย (contextual approach) ประกอบดวย การอธิบาย
บริบท ทางภาษาศาสตรของคําที่ตองการสื่อความหมาย การใชสํานวนและสุภาษิตของภาษา
เปาหมาย การแปลสํานวนและสุภาษิตในภาษาแมมาเปนภาษาเปาหมาย การนําความหมาย
ของสํานวนในภาษาแมมาใชในภาษาเปาหมาย (3)วิธีการสรุปความคิดรวบยอด (conceptual
approach) ประกอบดวย การสาธิตหรือการอธิบายเหตุการณแวดลอมของคําที่ตองการสื่อความ
หมายใหสรุปความคิดรวบยอด การยกตัวอยางบุคคล เหตุการณที่เกี่ยวของของคําที่ตองการจะ
สื่อ การบอกคํา สัญลักษณแทนคําที่ตองการสื่อความหมาย และ (4) การทําทาใบประกอบดวย
การทําทาใบแทนคําพูด และการทําทาใบประกอบการพูด การจัดกลุมของกลวิธีการสื่อสารของ
พาริบาค แตกตางไปจากผูเชี่ยวชาญทานอื่นอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตามกลวิธีการสื่อสารชนิด
ยอย ๆ ไมไดแตกตางไปจากผูเชี่ยวชาญทานอื่นนัก การใชความหมายใกลเคียงคือการใชคําใกล
เคียง การบอกตัวชี้แนะทางไวยากรณ การอธิบายบริบททางภาษาศาสตร การใชสํานวนและ
สุภาษิตของภาษาเปาหมาย การสาธิต การยกตัวอยาง และการใชคําสัญลักษณ เปนสวนหนึ่ง
ของการพูดออมคอม การแปลสํานวนและสุภาษิตในภาษาแมมาเปนภาษาเปาหมาย และการนํา
ความหมายของสํานวนในภาษาแมมาใชในภาษาเปาหมายเปนสวนหนึ่งของการแปลตรงตัว สวน
การทําทาใบ คือการสื่อสารโดยไมใชคําพูดของดอรนเย (Dornyei 1995)
พูลลิสและซิลส (Poulisse and Schils 1989 : 23) แบงกลวิธีการทําใหสําเร็จออก
เปนสองชนิด คือ (1) กลวิธีดานความคิดรวบยอด (conceptual strategies)ซึ่งประกอบดวยกล
วิธีแบบวิเคราะห (analytic strategy) ซึ่งผูพูดอธิบายบริบทของคําที่ตองการสื่อความหมาย และ
กลวิธีแบบภาพรวม (holistic strategies) ซึง่ ผูพ ดู ใชคาํ ทีค่ ดิ วาสือ่ ความหมายแทนคําทีต่ อ งการได
(2) กลวิธีดานภาษาศาสตร (linguistic strategies) ประกอบดวย การสรางสรรคหนวยคําใน
ภาษาเปาหมายเปนคําใหม และการถายโอนความรูจ ากภาษาแมมาใชในภาษาเปาหมาย จะเห็นไดวา
การแบงกลวิธีการสื่อสารของพูลลิสและซิลสมีบางสวนคลายคลึงกับของ พาริบาค (Paribakht
1985) แตเมื่อพิจารณากลวิธีการสื่อสารชนิดยอยแลวไมเหมือนกัน ถาเปรียบเทียบกับการแบง
กลวิธีการสื่อสารของเบียลีสต็อค กลวิธีแบบวิเคราะหคือการพูดออมคอม กลวิธีแบบภาพรวม คือ
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การใชความหมายใกลเคียง การสรางสรรคหนวยคําคือการสรางคําใหม การถายโอนอาจจะเปน
ไดทั้งการแปลตรงตัวและการทําใหเปนภาษาตางประเทศ
ซิ-คิง (Si – Qing 1990 : 163 – 165) แบงกลวิธีการสื่อสารออกเปน 5 ชนิด
คือ1)กลวิธีก ารสื่อสารที่ใชพื้นความรูดานภาษาศาสตร (linguistic–based communication
strategies) ประกอบดวยการวิเคราะหองคประกอบของภาษา (metalanguage) การใชคาํ หมวดหมู
(superordinate) การใชคําพองความหมาย (synonym) การใชคําตรงขาม (antonym) และการ
วิเคราะหสวนประกอบของคําที่ตองการสื่อความหมาย (componential analysis) 2) กลวิธีการ
สื่อสารที่ใชพื้นความรูทั่วไป (knowledge–based communication strategies) ประกอบดวย
การยกตัวอยาง การใชความรูทางวัฒนธรรม และการเปรียบเทียบ 3) กลวิธีการสื่อสารแบบ
กลาวซ้ํา (repetition communication strategies) 4) กลวิธีการสื่อสารโดยใชน้ําเสียงและ
ทาทางเพือ่ สือ่ ความหมาย (paralinguistic communication strategies) และ 5) กลวิธกี ารสือ่ สาร
แบบหลีกเลี่ยง (avoidance communication strategies) ซิ – คิง แบงชนิดของกลวิธีการสื่อสาร
คลายคลึงกับพาริบาค (Paribakht 1985) และพูลลิชและซิลส (Poulisse and Schils 1989)
ในบางสวนอยางไรก็ตามกลวิธกี ารสือ่ สารชนิดยอย ๆ ยังอยูใ นขอบขายของดอรนเย (Dornyei 1995)
เกือบทัง้ หมด โดยทีก่ ารวิเคราะหองคประกอบของภาษา การใชคาํ ตรงขาม การวิเคราะหสว นประกอบ
ของคํา การยกตัวอยาง การใชความรูท างวัฒนธรรม และการเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของการพูด
ออมคอม การใชคําหมวดหมูและการใชคําพองความหมายเปนการใชคําใกลเคียงกลวิธีการสื่อสาร
แบบทาทาง คือ การสื่อสารโดยไมใชคําพูด และกลวิธีการสื่อสารแบบหลีกเลี่ยงเปนการหลีกเลี่ยง
เรือ่ งของดอรนเย สวนกลวิธกี ารสือ่ สารแบบกลาวซ้าํ นัน้ ไมไดเปนกลวิธที อ่ี ยูใ นขอบขายของดอรนเย
อนึ่งเนื่องจากการใชภาษาแบบมีปฏิสัมพันธมักมีการปรับการสนทนา เพื่อแกปญหา
เมือ่ เกิดการไมเขาใจสิง่ ทีฟ่ ง เมือ่ คาดวาผูฟ ง ไมเขาใจหรือรูว า ผูฟ ง ไมเขาใจ ซุย (Tsui 1991 : 49–50)
จึงเสนอแนะวาการศึกษาเรื่องตัวปอนที่เขาใจได (comprehensible input) และการเจรจา
ความหมาย (negotiation) ในชั้นเรียนภาษาที่สองควรพิจารณาการใชภาษาเพื่อปรับขอความดวย
การใชภาษาเพื่อปรับขอความดังกลาวมี 6 ชนิด คือ
1. การตรวจสอบความไมเขาใจ (comprehension check) คือการที่ผูพูดตรวจสอบ
วาผูฟงเขาใจหรือไม โดยการพูดวา Right? Okay? Do you understand?
2. การขอคําอธิบาย (clarification request) หมายถึง การที่ผูพูดขอใหคูสนทนาพูด
ใหมเพื่อใหเขาใจความหมายที่คูสนทนาตองการกลาวถึงงายขึ้น โดยอาจจะขอใหกลาวซ้ําก็ได
เชน พูดวา What do you mean? You mean …..? Hm?
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3. การตรวจย้ําความมั่นใจ (confirmation check) คือการที่ผูพูดกลาวซ้ําขอความ
บางสวนหรือทั้งหมดโดยใชระดับเสียงสูงเพื่อตรวจย้ําวาสิ่งที่ตัวเองเขาใจนั้นถูกตองหรือไม
4. การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง (self repetition) ซึ่งแบงยอยเปน
4.1 การพูดซ้ําทั้งคําพูด
4.2 การพูดซ้ําความหมาย เชน การถอดความ (paraphrase) หรือการใชศัพท
ที่ใชแทนกันได (lexical substitution)
4.3 การพูดซ้ําบางสวน เชน พูดวา Do you know what an emperor is? What
is am emperor?
4.4 การขยายความ (expansion) หมายถึงการยกตัวอยางอธิบายคําพูดที่พูดไป
แลว เชน พูดวา Is it late in the afternoon? Now I give you an example, if it is
two o’clock, is it late in the afternoon?
5. การพูดซ้ําคําพูดผูอื่น (other repetition) แบงยอยเปน
5.1 การพูดซ้ําทั้งหมด
5.2 การขยายความ
5.3 การพูดซ้ําที่มีการตรวจแก
6. การยอยสวนคําพูด (decomposition) คือการที่ผูพูดแบงคําพูดที่พูดออกไปแลว
เปนสวนยอย ๆ เพื่อใหไดคําตอบที่ตองการ เชน ตัวอยางตอไปนี้ ครูแบงคําถามเดิมออกเปน 2
คําถามยอย
Teacher : Do you know the name of any building he
has designed? Does he design for Hong Kong? Yes?
Student : The house where I live is designed by him.
Teacher : Really? That’s interesting. And do you know
the name of the house where you live?
สวนพลาวและกาส (Plough and Gass, in Crookes and Gass, eds. 1993 :
39 – 42) นําเสนอการใชภาษาเพื่อปรับขอความ ดังนี้
1. การตรวจย้ําความมั่นใจ (confirmation checks) คือ การกลาวซ้ําคําพูดของ
คูสนทนาดวยเสียงสูง เชน เมื่อคูสนทนาพูดวา Four ผูพูดพูดซ้ําวา Four?
2. การทําเสียงสะทอน (echoes) คือการกลาวซ้ําคําพูดของคูสนทนาดวยเสียงปกติ
เชน เมื่อคูสนทนาพูดวา Through the window. ผูพูดก็พูดวา Through the window.
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3. การทําเสียงประกอบ (back channel cues) คือการออกเสียงบางอยางประกอบ
ขณะที่คูสนทนากําลังพูดดวยเสียงปกติ เชน การออกเสียง Uh, huh, Mmm, Yeah.
4. การขอคําอธิบาย (clarification requests) คือการออกเสียงบางอยางประกอบ
ขณะที่คูสนทนากําลังพูดดวยเสียงสูง เชนการออกเสียง Huh? รวมทั้งการถาม Pardon?
What?
5. การพูดซอน (overlaps) คือการที่ผูพูดพูดขึ้นมาในขณะที่คูสนทนายังพูดไมจบ
แตเรื่องที่พูดซอนขึ้นมายังเปนเรื่องเดียวกับคูสนทนาพูดไว
6. การขัดจังหวะ (interruptions) คือ การทีผ่ พู ดู พูดขึน้ มาในขณะทีค่ สู นทนายังพูดไมจบ
และเปนผลใหคูสนทนาหยุดพูด และเรื่องที่พูดซอนขึ้นมานั้นเปนคนละเรื่องกับที่คูสนทนาพูดไว
7. การเติมขอความ (sentence completion) คือ การที่ผูพูดพูดตอประโยคที่คูสนทนา
พูดคางไว
การใชภาษาเพื่อปรับขอความของซุยและพลัฟและกาสขางตนบางชนิดซ้ําซอนกันและ
เรียกชื่อเหมือนกัน ไดแก การขอคําอธิบายและการตรวจย้ําความมั่นใจ บางชนิดซ้ําซอนกันแต
เรียกชื่อตางกัน ไดแก การพูดซ้ําคําพูดผูอื่นของซุยนั้นคือการทําเสียงสะทอนของพลัฟและกาส
สวนการใชภาษาเพื่อปรับขอความชนิดอื่น ๆ นั้นไมซ้ําซอนกัน
การใชภาษาเพื่อปรับขอความบางชนิดเปนกลวิธีการสื่อสารชนิดหนึ่ง ดังเชน การพูดซ้ํา
คําพูดของตัวเองของซุยซึ่งคือกลวิธีการสื่อสารแบบกลาวซ้ําของ ซิ – คิง (Si – Qing 1990) และ
การขยายความของซุยเปนสวนหนึ่งของการบรรยายของเบียลีสต็อค (Bialystok 1984) และ
แฟรชและคาสเปอร (Faerch and Kasper 1984) มีผูเชี่ยวชาญหลายทานสนับสนุนให
พิจารณาการใชภาษาเพื่อปรับขอความเปนกลวิธีการสื่อสารดวย ตัวอยางเชน คาเนล (Canale
1983) ฮาสทรัพและฟลิปสัน (Haastrup and Phillipson 1983) ซาวิยอง (Savignon 1983)
เอลิส (Ellis 1985) รูบิน และเวนเดอร (Rubin and Wender 1987) และรอสท (Rost 1994)
ทั้งนี้เพราะการใชภาษาเพื่อปรับขอความเหลานี้แสดงใหคูสนทนาทราบวาผูพูดกําลังพยายามคิด
พยายามพูดอยูยังไมเลิกลมความตั้งใจ ถึงแมจะไมใชกลวิธีที่ใชแกความบกพรองทางภาษาตาม
ความหมายของการใชกลวิธกี ารสือ่ สาร แตเปนสิง่ ทีช่ ว ยชะลอเวลาเอาไวและทําใหชอ งทางการสือ่ สาร
ดําเนินตอไปไดในขณะที่มีปญหาในการสื่อสาร (Dornyei 1995 : 57 – 59)
ดังนั้น เพื่อใหขอบขายของการแบงชนิดของกลวิธีการสื่อสารมีความครอบคลุม เพื่อให
สอดคลองกับสภาพการพูดจริง เพื่อใหทราบวานักศึกษาใชกลวิธีการหลีกเลี่ยงมากนอยเพียงใด
ใชกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาที่เรียน และ กลวิธีการ
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ไมใชภาษาพูดมากนอยแคไหน มีการใชภาษาเพื่อปรับขอความอยางไร ผูวิจัยจึงรวบรวมชนิดของ
กลวิธีการสื่อสารจากเบียลีสต็อค (Bialystok, in Faerch and Kasper eds. 1984) ซุย (Tsui
1991) พลาวและกาส (Plough and Gass, in Crookes and Gass, eds. 1993)
และดอรนเย (Dornyei 1995) ซึ่งแบงได 5 ชนิดใหญ ๆ ดังนี้
1. กลวิธีการหลีกเลี่ยง แบงยอยเปน 2 ชนิดยอย
1.1 การหลีกเลี่ยงเรื่อง (topic avoidance)
1.2 การละทิ้งขอความ (message abandonment)
2. กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น แบงยอยเปน 3 ชนิดคือ
2.1 การเปลี่ยนภาษา (language switch)
2.2 การทําใหเปนภาษาตางประเทศ (foreignizing)
2.3 การแปลตรงตัว (literal translation)
3. กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาที่เรียน แบงยอยเปน 4 ชนิด คือ
3.1 การใชคําใกลเคียง (approximation)
3.2 การพูดออมคอม (circumlocution)
3.3 การสรางคําใหม (word coinage)
3.4 การเรียงคําพูดใหม (restructuring)
4. กลวิธีการไมใชภาษาพูด แบงยอยเปน 3 ชนิด คือ
4.1 การทําทาใบ (mime)
4.2 การแสดงทาทาง (gesture)
4.3 การเลียนเสียง (sound imitation)
5. กลวิธีการปรับขอความ แบงยอยเปน 10 ชนิด คือ
5.1 การตรวจสอบความเขาใจ (comprehension check)
5.2 การขอคําอธิบาย (clarification request)
5.3 การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง (self – repetition)
5.4 การตรวจย้ําความมั่นใจ (confirmation check)
5.5 การพูดซ้ําคําพูดผูอื่น (other repetition)
5.6 การทําเสียงประกอบ (back channel cue)
5.7 การสื่อสารใหชาลง (stalling strategy)
5.8 การพูดซอน (overlap)
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จากประเภทของกลวิธีในการสื่อสารที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวากลวิธีในการสื่อสาร
แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก
1. กลวิธีการตัดทอนหรือหลีกเลี่ยง (reduction or avoidance strategies) เปน
กลวิธีที่ผูพูดใชเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร เชน การหลีกเลี่ยงหัวขอการสนทนา
(topic avoidance) การยกเลิกขอมูลที่สนทนา (message abandonment)
2. กลวิธกี ารทําใหสาํ เร็จหรือการชดเชย (achievement or compensatory strategies)
เปนกลวิธีที่ผูพูดพยายามใหเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารเชน การใชภาษาแมเขามาชวย
การใชความรูภาษาที่สองเทาที่มีอยูมาชวย เชน การบรรยาย (description) การใหตัวอยาง
(exemplification) การใชคําใกลเคียงหรือการใชคําสรุป (approximation or generalization)
การใชคําเหมือน (synonym) เปนตน
ปจจัยที่มีผลตอการใชกลวิธีการสื่อสาร
ในการศึกษากลวิธีในการสื่อสาร ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาและการเรียนการสอน
ภาษาไดทําการศึกษาจากตัวผูเรียน อันเปนเหตุใหคนพบแนวคิดตลอดจนประเภทของกลวิธีในการ
สื่อสารตามที่กลาวในเบื้องตน นอกจากนี้การศึกษาดังกลาวยังทําใหคนพบปจจัยที่มีผลตอการใช
กลวิธีในการสื่อสารของผูเรียนภาษาที่สอง สรุปไดดังตอไปนี้
1. ความสามารถทางภาษา (language proficiency) ในการใชกลวิธีในการสื่อสาร
ของผูเ รีย น ความสามารถทางภาษาของผูเรียนเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอประเภท ความถี่
และ ประสิทธิภาพของการใชกลวิธีในการสื่อสาร ดังนี้
1.1 ความสามารถทางภาษาของผูเ รีย นมีผลตอความถี่ของการใชกลวิธีในการ
สื่อสาร กลาวคือ ผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงใชกลวิธีในการสื่อสารในปริมาณที่นอยกวา
ผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ํา (Ellen Bialystok and M. Frohlich 1980 : 3 – 30, Rod
Ellis 1984 b: 39 – 44, Tahereh Paribakht 1985 : 132 – 146, Nanda Poulisse Theo
Bongaerts and Eric Kellerman 1987 : 213 – 299, Chen Si – Qing 1990: 170 – 172) เนื่อง
จากประการแรกกลวิธีในการสื่อสารนั้นใชเพื่อชดเชยความรูในภาษาเปาหมายที่ไมเพียงพอ ความ
รูดังกลาวอาจหมายถึงความรูดานไวยากรณ และคําศัพท ดังนั้นผูเรียนที่มีความสามารถ ทาง
ภาษาสูงมักมีความรูในภาษาเปาหมายดีจึงใชกลวิธีในการสื่อสารที่นอยกวา ในขณะที่ผูเรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาต่ํามักมีความรูในภาษาเปาหมายที่จํากัด จึงจําเปนตองหาทางชดเชยโดย
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การใชกลวิธีในการสื่อสารในปริมาณที่มากกวา ประการที่สองผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษา
สูงมีความสามารถในการประมาณความรูทางภาษาของตนเองไดดีกวา จึงตระหนักในขอจํากัด
ในภาษาเปาหมายและมีความแมนยําในการคาดเดาปญหาที่จะตองเผชิญในระหวางการสื่อสาร
มากกวาผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ํา ดังนั้นในสภาพการณทั่วไปของการสื่อสาร ผูเรียน
ที่มีความสามารถทางภาษาสูงจึงสามารถที่จะแกไขปญหาในการสื่อสารในระหวางกระบวนการ
วางแผนและเลือกใชกลวิธีที่เหมาะสมในปริมาณที่นอยกวา แตมีประสิทธิภาพมากกวาผูเรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาต่ํา (Si – Qing 1990 : 170 –171)
1.2 ความสามารถทางภาษาของผูเรียนมีผลตอประเภทของกลวิธีในการสื่อสารที่
ใชกลาวคือผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูง และผูเรียนที่มีความสามารถต่ําจะใชประเภท
ของกลวิธีในการสื่อสารแตกตางกัน ดังที่ ซี – ชิง (Si – Qing 1990 : 170 – 171) ปาริบาคห
(Paribakht 1985 : 132 – 146) และ ไบลีสตอค (Bialystok 1980 : 107 – 117) ไดทําการวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถดานกลวิธีในการสื่อสาร และไดขอคนพบที่สอดคลองกันวาผูเรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาสูงจะใชกลวิธีในการสื่อสารที่มีพื้นฐานภาษามากกวาผูเรียนที่มีความ
สามารถทางภาษาต่ํา เพราะผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงมักสามารถควบคุมความรูใน
ภาษาเปาหมายของตนเองได การสือ่ สารจึงขึน้ อยูก บั ความรูใ นภาษาเปาหมาย ดังนัน้ ผูเ รียนกลุม นี้
จึงเลือกใชกลวิธีในการสื่อสารที่มีพื้นฐานดานภาษา ซึ่งเปนกลวิธีที่ตรงไปตรงมา ประหยัดเวลา
และไดความหมายมากที่สุด ในขณะที่ผูเรียนที่มีความสามารถภาษาต่ํามักใชกลวิธีในการสื่อสาร
ที่มีพื้นฐานภาษาที่หนึ่ง (Bialystok 1980 : 107 – 117) ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการจิตวิทยา
ของการเรียนรูภาษาวา ในการเรียนรูภาษาของผูเรียนในระดับเบื้องตนนั้นจะขึ้นอยูกับภาษาแม
ของผูเรียน ดังนั้นผูเรียนในระดับนี้จึงใชกลวิธีที่มีพื้นฐานภาษาที่หนึ่งในการสื่อสาร นอกจากนี้
ซี – ชิง (Si – Qing 1990 : 170 – 171) และพาริบาค (Paribakht 1985 : 132 – 146) ไดทําการ
วิจัยและพบวาผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ํามักใชกลวิธีที่ตองอาศัยความรูทั่วไปมากกวา
เพราะผูเ รียนทีม่ คี วามสามารถทางภาษาต่าํ นัน้ มีขอ จํากัดทางดานความรูท างภาษาจึงเปนตัวสกัดกัน้
การใชกลวิธีในการสื่อสารที่มีพื้นฐานดานภาษา ผูเรียนกลุมนี้จึงพยายามชดเชยสิ่งนี้โดยการใช
ความรูท ว่ั ไปชวยในการสือ่ ความหมาย กลาวคือ แทนทีจ่ ะใหการบรรยายโดยตรงขอความคิดรวบยอด
ของคําศัพท ผูเ รียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ําก็จะใชการเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความคลาย (similes) ตัวอยางเชน พูดประโยควา “Its shape is like a heart.” แทนคําวา
“Oval” เปนตน นอกจากนี้ผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ํามักใชกลวิธีในการสื่อสารโดยการ
พูดซ้ํา ซึ่งเปนกลวิธีที่เจาของภาษาใชเ มื่อเกิดความลมเหลวในการทําความเขาใจกับขอมูลที่
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ตองการสื่อ ดังนั้นเมื่อผูเรียนไมมีทั้งความรูทางภาษาและความรูทั่วไป ผูเรียนจึงไดแตพูดซ้ําดวย
ความหวังวาคูสนทนาที่เปนเจาของภาษาจะเขาใจกับสารที่ตนกําลังสื่อ
1.3 ความสามารถทางภาษาของผูเ รียนมีผลตอประสิทธิภาพของการใชกลวิธใี นการ
สื่อสาร กลาวคือ ผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงมักใชกลวิธีที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
สื่อสารที่มากกวา กลาวคือ ผูเรียนกลุมนี้จะใชกลวิธีในการสื่อสารที่มีพื้นฐานดานภาษา ซึ่งมี
ประสิท ธิภาพในการสื่อความหมายความคิดรวบยอดของคําศัพท และใหขอมูลที่จําเปนและ
เหมาะสมในแนวทางที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาแกเจาของภาษา (Si – Qing, 1990 : 170 – 171)
และในทํานองเดียวกันผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ํามักใชกลวิธีในการสื่อสารที่มีพื้นฐาน
ดานความรูทั่วไป และกลวิธีในการสื่อสารโดยการพูดซ้ํา สําหรับกลวิธีในการสื่อสารที่มีพื้นฐาน
ดานความรูทั่วไปนั้นเปนการสื่อความหมายในรูปแบบของเนื้อเรื่อง ตัวอยางเชนใหการเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือความคลาย ใหความรูทางวัฒนธรรมของความคิดรวบยอดของคําศัทพที่ตองการ
สื่อความหมาย การใชกลวิธีประเภทนี้จึงแตกตางไปตามประสบการณและความเขาใจของผูพูด
ดังนั้นจึงเปนการไมงายนักสําหรับเจาของภาษาหรือผูฟงที่จะเขาใจในแนวทางเดียวกับผูพูด ซึ่ง
เปนผลจากความรูและประสบการณที่แตกตางกันระหวางผูพูดและผูฟง สวนกลวิธีในการสื่อสาร
โดยการพูดซ้าํ นัน้ กลาวไดวา มีประสิทธิภาพนอยทีส่ ดุ เพราะวาขอมูลทีส่ อ่ื โดยการใชกลวิธปี ระเภทนี้
ไมเพียงพอและไมเหมาะสมตอความรูและประสบการณเดิมของเจาของภาษาในการที่จะทําความ
เขาใจกับขอมูลนั้น ๆ
2. ความรูทั่วไป (world knowledge)
ความรูทั่วไปมีผลตอการใชกลวิธีในการสื่อสาร กลาวคือ ผูเรียนที่มีความรูทั่วไปดี
จะสามารถนําความรูน น้ั มาใชกบั การแกปญ
 หาทีเ่ ปนสาเหตุจากการขาดความรูท างภาษา นอกจากนี้
ยังอาจใชความรูทั่วไปในการเสริมสงความสามารถทางภาษา ตัวอยางเชน นักเรียนที่มีความรู
ในแนวทางการจัดการประชุมของประเทศอเมริกาจะสามารถใชความรูนี้ในการเสริมความสามารถ
ทางภาษา ทําใหสามารถเขามีสวนรวมในระหวางการประชุม กลาวคือ ผูเรียนสามารถเดาไดวา
เมื่อไรการประชุมจึงจะเริ่มตน เมื่อไรจะมีสวนรวม และเมื่อไรควรจะแนะนําหัวขอใหมในการพูด
เมื่อไรจะควรจะใหความสนใจ และพยักหนาเพื่อแสดงความเห็นดวย และเมื่อไรควรจะกมหนา
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอความคิดเห็น (Yule and Tarone 1990: 179 – 194)
3. ความตระหนักในความแตกตางระหวางภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง
ความตระหนักในความแตกตางระหวางภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง มีผลตอการ
ใชกลวิธีในการสื่อสารของผูเรียน ดังที่ ซี – คิง (Si – Qing 1990 : 170 – 171) ไดทําการศึกษา
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ผลของความแตกตางระหวางภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ทีม่ ตี อ การใชกลวิธใี นการสือ่ สารของผูเ รียน
ชาวจีน ภาษาอังกฤษมีความแตกตางจากภาษาจีน กลาวคือ ภาษาจีนจัดเปนภาษาที่อยูในตระกูล
ไซโนทิเบทแท็น (Sino – Tibetan) ในขณะที่ภาษาอังกฤษจัดเปนภาษาในตระกูล อินโดยูโรเปยน
(Indo – European) นอกจากนี้ภาษาจีนเปนภาษาที่มีวรรณยุกต (tonal language) ในขณะที่
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่มีระดับเสียงสูง – ต่ํา (intonational language) ภาษาเขียนของคําใน
ภาษาจีนก็แตกตางจากภาษาอังกฤษ จากการศึกษาพบวา ผูเรียนชาวจีนมีแนวโนมที่จะใชกลวิธี
ในการสื่อสารที่มีพื้นฐานภาษาที่หนึ่งนอยลง เพราะวาผูเรียนตระหนักดีถึงความแตกตางระหวาง
ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง จึงทําใหผูเรียนมีแนวโนมในการใชกลวิธีภาษาที่สองมากขึ้นเพราะ
ทราบดีวากลวิธีที่มีพื้นฐานภาษาที่หนึ่งไมสามรถชวยใหประสบความสําเร็จในการสื่อสารเทาที่ควร
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริบาคห (Paribakht 1985 : 140) ที่พบวา ผูเรียนชาวเปอรเซียน
ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองใชกลวิธีในการสื่อสารที่มีพื้นฐานภาษาที่หนึ่งนอยกวากลวิธี
ในการสือ่ สารทีม่ พี นื้ ฐานภาษาทีส่ อง เพราะผูเ รียนตระหนักดีวา ภาษาทีห่ นึง่ ไมสามารถชวยแกปญ
 หา
ในการสื่อสารได
4. ภาระงาน
เบียลีสต็อค (Bialystok 1990 : 50 – 52) อภิปรายความคิดเห็นไววาความแตกตาง
ของภาระงานที่ใหนักเรียนทํา อาจจะมีอิทธิพลตอการเลือกใชกลวิธีการสื่อสารชนิดใดชนิดหนึ่ง
โดยเฉพาะ ดังงานวิจัยของเบียลีสต็อคและฟรอหลิช (Bialystok and Frohlich 1980) ซึ่งศึกษา
การใชกลวิธีการสื่อสารจากชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสชั้นหนึ่ง โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม
กลุมแรกใหเ ขียนบรรยายภาพที่มีความสลับ ซับซอน กลุมที่สองใหพูดบรรยายภาพเดียวกับ
กลุมแรก และกลุมที่สามใหดูภาพแลวบรรยายใหเพื่อนอีกคนสรางภาพนั้นขึ้นมาใหมบนบอรด
ผลการวิจัยพบวา ปริมาณการใชคําพูดในการทําภาระงานทั้ง 3 วิธีการแตกตางกัน โดยกลุมที่
เขียนบรรยายใชภาษาพูดนอยที่สุด และกลุมที่สามใชภาษาพูดมากที่สุด อยางไรก็ตามเมื่อ
วิเ คราะหขอมูลเชิงคุณภาพพบวา การใชกลวิธีการสื่อสารของทั้งสามกลุมมีสัดสวนที่เทากัน
สวนในงานวิจัยของ บลัม และลีเวนสตัน (Blum and Levenston 1978) พบวานักเรียนมักใช
คํา ๆ เดียวในการตอประโยคใหสมบูรณ ไมชอบใชการพูดออมคอม และไมใชการทําทาใบกับการ
ขอความชวยเหลือในการทําภาระงานที่ไมมีปฏิสัมพันธ สําหรับแฟรชและคาสเปอร (Faerch and
Kasper 1983) นั้นไมคิดวาการเลือกใชกลวิธีการสื่อสารเกี่ยวของกับภาระงานนัก แตจะขึ้นอยูกับ
ปญหาในการสื่อสารมากกวา เชน ถาผูเรียนมีปญหาวาไมสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว
และถูกตองก็จะใชกลวิธีการตัดทอน คือ หลีกเลี่ยงไมใชภาษาที่มีปญหาหรือใชไมเปน
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4.1 ความหมายของภาระงาน
ภาระงาน คือกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนใชกระบวนการคิดผลิตผลงานจากราย
ละเอียดที่กําหนดให เปนกิจกรรมที่ครูสามารถควบคุมได (Prabhu, quoted in Long and
Crookes 1992 : 35) บรีน (Breen 1990 : 187) กลาววา ภาระงานคือแผนงานที่สรางขึ้นเพื่อ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาใหม แผนงานนี้มีจุดประสงค
เฉพาะกําหนดไว มีเนื้อหาที่เหมาะสมตอการปฏิบัติและมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ริชารดส แพล็ท
และวีเบอร (Richards, Platt and Weber, quoted in Nunan 1989 : 6) กลาววา ภาระงาน
คื อ กิ จ กรรมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปน ผลของกระบวนการทางภาษาหรือการเขาใจภาษา
เชน การวาดแผนที่ขณะที่ฟงเทป การฟงคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่ง การทําภาระงานไมจําเปน
ตองมีการผลิตภาษาเสมอไป นูนัน (Nunan 1989 : 10) ใหความหมายของคําวา “ภาระงาน
เพื่อการสื่อสาร” วา ภาระงานเพื่อการสื่อสารคืองานแตละชิ้นที่ผูเรียนทําความเขาใจจัดกระทํา
ผลิต หรือมีปฏิสัมพันธ โดยใชภาษาเปาหมายในขณะที่ความสนใจของผูเรียนมุงไปยังความ
หมายมากกวารูปแบบภาษา และครูกส (Crookes, quoted in Kumaravadivelu, in
Crookes and Gass, eds. 1990: 70) อธิบายวา ภาระงานคืองานหรือกิจกรรมแตละชิ้นซึ่งมัก
จะมีจุดประสงคระบุไวเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน การทํางาน หรือการเก็บขอมูลเพื่อการ
วิจัย
จากความหมายของคําวา “ภาระงาน” สรุปไดวาภาระงานเพื่อการสื่อสารมี
ลักษณะดังนี้คือ มีจุดประสงคเพื่อการสื่อสาร เนนความหมายมากกวาไวยากรณ มีชองวางการ
สื่อสารหรือมีปญหาที่ทําใหผูเรียนพยายามแกไข เปดโอกาสใหมีการเจรจาความหมายหรือใหมี
การแลกเปลี่ยนการสื่อสารจริง ผูเรียนเลือกเองวาจะใชภาษาพูดหรือไมใช และมีระบบควบคุมกล
วิธีการสื่อสารที่จะวัด (Ellis, quoted in Nobuyoshi and Ellis 1993 : 204 , and Bialystok
1984 : 103)
อยางไรก็ตามภาระงานที่ใชวัดการใชกลวิธีการสื่อสารในงานวิจัยตาง ๆ มีอยู
หลายชนิด และเนื่องจากภาระงานที่แตกตางกันอาจจะทําใหมีการใชกลวิธีการสื่อสารที่แตกตาง
กัน ผูวิจัยจึงรวบรวมภาระงานจากงานวิจัยตาง ๆ มาไวดวยกัน
4.2 ชนิดของภาระงาน
งานวิจัย สวนใหญศึกษาการใชก ลวิธีก ารสื่อสารโดยใชภาระงานในการเก็บ
ขอมูลตางชนิดกัน และแนวการแบงประเภทของกลวิธีการสื่อสารตางกัน ภาระงานดังกลาวไดแก
1) การสนทนาระหวางเจาของภาษาและผูเรียน กลวิธีการสื่อสารที่ศึกษาคือกลวิธีการทําให
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สําเร็จ (Hasstrup and Phillipson, in Faerch and Kasper, eds. 1984 : 140 – 158) 2)
การบรรยายเรื่องจากภาพ ผูเรียนบรรยายเรื่องจากภาพ 3 ชองใหครูผูสอนฟง กลวิธีที่ศึกษาคือ
กลวิธีการทําใหสําเร็จและกลวิธีการตัดทอน (Ellis 1984 : 3) การบรรยายสรางภาพ ผูเรียน
บรรยายภาพทีละภาพใหเจาของภาษาจัดภาพตามการบรรยาย กลวิธีการสื่อสารที่ศึกษาคือกลวิธี
ที่มีพื้นฐานภาษาแมและกลวิธีที่มีพื้นฐานภาษาที่สอง (Bialystok, in Faerch and Kasper 1984
: 100 – 118 ) การบรรยายภาพรูปรางนามธรรมผูเรียนอธิบายภาพรูปรางนามธรรมซึ่งประกอบ
ดวยรูปทรงเรขาคณิตหลาย ๆ รูปมาติดตอเชื่อมกันจํานวน 12 ภาพ 3 รอบ รอบที่ 1 และรอบ
ที่ 2 บรรยายเปนภาษาแม สวนรอบที่ 3 บรรยายเปนภาษาอังกฤษ กลวิธีที่ศึกษาคือกลวิธีแบบ
ภาพรวม กลวิธีแบบสวนประกอบ และกลวิธีแบบเสนตรง (Bongaerts and Poulisse 1989:
5)
การอธิบายภาพคําศัพท ผูเรียนอธิบายภาพคําศัพททีละภาพใหเจาของภาษาชี้วาเปน
ภาพใด 6) การเลาเรื่องใหม ผูเรียนฟงเรื่องจากภาษาแมกอนแลวเลาเรื่องนั้นเปนภาษาที่เรียน
และ 7) การสัมภาษณ ผูเรียนเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป ตามที่ผูสัมภาษณถาม กลวิธี
การสื่อสารจากภาระงาน 3 ชนิดนี้คือ กลวิธีการชดเชยซึ่งเปนกลวิธีการทําใหสําเร็จ (Poulisse
and Schils 1989: 8) การอธิบายคําศัพท ผูเรียนอธิบายคํานามรูปธรรมและนามธรรม (10
และ 12 คํา) ใหเจาของภาษาฟง กลวิธีการสื่อสารที่ศึกษามี 2 แบบคือแบบแรกศึกษาตาม 4
แนวคิด คือ แนวคิดดานภาษาศาสตร แนวคิดดานบริบท แนวคิดดานความคิดรวบยอด และ
การทําทาใบ (Paribakht 1985) แบบที่ 2 ศึกษากลวิธีการสื่อสารที่มีพื้นฐานดานภาษาศาสตร
กลวิธีการสื่อสารที่มีพื้นฐานดานความรู กลวิธีการสื่อสารแบบกลาวซ้ํา กลวิธีการสื่อสารแบบทา
ทาง และกลวิธีการสื่อสารแบบหลีกเลี่ยง (Si – Qing 1990: 9) การบรรยายภาพ ซึ่งผูเรียน
บรรยายภาพ 4 ภาพ
คือภาพวันไหวครู ภาพการเลนกีฬา ภาพครอบครัว และภาพ
ของขวัญวันปใหม กลวิธีการสื่อสารที่ศึกษาคือกลวิธีที่ใชคําพูดและกลวิธีที่ไมใชคําพูด (เกษณี
มณีรัตน 2535)
ภาระงานที่ควรนํามาใชวัดการเปรียบเทียบการใชกลวิธีการสื่อสารควรเปน
ภาระงานที่ มี ลัก ษณะแตกตางกัน มีความสอดคลองกับสถานการณก ารพูดจริงซึ่งมีทั้งไมมี
ปฏิสัมพันธ อาจมีปฏิสัมพันธ และมีปฏิสัมพันธ และมีความสอดคลองกับกิจกรรมหรือภาระงาน
ที่นักเรียนใชฝกพูดภาษาอังกฤษในหองเรียน ภาระงานเหลานี้ไดแก การสนทนา การบรรยาย
เรื่องจากภาพ การเลาเรื่องจากการอาน และการอธิบายคําศัพท (จํานง แกวเพ็ชร 2539)
อยางไรก็ตาม ยังกลาวไมไดวาความสามารถทางภาษาและลักษณะภาระงาน
มีผลตอการใชกลวิธีการสื่อสาร แตมีแนวโนมวาปจจัย 2 ประการนี้อาจจะมีผลตอการเลือกใช
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กลวิธีการสื่อสาร ทั้งนี้เนื่องจากระดับความรู ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
นักศึกษาที่แตกตางกัน หรืออีกนัยหนึ่งภาระงานที่ตางกันยอมอาศัยการใชกลวิธีการสื่อสารที่ตาง
กันดวย จากการศึกษาชนิดของกลวิธีการสื่อสารในการทําภาระงานการสนทนาของซุย (Tsui
1991 : 49 – 50) และพลาวและกาส (Plough and Gass, in Crookes and Gass eds.
1993 : 39 – 42) พบวามีการใชกลวิธีการขอคําอธิบาย การออกเสียงประกอบ และการเติมขอ
ความ อยางไรก็ตาม ไมปรากฎการใชวิธีการดังกลาวในการบรรยายเรื่องจากภาพ (Ellis 1984 :
40 – 41 และ Bialystok 1984 : 105 – 107) การเลาเรื่องที่อานในภาษาแมเปนภาษาอังกฤษ
(Poulisse and Schils 1989 : 23) และการอธิบายคําศัพท (Paribakht 1985 : 135 – 138
และ Si – Qing 1990 : 163 – 165)
การวิเคราะหการใชกลวิธีการสื่อสาร
เนื่องจากการใชกลวิธีการสื่อสารปรากฏอยูในการพูดโดยทั่ว ๆ ไป เพื่อวิเคราะหวาการ
ใชภาษานั้นอาศัยกลวิธีหรือไม ผูเชี่ยวชาญบางทานเสนอแนะแนวทางในการวิเคราะหไวดังตอไปนี้
แฟรชและคาสเปอร (Faerch and Kasper, in Faerch and Kasper eds. 1984:
214 – 231) อธิบายถึงตัวบงชี้ (Indicators) ที่แสดงใหเห็นวามีการใชกลวิธีการสื่อสารไว 2 แนว
1. การวิเคราะหโดยพิจารณาจากปฏิสัมพันธ เมื่อผูพูดรูวาตัวเองหรือคูสนทนามีความ
บกพรองทางภาษาศาสตร ผูพูดจะใชกลวิธีแสดงวาตัวเองมีปญหาไว 3 วิธี คือ
1.1 การแสดงสัญญาณความไมมั่นใจทางออม เชน การลังเลใจ (hesitation)
การแกคําพูดตัวเอง (self – repairs) การพูดพลั้งปาก (slips)
1.2 การแสดงสัญญาณความไมมั่นใจแบบชัดเจน เชน การพูดวา I don’t know
how to say this. หรือ I can’t say / explain that.
1.3 การขอความชวยเหลือจากคูสนทนาโดยตรง เชน การพูดวา I wanted to
improve my knowledge of – what is ‘kunst’? (kunst หมายถึง art)
2. การวิเคราะหตามวิถีทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ตัวบงชี้การใชกลวิธีการสื่อสาร
ของภาษาแรกมีดังนี้
2.1 การวิเคราะหตัวแปรดานเวลา (temporal variables) แบงเปนอัตราเร็วของ
การพูด (rate of articulation) อัตราเร็วของการพูดจะแตกตางกัน เชน การพูดวลีหรือสํานวนที่
ใชเปนประจําจะเร็วกวาการพูดภาษาที่สรางสรรคขึ้นมาใหม ซึ่งเปนการใชกลวิธี
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2.1.1 การหยุดชั่วคราว (pauses) การหยุดมีอยู 4 แบบ คือ หยุดเพราะ
ลักษณะเสียงที่พูด หยุดเพื่อหายใจ หยุดเพื่อตีความหมายของสิ่งที่ฟง และหยุดเพราะลังเลใจ
การหยุดแบบลังเลใจนี่เองที่สะทอนวามีการวางแผนการพูด การหยุดแบบลังเลสามารถแบงไดอีก
2 แบบคือ การหยุดแบบเรียบ ไมออกเสียงเลย กับการพูดที่เปลงเสียงหรือพูดบางคํา เชน er,
erm, uh, well, I mean, you know
2.1.2 การพูดยานคาง (drawls) การที่ผูพูดลากเสียงใหชากวาปกติอาจเปน
เพราะผูพูดยืดเวลาเพื่อวางแผนการพูด
2.1.3 การพูดซ้ํา (repeats) การพูดซ้ําอาจจะเปนการพูดซ้ําเสียง ซ้ําคําเดียว
หรือซ้ําหลาย ๆ คําก็ได การพูดซ้ําเปนสิ่งที่บงบอกถึงการยืดเวลาเพื่อหาคําพูดที่เหมาะสม
2.2 การวิเคราะหดานการแกคําพูดตัวเอง (self – repairs) เปนสิ่งที่บงบอกวาผูพูด
มีปญหาในขณะที่กําลังพูด ผูพูดอาจจะพูดซ้ําคําที่พูดผิดใหมใหถูกตองหรือพูดประโยคเดิมที่มีคํา
ที่แกใหมดวย
2.3 การวิเคราะหเกี่ยวกับการพูดพลั้งปาก (slips) คือการออกเสียงคําที่ตองการ
จะพูดเพี้ยนไปจากเดิมโดยไมตั้งใจ เชน การออกเสียงวา farticle shift แทนคําวา particle
shift หรือการออกเสียงวา a gas of tank แทนคําวา a tank of gas
ลักษณะการใชภาษาขางตนเกิดขึ้นกับผูเรียนภาษาที่สองเชนเดียวกัน ดังตัวอยางที่
แฟรชและคาสเปอรสรุปงานวิจัยไดวา อัตราเร็วของการพูดจะแตกตางกันไปตามระดับความ
สามารถของผูเรียนและภาษาแมของผูเรียน ผูเรียนพูดยานคางมากกวาเจาของภาษา และผูเรียน
ที่วางแผนการพูดอยางระมัดระวังใชการหยุดพักชั่วคราวทั้งแบบเงียบและแบบไมเงียบบอย ๆ
ลัก ษณะการพูดเหลานี้ไมสามารถใชตัดสินการใชกลวิธีที่ชัดเจน แตสามารถแสดงใหเห็นวามี
ปญหาเกิดขึ้น ดังเชน ตัวอยางในการศึกษาผูเรียนชาวเยอรมันที่เรียนภาษาฝรั่งเศส พบวา มีการ
ใชการหยุดพักแบบออกเสียงอืออาประกอบ การกลาวซ้ํา การเริ่มตนพูดใหม และการแกคําพูด
ตัวเองกอนหรือทันทีที่มีขอผิดพลาด
เบียลีสต็อค (Bialystock 1990: 16 – 25) อภิปรายความเห็นเรื่องการวิเคราะหความ
แตกตางของการพูดแบบใหกลวิธีและการพูดแบบธรรมดาดังนี้
1. การวิเ คราะหจากจํานวนครั้งที่ใชกลวิธี เบียลีสต็อคอางถึงบลูมและเลเวนตัน
(Blum and Leventon) ซึ่งใชลกัษณะของการเกิดขึ้นชั่วคราวเปนเกณฑแยกลวิธีกับกระบวนการ
ใชภาษาทั่วไป ตัวอยางเชนเมื่อผูเรียนประสบปญหาเฉพาะหนาไมรูจะเรียกดอกกุหลาบที่เห็นวา
อะไร จึงใชคําวา flowers แทน roses ดังนี้เปนการใชกลวิธี แตถาผูเรียนใชคําวา flowers

45
แทน roses ทุกครั้งจนเปนการใชภาษาปกติธรรมดา ดังนี้เปนกระบวนการใชภาษาปกติทั่วไป
การใชจํานวนครั้งในการใชกลวิธีเปนเกณฑในการระบุวาเปนกลวิธีหรือไมนี้ กอใหเกิดปญหาใน
การวิเคราะหได เพราะไมมีเกณฑตั้งไววาตองใหกลวิธีกี่ครั้งจึงจะนับเปนการใชภาษาตามปกติได
และการวิเคราะหลักษณะนี้ตองใชระยะเวลานานถึงจะระบุไดวาเปนการใชกลวิธีหรือไม อีกทั้งไมมี
เกณฑกําหนดดวยวาตองใชเวลานานแคไหนจึงจะเพียงพอ
2. การวิเคราะหการเลือกใชกลวิธี เกณฑในขอนี้คือการถามวาไดมีการเลือกใชกลวิธี
เพื่อเสริมการพูดปกติใหบรรลุเปาหมายที่ตองการหรือไม ถาไมมีการเลือกใชกลวิธีก็แสดงวาเปน
การใชภาษาปกติ การที่จะวัดวาใชกลวิธีหรือไมอาจทําโดยการเปรียบเทียบการใชภาษาของผูเรียน
กับภาษาทีถ่ อื เปนมาตรฐาน แตกม็ ปี ญ
 หาในการวิเคราะหเกิดขึน้ อีกวาจะตัง้ เกณฑมาตรฐานอยางไร
และการที่จ ะตัดสิน ใจไดวามีการใชกลวิธีหรือไมนั้นควรพิจารณาที่ตัวผูเรียนไมใชการตั้งเกณฑ
ภายนอกมาเปรียบเทียบ
3. การวิเคราะหการวางแผนใชกลวิธี ซึ่งชี้ชัดวากลวิธีเกิดขึ้นในชั้นการวางแผนใช
ภาษา ไมใชการใชภาษานั่นคือ กลวิธีเปนสวนหนึ่งของการวางแผนการใชภาษาในสมอง การ
อธิบายในลักษณะนี้เปนการอธิบายที่สมบูรณที่สุดเทาที่มีการอธิบายมา แตจะมีปญหาในการ
วิเคราะหเพราะตองใชขอมูลจากภาษาที่ใชแลว ไมสามารถไปวัดความคิดภายในได
เนื่องจากไมสามารถแยกการใชภาษาแบบใชกลวิธี ออกจากการใชภาษาโดยทั่วไปได
ชัดเจน เบียลีสต็อคจึงเสนอวิธีการศึกษาการใชกลวิธีของผูเรียนภาษา ดังนี้
1. พิจ ารณาจากพฤติก รรมของผูใ ชภ าษา (behavioral evidence) อัน ไดแก
1) อากัปกริย า เชน อัตราการพูด การหยุดชั่วคราว การพูดยานคาง การกลาวซ้ํา 2) การแก
คําพูดตัวเอง เชน การเริ่มพูดใหม และ 3) การพลั้งปาก ดังที่อธิบายไวแลวขางตน อยางไรก็ตาม
เบียลีสต็อคกลาววากลวิธีอาจจะเกิดขึ้นไดโดยไมมีลักษณะทั้ง 3 ประการบงบอกไดเชนกัน
2. การวัดการสื่อสารเชิงปรนัย (objective measure) คือ การที่ใชเกณฑอยางใด
อยางหนึ่งไปวัดการใชกลวิธีในสถานการณตางกัน ซึ่งในปจจุบันนี้พบวายังไมมีใครเสนอเกณฑที่มี
ลักษณะดังกลาว
การวิเคราะหการใชกลวิธีการสื่อสารสวนใหญเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ ซึ่งผูวิจัย
แจกแจงความถี่ของการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิด แตจํานวนความถี่ของกลวิธีการสื่อสารนั้น
ไมเทากับจํานวนชวงการพูด (Utterance) เสมอไป ซี – คิง (Si – Qing 1990 : 160) จึงกลาววา
การพูดชวงหนึ่ง ๆ สามารถประกอบไปดวยหลากหลายกลวิธี เชนการพูดวา a kind of bird
which has feathers, very beautiful feathers ประกอบดวย 2 กลวิธี คือ การใชคําหมวดหมู
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กับการวิเคราะหสวนประกอบ ในทางตรงขามชวงการพูดหลาย ๆ ชวงก็อาจจะประกอบเปนกลวิธี
เดียวเทานั้น
อนึง่ ในการวิเคราะหกลวิธกี ารสือ่ สาร ตองวิเคราะหภาษาทีเ่ กิดจากระบวนการคิดภายใน
ของผูพูด และในการพูดบางชนิดก็มีปฏิสัมพันธดวย จึงควรพิจารณาวามีการใชกลวิธีการสื่อสาร
หรือไม จากหลักฐานทางพฤติกรรมตาง ๆ ผนวกกับวิธีการของทาโรนและยูล (Tarone and Yule
1989 : 109)

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาคนควางานวิจัย ในการวิเคราะหการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิด
ผลการฝกการใชกลวิธีการสื่อสาร ความสามารถดานกลวิธีการสื่อสาร การใชกลวิธีการสื่อสาร
ประเมินผลการพูด พัฒนาการใชกลวิธีการสื่อสาร ลักษณะการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิด และ
ประสิทธิภาพของกลวิธีการสื่อสารแตละชนิด งานวิจัยบางเรื่องศึกษาหลายเรื่องในขณะเดียวกัน
และงานวิจัยบางเรื่องศึกษาเฉพาะเรื่องเดียว ดังที่รวบรวมไวดังตอไปนี้
งานวิจัยในตางประเทศ
ฮาสทรัพ และ ฟลลิปสัน (Haastrup and Phillipson cited in Claus Faerch
and Gabriele Kasper 1983 : 140 – 159) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาการใชกลวิธีการสื่อสาร
ระหวางการมีปฏิสัมพันธกบั เจาของภาษา และผูท ไ่ี มใชเจาของภาษาเมือ่ มีปญ
 หาในการสนทนากัน
ตัวอยางประชากรเปนนัก ศึกษาชาวเดนิชที่เรีย นภาษาอังกฤษเปน ภาษาที่สองในระดับกลาง
จํานวน 8 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีใหตัวอยางประชากรสนทนากับเพื่อนที่เปนเจาของภาษา
และผูท ไ่ี มใชเจาของภาษาในหัวขอเกีย่ วกับชีวติ ประจําวัน แลววิเคราะหขอ มูลโดยดูจาก 3 ลักษณะ
คือ ลักษณะของการสนทนา ปญหาที่เกิดจากการสนทนา ประเภทและความถี่ของการใชกลวิธี
ในการสือ่ สาร ผลการวิจยั พบวา กลวิธใี นการสือ่ สารทีม่ พี นื้ ฐานภาษาแมมปี ระสิทธิภาพในการสือ่ สาร
นอยกวากลวิธีในการสื่อสารที่มีพื้นฐานภาษาที่สอง
วิภาดา จารุจุมพล (Wipada Jarujumpol 1983 : 1362 – A) ไดทําการวิจัยเพื่อ
ศึกษาการทําคําศัพทใหงายขึ้นโดยการใชกลวิธีในการสื่อสาร โดยมุงศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรม
ในการใชกลวิธีในการสื่อสารดานการใชคําศัพทในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ํา ตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักศึกษาชาวไทยที่
กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 25 คน แบงเปนกลุมนักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและกลุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา ดําเนินการวิจัยโดยใหตัวอยาง
ประชากรพูดบรรยายรูปภาพเปนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมในการใชกลวิธีในการ
สื่อสารที่นัก ศึกษาใชแกปญหาทางดานการใชคําศัพทในการพูด ไดแก การพูดแปลคําตอคํา
การพูดภาษาแมปนกับภาษาที่สอง การใชคําใกลเคียง การใชคําเหมือน การสรางคําใหม การพูด
ออมคอมหรือการพูดบรรยายแทนการกลาวคําศัพทนั้นโดยตรง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา
นักศึกษากลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มักจะแกปญหาในการใชคําศัพทโดยการใชคําเหมือน
การใชคาํ ใกลเคียง และการสรางคําใหม สวนนักศึกษาทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่าํ มักจะแกปญ
 หา
ในการใชคําศัพท โดยการพูดแปลคําตอคํา หรือโดยการใชภาษาแมปนภาษาที่สอง และการพูด
ออมคอมหรือการพูดบรรยาย
ฟาครี (Fashri 1984 : 15 – 37) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการใช
กลวิธีในการสื่อสารและองคประกอบของการพูดเลาเรื่อง ซึ่งองคประกอบของการพูดเลาเรื่องไดแก
การกลาวนํา การดําเนินเรื่อง และการประเมิน ตัวอยางประชากรเปนผูเรียน ชาวโมรอคโค
อาราบิค จํานวน 1 คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเรียนในคาบเรียนวิชาการสนทนาทุกวัน
เปนเวลา 4 สัปดาห โดยใหผูเรียนพูดเลาเรื่อง 12 เรื่อง และนํามาวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการใชกลวิธีในการสื่อสารของผูเรียนและองคประกอบของการพูดเลาเรื่อง ผลการวิจัย
พบวา ผูเรียนใชกลวิธีในการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อที่จะชดเชยความบกพรองทางภาษา และ
การใชกลวิธีในการสื่อสารแตละประเภทของผูเรียนจะแตกตางกันตามองคประกอบของการพูด
เลาเรื่อง และกลวิธีในการสื่อสารบางประเภทจะมีขอจํากัดกับองคประกอบของการพูดเลาเรื่อง
จึงสรุปไดวาการใชกลวิธีในการสื่อสารมีความสัมพันธกับองคประกอบของการพูดเลาเรื่อง
พาริบาค (Paribakht 1985 : 132 – 146) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสามารถดาน
กลวิธีในการสื่อสารกับความสามารถทางภาษา” ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษาชาวเปอรเซีย
ที่มีความสามารถทางภาษาระดับกลางและสูง กลุมละ 20 คน และอีกกลุมหนึ่งเปนนักศึกษา
ที่เปนเจาของภาษา จํานวน 20 คนเชนกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบความสามารถ
ในการพูด โดยใชวิธีใหบรรยายคําศัพทใหเจาของภาษาฟงจนเจาของภาษาสามารถบอกคําศัพท
นั้นไดถูกตอง ผลการวิจัยพบวา กลวิธีในการสื่อสารที่ใชจะแตกตางกันไปตามระดับความสามารถ
ทางภาษา ผูที่มีความสามารถทางภาษาสูงหรือเจาของภาษาจะใชกลวิธีในการสื่อสารที่มีพื้นฐาน
ภาษาที่สอง สวนผูที่มีความสามารถทางภาษาต่ําจะใชกลวิธีในการสื่อสารที่มีพื้นฐานภาษาแม
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คอราเลส และ เอมิลี (Corrales and Emily Call 1989 : 227 – 239)
ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางความสามารถทางภาษา กิจกรรมมุงงานและระยะ
เวลาที่มีผลตอการใชกลวิธีในการสื่อสารในการแกปญหาคําศัพท ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษา
ชาว สเปนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษกลางและสูงในมหาวิทยาลัย จํานวน 17 คน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยไดแกกิจกรรมมุงงาน 2 ชุด ไดแก 1) การตอบคําถาม ในความหมายของ
คําศัพทจากเรื่องที่อาน 2) กิจกรรมการสื่อสารในสถานการณในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยเก็บขอมูล
โดยการใหนักเรียนทํากิจกรรมมุงงานดังกลาว และบันทึกเสียงการตอบคําถามเกี่ยวกับคําศัพทที่
นักศึกษาไมคุนเคย โดยผูวิจัยเก็บขอมูล 2 ครั้ง ไดแก หลังการปฏิบัติงานทันทีและหลังจาก
ปฏิบัติงานครั้งแรก 5 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา มีปฏิสัมพันธระหวางความสามารถทางภาษา
กิจกรรมมุงงาน และระยะเวลาที่มีตอการใชกลวิธีในการสื่อสารในการแกปญหาคําศัพท
โพลิซเซ และ ซิลส (Poulisse and Schils 1989 : 15 – 48) ไดทําการวิจัยเพื่อ
ศึก ษาผลของระดับความสามารถทางภาษากับกิจกรรมมุงงานเพื่อการสื่อสารของผูเรียนภาษา
ตางประเทศที่มีตอกลวิธีการชดเชย (compensatory strategies) ที่ใชเพื่อแกปญหาทางคําศัพท
ตัวอยางประชากรเปนผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษชาวดัช จํานวน 3 กลุม ๆ ละ 15 คน และทั้ง
3 กลุม มีระดับความสามารถทางภาษาที่ตางกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนกิจกรรมมุงงาน
เพื่อการสื่อสาร 3 ประเภท ไดแก การบรรยายรูปภาพหรือการใหชื่อของคําที่ปรากฏในรูปภาพ
การเลาเรื่อง และการสัมภาษณ โดยนักเรียนจะตองปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวใหเจาของภาษา
อังกฤษฟง ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความสามารถทางภาษามีความสัมพันธในทางตรงกันขาม
กับกลวิธีการชดเชยที่ใชโดยตัวอยางประชากร กลาวคือ กลุมที่มีความสามารถทางภาษาสูงใช
กลวิธีการชดเชยนอยกวากลุมที่มีความสามารถทางภาษาต่ํา 2) ประเภทของกลวิธีการชดเชยไมมี
ความสัมพันธกบั ระดับความสามารถทางภาษา 3) ตัวอยางประชากรใชกลวิธปี ระเภทการวิเคราะห
(analytic strategies) ในงานประเภทการบรรยายภาพ และใชกลวิธีประเภทโดยรวม (holistic
strategies) และกลวิธีการถายโอน (transfer strategies) ในงานประเภทการเลาเรื่อง และการ
สัมภาษณ
อับดิล – มาฟช ( Abdil – Mafiz 1991 : 2444 – A) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระวางประเภทของกลวิธใี นการสือ่ สารกับประสิทธิผลในการสือ่ สาร ตัวอยางประชากร
เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง จํานวน 8 คน แบงเปน
2 กลุม ๆ ละ 4 คน กลุมที่หนึ่งเปนนักศึกษาที่มีบุคลิกชอบแสวงหาโอกาสในการพูด (กลุมสูง)
กลุมที่สองเปนนักศึกษาที่มีบุคลิกไมชอบปฏิสัมพันธกับผูอื่น (กลุมต่ํา) การเก็บรวบรวมขอมูล
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ใชวิธีใหตัวอยางประชากรทํากิจกรรมเกี่ยวกับการบรรยาย การสั่ง และการพรรณนา โดยทําการ
บันทึกวิดีทัศนไว จากนั้นนําวิดีทัศนมาเปดใหตัวอยางประชากรแตละคนชมและใหอธิบายวาตน
กําลังพยายามใชกลวิธีในการสื่อสารใดเมื่อพบปญหาในงานที่ทํา ผลการวิจัยพบวา การใชกลวิธี
ในการสื่อสารของตัวอยางประชากร 2 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยเด็กนักศึกษากลุม
มีสูงมีแนวโนมที่จะใชกลวิธีการทําใหสําเร็จ (achievement strategies) เพื่อชวยใหการสื่อสาร
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ สวนเด็กนักศึกษากลุม ต่าํ มีแนวโนมทีจ่ ะใชกลวิธกี ารตัดทอน
(reduction strategies) ซึ่งเปนการหลีกเลี่ยงการสื่อสาร
วาง (Wang 1993 : 201 – A) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาททางเพศที่มีตอการใช
กลวิธีใ นการสื่อสารของผูเ รีย นภาษาที่สองในระวางที่มีปฏิสัมพันธกับเจาของภาษา ตัวอยาง
ประชากรเปนผูเรียนชาวเกาหลีที่เรียนภาษาอังกฤษจํานวน 16 คน และเจาของภาษาชาวอังกฤษ
จํานวน 16 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหตัวอยางประชากรพูดบทสนทนาคนละ 10 นาที
ซึ่งเปนการสนทนาแบบอิสระโดยแยกออกเปนการสนทนาระหวางเพศเดียวกันและเพศตรงขามกัน
ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนทั้งเพศชายและหญิงจะใชกลวิธีในการสื่อสารโดยรวมกับผูพูดที่เปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย และในการพูดของผูพูดที่ไมใชเจาของภาษาก็พบวาผูเรียนจะใชกลวิธีใน
การสื่อสารกับผูพูดที่เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย นอกจากนี้ยังพบวา เพศของผูเรียนไมมีผลตอ
การใชกลวิธีอยางเดนชัด กลาวคือ เพศของผูเรียนทั้งหญิงและชายมีการใชกลวิธีในการสื่อสารใน
ประเภทที่เหมือนกันเปนสวนมาก
ทานากะ (Tanaka 1994 : 3732 – A) ไดทําการศึกษากลวิธีในการสื่อสารภาษาที่สอง
ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษาชาวญี่ปุนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองจํานวน 20 คน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการวิเคราะหปญ
 หาในการสือ่ สารเมือ่ นักศึกษาตองเผชิญ และพยายามทีจ่ ะ
ปฏิสัมพันธกับผูพูดชาวอังกฤษในกิจกรรมมุงงานเพื่อการสื่อสารที่ผูวิจัยสรางขึ้นผลการวิจัยพบวา
1. ความสําเร็จของความพยายามในการสื่อสารขึ้นอยูกับความสามารถในการใชกลวิธี
ในการสื่อสาร
2. การใชกลวิธีในการสื่อสารของนักศึกษาขึ้นอยูกับ (1) ธรรมชาติของงาน (2) ความ
แตกตางระหวางภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษตามการรับรูของนักศึกษา (3) เปาหมายของการ
สื่อสารตามการรับรูของนักศึกษา (4) ทัศนคติที่มีตองาน
3. ความสามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การสื่ อ สารที่ แ ตกต า งกั น ของนั ก ศึ ก ษา
มีความสัมพันธกับลักษณะของสถานภาพทางสังคมและรูปแบบของความคิด แตไมมีความ
สัมพันธกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน
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4. นักศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการสื่อสาร จะมีลักษณะของตัวบุคคลที่สัมพันธ
กับทักษะการสื่อสารที่ดีเหมือนกัน ในขณะที่นักศึกษาที่ไมประสบความสําเร็จในการสื่อสารจะขาด
ลักษณะในตัวบุคคลดังกลาว
มาบรี (Mabry 1994 : 1932 – A) ไดทําการศึกษาการใชกลวิธีในการสื่อสารและกลวิธี
ในการเรีย นรูของผูเ รียนที่เ รียนภาษาอังกฤษเปน ภาษาที่สอง ตัวอยางประชากรเปนผูเรียน
ชาวอาหรับและสเปน จํานวน 5 คน เปนชาย 3 คน และหญิง 2 คน ซึ่งกําลังศึกษาในชั้น
เรียนบทสนทนาระดับสูงในวิทยาลัย การเก็บรวมรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณ และบันทึกแถบ
เสีย งและวิดีทัศนของการเรีย นการสอนในหองเรียนบทสนทนาที่ผูวิจัยเปนผูสอน เปนเวลา
14 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนชาวอาหรับใชกลวิธีในการสื่อสารมากกวากลวิธีในการเรียน
รู และผูเรียนชาวสเปนใชกลวิธีในการเรียนรูภาษามากกวากลวิธีในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังพบ
วาในการใช กลวิธีของผูเรียนนั้นมักเกิดขึ้น เพราะความพยายามที่จะชวยเหลือกันของคูสนทนาใน
ระหวาง การสื่อสาร
กาสพาโร (Gasparo 1996 : 317 – 330) ไดทาํ การศึกษาการใชกลวิธกี ารพูดออมคอม
ของผูเรียนทีม่ คี วามสามารถในการพูดระดับกลางและสูง ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษาชาวสเปน
ในวิทยาลัยของประเทศสเปน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดสอบดวยแบบสอบสัมภาษณ
Oral Profifiency Interviews (Opus) และประเมินความสามารถในการพูดดวยกฎเกณฑการ
ประเมินของ ACTFL จากนั้นจึงแบงตัวอยางประชากรออกเปนกลุมกลาง 13 คน และกลุมสูง
17 คน และวิเคราะหกลวิธีที่ผูเรียนในแตละระดับใช ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนระดับสูงใชกลวิธีที่มี
พื้นฐานภาษาที่สองมากกวาผูเรียนระดับกลาง ในขณะที่ผูเรียนในระดับกลางใชกลวิธีที่มีพื้นฐาน
ภาษาทีห่ นึง่ มากกวา นอกจากนีย้ งั พบวาตัวอยางประชากรทัง้ 2 กลุม มีการใชกลวิธปี ระเภทการพูด
ออมคอมในปริมาณที่ใกลเคียงกัน
อาลิเว (Aliweh 1989 : iv – v) ไดทําการศึกษาผลระยะสั้นและระยะยาวของการสอน
กลวิธีในการสื่อสารที่มีตอความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษา
ชาวอียิปตในวิทยาลัยของประเทศอียิปต จํานวน 30 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ที่ไดรับการสอนกลวิธีในการสื่อสาร และกลุมที่ไมไดรับการสอนกลวิธีในการสื่อสาร ผลการวิจัย
พบวา (1) คะแนนความสามารถในการพูดของนักศึกษาที่ไดรับการสอนกลวิธีในการสื่อสารสูงกวา
นักศึกษาที่ไมไดรับการสอนกลวิธีในการสื่อสารในการทดสอบหลังสิ้นสุดการทดลองทันทีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (2) คะแนนความสามารถในการพูดของนักศึกษาที่ไดรับการสอนกลวิธีในการ
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สื่อสารสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการสอนกลวิธีในการสื่อสารในการทดสอบหลังการสิ้นสุดการ
ทดลอง 2 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เบียลีสต็อค (Bailystok, in Faerch and Kasper, eds. 1984 : 100 – 118)
ศึกษาการใชกลวิธีการสื่อสารของผูเรียนภาษาฝรั่งเศสจํานวน 3 กลุม สองกลุมแรกเปนนักเรียน
เกรด 12 ซึ่งมีความสามารถทางภาษาระดับปกติ 10 คน และระดับสูง 6 คน กลุมที่ 3 เปน
นักศึกษาผูใหญซึ่งกําลังเรียนอยูใน Civil Service French Language Training Programmed
จํานวน 14 คน ซึ่งมีความสามารถทางภาษาสูงกวา 2 กลุมแรก ระดับความสามารถทางภาษานี้
วัดโดยแบบทดสอบโคลซ กลุมตัวอยางตองบรรยายภาพในมือใหเจาของภาษาฟงและเจาของ
ภาษาจัดภาพยอย ๆ ลงบนบอรดใหตรงกับสิ่งที่กลุมตัวอยางอธิบาย หลังจากนั้นเจาของภาษา
17 คน เรียงลําดับประสิทธิภาพของการบรรยายภาพแตละภาพตามลําดับ 1 – 10 ผลการศึกษา
พบวา 1) ปริมาณการใชกลวิธีการสื่อสารของทั้ง 3 กลุม ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 2) นัก
เรียนที่มคี วามสามารถทางภาษาระดับสูงสามารถใชกลวิธไี ดมปี ระสิทธิภาพสูง โดยใชกลวิธที ใ่ี ชพนื้
ความรูภาษาแมนอยกวานัก เรีย นที่มีความสามารถทางภาษาระดับปกติและนัก ศึกษาผูใหญ
ระดับความสามารถทางภาษามีผลตอการเลือกใชกลวิธที ใ่ี ชพนื้ ความรูภ าษาแมหรือภาษาทีส่ อง แต
ไมสามารถทํานายการเลือกกลวิธใี ดโดยเฉพาะได 3) นักศึกษาผูใ หญใชกลวิธชี นิดตาง ๆ หลาก
หลายมากกวานักเรียน 4) กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาที่สองมีประสิทธิภาพในการแกปญหาการสื่อ
สารมากกวากลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแม แตกลวิธีชนิดเดียวกันอาจเปนไดทั้งมีประสิทธิภาพ
นอยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เอลลิส (Ellis 1984 : 39 – 44) ศึกษาการใชกลวิธีการสื่อสารในการประเมินการใช
ภาษาเพือ่ การสือ่ สารของนักเรียนจากโรงเรียนแหงหนึง่ ในกรุงลอนดอน ซึง่ มีอายุระหวาง 10 – 12 ป
กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ
มาเปนเวลา 1 ป มีจํานวน 6 คน กลุมที่ 2 เปนนักเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
จํานวน 6 คน กลุมตัวอยางตองบรรยายเรื่องจากภาพเหตุการณซึ่งประกอบดวยภาพยอย 3 ภาพ
ใหครูคนหนึ่งฟง การศึกษาพบวา นักเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมสามารถสื่อเนื้อหาสาระ
ในภาพไดดีกวานักเรียนที่ ไมใชเจาของภาษา นักเรียนที่ไมใชเจาของภาษาใชกลวิธีการถอดความ
มากกวานักเรียนที่เปน เจาของภาษา และสรุปวานักเรียนทีส่ ามารถใชภาษาไดดคี อื นักเรียนทีใ่ ชกล
วิธกี ารถอดความมากกวากลวิธีการหลีกเลี่ยง
เอลลิส (Ellis, in Gass and Madden eds. 1985 : 69 – 85) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปฏิสัมพันธและพัฒนาการทางภาษาของนักเรียน 2 คนพี่นอง ซึ่งพูดภาษา ปญจาบเปน
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ภาษาแม โดยใชระยะเวลาศึกษา 9 เดือน นักเรียนคนที่ 1 เปนชาย อายุ 11 ป พูดภาษาอังกฤษ
ไมไดเลย มีประสบการณการใชชีวิตในโรงเรียนนอยมาก มีบุคลิกภาพแบบเปดตัว (extrovert)
เขากับเพื่อนที่ไมไดพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมไดเร็วมาก มีระยะความสนใจนอย และชอบทํา
กิจกรรมงาย ๆ สวนนักเรียนคนที่ 2 เปนหญิง อายุ 13 ป เขียนภาษาอังกฤษไดเล็กนอย
มีประสบการณในการใชชีวิตที่โรงเรียนในประเทศปากีสถานมากอน มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
(introvert) ทําความรูจักเฉพาะเพื่อนหญิงที่พูดภาษาปญจาบเปนภาษาแมเหมือนกัน มีระยะ
ความสนใจ และตั้งใจทํากิจกรรมมากกวานองชาย ขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดมาจากการสนทนา
ของครูประจําขัน้ และนักเรียนครัง้ 15 นาที ซึง่ มีกจิ กรรมถามตอบเกีย่ วกับภาพรวมดวย ผลการศึกษา
พบวานักเรียนคนที่ 1 ใชกลวิธีการตัดทอนหรือกลวิธีการหลีกเลี่ยงมากกวากลวิธีการทําใหสําเร็จ
ในชวงแรก และใหกลวิธีการทําใหสําเร็จมากกวาในชวงหลัง แตนักเรียนคนที่ 2 มีพฤติกรรม
สม่ําเสมอ คือ ใชกลวิธีการตัดทอนและการทําใหสําเร็จในปริมาณพอ ๆ กันตลอดระยะเวลาที่
ศึกษา
พาริบาคห (Paribakht 1985 : 132 – 262) ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความ
สามารถทางภาษาของผูพูดกับการใชกลวิธีการสื่อสาร กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาผูใหญชาว
เปอรเซียที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 2 กลุม กลุมละ 20 คน และเจาของภาษา 1
กลุม จํานวน 20 คน สองกลุมแรกมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับปานกลางและ
ระดับสูงเปนนักศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตาง ๆ สวนกลุมที่ 3
ซึ่งเปนเจาของภาษาสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโทรอนโท
แตละกลุมประกอบดวยผูหญิงและผูชาย อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางทั้งหมดคือ 25 ป เครื่องมือ
ที่ใชวัดระดับความสามารถคือ Michigan Test of English Language Proficiency ซึ่งใชวัด
ความสามารถทางไวยากรณ และ International Educational Achievement Test of
Proficiency in English as a Foreign Language ซึ่งใชวัดความสามารถทางการพูดกลุม
ตัวอยางตองอธิบายคํานามรูปธรรม 10 คํา และคํานามนามธรรม 10 คํา ใหเจาของภาษาฟง
สําหรับคํานามธรรม ผูอธิบายจะรูวาคําเปาหมายคืออะไร แตละอธิบายใหผูฟงเขาใจโดยไมพูดถึง
คําเปาหมาย สวนคํานามรูปธรรม ผูอธิบายจะเห็นภาพวาดของคํานั้นและอธิบายใหผูฟงเขาใจ
โดยไมรูวาคําเปาหมายคืออะไร ผลการศึกษาพบวา 1) นักศึกษาทั้ง 3 กลุมใชกลวิธีหลักทั้ง 4
วิธี คือวิธีการดานภาษาศาสตร วิธีการที่ใชบริบทชวยในการสื่อความหมาย วิธีการสรุปความคิด
รวบยอด และวิธีการทําทาใบ แตนักศึกษาทั้ง 3 กลุมใชกลวิธียอยตางกันบางเล็กนอย นักศึกษา
สองกลุมแรกใชกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแมและภาษาที่สอง แตใชกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาที่
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สองมากกวา นักศึกษาที่มีความสามารถระดับปานกลางใชกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแม 2 ชนิด
คือ การถายโอนเชิงสํานวน และการแปลสํานวนและสุภาษิตในภาษาแม สวนนักศึกษาที่เปน
เจาของภาษาใชเฉพาะกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาที่สอง สําหรับกลวิธีการแปลสํานวนและสุภาษิต
ของภาษาเปาหมาย ใชเ ฉพาะนัก ศึกษาที่มีความสามารถระดับ สูงและเจาของภาษาเทานั้น
2) กลุมตัวอยางนั้นสามกลุมมีความถี่ในการใชแนวทางการใชกลวิธีการสื่อสารทั้ง 4 วิธีการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นักศึกษาที่มีความสามารถระดับสูงและนักศึกษาที่เปนเจาของ
ภาษา ใชกลวิธีการสื่อสารวิธีการดานภาษาศาสตรมากกวานักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา
ระดับปานกลาง ตรงกันขามนักศึกษาที่มีความสามารถระดับปานกลาง ใชกลวิธีการสื่อสารวิธีการ
สรุปความคิดรวบยอดมากกวานักศึกษาที่มีความสามารถระดับสูง และนักศึกษาที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแม สวนกลวิธีการสื่อสารวิธีการที่ใชบริบทชวยในการสื่อความหมายนั้น ทั้ง 3 กลุมใช
ในปริมาณที่เทา ๆ กัน และการทําทาใบนั้นนักศึกษาที่มีความสามารถระดับปานกลางและสูงใช
มากกวานักศึกษาที่เปนเจาของภาษา
พิคาและโดที (Pica and Doughty, in Gass and Madden eds. 1985 : 115 –
132) ศึกษาตัวปอน (input) และปฏิสัมพันธในชั้นเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเก็บขอมูลจาก
3 ชั้นเรียน ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง กิจกรรมที่ใหนักเรียนทํามี 2 ชนิด กิจกรรมที1่
เปนกิจกรรมตัดสินใจ (decision making) ที่ครูเปนผูนําการทํากิจกรรม กิจกรรมที่ 2 เปนกิจกรรม
กลุมการอภิปรายเกี่ยวกับคานิยมของสังคม (value clarification) โดยใหนักเรียนทํากันเอง ไมมี
ครูควบคุม ผลการศึกษาพบวา มีการใชการขอคําอธิบาย การตรวจย้ําความมั่นใจ การตรวจสอบ
ความเขาใจในกิจกรรมกลุมมากวากิจกรรมที่ครูนํา และมีการใชซ้ําคําพูดผูอื่น และการซ้ําคําพูด
ตัวเองในกิจกรรมที่ครูนํามากกวากิจกรรมกลุม
พูลลิสและซิลส (Poulise and Schils 1989 : 15 – 48) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอกลวิธี
การชดเชย ซึง่ เปนกลวิธกี ารทําใหสาํ เร็จ 2 ปจจัย คือ ระดับความสามารถและภาระงาน กลุม ตัวอยาง
เปนนักศึกษาชาวดัชที่เรียนภาษาอังกฤษ 3 กลุม กลุมที่ 1 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยป 2
จํานวน 15 คน มีความสามารถระดับสูง กลุมที่ 2 เปนนักเรียนเตรียมเขามหาวิทยาลัยป 5
จํานวน
15 คน มีความสามารถระดับปานกลาง และกลุมที่ 3 เปนนักเรียนเตรียมเขา
มหาวิทยาลัยป 3 จํานวน 15 คน มีความสามารถระดับตน นักศึกษาทุกคนตองทําภาระงาน 3
ชนิด เปนรายบุคคล ภาระงานแรก คือ การอธิบายคําศัพท 40 ภาพ ใหเจาของภาษาชี้วาเปน
ภาพใด ภาระงานที่ 2 คือ การเลาเรื่องเปนภาษาอังกฤษหลังจากที่ฟงเรื่องที่เลาเปนภาษาแมซึ่งมี
ความยาว 10 บรรทัดใหม สวนภาระงานที่ 3 เปนการสัมภาษณโดยเจาของภาษาเกี่ยวกับ
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เรื่องทั่ว ๆ ไป เชน school, holidays, cooking, sports ซึ่งใชเวลา 20 นาที การศึกษาพบวา นัก
ศึก ษาที่มีความสามารถระดับ สูงใชกลวิธีการชดเชยนอยกวานักศึกษาที่มีความสามารถระดับต่ํา
ชนิดของกลวิธีการชดเชยที่ใชไมเกี่ยวของกับระดับความสามารถของนักศึกษานัก แตชนิดของ
ภาระงานเกี่ยวของกับการใชกลวิธีการสื่อสาร กลุมตัวอยางใชกลวิธีแบบวิเคราะหมากในการ
อธิบายภาพ คําศัพท และมักใชกลวิธีแบบภาพรวมและกลวิธีการถายโอนในการเลาเรื่องที่ฟงจาก
ภาษาแม และการสัมภาษณปากเปลา
ซี – คิง (Si – Qing 1990 : 155 – 187) ศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถ
ทางการพูดภาษาและความสามาถดานการใชกลวิธีของผูเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชาวจีน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 12 คน ที่กําลังศึกษาอยูที่ Guangzhou Foreign Language Institute
แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ตามระดับความสามารถทางภาษา กลุมละ 6 คน เปนนักศึกษา
ชาย 3 คน และนักศึกษาหญิง 3 คน กลุมที่ 1 เปนนักศึกษาปริญญาโทชั้นปที่ 2 ที่มีความ
สามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง กลุมที่ 2 เปนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 3 ที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา ภาระงานที่ใหกลุมตัวอยางทํา คือ การอธิบาย
คําศัพทที่เปนนามธรรม 12 คํา และรูปธรรม 12 คํา ใหเจาของภาษาซึ่งไมรูวานักศึกษากําลัง
อธิบายคําใดฟงเจาของภาษาสามารถพูดเฉพาะเมื่อตองการใหเขาใจเพิ่มขึ้น โดยใชเฉพาะสํานวน
ที่เตรียมไวเทานั้น เชน I don’t understand. I’m not sure what you mean. หลังจากนั้น
เจาของภาษาตองระบุวา นักศึกษาอธิบายคําใด และใหระดับคะแนนการใชกลวิธอี ธิบายความหมาย
5 ระดับ ตั้งแตไมมีประสิทธิภาพ (1) จนถึงมีประสิทธิภาพมากที่สุด (5) ผลการวิจัยพบวา
(1) ความถีข่ องกลวิธกี ารสือ่ สารทีผ่ เู รียนใชแตกตางกันตามระดับความสามารถทางภาษา และผูเ รียน
ที่มีความสามารถทางภาษาระดับต่ํา ใชกลวิธีการสื่อสารมากกวาผูเรียนที่มีความสามารถทาง
ภาษาระดับสูง (2) ความถี่ของการเลือกใชกลวิธีการสื่อสารชนิดตาง ๆ แตกตางกันตามระดับ
ความสามารถทางภาษา ผูเ รีย นที่มีความสามารถทางภาษาระดับสูงใชกลวิธีการสื่อสารที่ใช
พื้นความรูดานภาษาศาสตรมากกวา ในขณะเดียวกันผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับต่ํา
ใช ก ลวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ใ ช พื้ น ความรู ท างโลก และกลวิ ธี ก ารสื่ อ สารแบบกล า วซ้ํามากกว า
(3) มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางระดับความสามารถทางภาษา และประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ของผูเรียน ผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับสูง ใชกลวิธีการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิ
ภาพมากกวา ผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับต่ํา และ (4) ทั้งระดับความสามารถทาง
ภาษาและความแตกตางระหวางภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สองมีผลตอการเลือกใชกลวิธีการสื่อสาร
โดยไมมีการใชกลวิธีการสื่อสารที่ใชพื้นความรูภาษาแมที่ชัดเจน ทั้งนักเรียนที่มีความสามารถทาง
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ภาษาระดับสูงและระดับต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากภาษาแมของผูเรียน (ภาษาจีน) และภาษาที่สอง
(ภาษาอังกฤษ) ไมมีลักษณะคลายคลึงกัน
ซุย (Tsui 1991 : 44 – 60) ศึกษาการมีสวนรวมของผูเรียนที่ทําใหขอมูลที่สงไปยังผูรับ
สารสามารถเขาใจได โดยการวิเคราะหการใชภาษาเพื่อปรับขอความที่ครูและนักเรียนใชในคาบ
การอานภาษาอังกฤษที่มีความยาวคาบละ 35 นาที จํานวน 2 คาบ กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในฮองกงจํานวน 2 กลุม กลุมที่ 1 หรือชั้นเรียนเอ เปนนักเรียนจากโรงเรียน
แหงหนึ่งที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอน และครูสอนภาษาอังกฤษเปนชาวอังกฤษ
กลุมที่ 2 หรือชั้นเรียนบี เปนนักเรียนจากโรงเรียนแหงหนึ่ง ที่ใชภาษาจีนเปนสื่อการเรียนการสอน
และครูสอนภาษาอังกฤษเปนชาวจีน นักเรียนชั้นเรียนเอมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกวา
นักเรียนชัน้ เรียนบี ผลการศึกษาพบวา ถึงแมนกั เรียนในชัน้ เรียนบีมรี อ ยละของการเจรจาความหมาย
มากกวาในชั้นเรียนเอ แตนักเรียนในชั้นเรียนเอรวมในการเจรจาความหมายอยางกระตือรือรน
มากกวานักเรียนชั้นเรียนบี โดยดูไดจากมีการใชการตรวจย้ําความมั่นใจ และการขอคําอธิบาย
ซึง่ มีมากกวา และการมีปฏิสมั พันธในชัน้ เรียนมากกวาบงบอกวาการมีสว นรวมของผูเ รียนในชัน้ เรียน
เอ ทําใหขอมูลที่สงไปยังผูรับสารสามารถเขาใจได
ลาหลู (Lahlou 1992 : 2529 – A) ศึกษาโครงสรางของภาษาพูดของชาวมอร็อคโค
และชาวฝรั่งเศสซึ่งพูดไดสองภาษา ชาวมอร็อคโคมีภาษาอาหรับเปนภาษาแม และพูดภาษา
ฝรั่งเศสเปน ภาษาที่สอง สวนชาวฝรั่งเศสมีภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาแมและพูดภาษาอาหรับ
เปนภาษาที่สอง การศึกษาพบวาไวยากรณของภาษาแมมอี ทิ ธิพลตอการพูดภาษาทีส่ อง เมือ่ ชาว
มอร็อคโคพูดภาษาฝรั่งเศสจะใชความรูดานไวยากรณจากภาษาอาหรับ แตใชคําศัพทจากภาษา
ฝรั่งเศส ในทางตรงกันขามเมื่อชาวฝรั่งเศสพูดภาษาอาหรับจะใชไวยากรณจากภาษาฝรั่งเศสและ
ใชคําศัพทจากภาษาอาหรับ
มุโนช – ดัซทัน (Munoz – Duston 1992 : 1892 – A) ศึกษาการพูดซ้าํ ของเด็กในวัยเรียน
ที่พูดไดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ แตไมสามารถพูดไดอยางคลองแคลว ผลการวิเคราะห
เชิงปริมาณพบวา เด็กพูดซ้ําคําพูดเมื่อใชภาษาสเปนมากกวาภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ และ
ชวงของการพูดซ้ําคิดเปนรอยละ 46 – 60 สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพพบวาสาเหตุที่เด็กพูดซ้ํา
เพื่อใหผูฟงรูวาจะพูดตอไป เชื่อมตอเรื่องที่พูด ย้ําสิ่งที่ตัวเองตองการตั้งคําถามและแกคําพูดตัวเอง
ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนภาษาปรากฏอยูดวย นอกจากนี้ยังพบวามีการใชคําเชื่อมประโยคจากทั้งสอง
ภาษานอยมากในการพูดซ้ําคําพูดตัวเอง
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โมสิโอริ (Mosiori 1993 : 2721 – A) ศึกษาผลของความรูเกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารที่มี
ตอการใชกลวิธีการสื่อสารจริง กลุมที่ศึกษาคือนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่กําลังเรียนภาษาฝรั่งเศส
ในฐานะภาษาตางประเทศในระดับตนตอนปลาย (upper beginner) จํานวน 30 คน แบง
นักศึกษาออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 15 คน ทั้งสองกลุมตองทํากิจกรรมเพื่อการสื่อสารตาง ๆ เชน
บรรยายภาพ อธิบายความหมายของคํา ออกคําสั่ง เลาเรื่อง และพูดแบบอิสระ โดยที่นักศึกษา
กลุมที่ 1 จะไมสอนเรื่องกลวิธีมากอนทํากิจกรรม แตนักศึกษากลุมที่สองไดรับการฝกใหมีความรู
เกีย่ วกับกลวิธกี ารสือ่ สารกอน คือ ฝกวิเคราะหหากลวิธกี ารสือ่ สาร ฝกบอกวิธกี ารใช สําหรับการวัด
ความรูเกี่ยวกับการใชกลวิธีการสื่อสารทําดวยวิธีการทดสอบกอนสอน หลังจากสอนทันที และ
หลังจากสอน 3 สัปดาห ประกอบกับการรายงานยอนหลังเกี่ยวกับการใชกลวิธีการสื่อสารของ
นักศึกษาเอง ขอมูลจากภาษาแมของนักศึกษา และขอมูลจากเจาของภาษา ผลการศึกษาพบวา
ความรูเกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม การมี
ความรูดานกลวิธีกอนการทํากิจกรรมมีผลตอความสําเร็จในการใชกลวิธีการสื่อสารและความตั้งใจ
ที่จะใหขอมูลที่จําเปนสําหรับความเขาใจในการสื่อสาร
พลาวและกาส (Plough and Gass, in Crookes and Gass, eds. 1993 : 35 –
56) ศึกษารูปแบบของภาษาที่ผูเรียนพูดกับคูสนทนาที่คุนเคยกัน และรูปแบบของภาษาที่ผูเรียน
ใชในการทําภาระงานที่คุนเคย ในการศึกษารูปแบบของภาษาที่ผูเรียนพูดกับคูสนทนาที่คุนเคยกัน
กลุมที่ศึกษา คือ นักศึกษาชายที่ไมใชเจาของภาษา 10 คู แตละคูใชภาษาแมตางกัน (ยกเวน 2 คู)
แรกประกอบดวย นักศึกษาที่มีความคุนเคยกันดีรูจักกันมาเปนเวลา 4 – 7 เดือน อีก 5 คู ไมเคยรู
จักกันมากอน นักศึกษาทุกคนกําลังเรียนโปรแกรมแบบเขมในมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ในสหรัฐอเมริกา
ระดับความสามารถของนักศึกษามีตั้งแตระดับกลางคอนขางต่ํา (low intermediate) จนถึงกลาง
คอนขางสูง (high intermediate) นักศึกษาทุกคูตองทําภาระงานเกี่ยวกับการหาความแตกตาง
(Spot the difference) และภาระงานเกมสการแกปญหาเฉพาะหนา (Who will survive?)
โดยแตละคนทําภาระงานละ 15 นาที ในการทําภาระงานหาความแตกตาง คูสนทนาตองหา
ความแตกตางของขอมูลจํานวน 12 จุด สวนในการทําภาระงานแกปญหาเฉพาะหนากลุมตัวอยาง
ตองหาบุคคลสําคัญ 6 คน จาก 10 คน ที่ควรมีชีวิตรอดหลังสงครามนิวเคลียร และหนีไปอยู
แผนดินอื่นที่ปลอดภัย ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูเรียนที่มีความคุนเคยกันใชกลวิธีการตรวจย้ํา
ความมั่นใจ และการขอคําอธิบายมากกวาผูเรียนที่ไมมีความคุนเคยกัน ผูเรียนที่ไมมีความคุนเคย
กันใชการพูดซ้ําคําพูดผูอื่น และการพูดซอนมากกวาผูเรียนที่มีความคุนเคยกัน สวนการใชกลวิธี
การเติมขอความและการขัดจังหวะขึน้ อยูก บั ลักษณะภาระงานทีท่ าํ นัน่ คือ ผูเ รียนทีม่ คี วามคุน เคยกัน
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จะใชการเติมขอความและการขัดจังหวะมากกวาในภาระงานการหาความแตกตาง ปริมาณการใช
การเติมขอความในการทําภาระงานการหาความแตกตางของผูเรียนที่คุนเคยกันและไมคุนเคยกัน
เทากัน สําหรับการทําเสียงประกอบนั้นขึ้นอยูกับตัวผูเรียนแตละคนมากกวาความคุนเคยกัน
สําหรับการศึกษารูปแบบของภาษาทีผ่ เู รียนใชในการทําภาระงานทีค่ นุ เคยศึกษาจากการทําภาระงาน
เดียวกับกรณีความคุนเคยของคูสนทนา กลุมที่ศึกษาคือผูเรียนที่ไมใชเจาของภาษา 18 คน มีทั้ง
ผูห ญิงและผูช าย นักศึกษา 9 คนเคยทําภาระงานทัง้ สองมากอน สวนอีก 9 คนไมเคยทําภาระงาน
ทั้งสองมากอนเลย ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษาที่เคยทําภาระงานทั้งสองมากอนใชการ
ตรวจย้ําความมั่นใจ การขอคําอธิบายและการเติมขอความมากกวานักศึกษาที่ไมเคยทําภาระงาน
ทั้งสองมากอนใชการขัดจังหวะมากกวา สวนการพูดซอนนั้นขึ้นอยูกับภาระงานกลาว คือ นักศึกษา
ที่คุนเคยกับภาระงานใชการพูดซอนในภาระงาน Who will survive? มากกวา และนักศึกษาที่
ไมคุนเคยกับภาระงานใชการพูดซอนในภาระงาน Spot the difference มากกวา
โพพัล (Popal 1993 : 918 – A) ศึกษาการพูดแบบผสมภาษาอังกฤษและภาษาดาริ
(Dari) หรือภาษาแพชโท (Pashto) ของผูอพยพชาวอัฟกัน โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
และการสํารวจภาษาพูดดังกลาวในเขตอาวซานฟรานซิสโก ผลการศึกษาพบวา (1) การศึกษา
การมีงานทํา ศาสนา มิตรภาพ และครอบครัวมีผลตอการใชภาษา (2) กลุมที่ศึกษาชอบใชการ
ผสมภาษาในการสถานการณที่คุนเคยมากกวาสถานการณที่เปนทางการ (3) การเปลี่ยนภาษา
และการผสมภาษาสามารถทําใหการสื่อสารเขาใจกันมากขึ้น ถาผูรวมสนทนามีความสามารถ
ทางทวิภาษาใกลเคียงกัน และ (4) การเปลี่ยนภาษาและการผสมภาษาในระยะยาวอาจเปน
สาเหตุพื้นฐานของการสูญเสียภาษาใดภาษาหนึ่ง และอาจจะนําไปสูการใชเฉพาะภาษาเดียว
ภาษาใดภาษาหนึ่ง
แมคโรบี (Mc Robie1994 : 459 – A) ศึกษาวาการที่ผูพูดที่ไมใชเจาของภาษาอังกฤษ
สามารถแก คําพู ด ที่ ผิ ด พลาดของตั ว เองได ถื อ เป น การใช ภ าษาอย า งคล อ งแคล ว หรือ ไม
ตามความคิดเห็น ของเจาของภาษา ตัวอยางภาษาที่นํามาวิเคราะหมาจากผูพูดชาวฝรั่งเศส
ชาวสเปน และชาวญี่ปุน โดยอัตราเร็วในการพูดมีทั้งแบบชาและแบบปกติ เจาของภาษาจํานวน
60 คน ซึ่งเปนผูที่เคยทํางานเกี่ยวกับการสอน 30 คน และไมเคยทํางานเกี่ยวกับการสอน 30
คน
ฟงตัวอยางภาษาดังกลาวคนละ 6 ตัวอยาง ซึ่งครึ่งหนึ่งเปนการพูดแบบชา ครึ่งหนึ่ง
เปนการพูดแบบปกติ ครึ่งหนึ่งเปนการพูดที่มีการแกไขขอผิดพลาด และอีกครึ่งหนึ่งไมมีการแกไข
ขอ ผิดพลาดเจาของภาษาทั้ง 60 คนนี้ใหคะแนนตัวอยางภาษาจาก 1 – 7 ซึ่งหมายถึงคลอง
แคลวเปนครั้งคราวจนถึงคลองแคลวมาก ผลการศึกษาพบวา เจาของภาษาตัดสินวา การพูด
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ดวยอัตราเร็วปกติเปนการพูดที่คลองแคลวกวาการพูดแบบแกไขตัวเอง และผูที่เคยทํางานเกี่ยว
กับ การสอนมากอนมีแนวโนมทีจ่ ะใหคะแนนความคลองแคลวสูงกวาผูท ไ่ี มเคยทํางานเกีย่ วกับการ
สอน
ทานากะ (Tanaga 1994 : 3732 – A) ศึกษาการใชกลวิธีการสื่อสารกับผูพูดภาษา
อังกฤษของนักศึกษาผูใ หญชาวญีป่ นุ จํานวน 20 คน พบวา ความสําเร็จในการแกปญ
 หาการสือ่ สาร
ขึ้นอยูกับความสามารถในการใชกลวิธีการสื่อสาร ไมใชเกิดจากความเคยชินหรือการเคยประสบ
ปญหาที่คลายคลึงกันมากอน โอกาสเลือกใชกลวิธีการสื่อสารขึ้นอยูกับธรรมชาติของภาระงาน
การรับรูถึงความแตกตางระหวางภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษ จุดประสงคของการสื่อสารและ
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอภาระงาน นอกจากนี้ยังพบวาความสามารถในการทําภาระงานตาง ๆ
ขึ้นอยูกับลักษณะของความคิดและลักษณะรูปแบบทางสังคมของนักศึกษามากกวาผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ดอรนเย (Dornyei 1995 : 55 – 85) ศึกษาความเปนไปไดในการสอนกลวิธีการ
สื่อสารเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการพูด โดยศึกษาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 109 คน
เปนหญิง 72 คน และชาย 37 คน มีอายุระหวาง 15 – 18 ป ที่เรียนภาษาอังกฤษจากทั้งหมด
8 หองเรียน ในโรงเรียน 5 โรง ในประเทศฮังการี ความสามารถของนักเรียนมีตั้งแตระดับกอน
ปานกลาง (pre - intermediate) จนถึงหลังระดับปานกลาง (post - intermediate) แบงนักเรียน
ออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 ฝกใชกลวิธีการสื่อสารเนนเฉพาะการหลีกเลี่ยงเรื่องและการแทนที่
(topic avoidance and replacement) การพูดออมคอมและการใชสวนเติมเต็ม กลุมที่ 2 มี
การเรียนการสอนครบทุกทักษะ ไมเนนทักษะใด และกลุมที่ 3 มีการเรียนการสอนแบบเนน
การพูด แตไมไดฝกใชกลวิธี ระยะเวลาในการสอน 6 สัปดาห นักเรียนทั้ง 3 กลุม ตองทําแบบ
ทดสอบกอนสอนที่ประกอบไปดวยแบบทดสอบเขียน 2 ชนิดคือ TOEIC และ C – test และ
แบบทดสอบพูด ซึ่งมี 3 ชนิด คือ การบรรยายเรื่องนามธรรม คนละ 3 นาที การบรรยาย
การตูน 3 – 4 ชอง และการอธิบายความหมายคําในภาษาฮังกาเรียนเปนภาษาอังกฤษ สวนแบบ
ทดสอบหลังสอนมีเฉพาะแบบทดสอบพูด และนักเรียนกลุมที่ 1 ตองตอบแบบสอบถามความคิด
เห็นเกี่ยวกับการฝกใชกลวิธีการสื่อสารดวย ผลการศึกษาพบวา การฝกใหนักเรียนใช กลวิธีการ
สื่อสารทําให (1) คุณภาพในการใชกลวิธีการสื่อสารมีมากขึ้น (2) ปริมาณการใชกลวิธีการสื่อ
สารมีมากขึ้น (3) นักเรียนพูดไดคลองแคลวมากขึ้น และ (4) นักเรียนเห็นประโยชนและมีทัศนค
ติที่ดีตอการฝกใชกลวิธีการสื่อสาร
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งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารมีหลายแนว สรุปขอคนพบจากงาน
วิจัยดังกลาวไดหลายประเด็นดังนี้
1. ผูเรียนใชกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแมมากกวากลวิธีอื่น เนื่องจากไวยากรณของ
ภาษาแมนั้นมีอิทธิพลตอการพูดภาษาที่สอง (Hasstrup and Phillipson, in Faerch and Kasper
eds. 1984 และ Lahlou 1992)
2. ป จ จั ย ที่ อ าจมี ผ ลต อ การใช ก ลวิ ธี ก ารสื่ อ สาร คื อ ความสามารถทางภาษา
(Bialystok, in Faerch and Kasper eds. 1984 Paribakht 1985 Poulisse and Schils
1989 และ Si – Qing 1990) ชนิดของภาระงานที่ผูเรียนทํา (Poulisse and Schila 1989
และ Tanaka 1994) บุคลิกภาพ (Ellis 1958 และ Karaki 1991) ความรูเกี่ยวกับกลวิธีการ
สื่อสาร (Mosiori 1993) การรับรูถึงความแตกตางระหวางภาษาแมกับภาษาที่เรียน (Si – Qing
1990 และ Tanaka 1994) ความคุนเคยของคูสนทนาและความคุนเคยกับภาระงานที่ทํา
(Plough and Gass, in Crookes and Gass eds. 1993) จุดประสงคของการสื่อสารและ
ทัศนคติที่มีตอภาระงาน (Tanaka 1994)
3. กลวิธีที่ใชพื้นฐานความรูภาษาที่สองมีประสิทธิภาพในการแกปญหาการสื่อสาร
มากกวากลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแมหรือกลวิธีอื่น (Bialystok, in Faerch and Kasper eds.
1984 และ Haastrup and Phillipson, in Faerch and Kasper eds. 1984)
4. ผูเรียนที่มีความสามารถทางการพูดสูงที่สุดคือผูเรียนที่ไมใชกลวิธีการสื่อสาร (Ellis
1984)
5. ความถี่ในการใชกลวิธีการสื่อสารบางชนิด เชน การใชภาษาปรับขอความมีใน
ภาระงานที่นักเรียนรวมมือกันทํามากกวาในภาระงานที่มีครูเปนผูนํา (Pica and Doughty, in
Gass and Madden eds. 1985) และถาผูเรียนใชกลวิธีการสื่อสารดังกลาวในปริมาณมากจะ
ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในภาษาที่เรียนไดมากขึ้น (Tsui 1991)
6. ผูเรียนภาษามักพูดซ้ําคําพูดตัวเอง และการพูดซ้ําคําพูดตัวเองนั้นเปนการพูดที่ไม
คลองแคลวในความคิดเห็นของเจาของภาษา (Munoz – Duston 1992 และ McRobic 1994)
7. การเปลี่ยนภาษาและการผสมภาษาทําใหสื่อสารไดเ ขาใจกันมากขึ้นถาผูรวม
สนทนามีความรูทั้งสองภาษา (Popal 1993)
8. การฝกใหนักศึกษาใชกลวิธีการสื่อสารทําใหนักศึกษาใชกลวิธีการสื่อสารมากขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพูดไดอยางคลองแคลว (Dornyei 1995)
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ความสนใจในการทํางานวิจยั เกีย่ วกับกลวิธกี ารสือ่ สารในตางประเทศเริม่ มีตงั้ แต 10 ป ที่
แลวเปนตนมา ในระยะแรกเปนการศึกษาที่มักนําความสามารถทางภาษามาเกี่ยวของอยูเสมอ
สวนในระยะหลังเปลี่ยนแนวการวิจัยมาศึกษาปจจัยที่อาจมีผลตอการใชกลวิธีการสื่อสาร และ
การศึกษาเฉพาะกลวิธีใดกลวิธีหนึ่งมาก สําหรับในประเทศไทยเริม่ สนใจศึกษาเรือ่ งกลวิธกี ารสือ่ สาร
เมื่อไมกี่ปที่ผานมา โดยศึกษาปจจัยที่อาจมีผลตอการใชกลวิธีการสื่อสารเชนกัน แตทํางานวิจัย
เกี่ยวกับการเรียนการสอนจริงมากกวา อยางไรก็ตามงานวิจยั ทีม่ ที ง้ั หมดในประเทศไทยเปนงานวิจยั
เชิงปริมาณ ดังจะไดกลาวถึงตอไป
งานวิจัยในประเทศ
นาตยา วงศรักมิตร (2529) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางสมรรถวิสัย
ในการสื่อความหมายทางภาษากับความสามารถในการสื่อและรับสารภาษาโดยทักษะมาลาทาง
เสียง” ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม จํานวน 100 คน เครื่องมือวิจัยเปนแบบทดสอบสมรรถวิสัยในการสื่อความหมาย
ทางภาษา ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการฟงและพูดสามารถทํานายไดโดยองคประกอบ
ของสมรรถวิสัยในการสื่อความหมายทางภาษา ไดแก ความสามารถดานกลวิธีการสื่อความหมาย
ความรูกฎเกณฑความสัมพันธระหวางประโยค ความรูกฎเกณฑการใชภาษาในสังคม ความรู
ระเบียบวิธีของภาษาดานกฎเกณฑไวยากรณ ทั้งนี้ความสามารถดานกลวิธีการสื่อความหมายมี
ความสําคัญที่สุด
ใหม (Mai Ton 2532) ไดทําการวิจัยเรื่อง “วิธีการสื่อความหมายโดยใชภาษาอังกฤษ
ของผูเรียนไทยระดับอุดมศึกษา” ตัวอยางประชากรเปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรชั้นปที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 14 คน แบงออกเปนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงและต่ํา
กลุมละ 7 คน และเจาของภาษาอังกฤษเปนชาวอเมริกัน 14 คน การรวบรวมขอมูลใชวิธีให
นักศึกษาเลาเรื่องจากภาพใหเจาของภาษาฟง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. กลวิธีในการสื่อสารที่นักศึกษาไทยใชไดแก การขอความชวยเหลือ (appealing for
Help) การใชคําใกลเคียง (approximation) การหลีกเลี่ยง (avoidance) การขอยืมคําในภาษา
ไทย (borrowing) การใหความกระจาง (clarification) การใหบริบท (contextualization) การ
แปลคําต อ คํา (literal translation) การถอดความ (paraphrase) การใชสวนของคํา
(partialization) และการทําทาใบ (mime)
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2. นักศึกษาทั้งสองกลุม ใชกลวิธีในการสื่อสารเหมือนกัน แตตางกันที่ความถี่ของ
การใชกลวิธีในการสื่อสารแตละประเภท โดยนักศึกษากลุมต่ําใชกลวิธีการหลีกเลี่ยง การพูด
ภาษาแมปนกับภาษาที่สอง การเรียงลําดับคําแบบภาษาแม และการทําทาใบ มากกวานักศึกษา
กลุมสูง
3. กลวิธีในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ไดแก การทําทาใบและการถอดความ
สวนกลวิธีในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่ํา ไดแก การหลีกเลี่ยง และการใชสวนของคํา
4. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของกลวิธีในการสื่อสาร คือ ความไวตอความรูสึก
(sensitivity) ของเจาของภาษา ปริมาณและความถูกตองของขอมูล ความรูพ นื้ ฐานและการออกเสียง
กาญจนา เศียรประภัสสร (2536) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสามารถดานกลวิธีการ
สือ่ สารภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา” ตัวอยาง
ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน 320 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบการใชกลวิธีในการสื่อสารและแบบสังเกตและประเมิน
ความสามารถดานกลวิธีการสื่อสาร ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความ
สามารถดานกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีคามัชฌิมเลขคณิตคิดเปนรอยละ 50.75 เมื่อ
จําแนกตามแผนการเรียนพบวา นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตรมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงกวา
นักเรียนแผนการเรียนศิลป – ภาษา นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใชกลวิธี
การสื่อสารโดยใชภาษาที่สองภาษาเดียวมากที่สุด รองลงมาคือใชกลวิธีการใชทาทางและการใช
กลวิธีการใชภาษาแมและภาษาที่สองปนกันนอยที่สุด
ศิริพร นิ่มทิพยรัตน (Siriporn Nimtiparat 1993) พัฒนาความสามารถทางกลวิธีใน
การพูดของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี จํานวน 4 คน โดยฝก
การใชกลวิธีการสื่อสาร โดยมุงเนนวิธีการบรรยายโดยการใชคําหรือใชทาทางแทนคํา การทําลอง
ประกอบดวยกิจกรรม 2 ชนิด ไดแก เกมสการใบคําซึ่งใชฝกอบรมกลวิธีการสื่อสาร และการ
บรรยายและวาดภาพเพื่อทดสอบความสามารถทางการสื่อสารกอนและหลังการทดลองและ
สํารวจวิธที น่ี กั ศึกษาเลือกมาใชในการสือ่ สารขอมูลตาง ๆ ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวานักศึกษา
สามารถพัฒนาความสามารถทางกลวิธีในการพูดจากการฝกอบรมกลวิธีการสื่อสาร โดยเฉพาะ
วิธีการบรรยายโดยการใชคําหรือใชทาทางแทนคํา ขอมูลที่ไดแสดงใหเห็นความแตกตางของผล
การทดสอบกอนและหลังการทดสอบ การเปลี่ยนกลวิธีการสื่อสารและการเพิ่มความตระหนักของ
นักศึกษาตอความสามารถทางภาษาที่ตนมีอยู นอกจากนี้นักศึกษายังไดแสดงทัศนคติที่ดีมากตอ
การฝกอบรมกลวิธีการสื่อสาร ซึ่งเห็นไดจากการที่นักศึกษามีความรูสึกมั่นใจมากขึ้นและมี แรงจูง
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ใจมากขึ้น และยังพบวาความชวยเหลือจากเพื่อน ๆ ชวยสงเสริมความสามารถทางกลวิธีของ
นักศึกษาดวย
นริศรา ดานุวงศ (2537) ศึกษาผลของการใชเทคนิคการสือ่ ความหมายใหเขาใจตรงกัน
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษทักษะฟง – พูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนดอนพุดวิทยา จังหวัดสระบุรี โดยทดลองสอนนักเรียน 2 หองคือ หองแรกจัดการเรียน
การสอน กระบวนการที่ผูเขารวมการสนทนารวมมือกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะที่กําลังสนทนา
ดวยการนําเอากลวิธีการสื่อสารแบบตาง ๆ มาใชเมื่อคําพูดหรือวลีที่เอยออกมาไมชัดเจน ไมเปนที่
เขาใจ หรือทําใหเกิดความเขาใจผิดจนกระทั่งสิ่งที่เปนปญหานั้นเปนที่เขาใจหรือเปนที่ยอมรับ เชน
การขอคําอธิบาย การตรวจสอบความเขาใจ และการตรวจย้ําความมั่นใจ สวนหองที่ 2 เปน
การจัดกิจกรรมที่เนนการสนทนาในลักษณะของการทํางานเปนกลุม โดยเชื่อวาขณะนั้นผูเรียน
จะสังเกตและเรียนรูเทคนิคการสื่อความหมายใหเขาใจตรงกันโดยไมรูตัว ผลการวิจัยพบวานัก
เรียน ที่เรียนเทคนิคการสื่อความหมายใหเขาใจตรงกันโดยตรงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
อังกฤษทักษะฟง –พูดสูงกวานักเรียนที่เรียนเทคนิคการสื่อความหมายใหเขาใจตรงกันโดยออม
งานวิจัยที่เกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารภายในประเทศมีไมมากนัก อยางไรก็ตาม สรุปขอ
คนพบจากงานวิจัยที่มีอยูไดดังตอไปนี้
1. นั ก เรี ย นใช ก ลวิ ธี ที่ มี พื้ น ความรู ภ าษาที่ เ รี ย นมากกว า กลวิ ธีอื่น (กาญจนา
เศียรประภัสสร 2536)
2. ปจจัยที่อาจมีผลตอการใชกลวิธีการสื่อสารคือ ความสามารถทางภาษา ความไว
ตอความรูสึกของเจาของภาษา ปริมาณและความถูกตองของขอมูล ความรูพื้นฐานและการ
ออกเสียง (Mai Ton 1989) ตัวครู และปจจัยทางจิตวิทยา เชน ความเชื่อมั่นในตนเอง และ
แรงจูงใจ (Wanna Charoenchang 1991)
3. กลวิธีก ารทําทาใบและการถอดความมีประสิทธิภาพในการแกปญหาการสื่อสาร
มากกวาการหลีกเลี่ยงและการใชบางสวนของคํา (Mai Ton 1989)
4. การที่นักเรียนหรือนักศึกษาไดใชภาษาสนทนาโตตอบครูที่เปนเจาของภาษาเปน
ระยะเวลานาน อาจทําใหนักเรียนใชกลวิธีการสื่อสารที่ทําใหการสื่อสารประสบความสําเร็จได
มากขึ้น (Wanna Charoenchang 1991)
5. นักเรียนโรงเรียนเอกชนใชกลวิธีการสื่อสารไดดีกวานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล (เกษณี
มณีรัตน 2535)
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6. ความสามารถดานกลวิธีของนักเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาอยูในระดับผานเกณฑ
ขึ้นต่ํา โดยที่นักเรียนสายวิทยาศาสตรมีความสามารถดานกลวิธีสูงกวานักเรียนสายศิลป – ภาษา
(กาญจนา เศียรประภัสสร 2536)
7. การฝกใหนักเรียนใชกลวิธีการสื่อสารทําใหนักเรียนมีความสามารถดานกลวิธีสูงขึ้น
มีความตระหนักตอความสามารถทางภาษาของตนเอง มีทศั นคติทด่ี ตี อ การฝกใชกลวิธกี ารสือ่ สาร
และมีความสามารถทางการพูดสูงขึ้น (Siriporn Nimtiparat 1993 และ นริศรา ดานุวงศ
2537)
สุปญญา ชมจินดา (2538) ไดศึกษากลวิธีในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินคา
ของผูคาแบบแผงลอยชาวไทย ยานถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร โดยใชแนวคิดเรื่องกลวิธีสื่อสาร
ซึ่งรวบรวมโดย แฟรช และคาสเปอร (Faerch & Kasper, 1983) เปนกรอบในการวิเคราะห
ผลจากการวิจัยพบวา
ผูคาแบบแผงลอยชาวไทย ยานถนนขาวสาร ใชกลวิธีสื่อสารจํานวน 11 กลวิธี คือ
1. กลวิธีการเลี่ยง ซึ่งแยกออกเปน 2 กลวิธียอย คือ การยกเลิกขอมูลและการ
เปลี่ยนหัวเรื่อง
2. กลวิธกี ารเสีย่ ง ซึง่ มี 3 กลวิธยี อ ย คือการใชประโยคความหมายเหมือน การพูด
ออมและการสรางคําใหม
3. กลวิธีการปรับขอมูล แบงออกเปน 2 กลวิธียอย คือ การเลี่ยงความหมายและ
การยอขอมูล
4. กลวิธีการถายโยง ซึ่งแยกออกเปน 3 กลวิธียอย คือ การถายโยงจากภาษาแม
การแปลตามตัวอักษรและการสลับภาษา
5. กลวิธีการเลือกใชคําผิด
6. กลวิธีการเลียนแบบ
7. กลวิธีการสรุปความกวางเกินไป
8. กลวิธีการใชโครงสรางคูขนาน
9. กลวิธีการใชคําซ้ํา
10. กลวิธีการกลาวซ้ํา
11. กลวิธีการแกไขดวยตนเอง
นอกจากนีผ้ ลจากการวิจยั ยังแสดงใหเห็นวา ภาษาอังกฤษของผูค า แบบแผงลอยชาวไทย
ยานถนนขาวสาร ไดรับอิทธิพลจากภาษาแม คือ ภาษาไทย เปนสวนใหญ
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สมบัติ สิริคงคาสกุล (2539) ไดศึกษาผลการสอนกลวิธีในการสื่อสารที่มีตอความ
สามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวร
รณพีพลารักษ กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการสอน โดยศึกษา
โครงสรางหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษหลักและภาษาอังกฤษแบบเขม
(ภาษาอังกฤษ ฟง – พูด) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อเปนกรอบในการกําหนดหนาที่ ทาง
ภาษา (2) แบบสอบถามความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่เปนแบบสอบคู
ขนาน ซึ่งมี 3 ประเภท ไดแก การปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับผูทดสอบ (interaction student
with examiner format) การปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน (interaction student with
student format) และแบบทางออม (indirect format) (3) แบบสังเกตการใชกลวิธีในการสื่อ
สารตามแนวคิดของ พาริบาค (Paribakht 1985) วิลเล็มส (Willems 1987) ซี ชิง (Si –
Qing 1990) เกษณี มณีรัตน (2535) และ กาญจนา เศียรประภัสสร (2535) ผลจากการ
วิจัยสรุปไดวา
1. นักเรียนทีไ่ ดรบั การสอนกลวิธใี นการสือ่ สาร มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนทีไ่ ดรบั การสอนกลวิธใี นการสือ่ สาร ไมมคี วามคงทนของความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรียนที่เปนตัวอยางประชากรที่ไดรับการสอนกลวิธีในการสื่อสาร มีการใชกลวิธี
ในการสื่อสารหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง
4. นักเรียนทีเ่ ปนตัวอยางประชากรทีไ่ ดรบั การสอนกลวิธใี นการสือ่ สาร ไมมคี วามคงทน
ของการใชกลวิธีในการสื่อสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานง แกวเพ็ชร (2539) ศึกษาความถี่ในการใชกลยุทธการสื่อสารในการพูดภาษา
อังกฤษแตละชนิด และเพื่อเปรียบเทียบความถี่และพฤติกรรมในการใชกลวิธีการสื่อสาร ในการ
พูดภาษาอังกฤษแตละชนิดที่มีผลมาจากระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และชนิดของ
ภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล
กลุมตัวอยางมีจํานวน 51 คน ไดมาจากการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและ
สุมตัวอยางอยางงายจากแตละกลุมความสามารถ เครื่องมือการวิจัยเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเอง ประกอบดวย (1) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (2) ภาระงาน 4 ประเภท
คือ ภาระงานการสนทนา การบรรยายเรื่องจากภาพ การเลาเรื่องจากการอาน และการอธิบาย
คําศัพท และ (3) ตารางบันทึกขอมูลการใชกลยุทธการสื่อสาร กลุมตัวอยางทุกคนทําภาระงาน
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ทั้ง 4 ประเภท โดยมีผูวิจัยทําหนาที่เปนคูสนทนา และมีการบันทึกวิดีทัศนการทําภาระงานไว
ทุกครั้ง การวิเคราะหขอมูลมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะหเชิงปริมาณแสดงคา
ความถี่ของการใชกลยุทธการสื่อสารแตละชนิดเปนคารอยละและทดสอบความแตกตางของการใช
กลยุทธการสื่อสารแตละชนิดดวยสถิติทดสอบไคสแควร (Chi – square Test) สวนการวิเคราะห
เชิงคุณภาพเปนการวิเคราะหพฤติกรรมการใชกลยุทธการสื่อสาร หรือการแสดงออกทางวาจาหรือ
ทาทางของนักเรียนเมื่อใชกลยุทธการสื่อสารแตละชนิดในสถานการณตาง ๆ ทั้งการแสดงออกกอน
การใช ระหวางการใช และหลังการใช ผูวิจัยนําขอมูลที่สังเกตไดมาบันทึกไวในตารางบันทึกขอมูล
การใชกลยุทธการสื่อสาร แลวจึงจัดเปนกลุมพฤติกรรมลักษณะตาง ๆ และวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความแตกตางของพฤติกรรม แยกตามความสามารถทางภาษาอังกฤษและชนิดของภาระงาน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. นักศึกษาใชกลวิธีการสื่อสารครบทั้ง 5 ชนิด คือ กลยุทธการหลีกเลี่ยง กลยุทธที่ใช
พื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น กลยุทธที่ใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ กลยุทธการไมใชภาษาพูด
และกลยุทธการปรับขอความ กลยุทธการสือ่ สารทีน่ กั เรียนใชมากทีส่ ดุ คือ กลยุทธการปรับขอความ
และกลยุทธการสื่อสารที่นักเรียนใชนอยที่สุดคือ กลยุทธการหลีกเลี่ยง นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตางกันมีความถีใ่ นการใชกลยุทธการสือ่ สารทัง้ 5 ชนิดแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลยุทธการปรับ
ขอความมากทีส่ ดุ และนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางภาษาอังกฤษระดับปานกลางและต่าํ ใชกลยุทธ
ที่ใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นมากที่สุด นักเรียนทุกระดับความสามารถใชกลยุทธการ
หลีกเลี่ยงนอยที่สุด ผลการวิเคราะหการใชกลยุทธการสื่อสารรายยอยเชิงคุณภาพสอดคลองกับ
การวิเคราะหเชิงปริมาณเฉพาะกลยุทธตอ ไปนีค้ อื การหลีกเลีย่ งเรือ่ ง การสรางคําใหม การเลียนเสียง
การตรวจสอบความเขาใจ การขอคําอธิบาย การตรวจย้ําความมั่นใจ และการทําเสียงประกอบ
2. ความถี่ในการใชกลยุทธการสื่อสารทั้ง 5 ชนิดในและภาระงานมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการสนทนาและการบรรยายเรื่องจากภาพ นักเรียนใช
กลยุทธการปรับขอความมากที่สุด ในการเลาเรื่องจากการอานนักเรียนใชกลยุทธที่ใชพื้นความรู
ภาษาแมหรือภาษาอื่นมากที่สุด ในการอธิบายคําศัพทนักเรียนใชกลยุทธที่ใชพื้นความรูภาษา
อังกฤษมากที่สุด และนักเรียนใชกลยุทธการหลีกเลี่ยงนอยที่สุดในทุกภาระงาน ผลการวิเคราะห
การใชกลยุทธการสื่อสารรายยอยเชิงคุณภาพ สอดคลองกับผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเฉพาะ
การใชกลยุทธตอไปนี้ คือ การหลีกเลี่ยงเรื่อง การทําใหเปนภาษาตางประเทศ การพูดออมคอม
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การสรางคําใหม การทําทาใบ การเลียนเสียง การตรวจสอบความเขาใจ การขอคําอธิบาย การ
ตรวจย้าํ ความมัน่ ใจ การพูดซ้าํ คําพูด ผูอ นื่ การทําเสียงประกอบ การพูดซอน และการเติมขอความ
ในงานวิจัยของ เกษณี มณีรัตน (2535) ซึ่งกําหนดใหนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร บรรยายภาพสี่ภาพเปน
ภาษาอังกฤษ ปรากฏวามีการใชพฤติกรรมในการใชกลวิธีการสื่อสารถึง 22 พฤติกรรม ไดแก
พูดบรรยายโดยการใชคําศัพทที่งายกวาแทนคําศัพทที่ยากกวา พูดออมคอมโดยการอธิบายรูปราง
หรือโดยการสรางคําขึ้นใหมมาแทนการระบุคําศัพทนั้นโดยตรง พูดขอความชวยเหลือจากผูฟง ใช
ภาษาแมทับศัพทในบางคํา พูดดวยสําเนียงพูดแบบเจาของภาษา พูดโดยการเรียงลําดับคําแบบ
ภาษาแม แสดงออกทางสีหนาประกอบคําพูด แสดงทาทางประกอบการพูดหรือการอธิบาย
แสดงทาทางแทนการพูดหรือการอธิบาย และการละทิ้งการสนทนาโดยการแสดงอาการนิ่งเฉย
หรือเงียบเมื่อไมสามารถที่จะพูดตอไปไดเปนตน เบียลีสต็อค (Bialystok 1990 : 50 – 52) ไดแบง
พฤติกรรมในการใชกลวิธีการสื่อสารเปนสองประเภท คือ พฤติกรรมที่ใชคําพูด และพฤติกรรมที่ไม
ใชคําพูด พบวานักเรียนในโรงเรียนเอกชนสามารถแสดงพฤติกรรมในการใชกลวิธกี ารสือ่ สารทัง้ สอง
ประเภทไดดีกวานักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ทั้งนี้เพราะวานักเรียนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ
สามารถพูดภาษาอังกฤษโตตอบการสนทนาอยูในระดับคอนขางดี คือสามารถสื่อสารไดโดยไม
ตองใชความพยายามมากนัก สามารถเขาใจประโยคที่ถามและโตตอบไดอยางคลองแคลวโดยใช
สําเนียงที่ใกลเคียงกับเจาของภาษา

เกษณี มณีรัตน (2535) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมในการใชกลวิธีการสื่อสารวิชา
ภาษาอังกฤษระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาล
40 คน และในโรงเรียนเอกชน 40 คน นักเรียนตองอธิบายรูปภาพ 4 ภาพ คือ ภาพวันไหวครู
ภาพการเลนกีฬา ภาพครอบครัว และภาพของขวัญวันปใหม โดยมีเวลาเตรียมตัวกอนบรรยาย
ภาพละ 10 นาที ในระหวางที่นักเรียนกําลังอธิบาย ผูวิจัยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนลงใน
แบบสังเกตพฤติกรรมในการใชกลวิธีการสื่อสาร ถานักเรียนเงียบ ผูวิจัยจะปอนคําถามที่เตรียมไว
และถานักเรียนถามคําศัพทผูวิจัยก็จะบอก ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สามารถแสดงพฤติกรรมในการใชกลวิธกี ารสือ่ สารโดยการใชคาํ พูด และโดยการไมใชคาํ พูดไดดกี วา
นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล (2) นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสามารถแสดงพฤติกรรมในการใชกลวิธี

67
การสื่อสารโดยการใชคําพูดไดดีกวานักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และ (3) นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
สามารถแสดงพฤติกรรมในการใชกลวิธีการสื่อสารโดยการไมใชคําพูดไดดีกวานักเรียนในโรงเรียน
เอกชน วันทนี สีทับทิม ( 2529) ทั้งนี้แสดงวาการใชกลวิธีการสื่อสารนั้นขึ้นอยูกับระดับความ
สามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนดวย และระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไมใชปจ จัย
เดียวทีม่ ผี ลทําใหการใชกลวิธกี ารสือ่ สารของผูเ รียนแตละคนแตกตางกัน ชนิดของภาระงานที่ผูเรียน
พูดที่อาจจะมีผลตอการใชกลวิธีการสื่อสารเชนกัน (Bialystok 1990 : 50–52)
จากแนวคิดเรื่องกลวิธีก ารเรีย นซึ่งเปน วิธีก ารตาง ๆ ที่ผูเ รียนไดนําเอามาใชเพื่อ
พัฒนาการเรียนภาษาที่สอง ตลอดทั้งแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีสื่อสารอันเปนเทคนิค และวิธีการ
ความพยายามซึ่งเกิดจากการวางแผนของผูพูดที่จะสื่อความหมายในสถานการณที่ผูพูดตองการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสาร โดยใชกลวิธีการเรียนที่ตัวเองไดสั่งสมไวเพื่อนํามาพัฒนาใน
การใชภาษาที่สองของผูเรียนนั้น ลวนแสดงถึงความสัมพันธและเกี่ยวเนื่องอันเปนวิวัฒนาการ
ดานการเรียนภาษาที่สอง
ตามที่งานวิจัยที่ทําไปทั้งในและตางประเทศสวนใหญเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ภาษา สวนงานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารภาษาที่สองยังมีไมมากนัก ผูวิจัยคิดวาการศึกษากล
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนตลอดจนทั้งกลวิธีสื่อสารที่กลุมตัวอยางนักเรียนนํามาใชใน
การสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนประโยชนตอครูผูสอนภาษาอังกฤษซึ่งจะไดเขาใจลักษณะและ
เห็นความสําคัญของกลวิธีการสื่อสารใน การเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้ อันจะเปนประโยชนตอ การ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพือ่ แกปญ
 หาทีน่ กั เรียนไมมคี วามสามารถในกาสือ่ สารใน
ทักษะการพูดดังกลาว โดยพยายามหาสาเหตุของปญหาโดยการศึกษาไปทีค่ วามรูค วามสามรถทาง
ภาษาอังกฤษของผูเ รียน กลวิธกี ารสือ่ สารของผูเ รียน ดังนัน้ กลวิธกี ารสือ่ สาร จึงเปนสิง่ สําคัญเปน
พิเศษของนักศึกษาทีเ่ รียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เนือ่ งจากนักศึกษาเหลานีเ้ กือบไมมี
โอกาสไดฝก ภาษานอกชัน้ เรียน และในชีวติ ประจําวัน เมือ่ มีความจําเปนตองพูดภาษาอังกฤษเพือ่ สือ่
สารจริงจึงทําไมได ตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เ พื่อศึกษาและวิเคราะหการใชกลวิธีการสื่อสารในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแบงวิธีดําเนินการวิจัยเปน 5 หัวขอ
ใหญ ๆ คือ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
3. การศึกษานํารอง
4. การรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ
สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ ทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ นภาคเรียนที่ 2/2544 ซึ่งไดมา
จากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวนทั้งหมด 36 คน
1. นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ (ดูภาคผนวก ข หนา
148) ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางทั้งหมด 36 คน เพื่อแบงกลุมความสามารถทางการพูดภาษา
อังกฤษเปนระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ปานกลาง ต่ํา
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2. นําคะแนนทีไ่ ดจากการทําแบบทดสอบมาคํานวณหาตําแหนงเปอรเซนไทล แลวแบง
นักศึกษาออกเปน 3 ระดับความสามารถ คือ นักศึกษาที่ไดคะแนนตรงกับตําแหนงเปอรเซนไทล
ที่ 75 ขึ้นไปจัดอยูในกลุมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง นักศึกษาไดคะแนน
ตรงกับตําแหนงเปอรเซนไทลที่ 45 – 74 จัดอยูในกลุมความสามารถระดับปานกลาง และ
นักศึกษาที่ไดคะแนนตรงกับตําแหนงเปอรเซนไทลที่ 44 ลงมา จัดอยูในกลุมความสามารถทาง
การพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา (อางถึง จํานง แกวเพ็ชร 2539 : 59)
3. แบงกลุมนักศึกษาในกลุมตัวอยางเปน 3 กลุมตามความสามารถในการพูดภาษา
อังกฤษระดับสูง กลาง และต่ํา ตามลําดับ เพื่อนํามาศึกษากลวิธีที่ใชในการพูดทําในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 3 ประเภท ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
2. ภาระงานเพื่อการสื่อสาร
3. ตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
1. ผูวิจัยไดศึกษาคําอธิบายรายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู ของรายวิชาการฟง
และการพูด 1 (1551101) และรายวิชาการฟงและการพูด 2 (1551102) ของนักศึกษาชั้นปที่ 1
เอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ดังนี้
คําอธิบายรายวิชา การฟงและการพูด 1 (1551101)
ฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยการใชบทสนทนา บทบาทสมมติ การฟงบทสนทนา
ที่เกี่ยวของกับสถานการณประจําวัน ฝกสนทนาดวยเกมและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารวิธีการตั้ง
คําถาม ตอบรับ ในบทสนทนา ขอและรับขอมูลในชีวิตประจําวัน พูดโตตอบทางโทรศัพท ทํา
การนัดหมาย และขอคําแนะนํา เพื่อการใชภาษาไดเหมาะสมของการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา การฟงและการพูด 2 (1551102)
ฝกการสนทนาภาษาอังกฤษโดยการพูดในสถานการณตา ง ๆ ไดแก สงและรับขอมูล
เกีย่ วกับเงือ่ นไขหรือสถานการณทว่ั ไปในชีวติ ประจําวัน และสถานการณเกีย่ วกับงาน การสัมภาษณ
การรายงาน การจดบันทึก คําสั่ง ตาง ๆ เปนตน
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ตารางที่ 1 จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาการฟงและการพูด 1 – 2
จุดประสงคการเรียนรู
รายวิชาการฟงและการพูด 1 (1551101) รายวิชาการฟงและการพูด 2 (1551102)
1. ฟงและสนทนาเบื้องตนในชีวิตประจําวัน 1. สามารถอธิบายคําหรือขอมูลที่ใหมา
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการสถานการณในชีวิต 2. สามารถพูดเลาเรื่องหรือลําดับเหตุการณ
ประจําวัน
3. สัมภาษณเกี่ยวกับงาน
3. สามารถ เลาเรื่องจากการอาน
4. บรรยายภาพหรือสถานการณตาง ๆ
4. พูดโตตอบทางโทรศัพท
5. พูดสงและรับขอมูลในชีวิตประจําวัน
5. พูดนัดหมายหรือขอคําแนะนํา
6. ใชภาษาไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 6. สามารถเขียนรายงาน จดบันทึกและคําสั่ง
ตาง ๆ
2. ผูวิจัยไดศึกษาคําอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรู จากรายวิชาการฟงและ
การพูด 1 (1551101) และการฟงและการพูด 2 (1551102) แลวไดกําหนด หนาที่ของภาษา
(language functions) ดังตอไปนี้
1) Greeting
2) Describing pictures or events
3) Interviewing
4) Expressing thanks
5) Speaking on the telephone
6) Requesting for Information
7) Offering help
8) Making apologies
9) Asking and Giving for Information
10) Talking about the weather
11) Shopping
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12) Asking for Suggestions
13) Looking for a Job
14) Asking for directions
15) Asking for help
16) Expressing agreement
17) Identifying a words
18) Making appointment
19) Narrating a story
20) Retelling a Story
3. ผูวิจัยนําหนาที่ของภาษา (Language Functions) ที่ไดศึกษาจากคําอธิบายราย
วิชา และจุดประสงคการเรียนรู รายวิชาการฟงและการพูด 1 (1551101) และการฟงและการ
พูด 2 (1551102) แลวนําไปใหอาจารยสถาบันราชภัฎเพชรบุรี ผูมีประสบการณการสอนภาษา
อังกฤษ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงโดยพิจารณาจากหนาที่ของภาษาแตละขอลงในตา
รางเพื่อหาคาความสอดคลองของเนื้อหาและใหคาระดับดังนี้ (ดูภาคผนวก ก หนา 145)
+ 1 หมายถึง เปนหนาที่ของภาษาในการใชภาษาอังกฤษ รายวิชาการฟงและ
การพูด 1-2
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอความนั้นเปนหนาที่ของภาษาในการใชภาษาอังกฤษ
รายวิชาการฟงและการพูด 1 - 2
-1 หมายถึง ไมคิดวาเปนหนาที่ของภาษาในการใชภาษาอังกฤษ รายวิชาการฟง
และการพูด 1 - 2
4. เมื่อผูเชี่ยวชาญตอบขอความแลว จึงนําขอมูลมาคํานวณคาดัชนี ความสอดคลอง
โดยใชสูตร (สุโขทัยธรรมาธิราช 2536 : 465) ดังนี้ (ดูภาคผนวก ก หนา 147)
IOC =

∑R

N
เมื่อ IOC
=
ดัชนีความสอดคลอง
R
=
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
=
จํานวนผูเชี่ยวชาญ
5. นําผลจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ คือคาความสอดคลองของหนาที่ของภาษา
ไดดังตอไปนี้ 1) Requesting for information 2) Interviewing 3) Making appointment
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4) speaking on the Telephone 5) Offering help 6) Making apologies 7) Asking for
and giving information 8) Talking about the weather 9) Expressing thanks 10)
Shopping 11) Invitation and suggestions 12) Looking for a job 13) Asking for
directions 14) Asking for help
6. สรางแบบทดสอบทางการพูดภาษาอังกฤษ โดยอาศัยกรอบหนาที่ของภาษา
จํานวน 14 หนาที่ของภาษา ในรายวิชาการฟงและการพูด 1 (1551101) และรายวิชาการฟง
และการพูด 2 (1551102) ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
แบบทดสอบมี 40 ขอ ดังรายละเอียดในตารางวิเคราะหขอสอบ (Table Of Specification)
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหขอสอบ (Table of Specification)
Skill Level
Skill
Test Technique
Language

Communication
Speaking
Multiple Choice
Functions

Components

RI I AP SL OF AG AGI TW TK SH IS LJ AD AH

Numbers of Items 3 2 3 3

Total
หมายเหตุ
RI = Requesting for information
I
= Interviewing
AP = Making an appointment

3

3

3

3 2 3 3 3 3 3

40

TW = Talking about the weather
TK = Expressing thanks
SH = Shopping
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SL
OF
AG
AGI

=
=
=
=

Speaking on the telephone
Offering help
Making apologies
Asking for and giving information

IS
LJ
AD
AH

=
=
=
=

Asking for suggestions
Looking for a job
Asking for direction
Asking for helps

7. นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษทีส่ รางขึน้ ไปใหผเู ชีย่ วชาญ
ทางดานการสอนและการทดสอบภาษา จํานวน 3 ทาน ตรวจความตรงตามเนื้อหา (content
validity) คือ ความสอดคลองกับหนาที่ภาษา 14 หนาที่ และตรงตามตารางโครงสรางการออก
ขอสอบ และตรวจความถูกตองของภาษา
8. นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษไปทดลองใชกบั นักศึกษา
ชั้นปที่ 1 จํานวน 40 คน โปรแกรมภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สถาบันราชภัฎนครปฐม ที่กําลังศึกษาอยูภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544
9. นํากระดาษคําตอบจากการทําแบบทดสอบของนักศึกษาทั้ง 40 คน มาตรวจให
คะแนน โดยคําตอบที่ถูกให 1 คะแนน และคําตอบที่ผิดให 0 คะแนน แลวรวบรวมคําตอบ
รายขอของนักศึกษาแตละคน และคําตอบที่ถูกตองรายขอมาวิเคราะหขอสอบรายขอ (ITEM
ANALYSIS CLASSICAL MODEL) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปของ CTIA (cassical
test item analysis) โดยคํานวณหาคาสถิติของแบบทดสอบ ซึ่งเปนคาที่ยอมรับตามทฤษฎีการ
สรางขอสอบภาษาอังกฤษ (อัจฉรา วงศโสธร 2529 : 247 – 248 , 332) ดังนี้
1) คาความยากงาย (difficulty) 0.20 – 0.80
2) คาอํานาจจําแนก (Discrimination Biserial, RBIS) 0.20 ขึ้นไป
3) คาความเชื่อมั่น (Reliability KR20) 0.70 ขึ้นไป – 0.80
ภาระงานเพื่อการสื่อสาร
ภาระงานที่ใชเก็บขอมูลมี 3 ชุด แตละชุดมีภาระงาน 4 ประเภท คือ การบรรยายภาพ
(picture description task) การเลาเรื่องใหม (story retelling task) การบรรยายความหมาย
ของคํา (concept – identification task) และการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด (narration task) ซึ่ง
ภาระงานที่กลาวมาทั้งหมดเปนภาระงานที่ใชเพื่อการสื่อสารที่แทจริง และไดสรางจากการศึกษา
หนาที่ของภาษา (language functions) ที่ปรากฏในจุดประสงคการเรียนรู และคําอธิบาย
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รายวิชาการฟงและการพูด 1 (1551101) และการฟงและการพูด 2 ของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ดังรายละเอียดในตารางวิเคราะหภาระงานขางลางนี้
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหภาระงาน (Task Analysis)
จุดประสงคการเรียนรู
1. บรรยายภาพ
2. เลาเรื่องใหมจากการอาน
3. บรรยายความหมายของคําศัพท
4. พูดเลาเรื่องจากภาพชุด

หนาที่ภาษา
Describing pictures
Retelling a story
Identifying a word
Narrating sequence

ภาระงาน
การบรรยายภาพ
การเลาเรื่องจากการอาน
การอธิบายคําศัพท
การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด

ขั้นตอนในการสรางภาระงานทั้ง 4 ประเภทมีดังนี้คือ
1. ศึกษาตนแบบและขั้นตอนการทําภาระงาน คือ การบรรยายภาพ การเลาเรื่องใหม
การบรรยายความหมายคํา และการพูดเลาเรือ่ งจากภาพชุดจากงานวิจยั ของ ฮาสทรัพและฟลลิปสัน
(Hasstrup and Phillipson 1984) เอลลิส (Ellis 1984) และ พูลลิสและชิลส (Poulisse
and Schils 1989) และตําราเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ คือ Keep
Talking (Klippel 1984) Communication Games (Byrne and Rixon 1985) Langnages
Teachers at work (Peck 1988) The complete ESL / EFL Resource Book
Conversation and Dialogues in Action (Dornyei and Thurrel 1992)
2. สรางภาระงานทั้ง 3 ชุด ชุดละ 4 ประเภท คือ การบรรยายภาพ (picture
description task) การเลาเรื่องใหม (story retell task) การบรรยายภาพความหมายของคํา
(concept – identification task) และการพูดเลาเรื่องจากการพูด (narration task) ตามตาราง
วิเคราะหภาระงาน โดยดัดแปลงจากงานวิจัย และตําราที่กลาวถึงในขอ 1
3. นําภาระงานทั้ง 4 ประเภท ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการสอนและการทดสอบ
ภาษาอังกฤษและอาจารยชาวตางประเทศซึ่งเปนเจาของภาษา จํานวน 3 ทาน ตรวจความถูกตอง
ของภาษาและความตรงตามเนื้อหา (content validity) คือความสอดคลองกับวัตถุประสงค
การเรียนรูและความตรงตามตารางวิเคราะหภาระงาน ความตรงตามเกณฑ (criterion related
validity) ที่ระบุลักษณะภาระงานพูดเพื่อการสื่อสารและเกณฑการสรางภาระงานของเอลลิส
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(Ellis quoted in Nobuyoshi and Ellis 1993) และเบียลีสต็อค (Bialystok in Faerch and
Kasper , eds. 1984)
4. ปรับปรุงภาระงานที่สรางขึ้นทั้ง 4 ประเภท ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3
ทาน (ดูภาคผนวก ค หนา 162)
ตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร
เพื่อใหการชี้แจงการวิเ คราะหขอมูลเปนระบบ และตรงตามทฤษฎีการศึกษากลวิธี
การสือ่ สารทีใ่ ชในภาระงานทีต่ า งกัน คือ การบรรยายภาพ การเลาเรือ่ งใหม การอธิบายความหมาย
ของคํา และการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด เพื่อใหมีความสอดคลองกับสภาพการใชภาษาพูดจริง
ซึ่งกลวิธีดังกลาวมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย
ผูวิจัยแบงชนิดของกลวิธีการสื่อสาร โดยมีขอบขายดังนี้ (Faerch, Claus, and Kasper Gabriele,
eds. 1984)
1. กลวิธีการหลีกเลี่ยง
1.1 การหลีกเลี่ยงเรื่อง
1.2 การละทิ้งขอความ
2. กลวิธีที่ใชความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น
2.1 การเปลี่ยนภาษา
2.2 การทําใหเปนภาษาตางประเทศ
2.3 การแปลตรงตัว
3. กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ
3.1 การใชคําใกลเคียง
3.2 การพูดออมคอม
3.3 การสรางคําใหม
3.4 การเรียงคําพูดใหม
4. กลวิธีการไมใชภาษาพูด
4.1 การทําทาใบ
4.2 การแสดงทาทาง
4.3 การเลียนเสียง
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5. กลวิธีการปรับขอความ
5.1 การตรวจสอบความเขาใจ
5.2 การขอคําอธิบาย
5.3 ควรพูดซ้ําคําพูดตัวเอง
5.4 การตรวจย้ําความมั่นใจ
5.5 การพูดซ้ําคําพูดผูอื่น
5.6 การทําเสียงประกอบ
5.7 การสื่อสารใหชาลง
5.8 การพูดซอน
5.9 การเติมขอความ
ตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร มีทั้งหมด 2 ตาราง คือ ตารางที่ 1 ตาราง
บันทึกความถี่การใชกลวิธีการสื่อสารทั้งหมดชนิดรายบุคคล / ตามความสามารถทางการพูดภาษา
อังกฤษ และ ตารางที่ 2 ตารางบันทึกบทถอดขอความของพฤติกรรมการใชกลวิธกี ารสือ่ สารทัง้ หมด
ขั้นตอนในการสรางตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร
1. สรางตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร โดยดัดแปลงจากแนวทางการ
แบงชนิดของกลวิธีการสื่อสารของเบียลีสต็อค (Bialystok , in Faerch and Kasper eds.
1984) ซุย (Tsui 1991) พลาวและกาส (Plough and Gass 1993) และดอรนเย (Dornyei
1995) เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณใชกลวิธีการสื่อสาร และงายตอการบันทึกตารางบันทึก
ขอมูลการใชกลวิธกี ารสือ่ สารมี 2 ตาราง (ดูภาคผนวก ง หนา 179 ) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางบันทึกความถี่การใชกลวิธีการสื่อสารชนิดรายบุคคล สําหรับ
บันทึกความถีข่ องการใชกลวิธกี ารสือ่ สารทัง้ หมดของนักศึกษาทุกคน ทุกภาระงาน โดยผูว จิ ยั จะตอง
บันทึกความถี่ของการใชกลวิธีการสื่อสาร 1 ครั้ง ตอสัญลักษณ I ขีด ถา 5 ครั้ง ก็ขีด 5 ขีด
ลงในชองกลวิธีดังกลาว
ตารางที่ 2 ตารางบันทึกบทถอดความของพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสาร ทั้ง
หมด สําหรับบันทึกผลการวิเคราะหการแสดงออกของนักเรียนในการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิด
ทั้งที่เปนคําพูดและเปนทาทาง รวมทั้งบันทึกบริบทแวดลอมการใชกลวิธีการสื่อสารดวย
2. นําตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสารทั้ง 2 ตาราง ไปใหผูเชี่ยวชาญดาน
การสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ตรวจความเหมาะสมกับการนําไปใชจริง
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3. ปรับปรุงตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสารทั้ง 2 ตาราง ตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ
การศึกษานํารอง
เพื่อการศึกษาสภาพปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการเก็บขอมูลจริงและเตรียมความพรอม
ในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการตอไปนี้
1. นําภาระงานที่ผานการปรับปรุงจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 3 ทานแลว คือ
การบรรยายภาพและสรางภาพ การเลาเรื่องใหม การบรรยายความหมายของคํา และการพูด
เลาเรื่องจากภาพชุด ไปใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2544 สถาบันราชภัฎนครปฐม จํานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและความยากงายของ
หัวขอ ภาพ คําศัพท และเนื้อหาสาระในภาระงานแตละชนิด โดยตั้งสมมติฐานไววานักศึกษา
ตองรูและเขาใจในเนื้อหาสาระของทุกภาระงาน ทั้งนี้เพื่อเลียนแบบการพูดในชีวิตจริง และเพื่อให
สามารถวัดกลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใชได การทําภาระงานนี้มีการบันทึกวิดีทัศนไวดวย
2. ทดลองใชตารางบันทึกการใชกลวิธีการสื่อสารที่สรางขึ้น โดยทดลองใชกับภาระงาน
ที่บันทึกวิดีทัศนไว
3. ปรับปรุงตารางบันทึกการใชกลวิธีการสื่อสารภายหลังการทดลองใช
4. นําบทถอดความการทําภาระงาน 4 ประเภท ของนักศึกษา 6 คน ซึ่งบันทึกไวใน
ตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสารรายบุคคลของภาระงานทั้ง 4 ประเภท
5. ผูวิจัยและผูรวมวิจัยวิเคราะห จํานวน 1 ทาน การใชกลวิธีการสื่อสารจากบท
ถอดความ แลวบันทึกผลการวิเคราะหในตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร
6. ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหการใชกลวิธกี ารสือ่ สารจากตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธี
การสือ่ สารรายบุคคล รวมทัง้ ของผูร ว มวิจยั มาแจกแจงความถี่ ในตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธี
การสื่อสารรายบุคคล
7. นําผลรวมความถี่ของการใชกลวิธีการสื่อสารของผูวิจัยและผูรวมวิจัยในการฝกการ
สังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษา แตละประเภทที่วิเคราะหโดยผูวิจัยและผูรวมวิจัย ทั้ง
2 ชุดมาคํานวณหาความเที่ยงระหวางผูวิเคราะห (Inter – rater reliability) โดยใชสูตรของ
(Scott อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2535 : 134) ดังนี้
Po – Pe
1 - Pe
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เมื่อ ¶ หมายถึง ความเที่ยงของการวิเคราะห
Po หมายถึง อัตราสวนของความนาจะเปนของการวิเคราะหไดตรงกัน
ของผูวิเคราะห 2 คน ซึ่งหาไดจากผลตางระหวาง 1.00
กับคาผลรวมของผลตางระหวางรอยละของความถี่จาก
การวิเคราะหของผูวิเคราะห 2 คน
Pe หมายถึง อัตราสวนความนาจะเปนของการวิเคราะหไดตรงกันของ
ผูวิเคราะห 2 คน ซึ่งหาไดจากสัดสวนของคารอยละสูงสุด
และรองลงมา โดยเลือกจากผูวิเคราะห คนใดคนหนึ่งก็ได
นําคามายกกําลังสองแลวนํามารวมกัน
การรวบรวมขอมูล
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. การเตรียมการ
1.1 ติดตอขอความรวมมือจากสถาบันราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี รวมทั้งการ
กําหนดนัดหมายตาง ๆ โดยผานหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
โดยการติดตามดวยตัวเอง
1.2 ผูวิจัยทําความรูจักกับนักศึกษาและฝกใหนักศึกษาทําภาระงาน 4 ชนิด คือ
การบรรยายภาพ การเลาเรื่องใหมจากการอาน การอธิบายความหมายของคําศัพท และการพูด
เลาเรื่องจากภาพชุด โดยใชภาระงานที่เตรียมไวและไมใชภาระงานที่ใชเก็บขอมูลจริง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให
นักเรียนคุน เคยกับผูว จิ ยั การทําภาระงานและบันทึกวิดที ศั น
2. การดําเนินการเก็บขอมูล
2.1 ผูวิจัยนํากลุมตัวอยางนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 /
2544 โปรแกรมภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ทั้งหมดจํานวน 32 คน มาทําแบบ
ทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ขอ โดยใหเวลาในการทําแบบ
ทดสอบ 50 นาที (ดูภาคผนวก ข หนา 148)
2.2 ผูวิจัยรวบรวมแบบทดสอบดังกลาว แลวนํามาตรวจสอบโดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
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2.3 ผูวิจัยนําผลการตรวจสอบแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษา
อังกฤษ มาเรียงลําดับคะแนนจากคะแนนต่ําไปหาระดับสูง แลวแบงระดับความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษเปนกลุมสูง ปานกลาง และต่ํา โดยแบงตามตําแหนงคะแนนเปอรเซนไทล ดังนี้
- ระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ตําแหนงเปอรเซนไทล
ที่ 75 ขึ้นไป
- ระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง ตําแหนง
เปอรเซนไทล 45 – 74
- ระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่าํ ตําแหนงเปอรเซนไทล
44 ลงมา
2.4 ผูวิจัยเตรียมภาระงานทั้งหมด 3 ชุด แตละชุดประกอบดวยภาระงานเพื่อ
การสื่อสาร 4 ชนิด เรียงตามลําดับดังนี้คือ การบรรยายภาพ การเลาเรื่องเลาใหม การอธิบาย
ความหมายของคํา การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด ผูวิจัยแบงออกเปนชุด A ชุด B และชุด C ซึ่ง
ผูวิจัยแบงภาระงานเปน 3 ชุด เพื่อไมใหนักศึกษาที่ทําการทดสอบแลวเมื่อออกจากหองสอบไปพูด
หรือเลาใหนักศึกษาที่ยังไมทดลอง ผูวิจัยจึงมีตัวเลือกชุดภาระงาน 3 ชุด ซึ่งแตละชุดจะมีเนื้อหา
รายละเอียดที่คลายคลึงกัน และกอนดําเนินการบันทึกวิดีทัศนผูวิจัยอธิบายวิธกี ารทําภาระงานอีก
ครัง้ เพือ่ แนใจวานักศึกษามีความเขาใจในสิง่ ทีต่ วั เองตองทําอยางชัดเจน
การดําเนินการบันทึกวิดีทัศนมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ผูวิจัยนําซองที่บรรจุภาระงาน 4 ประเภท ทั้งหมด 3 ชุด แตละชุดมีตัวอักษร A ,
B และ C ติดอยูหนาซอง และนําเศษกระดาษชิ้นเล็ก ๆ เขียนตัว A B และ C มวนใสกลอง
และใหนักศึกษาหมายเลขที่ 1 ซึ่งจะเรียงตามรหัสประจําตัวหยิบเลือกกระดาษในกลองวาเขาจะ
ไดชุดภาระงานชุดอะไร
2. หลังจากที่นักศึกษาหมายเลขที่หยิบกระดาษในกลองแลวทราบวาเขาไดชุดอะไร ก็
หยิบชุดอักษรที่ไดใหผูวิจัยดู ผูวิจัยจึงหยิบชุดภาระงานชุดอักษรดังกลาวมาใหนักศึกษาทดลอง
3. ผูวิจัยนําชุดภาระงานที่ศึกษาเลือกไดมาทําการทดลองตามภาระงานทั้ง 4 ประเภท
และบันทึกวิดีทัศนตามขั้นตอนของแตละภาระงานดังนี้ คือ
ภาระงานที่ 1 การบรรยายภาพ
จุดประสงค เพื่อสามารถใหการบรรยายภาพจากภาระงานที่เปนรูปภาพใหเปน
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ภาษาเปาหมายไดขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 1 ผูวิจัยใหนักศึกษาดูรูปภาพตามที่ผูวิจัยแสดงใหดู แลวใหนักศึกษาจํารูป
ภาพดังกลาว โดยผูวิจัยจะใหเวลาในการจําภาพ 2 นาที หลังจากนั้นผูวิจัยจะใหนักศึกษา
บรรยายภาพที่เห็นอยางละเอียดอีกครั้ง
ภาระงานที่ 2 การเลาเรื่องใหม
จุดประสงค เพื่อวัดความสามารถในการเลาเรื่องจากการอานเรื่องเปนภาษา
แมใหเปนภาษาเปาหมายได
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 1 ผูวิจัยใหนักศึกษาแตละคนอานเรื่องเปนภาษาไทยที่มีความยาวประมาณ
10 บรรทัด 1 เรื่อง นักศึกษามีเวลาประมาณ 10 นาที ในการเตรียมตัวเพื่อเลาเรื่องใหมเปน
ภาษาอังกฤษใหผูวิจัยฟง
ขั้นที่ 2 ใหนักศึกษาแตละคนออกมาเลาเรื่องโดยไมจํากัดเวลา และสามารถดู เรือ่ ง
เดิมได ผูวิจัย ไมพูด อะไรเลย ถานักศึกษาไมถ ามและนั่งฟง ไปเรื่อย ๆ จนกวานักศึกษาจะเลาจบ
ภาระงานที่ 3 การอธิบายความหมายของคําศัพท
จุดประสงค เพื่อสามารถอธิบายคําศัพทได
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 1 นักศึกษาแตละคนไดรับรายการคําศัพททั้งที่เปนคํารูปธรรม 5 คํา และ
คํานามธรรม 5 คํา รวมจํานวนคนละ 10 คํา นักศึกษามีเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเตรียมตัว
อธิบายคําศัพทนั้นใหผูวิจัยฟง
ขั้นที่ 2 ผูวิจัยทําหนาที่เปนผูฟง ถาไมเขาใจสิ่งที่นักศึกษาอธิบาย ก็จะใชคําถามที่
เตรียมไวถามนักศึกษา จนกวาผูวิจัยจะเขาใจหรือนักศึกษาเลิกอธิบายไปเอง
ภาระงานที่ 4 การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด
จุดประสงค เพื่อสามารถพูดเลาเรื่องจากภาพชุด 4 - 6 ภาพได
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 1 นักศึกษาแตละคนไดรับภาพชุด 4 - 6 ชอง เพื่ออธิบายพรอมเลาเรื่องจาก
ลําดับเหตุการณ 4 - 6 ภาพ เปนภาษาอังกฤษใหผูวิจัยฟง โดยไมจํากัดเวลาและดูภาพได
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ขั้นที่ 2 นักศึกษามีเวลาเตรียมตัวคนละประมาณ 10 นาที ผูวิจัยทําหนาที่เปน คู
สนทนาถานักศึกษาไมถามอะไร ผูวิจัยจะนั่งฟงไปเรื่อย ๆ จนกวานักศึกษาจะเลาเรื่องจบ แตถานัก
ศึกษาไมพูดอะไร ผูวิจัยจึงปอนคําถามที่เตรียมไว
การบันทึกขอมูลเชิงปริมาณ
1. ผูวิจัย ไดฝกกับผูรวมวิจัยในการศึกษานํารองกับผูมีประสบการณมากกวา จนมี
ความชํานาญในการบันทึกความถี่ การใชกลวิธีการสื่อสารในการศึกษานํารองแลวผูวิจัยจึงดู
วีดีทัศนพรอมทั้งแจกแจงความถี่ของการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิดของนักศึกษาที่เปนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 32 คน โดยบันทึกลงในตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสารรายบุคคล(ตา
รางที่ 1) โดยดูวีดีทัศน 3 รอบ รอบที่ 1 ดูภาพรวมทั่วไป รอบที่ 2 ดูการแจกแจงความถี่ และ
รอบที่ 3 ดูเพื่อทบทวนการแจกแจงความถี่ที่ทําไปแลว หลังจากนั้นจึงรวมความถี่ของการใชกล
วิธีการสื่อสารแตละชนิดไว
2. ผูวิจัยฝกกับผูรวมวิจัยรวมความถี่ในการใชกลวิธีการสื่อสารทุกชนิดในการทําภาระ
งานทุกชนิดของนักศึกษาทุกคน โดยบันทึกลงในตารางบันทึกขอมูลตารางที่ 1 ในการใชกลวิธีการ
สื่อสารทั้งหมด
3. ผู วิ จั ย บั น ทึ ก การรวมในการใชกลวิธีก ารสื่อสารทุกชนิดในการทําภาระงานทุก
ประเภท โดยแยกตามระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และชนิดของภาระงานใน
ตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสารตารางที่ 1
การบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพ
1. ผูว จิ ยั ถอดการทําภาระงาน 4 ประเภท ของกลุม ตัวอยางของการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
(10 คน) จากวิดีทัศน โดยบันทึกลงในตารางขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสารรายบุคคล (ตารางที่ 1)
(ดูภาคผนวก ง หนา 180 )
2. บันทึกบทถอดความถีเ่ ปนการใชกลวิธกี ารสือ่ สารแตละชนิดในตารางบันทึกพฤติกรรม
ในการใชกลวิธีการสื่อสาร (ตารางที่ 2) (ดูภาคผนวก ง หนา 181)
การวิเคราะหขอมูล
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1. การศึกษาในการใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แตละชนิดของ
นักศึกษาชัน้ ปท่ี 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ใชสถิติพื้นฐานคือความถี่และรอยละ
2. การเปรียบเทียบความถีใ่ นการใชกลวิธกี ารสือ่ สารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แต
ละชนิดของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ที่มีความสามารทางการพูดภาษาอังกฤษระดับตางกัน
สถิติที่ใชสถิติไคสแควร (Chi - square Test)
3. การเปรียบเทียบความถี่ในการใชกลวิธีการสื่อสารในทักษะการพูดภาษาอังกฤษแต
ละชนิดของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ในการทําภาระงาน 4 ประเภท คือ การบรรยายภาพ
การเลาเรื่องใหม การบรรยายความหมายของคํา การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด ใชสถิติ ไคสแควร
(Chi – Square Test)
4. การศึก ษาพฤติก รรมการใชก ลวิธีการสื่อสารในทักษะพูดภาษาอังกฤษของนัก
ศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ สายมัธยมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ทีม่ คี วามสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางระดับกัน ในการทําภาระงาน
เพื่อการสื่อสารตางประเภทกัน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารกับการทําภาระงาน
แตละประเภทในระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางระดับกันในรูปแบบของขอมูล
เชิงคุณภาพดวยการถอดขอความในการสนทนามาวิเคราะห
พฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารคือการแสดงออกทางวาจาหรือทาทางของนักศึกษา
เมื่อใชกลวิธีการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทั้งการแสดงออกกอนการใช ระหวางการใชและหลัง
การใชกลวิธีการสื่อสาร การวิเคราะหพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารจึงเปนการวิเคราะหวา
นักศึกษาใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิดในสถานการณใด นักศึกษาแสดงทาทางหรือพูดอะไรบาง
กอนการใช ระหวางการใช และภายหลังการใชกลวิธีการสื่อสารนั้น ๆ จากผลการวิเคราะหที่ได
บันทึกไวในตารางบันทึกพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารแลว หลังจากนั้นผูวิจัยนําผลการสังเกต
ที่ไดมาจัดกลุมพฤติกรรมลักษณะตาง ๆ และวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรม
จําแนกตามความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและประเภทของภาระงาน
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สรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัย

พัฒนาเครื่องมือ

วาดกรอบประชากร

สุมตัวอยาง

- สรางเครื่องมือ
- ผูเชี่ยวชาญตรวจ

ทดสอบความสามารถ
และแบงกลุมความสามารถ

- ปรับปรุง
- ทดลองใช
- ปรับปรุง

ภาระงาน

รวบรวมขอมูล

ตารางบันทึกขอมูลการ
ใชกลวิธีการสื่อสาร

วิเคราะหขอมูล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษาแบงเปน 4 ตอน
ดังนี้
1. การวิเคราะหการใชกลวิธีการสื่อสารทั้งหมด และชนิดยอยของแตละกลวิธีการ
สื่อสาร
2. การเปรี ย บเที ย บการใช ก ลวิ ธี ก ารสื่ อ สารแต ล ะชนิ ด ของนั ก ศึ ก ษา ที่ มี ก ารพู ด
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน
3. การเปรียบเทียบการใชกลวิธีการสื่อสารในการทําภาระงานเพื่อการสื่อสารที่แตกตาง
กัน
4. การวิเคราะหพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารของนักศึกษาแตละความสามารถ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห การใชกลวิธีการสื่อสารทั้งหมดและชนิดยอยของแตละกลวิธีการสื่อสาร
ตารางที่ 4 ความถี่และรอยละของความถี่ในการใชกลวิธีการสื่อสารทั้งหมด
กลวิธีการสื่อสาร

ความถี่
294
287
562
258
608
2009

กลวิธีการหลีกเลี่ยง
กลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น
กลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ
กลวิธีการไมใชภาษาพูด
กลวิธีการปรับขอความ
รวม
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รอยละ
14.63
14.29
27.97
12.84
30.26
100.00
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จากตารางที่ 4 พบวากลวิธีการสื่อสารนักศึกษาใชกลวิธีการปรับขอความมากที่สุด
608 ครั้ง คิดเปนรอยละ 30.26 สวนกลวิธีที่ใชรองลงมาเรียงตามลําดับมากไปหานอยคือ กลวิธี
ใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ 562 ครั้ง คิดเปนรอยละ 27.97 กลวิธีการหลีกเลี่ยง 294 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 14.63 กลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น 287 ครั้ง คิดเปนรอยละ 14.29
และกลวิธีการไมใชภาษาพูด 258 ครั้ง คิดเปนรอยละ 12.84 สรุปไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
ตารางที่ 5 ความถี่และรอยละของความถี่ในการใชกลวิธีการหลีกเลี่ยง
กลวิธีการสื่อสาร
การหลีกเลี่ยงเรื่อง
การละทิ้งขอความ
รวม

ความถี่
49
245
294

รอยละ
16.67
83.33
100.00

จากตารางที่ 5 พบวา กลวิธีการสื่อสารประเภทกลวิธีการหลีกเลี่ยงนักศึกษาใชการ
ละทิ้งขอความมากที่สุด 245 ครั้ง คิดเปนรอยละ 83.33 และใชการหลีกเลี่ยงเรื่อง 49 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 16.67
ตารางที่ 6 ความถี่และรอยละของการใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาแม หรือภาษาอื่น
กลวิธีใชพ้นื ความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น
การเปลี่ยนภาษา
การทําใหเปนภาษาตางประเทศ
การแปลตรงตัว
รวม

ความถี่
8
12
267
287

รอยละ
2.79
4.18
93.3
100.00

จากตารางที่ 6 พบวากลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นนักศึกษาใชการแปล
ตรงตัวมากที่สุด 267 ครั้ง คิดเปนรอยละ 93.3 รองลงมาคือ การทําใหเปนภาษาตางประเทศ
12 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.18 และการเปลี่ยนภาษา 8 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.79

86
ตารางที่ 7 ความถี่และรอยละของการใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ
กลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ
การใชคําใกลเคียง
การพูดออมคอม
การสรางคําใหม
การเรียงคําพูด
รวม

ความถี่
294
219
14
35
562

รอยละ
52.31
38.97
2.49
6.23
100.00

จากตารางที่ 7 พบวากลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษนักศึกษาใชการใชคําใกลเคียง
มากที่สุด 294 ครั้ง คิดเปนรอยละ 52.31 รองลงมาโดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย
คือ การพูดออมคอม 219 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38.97 การเรียงคําพูด 35 ครั้ง คิดเปนรอยละ
6.23 และใชนอยที่สุดคือ การสรางคําใหม 14 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.49
ตารางที่ 8 ความถี่และรอยละของการใชกลวิธีการไมใชภาษาพูด
กลวิธีการไมใชภาษาพูด
การทําทาใบ
การแสดงทาทาง
การเลียนเสียง
รวม

ความถี่
10
248
258

รอยละ
3.88
96.12
100.00

จากตารางที่ 8 พบวากลวิธีการไมใชภาษาพูดนักศึกษาใชการแสดงทาทางมากที่สุด
248 ครั้ง คิดเปนรอยละ 96.12 จากการศึกษาการใชกลวิธีการไมใชภาษาพูดนั้นไมปรากฏการใช
การเลียนเสียง
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ตารางที่ 9 ความถี่และรอยละของการใชกลวิธีการปรับขอความ
กลวิธีการปรับขอความ
การตรวจสอบความเขาใจ
การขอคําอธิบาย
การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง
การตรวจย้ําความมั่นใจ
การพูดซ้ําคําพูดผูอื่น
การทําเสียงประกอบ
การสื่อสารใหชาลง
การพูดซอน
การขัดจังหวะ
การเติมขอความ
รวม

ความถี่
11
3
80
70
20
1
350
4
1
68
608

รอยละ
1.81
0.49
13.16
11.51
3.29
0.16
57.57
0.66
0.16
11.18
100.00

จากตารางที่ 9 พบวา กลวิธีการปรับขอความนักศึกษาใชการสื่อสารใหชาลงมากที่สุด
350 ครั้ง คิดเปนรอยละ 57.57 และเรียงลงมาจากมากไปนอยไดดังนี้ คือ การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง
80 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.16 การตรวจย้ําความมั่นใจ 70 ครั้ง คิดเปนรอยละ 11.51 การเติม
ขอความ 68 ครั้ง คิดเปนรอยละ 11.18 การตรวจสอบความเขาใจ 11 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.81
การพูดซอน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.66 การขอคําอธิบาย 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.49 การทํา
เสียงประกอบ และกลวิธีที่ใชนอยที่สุด คือการขัดจังหวะ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.16
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบ การใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิดของนักศึกษาที่มี
ผลมาจากระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกัน
ตารางที่ 10

เปรียบเทียบการใชกลวิธีการสื่อสารของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษตางกัน

กลวิธีการสื่อสาร
กลวิธีการหลีกเลี่ยง
(รอยละ)
กลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือ
ภาษาอื่น (รอยละ)
กลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ
(รอยละ)
กลวิธีการไมใชภาษาพูด
(รอยละ)
กลวิธีการปรับขอความ
(รอยละ)
รวม
(รอยละ)
X2 tab = 5.99

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
114
123
57

รวม
(รอยละ)
294

(38.78/13.56) (41.84/17.44)

(19.39/12.31)

(100/14.63)

129
105
(44.95/15.34) (36.59/14.89)
246
143
(43.77/29.25) (25.44/20.28)
97
108
(37.60/11.53) (41.87/15.32)
255
226
(41.94/30.32) (37.18/31.92)
841
705
(100)
(100)

53
(18.47/11.55)
173
(30.79/37.37)
53
(20.54/11.45)
127
(20.89/27.43)
463
(100)

287
(100/14.29)
562
(100/27.97)
258
(100/12.84)
608
(100/30.26)
2009
(100.00)

X2
26.143*
31.554*
29.961*
19.698*
44.451*
109.479*

* มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ
จากตารางที่ 10 พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันมีการ
ใชกลวิธีการสื่อสารตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 109.479)
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการหลีกเลี่ยงแตกตาง
กันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 =21.143) โดยพบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอั ง กฤษระดั บ ปานกลางใช ก ลวิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย งมากที่ สุ ด 123 ครั้ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 41.84
ของความถี่ ที่ ใ ช ก ลวิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย งทั้ ง หมด 294 ครั้ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถทางการพู ด
ภาษาอังกฤษตางกันใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ
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0.05 (X2 = 31.554) โดยพบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลวิธี
นี้มากที่สุด 129 ครั้ง คิดเปนรอยละ 44.95 ของความถี่ที่ใชกลวิธีการหลีกเลี่ยงทั้งหมด 287ครั้ง
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ
แตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 29.961) โดยพบวา นักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลวิธีนี้มากที่สุด 246 ครั้ง คิดเปนรอยละ 43.77 ของความถี่
ที่ใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษทั้งหมด 562 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษ แตกตางกัน ใชกลวิธีการไมใช ภาษาพูดแตกตางกัน ภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05
(X2 =19.698 ) โดยพบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใช
กลวิธีนี้มากที่สุด 108 ครั้ง คิดเปนรอยละ 41.87 ของความถี่ที่ใชกลวิธีการไมใชภาษาพูดทั้งหมด
258 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันใชกลวิธีการปรับขอความ
แตกตางกันภายใตระดับนักศึกษานัยสําคัญ 0.05 (X2 =44.451) โดยพบวานักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลวิธีนี้มากที่สุด 255 คิดเปนรอยละ 41.94
ของความถี่ที่ใชกลวิธีการปรับขอความทั้งหมด 608 ครั้ง
เมื่อพิจารณานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ใชกลวิธีการ
ปรับขอความมากที่สุด 255 ครั้ง คิดเปนรอยละ 30.32 ของความถี่ใน การใชกลวิธีการปรับ
ขอความทั้งหมดของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใช ในจํานวน841
ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชกลวิธีการปรับขอความ
มากที่สุด 226 ครั้ง คิดเปนรอยละ 31.92 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของนักศึกษาที่
มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชในจํานวน
705
ครั้งนักศึกษา
ที่ มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษมากที่สุด 173
ครั้ง คิดเปนรอยละ 37.37 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมด ของนักศึกษาที่มคี วามสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําใชในจํานวน 463 ครั้ง
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ตารางที่ 11

เปรียบเทียบการใชกลวิธีการหลีกเลี่ยงของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษตางกัน

กลวิธีการหลีกเลี่ยง
การหลีกเลี่ยงเรื่อง
(รอยละ)
การละทิ้งขอความ
(รอยละ)
รวม
(รอยละ)
X2 tab = 5.99

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
17
16
16
(34.69/14.91) (32.65/13.00) (32.65/28.07)
97
107
41
(39.59/85.09) (43.67/86.99) (16.73/71.92)
114
123
57
(100)
(100)
(100)

รวม
(รอยละ)
49
(100/16.67)
245
(100/83.33)
294
(100.00)

X2

cal

0.041
30.988*
26.143*

* มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ
จากตารางที่ 11 พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันมีการ
ใชกลวิธีการหลีกเลี่ยงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 26.143)
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการหลีกเลี่ยงเรื่อง
แตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 =26.143) โดยพบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พู ด ภาษาอั ง กฤษแตกต า งกั น ใช ก ารหลี ก เลี่ ย งเรื่ อ งไม แ ตกต า งกั น ภายใต ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ
(X2 =0.041) นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลวิธีการหลีกเลี่ยง
เรื่องมากที่สุด 17 ครั้ง คิดเปนรอยละ 34.69 ของความถี่ที่ใชกลวิธีการหลีกเลี่ยงเรื่องทั้งหมด 49
ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการละทิ้งขอความแตกตาง
กันภายใตระดับนัยสําคัญ (X2 = 30.988) นักศึกษาที่มีความสามรถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับ
ปานกลางใชการละทิ้งขอความมากที่สุด 107 ครั้งคิดเปนรอยละ43.67 ของความถี่ที่ใชการละทิ้ง
ขอความทั้งหมด 245 ครั้ง
เมื่อพิจารณานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชการละทิ้งขอ
ความมากที่สดุ 97 ครั้ง คิดเปนรอยละ 85.09 ของความถี่ในการใชการละทิ้งขอความทั้งหมดของ
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชในจําวนวน 114 ครั้ง นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับกลางใชการละทิ้งขอความมากที่สุด 107 ครั้ง คิดเปน
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รอยละ 86.99ของความถี่ในการใชการละทิ้งขอความทั้งหมดของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษระดับกลางใชในจํานวน
123
ครั้งนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับต่ําใชการการละทิ้งขอความมากที่สุด 41 ครั้ง คิดเปนรอยละ 71.92 ของความถี่
ในการใชการละทิ้งขอความของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําใชใน
จํานวน 57 ครั้ง
ตารางที่ 12

เปรียบเทียบการใชกลวิธีการใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นของนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกัน

รวม
กลวิธีใชพื้นความรูภาษาแม
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
X2
(ร
อ
ยละ)
หรือภาษาอื่น
cal
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
5
3
8
การเปลี่ยนภาษา
4.750*
(62.50/2.47) (37.50/2.86)
(0/0)
(100/2.79)
(รอยละ)
6
3
3
12
การทําใหเปนภาษาตางประเทศ
1.500*
(50.00/3.16) (25.00/2.86) (25.00/5.66) (100/4.18)
(รอยละ)
118
99
50
267
การแปลตรงตัว
27.663*
(44.19/94.47) (37.08/94.29) (18.73/94.34) (100/93.03)
(รอยละ)
129
105
53
28.7
รวม
31.554*
(100)
(100)
(100)
(100.00)
(รอยละ)
X2 tab = 5.99

* มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ
จากตารางที่ 12 พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันมีการ
ใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2= 31.554)
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษที่แตกตางกันใชการเปลี่ยนภาษาที่
แตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 =4.750) โดยพบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชการเปลี่ยนภาษามากที่สุด 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 62.50 ของความถี่ที่ใช
การเปลี่ยนภาษาทั้งหมด 8 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน
ใชการทําใหเปนภาษาตางประเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 1.500) โดยพบวา
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชการเปลี่ยนเปนภาษาตางประเทศมาก
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ที่สุด 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50.00 ของความถี่ในการใชการเปลี่ยนเปนภาษาตางประเทศทั้งหมด
12 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษที่แตกตางกันมีการใชการแปลตรงตัวที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 27.663 ) โดยพบวา นักศึกษาที่ มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับสูงใชการแปลตรงตัวมากที่สุด 118 ครั้ง คิดเปนรอยละ 44.19 ของความถี่ใน
การใชการแปลตรงตัวทั้งหมด 267 ครั้ง
เมื่อพิจารณานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงพบวาใชการ
แปลตรงตัวมากที่สุด 118 ครั้ง คิดเปนรอยละ 94.47ของความถี่ในการใชการแปลตรงตัวของ
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชในจํานวน 129 ครั้ง นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชกลวิธีการแปลตรงตัวมากที่สุด 99 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 94.29ของความถี่ในการใชการแปลตรงตัวของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชในจํานวน 105 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับต่ําใชการแปลตรงตัวมากที่สุด 50 ครั้ง คิดเปนรอยละ 94.34 ของความถี่ใน
การใชการแปลตรงตัวของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําใชในจํานวน
53 ครั้ง
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบการใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษตางกัน
กลวิธีใชพื้นความรู
ภาษาอังกฤษ
การใชคําใกลเคียง
(รอยละ)
การพูดออมคอม
(รอยละ)
การสรางคําใหม
(รอยละ)
การเรียงคําพูดใหม
(รอยละ)
รวม
(รอยละ)
X2 tab = 5.99

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
128
86
80
(43.53/52.03) (29.25/60.14) (27.21/46.24)
106
54
59
(48.40/43.09) (24.66/37.76) (26.94/34.10)
4
1
9
(28.58/1.63)
(7.14/0.70)
(64.29/5.20)
8
2
25
(22.86/3.25)
(5.71/1.40) (71.43/14.45)
246
143
173
(100)
(100)
(100)

รวม
(รอยละ)
294
(100/52.31)
219
(100/38.97)
14
(100/2.49)
35
(100/6.23)
562
(100.00)

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ

X2

cal

13.959*
22.548*
7.000*
24.400*
29.961*
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จากตารางที่ 13 พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันมีการ
ใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (X2 = 29.961)
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกัน ใชการใชคําใกลเคียง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 13.959) โดยพบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับสูงใชคําใกลเคียงมากที่สุด 128 ครั้ง คิดเปนรอยละ 43.53 ของความถี่ที่ใชการ
ใชคําที่แตกตางกันทั้งหมด 294 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตาง
กันใชการพูดออมคอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 22.548) โดยพบวานักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชการพูดออมคอมมากที่สุด 106 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 48.40 ของความถี่ที่ใชการพูดออมคอมทั้งหมด 219 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางการพู ด ภาษาอั ง กฤษแตกต า งกั น ใช ก ารสร า งคํ า ใหม แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ 0.05
(X2 = 7.000) โดยพบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําใชการสรางคํา
ใหมมากที่สุด 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 64.29 ของความถี่ที่ใชการสรางคําใหมทั้งหมด 14 ครั้ง
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการเรียงคําพูดใหมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 24.400) โดยพบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับต่ําใชการเรียงคําพูดใหมมากที่สุด 25 ครั้ง คิดเปนรอยละ 71.43 ของความถี่
ที่ใชการเรียงคําใหมทั้งหมด 35 ครั้ง
เมื่อพิจารณานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงพบวา ใชการ
ใชคําใกลเคียงมากที่สุด 128 ครั้ง คิดเปนรอยละ 52.03 ของความถี่ที่ใชการกลวิธีนี้ทั้งหมดของ
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชในจํานวน 246 ครั้ง นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชการใชคําใกลเคียงมากที่สุด 86 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 60.14 ของความถี่ที่ใชกลวิธีนี้ทั้งหมดของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับปานกลางใชในจํานวน 143 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา
ใชการใชคําใกลเคียงมากที่สุด 80 ครั้ง คิดเปนรอยละ 46.24 ของความถี่ที่ใชกลวิธีนี้ทั้งหมดของ
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําใชในจํานวน 173 ครั้ง
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ตารางที่ 14

เปรียบเทียบการใชกลวิธีการไมใชภาษาพูดของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษตางกัน

กลวิธีการไมใชภาษาพูด
การทําทาใบ
(รอยละ)
การแสดงทาทาง
(รอยละ)
การเลียนเสียง
(รอยละ)
รวม
(รอยละ)
2
X tab = 5.99

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
2
6
2
(20.00/2.06) (60.00/5.55) (20.00/3.77)
95
102
51
(38.31/97.94) (41.13/94.44) (20.56/96.23)
(0/0)
(0/0)
(0/0)
97
108
53
(100)
(100)
(100)

รวม
X2
(รอยละ)
10
(100/3.88) 3.200
248
(100/96.12) 18.492*
(0/0)
258
(100.00) 19.000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละของทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละของทางสดมภ
จากตารางที่ 14 พบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันมีการ
ใชกลวิธีไมใชภาษาพูดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 19.000*)
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถทางการพู ด ภาษาอั ง กฤษแตกต า งกั น ใช ก ารทํ า ท า ใบ ไ ม
แตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 ( X2 =3.200 ) โดยพบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชการทําทาใบมากที่สุด 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 60.00 ของ
ความถี่ที่ใชการทําทาใบทั้งหมด 10 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตาง
กันใชการแสดงทาทางแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 18.492) โดยพบวานักศึกษา
ที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชการแสดงทาทางมากที่สุด 102 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 41.13 ของความถี่ที่ใชการแสดงทาทางทั้งหมด 248 ครั้ง และนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันไมปรากฏการใชการเลียนเสียง
เมื่อพิจารณานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง พบวาใชการ
แสดงทาทางมากที่สุด 95 ครั้ง คิดเปนรอยละ 97.94 ของความถี่ที่ใชกลวิธีนี้มากที่สุดของ
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชในจํานวน 97 ครั้ง นักศึกษาที่มี
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ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชการแสดงทาทางมากที่สุด 102 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 94.44 ของความถี่ที่ใชกลวิธีนี้ทั้งหมดของนักศึกษาที่ความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชในจํานวน 108 ครั้ง และนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับต่ํา พบวาใชการแสดงทาทางมากที่สุด 51 ครั้ง คิดเปนรอยละ 96.33 ของ
ความถี่ที่ใชกลวิธีนี้ทั้งหมดของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําใช
ในจํานวน 53 ครั้ง
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ตารางที่ 15

เปรียบเทียบการใชกลวิธีการปรับขอความของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษตางกัน

กลวิธีการปรับขอความ
การตรวจสอบความเขาใจ
(รอยละ)
การขอคําอธิบาย
(รอยละ)
การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง
(รอยละ)
การตรวจย้ําความมั่นใจ
(รอยละ)
การพูดซ้ําคําพูดผูอื่น
(รอยละ)
การทําเสียงประกอบ
(รอยละ)
การสื่อสารใหชาลง
(รอยละ)
การพูดซอน
(รอยละ)
การขัดจังหวะ
(รอยละ)
การเติมขอความ
(รอยละ)
รวม
(รอยละ)
X2 tab 5.99

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
4
6
1
(36.36/15.69) (54.54/2.65) (9.09/0.79)
3
(0/0)
(100.00/1.33)
(0/0)
32
23
25
(40.00/12.55) (28.75/10.18) (31.25/19.68)
27
24
19
(38.57/10.59) (34.29/10.62) (27.14/14.96)
10
7
3
(50.00/3.92) (35.00/30.97) (15.00/2.36)
1
(100.00/0.39)
(0/0)
(0/0)
140
142
68
(40.00/54.90) (40.57/62.83) (19.43/53.54)
1
3
(25.00/0.39) (75.00/1.33)
(0/0)
1
(100.00/0.39)
(0/0)
(0/0)
39
18
11
(57.35/15.29) (26.47/7.96) (16.18/8.66)
255
226
127
(100)
(100)
(100)

รวม
(รอยละ)
11
(100/1.81)
3
(100/0.49)
80
(100/13.16)
70
(100/11.51)
20
(100/3.29)
1
(100/0.16)
350
(100/57.57)
4
(100/0.66)
1
(100/0.16)
68
(100/11.18)
608
(100.00)

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ

X2

cal

3.455
6.000*
1.675
1.400
3.700
2.000
30.469*
3.500
2.000
18.735*
44.510*
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จากตารางที่ 15 พบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันมีการ
ใชกลวิธีการปรับขอความตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 44.510)
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการตรวจสอบความ
เขาใจไมแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 ( X2 =3.455 ) โดยพบวานักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชการตรวจสอบความเขาใจมากที่สุด 6 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 54.54 ของความถี่ที่ใชการตรวจสอบความเขาใจทั้งหมด 11 ครั้ง นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการขอคําอธิบายแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ
0.05 (X2 = 6.000) โดยพบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
ใชการขอคําอธิบายมากที่สุด 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 ของความถี่ที่ใชการขอคําอธิบายทั้งหมด
3 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการพูดซ้ําคําพูดตัวเองไม
แตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 ( X2 =1.675 ) โดยพบวา นักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชการพูดซ้ําคําพูดตัวเองมากที่สุด 32
ครั้ง คิดเปนรอยละ
40.00 ของความถี่ที่ใชการพูดซ้ําคําพูดตัวเองทั้งหมด 80 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการตรวจย้ําความมั่นใจไมแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05
( X2 =1.400 ) โดยพบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชการตรวจ
ย้ําความมั่นใจมากที่สุด 27 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38.57 ของความถี่ที่ใชการตรวจย้ําความมั่นใจ
ทั้งหมด 70 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการพูดซ้ําคําพูด
ผูอื่นไมแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 ( X2 = 3.700 ) โดยพบวานักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลวิธีนี้มากที่สุด 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50.00
ของความถี่ที่ใชการพูดซ้ําคําพูดของผูอื่นทั้งหมด 10 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอั ง กฤษแตกต า งกั น ใช ก ารทํ า เสี ย งประกอบไม แ ตกต า งกั น ภายใต ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05
(X2 = 2.000 ) โดยพบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงเทานั้นที่ใช
กลวิธีนี้เปนจํานวน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 ของความถี่ที่ใชการทําเสียงประกอบทั้งหมด 1 ครั้ง
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการสื่อสารใหชาลงแตกตางกัน
ภายใตระดับนัยสําคัญ 0.0(X2 = 30.4695) โดยพบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชกลวิธีมากที่สุด 142 ครั้ง คิดเปนรอยละ 40.57 ของความถี่ที่ใช
การสื่อสารใหชาลงทั้งหมด 350 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษแตกตาง
กันใชการพูดซอนไมแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 3.500) โดยพบวา นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชการพูดซอนมากที่สุด 3 ครั้ง คิดเปนรอย
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ละ 75.00 ของความถี่ที่ใชการพูดซอนทั้งหมด 4 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษแตกตางกันใชการขัดจังหวะไมแตกตางภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 ( X2 =2.000 )
โดยพบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงเทานั้นที่ใชการขัดจังหวะ
เปนจํานวน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 ของความถี่ ที่ใชการขัดจังหวะทั้งหมด 1 ครั้ง
เมื่อพิจารณานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงพบวา ใชการ
สื่อสารใหชาลงมากที่สุด 140 ครั้ง คิดเปนรอยละ 54.90 ของความถี่ที่ใชกลวิธีนี้มากที่สุดของ
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชในจํานวน 255 ครั้ง นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชการสื่อสารใหชาลงมากที่สุด 142 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 62.83 ของความถี่ที่ใชกลวิธีนี้ทั้งหมดของนักศึกษาที่ความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับปานกลางใชในจํานวน 226 ครั้ง และนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับต่ํา พบวาใชการสื่อสารใหชาลงมากที่สุด 68 ครั้ง คิดเปนรอยละ 96.54 ของ
ความถี่ที่ใชกลวิธีนี้ทั้งหมดของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําใชใน
จํานวน 127 ครั้ง
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ตอนที่ 3
การสื่อสาร

ผลการเปรียบเทียบการใชกลวิธีการสื่อสารที่มีผลมาจากชนิดของภาระงานเพื่อ

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบการใชกลวิธีการสื่อสารในภาระงานตางกัน

กลวิธกี ารสื่อสาร
กลวิธีการหลีกเลี่ยง
(รอยละ)
กลวิธีใชพื้นความรู
ภาษาแมหรือภาษาอื่น
(รอยละ)
กลวิธีใชพื้นความรู
ภาษาอังกฤษ
(รอยละ)
กลวิธีการไมใชภาษาพูด
(รอยละ)
กลวิธีการปรับขอความ
(รอยละ)
รวม
รอยละ

ภาระงานเพื่อการสือ่ สาร
การบรรยาย
การเลาเรื่อง
การอธิบาย
ภาพ
จากการอาน
คําศัพท
34
82
119
(11.56/11.04) (27.89/13.16) (40.48/17.30)
50
135
50
(17.42/16.23) (47.04/21.67)
97
145

(17.42/7.27)
229

(17.26/31.49) (25.80/23.27) (40.75/32.28)
32
61
106
(12.4010.39) (23.64/9.79) (41.08/15.41)
95
200
184
(15.62/30.84) (32.89/32.10) (30.26/26.74)
308
623
688
(100)
(100)
(100)

X2
รวม
การพูดเลาเรื่อง
cal
(รอยละ)
จากภาพชุด
59
294
(20.07/15.13) (100/14.63) 52.380*
52
287
74.380*
(18.12/13.33) (100/14.29)
91
562
86.797*
(16.1923.33) (100/27.98)
59
258
(22.87/15.13) (100/12.84) 43.736*
129
608
(21.22/33.08) (100/30.26) 46.750*
390
2009
197.943*
(100)
100.00

X2 tab 7.81

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ
จากตารางที่ 16 พบวาในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษามีการใชกลวิธีการสื่อสาร
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 197.943)
นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชกลวิธีการหลีกเลี่ยงแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ
0.05 (X2 = 52.380 ) โดยพบวาภาระงานการอธิบายคําศัพทนักศึกษาใชกลวิธีการหลีกเลี่ยงมาก
ที่สุด 119
ครั้ง คิดเปนรอยละ 40.48 ของความถี่ที่ใชกลวิธีการหลีกเลี่ยงทั้งหมด 294 ครั้ง
นั กศึ กษาที่ ทํ าภาระงานต างกั นใช กลวิ ธี ใช พื้ นความรู ภาษาแม หรื อภาษาอื่ นแตกต างกั นอย า งมี
นัยสําคัญ 0.05 (X2 = 74.380) โดยพบวาภาระงานการเลาเรื่องจากการอานนักศึกษาใชกลวิธีใช
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พื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นมากที่สุด 135 ครั้ง คิดเปนรอยละ 47.04 ของความถี่ที่ใชกลวิธี
ใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นทั้งหมด 287 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชกลวิธีใช
พื้นความรูภาษาอังกฤษแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 86.797) โดยพบวาภาระงาน
การอธิบายคําศัพทนักศึกษาใชกลวิธีนี้มากที่สุด 229 ครั้ง คิดเปนรอยละ 40.75 ของความถี่ที่ใช
กลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษทั้งหมด 562 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชกลวิธีการไมใช
ภาษาพูดแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 43.736) โดยพบวาภาระงานการอธิบาย
คําศัพ ทนัก ศึก ษาใชกลวิธีก ารไมใ ชภ าษาพูด มากที่สุด 106
ครั้ง คิ ด เปน รอยละ 41.08
ของความถี่ที่ใชกลวิธีการไมใชภาษาพูดมากที่สุด 258 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชกลวิธี
การปรับขอความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 46.750) โดยพบวาภาระงานการเลาเรื่อง
จากการอานนักศึกษาใชกลวิธีการปรับขอความมากที่สุด 200 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.89 ของ
ความถี่ที่ใชการปรับขอความทั้งหมด 608 ครั้ง
เมื่อพิจารณานักศึกษาที่ทําภาระงานการบรรยายภาพ พบวานักศึกษาใชกลวิธีใชพื้น
ความรูภาษาอังกฤษมากที่สุด 97 ครั้ง คิดเปนรอยละ 31.49 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมด
ของการบรรยายภาพใชในจํานวน 308 ครั้ง ภาระงานการเลาเรื่องจากการอาน พบวานักศึกษาใช
กลวิธีการปรับขอความมากที่สุด 200 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.10 ของความถี่ในการใชกลวิธี
ทั้งหมดของการเลาเรื่องจากการอานใชในจํานวน 623 ครั้ง ภาระงานการอธิบายคําศัพท พบวา
นักศึกษานักศึกษาใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษมากที่สุด 229 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.28
ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการใชการอธิบายคําศัพทใชในจํานวน 688 ครั้ง ภาระงาน
การพูดเลาเรื่องจากภาพชุดพบวานักศึกษาใชกลวิธีการปรับขอความมากที่สุด 129 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 33.08
ของความถี่ที่ใชกลวิธีทั้งหมดของการพูดเลาเรื่องจากภาพชุดใชในจํานวน
390 ครั้ง
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบการใชกลวิธีหลีกเลี่ยงในภาระงานตางกัน

กลวิธกี ารสื่อสาร
การหลีกเลี่ยงเรื่อง
(รอยละ)
การละทิ้งขอความ
(รอยละ)
รวม
รอยละ
2
X tab 7.81

ภาระงานเพื่อการสือ่ สาร
การบรรยาย
การเลาเรื่อง
การอธิบาย
ภาพ
จากการอาน
คําศัพท
4
15
19
(8.16/11.77) (30.61/18.29) (38.77/15.96)
30
67
100
(12.24/88.23) (27.35/81.34) (40.82/84.03)
34
82
119
(100)
(100)
(100)

การพูดเลาเรื่อง
จากภาพชุด
11
(22.45/18.64)
48
(19.59/81.36)
59
(100)

รวม
(รอยละ)
49
(100/16.67)
245
(100/83.33)
294
100.00

X2

cal

10.020*
43.865*
53.238*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ
จากตารางที่ 17 พบวาในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษามีการใชกลวิธีการหลีกเลี่ยง
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 53.238)
นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการหลีกเลี่ยงเรื่องแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ
2
0.05 (X = 10.020) โดยพบวาภาระงานการอธิบายคําศัพทนักศึกษาใชการหลีกเลี่ยงเรื่องมาก
ที่สุด 19 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38.77 ของความถี่ที่ใชการหลีกเลี่ยงเรื่องทั้งหมด 49 ครั้ง นักศึกษา
ที่ทําภาระงานตางกันใชการละทิ้งขอความแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 43.865)
โดยพบวาภาระงานการอธิบายคําศัพทนักศึกษาใชกลวิธีนี้มากที่สุด 100 ครั้ง คิดเปนรอยละ
40.82 ของความถี่ที่ใชการละทิ้งขอความทั้งหมด 245 ครั้ง
เมื่อพิจารณานักศึกษาที่ทําภาระงานการบรรยายภาพ พบวานักศึกษาใชการละทิ้งขอความ
มากที่สุด 30 ครั้ง คิดเปนรอยละ 88.23 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการบรรยายภาพใช
ในจํานวน 34 ครั้ง ภาระงานการเลาเรื่องจากการอาน พบวานักศึกษาใชการละทิ้งขอความมาก
ที่สุด 67 ครั้ง คิดเปนรอยละ 81.34 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการเลาเรื่องจากการ
อานใชในจํานวน 82 ครั้ง ภาระงานการอธิบายคําศัพท พบวานักศึกษาใชการละทิ้งขอความมาก
ที่สุด 100 ครั้ง คิดเปนรอยละ 84.03 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการอธิบายคําศัพทใชใน
จํานวน 119 ครั้ง ภาระงานการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด พบวานักศึกษาใชการละทิ้งขอความมาก
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ที่สุด 48 ครั้ง คิดเปนรอยละ 81.36 ของความถี่ในการที่ใชกลวิธีทั้งหมดของการพูดเลาเรื่องจาก
ภาพชุดใชในจํานวน 59 ครั้ง
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบการใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นในภาระงานตางกัน

กลวิธีใชพื้นความรูภ าษา
แมหรือภาษาอื่น
การเปลี่ยนภาษา
(รอยละ)
การทําใหเปน
ภาษาตางประเทศ
(รอยละ)
การแปลตรงตัว
(รอยละ)
รวม
รอยละ
2
X tab 7.81

การบรรยาย
ภาพ
(0/0)
-

ภาระงานเพื่อการสือ่ สาร
การเลาเรื่อง
การอธิบาย
จากการอาน
คําศัพท
2
4
(25.00/1.48) (50.00/8.00)
6
4

การพูดเลาเรื่อง
จากภาพชุด
2
(25.00/3.86)
2

รวม
(รอยละ)

cal

8
(100/2.79)
12

4.000

X2

6.667
(0/0)
(50.00/4.44) (33.33/8.00) (16.67/3.85) (100/4.18)
50
127
42
48
267
(18.73/100.00) (47.56/94.07) (15.73/84.00) (17.98/92.31) (100/93.03)
50
135
50
52
287
(100)
(100)
(100)
(100)
100.00

73.030*
74.380*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ
จากตารางที่ 18 พบวา ในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษามีการใชกลวิธีที่ใชพื้นความรู
ภาษาแมหรือภาษาอื่นตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 74.380)
นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการเปลี่ยนภาษาไมแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ
0.05 (X2 = 4.000 ) โดยพบวาภาระงานการอธิบายคําศัพทนักศึกษาใชการเปลี่ยนภาษามากที่สุด
4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50.00 ของความถี่ที่ใชการเปลี่ยนภาษาทั้งหมด 8 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระ
งานต า งกั น มี ก ารใช ก ารทํ า เป น ภาษาต า งประเทศไม แ ตกต า งกั น ภายใต ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05
(X2 = 6.667) โดยพบวาภาระงานการเลาเรื่องจากการอานนักศึกษาใชการทําเปนภาษาตางประเทศ
มากที่สุด 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50.00 ของความถี่ที่ใชการทําเปนภาษาตางประเทศทั้งหมด
12 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการแปลตรงตัวแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05
(X2 = 73.030) โดยพบวาภาระงานการเลาเรื่องจากการอานนักศึกษาใชการแปลตรงตัวมากที่สุด
127 ครั้ง คิดเปนรอยละ 47.50 ของความถี่ที่ใชการแปลตรงตัวมากที่สุด 267 ครั้ง
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เมื่อพิจารณานักศึกษาที่ทําภาระงานการบรรยายภาพ พบวา ใชการแปลตรงตัวมากที่สุด
50 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการบรรยายภาพใชในจํานวน
50 ครั้ง ภาระงานการเลาเรื่องจากการอาน พบวานักศึกษาใชการแปลตรงตัวมากที่สุด 127 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 94.07 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการเลาเรื่องจากการอานใชในจํานวน
135 ครั้ง ภาระงานการอธิบายคําศัพท พบวานักศึกษาใชการแปลตรงตัวมากที่สุด 42 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 84.00 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการอธิบายคําศัพทใชในจํานวน
50 ครั้ง ภาระงานการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด พบวานักศึกษาใชการแปลตรงตัวมากที่สุด 48 ครั้ง
ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการพูดเลาเรื่องจากภาพชุดใช
คิดเปนรอยละ 92.31
ในจํานวน 52 ครั้ง
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบการใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษในภาระงานตางกัน
กลวิธีใชพื้นความรู
ภาษาอังกฤษ
การใชคําใกลเคียง
(รอยละ)
การพูดออมคอม
(รอยละ)
การสรางคําใหม
(รอยละ)
การเรียงคําพูดใหม
(รอยละ)
รวม
รอยละ
2
X tab 7.81

ภาระงานเพื่อการสือ่ สาร
การบรรยาย
การเลาเรื่อง
การอธิบาย การพูดเลาเรื่องจาก
ภาพ
จากการอาน
คําศัพท
ภาพชุด
46
72
125
51
(15.65/47.42) (24.49/49.65) (42.52/54.58) (17.35/56.04)
40
53
92
34
(18.26/41.24) (24.20/36.55) (42.01/10.17) (15.52/37.36)
6
5
3
(42.86/61.86) (35.71/3.45) (21.43/1.31)
(0/0)
5
15
9
6
(14.29/5.15) (42.86/10.34) (25.71/3.93) (17.14/6.59)
97
145
229
91
(100)
(100)
(100)
(100)

รวม
(รอยละ)
294
(100/52.31)
219
(100/38.97)
14
(100/2.49)
35
(100/6.23)
562
100.00

X2
cal
53.293*
37.237*
6.000
6.943
86.797*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ
จากตารางที่ 19 พบวาในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษามีการใชกลวิธีที่ใชพื้นความรู
ภาษาอังกฤษตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 86.747)
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นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันการใชคําใกลเ คียงแตกตางกับภายใตระดับนัยสําคัญ
0.05 (X2 = 53.293) โดยพบวา ภาระงานการอธิบายคําศัพทนักศึกษาใชการใชคําใกลเคียงมากที่สุด
125 ครั้ง คิดเปนรอยละ 42.52 ของความถี่ที่ใชการใชคําใกลเคียงมากที่สุด 294 ครั้ง นักศึกษาที่
ทําภาระงานตางกันใชการพูดออมคอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 37.237)
โดยพบวาภาระงานการอธิบายคําศัพทนักศึกษาใชการพูดออมคอมมากที่สุด 92 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 42.01 ของความถี่ที่ใชการใชคําใกลเคียงมากที่สุด 219 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงาน
ตางกันใชการสรางคําใหมไมแตกตางกัน โดยพบวาภาระงานการบรรยายภาพนักศึกษาใชการสราง
คําใหมมากที่สุด 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 42.86 ของความถี่ที่ใชการสรางคําใหมทั้งหมด 14 ครั้ง
นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการเรียงคําพูดใหมไมแตกตางกัน โดยพบวาภาระงานการเลาเรื่อง
จากการอานนักศึกษาใชการเรียงคําพูดใหมมากที่สุด 15 ครั้ง คิดเปนรอยละ 42.86 ของความถี่
ที่ใชการเรียงคําพูดใหมทั้งหมด 35 ครั้ง
เมื่อพิจารณาภาระงานการบรรยายภาพ พบวานักศึกษาใชการใชคําใกลเคียงมากที่สุด
46 ครั้ง คิดเปนรอยละ 47.42 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการบรรยายภาพใชในจํานวน
97 ครั้ง ภาระงานการเลาเรื่องจากการอาน พบวานักศึกษาใชการใชคําใกลเคียงมากที่สุด 72 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 49.65 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการเลาเรื่องจากการอานใชในจํานวน
145 ครั้ง ภาระงานการอธิบายคําศัพท พบวานักศึกษาใชการใชคําใกลเคียงมากที่สุด 125 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 54.58 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการอธิบายคําศัพทใชในจํานวน 229
ครั้ง ภาระงานการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด พบวานักศึกษาใชการใชคําใกลเคียงมากที่สุด 51 ครั้ง
คิ ด เป น ร อ ยละ 56.04 ของความถี่ ใ นการใช ก ลวิ ธี ทั้ ง หมดของการพู ด เล า เรื่ อ งจากภาพชุ ด ใช
ในจํานวน 91 ครั้ง
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ตารางที่ 20 เปรียบเทียบการใชกลวิธีการไมใชภาษาพูดในภาระงานตางกัน
ภาระงานเพื่อการสือ่ สาร
รวม
กลวิธกี ารไมใชภาษาพูด การบรรยาย
การเลาเรื่อง
การอธิบาย การพูดเลาเรื่อง
(รอยละ)
ภาพ
จากการอาน
คําศัพท
จากภาพชุด
6
4
10
การทําทาใบ
(0/0)
(0/0)
(60.00/5.66) (40.00/6.78) (100/3.88)
(รอยละ)
32
61
100
55
248
การแสดงทาทาง
(12.90/100.00) (24.60/100.00) (40.32/94.34) (22.18/93.22) (100/96.12)
(รอยละ)
การเลียนเสียง
(0/0)
(0/0)
(0/0)
(0/0)
(0/0)
(รอยละ)
32
61
106
59
258
รวม
(100)
(100)
(100)
(100)
100.00
รอยละ
2
X tab 7.81

X2

cal

10.800*
38.63*
-

43.736*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ
จากตารางที่ 20 พบวาในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษามีการใชกลวิธีการไมใช
ภาษาพูดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสติที่ระดับ 0.05 (X2 = 43.736)
นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการทําทาใบแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05
(X2 = 10.800) โดยพบวาภาระงานการอธิบายคําศัพทนักศึกษาใชการทําทาใบมากที่สุด 6 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 60.00 ของความถี่ที่ใชการทําทาใบทั้งหมด 10 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกัน
ใชการแสดงทาทางแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 38.63) โดยพบวาภาระงาน
การอธิบายคําศัพทนักศึกษาใชการแสดงทาทางมากที่สุด 100
ครั้ง คิดเปนรอยละ 40.32
ของความถี่ที่ใชการแสดงทาทางทั้งหมด 248 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันไมปรากฏการ
ใชการเลียนเสียง
เมื่อพิจารณาภาระงานการบรรยายภาพ พบวานักศึกษาใชการแสดงทาทางมากที่สุด 32
ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 ภาระงานการเลาเรื่องจากการอาน พบวานักศึกษาใชการแสดงทาทาง
อยางเดียว 61 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการเลาเรื่องจากการ
อานใช ภาระงานการอธิบายคําศัพท พบวานักศึกษาใชการแสดงทาทาง 100 ครั้ง คิดเปนรอยละ
94.34 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการอธิบายคําศัพทใชในจํานวน 106 ครั้ง ภาระงาน
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การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด พบวานักศึกษาใชการแสดงทาทางมากที่สุด 55 ครั้ง คิดเปนรอยละ
93.22 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการพูดเลาเรื่องจากภาพชุดใชในจํานวน 59 ครั้ง
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบการใชกลวิธีการปรับขอความในภาระงานตางกัน

กลวิธกี ารปรับขอความ

การบรรยาย
ภาพ
1
การตรวจสอบความเขาใจ
(9.09/0.10)
(รอยละ)
การขอคําอธิบาย
(0/0)
(รอยละ)
13
การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง
(16.25/13.68)
(รอยละ)
13
การตรวจย้ําความมั่นใจ
(18.57/13.68)
(รอยละ)
4
การพูดซ้ําคําพูดผูอื่น
(20.00/4.21)
(รอยละ)
1
การทําเสียงประกอบ
(100.00/1.05)
(รอยละ)
63
การสื่อสารใหชาลง
(18.00/66.32)
(รอยละ)
การพูดซอน
(0/0)
(รอยละ)
การขัดจังหวะ
(0/0)
(รอยละ)
การเติมขอความ
(0/0)
(รอยละ)
95
รวม
(100)
รอยละ
2
X tab 7.81

ภาระงานเพื่อการสือ่ สาร
การเลาเรื่อง
การอธิบาย การพูดเลาเรื่องจาก
ภาพชุด
จากการอาน
คําศัพท
7
2
1
(63.64/3.50) (18.81/1.09) (9.09/0.77)
2
1
(66.63/1.00)
(0/0)
(33.33/0.77)
26
14
27
(32.50/13.00) (17.5/7.61) (33.75/20.93)
27
16
14
(38.57/13.50) (22.86/8.70) (20.00/10.85)
5
5
6
(25.00/2.50) (25.00/2.72) (30.00/4.65)
(0/0)
(0/0)
(0/0)
133
78
76
(38.00/66.50) (22.29/42.39) (21.71/58.91)
2
2
(0/0)
(50.00/1.09) (50.00/1.55)
1
(0/0)
(0/0)
(100.00/0.77)
67
1
(0/0)
(98.53/36.41) (1.47/0.77)
200
184
129
(100)
(100)
(100)

รวม
(รอยละ)
11
(100/1.81)
3
(100/0.49)
80
(100/13.16)
70
(100/11.51)
20
(100/3.29)
1
(100/0.16)
350
(100/57.57)
4
(100/0.66)
1
(100/0.16)
68
(100/11.18)
608
100.00

X2

cal

9.000*
3.667
8.500*
7.143
0.400
3.000
33.063*
4.000
3.000
196.118*
46.750*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก คือ รอยละทางแถว / ตัวเลขตัวหลัง คือ รอยละทางสดมภ
จากตารางที่ 21
พบวาในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษามีการใชกลวิธีการปรับ
ขอความแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (X2 = 46.750)
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นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการตรวจสอบความเขาใจแตกตางกันภายใตระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (X2 = 9.00) โดยพบวาภาระงานการเลาเรื่องจากการอานนักศึกษาใชการ
ตรวจสอบความเขาใจมากที่สุด 7 ครั้ง คิดเปนรอยละ 63.64 ของความถี่ที่ใชในการตรวจสอบ
ความเขาใจทั้งหมด 11 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการขอคําอธิบายไมแตกตางกันภายใต
ระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 3.667 ) โดยพบวาภาระงานการเลาเรื่องจากการอานนักศึกษาใช
การขอคําอธิบายมากที่สุด 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 66.67 ของความถี่ที่ใชในการขอคําอธิบาย
ทั้งหมด 3 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการพูดซ้ําคําพูดตัวเองแตกตางกันภายใตระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (X2 = 8.500) โดยพบวาภาระงานการพูดเลาเรื่องจากภาพชุดนักศึกษาใชการพูด
ซ้ําคําพูดของตัวเองมากที่สุด 27 ครั้ง คิดเปนรอยละ 33.75 ของความถี่ที่ใชการพูดซ้ําคําพูด
ตัวเองทั้งหมด 80 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการตรวจย้ําความมั่นใจไมแตกตางกัน
ภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 7.143 ) โดยพบวาภาระงานการเลาเรื่องจากการอาน
นักศึกษาใชการตรวจย้ําความมั่นใจมากที่สุด 27 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38.57 ของความถี่ที่ใชการ
ตรวจย้ําความมั่นใจทั้งหมด 70 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการพูดซ้ําคําพูดผูอื่นไม
แตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 0.400 ) โดยพบวาภาระงานการพูดเลาเรื่องจาก
ภาพชุดนักศึกษาใชการพูดซ้ําคําพูดผูอื่นมากที่สุด 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 30.00 ของความถี่ที่ใช
การพูดซ้ําคําพูดผูอื่นทั้งหมด 20 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการทําเสียงประกอบไม
แตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 3.000 ) โดยพบวาภาระงานการบรรยายภาพ
นักศึกษาใชมากที่สุด 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการสื่อสาร
ใหชาลงแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 33.063) โดยพบวาภาระงานการเลาเรื่อง
จากการอานนักศึกษาใชการสื่อสารใหชาลงมากที่สุด
133 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38.00
ของความถี่ที่ใชการสื่อสารใหชาลงทั้งหมด 350 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการพูดซอน
ไมแตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 4.000) โดยพบวา ภาระงานการอธิบายคําศัพท
และการพูดเลาเรื่องจากภาพชุดนักศึกษาใชการพูดซอนเทากัน 2 ครั้งเทากัน คิดเปนรอยละ 50
ของความถี่ที่ใชการพูดซอนทั้งหมด 4 ครั้ง นักศึกษาที่ทําภาระงานตางกันใชการขัดจังหวะไม
แตกตางกันภายใตระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 3.000) โดยพบวาภาระงาน การพูดเลาเรื่องจาก
ภาพชุดนักศึกษาใชการขัดจังหวะมากที่สุด 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 นักศึกษาที่ทําภาระงาน
ตางกันใชการเติมขอความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 (X2 = 196.118) โดยพบวา
ภาระงานการอธิบายคําศัพทนักศึกษาใชการเติมขอความมากที่สุด 67 ครั้ง คิดเปนรอยละ 98.53
ของความถี่ที่ใชการเติมขอความทั้งหมด 68 ครั้ง
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เมื่อพิจารณาภาระงานการบรรยายภาพ พบวานักศึกษาใชการสื่อสารใหชาลงมากที่สุด
63 ครั้ง คิดเปนรอยละ 66.32 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการบรรยายภาพใชในจํานวน
95 ครั้ง ภาระงานการเลาเรื่องจากการอาน พบวานักศึกษาใชการสื่อสารใหชาลงมากที่สุด 133 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 66.50 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการเลาเรื่องจากการอานใชในจํานวน
200 ครั้ง ภาระงานการอธิบายคําศัพท พบวานักศึกษาใชการสื่อสารใหชาลงมากที่สุด 78 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 42.39 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการอธิบายคําศัพทใชในจํานวน
184 ครั้ง ภาระงานการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด พบวานักศึกษาใชการสื่อสารใหชาลงมากที่สุด
76 ครั้ง คิดเปนรอยละ 58.91 ของความถี่ในการใชกลวิธีทั้งหมดของการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด
ใชในจํานวน 129 ครั้ง
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสาร
พฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสาร หมายถึงการแสดงออกทางวาจาหรือทาทางของ
นักศึกษาเมื่อใชกลวิธีการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทั้งการแสดงออกกอนการใช ระหวางการใช
และหลังการใชกลวิธีการสื่อสาร ในการวิเคราะหพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารจึงเปนการ
วิเคราะหวานักศึกษาใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิดในสถานการณใด นักศึกษามาแสดงทาทางหรือ
พูดอะไรบาง กอนการใช ระหวางการใช และภายหลังการใชกลวิธีการสื่อสารนั้น ๆ
กรอบการวิเคราะหกลวิธีการสื่อสารแบงเปน 5 ชนิดใหญ ๆ ซึ่งประกอบดวยกลวิธีการ
สื่อสาร 22 ชนิดยอย ดังตอไปนี้ คือ
1. กลวิธีการหลีกเลี่ยง
1.1 กลวิธีการหลีกเลี่ยง คือ กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใชเพื่อหลีกเลี่ยงจากการ
พูดภาษาอังกฤษที่ไมคลองแคลวหรือไมถูกตอง ประกอบดวย 2 ชนิดยอย คือ
การหลีกเลี่ยงเรื่อง คือ การที่นักศึกษาหลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือ
ความคิดรวบยอดของหัวเรื่องในสถานการณที่ตนเองไมมีความสามารถทางดานองคประกอบทาง
ภาษาพอที่จะพูดได
จากการศึกษาเรื่องการหลีกเลี่ยงเรื่อง นักศึกษามีการแสดงพฤติกรรมออกมา
ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถพูดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคําได เชน การอธิบายคําศัพท เมื่อนักศึกษา
ไดภาระงานเพื่อการสื่อสารแลว ก็อธิบายความหมายของคําศัพทแตละคํา แตเมื่อถึงคําศัพทที่ไม
สามารถใชคําภาษาอังกฤษได ก็จะบอกวาผานตรง ๆ วาไมสามารถใบคําหรืออธิบายคํานั้นได
ตัวอยางที่ 1 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา)
นักศึกษา : (ดูคําศัพทที่ 1 honesty เงียบคิด 10 วินาที แลวพูดวา)
Word Number one pass.
(การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
(อธิบายคําศัพทถึงคําวา expense เงียบคิด 5 วินาที แลว พูดวา)
You buy money every thing you …… (เงียบ 10 วินาที แลวพูดวา) Pass
จากการวิเคราะหขอมูลจากการหลีกเลี่ยงเรื่อง จําแนกตามลําดับความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษ สูง ปานกลาง และต่ํา แสดงพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเรื่องนั้นเหมือนกัน
โดยการบอกตรงวาไมไดผานคํานั้นเลย
ตัวอยางที่ 2
นักศึกษา :
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จากการวิเคราะหขอมูลจากการหลีกเลี่ยงเรื่อง จําแนกตามชนิดของภาระงาน
เพื่อการสื่อสาร พบวา ภาระงานที่นักศึกษาใชการหลีกเลี่ยงเรื่องมากที่สุด คือ การอธิบายคําศัพท
มากที่สุด
จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษตางกัน แสดงพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเรื่องตางกัน และในการทําภาระงาน ตางชนิด
กันนักศึกษาแสดงพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเรื่องตางกัน
1.2 การละทิ้งขอความ
การละทิ้งขอความ คือ การที่นักศึกษาหยุดพูดกลางคัน ไมพูดตอใหจบตาม
ความตั้งใจเดิมหลังจากที่พูดไปแลว เชน
ตัวอยางที่ 3 (การเลาเรื่องจากภาพชุด / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับปานกลาง)
นักศึกษา : He’s sad and he ______ (เงียบ 5 วินาที) Island is small and he alone
ตัวอยางที่ 4 (การบรรยายภาพ / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
นักศึกษา : When I see the picture I feel _________ (เงียบ 10 วินาที)
I’ve been there. I guess It’s in Karnchanaburi
จากการวิ เ คราะห ก ารละทิ้ ง ข อ ความของกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า แนกตามระดั บ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาทุกระดับความสามารถแสดงพฤติกรรมการ
เงียบกอนทุกครั้งที่จะละทิ้งขอความเหมือนกัน
จากการวิเคราะหการละทิ้งขอความของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของ
ภาระงาน พบวา ขณะที่นักศึกษาทําภาระงานดังกลาวไดแสดงการละทิ้งขอความในกรณีที่ไมสามารถ
สื่อสารตอไปได เนื่องจากปญหาดานคําศัพทหรือเนื้อหา หรือกังวลเรื่องความถูกตองทางไวยากรณ
ซึ่งกอนที่นักศึกษาละทิ้งขอความ นักศึกษาจะเงียบประมาณ 5 – 15 วินาที หลังจากนั้นก็ละทิ้ง
ขอความนั้นเลย
จากผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั้ ง หมดสรุ ป ได ว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษตางกัน แสดงพฤติกรรมการละทิ้งขอความคลายคลึงกัน และในการทํา
ภาระงานตางชนิดกันนักศึกษาแสดงพฤติกรรมการละทิ้งขอความคลายคลึงกัน
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2. กลวิธีการใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น
กลวิธีการใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น คือ กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใช
ภาษาแมหรือภาษาอื่น หรือลักษณะบางประการของภาษาแมหรือภาษาอื่นมาใชปนกับภาษาอังกฤษ
ซึ่งประกอบดวย 3 ชนิดยอย คือ
2.1 การเปลี่ยนภาษา
การเปลี่ยนภาษา คือ การที่นักศึกษาใชคําในภาษาแมหรือภาษาอื่นมาคั่น
ภาษาอังกฤษเปนบางครั้งบางคราวเพื่อใหการสื่อสารไมหยุดชะงัก เชน
ตัวอยางที่ 5 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : (กําลังอธิบายคําศัพทคําวา Expense) When you buy something แต You
must have money. You can buy every thing
ตัวอยางที่ 6 (การเลาเรื่องจากการอาน / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา)
นักศึกษา : When the lottery ประกาศผล. He feels surprise. And he believes in his
dreams be come true.
จากการวิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นภาษาของกลุ ม ตั ว อย า งจํ า แนกตามระดั บ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวา การเปลี่ยนภาษาของกลุมตัวอยางจะเปลี่ยนเปน
ภาษาไทยเทานั้น นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ปานกลาง และต่ํา
จะใชภาษาไทยอยางเดียวทั้งสามระดับ
จากการวิเคราะหการเปลี่ยนภาษาของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของภาระ
งานพบวา ในดานองคประกอบทางภาษาของการเปลี่ยนภาษา นักศึกษาใชทั้งระดับคํา และ
กลุมคํา ในทุกภาระงาน โดยเฉพาะการเลาเรื่องจากการอานจะมีการใชระดับคํามากที่สุด
2.2 การทําใหเปนภาษาตางประเทศ คือ การที่นักศึกษาออกเสียงพยัญชนะหรือ
สระ หรือสรางสรรคหนวยคําในภาษาแมหรือภาษาอื่นใหเหมือนภาษาอังกฤษ
ตัวอยางที่ 7 (การเลาเรื่องจากการอาน / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : Mr.Chob Rukrean is the student in Rajabhat Phetchburi. He lives in
Pranburi , Prajuab keeree Khan Province. He lives with the monks Wat
Preang (วัดเพรียง)
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ตัวอยางที่ 8 (การเลาเรื่องจากการอาน / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา)
นักศึกษา : He reads the newspaper everyday at 16.30 and then he cleans
around the Wat (วัด)
จากการวิเคราะหการทําใหเปนภาษาตางประเทศของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ระดั บ ความสามารถทางการพู ด ภาษาอั ง กฤษ พบว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถทางการพู ด
ภาษาอั ง กฤษระดั บ ปานกลาง และต่ํ า แสดงพฤติ ก รรม เลี ย นเสี ย งคํ า ไทยให เ ป น สํ า เนี ย ง
ตางประเทศ โดยออกเสียงเนนคําที่คําแรก
จากการวิเคราะหการทําใหเปนภาษาตางประเทศของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ชนิดของภาระงาน พบวา นักศึกษาใชการทําใหเปนภาษาตางประเทศในภาระงานการเลาเรื่องจากการ
อ า น เพี ย งภาระงานเดี ย ว โดยการใช คํ า ไทยที่ ป รากฏอยู ใ นภาระงานแล ว ออกสํ า เนี ย งเป น
ภาษาตางประเทศ
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมดสรุ ป ได ว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันแสดงพฤติกรรมทําใหเปนภาษาตางประเทศคลายคลึง
กัน และในการทําภาระงานตางชนิดกัน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมทําใหเปนภาษาตางประเทศ
ตางกัน
2.3
การแปลตรงตัว คือ การที่ นัก ศึก ษาแปลภาษาแม หรือ ภาษาอื่น มาเป น
ภาษาอังกฤษแบบคําตอคํา
ตัวอยางที่ 9 (การเลาเรื่องจากการอาน / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
นักศึกษา : Mr. Chob Love study (นายชอบ รักเรียน) He lives in the temple with
monks that near the Rajbhat Institute.
ตัวอยางที่ 10 (การเลาเรื่องจากการอาน / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา)
นักศึกษา : Mr.Chob tells his mother no buy the lottery. He don’t like it (นายชอบ
บอกแมของเขาไมใหซื้อล็อตเตอรี่ เขาไมชอบ)
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จากการวิ เ คราะห ก ารแปลตรงตั ว ของกลุ ม ตั ว อย า งจํ า แนกตามระดั บ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับสูง กลาง และต่ํา แสดงพฤติกรรมการแปลตรงตัวออกมาในลักษณะ กลุมคํา และเปน
ประโยค
จากการวิเคราะหการแปลตรงตัวของกลุมตัวอยางจําแนกตามชนิดของภาระงาน
พบว า นั ก ศึ ก ษาใช ก ารแปลตรงตั ว ในทุ ก ภาระงาน คื อ ในการทํ า ภาระงานการบรรยายภาพ
การอธิบายคําศัพท การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด และการเลาเรื่องจากการอานมากที่สุด โดยแสดง
พฤติกรรมการแปลตรงตัวเปนกลุมคําและประโยค
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ของกลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมดสรุ ป ได ว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถทางการพูด ภาษาอั ง กฤษตา งกัน แสดงพฤติก รรมการแปลตรงตัว ที่ คลา ยคลึ งกั น
และในการทําภาระงานตางชนิดกันนักศึกษาแสดงพฤติกรรมการแปลตรงตัวที่คลายคลึงกัน
3. กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ
กลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ คือ กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใชความรูเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษแกปญหาการสื่อสาร ประกอบดวย 4 ชนิดยอย คือ การใชคําใกลเคียง การพูดออม
คอม การสรางคําใหม และการเรียงคําพูดใหม
3.1 การใชคําใกลเคียง คือ การที่นักศึกษาใชคําอื่นที่สามารถแสดงความหมาย
ที่คลายคลึงกับคําที่ตองการใชได
ตัวอยางที่ 11 (การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด/ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : He rides a bicycle to the road while the car (truck) run into then
have the accident. And someone call emergency car (ambulance)
to help him and bring (take) him to the hospital
ตัวอยางที่ 12 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา)
นักศึกษา : (นักศึกษากําลังใบคําศัพท คําวา Wealthy) Someone Rich very rich, has a
lot of money. Rich …….. Taksin is very rich
จากการวิ เ คราะห ก ารใช คํ า ใกล เ คี ย งของกลุ ม ตั ว อย า งจํ า แนกตามระดั บ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
สู ง มี ก ารแสดงพฤติ ก รรมการใช คํ า ใกล เ คี ย ง มากกว า กลุ ม กลาง และกลุ ม ต่ํ า โดยมี ลั ก ษณะ
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ที่คลายคลึงกัน คือ หาคําที่มีความหมายคลายคลึงที่แสดงใชแทนที่กันได หรืออาจยกตัวอยาง
ประกอบหรือบุคคลที่เปนตัวแทนของคํานั้น
จากการวิเคราะหการใชคําใกลเคียงของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของ
ภาระงาน พบวา นักศึกษาใชการใชคําใกลเคียงในการทําภาระงาน การอธิบายคําศัพทมากที่สุด
เพื่อใหการใบคําประสบความสําเร็จ และการพูดเลาเรื่องจากภาพชุดเนื่องจากไมรูคําศัพทที่ถูกตอง
จึงพยายามใชคําใกลเคียง
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษามีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษตางกัน แสดงพฤติกรรมการใชคําใกลเคียงคลายคลึงกัน และในการทําภาระงานตาง
ชนิดกัน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการใชคําใกลเคียงคลายคลึงกัน
3.2 การพูดออมคอม คือ การที่นักศึกษาใชคําอื่นหรือยกตัวอยางอธิบายการกระทําที่
เปนเปาหมาย
ตัวอยางที่ 13 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
นักศึกษา : (นักศึกษาใบคําวา Popular)
The person that well – known , everyone know him such as Mos is
the famous
ตัวอยางที่ 14 (การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด/ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : (นักศึกษาพูดพรอมดูภาพประกอบ) He and his wife are at home. He
kisses the wife and go to work but that day is very hot so the
chocolate is …… (เงียบ 3 วินาที) be come to the water is not a
bar because it’s hot (นักศึกษาพยายามวาช็อคโกแลตละลายเปนน้ําเพราะ
อากาศรอน)
จากการวิ เ คราะห ก ารพู ด อ อ มค อ มของกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า แนกตามระดั บ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนที่มีความสามารถทางการพูดระดับสูง แสดง
พฤติกรรมของการพูดออมคอมมากที่สุด ในระดับประโยคและกลุมคํา นักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางการพู ด ระดั บ ปานกลาง แสดงพฤติ ก รรมการพู ด อ อ มค อ ม รองลงมา ในระดั บ กลุ ม คํ า
สวนนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดระดับต่ํา แสดงพฤติกรรมของการพูดออมคอมนอยที่สุด
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จากการวิเคราะหการพูดออมคอมของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของภาระ
งาน พบวา นักศึกษาใชการพูดออมคอมเกือบทุกภาระงาน คือ การบรรยายภาพ การอธิบาย
คําศัพท การเลาเรื่องจากภาพชุด แตไมปรากฏการใชคําออมคอมกับการพูดเลาเรื่องจากการอาน
โดยการแสดงพฤติกรรมการใชคําออมคอม รวมกับกลวิธีอื่น เชน การใชคําใกลเคียง การแสดง
ทาทาง การสื่อสารใหชาลง และการเปลี่ยนภาษา)
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ตางกัน แสดงพฤติกรรมการพูดออมคอมคลายคลึงกัน และในการทําภาระงานตางชนิดกัน ศึกษา
แสดงพฤติกรรมการพูดออมคอมตางกัน
3.3 การสรางคําใหม คือ การที่นักศึกษาใชความรูเชิงความคิดรวบยอด หรือความรู
เกี่ยวกับหนวยคําภาษาอังกฤษมาสรางคําใหมที่ไมปรากฏในภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารความหมาย
ตามที่ตองการใหได
ตัวอยางที่ 15 (การเลาเรื่องจากการอาน / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
นักศึกษา : He cleans the temple at 8.00 and then he gets dressing to study
by foot at 8.30 o’clock.
ตัวอยางที่ 16 (การเลาเรื่องจากการอาน / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา)
นักศึกษา : After he came back from the school he make a homework (do
home work) at 4 o’clock. And then he have dinner at the market .
จากการวิเคราะหการสรางคําใหมของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความสามารถ
พบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษในระดับที่ตางกันแสดงพฤติกรรม การ
สรางคําใหมที่คลายคลึงกันโดยจะใชพื้นฐานดานความรูภาษาอังกฤษใชประกอบการสรางคํา
จากการวิเคราะหการสรางคําใหมของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของภาระงาน
พบวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรมสรางคําใหมเฉพาะในการเลาเรื่องจากการอานเทานั้น ซึ่งไมปรากฏ
การสรางคําใหมในภาระงาน คือ การบรรยายเรื่องจากภาพ การอธิบายคําศัพท และการพูดเลาเรื่อง
จากภาพชุด
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษตางกันแสดงพฤติกรรมการสรางคําใหมที่คลายคลึงกัน และในการทําภาระงานตางกัน
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการสรางคําใหมตางกัน
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3.4 การเรียงคําพูดใหม คือ การที่นักศึกษาเริ่มพูดใหมเพื่อสื่อความหมายตามที่ตั้งใจ
เดิมไวใหไดหลังจากที่เริ่มพูดไปแลวแตพูดตอไมได
ตัวอยางที่ 17 (การบรรยายภาพ / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : (ดูภาพพรอมบรรยาย) I’m good oh …No …. I feel good when I go Ah …
see the picture I like it
ตัวอยางที่ 18 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา)
นักศึกษา : (อานเรื่องพรอมบรรยาย) Once upon a time. The rabbit tell the turtle run
match ……… Ah ….. tell the turtle run to that tree
ตัวอยางที่ 19 (การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด/ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : The old ….. Young man sits on the Island alone. Suddenly has the
woman plays the skiing …… No play windsurfing pass the Is lend.
จากการวิ เ คราะห ก ารเรี ย งคํ า พู ด ใหม ข องกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า แนกตามระดั บ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดทั้งสามระดับ
แสดงพฤติกรรมการเรียงคําพูดใหมคลายคลึงกัน โดยที่นักศึกษาจะเรียงคําพูดใหม เพราะไมแนใจ
กับคําพูดที่กลาวมา ซึ่งนักศึกษาจะหยุดคิดหาคําพูดที่จะสื่อความหมายตอไปอยางรวดเร็ว
จากการวิเคราะหการสรางคําใหมของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของ ภาระ
งาน พบวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการสรางคําใหมเกือบทุกภาระงาน ยกเวน การเลาเรื่องจากการ
อาน โดยที่นักศึกษาจะกลาวซ้ําประโยคที่กลาวมาขางตนเพื่อที่จะสื่อสารตอไปอยางรวดเร็ว
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษตางกันแสดงพฤติกรรมการเรียงคําพูดใหมคลายคลึงกัน และในการทําภาระงาน
ตางชนิดกันนักศึกษาแสดงพฤติกรรมการเรียงคําพูดใหมคลายคลึงกัน
4. กลวิธีการไมใชภาษาพูด
กลวิธีการไมใชภาษาพูด คือ กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใชภาษาทาทาง หรือ เสียง
แทน หรือประกอบการพูด ประกอบดวย 3 ชนิดยอยคือ การทําทาใบ การแสดงทาทาง และการ
เลียนเสียง
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4.1 การทําทาใบ คือ การที่นักศึกษาทําทาทางแทนการพูด
ตัวอยางที่ 21 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : (นักศึกษากําลังอธิบายคําศัพท คําวา Magician) something like this …..
(นักศึกษาทําทาใบโดยการรายเวทมนต พรอมทําทาเสกสิ่งของ)
ตัวอยางที่ 23 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
นักศึกษา : (นักศึกษากําลังอธิบายคําศัพท คําวา pianist) It is (นักศึกษาทําทาใบ โดยการ
ทําทากําลังเลนเปยโน แลวพูดวา) Who is he?
จากการวิเคราะหการทําทาใบของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลําดับความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ปานกลาง
และต่ํา แสดงพฤติกรรมในการทําทาใบคลายคลึงกัน คือ นักศึกษาใชทาใบแทน คําศัพทที่
ตองการใช และการทําทาใบแทนการพูดประโยคยาว ๆ
จากการวิเคราะหการทําทาใบของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของภาระงาน
พบวา นักศึกษาใชการทําทาใบเฉพาะในการอธิบายคําศัพทเทานั้น โดยนักศึกษาแสดงพฤติกรรม
การทําทาใบแทนการใชคําศัพทที่ตองการใชและการทําทาใบแทนการพูดประโยคยาว ๆ
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมดสรุ ป ได ว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกัน แสดงพฤติกรรมการทําทาใบคลายคลึงกัน และใน
การทําภาระงานตางชนิดกันนักศึกษาแสดงพฤติกรรมการทําทาใบตางกัน
4.2 การแสดงทาทาง คือ การที่นักศึกษาทําทาทางประกอบการพูด
ตัวอยางที่ 22 (การเลาเรื่องจากภาพชุด / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
นักศึกษา : (ดูภาพ แลวพูดวา) The car come fast and he ride bicycle so fast. So
he and car have ah …… (เอามือสองขางชนกันแบบรถชน) has accident
ตัวอยางที่ 23 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : (นักศึกษากําลังใบคําวา expense = ใชจาย)
When you use money to buy everything buy shirt , skirt , shoes my
thing (นักศึกษาทําทาควักเงินจายของจากกระเปา)
จากการวิ เ คราะห ก ารแสดงท า ทางของกลุ ม ตั ว อย า งจํ า แนกตามระดั บ
ความสามารถ พบว า นั ก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ความสามารถแสดงพฤติ ก รรมการแสดงท า ทาง
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ประกอบการพูดภาษาอังกฤษเหมือนกัน คือ นักศึกษาไมสามารถพูดภาษาอังกฤษไดคลองแคลว จึง
พูดวนไปวนมาพรอมกับการแสดงทาทางประกอบการพูด
จากการวิเคราะหการแสดงทาทางของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของภาระ
งาน พบวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการแสดงทาทางประกอบการพูดภาษาอังกฤษ ในทุกภาระ
งาน คือ นักศึกษาแสดงทาทางประกอบการพูดภาษาอังกฤษ ในการทําภาระงาน เพื่อใหสื่อสาร
เขาใจยิ่งขึ้น
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษตางกันแสดงพฤติกรรมการแสดงทาทางคลายคลึงกัน และในการทําภาระงานตางกัน
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการแสดงทาทางคลายคลึงกัน
4.3 การเลียนเสียง คือ การที่นักศึกษาออกเสียงใหเหมือนกับเสียงของคําที่นักศึกษา
ตองการใช
ตัวอยางที่ 24 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : (นักศึกษากําลังใบคําวา Magician)
(นักศึกษาทําทารายเวทมนตพรอมออกเสียงวา) เพี้ยง! (ทําทาเหมือนนักมายากล)
จากการวิเคราะหการเลียนเสียงของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทงการพูดภาษาอังกฤษระดันปานกลางเทานั้นที่
แสดงพฤติกรรมการใชการเลียนเสียง สวนนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับสูงและต่ํา ไมปรากฏการใชกลวิธีนี้เลย
จากการวิเคราะหการเลียนเสียงของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของภาระงาน
พบวา การแสดงพฤติกรรมการเลียนเสียงเฉพาะการอธิบายคําศัพทเทานั้น ซึ่งในการทําการบรรยาย
ภาพ การเลาเรื่องจากการอาน และการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด ไมปรากฏการใชกลวิธีนี้เลย
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษตางกันแสดงพฤติกรรมการเลียนเสียงตางกัน และในการทําภาระงานตางกัน
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการเลียนเสียงตางกัน
5. กลวิธีการปรับขอความ
กลวิธีการปรับขอความ คือ วิธีการที่ชวยใหการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอง
และ / หรือ คูสนทนาดําเนินตอไปได กลวิธีการปรับขอความมี 10 ชนิดยอย คือ การตรวจสอบ
ความเขาใจ การขอคําอธิบาย การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง การตรวจย้ําความมั่นใจ การพูดซ้ําคําพูดผูอื่น
การทําเสียงประกอบ การสื่อสารใหชาลง การขัดจังหวะ การเติมขอความ แตเนื่องจากกลุม
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ตัวอยางที่นํามาวิเคราะหเชิงคุณภาพไมไดใชการทําเสียงประกอบ การพูดซอน และการขัดจังหวะ จึง
มีผลการวิเคราะหกลวิธีการปรับขอความเพียง 7 ชนิด
5.1 การตรวจสอบความเขาใจ คือ การที่นักศึกษาตรวจสอบวาคูสนทนาเขาใจสิ่งที่
นักศึกษาพูดหรือไม
ตัวอยางที่ 25 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : (นักศึกษากําลังอธิบายคําศัพทคําวา gossip)
You talk about bad things with that girl by whisper ….. talk about
every thing ….. Ah …… Understand!
ตัวอยางที่ 26 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
นักศึกษา : (นักศึกษากําลังอธิบายคําศัพทคําวา honest)
The character of dog or a good husband everyone must have it!
OK?
จากการวิ เ คราะห ก ารตรวจสอบความเข า ใจของกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า แนกตาม
ความสามารถของการพูดภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับสูงใชกลวิธีการตรวจสอบความเขาใจมากที่สุด โดยการตั้งคําถามสั้น ๆ เปนภาษาอังกฤษ
สวนนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง และต่ํา ไมปรากฏการใช
กลวิธีการตรวจสอบความเขาใจเลย
จากการวิเคราะหการตรวจสอบความเขาใจของกลุมตัวอยางจําแนกตามชนิด
ของภาระงาน พบวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการตรวจสอบความเขาใจในการอธิบายคําศัพทเทานั้น
โดยการตั้งคําถามสั้น ๆ เปนภาษาอังกฤษ สวนการบรรยายภาพ การเลาเรื่องจากการอาน และการ
พูดเลาเรื่องจากภาพชุด ไมปรากฏการใชกลวิธีการสื่อสารเลย
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษตางกัน แสดงพฤติกรรมการตรวจสอบความเขาใจตางกัน และในการทําภาระงาน
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการตรวจสอบความเขาใจตางกัน
5.2 การขอคําอธิบาย คือ การที่นักศึกษาขอใหคูสนทนาพูดใหมใหเขาใจงายขึ้น
หรือออกเสียงบางอยางดวยเสียงสูง
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ตัวอยางที่
นักศึกษา
ผูวิจัย
นักศึกษา

27
:
:
:

(การบรรยายภาพ / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา)
(นักศึกษาดูภาพ) I like this picture. I feel natural and fresh. Only that.
Can you tell me? What do you see anything in the picture
Again please.

จากการวิ เ คราะห ก ารขอคํ า อธิ บ ายของกลุ ม ตั ว อย า งจํ า แนกตามระดั บ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับต่ําเทานั้นที่ใชการขอคําอธิบาย สวนนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับสูงและปานกลาง ไมปรากฏการใชการขอคําอธิบายเลย
จากการวิเคราะหการขอคําอธิบายของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของภาระ
งาน พบวา นักศึกษาจะใชการขอคําอธิบายเฉพาะในการบรรยายภาพและการอธิบายคําศัพทเทานั้น
สวนการพูดเลาเรื่องจากการอาน และการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด โดยนักศึกษาจะแสดงพฤติกรรม
คือ การขอใหผูวิจัยถามใหมโดยการถามคําศัพทที่ไมทราบ
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการ
พูดภาษาอังกฤษตางกัน แสดงพฤติกรรมการขอคําอธิบายตางกัน และในการทําภาระงานตางกัน
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการขอคําอธิบายแตกตางกัน
5.3 การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง คือ การที่นักศึกษาพูดเหมือนคําพูดเดิมที่นักศึกษาพูด
ไวแลวทั้งที่พูดเหมือนกันทั้งหมด และเหมือนกันบางสวน
ตัวอยางที่ 28 (การเลาเรื่องจากการอาน / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
นักศึกษา : Once upon a time , has the rabbit and turtle and turtle.
ตัวอยางที่ 29 (การบรรยายเรื่องจากภาพ/ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : (ดูภาพแลวพูดวา) I think this place is in the south of Thailand. I
think it’s Island It’s island beautiful.
จากการวิเคราะหการพูดซ้ําคําพูดตัวเองของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ปานกลาง และต่ํา พบวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรม
ของการพูดซ้ําคําพูดตัวเอง คือมีการพูดซ้ําคําพูดตัวเอง ในระดับคํา กลุม และประโยค โดยเปน
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การพูดซ้ําเหมือนคําพูดเดิมหรือตัดคําพูดเดิม หรือมีการเปลี่ยนคําพูดเดิมของตัวเองเพียง 1 ครั้ง
หรือมากกวา 1 ครั้ง
จากการวิเคราะหการพูดซ้ําคําพูดตัวเองของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของ
ภาระงาน พบวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการพูดซ้ําคําพูดตัวเองที่ระดับคํา ระดับกลุม และระดับ
ประโยค ในทุกภาระงาน คือ การบรรยายภาพ การเลาเรื่องจากการอาน การอธิบายคําศัพท และ
การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด โดยลักษณะของภาษาในการพูดซ้ําคําพูดตัวเอง คือ พูดเหมือนคําพูด
เดิม ตัดคําพูดเดิม และเพิ่มจากคําพูดเดิม เพียง 1 ครั้ง หรือมากกวา 1 ครั้ง
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษตางกันแสดงพฤติกรรมการพูดซ้ําคําพูดตัวเองคลายคลึงกัน และในการทําภาระงาน
ตางชนิดกันนักศึกษาแสดงพฤติกรรมการพูดซ้ําคําพูดตัวเองคลายคลึงกัน
5.4 การตรวจย้ําความมั่นใจ คือ การที่นักศึกษาพูดกลาวซ้ําคําพูดของผูวิจัย หรือ
การถามผูวิจัย เพื่อใหทราบวาสิ่งที่ตังเองเขาใจนั้นถูกตองหรือไม
ตัวอยางที่ 30 (การเลาเรื่องจากการอาน/ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : Mr. ชอบ รักเรียน Study in Rajbhat Phetchburi He lives with the
monks in Wat เพรียง Temple One night ….. he (ฝนราย เรียกวา
“Nightmare” หรือเปลา แลวนักศึกษาทําสีหนาไมแนใจ
ตัวอยางที่ 31 (การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา)
นักศึกษา : (ดูภาพแลวถามผูวิจัยวาในกระเปาคือช็อคโกแลตหรือเปลา)
He goes to work every morning. And in his bag has chocolate
จากการวิเคราะหการตรวจย้ําความมั่นใจของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับกลางและต่ําเทานั้นที่แสดงพฤติกรรมการตรวจย้ําความมั่นใจ แตนักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงไมปรากฏการใชการตรวจย้ําความมั่นใจของตนเอง โดยแสดง
พฤติกรรมออกมาคือ การถามผูวิจัยวาคําศัพทที่ไมแนใจหรือไมรูถูกตองหรือไม เปนภาษาไทย
จากการวิเคราะหการตรวจย้ําความมั่นใจของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของ
ภาระงาน พบวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการตรวจย้ําความมั่นใจในเกือบทุกภาระงาน คือ การเลา
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เรื่องจากการอาน การอธิบายคําศัพท การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด สวนการบรรยายภาพนั้นไม
ปรากฏการใชการตรวจย้ําความมั่นใจ โดยในการแสดงพฤติกรรมการตรวจย้ําความมั่นใจ คือ การ
ถามผูวิจัยเพื่อตรวจสอบความมั่นใจของตนเองเปนภาษาไทย
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษตางกัน และในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการตรวจย้ําความ
มั่นใจตางกัน
5.5 การพูดซ้ําคําพูดของผูอื่น คือ การที่นักศึกษาพูดเหมือนกับคําพูดของคูสนทนา
ดวยระดับเสียงปกติ
ตัวอยางที่ 32 (การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด/ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : (นักศึกษาดูภาพแลวพูดวา) One man stays in the island for along time.
And he wait someone to help him ……….. (เงียบ 10 วินาที)
ผูวิจัย
: What’s happen next?
นักศึกษา : What’s happen next?
ตัวอยางที่ 33 (การพูดเลาเรื่องจากการอาน / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา)
นักศึกษา : Mr. ชอบ รักเรียน doesn’t like to buy the lottery But one night he’s
ฝนราย
ผูวิจัย
: Nightmare
นักศึกษา : He’s nightmare to the ghost tell the number 718
จากการวิ เ คราะหก ารพู ด ซ้ํ า คํ าพู ด ผู อื่น ของกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า แนกตามระดั บ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาทั้งสามระดับความสามารถแสดงพฤติกรรม
การพูดซ้ําคําพูดผูอื่นเหมือนกัน คือ การพูดซ้ําคําพูดของผูวิจัยทั้งสวนและบางสวน
จากการวิเคราะหการพูดซ้ําคําพูดผูอื่นของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของ
ภาระงาน พบวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการพูดซ้ําคําพูดผูอื่นในทุกภาระงาน คือ การบรรยายภาพ
การเลาเรื่องจากการอาน การอธิบายคําศัพท การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด โดยแสดงพฤติกรรมคือ
การพูดซ้ําคําพูดของผูวิจัยทั้งหมดและบางสวน
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จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษตางแสดงพฤติกรรมการพูดซ้ําคําพูดผูอื่นเหมือนกัน และในการทําภาระงานตางกัน
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการพูดซ้ําคําพูดผูอื่นเหมือนกัน
5.6 การสื่อสารใหชาลง คือ การที่นักศึกษาออกเสียงบางอยางประกอบการพูดของ
นักศึกษาเองดวยระดับเสียงปกติ เพื่อชวยระลึกถึงองคประกอบทางภาษาบางอยาง
ตัวอยางที่ 34 (การบรรยายภาพ / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลาง)
นักศึกษา : (ดูภาพพรอมพูดวา) I like this picture and Ah ……. It makes me feel
good and Ah ……. I want to be there.
ตัวอยางที่ 35 (การอธิบายคําศัพท / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
นักศึกษา : (นักศึกษากําลังอธิบายคําศัพท คําวา “Weapon”)
The policeman or Soldier use it Ah …… Such as gun , bomb
Amh ……. Something that dangerous.
จากการวิ เ คราะห ก ารสื่ อ สารให ช า ลงของกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า แนกตามระดั บ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวา นักศึกษาทั้งสามระดับความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับสูง ปานกลาง และต่ํา แสดงพฤติกรรมการสื่อสารใหชาลง
จากการวิเคราะหการสื่อสารใหชาลงของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของ
ภาระงาน คือ การบรรยายภาพ การเลาเรื่องจากการอาน การอธิบายคําศัพท และการพูดเลาเรื่องจาก
ภาพชุด โดยนักศึกษาแสดงพฤติกรรมการสื่อสารใหชาลง ทุกภาระงาน
จากขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ตางกันแสดงพฤติกรรมการสื่อสารใหชาลงเหมือนกัน และในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษา
แสดงพฤติกรรมการสื่อสารที่ชาลงเหมือนกัน
5.7 การเติมขอความ คือ การที่นักศึกษาพูดตอประโยคที่คูสนทนาพูดคางไวใหจบ
ตัวอยางที่
นักศึกษา
ผูวิจัย
นักศึกษา

36
:
:
:

(การบรรยายภาพ / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
(ดูภาพแลวพูดวา) I see the beach , sand water , stones Ah ……
Where’s places in Thailand ? Such as ……
Samui or PP Island
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ตัวอยางที่ 37 (การบรรยายภาพ / ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง)
นักศึกษา : (ดูภาพแลวพูดวา) When I see the picture I feel happy , freshy very
much. I love it.
ผูวิจัย
: What do you see in the picture? It has water ………
นักศึกษา : Mountain , water , Sky , foggy.
จากการวิเคราะหการใชการเติมขอความของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับ
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ พบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับสูงเทานั้น ที่ใชการเติมขอความโดยทันที โดยที่นักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง และต่ํา ไมปรากฏการใชการเติมขอความเลย
จากการวิเคราะหการเติมขอความของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชนิดของภาระ
งาน พบวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการเติมขอความในการบรรยายภาพเทานั้น และไมปรากฏการใช
การเติมขอความในการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด การอธิบายคําศัพท และการเลาเรื่องจากการอาน
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดสรุปไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษตางกัน แสดงพฤติกรรมการเติมขอความแตกตางกัน และในการทําภาระงานตางกัน
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการเติมขอความแตกตางกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึก ษาความถี่ในการใชกลวิธีการสื่อสารในการพูด
ภาษาอังกฤษแตละชนิด และเพือ่ เปรียบเทียบการใชและพฤติกรรมการใชกลวิธกี ารสือ่ สารแตละชนิด
ตามระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และตามชนิดของภาระงานของนักศึกษาชัน้ ปท่ี 1
เอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรี ที่กําลังศึกษารายวิชาการฟงและการพูด 2 ในภาคเรียนที่ 2 จํานวน 32 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 3 ชนิด คือ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ภาระงานเพื่อการสื่อสาร และตารางบันทึก
ขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 40
ขอ ภาระงานเพื่อการสื่อสารมี 4 ชนิด คือ การบรรยายภาพ การเลาเรื่องจากการอาน การอธิบาย
คําศัพท และการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด ตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร มี 2 ตาราง
คือ ตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสารสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ และตารางบันทึกการใช
กลวิธีการสื่อสารสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะหขอมูลมี 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใน
การวิเคราะหเชิงปริมาณใชวิธีการแสดงคาความถี่และรอยละของความถี่ ในการใชกลวิธีการ สื่อ
สาร และสถิติทดสอบไคสแควร (Chi – Square Test) สวนในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธี
การวิเคราะหพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสาร
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณไมเปนไปตามสมมติฐานที่กลาววา นักศึกษาใชกลวิธี
การสื่อสารที่ใ ชพื้นความรูภาษาอังกฤษมากที่สุด เนื่องจากงานวิจัยนี้พบวานักศึกษาใชกลวิธี
การปรับขอความมากที่สุด (รอยละ 30.26) โดยกลวิธีอื่นรองลงมาเรียงตามลําดับการใชจากมาก
ไปหานอยดังนี้ กลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ (รอยละ 27.97) กลวิธีการหลีกเลี่ยง (รอยละ
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14.63) กลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น (รอยละ 14.29) และกลวิธีการไมใชภาษาพูด
(รอยละ 12.84)
2. ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเปนไปตามสมมติฐานที่วานักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตางกัน มีก ารใชกลวิธีก ารสื่อสารที่แตกตางกัน กลาวคือนักศึกษาที่มีความ
สามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงและปานกลาง ใชกลวิธีการปรับขอความมากที่สุด
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา ใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ
มากที่สุด
3. ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณเปนไปตามสมมติฐานที่วา ในการทําภาระงานตางกัน
นักศึกษามีการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิดตางกัน กลาวคือ ในการบรรยายภาพและการเลาเรื่อง
จากการอาน ใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นในการอธิบายคําศัพท นักศึกษาใชกลวิธี
การปรับขอความมากที่สุดโดยการบรรยายภาพ ใชกลวิธีการหลีกเลี่ยงนอยที่สุด การเลาเรื่องจาก
การอาน ใชกลวิธีไมใชภาษาพูดนอยที่สุด การอธิบายคําศัพทใชกลวิธีพื้นความรูภาษาแมหรือ
ภาษาอื่น การพูดเลาเรื่องจากภาพชุดใชกลวิธีพื้นความรูภาษาอังกฤษนอยที่สุด
4. ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไมเปนไปตามสมมติฐานที่วามีความแตกตางในดาน
พฤติก รรมการใชก ลวิธีการสื่อสารของนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตาง
ระดับกัน เนื่องจากนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันแสดงพฤติกรรม
การใชกลวิธีการสื่อสารสวนใหญคลายคลึงกัน และผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปนไปตาม
สมมติฐานที่วามีความแตกตางในดานพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารในการทําภาระงานตาง
ชนิดกัน เนื่องจากในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสาร
ตางกันเปนสวนใหญ
อภิปรายผลการวิจัย
นักศึกษาใชกลวิธีการปรับขอความมากที่สุด
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา นักศึกษาใชกลวิธีการปรับขอความมากที่สุดแสดงวานักศึกษา
พยายามสื่อสารใหบรรลุเปาหมาย และเพื่อรักษาการสื่อสารของตนเองอยางสมบูรณ และรักษา
สถานภาพการสนทนาไวใหคูสนทนารูวาตัวเองกําลังพยายามสื่อสารอยู โดยจะเห็นไดชัดจากการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพ ที่นักศึกษาใชการพูดซ้ําคําพูดตัวเองและการสื่อสารใหชาลง เพื่อหยุดเวลา
คิดหาทางเพื่อสื่อสารตอไปตามที่ตองการใหได การใชกลวิธีการปรับขอความเหลานี้เพื่อแกปญหา
แกไขความบกพรองทางภาษา และเปนการใชภาษาแบบปฏิสัมพันธที่เปนการปรับการสนทนาเพื่อ

127
แกปญหา เมื่อเกิดความไมเขาใจหรือไมแนใจในสิ่งที่พูดและคาดวาผูฟงไมเขาใจ ซึ่งการใชกลวิธี
การปรับขอความเปนสิ่งที่ชวยชะลอเวลาเอาไว และทําใหชองทางการสื่อสารดําเนินตอไปในขณะ
เกิดปญหาในการสื่อสาร
ในทางตรงกันขาม นักศึกษาไมใชการขัดจังหวะหรือการพูดซอน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
นัก ศึกษาใชสมาธิในการฟงเพื่อสื่อสารความหมายอยู และในการที่นักศึกษาไมใชการทําเสียง
ประกอบ แสดงวานักศึกษาเลือกใชกลวิธีการไมใชภาษาพูดคือการทําทาใบ และการแสดงทาทาง
มากกวาอาจเปนเพราะเปนการสื่อสารที่งายและสื่อสารไดเขาใจเร็วกวาการทําเสียงประกอบ
จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาใชกลวิธีการสื่อสารครบทั้ง 5 ชนิด ซึ่งผลการวิจัยนี้สอด
คลองกับงานวิจัยอื่น ซึ่งแมอาจจะแตกตางในการแบงกลวิธีการสื่อสารเปนกลุมใหญ ๆ แตในการ
แบงเปนกลุม ยอย ๆ สวนใหญเหมือนกัน ดังเชนงานวิจยั ของพาริบาค (Paribakht 1985) ซึง่ พบวานัก
ศึกษาใชกลวิธีครบทั้ง 4 แนวคิด คือ แนวคิดดานภาษาศาสตร แนวคิดดานบริบท แนวคิดดาน
ความคิดรวบยอด และการทําทาใบ
จากผลการวิจัยนี้พบวานักศึกษาใชกลวิธีการปรับขอความมากที่สุด ผลการวิจัยนี้
แตกตางจากงานวิจัยอื่น ๆ เนื่องจากบางงานวิจัยที่ผานมาไมไดศึกษากลวิธีการปรับขอความเลย
ดังเชน งานวิจัยของคอรเดอร (Corder , in Faerch and Kasper eds. 1984) และงานวิจัย
ของพูลลิสและซิลส (Poulisse an Schils 1989) บางงานวิจัยศึกษาเฉพาะบางชนิดยอยของ
กลวิธีการปรับขอความ เชน งานวิจัยของฮาสทรัพและฟลิปสัน (Haastrup and Phillipson , in
Fasrch and Kasper eds.1984) ซึ่งศึกษาเฉพาะกลวิธีรวมมือ ซึ่งเปนการขอคําอธิบายและ
งานวิจัยของ ซี – คิง (Si – Qing 1990) ศึกษาเฉพาะกลวิธีการสื่อสารแบบกลาวซ้ํา และบางงาน
วิจัยศึกษาเฉพาะกลวิธีการปรับขอความอยางเดียว เชน งานวิจัยของซุย (Tsui 1991) และ
พลาวและกาส (Plough and Gass , in Crookes and Gass eds. 1993)
การที่นักศึกษาใชกลวิธีการปรับขอความมากที่สุด แสดงวานักศึกษามีความพยายามที่
จะสื่อสารใหประสบผลสําเร็จ เพราะกลวิธีการปรับขอความคือวิธีการที่นักศึกษาใชเพื่อรักษา
สภาพการพูดของตัวเองหรือรักษาสภาพการสนทนาไวใหคูสนทนารูวาตัวเองกําลังพยายามอยู
(Mcdonald 1992: 2531 – A) โดยจะเห็นไดชัดจากการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ที่นักศึกษาใชการพูด
ซ้ําคําพูดตัวเองและการสื่อสารใหชาลง เพื่อที่จะใชเวลาคิดหาทางสื่อความหมายตามที่ตองการให
ได
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นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันมีการใชกลวิธีการสื่อสารแตละ
ชนิดตางกัน
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันมีการใชกลวิธีการสื่อสาร
แตละชนิดตางกัน เพราะในการใชกลวิธีการสื่อสารตองอาศัยความสามารถทางการพูดภาษา
อังกฤษที่แตกตางกัน เชนกลวิธีการหลีกเลี่ยง กลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น และกลวิธี
การไมใชภาษา นักศึกษาไมตองอาศัยความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และนักศึกษาตอง
อาศัยความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษในบางกลวิธี เชน กลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ
กับการใชคําใกลเคียง การพูดคําออม การสรางคําใหม และการเรียงคําใหม ซึ่งกลวิธีการใช
พื้นความรูภาษาอังกฤษเปนกลวิธีที่ตองอาศัยความสามารถทางภาษาอังกฤษมากที่สุด เพราะ
นักศึกษาตองใชความรูภาษาอังกฤษทั้งในเรื่องหนวยคํา ความหมายของคํา การเรียงลําดับคํา
และความรูร อบตัว มาประกอบการพูด ภาษาอัง กฤษ นัก ศึก ษาจึงจะสามารถใชคําใกลเคียง
พู ด อ อ มค อ ม สรางคําใหม และเรียงคําพูดใหม และการใชกลวิธีการปรับขอความก็เชนกัน
นัก ศึกษาตองรูวาทําอยางไรจะใชสํานวนและแบบแผนในภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะรักษาสภาพ
การพูดหรือการสนทนาใหตอ เนือ่ งได ซึง่ งานวิจยั นีส้ อดคลองกับงานวิจยั ของซิ – คิง (Si – Qing
1990) พบวา นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลวิธีการสื่อสารที่ใช
พื้นความรูดานภาษาศาสตรมากกวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ํา
และนักศึกษาที่มีความสามารถทางพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําใชพื้นความรูดานความรูทั่วไป และ
กลวิธีการสื่อสารแบบกลาวซ้ํามากกวานักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับ
สูง พูลลิสและชิลล(Poulisse and Schils 1989) พบนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษา
ตางกันไมมีความรูเกี่ยวของกับชนิดของกลวิธีการสื่อสาร
การวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของพาริบาค (Paribakht 1985) ซึ่งพบวา นักศึกษาที่
มีความสามารถทางภาษาระดับปานกลางและสูงใชกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาที่สองมากกวา กล
วิธีที่มีพื้นฐานภาษาแม นักศึกษาที่เปนเจาของภาษาใชเฉพาะกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาที่สอง
นักศึกษาที่มคี วามสามารถทางภาษาระดับสูง และนักศึกษาทีเ่ ปนเจาของภาษาใชกลวิธกี ารสือ่ สาร
ทีใ่ ชวธิ กี ารดานภาษาศาสตรมากกวานักศึกษาทีม่ คี วามสามารถทางภาษาระดับปานกลาง นักศึกษา
ที่มีความสามารถระดับปานกลาง ใชกลวิธีการสื่อสารที่ใชวิธีการสรุปความคิดรวบยอดมากกวา
นักศึกษาที่มีความสามารถระดับสูงและนักศึกษาที่เปนเจาของภาษา และนักศึกษาที่มีความ
สามารถระดับปานกลางและสูงใชการทําทาใบมากกวานักศึกษาที่เปนเจาของภาษา งานวิจัยของ
ซิ – คิง (Si – Qing 1990) พบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาระดับสูงใชกลวิธีการสื่อสาร
ทีใ่ ชพนื้ ความรูด า นภาษาศาสตรมากกวานักศึกษาทีม่ คี วามสามารถทางภาษาระดับต่าํ และนักศึกษา
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ที่มีความสามารถทางภาษาระดับต่ําใชกลวิธีการสื่อสารที่ใชพื้นความรูดานความรู งานวิจัยของซุย
(Tsui 1991) พบวานักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาระดับสูงใชการตรวจย้ําความมั่นใจและ
การขอคําอธิบ ายมากกวานักศึก ษาที่มีความสามารถทางภาษาระดับต่ํา นัก ศึกษาที่มีความ
สามารถทางภาษาอังกฤษตางกันมีความถีใ่ นการใชกลวิธกี ารสือ่ สารแตละชนิดตางกัน เพราะการใช
แตละกลวิธีตองอาศัยความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน ในการใชกลวิธีการหลีกเลี่ยง
นักศึกษาไมตอ งใชความสามารถทางภาษาอังกฤษอะไรเลย ถานักศึกษาเงียบไป ยกเวนในบางกรณี
เชน นักศึกษาสามารถบอกคูสนทนาเมื่ออธิบายคําศัพทไมไดวา pass หรือนักศึกษาอาจจะแสดง
ทาทางบอกแกคูสนทนาโดยไมตองใชภาษาพูดเลยก็ได ในการใชกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแม
หรือภาษาอื่น บางกลวิธีเชนการเปลี่ยนภาษา นักศึกษาไมตองอาศัยความรูทางภาษาอังกฤษเลย
สําหรับกลวิธีการทําใหเปนภาษาตางประเทศ นักศึกษาอาจตองใชความรูเกี่ยวกับการออกเสียง
หรือการประสมคําในภาษาอังกฤษบาง สวนในการใชการแปลตรงตัว นักศึกษาตองมีความรูเ กีย่ วกับ
คําศัพทภาษาอังกฤษในกรณีที่นักศึกษา จะแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษแบบคําตอคํา นัก
ศึก ษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลวิธีการสื่อสารในปริมาณที่มากกวานัก
ศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับปานกลางและต่ํา งานวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงาน
วิจัยของเอลลิส (Ellis 1984) ซึ่งสรุปจากขอคนพบไดวา นักศึกษาที่มีความสามารถในการใช
ภาษาไดดี ที่สุด ไมใชกลวิธีใด ๆ ชวยใน การสื่อสารเลย และงานวิจัยของพูลลิสและซิลส
(Poulisse and Schils 1989) ที่ศึกษาพบวานักศึกษาที่มีความสามารถระดับสูงใช กลวิธีการ
ชดเชยนอยกวา นักศึกษาที่มีความสามารถระดับต่ํา ฮาสทรัพและฟลิปสัน (Haastrup and
Phillipson , in Faerch and Kasper eds. 1984: 192) กลาววา การมีปญหานอยไมไดหมาย
ความวาไมมีปญหา และเปนการไมถูกตอง ที่จะสรุปวา ถาปริมาณการใชกลวิธีการสื่อสารนอย
คือการประสบความสําเร็จในการสือ่ สาร จะเห็นไดวา นักศึกษาทีม่ คี วามสามารถทางภาษาอังกฤษ
ระดับปานกลางและต่ํา ใชกลวิธีการหลีกเลี่ยงมากกวานักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา
อังกฤษระดับสูงดวย
ในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษามีการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิดตางกัน
นัก ศึก ษาใชก ลวิธีก ารสื่อสารแตละชนิดในการทําภาระงานตางกัน เพราะเกิดจาก
ธรรมชาติของภาระงานแตละชนิด การบรรยายภาพเปนภาระงานที่อาจจะเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
นักศึกษากับผูว จิ ยั ถาหากนักศึกษาหยุดชะงักระหวางการพูด ผูว จิ ยั ก็จะปอนคําถามใหบรรยายภาพ
ตอไป ซึ่งนักศึกษาจะสามารถใชจินตนาการของตัวเองประกอบกับขอมูลที่ปรากฎจากรูปภาพ
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เพื่อทีจ่ ะสื่อความหมายใหผวู จิ ยั เขาใจและถานักศึกษาตองการหลีกเลีย่ งการพูดอะไรก็เปนสิง่ ทีท่ าํ ได
การเลาเรื่องจากการอานอาจจะมี ปฏิสัมพันธเชนกัน คือ นักศึกษาถามคําศัพทที่ไมรูแลวเลาเรื่อง
จากเนื้อหาตามความตองการ ดังนั้นนักศึกษาสามารถหลีกเลี่ยงการพูดไดบางเรื่อง ถานักศึกษา
ตองการ เพราะเปนการเลาเรื่องจากการอานไมใชการแปล การอธิบายคําศัพทอาจเปนภาระงาน
ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ คือ การพยายามสือ่ ความหมายของคําศัพทเพือ่ ใหผวู จิ ยั เขาใจ ถานักศึกษาไมตอ งการ
อธิบายคําศัพทใดก็จะแสดงใหเห็นชัดเจนมาก ในการอธิบายคําศัพทนั้นเปนภาระงานที่มีลักษณะ
การบังคับมากที่สุด การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด เปนภาระงานมีปฏิสัมพันธ กลาวคือ นักศึกษา
พยายามที่จะสื่อสารกับผูวิจัย โดยการสรุปเรื่องจากภาพ การพูดเลาเรื่องตามลําดับภาพ
และ นักศึกษาสามารถหาคําหรือบริบทจากรูปภาพมาใหในการพูดเลาเรื่อง สําหรับภาระงานที่มี
ลักษณะการบังคับพูดมากที่สุด คือ การอธิบายคําศัพท เพราะตองการอธิบายคําศัพททุกคํา โดยที่
ผูวิจัยจะใหคําแปลของคําศัพทแตละคําเทานั้น รองลงมาคือ การเลาเรื่องจากการอาน เพราะ
นักศึกษาตองเลาเนื้อหาสาระที่กําหนดไวใหครอบคลุมแมจะไมไดแปลมาทุกประโยค ภาระงานที่มี
ลักษณะการบังคับพูดอันดับที่ 3 คือ การพูดเลาเรื่องจากภาพชุด เพราะนักศึกษาจะตองพูด
เลาเรื่องและสรุปเรื่องจากภาพที่กําหนดไวใหครอบคลุม สวนภาระงานที่มีลักษณะบังคับใหพูด
นอยทีส่ ดุ คือ การบรรยายเรือ่ งจากภาพเพราะนักศึกษาสามารถพูดมากเทาไรก็ไดตามความตองการ
หรือตามจินตนาการของตนเอง
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของพูลลิสและซิลส (Poulisse and Schils 1989)
ซึ่งพบวา นักศึกษาใชกลวิธีแบบวิเคราะหมากในการอธิบายศัพท และมักใชกลวิธีแบบภาพรวม
และกลวิธีถายโอน ในการเลาเรื่องใหมและการสัมภาษณป ากเปลา งานวิจัยของทานากะ
(Tanaga 1994) พบวา นักศึกษาจะใชกลวิธีการสื่อสารใดขึ้นอยูกับธรรมชาติของภาระงาน
เมือ่ นําผลการวิจยั การใชกลวิธกี ารสือ่ สารในการอธิบายคําศัพทของ กาญจนา เศียรประภัสสร (2536)
และผลการวิจัยนี้มาเปรียบเทียบกันปรากฏวาสอดคลองกัน คือ กาญจนา เศียรประภัสสร พบวา
นักศึกษาใชกลวิธกี ารใชภาษาทีส่ องภาษาเดียวมากทีส่ ดุ และงานวิจยั นีพ้ บวานักศึกษาใชกลวิธที ใ่ี ช
พื้นความรูภาษาอังกฤษมากที่สุด เมื่อนําผลการวิจัยการใชกลวิธีการสื่อสารในการสนทนาของ
ฮาสทรัพและฟลิปสัน (Haastrup and Phillipson , in Faerch and Kasper eds. 1984)
ผลการวิจัยนี้เปรียบเทียบกันปรากฏวาไมสอดคลองกัน เนื่องจากฮาสทรัพและฟลิปสัน พบวา นัก
ศึกษาใชกลวิธีที่ใชพื้นความรูภาษาแมมากกวากลวิธีอื่น แตงานวิจัยนี้พบวานักศึกษาใชกลวิธีการ
ปรับขอความมากที่สุด
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นักศึกษาใชกลวิธกี ารสือ่ สารในการอธิบายคําศัพทมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากการอธิบายคําศัพท
เปนภาระงานที่มีลักษณะบังคับใหพูดมากที่สุด และการอธิบายคําศัพทเปนภาระงานที่ตรงกับ
สภาพปญหาของการพูดมากที่สุด พูลลิสและซิลส (Poulisse and Schils 1987 : 16) กลาววา
ผูที่พยายามพูดภาษาตางประเทศมักจะประสบปญหารูคําศัพทที่เหมาะจะนํามาใชไมเพียงพอ ซิ –
คิง (Si – Qing 1990 : 159) กลาววา กลวิธกี ารสือ่ สารในภาษาเปาหมายเกี่ยวของกับคําศัพทมากที่
สุด ดังนั้นเมื่อนักเรียนตองอธิบายคําศัพทนักศึกษาจึงตองใชกลวิธี การตาง ๆ มาชวยใหสื่อความ
หมายที่ตองการใหได และเมื่อนักศึกษาตองสื่อความหมายมากในขณะที่ใชภาษาอังกฤษไดยังไม
คลองแคลว ปริมาณการใชกลวิธีการสื่อสารจึงมากไปดวย
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกัน แสดงพฤติกรรมการใชกลวิธี
การสือ่ สารสวนใหญคลายคลึงกัน และในการทําภาระงานตางกัน นักศึกษาแสดงพฤติกรรม
สวนใหญแตกตางกัน
จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารในเชิงปริมาณพบวา นักศึกษา
ที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันใชกลวิธีการสื่อสารสวนใหญคลายคลึงกัน และ
ในการทําภาระงานตางกันนักศึกษาแสดงพฤติกรรมสวนใหญแตกตางกัน ในการวิเคราะหตาม
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกัน พบวามีการใชกลวิธีการสื่อสารทั้งหมด 2 ลักษณะ
คือ (1) การแสดงทาทางประกอบการพูดภาษาอังกฤษ และ (2) การแสดงทาทางประกอบการพูด
ภาษาไทย ซึ่งในลักษณะที่ 1 นักศึกษาแสดงพฤติกรรมเหมือนกัน โดยนักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงแสดงพฤติกรรม การใชแสดงลักษณะที่ 1 จํานวน 4 ครัง้ นักศึกษา
ที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางแสดง 3 ครั้ง และนักศึกษาที่มีความ
สามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําแสดงพฤติกรรมการใชทาทาง 2 ครั้ง ดังนั้นสรุปไดวา
นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษตางกันนั้นมีการแสดงพฤติกรรมการแสดงทา
ทางเหมือนกัน ในลักษณะที่ 2 นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงแสดง
พฤติกรรมในลักษณะที่ 1 แสดง 3 ครั้ง นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับ
ปานกลาง แสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ 2 แสดง 3 ครั้ง และนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับต่ํา แสดง 4 ครั้ง ดังนั้นสามารถสรุปไดวานักศึกษาแสดงพฤติกรรมการแสดง
การใชทาทางคลายคลึงกัน ในระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษที่ตางกัน
จากการวิเคราะหเชิงคุณภาพแยกตามชนิดของภาระงานพบวา ถานักศึกษาใชกลวิธีใด
แลว นักศึกษาจะแสดงพฤติกรรมในการใชกลวิธีการสื่อสารบางชนิดของภาระงาน คือ ในการ
บรรยายภาพนั้นไมปรากฏการใชแสดงทาทางในลักษณะที่ 1 และ 2 เลย และในการทําภาระงาน
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ที่เหลือ คือ การเลาเรื่องจากการอาน การอธิบายคําศัพท และการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด ปรากฏ
ลักษณะทาทางที่ 1 และ 2 ดังนั้นสรุปไดวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการใชทาทางแตกตางกัน
ในการทําภาระงานแตละชนิด คือ การบรรยายภาพ การเลาเรื่องจากการอาน การอธิบายคําศัพท
และการพูดเลาเรื่องจากภาพชุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการเรียนการสอนทักษะพูดภาษาอังกฤษ
1. ควรมีการสอนกลวิธีการสื่อสารในวิชาภาษาอังกฤษ ไดแก กลวิธีการหลีกเลี่ยง
กลวิธีการใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น กลวิธีการใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ กลวิธีการไม
ใชภาษาพูด และกลวิธีการปรับขอความ โดยเฉพาะทักษะพูดเพราะกอนที่นักศึกษาเรียนการพูด
นั้น ควรมีความรูในการใชกลวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อมีวิธีการที่จะใชแกปญหา และมี
โอกาสใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง ทั้งนี้เพราะความสําเร็จในการแกปญหาการสื่อสาร
ขึ้นอยูกับความสามารถในการใชกลวิธีการสื่อสารที่จะแกปญหาไมใชความเคยชินหรือเคยประสบ
ปญ หาที่คลายคลึงมากอน (Tanaga 1994) เพราะกลวิธีการสื่อสารนั้นสามารถที่ฝกฝนได
เพื่อประสิทธิภาพในการพูดภาษาอังกฤษที่ดีตอไป
2. ในการเลือกทําภาระงานแตละชนิด ในการเรียนการสอนควรใหนักศึกษาเปนผูหา
หรือจัดทําภาระงานดวยตนเอง แลวเลือกกลวิธีก ารสื่อสารที่เหมาะสมกับภาระงานดังกลาว
เนื่องจากนักศึกษามีโอกาสที่จะเลือกทําภาระงานตามความสนใจของตนเอง และภาระงานควรมี
ความหลากหลาย และมีความสอดคลองกับชีวิตประจําวัน เชน การสนทนา แตคูสนทนาควรเปน
เจาของภาษา เพื่อใหเกิดการประยุกตใชกลวิธีการสื่อสารในชีวิตจริงและประสบความสําเร็จในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น
3. ในการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารนั้น ควรมีการจัดในลักษณะการเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (child centered) มีการสํารวจความตองการของนักศึกษามากอนทีจ่ ะจัดการเรียนการสอน
(need analysis) โดยในการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารควรมีความสอดคลองเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเปนคนเกง คนดี และคนมีความสุขในการเรียน เกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน
4. ควรมีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู และกําหนดจุดประสงคในเชิงเนื้อหาภาษา
กับกลวิธีการสื่อสารควบคูกันไป โดยมีการสอดแทรกหลักสูตรทองถิ่น ของผูเรียนเขาไปดวย

133
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1. ควรมีการวิจัยกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเปนกลุมประชากรที่ตองนํา
ความรูที่เรียนมาทั้งหมดไปใชจริงในชีวิตประจําวันในกรณีของการฝกงานของนักศึกษา เพราะ
นักศึกษาไดผานการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษมาแลวทั้งหมด ดังนั้นควรมีการสํารวจ
พฤติก รรม การใชก ลวิธีการสื่อสารของนัก ศึก ษา เพื่อความพรอมในการใชภาษาอังกฤษใน
สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน
2. ควรมีก ารศึก ษาเปรียบเทียบการใชกลวิธีการสื่อสารระหวางนักศึกษาที่ใชภาษา
อังกฤษเปนภาษาแม กับนักศึกษาทีใ่ ชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศเพือ่ ศึกษาความเหมาะสม
ในการใชกลวิธีการสื่อสารของนักศึกษาที่มีพื้นความรูทางภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน
3. ควรใชภาระงานอื่นนอกเหนือจากภาระงาน 4 ชนิดนี้ ในงานวิจัยครั้งตอไป และเปน
ภาระงานสื่อสารทางตรง ทั้งนี้เพื่อใหทราบวามีภาระงานอะไรอีกที่สามารถนํามาฝกการใชกลวิธี
การใชการสื่อสารของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

134
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว, 2539.
กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา. “หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.1 เสร็จ ม.ค. แน.” มติชน ,4
(มกราคม 2539): 11.
กัลยาณี เรือนทอง. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบทดสอบโคลซแบบมีตัวเลือกและ
แบบจับคู ที่มีการตัดคําแบบมีระบบและแบบสุม ในการวัดความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.”วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.
กาญจนา เศียรประภัสสร. “ความสามารถดานกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา.” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536.
เกษณี มณีรัตน. ”การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการใชกลวิธีการสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษระหวาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่หกโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.
จํานงค แกวเพ็ชร. “การศึกษากลยุทธการสือ่ สารในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล.”
วิทยา
นิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2539.
นริศรา ดานุวงศ. “ผลของการใชเทคนิคการสื่อความหมายใหเขาใจตรงกันที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาษาอังกฤษทักษะฟง – พูด ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 3.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2536.
นิคม ตังคะพิภพ. สถิติเบื้องตนทางการศึกษา. พิษณุโลก : โครงการตํารามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2529.

135
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : B & B Publishing, 2535.
พิณทิพย ทวยเจริญ. การพูดภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536.
มหาวิทยาลัย, สุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 3 หนวยที่ 715.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
รัชนีกร สุทธจิตต. “ความสัมพันธระหวางคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบโคลซและแบบทดสอบ
เลือกตอบเพื่อวัดสมรรถภาพในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับระกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง.” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา
อังกฤษบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525.
ศิริพร ฉันทานนท. “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสอนของครูและเวลาที่ใชในการเรียนของ
นักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533.
สมบัติ ศิริคงคาสกุล. “ ผลการสอนกลวิธีในการสื่อสารที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539.
สุกินา ยีอาร. “ศึกษาสถานภาพ และวิเคราะหความตองการในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2.” วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532.
สุธารี ประเสริฐสรรพ. “ประสิทธิภาพของแบบทดสอบโคลซในการกําหนดความยากงายของ
ขอความภาษาอังกฤษ และวัดระดับความสามารถทางการอานของนักเรียนที่มีระดับ
การอานเทียบเทาเกรด 5-6.” วิทยานิพนธศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2523.
สุพัฒน สุกมลสันต. ก การอภิวิเคราะหและการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในระหวางป พ.ศ.2515-2530. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 2535.

136

สุภัทรา

อัจฉรา
อานันท
อินทิรา

. ข คูมือ CTIA โปรแกรมสําหรับแบบทดสอบ (Classical Test Item Analysis).
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.
อักษรานุเคราะห. การใชกลวิธีเพื่อการสื่อสารกับการสอนภาษาอังกฤษ. ในแนวคิดและ
เทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ. . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539.
วงศโสธร. เทคนิคการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2539.
ปนยารชุน. “เรียนอังกฤษอยางไรถึงไดดี.” มติชน , 3 ธันวาคม 2539, 12.
นาเมืองรักษ. “กลวิธีการเรียนและวิธีการสื่อสารในการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.” วิทยานิพนธศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542.

ภาษาตางประเทศ
Abdil – Hafiz. “The Relationship between Types of Communication Strategies and
Communicative Effectiveness of High and Low – Input Second Language
Generators.” Dissertation Abstracts International 52 (1992): 2446A–2444A.
Alam, Mohammed Assad. “The Effect of Three Experimental Intervention on the
Spoken English Proficiency of Eighth Grade Saudi Arabian Students.”
Dissertation Abstracts International 47 (1986): 2060- A.
Aliweh , Ahmed Mahmoud. “The Short and Long Term Effect of Communication
Strategy Instruction on the Speaking Proficiency of Egyptian College
Students.” Ph.D. Thesis, State University of New York at Buffalo, 1989.
Bialystok, E. “The Role of Conscious Strategies in Second Language Proficiency.”
Canadian Modern Language Review (March 1979):372-394.
Bialystok, Ellen and Froehlich, M. “Oral Communication Strategies for Lexical Difficulty.”
Interlanguage Studies Bulletin 5 (January 1980): 3 – 30.
Bialystok, Ellen. Communication Strategies: A Psychological Analysis of Second –
Language Use. Oxford: Basil Blackwell, Inc., 1990.
Blum, Shoshana and Levenston , Eddie A. “Lexical Simplification in Second.”

137
Language Acquisiton. (1978): 43- 64.
Bongaerts , Theo and Poulisse , Nanda. “Communication Strategies in L1 and L2:
Same or Different?” Applied Linguistic 10 (March 1989): 252 – 268.
Breen , M. “Processes in Syllabus Design.” In General English Syllabus Design.
Edited by C. Branfit. Oxford: Pergamon Press, 1984.
Brumfit, Christopher. Communicative Methodology in Language Teaching : The roles
of fluency and accuracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
Buckby , Michael. “What Should be the Content of Communicative Testing? In Peter
Green, ed.” Communicative Language Testing. Strasbourg: Council of
Europe, 1987.
Campell , Donald , et el. English in International Settings: Problems and Their
Causes. Readings in English as an International Language. Hawaii:
Rergamon Institute of English, 1983.
Canale, Michale, and Swain, Merrill. “Theoretical Based of Communicative
Approaches to Second Language Teaching and Testing.” Applied
Linguistic 1 (January 1980): 1 – 47.
Canale, M., and Swain, M. “Theoretical Bases of communicative Approach to
Second Language Teaching and Testing.” Applied Linguistics 17 , 6
(November 1980)
Corder, S. Pit. Error Analysis and Interlanguage. New York: Oxford University Press,
1982.
Corder, Pit C. “The significance of learner’s errors.” In Error Analysis and
Interlanguage. London: Oxford University Press, 1981.
David B. Guralnik. Webster’s New World Dictionary of the American Language.
New York: Simon and Schuster, 1984.
Dornyei, Zoltan. “On the Teachabillity of Communication Strategies.” TESOL Quarterly
29 (Spring 1995): 55 – 85.
Dornyei, Zoltan, and Thurrell, Sarah. “Strategic Competence and How to Teach
It.” ELT Journal 45 (January 1991): 16 – 23.

138
Dornyei, Zoltan. “On the Teachability of Communication Strategies.” TESOL Quarterly
29 (Spring 1995): 55 – 84.
Dornyei, Zoltan, and Scott, Mary Lee. ”Communication Strategies: An Empirical
Analysis with Retrospection.” In J.S. Turley& K. Lusby (eds.), Selected
Papers from the Proceedings of the 21st Annual Symposium of the
Dissertation Language and Linguistics Society, Provo, UT : Brigham
Young University, 1995.
Dornyei, Zoltan, and Scott, Mary Lee. “Communication Strategies in a Second
Language: Definitions and Taxonomies.” Language Learning 47 (1997):
173 – 210.
Dornyei, Zoltan, and Thurrell, Sarah. Conversation and Dialogues in Action. Hummel
Hempstead, England: Prentice Hall, 1991.
Ellis, Rod. “Communication Strategies and The Evaluation of Communicative
Performance.” ELT Journal 38 (January 1984): 39 – 44.
Ellis, Rod. “Informal and Formal Approaches to Communicative Language Teaching.”
English Language Teaching Journal 2 (1982): 73 – 81.
Ellis, Rod. “Communication Strategies and the Evaluation of Communicative
Performance.” ELT Journal 38 (1984): 39 – 44.
Faerch, Claus and Kasper Gabriele. “Plans and Strategies in Foreign Language
Communication.” In Strategies in Interlanguage Communication. Edited by
Claus Faerch & Gabriele Kasper. England: Longman, 1983.
Faerch, claus, and Kasper, Gabriele, eds. Strategies in Inter Language Communication.
London: Longman, 1984.
Faerch, Claus and Gabriele Kasper. “Plans and Strategies in Foreign Language
Communication.” In C. Faerch, and G. Kasper, eds. Strategies in Interlingua
Communication. England: Longman, 1984.
Gass, Susan M., and Massedn, Carolyn G, eds. Input. In Second Language
Acquisition. Cambridge: Newbury House Publishers, 1985.

139
Glass, Gene V, and Hopkins, Kenneth D. Statistical Methods in Education and
Psychology. , ed. New Jersey: Prentice – Hall, INC., 1990.
Haastrup, Kirsten and Phillipson, Robert. “Achievement Strategies in Learner / Native
speaker interaction.” In Strategies in Interlanguage Communication, edited by
Claus Faerch & Gabriele Kasper. London: Longman, 1983.
Karaki, Mahir Abdil – Hafiz. “The Relationship between Types of Communication
Strategies and Communicative Effectiveness of High and Low Input
Second Language Generators.” Dissertation Abstracts International 52
(January 1992): 2443A – 2444A.
Krashen, Stephen D., and Terrell, Tracy D. The Natural Approach: Language
Acquisition in the Classroom. New York: Prentice Hall, 1988.
By M. Burt, H. Dulay, and M. Finocchiero. New York: Regents Publishing, Inc., 1977.
Krashen, Stephen D. Second language Acquisition and Second Language Learning
Oxford: Oxford University Press, 1981.
Lahlou , Moncef. “A Morpho – syntactic Study of Code – Switching” Dissertation
Abstracts International between Moroccan Arabic and French.”
(7 January 1992): 2529 –A.
Littlewood, William. Foreign and Second Language Learning : Language Acquisition
Research and Its Implications for the Classroom. Cambridge : Cambridge
University Press, 1984.
Littlewood , Willam. Communicative Language Teaching. Britain: Cambridge
University Press, 1995.
Liskin – Gasparro, E. Judith. “Circumlocution, Communication Strategies, and the
ACTFL Proficiency Guidelines : An Analysis of Student Discourse.”
Foreign Language Annals 29 No.3, (1993): 317 – 330.
O’Malley, J. “The Effects of Training in the Use of Learning Strategies on English
as a Second Language, In Anita Wenden and John Rubin (eds.),”
Learner Strategies in Language Learning. New Jersey : prentice Hall

140
International, 1987.
Mabry , Anne , “The Communication and Learning Strategies of Five Adult
Learners of English as a Second Language.” Dissertation Abstracts
International 55 (1995): 1932 – A.
McRobbie , Karen Frances. “Perceived Fluency : A Study of Self – corrections
Speech Rate and Three Foreign Accents as Components of Fluency
in English as a Second Language. “ Dissertation Abstracts International 55
(September 1994): 459 – A.
Monoz – Duston , Emma. “Self – repetitions: Analyzing the Speech of Spanish and
English Bilingual Children.” Dissertation Abstracts International 53
(December 1992): 1892 – A.
Mosiori, Kadia Kayiba. “The Effects of Consciousness – raising about
Communication Strategies on the Second Language Strategic
Performance of Adult Learners of French as a Foreign Language.”
Dissertation Abstracts International 53 (February 1993): 2721 – A.
Naiman, Neil, Frohilch, Maria, Stern, H.H. , and Todesco, Angie, The Good
Language Learner, Toronto : Ontario Institute for Studies in education,
1978.
Nimtiparat, Siriporn. “Developing Students” strategic Competence in Speaking
through Using Communication Strategies, especially Circumlocution.”
M.A. Thesis, King Mongkut’s Institute of Technology Thonbury, 1993.
Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classrooms. Cambridge :
Cambridge University Press, 1989.
Paribakht, Tahereh. “Strategic Competence and Language Proficiency “Applied
linguistic 6 (1985):132 – 146.
Paulston , Christina Bratt and Mary Newton Bruder. Teaching English as a Second
Language Techniques and Procedures. Cambridge, Massachusetts,
Winthrop Publishers. Inc., 1976.

141
Popal, Mohammad Sedique. “Code – switching and Code- mixing in an Immigrant
Afghan Speech Community in the United States.” Dissertation Abstracts
International 54 (September 1993): 918 – A.
Poulisse, Nanda, and Schils, Erik. “The Influence of Task – and Proficiency –
Related Factors on the Use of Compensatory Strategies : A Quantitative
Analysis.” Language Learning 39 (January 1989): 15 – 48.
Poulisse, N., Bongaerts, T., & Kellerman, E. “The Use of Retrospective Verbal
Reports in the Analysis of Compensatory Strategies.” In C. Faerch & G.
Kasper (eds.), Introspection in Second language Research, Avon :
Multilingual Matters, 1987.
Poulisse, Nanda and Schils, Erik. The Influence of Task – and proficiency – Related
Factors on the Use of Compensatory Strategies : A Quantitative Analysis.
Language Learning 39 (January 1989): 15 – 48.
Rubin, Joan. What the Good Language Learner Can Teach Us. TESOL 9 (March 1975).
Rubin, J. and A. Wenden, Learner Strategies: Theory research and Applications.
Englewood Cliffs, N J: Prentice Hall International, 1987.
Saiz, Marcia. “Communication Strategies.” English Teaching Forum (October 1990):
23 – 25.
Savignon , S. “A Study of the Effect of Training in Communicative Skills as Past
of a beginning college French course on student attitude and
Achievement in Linguistic and Communicative competence.” Dissertation.
University of Illinois, Champaign Urbana. Expanded and published as
communicative competence : an experiment in foreign language
teaching, 1972.
Savignon, S. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. Addison –
Wesley: Reading Mass, 1983.
Scott , Roger. Speaking , In Keith Johnson and Keith Morrow ,eds. ,
Communication in the Classroom. Essay: Longman Group Ltd., 1981.

142
Searle J.R. Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
Selinker, L. Interlingua. IRAL 10 (1972): 209 – 230.
Shaw, Willard D. Asian Student Attitude Towards English. “In Reading in English as an
International Language.” Hawaii: Paragons Institute of English, 1983.
Si – Qing, Chen. “A Study of Communication Strategies in Inter language
Production by Chinese EFL Learners.” Language Learning 40
(June 1990): 155 – 187.
Si – Qing, Chen. “A study of Communication Strategies in Interlingua Production
By Chinese EFL Learners.” Language Learning 40 (1990): 159 – 161.
Smith, K. Valeric. “Achieving Communicative Competence : Games to Develop
Communication Strategies.” Modern English Teacher 16 (Summer 1989) :
25 – 28.
Tanka, K. “Strategies in Second Language Communication : A Case study of
Adult Learners of English in Japan.” Dissertation Abstracts International 54
(April 1994): 3732 – A.
Tarone, Elaine. “Communicative Strategies, Foreigner Talk, and Repair in Interlingua.”
Language Learning 30 No. 2, (1980): 417 – 431.
Tarone, Elanine and George Yule. Focus on the Language Learner. Oxford :
Oxford University Press, 1989.
Ton, Mai. “Communicative Strategies Employed by Thai Learners English at
University Level in Interaction with Native Speakers.” M.A. Thesis,
Mahidol University, 1989.
Tsui , A. B M. “Learner Involvement and Comprehensible Input.” RELC Journal 22
(December 1991): 44 – 60.
Ur, Penny. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press,
1996.
Valette , M. Rebecca. Modern Language Testing. New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1977.
Varadi, Tamas. Strategies of Target Language Learner Communication : Message

143
Adjustment. IRAL (1980). 59 – 71.
Wang, Hye – Sook. “Learner Involvement and Comprehensible Input.” RELC Journal 22
(December 1991): 44 – 60.
Weir, Cyril J. “Communicative Language Testing.” New York: Pretence Hall, 1990.
Wiriyachitra, Arunee. “Advanced English Conversation Skills.” Forum 32
(January 1994): 49 – 50.
Willems , Gerard M. Communication Strategies and Their Significance in Foreign
Language Teaching System 15 (March 1987) : 351 – 364.
Xiaohong , Dong. “ Developing Oral Communicative Competence among English
Majors at the Intermediate Level.” FORUM 32 (April 1994): 31 – 32.
Yule, Georye and Tarone , Elaine. “Eliciting the Performance of Strategic Competence.
In Robin C.” Scarcely. Octal. , Developing Communicative Competence in a
Second Language. USA. Newbury House Publishing, 1990.

ภาคผนวก

145

ภาคผนวก ก
- แบบสอบถามเกี่ยวกับหนาที่ของภาษา รายวิชาการฟงและการพูด 1 – 2
รหัสวิชา (1551101 – 2)
- คาดัชนีความสอดคลองของหนาที่ภาษา รายวิชาการฟงและการพูด 1 – 2
รหัสวิชา (1551101 – 2)

แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
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หนาที่ของภาษา (Language Functions) รายวิชาการฟงและการพูด 1 (1551101)
และการฟงและการพูด 2 (1551102) ในการสรางแบบทดสอบความสามารถทางการพูดภาษา
อังกฤษ
เกณฑการใหคะแนน
+1 หมายถึง เปนหนาที่ของภาษาในการใชภาษาอังกฤษรายวิชาการฟงและการพูด 1 – 2
0 หมายถึง ไมแนใจวาเปนหนาทีข่ องภาษาในการใชภาษาอังกฤษรายวิชาการฟงและการพูด 1-2
- 1 หมายถึง ไมคิดวาเปนหนาที่ของภาษาในการใชภาษาอังกฤษรายวิชาการฟงและการพูด 1–2
หนาที่ของภาษา
ระดับการใชภาษาอังกฤษรายวิชาการฟงและการพูด 1-2
(Language Functions)
+1
0
-1
1 Greeting
2 Describing picture or events
3 Interviewing
4 Expressing Thanks
5 On The Telephoning
6 Requesting for information
7 Offering help
8 Making Apologies
9 Asking for giving information
10 Talking about weather
11 Shopping
12 Asking for Suggestions
13 Looking for a job
14 Asking for direction
15 Asking for helps
16 Agreement
17 Identifying word
18 Making Appointment
19 Narrating stories
20 Retelling the story
คาดัชนีความสอดคลองของหนาที่ของภาษา (Language Functions) รายวิชาการฟง
และการพูด 1 (1551102) และการฟงและการพูด 2 (1551102) จากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หนาที่ของภาษา
(Language Functions)
Greeting
Describing picture or events
Interviewing
Expressing Thanks
On The Telephoning
Requesting For information
Offering help
Making Apologies
Asking for giving information
Talking about weather
Shopping
Asking for Suggestions
Looking for a job
Asking for direction
Asking for helps
Agreement
Identifying word
Making Appointment
Narrating stories
Retelling the story

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่
+1
2
3
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1

รวม

IC

1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2

0.3
0.6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.6
0.6
1
0.6
0.6

หมายเหตุ คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรของสุโขทัยธรรมาธิราช (2535:456) ดังนี้
IOC =

เมื่อ

IOC
R
N

∑R
N

แทน ดัชนีความสอดคลอง
แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งประกอบดวย 1 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบ วัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
จํานวน 40 ขอ
2. ขอสอบแตละขอมีคําตอบที่ถูกตองอยูเพียงขอเดียว กากบาทใหตรงกับตัวเลือกที่
นักเรียนคิดวาถูกตองลงในกระดาษคําตอบใหชัดเจน ดังตัวอยาง
A

B

C

D

1
2
3. ถานักศึกษาตองการเปลี่ยนคําตอบใหขีดฆาคําตอบเดิม แลวกากบาทคําตอบใหม
ใหชัดเจน ดังตัวอยาง
A

B

C

D

1
2
4. นักศึกษามีเวลาทําแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง ไมควรใชเวลาในการทําแบบทดสอบ
นอยกวา 15 นาที
5. หาทําเครื่องหมายใด ๆ ลงบนแบบทดสอบ
6. เมื่อนักศึกษาทําแบบทดสอบเสร็จแลว ใหตรวจสอบวาเขียนชื่อ นามสกุล และ
รายละเอียดอื่น ๆ ในกระดาษคําตอบครบถวนหรือไมกอนที่จะสงทั้งแบบทดสอบและกระดาษ
คําตอบใหอาจารยผูคุมสอบ
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Directions:

Choose an appropriate alternative for each blanks

Part I Speaking
Requesting for information
A guest approaches the reception desk of a hotel and talks to the
receptionist.
Receptionist
:
Good morning , sir.
Guest
:
Good morning I’ve got a problem. You see the air
conditioning in my room isn’t cold enough.
Receptionist
:
Oh, I’m sorry ,
(1)
at once.
Guest
:
Thanks very much. And I have another request
(6)
on the best place to go and buy silk.
Receptionist
:
Well , there’s a shop around the corner called “Thai
Silk & Handicrafts” They have variety of silk products
and locally hand made handicrafts.
Guest
:
I have to bargain?
Receptionist
:
Everything has a fixed price there.
Guest
:
Oh good. I like that. I think bargaining is (3) and
I’m not used to it.
Receptionist
:
I can understand that.
Guest
:
O.K. Thank you very much.
Receptionist
:
You’re welcome , sir.
1)

a.
b.
c.
d.

I’ll have someone fix it
They will switch it off
You must close that
There’s something wrong about air conditioning
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2)

3)

a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

No opinion
Any ideas
Some hope
Few words
a shame
an experience
a matter of fact
a waste of time

Interviewing
4) A : I’m having a job interview tomorrow.
B : Good luck , and I’ll drink to that too.
A:
.
a) That sounds like fun, but I must excuse myself.
b) That’s good of you but I don’t need any drink now
c) You’re sweet to say that. Thank you
d) Good Idea. Let’s go for a drink
5) An elderly lady was interviewing maids
Fifth Applicant : I don’t do windows. I don’t do floors and I don’t do tubs.
Lady
: Do you play piano?
Applicant
: No, ________________________
Lady
: Well , I wanted someone to play the piano while I do
the windows the floors and the tubs.
a) Who do you want?
b) Why do you ask?
c) What do you want to ask?
d) What a requirement?
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Appointment

Making an appointment …….. In an office.
Wichai
: Excuse me.
Secretary : Yes?
Wichai
: I would like to see Mr. Martin.
(6)
?
Secretary : Oh
(7)
?
Wichai
: Not really. But he told me to drop in at his office sometime
during the week.
Secretary : I see
(8) .
6)

a. Is he in
b. will he come
c. He be there
d. Should I please
7) a. Do you call him
b. Is he expecting you
c. Has he talked to you
d. Were you waiting for him
8) a. What’s your name?
b. Can you leave a message?
c. Could I have your name?
d. If he comes I call you again
On the Telephone
Kesorn : Hello.
John
: Could I speak to Penpan please?
Kesorn :
(9)
Pen pan , it’s for you
Penpan : Hello
John
: Hi , it’s John. Listen, would you like to go and see “Tootsie”
this afternoon?
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Penpan : Yes,
(10)
I haven’t seen a movie in ages.
John
: O.K. , I’ll pick you up around two, then.
Penpan :
(11)
. I’ll see you.
John
: Bye.
9) a. right now
b. Alright
c. Just a minute
d. O.K.
10) a. that’d be nice.
b. I’d like
c. I love to do that because
d. Good Idea!
11) a. Alright then
b. That’s right
c. I’m OK.
d. See you
Offering.
12) Situation : You are a receptionist in a hotel.
The phone rings. You pick it up and say,
“Reception
“
a. What can I do for you?
b. S.P. Hotel. You’re welcome.
c. May I help you?
d. Please , What would do you like?
13) At home.
A:
?
B : Yes , I want a loaf of bread , a dozen eggs , and a carton of milk.
A : O.K. I’ll get them
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a. Have you ordered any food from the grocery
b. Do you want to have anything at the grocery
c. What do you want something to eat?
d. Do you want me to get anything for you at grocery
14) On a picnic
A : “_________________________”
B : “OK , take hold of that end”
a. Let me hold your hand while you eat.
b. Let’s go to that end of the party.
c. Let me help you move that table
d. Let me help you cook some food.
Apology
15) A : I’m sorry I’ve broken your glass.
B:
.
a. No problem
b. Oh, that’s all right
c. That’s quite all right.
d. Oh, don’t mention my glass
16) A : I’m afraid the radio was too loud.
B:
.
a. Certainly , do you want me to turn it off?
b. O.K. I shall turn it out
c. I’m sorry. Shall I turn it down?
d. All right. I’ll turn it over.
17) A : What did you say to her after you broke one of her dishes?
B:
.
a. I apologized to her for being so careless.
b. I begged her an apology to be so careless.
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c. I gave her my regrets to be so careless.
d. I regretted her for being so careless.
18) A : I’m sorry , I broke your Necklace.
B : “____________________________”
a. They don’t mind.
b. It doesn’t matter
c. It doesn’t importance.
d. I never mind. I’ll fix it
Asking for and given information.
A : Does it take long to get a visa?
B:
(19)
it does.
A : What do you have to do?
B : Fill out an application form and wait
A : Do you have to wait a long time?
B:
(20)
whether you ran into any red tape.
19) a. Whenever
b. Hardly ever
c. Sometimes
d. Rarely
20) a. It depends on
b. I’m not sure
c. It could be
d. It’s up to
Talking About Weather.
21) Sam : I hate the rainy season. I really do!
It usually rains all day. We hardly get any sunshine , do we?
Jill : _______________________________
Sam : Why? Don’t you like summer?
Jill : Like it? I can’t stand it . It barns my skin.
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a. I don’t like hot weather
b. I don’t like sunshine
c. I hate sunshine
d. I’m agree with you. I don’t like sunshine.
22) A : It’s summer again. Would you rather go to the sea than to the
mountain?
B : ___________________
a. No, I don’t prefer the mountains to the sea.
b. No, I prefer the sea to the mountains.
c. Yes, I would rather go hiking in the mountains.
d. Yes, I only like to swim in the sea
23) Peter : “__________________________”
Sue : “They say it’s quite warm and sunny.”
a. How is the weather to Hua Hin?
b. How does the weather like at Hua Hin?
c. What’s the weather like at Hua Hin?
d. How do they enjoy making a trip to weather in Hua Hin?
Thanking
24) A : Is this for me? Oh , thank you very much.
B : ________________________________.
a. Never mind.
b. You’re Welcome.
c. Very good indeed
d. No doubt. You’re right
25) A : I must be leaving now. Thank you very much for the lovely dinner.
B : ________________________ .
a. All right. Never mind.
b. You’re welcome. Drop in any time.
c. It was a pleasure.
d. Don’t say that I’m pleasure.
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Shopping
26) In a department store.
“Good morning sir. What can I do for you?
“_________________________________”
a. I don’t need your help
b. I’m just looking
c. No , nothing
d. I don’t intend to buy anything
27) At a shop
Customer : I gave you a five – dollar bill for that shirt.
Isn’t there any change?
Saleman : “____________________”
a. Sorry , I forgot
b. Yes, OK I get it
c. Yes , you can change nothing
d. Ok , if you want to.
28) A : “May I help you with some shoes , sir?”
B : “__________________”
a. Yes , it’s little bit too tight
b. No thanks , I’m used to doing things by myself
c. Yes , I’d like to try on the brown ones
d. Yes , I like the black pain better.
Invitations And Suggestions
29) Husband : “Shall we go round to that Italian restaurant?
Wife : “_____________________”
a. That ‘s OK.
b. I’m sorry I can’t make it.
c. That’s a good idea
d. Well , see you on Monday.
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30) Nipa : “Would you like to come to dinner at my house tonight?”
Malee : “____________________”
a. No , thanks , I’m afraid I have to do my homework.
b. No , thanks , I can’t make it , I have an appointmert.
c. Yes , thanks , I have to go by bus to your house
d. Yes , thanks , I love to do it.
31) A : We should have gone to a cheaper restaurant and tried something like
fish.
B : “___________________”
a. Please tell me where it is
b. I wish we had
c. I didn’t know how much the fish cost
d. No , I don’t wan to.
Looking For Job
Inquiring : Manop , a high school graduate , is looking for a part – time job.
Operator : ATA Services. May I help you?
Manop
: Yes. I’ve seen your advertisement for part – time jobs in
Bangkok Post. I
(32) .
Operator : In that case you
(33)
Mr. Knight’ s secretary. Hold on
I’ll put you through.
Manop
: Thanks.
Secretary : Mr.Knight’s office. Can I help you?
Manop
: I’d like to ask about the part – time job , (34) ?
Secretary : Yes. We still have a few.
Manop
: I’m looking for something for two or three weeks.
Secretary : You’re lucky because we want a staff
Manop
: Could you tell me how to apply?
Secretary : You have to fill out the form at our office. We’ll review all
applications , and if we’re interested , we’ll arrange an interview.
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32) a. want to get a job
b. need your job
c. hope to work
d. plan to apply
33) a. want to contact
b. must have contact
c. should have seen
d. have to contact
34) a. will they go yet
b. May they be taken
c. Have they been filled
d. Are they still open
Asking For Direction
35) At a bus – stop
Stranger : Excuse me. Could you tell me the way to Ja tujuck Park?
Bankokian : Certainly I’m going that way myself. Come with me.
Stranger : _____________________
a. I’ll go with you , thank you.
b. I’ll follow you , thank a lot.
c. That’s very kind of you
d. That’s good what I want , thanks.
36) Situation : A foreigner asks you the way to his hotel. You don’t know
that hotel , so you say:
a. Excuse me , I’m getting lost.
b. Sorry. Don’t know
c. I’m sorry. I don’t know where it is.
d. I’m afraid where is it.
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37) A : “___________________________”
B : “Go straight on , turn right , the first thing you see on the left that’s it.
Catch the bus to the General Post Office there.
a. Can you tell the way to the railway station is?
b. Will you tell me about the General Post Office?
c. How to go there?
d. Could you tell me how to get to the General Post Office?
Asking For Helps
38) Employee : Could you spare me a few minutes?
Employee : ________________________
a. Yes , Certainly
b. Yes , definite
c. I’d be glad to
d. Sure , no problem
39) A : “Would you mind helping me change the flat tyre ?
B : “____________________________”
a. It depends on what it is
b. I hope not
c. Not at all
d. Wonderful!
40) Amma : “Would you mind lending me a car ?”
Sak : “____________________________”
a. I never mind , I would be pleased to
b. Yes , when?
c. No , not at all.
d. I’m sorry , my car has to fix
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Answer Sheet
Name _____________________________________ Date ______________________________
School ___________________________________ Class _____________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A

B

C

D

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

A

B

C

D
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ภาคผนวก ค
ภาระงานเพื่อการสื่อสาร
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ภาระงานเพื่อการสื่อสาร
Task 1
Instructions

Describe

Do not open this folder until you have read the instructions below.
1. In the folder you will find pictures.
2. Describe the pictures to teacher. You give the general descriptions of the
pictures .
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Task 2

Retelling a story.

Instructions
1. In this envelope you will find one story in Thai language about 10 –
15 lines.
2. Open your envelope and take out your picture. Do not show your
story and tell the story in Thai language to the other players.
3. Read the following story. Then retell it in English to the teacher. You
have 10 minutes to prepare.
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A
กาลครั้งหนึ่ง มีกระตายกับเตามาพบกัน กระตายก็พูดวา เจาเตาตัวนอยเดินชามาก
เพื่อนเอย แลวกระตายก็หัวเราะเยาะ เตาไดฟงกระตายพูดก็โกรธ จึงรองทากระตายมาวิ่งแขงกับ
เตาเอาไหม กระตายก็พูดขึ้นวา เจาเตาตัวนอยมีขาสั้นยังไมเจียมตัว เตาจึงพูดวา ตกลงไหม ไม
ตองพูดมาก กระตายจึงตอบไปวา O.K. (ตกลง) ใครถึงตนไมใหญภูเขาขางหนาเปนผูชนะ
พอเริ่มตน กระตายก็เริ่มวิ่ง และวิ่งเร็วมาก ไปไดประมาณ 1 กม. เหลียวไปมองเตา
ไมเห็นเตา ก็นอนใตตนไมสักครู แลวก็จะวิ่งตอใหไปถึงตนไมใหญ สวนเตาก็พยายามคลานไปให
เร็วที่สุด โดยไมหยุดพักผอน มองขางหนาตนไมใหญ จนเวลาเย็นก็เห็นตนไมใหญ แมจะเหน็ด
เหนื่อยก็ไมละพยายาม และในที่สุดก็ถึงตนไมใหญ ไมเห็นกระตายผูโอหังก็นอนพักผอนรอ
กระตาย สวนกระตายนอนหลับนานไปตกใจตื่นเกือบมืดแลวก็รีบวิ่งไปถึงตนไมใหญ เมื่อวิ่งไปถึง
ก็เห็นเตานอนรอคอยอยูกอนแลว เตาจึงรองถามไปวา เจากระตายหนาโงเปนอยางไร เตาเปนผู
ชนะแลวก็หัวเราะ
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B
นายชอบ รักเรียน เปนนักศึกษาของสถาบันราชภัฎเพชรบุรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ชั้นปที่ 1 แตนายชอบ รักเรียน บานเกิดอยูอําเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ฐานะครอบ
ครัวพอมีพอกิน ไดมาอาศัยอยูกับพระ วัดเพรียง ซึ่งอยูติดกับรั้วสถาบันราชภัฎเพชรบุรี นาย
ชอบเปนนักศึกษาเอาใจใสตอการเรียน แตเมื่ออยูกับพระเวลาเชา 6.00 น. หนาที่ประจําคือ ทํา
ความสะอาดบริเวณลานวัดและหองที่อาศัยอยูกับพระ บางวันก็รับประทานอาหารเชาหลังจาก
พระฉันอาหารแลว เวลา 8.00 น. แตงตัวเดินทางดวยเทาไปเรียนหนังสือ เวลา 16.30 น. ไป
อานหนังสือพิมพรายวันและหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียน เวลา 17.00 น. เดินทางกลับวัดไดชวย
พระทําความสะอาดบริเวณวัด รับประทานอาหาร และก็พักผอน จนถึงเวลา 19.00 น. จึงไป
อาบน้ํา บางวันก็ซักเสื้อผาดวย เวลา 20.00 น. ภาระกิจคือดูหนังสือ ทําการบาน ทบทวนบท
เรียนที่เรียนมา และบางวันก็เขียนจดหมายถึงคุณพอคุณแม และไดสัญญากับคุณพอคุณแมวา
ไมตองหวงลูก ลูกจะไมเที่ยวกลางคืน ไมเลนการพนัน จะตั้งใจเรียนหนังสือ ขอใหคุณพอ คุณ
แมสบายใจได
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C
นายชอบ รักเรียน อาศัยอยูวัดเพรียง ใกลกับสถาบันราชภัฎเพชรบุรี คืนหนึ่งนาย
ชอบไดนอนหลับหลังจากทําการบานเสร็จแลว และตกใจตื่น เมื่อฝนวามีผีมาบอกเลขใหซื้อลอต
เตอรี่จึงลุกขึ้นเปดไฟดูนาฬิกา เวลาตีหนึ่งยี่สิบนาที หยิบปากกาขึ้นมาจดเลข 718 แลวก็ปดไฟ
นอนตอ รุงเชาเวลา 6.20 น. ก็รีบเขียนจดหมายไปหาแม บอกแมวาเลขทายสามตัวใหแมซื้อ
เลข 718 แตไมใหแมบอกพอ เพราะพอไมเชื่อเรื่องผี และบอกแมไมใหซื้อมาก นายชอบไมบอก
ใครเลย นอกจากแมเทานั้น เพราะนายชอบรักแม และสงสารแม เพราะวาแมทํางานหนักทุกวัน
พอถึงวันลอตเตอรี่ออกเลขทาย 718 ก็ออกจริง ๆ นายชอบดีใจมากจึงเขียนจดหมาย
ไปถึงแม ถามแมวาแมซื้อเทาไร เขียนจดหมายบอกลูกดวย และแมบอกพอดวยวา แมถูกลอต
เตอรี่ พอจะไดดีใจและบอกพอดวยวาลูกคิดถึงพอและนอง ๆ มาก สุดทายแมไมตองสงเงินมาให
ลูก เพราะอีกหนึ่งสัปดาหลูกจะกลับไปเยี่ยมแม พอ และนอง ๆ แลว
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Task 3

Identifying a word.

Instructions
1. In this envelope you will find five word cards.
2. Open your envelope and take out your cards. Do not show your
cards to the others.
3. Describe the given words to the teacher one by one until the
teacher understands them on you do not want to describe them anymore. Don’t
mention the words.
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A
Abstract Concepts
1. honesty
2. comparison
3. fortunate
4. expense
5. gossip

=
=
=
=
=

ซื่อสัตย
เปรียบเทียบ
โชคดี
ใชจาย
การนินทา

Concrete Concepts
1. weapon
2. human
3. schedule
4. suit
5. way

=
=
=
=
=

อาวุธ
มนุษย
ตาราง
ชุดสูท
ทาง
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B
Abstract Concepts.
1. dangerous
2. popular
3. lonely
4. freedom
5. Stubborn

=
=
=
=
=

อันตราย
เปนที่นิยม
โดดเดี่ยว
เสรีภาพ
ดื้อดึง , ไมเชื่อฟง

Concrete Concepts
1. reporter
2. applicant
3. politician
4. actor
5. actress

=
=
=
=
=

ผูรายงานขาว
ผูสมัคร
นักการเมือง
ดาราชาย
ดาราหญิง
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C
Abstract Concepts
1. wealthy
2. education
3. intelligence
4. patient
5. forgetful

=
=
=
=
=

มั่งคั่ง , ร่ํารวย
การศึกษา
ความฉลาด
อดทน
ขี้ลืม

Concrete Concepts
1. magician
2. pianist
3. robber
4. immigrant
5. advisor

=
=
=
=
=

นักเลนกล
นักเลนเปยโน
โจร
ผูอพยพ
ที่ปรึกษา

Task 4

Narrative Sequence.

175
Instructions
1. In this envelope you will find.
2. Open you envelope and take out your picture. Do not show your
picture to the other players.
3. Your pictures shows part of a sequence of events. Talk to one
another until you have worked out what happened.
4. When you have worked out what happened , show your pictures and
narrate your picture to one another.

A
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ภาคผนวก ง
ตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร
ตารางที่ 1 ตารางบันทึกการใชกลวิธีการสื่อสารในการทําภาระงานเพื่อการสื่อสาร
ตางๆ
ตารางที่ 2 ตารางบันทึกบทถอดขอความของพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสารในการ
ทําภาระงานเพื่อการสื่อสาร
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50

.7500
.6667
.3333
.9722
.4167
.1667
.1389
.1667
.5556
.6944
.5000
.0278
.8889
.3611
.4167
.2500
.2500
.6667
.7778
.2222
.0278
.4167
.3611
.0278
.8611
.3889
.4722
.6944
.3333
.4167
.2222
.0833
.3889
.1667
.9167
.2222
.8889
.1389
.5556
.5556
.6389
.0833
.7500
.7778
.8611
.8056
.1389
.6667
.3611
.2778

.4392
.4781
.4781
.1667
.5000
.3780
.3507
.3780
.5040
.4672
.5071
.1667
.3187
.4871
.5000
.4392
.4392
.4392
.4781
.4216
.4216
.1667
.5000
.4871
.1667
.3507
.4944
.5063
.4672
.4781
.5000
.4261
.2803
.4944
.3780
.2803
.4216
.3187
.3507
.5040
.5040
.4871
.2803
.4392
.4216
.3507
.4014
.3507
.4781
.4583

36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
36.0

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (SPLIT)
Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Alpha if Item Deleted
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N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50

21.9722
22.0556
22.3889
21.7500
22.3056
22.5556
22.5833
22.5556
22.1667
22.0278
22.2222
22.6944
21.8333
22.3611
22.3056
22.4722
22.0556
21.9444
22.5000
22.6944
22.3056
22.3611
22.6944
21.8611
22.3333
22.2500
22.0278
22.3889
22.3056
22.5000
22.6389
22.3333
22.5556
21.8056
22.5000
21.8333
22.5833
22.1667
22.1667
22.0833
22.6389
21.9722
21.9444
21.8611
21.9167
22.5833
22.0556
22.0556
22.3611
22.4444

N of Cases = 36.0

15.6849
15.4254
14.4730
14.7929
15.1325
16.3683
16.0786
14.6540
15.1143
14.5421
15.6063
15.8754
15.8571
15.4944
15.6468
15.1135
16.2563
16.2254
14.7379
15.4571
15.8785
14.8486
16.6944
15.8754
15.6087
14.9143
14.9929
14.3135
15.0444
16.2754
15.8571
15.8944
15.0286
16.2540
15.1897
15.9143
15.8000
15.9071
15.2875
15.9714
15.6768
15.7230
14.8849
15.7111
16.3516
16.1357
16.2500
14.9111
13.8944
15.2254

.0287
0.862
.3508
.1186
.1530
-.1744
-.0796
.4081
.1556
.3417
.0285
.0562
.0075
.0642
.0205
.1966
-.1331
-.1236
.3275
.1035
.0562
.2286
-.2396
.0562
.0888
.2145
.1858
.4091
.1900
-.1357
-.0170
.0021
.1838
-.1375
.3247
-.0340
.0301
-.0187
.1112
-.0615
.0160
.0793
.2656
.0266
-.1752
-.0989
-.1398
.2270
.5089
.1540

N of Items = 50

.4532
.4460
.4082
.4464
.4363
.4738
.4627
.4098
.4359
.4104
.4546
.4494
.4535
.4492
.4556
.4317
.4732
.4744
.4158
.4438
.4494
.4215
.4903
.4494
.4459
.4274
.4313
.4006
.4315
.4774
.4584
.4534
.4319
.4699
.4270
.4604
.4514
.4567
.4425
.4673
.4559
.4472
.4227
.4532
.4720
.4671
.4686
.4262
.3833
.4370

187
Correlation between forms = .2819
Guttman Split – half = .4393
25 Items in part 1
Alpha for part 1 =
.2802

SUM (pq)
Mean
Sd
V

=
=
=
=

Equal – length Spearman – Brown = .4396
Unequal – length Spearman – Brown = .4398
25 Items in part 2
Alpha for part 2 = .3120

10.01
21.900
4.974
24.74

การวิเคราะหคาความเที่ยงโดยใชสูตร KR – 20
KR – 20

=

50 / (50 – 1) * (1 – 10.01 / 24.74)
0.607543

หมายเหตุ คายอมรับคาสถิติของแบบทดสอบ
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คาความยากงาย
0.20 – 0.80
คาอํานาจจําแนก
0.20 ขึ้นไป
คาความเที่ยง
0.60 – 0.80
(อัจฉรา วงศโสธร 2529 : 247 , 248 และ 332)
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ประวัติผูวิจัย
ประวัติสวนตัว

ชื่อนางสาวขวัญหทัย เชิดชู เกิด 14 กุมภาพันธ 2522
ที่อยู 70 หมู 7 ถ.นกนอย ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140

ประวัติการศึกษา
2526 – 2528 อนุบาล – ป.1 โรงเรียนวัดปากทอวิทยาคาร อ.ปากทอ จ.ราชบุรี
2529 – 2533 ป.2 – ป.6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
2534 – 2535 ม.1 – ม.2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห อ.เมือง จ.ราชบุรี
2536 – 2537 ม.3 – ม.4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2537 มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
2538 – 2541 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
2542 – 2544 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม
ประสบการณ
2542 ครูประจํากลุมศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
เขตบางกอกใหญ กทม.
2543 – 2544 ครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี กทม.
2544 – 2545 ครูสอนภาษาอังกฤษ (พิเศษ)
ปจจุบัน
อาจารยภาษาอังกฤษ โปรแกรมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
คณะวิทยาการและการจัดการ
สาถาบันราชภัฏสวนดุสิต

