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The present study aims to develop a foreign language learning strategy
instructional model to enhance listening-speaking abilities of Thai undergraduate students,
English program, Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The
objectives were 1) to investigate learner needs including listening comprehension subskills,
speaking subskills, and knowledge about ASEAN community, 2) to develop a foreign language
learning strategy instructional model to meet the efficiency criteria of E1/E2 = 75/75, which
compare the percentage averages of formative assessment scores with summative assessment
scores, and 3) to inv estigate the effectiv eness of the instructional model as follows;
3.1) to compare listening-speaking abilities of the students before and after given the instruction
and its effect size, 3.2) to compare ASEAN community knowledge of the students before and
after given the instruction and its effect size, and 3.3) to survey students’ satisfaction with the
given instruction. The research instruments were 1) the learners’ needs questionnaire, 2) the
listening-speaking English coursebook, 3) the listening-speaking ability tests, 4) an ASEAN
knowledge test, and 5) the students’ satisfaction questionnaire. The sample was 30 Thai
fourth-year undergraduate students, majoring in English program, Faculty of Education, in class
of 2015, by using simple random sampling. The instructional model was tested for 40 hours in 5
weeks. Data were collected and analyzed by fundamental statistics including mean, standard
deviation, effect size, and dependent t-test
The findings were as follows. 1) The learner needs identified by the selfassessment questionnaire showed that leaner needs including listening comprehension
subskills, speaking subskills, and ASEAN knowledge were at medium lev el. 2) The
instructional model reached the eff iciency by comparing the percentage of formativ e
assessment scores (E1) = 76.79 with summative assessment scores (E2) = 78.40, which was
higher than the established requirement of 75/75. 3) After implementation of the instructional
model, the learning evaluation revealed the findings as follows: 3.1) The average scores of
listening-speaking abilities in posttest were significantly higher than pretest scores at the 0.05
level, and its effect size was very large; 3.2) The average scores of ASEAN knowledge in
posttest were significantly higher than pretest scores at the 0.05 level and its effect size was
large; and 3.3) The satisfaction survey indicated that students’ overall satisfaction toward the
instructional model was at the high level.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ภูมหิ ลัง สภาพปัญหา และความเป็ นมาของการวิจยั
1.1 ภูมหิ ลังทางการวิจยั
ภาษาอังกฤษได้พฒั นาความสําคัญในฐานะภาษาสากล (English as an international
language) ที่ มีบทบาทมากที่สุดในยุคแห่ งการสื่ อสารไร้ พรมแดน (Crystal, 2000) และเป็ นทักษะ
สําคัญสําหรับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21ในปั จจุบนั มีผคู ้ นที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลักในการสื่ อสาร
ถึง 1 ใน 3 ของประชากรโลก หรื อประมาณกว่า 2,000 ล้านคน (Lewis, 2009) ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษจึงเป็ นทักษะจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการดําเนินชีวิตในศตวรรษนี้ จากการที่ประเทศไทย
เข้าร่ ว มเป็ นสมาชิก ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) และต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ทางการในการติ ดต่ อสื่ อสารและการทํางานร่ วมกัน (กรมอาเซียน, 2552) ทําให้ภาครั ฐตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษยิ่งขึ้ น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2555 เป็ นปี แห่ ง
การรณรงค์การพูดภาษาอังกฤษ "English Speaking Year 2012" เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่ วมกัน
รณรงค์การเรี ยนรู ้และใช้ภาษาอังกฤษทัว่ ประเทศ โรงเรี ยนในระบบกว่า 30,000 แห่ ง ได้จดั กิจกรรม
ส่ ง เสริ มการใช้ภ าษาอัง กฤษในโรงเรี ย นอย่า งเข้มข้น เพื่ อพัฒ นาผูเ้ รี ยนด้า นทัก ษะการสื่ อสาร
ภาษาอัง กฤษอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนกระตุ ้น ให้สังคมไทยเห็ น ความสํา คัญของการใช้
ภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555) ภาษาอังกฤษจึงเปรี ยบเสมือนกุญแจสําคัญในการเตรี ยม
ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งและภาคภูมิ
(สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554)
การที่ ป ระเทศไทยเป็ นประเทศสมาชิ ก หนึ่ งในประชาคมอาเซี ย น ประชาชน
จําเป็ นต้องมีทกั ษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่อสาร เนื่ องจากสมาคมอาเซียนได้
ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่า English as Lingua franca in ASEAN หรื อภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางที่ใช้
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สื่ อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยน (Kirkpatrick, 2010) ดังปรากฎในกฏบัตรอาเซียนข้อที่ 34
บัญญัติว่า "The working language of ASEAN shall be English” (กรมอาเซียน, 2552) กล่าวคื อ
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการที่ใช้ในการทํางานของประชาคมอาเซียน กลุ่มบุคคลทั้งในภาครัฐและ
ธุรกิจเอกชนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารระหว่างกัน ในการทํางานร่ วมกันของเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ตลอดจนหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการที่ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนต้องใช้
ภาษาอังกฤษกัน มากขึ้ น นอกเหนื อจากภาษาประจําชาติ หรื อภาษาถิ่น ของแต่ ละชาติ และชุ มชน
พลเมืองอาเซียนจะต้องติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ การเดินทางท่องเที่ยว
การทําความรู ้จกั คุน้ เคยและเรี ยนรู ้ซ่ึงกันและกัน รวมถึงการเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อแสวงหาโอกาส
การมีงานทําที่ ดี ก ว่าให้ก ับชี วิต กล่าวได้ว่า ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือสําคัญอัน ดับหนึ่ งสําหรั บ
พลเมืองอาเซียนในการติดต่อสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน (สุ รินทร์
พิศสุ วรรณ, 2555) ดังคํากล่าวของวิจิตร ศรี สอ้าน (2556) คือ "It is necessary for us to promote the
use of English and learn how to use the language with people from other ASEAN countries" ดังนั้น
การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษจึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเป็ นภาษาที่ตอ้ งใช้สื่อสารกับคน
ชาติอื่นๆ ในอาเซียน
จากบทบาทและความสําคัญของภาษาอังกฤษดังกล่าว หากพิจารณาถึงทักษะพื้นฐาน
ที่จ าํ เป็ นในการสื่ อสารในชี วิต ประจําวัน แล้ว การฟั งและการพูดถือเป็ นทักษะที่ ใช้ในการสื่ อสาร
มากกว่าทักษะอื่นๆ กล่าวคือ โดยทัว่ ไปการสื่อสารในชีวิตประจําวันจะใช้ทกั ษะการฟังมากที่สุด คือ
ร้ อยละ 45 รองลงมา คื อ การพูด ร้ อยละ 30 การอ่าน ร้อยละ 16 และการเขียน ร้อยละ 9 (Feyten,
1991) ในการเรี ยนรู ้ภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศนั้น การฟังถือเป็ นทักษะแรกในการรับรู้ภาษา
และเป็ นทักษะพื้นฐานสําคัญที่ เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ทกั ษะภาษาด้านอื่นๆ (Oxford,1990; Brown, 2001)
ดังนั้น การฟั งจึ งเป็ นทัก ษะพื้ น ฐานสํา คัญ สํา หรั บการพัฒ นาทัก ษะการพูด ซึ่ ง Harmer (2007)
เสนอแนะว่าการฟังไม่ได้เป็ นทักษะเดี่ยว หากแต่เป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องและช่วยพัฒนาทักษะการพูด
เช่น การใช้สาํ เนี ยง การออกเสี ยงสูงตํ่า และการใช้ภาษาพูด (Spoken discourse) อาจกล่าวได้ว่า ผูเ้ รี ยน
ภาษาจะประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้ข้ ึนอยู่กบั ความสามารถทั้งการฟังและการพูด เช่นเดียวกับ
Brown (2001) เสนอแนวคิดไว้ว่า หากผูเ้ รี ยนไม่ได้ฟังเพื่อรับรู้ขอ้ มูลในเชิงภาษาศาสตร์ (Linguistics
information) ก็จะไม่สามารถเรี ยนรู ้การพูดได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Feyten (1991) พบว่า ระดับ
ความสามารถในการพูดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความเข้าใจในการฟัง ดังนั้น การเรี ยนการ

3
สอนภาษาอังกฤษควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาทั้งทักษะการฟังและการพูดควบคู่กนั เพื่อช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาสื่ อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตามแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การฟั ง ภาษาที่ สองหรื อภาษาต่ างประเทศนั้น หลัก
ธรรมชาติ ของการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาทักษะฟังและการพูดไปพร้อมๆ กัน Richards
(2008) อธิบายไว้ว่า ในอดีตที่ผา่ นมา การฟังเป็ นการเรี ยนรู้แบบแยกทักษะ (Discrete skills) เช่น การ
ตระหนักรู ปย่อของคํา การใช้คาํ เชื่ อม และการระบุคาํ ที่เป็ นกุญแจ (Key words) ของสิ่ งที่ ได้ฟัง ใน
เวลาต่อมา การฟังถือเป็ นกระบวนการด้านจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม (Cognitive psychology) เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการคิ ด ภายในสมองของผูเ้ รี ยน ได้แก่ กระบวนการคิ ด แบบบนลงล่าง (Top-down
process) และกระบวนการคิ ดแบบล่างไปสู่ บน (Bottom-up process) ซึ่งนําไปสู่ค วามสนใจเรื่ อง
โครงสร้างทางความคิด (Schema) และบทบาทของความรู ้ เดิ ม (Background knowledge) ที่ช่วยสร้าง
ความหมายในกระบวนการฟัง โดย Rubin (1994) อธิบายว่าการฟังเป็ นกระบวนการกระตือรื อร้น
(Active process) ที่ ผฟู ้ ั งรั บข้อมูลในรู ปวัจนภาษาและอวัจนภาษา (Verbal and non-verbal) แล้ว
เชื่อมโยงกับความรู้เดิม (Background knowledge) ที่ตนเองมี เลือกรับรู้ขอ้ มูลส่วนที่เข้าใจ และตีความ
ข้อมูลบางส่ วนโดยใช้ท้งั ความรู ้เดิมและความรู้ใหม่ในขณะเดียวกัน เพื่อทําความเข้าใจเจตนาของผูพ้ ดู
และสิ่งที่ได้ฟัง ซึ่งกระบวนการฟังเกิดจากกระบวนการหลายอย่างทํางานร่ วมกัน มีความซับซ้อนและ
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (Rost, 1990; Oxford, 1993) ดังนั้น การฟังจึงมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ตีความ (Interpretive process) ในปั จจุบนั แนวการสอนทักษะฟังมุ่งเน้นบทบาทของผูเ้ รี ยนให้ฟังอย่าง
มีปฏิ สัมพัน ธ์ (Interactive listening) และใช้ก ลยุทธ์ต่ างๆ (Listening strategies) เพื่ อช่ ว ยเอื้อ
ตรวจสอบ และประเมินความเข้าใจในการฟังของผูเ้ รี ยน ซึ่ งนําไปสู่การพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสาร (Richards, 2008)
เป้ าหมายของการสอนภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร คือ ผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อสารภาษาเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Larsen-Freeman, 2000)
วิธีการสอนภาษาด้วยแนวคิดนี้ จึงมุ่งเน้นที่การสอนให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถสื่ อสารตามสถานการณ์
ในการใช้ภาษาจริ ง มากกว่ามุ่งเน้นการสอนรู ปแบบหรื อโครงสร้างภาษาเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ Canale
และ Swain (1980) และ Savignon (1983) กล่าวถึงความสามารถในการสื่ อสาร (Communicative
competence) ภาษาที่ ส องหรื อภาษาต่ า งประเทศว่ า มี อ งค์ ป ระกอบที่ สํา คั ญ 4 ประการ คื อ
1) ความสามารถด้านไวยากรณ์ ข องภาษา (Grammatical competence) 2) ความสามารถด้านความ
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เข้า ใจถ้อ ยคํา (Discourse competence) 3) ความสามารถด้านสัง คมวัฒ นธรรม (Socio-Cultural
competence) และ 4) ความสามารถในการใช้กลยุทธ์สื่อความหมาย (Strategic competence) หาก
ผูเ้ รี ยนมีความบกพร่ องด้านใดด้านหนึ่ ง ความสามารถในการสื่ อสารย่อมขาดประสิ ทธิภาพ ซึ่ งการ
พัฒนาความสามารถในการสื่ อสารนั้นผูเ้ รี ยนภาษาจําเป็ นต้องมีกลยุทธ์การเรี ยนรู้ (Oxford, 1990)
กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ ภาษา (Language learning strategies) หมายถึง กระบวนการคิด
พฤติกรรม เทคนิ ค และวิธีการต่างๆ ที่ผเู้ รี ยนใช้ เพื่อช่วยให้การเรี ยนรู้ของตนเองดีข้ ึ น เปรี ยบเสมือน
เป็ นเครื่ องมือช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาง่ายขึ้น รวดเร็ วขึ้ น สนุ กสนานมากขึ้น สามารถเรี ยนรู้และ
กําหนดทิศทางการเรี ยนตนเองได้มากขึ้น เกิดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และสามารถนํากล
ยุทธ์ไปใช้ในสถานการณ์ ใหม่อื่นๆ ซึ่ งจะนําไปสู่การพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารได้ดียิ่งขึ้ น
(Oxford, 1990) กล่าวได้ว่า กลยุทธ์การเรี ยนภาษามีความสําคัญและเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ผเู้ รี ยนต้องใช้ใน
การเรี ยนรู ้ภาษา เพื่อช่วยให้กระบวนการเรี ยนรู้ง่ายขึ้น และเป็ นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่ส่งผลต่อความสามารถและความสําเร็ จในการเรี ยนภาษา (Stern, 1975; Rubin, 1975; Oxford,
1990) ดังนั้น การพัฒนาความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนให้ประสบผลสําเร็ จนั้น
ผูเ้ รี ยนควรได้รับการสอนและฝึ กฝนการใช้กลยุทธ์เรี ยนภาษาที่เหมาะสมและหลากหลาย จึงสามารถ
เลือกใช้กลยุทธ์การเรี ยนได้อย่างเหมาะสมกับกิ จกรรมเรี ยนรู ้ (Oxford, 1990; O’Malley and Chamot,
1990; Dornyei, 1995; Cohen, 1998; Grenfell and Harris, 1999; Chamot et. al, 1999; Chamot,
2005)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์การเรี ยนภาษาส่วนใหญ่เป็ นการวิจยั เชิ ง
สํารวจ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา ประเภทของกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผเู้ รี ยนมัก
ใช้ จํานวนความถี่หรื อความบ่อยของการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาในกิจกรรมชั้นเรี ยน และปั จจัยที่ มี
ผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา เช่น เพศ อายุ แรงจูงใจ ทัศนคติ ระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
สาขาวิ ช าที่ เ รี ยน ชนิ ด ของกิ จ กรรมสื่ อสาร อาทิ งานวิ จ ัยของ Wharton (2000), Yu (2006),
Suwannaprut (2007), Yang (2007) และ Liu (2013) เป็ นต้น งานวิจ ัยส่ วนใหญ่ดงั กล่าวนิ ยมใช้
แบบสอบถามกลยุทธ์ในการเรี ยนภาษา (Strategy Inventory for Language Learning: SILL) ซึ่ งสร้าง
และพัฒ นาขึ้ นโดย Oxford (1990) เป็ นเครื่ องมือที่ ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ นํามาศึก ษา
วิเคราะห์ลกั ษณะการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาของผูเ้ รี ยน
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ในด้านการสอนทักษะฟังเพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รี ยนภาษานั้น มีหลักการ
ไม่แตกต่ างจากการสอนอ่าน (Brown, 2001) กล่าวคือ โดยทัว่ ไปการสอนทักษะฟั ง มีลาํ ดับขั้นการ
สอน 3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening) เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้กบั ผูเ้ รี ยนก่อนฟัง จัด
กิจกรรมส่ งเสริ มทั้งกระบวนการฟั งแบบ Bottom-up และกระบวนการฟั งแบบ Top-Down เช่ น
ร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่ องที่จะฟัง อ่านเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ฟัง การสอนคําศัพท์จากบทฟัง
การใช้คาํ ถามนํา (Guiding question) และคาดการณ์สิ่งที่จะได้ฟัง เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการ
สร้ า งความเข้า ใจ โดยเชื่ อ มโยงประสบการณ์ แ ละความรู้ เ ดิ ม ที่ มี ข องผู้เ รี ยน 2) ขั้ นฟั ง
(While-Listening) มุ่งเน้นความเข้าใจในการฟัง ด้วยการฝึ กทักษะย่อยการฟังผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
การฟังจับใจความสําคัญ การฟังแบบเลือกฟัง การฟังเพื่อลําดับเหตุการณ์ และตรวจสอบความเข้าใจ
ในการฟัง และ 3) ขั้นหลังฟัง (Post-Listening) เป็ นการแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟัง นําเนื้ อหา
สาระที่ได้ฟังมาอภิปรายในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ฟัง
Harmer (1991) เสนอแนวคิดสําคัญที่เป็ นแนวทางในการสอนทักษะฟังให้กบั ผูเ้ รี ยน
ภาษาว่า สิ่งจําเป็ นในการฟังเพื่อความเข้าใจ คือ การสอนคําศัพท์ก่อนฟัง (Pre-Teaching vocabulary)
ซึ่งเป็ นคําศัพท์ที่ผเู ้ รี ยนไม่รู้จกั หรื อไม่คุน้ เคย เพื่อสร้างความสนใจ กระตุ น้ ความรู ้ และประสบการณ์
เดิ มของผูเ้ รี ยน (Schemata) ทําให้ผเู้ รี ยนพยายามคิด ค้น ความหมายของคํา และคาดการณ์ เกี่ ยวกับ
เนื้ อหาบทฟังที่กาํ ลังจะได้ยิน ซึ่ง Harmer (1991) เชื่อว่าผูฟ้ ังที่มีประสิ ทธิภาพสามารถคาดเดาสิ่ งที่
กําลังจะได้ยนิ สอดคล้องกับแนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction) หมายถึง การ
สอนที่เน้นให้ผเู้ รี ยนตระหนักถึงกระบวนการคิดและกระบวนการเรี ยนรู้ ทําให้ผเู้ รี ยนเกิดการรู้คิด
(Metacognition) คือ สามารถจัดการกระบวนการคิ ดของตนเองได้ (Thinking about thinking) ดังนั้น
ผูส้ อนควรเตรี ยมความพร้ อมให้กบั ผูเ้ รี ยนก่อนการฟัง โดยกิจกรรมเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิ ด
กระบวนการคิ ด คาดการณ์ สิ่งที่ กาํ ลังจะฟัง มีความรู้ดา้ นคําศัพท์ที่พอเพียงต่อความเข้าใจ และมีกล
ยุทธ์การฟัง ซึ่งเป็ นสิ่ งจําเป็ นและช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการฟั งภาษาอังกฤษ (Oxford,
1990)
นอกจากนี้ การสอนให้ผเู ้ รี ยนใช้กลยุทธ์การพูดที่เหมาะสมช่วยให้ผเู้ รี ยนหลีกเลี่ยง
ความล้มเหลวในการพูดสื่อสาร และทําให้การพูดสื่ อสารสําเร็ จลุล่วง (Dornyei, 1995) เมื่อผูเ้ รี ยนอยู่
ในสถานการณ์ที่ตอ้ งใช้คาํ ศัพท์ที่ไม่รู้จกั มาก่อน หรื อมีความรู้ทางภาษาไม่เพียงพอ กลยุทธ์การพูดเป็ น
สิ่งจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยน เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ใช้ในการพยายามสื่อความหมาย ดังนั้น ผูเ้ รี ยน
ภาษาควรได้รับการสอนให้มีความสามารถในการใช้กลยุทธ์พูดที่เหมาะสม และนําไปใช้ในการพูด
สื่อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การใช้กลยุทธ์การพูดได้อย่างเหมาะสม จึ งมีความสําคัญมากสําหรับ
ผูเ้ รี ยนภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ ช่วยให้ผเู้ รี ยนพัฒนาทักษะการพูดและชดเชยข้อบกพร่ องใน
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ความรู้เกี่ยวกับภาษาเป้ าหมาย ทําให้การสนทนาราบรื่ น ไม่หยุดชะงักหรื อประสบความล้มเหลวใน
การสื่อสาร (Faerch and Kasper, 1983; Dornyei, 1995)
1.2 สภาพปั ญหาด้ านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ในปั จ จุ บัน การเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษของไทยยัง ไม่ ป ระสบความสํา เร็ จ
เท่าที่ควร โดยเฉพาะปั ญหาด้านความสามารถในการฟัง-พูดสื่ อสาร แม้ผเู้ รี ยนจะเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็ตาม ปัญหาสําคัญที่ เห็ นได้อย่างชัดเจน
คือ ผูเ้ รี ยนไทยส่ วนใหญ่พดู ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ ถึงพูดได้ก็ไม่คล่อง หากกล่าวถึงสาเหตุของปัญหา
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนไทย มีประเด็นสําคัญหลายประการโดยสรุ ปดังนี้
ประการแรก จํานวนผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนที่มีมากเกินไป เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะการฟั ง-พูด (สุ นันทา วรรณสิ นธ์เบล และ กมลรัต น์ ศรี หารั กษา, 2555) ชั้นเรี ยนที่ มี
จํานวนผูเ้ รี ยนมากเกิ นความเหมาะสม ทําให้กิจกรรมสื่ อสารเป็ นไปได้ยากและไม่ทวั่ ถึง การฝึ กฟัง
และพูดจึงมีลกั ษณะคล้ายชั้นเรี ยนบรรยาย โดยผูส้ อนอธิบายลัก ษณะการใช้ภาษาให้ผเู้ รี ยนฟั ง ซึ่ ง
ผูส้ อนสามารถสอนพูด อย่างดี ที่สุด คื อ ฝึ กออกเสี ยงตามผูส้ อนหรื อสื่ อการสอน ปั ญหานี้ มีผลต่ อ
คุณภาพการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างยิง่ เพราะผูเ้ รี ยนมีโอกาสใช้ภาษาสื่ อสารปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นน้อย
และได้รับข้อมูลจากผูส้ อนแต่เพียงอย่างเดียว จึงไม่ส่งผลดีต่อการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนมีโอกาสน้อยมากใน
การ ฝึ ก ฝน ทั ก ษ ะค วา มเข้ า ใจในก ารฟั ง-พู ด สื่ อสา รทั้ งในชั้ นเรี ยน และนอกชั้ นเ รี ย น
(Pawapatcharaudom, 2007) ทั้งนี้ ที่ ผ่านมาการเรี ยนภาษาอังกฤษส่ วนใหญ่ถึงร้อยละ 90 ไม่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนสื่ อสารได้ วิชาเรี ยนภาษาอังกฤษบางแห่ งไม่มีการสอนบทสนทนา (Conversation) หรื อฝึ ก
สนทนาภาษาอังกฤษแม้แต่ ชว่ั โมงเดี ยว และปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นแบบเดิมจึงทําให้ผเู้ รี ยนไม่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ (จาตุรนต์ ฉายแสง, 2556)
ประการที่สอง ลักษณะนิสยั ของผูเ้ รี ยนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบพูดโต้ตอบหรื อซักถาม
ในชั้นเรี ยน ไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษเพราะอายหรื อกลัวผิด ขาดแรงจูงใจหรื อขาดเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ เป็ นลักษณะการเรี ยนรู ้แบบรับอย่างเดียว (Passive learning) โดยเฉพาะนักศึกษาไทยใน
ระดับอุดมศึกษาส่ วนใหญ่ มีความรู ้ สึกกลัวการพูด ผิด เกิดความอายและไม่กล้าแสดงออก ทําให้มี
ปัญหาในด้านทักษะการพูด (นันทกา ทาวุฒิ, 2542) จากผลการศึกษาของจรวยพร ตันตระกูล (2543)
พบว่านักศึก ษาไม่เห็ น ความจําเป็ นในการใช้ทัก ษะพูด เพราะไม่จ าํ เป็ นต้องใช้ในชี วิต ประจําวัน
ประกอบกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่เอื้อต่อโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรี ยน เพราะมีโอกาสใช้
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ภาษาอังกฤษเพียงเฉพาะในชั้น เรี ยนเท่านั้น ทําให้ผเู้ รี ยนขาดแรงจูงใจในการเรี ยน ไม่ตระหนักถึง
ความสําคัญในการเรี ยนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร และมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับอ่อน
ประการที่สาม ครู ผสู ้ อนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษยังไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา กว่าร้อยละ 80 ไม่ได้จบวิชาเอก
ภาษาอังกฤษโดยตรง และมีภาระงานสอนหลายกลุ่มสาระ รวมไปถึงภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการ
สอนเป็ นจํานวนมาก (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ และคณะ, 2549) ส่ วนในระดับอุดมศึกษานั้น พบว่า
อุปสรรคในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศของผูเ้ รี ยนไทย ได้แก่ นักศึกษาไม่
คุน้ เคยกับการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยการสนทนา มีความรู้คาํ ศัพท์ไม่เพียงพอ ขาดความต่อเนื่องและ
โอกาสในการฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ และปั ญหาระบบการประเมิน ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่แต่ละสถาบันต่างกําหนดเกณฑ์คุณภาพของตนเอง
(สุวรรณี พันธุพ์ รึ กส์ และ ณัลลิกา มหาพูนทอง, 2550) นอกจากนี้ ครู ผสู้ อนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ ใช้
ภาษาไทยเป็ นสื่ อกลางในการสอน และมุ่งเน้นที่การสอนเพื่อให้ผเู้ รี ยนผ่านการทดสอบมากกว่าการ
พัฒนาความสามารถ
ประการสํา คัญ สุ ด ท้า ย คื อ ผูเ้ รี ยนขาดการพัฒ นาทัก ษะกระบวนการเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่เหมาะสม ซึ่งเป็ นเครื่ องมือสําคัญและจําเป็ นสําหรับ
ผูเ้ รี ยน เพราะช่ วยให้การเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิภาพและประสบความสําเร็ จ สาเหตุเนื่ องจากผูเ้ รี ยนไทย
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การสอนหรื อการฝึ กฝนอย่า งจริ งจัง ในระดับ มัธ ยมศึ ก ษา เมื่ อ เข้า เรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษา ผูเ้ รี ยนส่วนมากจึงขาดกลยุทธ์การเรี ยนที่เหมาะสม และมีนิสัยการเรี ยนยังไม่เป็ นที่
พอใจ (พิทกั ษ์ นิ ลนพคุ ณ, 2539) สอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของ ธีราภรณ์ กิจจารักษ์ (2553) ว่า
ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุ งเทพมหานคร คือ ปัญหาการใช้กลยุทธ์การเรี ยนและลักษณะ
นิ สัยในเรื่ องการใช้ภาษาชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษ ส่ ว นใหญ่ ยงั เน้นการสอนไวยากรณ์และท่องศัพท์
ส่งผลให้ผเู้ รี ยนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษแบบสื่อสารได้ วิธีการเรี ยนการสอนไม่มีความหลากหลาย
และไม่สอดคล้องกับพื้นฐานของผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอนยังยึดแบบเรี ยนเป็ นหลัก และเลือก
เฉพาะบางกิจกรรมที่สามารถสอนได้ เมื่อผูเ้ รี ยนไม่ได้รับการฝึ กฝนให้รู้จกั ใช้วิธีการเรี ยนรู้เพื่อช่วยให้
การเรี ยนภาษามีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็ จย่อมส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่ อสาร อยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ และไม่สามารถศึกษาภาษาอังกฤษได้ดว้ ยตนเองหรื อ
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ฝึ กใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรี ยนได้
จากสาเหตุดงั กล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญหาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของไทย ด้าน
ความสามารถในการฟัง-พูดสื่ อสารของผูเ้ รี ยน เกิดจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ กล่าวคือ การ
เรี ยนการสอนในชั้น เรี ยนภาษาที่ มุ่งเน้น การสอนไวยากรณ์และคําศัพท์ เป็ นการเรี ยนแบบท่องจํา
(Rote learning) มากกว่าการพัฒนาทักษะและกระบวนการเรี ยนรู้ให้กบั ผูเ้ รี ยน จึงขาดการฝึ กฝนใช้กล
ยุทธ์การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเรี ยนมากขึ้น สภาพชั้นเรี ยนที่มีจาํ นวน
ผูเ้ รี ยนมากเกินไป ทําให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้นโครงสร้างไวยากรณ์มากกว่าการสอน
ตามแนวสื่ อสาร ผูเ้ รี ยนขาดโอกาสในการฝึ กใช้ภาษาและการมีปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรี ยน ทําให้มีทกั ษะ
และประสบการณ์ ก ารใช้ภ าษาไม่เพียงพอ ไม่สามารถฝึ กฝนภาษาด้ว ยตนเองนอกชั้น เรี ยน และ
บรรยากาศนอกชั้น เรี ยนไม่ เ อื้ อ ต่ อ การฝึ กใช้ภ าษาอัง กฤษ อีก ทั้ง ผูเ้ รี ย นขาดแรงจู ง ใจ ไม่ เ ห็ น
ความสําคัญหรื อความจําเป็ นของการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นผลให้ความสามารถในการพูดและความ
เข้าใจภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับไม่เป็ นที่พึงพอใจหรื ออยูใ่ นระดับตํ่ากว่าเกณฑ์
นอกจากปั ญหาด้านภาษาอังกฤษแล้ว ปั ญหาสําคัญอีกประการหนึ่ งในด้านความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ นักเรี ยนนักศึกษาไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนอย่างเพียงพอ กล่าวคือ ผลการศึกษาสํารวจทัศนคติและการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดย
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 2,170 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสมาชิ กอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศ
อาทิ มหาวิทยาลัยแห่ งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยมลายา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นต้น พบว่า
นักศึกษาไทยมีค วามรู้และมีทศั นคติต่อความรู้เกี่ ยวกับอาเซียนในระดับตํ่า และถูกจัดอยู่ในอันดับ
ท้ายสุ ด เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับนัก ศึ ก ษาในชาติ อาเซี ยนอื่ น ๆ แม้นัก ศึก ษาไทยจะมีค วามคุ ้น เคยกับ
ประชาคมอาเซียนถึงร้อยละ 68 แต่ในด้านความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยนนั้น มีเพียงร้อยละ 27.5
เท่านั้น ที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน (Thomson and Thianthai, 2008) และจากการศึกษาวิจยั
ของ ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ (2555) พบว่านักเรี ยนนักศึกษาส่ วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจที่
จําเป็ นเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community-AEC) สอดคล้องกับรายงานการ
วิจยั กรณี ศึกษา นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เรื่ องการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ในประชาคมอาเซี ยน (กองวิจยั ตลาดแรงงาน, 2553) พบว่านักเรี ยน
ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 99.46 ไม่มีความรู้เรื่ องการขนย้ายแรงงานเสรี ในประชาคมอาเซียน ซึ่งปัญหาเรื่ อง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนของนักเรี ยนนักศึกษาไทย อาจส่ งผลต่อประเทศในการก้าวเข้าสู่
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อาเซียนและศักยภาพในการพัฒนาของประเทศ
1.3 ความเป็ นมาของการวิจยั ด้ านการฟัง-พูด
การวิจยั ด้านการฟัง-พูดของภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศใน
อดีตจนถึงปั จจุบนั สามารถสรุ ปเป็ นแนวทางการวิจยั สําคัญๆ ตามยุคของการสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้
ยุคการสอนภาษาแบบฟัง-พูด (Audio-Lingual Method: ALM) หรื อที่รู้จกั กันว่าเป็ น
วิธีการสอนแบบกองทัพ (Army method) เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ขณะเดี ย วกัน ในฝั่ ง ประเทศอัง กฤษได้พ ัฒ นาวิธี ส อนภาษาแบบสถานการณ์ (Oral-Situational
approach) โดยให้ความสําคัญกับทักษะการฟัง-พูดเป็ นสิ่งแรกเช่นเดียวกัน วิธีการสอนแบบฟัง-พูดมี
แนวคิดว่า ภาษาคื อพฤติ กรรมหรื อนิ สัย (Habit) วิธีการสอนจึงเป็ นการสอนภาษาที่เน้นท่องจําบท
สนทนา ให้ผูเ้ รี ยนฝึ กฝนการใช้รู ป แบบประโยคและโครงสร้ างภาษาแบบซํ้า ๆ กัน หลายครั้ ง
จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ตอ้ งหยุดคิด (Larsen-Freeman, 2000) การ
สอนทักษะฟังภาษาอังกฤษในยุคนี้ เป็ นการสอนแบบซึมซับ (Osmosis approach) เพราะมองว่าการฟัง
เป็ นทักษะที่ พฒั นาโดยการฟั งภาษาแบบซํ้าๆ การพูดเลียนแบบ และการจดจํา (Mendelsohn, 1998)
เน้น การทดสอบความเข้าใจในการฟั ง (Comprehension approach) มากกว่ าการพัฒ นาทัก ษะ
กระบวนการฟัง ไม่มีการสอนทักษะการฟังอย่างชัดเจน งานวิจยั เกี่ ยวกับการสอนและพัฒนาทักษะ
การฟังค่อนข้างน้อยมากในงานวรรณกรรมตีพิมพ์เผยแพร่ (Richards, 2003) การฟังเป็ นเพียงฟังเพื่อ
พูดซํ้าหรื อพูดตามเท่ านั้น บทสนทนาในหนังสื อและตําราเรี ยนจึงไม่ได้เป็ นบทสนทนาที่ใช้สื่อสาร
จริ ง และไม่มีตาํ ราเรี ยนสําหรับการสอนทักษะฟังโดยเฉพาะ ทําให้ผเู้ รี ยนไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การฟัง-พูด (Burns and Hill, 2013)
ยุคการสอนภาษาตามสถานการณ์และหน้าที่การใช้ภาษา (Situational and functional
method) ในยุคนี้ นักการศึกษาหลายท่าน อาทิ Hymes (1972), Savignon (1972), Canale และ Swain
(1980), Canale (1983), และ Widdowson (1983) สนับสนุนแนวคิดว่า เป้ าหมายของการเรี ยนภาษา คือ
ความสามารถในการสื่ อสาร เพราะภาษาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสาร ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ความรู้ท้ งั ด้านภาษาศาสตร์ และการใช้หน้าที่ภาษาสื่อสารที่เหมาะสมกับบริ บท การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
ทัก ษะการฟั ง ส่ ว นใหญ่ เป็ นการศึ ก ษาด้า นกระบวนการความเข้า ใจในการฟั ง ประกอบด้ว ย
กระบวนการฟังแบบบนลงล่าง กระบวนการฟั งแบบล่างไปสู่ บน และการผสมผสานระหว่ างสอง
กระบวนการโดย Richards (2008) กล่าวว่า ผูฟ้ ั งจําเป็ นต้องใช้ท้ งั สองกระบวนการฟั งไปพร้ อมกัน
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เพื่อช่วยให้เข้าใจภาษาพูดในสถานการณ์สื่อสารจริ งนอกจากนี้ ความสนใจเกี่ยวกับตัวผูเ้ รี ยนเริ่ มมีมาก
ขึ้น ทั้งในด้านความถนัด ความสนใจ และวิธีการเรี ยนรู้ เมื่อ Rubin (1975) พยายามศึกษาและอธิบาย
กลยุทธ์การเรี ยนของผูเ้ รี ยนภาษาที่ดี และระบุกลยุทธ์การเรี ยนที่ใช้ เพื่ออธิบายว่าผูเ้ รี ยนมีกระบวนการ
จัดการข้อมูลอย่างไร ใช้กลยุทธ์ใดบ้างในการเรี ยนภาษา เพื่อทําให้เข้าใจ เรี ยนรู้ และจดจําข้อมูลได้ซ่ึง
ต่อมามีผใู ้ ห้ความสนใจศึ กษาด้านกลยุทธ์การเรี ยนของผูเ้ รี ยนภาษาที่ดี เพิ่มขึ้น อาทิ Stern (1975),
Naiman และคณะ (1978), Wenden (1987), Chamot (1987), O' Malley และคณะ (1985) ผลจาก
การศึก ษาเหล่านี้ มีค วามคล้ายคลึงกัน คื อ ผูเ้ รี ยนที่ ใช้ก ลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาประสบความสําเร็ จ
มากกว่าผูเ้ รี ยนที่ไม่ใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา แม้ได้รับการสอนภาษาด้วยวิธีเดียวกัน
ในยุ ค ปั จ จุ บัน การสอนภาษามุ่ ง เน้น ส่ ง เสริ มและพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้
(Learning process) ให้กบั ผูเ้ รี ยนภาษามากกว่าผลลัพธ์การเรี ยน (Learning product) โดยส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้
เพราะเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้ภาษาให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้ น ผูเ้ รี ยน
ควรได้รับการฝึ กใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่หลากหลายและเหมาะสมกับกิจกรรมเรี ยนรู้ต่างๆ ในชั้น
เรี ยนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะความสามารถให้กบั ผูเ้ รี ยนภาษาให้ดีย่งิ ขึ้ น อีกทั้ง ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนนํากล
ยุทธ์การเรี ยนภาษาไปประยุก ต์ใช้ในการเรี ยนรู้ ภาษานอกชั้น เรี ยน เกิด ความมัน่ ใจ และสามารถ
กําหนดทิศทางการเรี ยนรู ้ภาษาของตนเองได้อย่างอิสระ (Oxford, 1990; Chamot and O’Malley 1994;
Cohen, 1998; Grenfell and Harris, 1999) นักวิจยั หลายท่านให้ความสนใจศึกษาการสอนกลยุทธ์การ
ฟังให้กบั ผูเ้ รี ยน อาทิ Rost และ Ross (1991), Field (1998) และ Vandergrift (1999) และผลการศึกษา
พบว่ าการกลยุทธ์การฟังต่างๆ โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางปั ญญา (Cognitive strategies) ช่ วยให้ผเู้ รี ยน
ภาษามีความเข้าใจในการฟังดีข้ ึน
จากยุคการสอนภาษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหลายทศวรรษที่
ผ่านมา แนวคิดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาต่างประเทศ (Oracy instruction) มีการเปลี่ยนแปลงมา
โดยตลอด การสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบนั มุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสารและกระบวนการ
เรี ยนรู้ภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยน (Goh, 2014) ดังนั้น แนวทางการวิจยั ด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ จึงให้
ความสําคัญกับการส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ให้กบั ผูเ้ รี ยน เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การฟัง-พูดสื่ อสารได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น ควบคู่กบั ความถูกต้องตามหลักภาษา ซึ่ งแนวการสอน
ทักษะการพูดที่ สาํ คัญมี 2 แนวทาง คื อ 1) แนวการสอนโดยตรง คือ ให้ผเู้ รี ยนฝึ กภาษาโดยใช้
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องค์ประกอบ และเน้น ลัก ษณะเฉพาะของการพูด เช่ น ฝึ กใช้ค าํ เกริ่ น (Gambit) การผลัด กัน พูด
(Turn-taking) และ 2) แนวการสอนโดยอ้อม เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสนทนาผ่านกิจกรรม
สื่อสาร เช่น บทบาทสมมติ (Role-play) เล่าเรื่ อง (Storytelling) การจัดกิจกรรมสื่ อสารต่างๆ เหล่านี้ ก็
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพยายามใช้ภาษาสื่ อสาร แม้มีขอ้ จํากัดความรู้ทางภาษา ทําให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสใช้กลยุทธ์
การเรี ยนภาษา มีพฒั นาการใช้กลยุทธ์สื่อสารและการเจรจาความหมาย (Negotiation of meaning)
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ (Richards, 2003)
จากการศึกษาภูมิหลัง สภาพปั ญหา และแนวทางการวิจยั ด้านการฟัง-พูด เพื่อเป็ น
แนวทางการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่ามีช่องว่างทางการวิจยั ที่สาํ คัญอยู่ 3 ประการ ดังนี้
1. งานวิจยั ที่ศึกษาในลักษณะบูรณาการทักษะภาษา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูดให้กบั ผูเ้ รี ยน ยังมีจาํ นวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับความสนใจศึกษาทักษะภาษาด้าน
อื่น เช่น การอ่าน การเขียน และส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาพัฒนาเพียงทักษะเดี่ยว
2. งานวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์การเรี ยนภาษาส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาสํารวจ ระบุ ชนิ ด
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาของผูเ้ รี ยน และปั จจัยที่มีผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา ทําให้มีงานวิจยั
จํานวนไม่มากนักที่สนใจศึกษาการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาในชั้นเรี ยน โดยการพัฒนารู ปแบบการ
สอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษให้กบั ผูเ้ รี ยน
3. ในบริ บทของไทย ผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ขาดการฝึ กฝนอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะและกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่หลากหลายและ
เหมาะสม อีกทั้ง งานวิจยั ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับทักษะอื่นมากกว่าทักษะการฟังและการพูด จึงทํา
ให้ความสามารถในการฟังและการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยอยูใ่ นระดับไม่เป็ นที่พึงพอใจ
ด้วยเหตุดงั กล่าว ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูด ภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual framework) ปรากฏในภาพแผนภูมทิ ี่ 1
ดังนี้
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ปัจจัยนําเข้ า (Input)

กระบวนการ (Process)

ผลลัพธ์ (Output)

ศึกษาสั งเคราะห์ ข้อมูล
1. หลักสู ตรรายวิชาการฟังและ
พู ด ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร
ปฏิ สั มพัน ธ์ ท างสั ง คม สาขา
ภาษาอัง กฤษ คณะครุ ศ าสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
บ้า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ตาม
กรอบ TQF ด้านการใช้หน้าที่
ภาษาสื่ อ สารสํา หรั บ การฟั ง พู ด สื่ อสาร (Listening and
speaking functions)
2. มาตรฐานความสามารถทาง
ภาษา ตามกรอบ CEFR (ระดับ
ปานกลาง-B1) ด้า นการใช้
หน้าที่ภาษาสื่ อสารในการฟั งพูดภาษาอังกฤษ
3. หั ว ข้อ และเนื้ อ หาสาระ
อาเซี ยน ตามกรอบ CEFR และ
หลักสู ตรรายวิชาฟัง-พูด
4.
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร เ รี ย น
ภาษาต่างประเทศ
5. รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาต่างประเทศ
6. การพัฒ นาหลัก สู ต รการ
สอนภาษา

กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
1. กําหนดจุดประสงค์
1.1 ด้ านความรู้ (K)
-คําศัพท์ และโครงสร้าง
ภาษา
-หน้าที่ภาษาในการฟัง-พูด
สื่ อสาร
1.2 ด้ านกระบวนการ (P)
-กลยุทธ์การฟังและการพูด
2. กระบวนการสอน 6 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างความตระหนัก
(Awareness raising)
ขั้นที่ 2 ก่อนการฟัง (PreListening)
ขั้นที่ 3 การฝึ กฟัง (Listening
practice)
ขั้นที่ 4 การศึกษาภาษา
(Language focus)
ขั้นที่ 5 การฝึ กพูด (Speaking
practice)
ขั้นที่ 6 นําไปใช้สื่อสาร
(Language production)
3. การทดสอบและประเมินผล
- แบบทดสอบความสามารถ
ในการฟัง-พูด, ความรู ้อาเซี ยน
และแบบวัดความพึงพอใจ

ผลการสอนด้ ว ยรู ป แบบการ
สอนกลยุทธ์ การเรียนภาษา
1. ความสามารถในการฟั ง-พูด
ภาษาอังกฤษ
2. ความรู ้ เ กี่ ย วกับประชาคม
อาเซี ยน
3. ความพึ งพอใจต่อ รู ป แบบ
การสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual framework)
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการสอนกลยุท ธ์ก ารเรี ยน
ภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี รายละเอียดมีดงั นี้
1. ศึ ก ษาความจํา เป็ นต้อ งเรี ย นรู้ ด ้า นความสามารถในการฟั ง เพื่ อ ความเข้า ใจ
ความสามารถในการพูดสื่ อสาร และหัวข้อสาระความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่นาํ ไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ
2.

พั ฒ นาและหาประสิ ทธิ ภ าพของรู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน

ภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520)
3. ศึ ก ษาและประเมิน ประสิ ทธิ ผลของการใช้รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยน
ภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดยแบ่งออกเป็ นรายข้อย่อย ดังนี้
3.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ก่ อนและ
หลังการใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ และขนาดของผล (Effect size) ของ
รู ปแบบการสอน
3.2 เปรี ยบเทียบความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนของนักศึกษา ก่ อนและหลังการ
ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ และขนาดของผล (Effect size) ของรู ปแบบการ
สอน
3.3 ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาต่างประเทศ
คําถามการวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดคําถามในการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. นักศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี มีค วามจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ แบบใด
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และอย่างไร
2. รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถ
ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้ นมีประสิ ทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 75/75 หรื อไม่
3. รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถ
ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิผลหรื อไม่
อย่างไร โดยพิจารณาจากด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลัง
การเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ สูงกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
และมีขนาดของผลเท่าใด
3.2 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลังการเรี ยน
ด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ สูงกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร และมีขนาด
ของผลเท่าใด
3.3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีต่อรู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ อยูใ่ นระดับมากหรื อไม่
สมมติฐานการวิจยั
1. รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถ
ในการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษสําหรั บนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้ น มีประสิ ทธิภ าพตาม
เกณฑ์ 75/75
2. ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบ
การสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สูงกว่าก่อนการเรี ยน และมีผลขนาดใหญ่
3. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา หลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สูงกว่าก่อนการเรี ยน และมีผลขนาดใหญ่
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4. ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ในด้านต่างๆ มีดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ ชั้นปี
ที่ 4 ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 131 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามจํา เป็ นของผู้เ รี ยนด้า น
ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการพูดสื่อสาร และความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยน ในระยะที่ 1 ของการวิจ ัย คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4 ในปี
การศึก ษา 2558 มหาวิ ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา จํานวน 30 คน โดยการสุ่ มอย่างง่ าย
(Simple random sampling)
กลุ่ มที่ 2 เป็ นกลุ่มตัว อย่างในการทดลองใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ในระยะที่ 2 ของการวิจยั คื อ นักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 4 ในปี การศึ กษา 2558 มหาวิ ทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
กลุ่ มที่ 3 เป็ นกลุ่มตัว อย่างในการศึ ก ษานํา ร่ อง (Pilot study) เพื่อการทดลองใช้
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ ที่ผวู้ ิจยั ออกแบบและพัฒนาขึ้น ในระยะที่ 2 ของ
การวิจยั คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4 ในปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง โดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple
random sampling)
กลุ่มที่ 4 เป็ นกลุ่มตัวอย่างจริ งในการทดลองใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ย น
ภาษาต่างประเทศ เมื่อรู ปแบบการสอนได้ผา่ นเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนําไปใช้
ได้แล้ว ในระยะที่ 3 ของการวิจ ัย คื อ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4 ที่ กาํ ลัง
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ศึกษารายวิชาการฟั งและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Listening and speaking for
social interactions) ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึก ษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จํานวน 30 คน โดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เสริ มสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2) ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และ 3) ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ
3. ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั
ดําเนิ นการศึกษาทดลองในปี การศึกษา 2558 ตั้งแต่ เดื อนสิ งหาคม 2558 ถึงเดือน
มีนาคม 2559 โดยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศที่พฒั นาขึ้ นนี้ ใช้เวลาในการ
ทดลองรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษากับกลุ่มตัวอย่างการวิจยั เป็ นระยะเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ
8 ชัว่ โมง รวม 40 ชัว่ โมง และใช้เวลาในการทดสอบก่อนและหลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอน ครั้ ง
ละ 4 ชัว่ โมง ดังนั้น รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจยั จํานวน 48 ชัว่ โมง
ข้ อจํากัดของการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้มีขอ้ จํากัดที่เป็ นข้อตกลงเบื้องต้นของการศึกษาวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การกํา หนดเกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของรู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้กาํ หนดเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 75/75 ซึ่ งถือว่าให้ค่าความคลาดเคลื่อน
ในการยอมรับหรื อไม่ยอมรับประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนไว้ เป็ นมาตรฐานและเป็ นที่ ยอมรับ
ของนักการศึกษาทางภาษาศาสตร์ ดังนี้
1.1 เมื่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอน สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป
ถือว่ารู ปแบบการสอนมีประสิทธิภาพดีมาก
1.2 เมื่อประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอน สู งกว่าหรื อเท่ ากับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ แต่ ไม่
เกินร้อยละ 2.5 ถือว่าเป็ นรู ปแบบการสอนที่มีประสิ ทธิภาพดี
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1.3 เมื่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอน ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ แต่ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ
2.5 ถือว่ายังมีประสิ ทธิภาพเป็ นที่ยอมรับได้ หรื ออยูใ่ นระดับพอใช้
1.4 เมื่อประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอน ตํ่ากว่าเกณฑ์และตํ่ามากกว่าร้ อยละ 2.5
ถือว่าเป็ นเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพตํ่า เป็ นรู ปแบบการสอนที่ไม่เหมาะสมในการนําไปใช้
คะแนนที่ ได้จากการทดสอบครั้ งแรก (Pretest) เป็ นเครื่ องบ่ งชี้ถึงความสามารถใน
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละคนก่อนการเรี ยน และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
โดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น
คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) เป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงความสามารถใน
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ ละคนหลังการเรี ยน และความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน
โดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น
2. ผูว้ ิจ ัยเป็ นผูด้ าํ เนิ นการพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ย น
ภาษาต่างประเทศ ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็ นไปตามรู ปแบบการสอนที่กาํ หนดตามวัตถุประสงค์การวิจยั
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผูว้ ิจ ัยกําหนดนิ ยามความหมายของคําศัพท์เฉพาะที่ ใช้ในงานวิจยั นี้ โดยนําเสนอ
รายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ างความเข้าใจที่ สอดคล้องตรงกัน ซึ่ งคําอธิ บายความหมาย
และขอบเขตของคําศัพท์เฉพาะต่างๆ มีดงั นี้
1. รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ หมายถึง กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาที่เน้นทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการกับกลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์
การพูดภาษาอังกฤษ และเนื้ อหาสาระประชาคมอาเซี ยนในบทเรี ยน โดยเนื้ อหาภาษาได้มาจากการ
วิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชาการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการวิเคราะห์
ความจํา เป็ นของผูเ้ รี ยนได้ม าจากการสํา รวจหัว เรื่ องตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของสภายุโรป (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR)
โดยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน 6 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างความตระหนัก (Awareness raising) คือ การส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดความ
ตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของการใช้กลยุทธ์เรี ยนภาษา โดยการอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์
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ที่ผเู้ รี ยนเคยใช้หรื อคุ น้ เคย และส่ งผลต่อการเรี ยนภาษา สร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยอธิบายถึง
สาเหตุ ที่ผเู ้ รี ยนพบความยากลําบากในการเรี ยนภาษาอังกฤษ เนื่ องจากขาดการใช้กลยุทธ์การเรี ย น
ภาษาที่เหมาะสม
ขั้นที่ 2 ก่ อนฟั ง (Pre-Listening) คือ การสร้ างความพร้ อมให้กบั ผูเ้ รี ยนก่ อนการฟั ง
ด้วยการปูพ้นื ฐานความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ได้แก่ การสอนคําศัพท์สาํ คัญ การสอนกลยุทธ์การฟัง การ
คาดการณ์เรื่ องที่จะได้ฟังจากการดูรูปภาพ และคําถามนําทาง (Guiding questions) ที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนมี
ความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่ องที่จะฟัง
ขั้นที่ 3 ฝึ กฟัง (Listening practice) คื อ การให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฟั งและใช้กลยุทธ์การฟังที่
ช่วยเสริ มสร้างความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ โดยการทําแบบฝึ กหัดชนิ ดเลือกตอบถูกหรื อ
ผิด และการเลือกคําตอบที่ ถูกต้อง เป็ นการตรวจสอบความเข้าใจในการฟัง และร่ ว มกันอภิ ปราย
เนื้ อหาในบทฟังให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
ขั้นที่ 4. ศึกษาภาษา (Language focus) คือ การวิเคราะห์กฎไวยากรณ์และประโยคที่
ใช้ในการพูดภาษาอังกฤษ เช่น สํานวนพูด ประโยคแสดงหน้าที่ทางภาษา (Expressions) เกร็ ดความรู ้
ของภาษาพูด (Language tips) กลยุทธ์การพูด และทําแบบฝึ กหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจหลักการใช้
ภาษาที่ถกู ต้อง
ขั้นที่ 5. ฝึ กพูด (Speaking practice) คือ การให้ผเู้ รี ยนฝึ กพูดและใช้กลยุทธ์การพูดที่
ช่วยเสริ มสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยการแสดงบทบาทสมมติเป็ นกิจกรรมกลุ่ม
ขั้นที่ 6. นําไปใช้สื่อสาร (Language production) คือ การให้ผเู้ รี ยนนําความรู้ทาง
ภาษา เนื้อหาสาระอาเซียน และการใช้กลยุทธ์การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ มาใช้ในกิจกรรมบทบาทสมมติ
เป็ นกิจกรรมคู่ หลังจากนั้น จึงร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของตนเอง
ปั ญหาในการสื่ อสาร และแนวทางแก้ไขปรั บปรุ งความสามารถสื่ อสารของตนเองในกิ จกรรมครั้ ง
ต่อไป
2. ความสามารถในการฟั ง -พู ด ภาษาอัง กฤษ หมายถึ ง คะแนนการทดสอบ
ความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ และความเข้าใจด้านกลยุทธ์การฟั ง-พูด ที่ ได้จ ากการทํา
แบบทดสอบ ดัง นี้ 1) ด้า นความสามารถในการฟั ง เพื่ อ ความเข้า ใจ คื อ การสรุ ปเรื่ องที่ ฟั ง
(Summarizing) จํานวน 1 ข้อ 2) ด้านความสามารถในการพูดสื่ อสาร ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ
(Roleplay) จํานวน 1 สถานการณ์ และข้อสอบปรนัย ชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ เพื่อวัดความรู้
ด้านการใช้ภาษาสื่ อสาร (Expressions) และ 3) ด้านความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์การฟั ง-พูด คือ การ
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ตอบคําถาม (Quiz) เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 90
3. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็ นข้อสอบแบบถามตอบเป็ นภาษาอังกฤษ (Quiz) จํานวน 5 ข้อๆ ละ 2
คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10
4. ความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทําแบบประเมินความพึงพอใจชนิ ด
มาตราส่ วนประมาณค่าตามวิธีของ Likert scale ในด้านเนื้อหา ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านการใช้สื่อการสอน
5. นัก ศึกษา หมายถึง นัก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษา 2558

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
งานวิ จ ัยนี้ เป็ นการศึก ษาวิจ ัย และพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการศึกษาค้นคว้าตํารา เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
พัฒนาหลักสู ตรและรู ปแบบการสอนภาษา การสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา การสอนทักษะการฟัง-พูด
หน้าที่ภาษา กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาแนวสื่ อสาร การทดสอบและประเมินความสามารถในการ
ฟั ง-พูด กรอบเนื้ อหาสาระความรู ้ เกี่ ยวกับอาเซี ยน แนวทางและกระบวนการดําเนิ น งานวิจ ัย และการ
พัฒนาเครื่ องมือในการวิจยั เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินกระบวนการวิจยั สร้างและพัฒนาเครื่ องมือ
วิจยั ในบทที่ 3 ต่อไป ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ตําราเอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รวบรวมและเรี ยบเรี ยงไว้เป็ นลําดับ โดยจัดแบ่งเป็ นหัวข้อประเด็นเนื้ อหาดังต่อไปนี้
1. ทักษะการฟัง-พูด
1.1 ความหมายทักษะการฟัง-พูด
1.2 องค์ประกอบทักษะการฟัง-พูด
1.3 ทักษะย่อยการฟัง-พูด
2. การสอนทักษะฟัง-พูด และกลยุทธ์การเรี ยนภาษา
2.1 ความหมายการสอนทักษะฟัง-พูด
2.2 แนวคิดทฤษฎีการสอนทักษะฟัง-พูด
2.3 แนวทางการสอนทักษะฟัง-พูด
2.3.1 วิธีการสอนทักษะฟัง-พูด
2.3.2 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะฟัง-พูด
2.3.3 การวัดและประเมินผลทักษะการฟัง-พูด
2.4 กลยุทธ์การฟัง-พูด
2.4.1 ความหมายกลยุทธ์การฟัง-พูด
2.4.2 ประเภทกลยุทธ์การฟัง-พูด
2.4.3 แนวคิดทฤษฎีการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด
20

21
2.4.4 รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด
2.4.5 วิธีการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด
3. สาระด้านหน้าที่ภาษาและหัวเรื่ องการพูดแนวอาเซียน
3.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
3.2 กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสภายุโรป
4. การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา
4.1 ความหมายการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา
4.2 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา
4.3 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั เกี่ยวกับความสามารถในการฟัง-พูด
5.2 งานวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์การฟัง-พูด
5.3 งานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการสอนฟัง-พูด
5.4 งานวิจยั เกี่ยวกับความรู ้ประชาคมอาเซียน
1. ทักษะการฟัง-พูด
ในหั ว ข้ อ แรกเป็ นประเด็ น เนื้ อหาเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการฟั ง -พู ด ภาษาที่ ส องหรื อ
ภาษาต่ างประเทศ โดยแบ่ งออกเป็ นประเด็น ย่อ ยๆ 3 หัว ข้อ ได้แก่ 1) ความหมายทัก ษะการฟั ง-พูด
2) องค์ประกอบทัก ษะการฟั ง-พูด และ 3) ทัก ษะย่อยการฟั ง-พูด ทั้งนี้ ผูว้ ิ จ ัยนําผลจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ ไปใช้กาํ หนดความหมาย องค์ประกอบในการเรี ยนการสอน กําหนด
ทักษะย่อยการฟังเพื่อความเข้าใจและทักษะย่อยการพูดสื่อสาร เพื่อใช้ในการศึกษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน
ซึ่งเป็ นข้อมูลสําคัญที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการสอนที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น
1.1 ความหมายทักษะการฟัง-พูด
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความหมายของทักษะการ
ฟัง-พูด ซึ่ งมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายความหมายของทักษะการฟัง-พูดภาษาที่
สองหรื อภาษาต่างประเทศไว้หลากหลายแนวคิด โดยผูว้ ิจยั ขอนําเสนอเป็ น 2 ส่ วน คือ ความหมายของ
ทักษะการฟัง และความหมายของทักษะการพูด ดังนี้
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1.1.1 ทักษะการฟัง
ทักษะการฟั งเป็ นทักษะพื้นฐานสําคัญในการเรี ยนรู้ภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ
เนื่องจากเป็ นทักษะแรกที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาไปสู่ ทกั ษะการพูด อ่าน และเขียน ทําให้สามารถใช้ภาษา
เพื่ อ สื่ อ สารได้ ซึ่ งการสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํา วัน นั้ น ใช้ไ ปในการฟั ง มากที่ สุ ด ประมาณ 40-50%
(Mendelsohn, 1994) ในการสนทนากันผูฟ้ ังจําเป็ นต้องเข้าใจเรื่ องที่ได้ฟัง ไม่เพียงแต่สามารถแยกเสี ยง
หนักเบา เสี ยงสูงตํ่า และแยกความแตกต่างของเสียงได้เท่านั้น ดังนั้น ผูเ้ รี ยนภาษาควรมีทกั ษะการฟังใน
ระดับสื่ อสารได้ คื อ เข้าใจคําสั่ง คําอธิ บาย เข้าใจความหมายที่ มีหลายประโยค และประโยคที่อาจมี
คําศัพท์ไม่คุน้ เคย (Vandergrift,1997; Morley, 1999; Rost, 2002) ผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะการฟังดีก็จะสามารถรับ
สารจากผูส้ ่ งสารด้ว ยความเข้าใจ เพื่อให้ก ารสื่ อความหมายเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน และทําให้ก าร
สื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการฟัง ได้มีนกั การศึกษาให้คาํ นิยาม
ทักษะการฟังไว้หลากหลาย พอสรุ ปดังนี้
การฟังเป็ นส่ วนสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู้ภาษา และเป็ นกระบวนการกระตือรื อร้น
(Active process) ในการถอดความหมายและสร้ างความหมายจากข้อความที่ได้ฟัง โดย Wolvin และ
Coakley (1996) กล่าวว่า การฟัง (Listening) หมายถึง กระบวนการรับรู้ การมีส่วนร่ วม และการกําหนด
ความหมายจากสิ่ งกระตุน้ ทางเสี ยง (Aural stimuli) ซึ่งการฟังเป็ นทักษะการแก้ไขปั ญหาและมีความ
ซับซ้อน นอกจากการรับรู ้เสี ยงซึ่งเป็ นพื้นฐานการฟังแล้ว การฟังจําเป็ นต้องมีความเข้าใจในความหมาย
แนวคิดนี้ เป็ นไปตามทฤษฎี การเรี ยนรู้ภาษาที่สองว่าการฟังเป็ นกระบวนการกระตือรื อร้นและมีความ
ซับซ้อน ซึ่ งผูฟ้ ังมุ่งเน้นเลือกสิ่ งที่ฟัง สร้ างความหมาย และเชื่ อมโยงสิ่ งที่ ได้ฟังเข้ากับความรู ้ ของผูฟ้ ั ง
ส่วนการได้ยนิ (Hearing) เป็ นพื้นฐานของการฟังและเป็ นองค์ประกอบที่มีผลต่อกระบวนการฟังโดยรวม
กล่าวคือ ผูฟ้ ังต้องอาศัยการได้ยนิ เพื่อใช้ในกระบวนการทั้งหมดของการฟังและการเข้าใจความหมาย ซึ่ง
การได้ยิน และการฟั งมีค วามแตกต่ างกัน คื อ การได้ยิน ไม่จ าํ เป็ นต้องใช้ค วามพยายามในการเข้าใจ
ความหมาย ในขณะที่ การฟั ง เป็ นการให้ค วามสนใจผูพ้ ูด และพยายามเข้าใจความหมายเพื่อสามารถ
สื่อสารโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม
Wipf (1984) กล่าวถึงการฟังเพื่อความเข้าใจว่า เป็ นทักษะการแก้ปัญหา มีความซับซ้อน
และเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิตใจ ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการนี้ ได้ยาก ในการเข้าใจภาษาพูดนั้น
ผูฟ้ ังต้องสามารถแยกแยะความแตกต่างของเสียง เข้าใจคําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ การตีความหมาย
และเจตนาของผูพ้ ูด สามารถจดจําส่ ว นสําคัญ ของถ้อยคําในบริ บททางสังคมและวัฒ นธรรมที่ มีค วาม
หลากหลาย
Anderson และ Lynce (1998) กล่าวถึงการฟังที่มีประสิทธิภาพในการสื่ อสาร คือ การให้
ผูเ้ รี ยนฟั งแล้วสามารถตอบโต้ได้มากกว่าการฟังฝ่ ายเดียวและไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ออกไป จึงได้แบ่งแยก

23
ระหว่างการฟังแบบมีปฏิสมั พันธ์ (Reciprocal listening) และการฟังแบบไม่มีปฏิสมั พันธ์ (Non-reciprocal
listening) กล่าวคือ การฟังแบบมีปฏิสมั พันธ์ หมายถึง กิ จกรรมการฟั งที่ ผเู ้ รี ยนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั ผู้
พูดและเจรจาความหมายของเนื้อหาที่ฟัง ส่วนการฟังแบบไม่มีปฏิสมั พันธ์ คือ การรับฟังข่าวสารทางเดียว
เช่น การฟังวิทยุ การฟังบรรยาย เป็ นต้น ซึ่ง Anderson และ Lynce อธิบายว่าความเข้าใจในการฟังมีความ
ซับซ้อน โดยผูเ้ รี ยนบูรณาการทักษะต่างๆ เข้าด้วยกันในขณะฟัง นอกจากความรู้ทางภาษาศาสตร์ ในการ
จําแนกเสี ยง คําศัพท์ โครงสร้างประโยค และการโต้ตอบอย่างเหมาะสมแล้ว ผูฟ้ ั งจําเป็ นต้องใช้ความรู้ที่
ไม่ใช่ทางภาษาศาสตร์ คือ มีจุดประสงค์ในการฟัง มีความรู้และทักษะทางสังคมวัฒนธรรม และมีความรู้
ภูมิหลังที่เหมาะสม
นอกจากนี้ Anderson และ Lynce (1998) อธิ บายเพิ่มเติ มเกี่ยวกับลัก ษณะการฟังว่า
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) การฟังแบบสองทาง (Bidirectional listening) หมายถึง การฟังเพื่อ
สื่ อสารสองทางระหว่ างผูพ้ ูด และผูฟ้ ั งโดยตรงทั้งแบบเผชิ ญหน้าและไม่เผชิ ญหน้า เช่ น การพูด ทาง
โทรศัพท์ การสนทนา 2) การฟังแบบสื่ อสารทางเดี ยว (Unidirectional listening) เป็ นการฟังที่รับเฉพาะ
ข้อมูลป้ อนเข้าอย่างเดี ยว เช่ น การฟั งเพลง ฟังบรรยาย การชมภาพยนตร์ และ 3) การฟั งแบบสื่ อสาร
โต้ตอบหลายทาง (Autodirectional listening) เป็ นการสื่อสารที่ผพู้ ดู และผูฟ้ ังมีปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่ งกันและ
กันครบถ้วน เช่น การสนทนาตอบโต้ โต้วาที อย่างไรก็ตาม การฟังยังสามารถแบ่งตามหน้าที่ของการฟัง
ได้เป็ น 2 ประเภท คือ 1) การฟังแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Transactional listening) หมายถึง การฟัง
ที่เน้น การรั บข้อมูลข่ าวสาร เช่ น การบรรยาย การบอกเส้น ทาง การฟั งคําสั่ง และ 2) การฟั งแบบมี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Interactional listening) เป็ นการฟังเพื่อการสื่อสารที่เน้นตัวบุคคลในด้านการแสดง
ความคิดเห็น ความรู ้สึกและปฏิกิริยาต่างๆ มากกว่าการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ตามแนวคิดของ Rost (2002) การฟัง คือ กระบวนการภายในจิตใจเพื่อสร้างความหมาย
จากข้อมูลคําพูดที่ได้ฟัง ซึ่งเป็ นกระบวนการอ้างอิง การตีความหมายและการอนุ มานเพื่อเข้าใจภาษาพูด
โดยบูรณาการ 3 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการรั บรู ้ (Perception skills) สามารถแยกเสี ยงและจดจําคําได้
2) ทักษะการวิเคราะห์ (Analysis skills) สามารถระบุสาํ นวน ถ้อยคําและกฎการใช้ภาษาได้ และ 3) ทักษะ
การสังเคราะห์ (Synthesis skills) โดยเชื่อมโยงภาษากับตัวบ่งชี้ เช่น สถานการณ์ บริ บท ส่ วนต่างๆ ของ
เนื้ อความที่ผพู ้ ดู ถ่ายทอดออกมา ประกอบเข้ากับความรู้เดิมที่มีอยูข่ องผูฟ้ ัง ทั้งนี้ ผูฟ้ ังจําเป็ นต้องใช้ความรู้
หลายประเภทเพื่อถอดรหัสและตี ความข้อมูลที่ รั บมา ซึ่ง Buck (2001) สรุ ปว่าความรู้ที่เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการฟังมี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Linguistic knowledge) เช่น รากคําศัพท์
โครงสร้างประโยค ความหมาย และโครงสร้างคําพูด และ 2) ความรู้ที่ไม่ใช่ภาษาศาสตร์ (Non-linguistic
knowledge) เช่น ความรู ้ภูมิหลัง การเข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ดังนั้น ปั ญหาในการฟั งของผูเ้ รี ยนภาษาเป็ นผลมาจากความรู้ที่ไม่เพียงพอด้านระบบภาษา รวมทั้งขาด
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ความรู้ดา้ นสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งต่ างจากปั ญหาการฟั งของเจ้าของภาษาที่ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการขาด
ความสนใจและไม่ต้ งั ใจฟัง
อย่างไรก็ตาม ทักษะการฟังเป็ นทักษะที่ ถูกมองข้ามในชั้นเรี ยนภาษา ซึ่ ง Nunan (2002)
เรี ยกทักษะการฟังว่า ทักษะซินเดอร์ เรลลา (Cinderella skills) สาเหตุเพราะคนส่ วนใหญ่เข้าใจว่าความรู้
ทางภาษา เป็ นความสามารถทางการพูดและการเขียน ส่ วนการฟังและการอ่านเป็ นทักษะระดับรองลงมา
การฟั งสามารถแบ่ งออกได้หลายชนิ ด ตามวัต ถุประสงค์ข องการฟั ง บทบาทของผูฟ้ ั ง และชนิ ด ของ
ข้อความที่ ฟัง รวมทั้งปั จ จัยอื่ น ๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คื อ 1) การฟังทางเดี ยว
(Monologue) การฟังประเภทนี้ เป็ นการฟั งแบบไม่มีการโต้ตอบ แบ่งเป็ น 2 ชนิ ด คือ 1) การฟังข้อมูลที่
เตรี ยมการ (Planned monologue) เช่น การฟังข่าว คํากล่าว ซึ่งเป็ นเขียนเตรี ยมเนื้ อหาและอ่านให้ฟัง และ
การฟังข้อมูลที่ไม่เตรี ยมการ (Unplanned monologue) เช่น การเล่าเรื่ อง เล่าเกร็ ดประวัติ และการกล่าว
กลอนสด และ 2) การฟังสองทาง (Dialogue) เป็ นการฟังที่ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ซึ่ งแบ่ งออกเป็ นการ
ฟังทางสังคม (Social/interpersonal dialogue) และการฟั งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ าวสาร (Transactional
dialogue)
Harmer (2007) กล่าวถึงความสําคัญของทัก ษะการฟั งว่าเป็ นทัก ษะพื้น ฐานสําคัญที่
นําไปสู่กระบวนการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ของผูเ้ รี ยนภาษา ช่วยให้ผเู้ รี ยนพัฒนาการออกเสี ยง การพูด
ประโยคโดยใช้เสี ยงสูงตํ่า และการออกเสียงแต่ละคําในการเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน เนื่องจากความสําเร็ จ
การในการพูดสื่ อสารไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการพูดเท่านั้น แต่ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการฟัง
ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Morley (1999) และ Rost (2002) ว่าการฟังเป็ นทักษะเบื้องต้นที่สาํ คัญใน
การเรี ยนรู้ภาษาที่สอง ผูส้ อนควรจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสฝึ กทักษะการฟังในชั้นเรี ยน
และส่งเสริ มการฟังนอกชั้นเรี ยน เช่น การฟังเพลง การชมภาพยนตร์ เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความคุน้ เคยกับภาษา
และพัฒนาทักษะการฟังให้มีประสิ ทธิภาพ
ชนิ ด ของการฟังในการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวคิ ด ของ Harmer (2007) นั้น มี
2 ลักษณะ คือ การฟังอย่างมุ่งมัน่ (Intensive listening) และการฟังนอกเวลา (Extensive listening) ผูเ้ รี ยน
สามารถพัฒนาทักษะการฟั งโดยการฝึ กฟังทั้งสองประเภทในกิจกรรมการเรี ยนรู้ กล่าวคือ การฟังนอก
เวลาหรื อนอกชั้นเรี ยน นอกจากเป็ นการฟังเพื่อความเพลิดเพลินตามความสนใจของผูเ้ รี ยนแล้ว สิ่ งสําคัญ
คือ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความรู ้ ดา้ นคําศัพท์และการใช้รูปแบบประโยคที่หลากหลายในการสื่ อสารจาก
สถานการณ์จริ งโดยเจ้าของภาษา เช่น การฟังบทสนทนาหรื อบทสัมภาษณ์ การฟังรายงานข่าว เพลง และ
ภาพยนตร์ ส่ ว นการฟั งอย่างมุ่ งมัน่ เป็ นการฝึ กฟั งในชั้น เรี ยนโดยผูส้ อนเตรี ย มสื่ อ การสอนฟั งด้ว ย
จุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้ าหมายในกิจกรรมการเรี ยนรู้และความเข้าใจในการฟังของผูเ้ รี ยน เช่น การใช้เทป
บันทึกเสี ยง การเชิญเจ้าของภาษามาพูดคุยสนทนาในชั้นเรี ยน
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จากความหมายของทัก ษะการฟั ง ดัง กล่ า ว สรุ ปได้ ว่ า ทัก ษะการฟั ง หมายถึ ง
ความสามารถในการรับรู ้และเข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง โดยอาศัยกระบวนการตีความหมาย การจดจํา การคิดเชิง
สร้างสรรค์ รวมทั้งปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกับสิ่งที่ได้ฟังอย่างมีความหมาย การฟังจะมีประสิ ทธิภาพเกิดจาก
ผูฟ้ ังตั้งใจฟั ง มีความรู ้ ทางภาษาศาสตร์ และความรู้ ที่ไม่ใช่ ภาษาศาสตร์ เช่ นบริ บท สังคม วัฒ นธรรม
ความรู้เดิมและประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟัง ผูฟ้ ังที่ดีตอ้ งมีความสามารถในการถอดความหมาย การใช้
กลยุทธ์หลากหลายเพื่อเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น รวมทั้งความสามารถในการโต้ตอบ ซึ่งการเป็ นผูฟ้ ังที่ดี
จํา เป็ นต้องอาศัย ความพยายามและการฝึ กฝนอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ความเข้า ใจในการฟั ง ไม่เ พี ยงแต่ เ ป็ น
กระบวนการรั บ ฟั ง ข้อ มู ล ทางโสตประสาท แต่ เ ป็ นกระบวนการที่ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์โ ต้ต อบ เมื่ อ การ
ตีความหมายและความเข้าใจของผูฟ้ ังกับสิ่งที่ผพู้ ดู สื่อสารตรงกัน จะทําให้การสื่อสารประสบความสําเร็ จ
1.1.2 ทักษะการพูด
ทัก ษะการพู ด เป็ นอี ก หนึ่ งทั ก ษะสื่ อ สารที่ จ ํา เป็ นสํา หรั บ ผูเ้ รี ยนภาษาที่ ส องหรื อ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับทักษะการฟัง เนื่องจากมีความสัมพันธ์ในการทําให้การ
สื่ อสารประสบความสําเร็ จ กล่าวได้ว่าการพูดเป็ นทักษะที่สาํ คัญที่สุด เพราะเป็ นทักษะสื่ อสารที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันบ่อยมากที่สุด มากกว่าการอ่านและการเขียนถึงสองเท่า (Rivers, 1981) ซึ่งผูเ้ รี ยนภาษาส่ วน
ใหญ่ให้ความสนใจความสามารถในการพูดสื่อสารเป็ นอันดับแรก เพราะสามารถถ่ายโอนไปใช้ในการพูด
สื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ (Ur, 1996) อย่างไรก็ตาม ทักษะการพูดถือเป็ นทักษะที่ ยากที่สุด ในบริ บทการเรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ (Shumin, 2002) จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพูด ได้
มีนกั การศึกษาให้คาํ นิ ยามทักษะการพูดไว้หลากหลาย พอสรุ ปดังนี้
ตามแนวคิดของ Hymes (1972) การพูด หมายถึง การใช้รูปแบบภาษาที่ ถูกต้อง และผู้
พูดควรมีความรู ้ว่ารู ปแบบภาษาต่างๆ นั้นจะใช้เมื่อไร อย่างไร และกับใคร การพูดจึงเกี่ยวข้องกับความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ บริ บทของการพูด จุดประสงค์ของการพูด และสถานะของผูฟ้ ัง
เช่นเดียวกับ Valette (1977) มีความเห็นว่า การพูดเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับ
บริ บท และเป็ นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา รวมถึงการใช้ภาษาท่าทางประกอบเพื่อทําให้ผอู้ ื่นเข้าใจในสิ่งที่
ตนพูด
Valdman (1980) อธิบายว่า ความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศเป็ นทักษะภาษาที่
สําคัญมาก เนื่ องจากผูเ้ รี ยนที่ สามารถพูดภาษาได้ดี สามารถเข้าใจภาษาพูด สามารถเรี ยนรู้เพื่อการอ่าน
และช่วยสนับสนุ นทักษะการเขียนให้ดีข้ ึน จึงควรให้ความสนใจศึกษากระบวนการพูดว่าเป็ นอย่างไร และ
การพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น พูดอะไร พูดกับใครได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของ
Cunningham (1999) เสนอว่า ผูเ้ รี ยนภาษาไม่เพียงแต่มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ เช่น หลักภาษา การออก
เสี ย ง หรื อคํา ศัพ ท์ เ ท่ า นั้ น แต่ ต ้อ งเข้า ใจการใช้ภ าษาให้เ หมาะสม ซึ่ ง เป็ นความสามารถทางด้า น
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ภาษาศาสตร์ สังคม และ Cunningham (1999) เห็นว่าในด้านทักษะการพูดนั้น ผูเ้ รี ยนภาษาไม่เพียงแต่มี
ความรู ้ ในการสร้ างคําพูด โดยใช้ไวยากรณ์ การออกเสี ยง หรื อคําศัพท์ ซึ่ งเป็ นความรู้ทางภาษาศาสตร์
เท่านั้น แต่ ตอ้ งเข้าใจการใช้ภาษา เมื่อไร ทําไม อย่างไร เป็ นความสามารถการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์หรื อบริ บททางสังคม
Brown และ Yule (1993) อธิ บายความแตกต่ างของการพูดตามหน้าที่ทางภาษา โดยมี
องค์ประกอบการใช้หน้าที่ ภาษาที่ สาํ คัญ 3 ประการ คือ 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ าวสาร (Transactional
function) เพื่ อแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิ ดเห็น การแสดงความรู้สึกนึ กคิ ด และข้อมูลต่ างๆ 2) การมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น (Interactional function) เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่นด้วยการสื่ อสารใน
หัวข้อที่ เกี่ ย วกับชี วิตประจําวัน และ 3) การแสดงความสามารถ (Performance) เป็ นการพูดแบบในที่
สาธารณชนการพูดคนเดียว เช่น การพูดรายงาน การแสดงคํากล่าว และการประกาศ เป็ นต้น
นอกจากนี้ Byrne (1998) มีความเห็นว่าการพูด หมายถึง กระบวนการสื่ อสารสองทาง
ระหว่างผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทักษะการผลิตสาร (Productive skill) ในการพูด และทักษะ
การรับสาร (Receptive skill) ในการเข้าใจ ในการผลิตสารนั้น ผูพ้ ูดต้องมีความสามารถในการใช้ภาษา
โดยจัดป้ อนเนื้ อความรหัส (Encode) นําคําศัพท์ต่างๆ มาสร้างเป็ นประโยคหรื อถ้อยคํา แล้วเปล่งเสี ยง
ออกมาเป็ นเสี ยงคําพูดที่ผฟู ้ ังสามารถเข้าใจได้ ส่วนผูฟ้ ังทําหน้าที่ถอดรหัส (Decode) หรื อตีความหมายสิ่ ง
ที่ได้ฟังเพื่อเข้าใจความหมาย
Chaney and Burk (1998) นิ ย ามทัก ษะการพูด ว่า เป็ นกระบวนการของการสร้ าง
ความหมายและแบ่งปั นความหมายโดยการใช้สัญลักษณ์ทางวาจาและไม่ใช่วาจาในบริ บทที่หลากหลาย
การพูดมีความเกี่ยวข้องกับความรู้ 3 ด้าน ที่เป็ นกลไกการพูด ได้แก่ การออกเสี ยง ไวยากรณ์ และคําศัพท์
การพูดเป็ นความสามารถในการใช้คาํ ศัพท์ในลําดับถูกต้อง ด้วยการออกเสี ยงถูกต้อง เข้าใจการใช้หน้าที่
ภาษา กฎ ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ สังคมและวัฒนธรรม
ต่ อมา Nunan (2003) สนับสนุ นแนวคิ ดของ Byrnes (1998) โดยกล่าวว่าการพูดเป็ น
ทักษะการผลิตสารทางวาจาและประกอบด้วยการสร้างคําพูดอย่างมีระบบเพื่อสื่ อความหมาย การพูดเป็ น
ทักษะการผลิตสารและเกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ เป็ นกระบวนการที่ มากกว่าสร้ างเสี ยงชนิ ดต่างๆ
หรื อการเลือกใช้คาํ ได้ถกู ต้อง การพูดมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสารและการส่ งสาร ในการพูด
นั้นจะมีการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างผูพ้ ูดกับผูฟ้ ัง นอกจากพูดสื่ อความหมายโดยการออกเสี ยง ผูพ้ ูด
แสดงลักษณะท่าทางประกอบ โดยใช้ส่วนต่ างๆ ของใบหน้าและร่ างกาย เพื่อให้ผฟู ้ ั งรั บสารและเข้าใจ
ความหมายตรงกันซึ่งการพูดแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ การพูดทางเดียว (Monologue) เป็ นการพูดนําเสนอ
ข้อมูล และการพูดสองทาง (Dialogue) เป็ นการพูดที่มีการปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกับผูอ้ ื่น และหน้าที่ของการ
พูดมี 2 ชนิ ด คือ การพูดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Transactional) และการพูดเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์
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ทางสังคม (Interactional) กับผูอ้ ื่นโดยความสามารถในการพูดทั้งสองประเภทมีความแตกต่ างกันตาม
จุดประสงค์ของการพูด
Bygate (2002) กล่าวถึงทักษะการพูดว่า เป็ นทักษะที่ มีกระบวนการทางทักษะแตกต่าง
จากทักษะที่ใช้ในการอ่านและการเขียน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะในการสื่ อสาร เนื่ องจาก
ภาษาพูดมีความแตกต่างจากภาษาเขียน ในด้านกฎการใช้ภาษา รู ปแบบประโยคและคําศัพท์ การพูดเป็ น
กระบวนการปฏิสัมพัน ธ์โต้ตอบเพื่ อการสร้างความหมาย ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับการผลิต และการรั บ
ข้อมูลข่ าวสาร (Brown, 1994) โดยรู ปแบบและความหมายขึ้ นอยู่กบั บริ บทของผูพ้ ูดและจุ ดประสงค์ใน
การพูด หน้าที่ทางภาษาที่ใช้ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ เช่น การทักทาย การเชิญชวน การขอร้อง เป็ นต้น
จากความหมายของทักษะการพูดดังที่กล่าวมา สรุ ปได้ว่า การพูด หมายถึง กระบวนการ
ผลิตสารเพื่อสื่ อความหมาย โดยผูพ้ ดู มีจุดประสงค์ในการพูด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทักษะความเข้าใจใน
การฟังและการโต้ตอบ เป็ นการสื่ อสารฝ่ ายเดียว หรื อการสื่ อสารปฏิสมั พันธ์ของบุคคล 2 ฝ่ าย คือผูพ้ ดู และ
ผูฟ้ ัง เพื่อแสดงความคิ ดเห็ นหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่ งกันและกัน ผ่านการออกเสี ยง ใช้ถอ้ ยคํา
นํ้าเสี ย ง และท่ าทางประกอบ การพูด เป็ นกระบวนการเชิ งปฏิสัมพัน ธ์ในการสร้ างความหมายและ
เกี่ยวข้องกับการสร้าง การรับ และการประมวลข้อมูล (Brown, 2001) ผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะการพูดที่ดีตอ้ งมี
ความรู ้ ทางภาษาเกี่ ย วกับคํา ศัพท์ โครงสร้ างประโยค สิ่ งที่ เกี่ ยวข้อ งกับเนื้ อหาที่ จ ะพูด (Linguistic
competence) และมีความรู ้ ความเข้าใจวัฒนธรรมและบริ บทในการพูด รู้ว่าควรพูดอย่างไรให้เหมาะสม
เป็ นความสามารถทางภาษาศาสตร์ เชิงสังคม (Sociolinguistic competence) เพื่อให้การพูดสื่ อสารประสบ
ความสําเร็ จและบรรลุจุดประสงค์ของผูพ้ ดู
1.2 องค์ประกอบของทักษะการฟัง-พูด
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของทักษะ
การฟัง-พูด ซึ่งมีนกั วิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายองค์ประกอบของทักษะการฟัง-พูดภาษา
ที่สองหรื อภาษาต่ างประเทศไว้หลายแนวคิด โดยผูว้ ิจยั ขอนําเสนอเป็ น 2 ส่ ว น คือ องค์ประกอบของ
ทักษะการฟัง และองค์ประกอบของทักษะการพูด ดังนี้
1.2.1 องค์ประกอบทักษะการฟัง
การฟังเป็ นทักษะรั บรู้และเข้าใจความหมายของสิ่ งที่ได้ฟัง ความสามารถในการเข้าใจ
ภาษาหรื อถ้อยคําต่ างๆ นั้น มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการ เพื่อช่วยให้ผฟู้ ังสามารถเข้าใจ
ความหมาย จากการศึกษาแนวคิ ดทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่าน องค์ประกอบของการฟังเพื่อความ
เข้าใจภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ พอสรุ ปได้ดงั นี้
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Chastain (1976) เสนอแนวคิด ที่อธิบายองค์ประกอบของการฟั งเพื่อความเข้าใจที่ มี
ลักษณะเป็ นลําดับขั้น 5 ประการ คือ 1) การเข้าใจข้อมูลที่ฟัง โดยระบุและแยกแยะเสียงคํา เสี ยงสูงตํ่าของ
ประโยค และคุณภาพของเสี ยง 2) การเข้าใจข้อมูลที่ฟังโดยคร่ าวๆ 3) การเก็บข้อความที่ฟังไว้จนกว่าผูฟ้ ัง
สามารถประมวลผลข้อมูล 4) การถอดรหัสข้อมูลสิ่งที่ฟัง และ 5) การเก็บข้อมูลความเข้าใจในภาษาที่ฟัง
ไว้ในสมอง กล่าวได้ว่า ความเข้าใจในการฟั งเป็ นกระบวนการถอดรหัสจากข้อมูลเสี ยงต่ างๆ ไปสู่
ความหมาย ต่อมา Omaggio (2001) สนับสนุ นแนวคิดนี้ คื อ เมื่อผูฟ้ ังได้รับข้อมูลภาษาและเก็บไว้ใน
ความจําระยะสั้น จากนั้นพยายามอธิบายเนื้ อหา หน้าที่ และจุ ดประสงค์ข องข้อความนั้น และจัด กลุ่ม
องค์ประกอบเหล่านี้ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความหมาย และเก็บไว้ในความจําระยะยาว
Rivers (1981) กล่าวถึ ง องค์ประกอบสําคัญของการเข้าใจความหมายสิ่ งที่ ได้ฟัง มี
2 ประการ คือ 1) การตระหนักรู ้ (Recognition) เมื่อผูฟ้ ังสามารถแยกแยะเสียง โครงสร้าง และความหมาย
ของคําหรื อประโยค ซึ่ งเป็ นความสามารถระดับแรกในการฟั งเพื่อความเข้าใจ และ 2) การเลือกฟั ง
(Selection) ผูฟ้ ังสามารถรับรู ้สิ่งที่ฟังและจดจําประเด็นสําคัญต่างๆ ของถ้อยคําพูดได้ เป็ นความสามารถ
ต่อจากการตระหนักรู ้
จากแนวคิดของ Rivers (1981) ความเข้าใจในการฟั งเกี่ ยวข้องกับทักษะเชิ งสร้ างสรรค์
การวิเคราะห์และการตีความ เพื่อทําความเข้าใจสิ่ งที่ฟัง โดยผูฟ้ ั งรั บข้อมูลคําพูดที่ มีความหมายจากผูพ้ ูด
แล้วนํามาสร้างความหมายขึ้นใหม่ ซึ่งความหมายของผูฟ้ ั งอาจไม่ตรงกับความหมายของผูพ้ ูดที่ ตอ้ งการ
สื่อออกมา โดยเฉพาะเมื่อผูฟ้ ั งไม่คุน้ เคยกับภาษาและวัฒนธรรมของผูพ้ ูด ทั้งนี้ องค์ประกอบในการฟัง
เพื่อเข้าใจความหมายมี 3 ประการ คื อ 1) ข้อมูลทางภาษาศาสตร์ (Linguistic information) ผูฟ้ ั งรั บข้อมูล
ทางเสียง คํา และประโยคสํานวน 2) บริ บทเชิ งสถานการณ์ (Situational context) คือ สถานการณ์การพูด
หรื อสภาพแวดล้อมที่มีผลต่ อการรั บฟัง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ูดและผูฟ้ ัง การคาดการณ์สิ่งที่ฟัง
ความสนใจในเรื่ องที่ฟัง และ 3) ข้อความที่เข้าใจได้ (Comprehended message) เป็ นข้อมูลหรื อสารที่ผฟู้ ัง
สามารถเข้าใจได้ โดยการตีความหมายและเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ที่ผพู้ ูดต้องการสื่ อความหมายให้
เข้าใจตรงกัน
ในการฟังเพื่อความเข้าใจนั้น Brown และ Yule (1983) อธิบายว่า ผูฟ้ ังต้องเข้าใจคําศัพท์
ของเรื่ องที่ฟัง เข้าใจสิ่งที่อา้ งถึงและตีความสิ่งที่ฟังได้ รวมถึงการเข้าใจบริ บทที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่ งบริ บทของ
สถานการณ์จะมีบริ บทร่ วมที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ได้ฟังมาก่อนกับข้อความที่กาํ ลังจะตามมา
เข้าด้วยกัน องค์ประกอบดังกล่าวทําให้ผฟู้ ังเข้าใจสิ่ งที่ได้ฟัง และช่วยให้ผฟู้ ังสามารถคาดเดาสิ่ งที่ผพู้ ูด
ตั้งใจจะพูดไว้ก่อนล่วงหน้าได้
Wipf (1984) อธิ บ ายว่า องค์ประกอบพื้ น ฐานสําคัญของการฟั งเพื่อความเข้าใจ มี
6 ประการ คือ 1) การแยกแยะเสี ยง (Sound discrimination) ผูฟ้ ังจําเป็ นต้องเข้าใจระบบเสียงของภาษาที่มี
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ความแตกต่างกัน หากผูฟ้ ังไม่คุน้ เคยเสียงในภาษานั้นก็จะไม่สามารถเห็นความแตกต่างของเสียง และมีผล
ต่อความเข้าใจ เช่น เมื่อฟังเสียงพูดแบบลดรู ปเสี ยง กลืนเสี ยง ไม่ออกเสี ยงในบางคํา ผูฟ้ ั งจึ งอาศัยบริ บท
ของถ้อยคําในการตี ค วามหมาย 2) โครงสร้ างไวยากรณ์ (Grammatical structure) คื อ ความรู้ ด ้า น
โครงสร้ างภาษา เช่ น หน้าที่ ของคํา การเรี ยงคํา สามารถแยกส่ วนต่างๆ ของประโยค ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในการฟังและสามารถคาดเดาโครงสร้างภาษาที่ต่อเนื่องได้ 3) คําศัพท์ (Vocabulary) คําศัพท์แต่ละ
คํามีความหมายได้หลากหลาย เมื่อนําคําศัพท์มาใช้ในรู ปของประโยค จึงจะสามารถเข้าใจความหมายที่
แท้จ ริ ง ได้ ซึ่ ง ผูฟ้ ั งจําเป็ นต้องอาศัยบริ บ ทของประโยคเป็ นแนวทางในการตี ค วามหมาย 4) บริ บ ท
(Context) การตีความหมายในภาษาพูดจําเป็ นต้องอาศัยบริ บทเพื่อเข้าใจความหมายของคําศัพท์ เช่ น การ
ลงเสี ยงเน้นหนัก ท่วงทํานอง เสี ยงสูงตํ่าในประโยค 5) การจดจํา (Retention) ความเข้าใจในการฟังสิ่ งที่
กําลังฟังนั้น มีความเกี่ยวข้องกับความจําระยะสั้นและความคงทนในการจดจํา โดยความเข้าใจในการฟัง
เกิดขึ้นเมื่อความรู ้เกี่ยวกับตัวภาษาในความจําระยะสั้น สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจเดิมที่เก็บไว้อยู่ใน
ความจําระยะยาว ยิ่งสามารถจดจําได้มากเท่ าไร ความสามารถในการเข้าใจเรื่ องที่ฟังยิ่งรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น และ 6) การเน้น เสี ยงและระดับเสี ยง (Stess and intonation) การออกเสี ยงที่ มี
ลักษณะแตกต่างกัน เช่น การเน้นเสี ยง ระดับเสียง เสียงสู งตํ่าของประโยค และท่ วงทํานองการพูด ซึ่งใช้
แสดงถึงอารมณ์ความรู ้สึกของผูพ้ ดู ลักษณะนิสยั เจตนาของผูพ้ ดู และการใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์การ
ออกเสียง
ผูฟ้ ังสามารถเข้าใจสิ่งที่ฟังได้จาํ เป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ฟังมีประสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ Rubin (1994) อธิ บายว่าความสามารถในการฟังเกิด จากองค์ประกอบสําคัญ
5 ประการ คือ 1) ลักษณะของสิ่ งที่ ฟัง (Text characteristics) เช่น การฟังถ้อยคําบรรยาย การฟังเรื่ องเล่า
การฟังบทสนทนา รายการโทรทัศน์ วิทยุ เป็ นต้น 2) ลักษณะของผูพ้ ูด (Interlocutor characteristics) เช่น
จุ ด ประสงค์ ทัศ นคติ นํ้าเสี ย ง ความเร็ ว ในการพูด เป็ นต้น 3) ลัก ษณะของกิ จ กรรมการฟั ง (Task
characteristics) เป็ นการฟังเพื่อสามารถปฏิบตั ิส่ิงใดสิ่งหนึ่ ง เช่น ฟังแล้วจดบันทึก ฟังแล้วปฏิบตั ิตาม เป็ น
ต้น 4) ลัก ษณะของผูฟ้ ั ง (Listener characteristics) เช่ น สถานะของผูฟ้ ั ง บริ บทของผูฟ้ ั ง และ
5) กระบวนการที่ใช้ในการฟัง (Process characteristics) เช่น กระบวนการฟังแบบบนลงล่าง กระบวนการ
ฟังแบบล่างไปสู่บน และกระบวนการฟังแบบปฏิสมั พันธ์
นอกจากนี้ Rubin (1994) อธิบายถึงองค์ประกอบสําคัญของการฟังที่มีผลทางอ้อมต่อการ
ฟังเพื่อความเข้าใจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผูฟ้ ัง เช่น ความสามารถทางภาษา ความคงทนในการจดจํา การ
ตั้งใจฟัง ความวิตกกังวลในการฟัง ประสบการณ์ในการฟังและความรู้เดิม 2) ด้านผูพ้ ดู เช่น ความสามารถ
ทางภาษาของผูพ้ ูด การใช้ถอ้ ยคําบ่ งชี้ ลกั ษณะการพูด สําเนี ยง ความเร็ ว ในการพูด บุคลิกลักษณะหรื อ
พฤติกรรมของผูพ้ ดู 3) ด้านกลยุทธ์ในการฟัง ผูเ้ รี ยนภาษาที่มีความสามารถทางภาษามักใช้กลยุทธ์การฟัง
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ที่หลากหลาย และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 4) ด้านบทเรี ยน การใช้บทเรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะการฟังควรมี
ความน่ าสนใจ ผูเ้ รี ยนคุ น้ เคย สามารถใช้ความรู้เดิ มที่มีในการทําความเข้าใจ บทฟังควรเป็ นภาษาที่ใช้
สื่ อสารจริ งและมาจากหลายสถานการณ์ ไม่ค วรยาวเกิ น ไปจนทําให้ไม่สามารถจดจํารายละเอียดได้
ทั้งหมด และ 5) ด้านกิจกรรมการฟัง ควรเป็ นกิจกรรมฟังที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ไม่ยากเกินหรื อมีลกั ษณะ
เป็ นการทดสอบมากเกินไป
Anderson และ Lynch (1998) ให้ความเห็ นว่า องค์ประกอบของการฟั งเพื่อความเข้าใจ
และมีผลต่อความสามารถในการฟังที่สาํ คัญมีอยู่ 3 ประการ คือ 1) ชนิ ดของตัวป้ อน (Type of input) คือ
ลัก ษณะของภาษาที่ ผูฟ้ ั ง ได้รั บ ฟั ง ซึ่ ง ความยากง่ า ยของตัว ป้ อนทางภาษาอยู่ที่ ก ารจัด ลําดับ ข้อ มู ล
ความคุน้ เคยกับเรื่ องที่ฟัง ความชัดเจนของเนื้ อหา รวมถึงความซับซ้อนของข้อมูล 2) การสนับสนุ นจาก
บริ บทในการฟัง (Support provided by listening context) เช่น ปริ มาณของข้อมูลและเวลาที่ ใช้ในการฟัง
การใช้สื่อ หรื อวัสดุที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน ทําให้ผฟู้ ังสามารถตีความและเข้าใจความหมายได้ และ
3) ประเภทของกิจ กรรม (Type of task) โดยกิจกรรมการฟั งที่ ต่างกัน ทําให้ผฟู้ ังได้รับฟังสิ่ งที่ มีค วาม
ซับซ้อนต่างกัน
การใช้โครงสร้างความรู้เพื่อความเข้าใจในการฟังนั้น Nunan (1999) อธิบายว่า ขึ้นอยูก่ บั
การใช้ประสบการณ์ที่ผา่ นมาของผูฟ้ ัง ซึ่งนํามาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ รวมถึงลักษณะเรื่ องที่ฟัง
สถานการณ์ เหตุ การณ์ และความรู ้ ดา้ นกระบวนการจัดเก็บข้อมูลไว้ในความทรงจํา การเรี ยงเรี ยง และ
ตีความข้อมูล ทั้งนี้ Richards (1990) มีความเห็นว่า การฟังเพื่อความเข้าใจต้องใช้ความรู้เดิมในเรื่ องหลัก
ภาษาเพื่อถอดข้อความของสิ่งที่ฟัง และใช้ความรู้เดิมในเรื่ องสถานการณ์และบริ บทในการตีความและทํา
ความเข้าใจความหมาย นอกจากนี้ Anderson และ Lynch (1998) อธิบายคล้ายกันว่า โครงสร้างความรู้
เกี่ยวกับความเข้าใจ ต้องอาศัยความรู ้เดิม ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความทรงจํา และประสบการณ์ของแต่
ละบุคคล ช่วยให้ผฟู ้ ังเกิดมโนภาพในเรื่ องที่ฟังชัดเจนขึ้น สามารถรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ที่เรี ยน
ได้กบั ข้อมูลความรู้เดิมที่มีอยูแ่ ล้ว และนํามาตีความหมายที่ได้ฟังจนเกิดความเข้าใจ
Vandergrift (2004) กล่าวถึงความเข้าใจในการฟังว่า ต้องอาศัยความรู้ 2 ประเภทหลัก คือ
1) ความรู ้ ทางภาษาศาสตร์ (Linguistic knowledge) เช่น การออกเสี ยง คําศัพท์ โครงสร้ างประโยค
ความหมาย โครงสร้ างของถ้อยคํา และ 2) ความรู้ที่ไม่ใช่ภาษาศาสตร์ (Nonlinguistic knowledge) เช่น
ความรู้ เกี่ยวกับหัว ข้อ เนื้ อหา ความรู ้ ทวั่ ไป และความรู ้ ทางวัฒ นธรรมและโลก ซึ่ งความรู ้ ที่ไม่ ใช่ ทาง
ภาษาศาสตร์ เป็ นโครงสร้างความรู ้ (Schemata) หรื อโครงสร้างทางจิตใจที่จดั ระเบียบความรู้เกี่ยวกับโลก
ของผูฟ้ ัง และใช้ในการตีความเนื้ อหาที่ฟัง ดังนั้น กระบวนการฟังจึงมีความเกี่ยวข้องกับการนําความรู้ท้ งั
สองชนิ ดไปใช้ในการฟัง อย่างไรก็ตาม กระบวนการฟังมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์
ของหลายกระบวนการที่เกิดขึ้นในขณะเวลาเดียวกัน
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ตามแนวคิดของ Richards (2008) การเรี ยนรู้ทกั ษะฟังมี 2 ลักษณะ คือ การฟังเพื่อความ
เข้าใจ (Listening as comprehension) และการฟังเพื่อการรับรู้ (Listening as acquisition) หน้าที่หลักของ
การฟังเพื่อความเข้าใจในการเรี ยนภาษา คือ การฟังเพื่อเอื้อต่อความเข้าใจในภาษาพูด (Spoken discourse)
ส่วนการฟังเพื่อการรับรู ้เป็ นการฟังเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการฟัง
เพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการล่างไปสู่ บน (Bottom-up process) เป็ น
ความเข้าใจที่เกิดจากกระบวนการถอดรหัส (Decoding process) โดยเริ่ มจากถอดความหมายหน่ วยเสี ยงที่
เล็กที่สุดแล้วจึงเชื่อมโยงไปสู่คาํ ประโยค และคําพูด และ 2) กระบวนการบนลงล่าง (Top-down process)
เป็ นการเก็บข้อมูลการฟังแล้วจึงสร้างความหมายโดยใช้ตวั ชี้นาํ (Clue) เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อและสถานการณ์ที่ฟัง ซึ่งกระบวนการทั้งสองเป็ นที่ ยอมรั บและนําไปใช้เป็ นแนวการสอนกล
ยุทธ์การฟังในชั้นเรี ยนอย่างแพร่ หลาย อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปกระบวนการฟังทั้งสองเกิดขึ้ นพร้ อมกัน
ในสถานการณ์ สื่อสารในชี วิตจริ ง ผูฟ้ ังจะใช้กระบวนการใดมากน้อยกว่ากันขึ้ นอยู่กบั ความคุย้ เคยของ
ผูฟ้ ังที่มีต่อหัวข้อและเนื้ อหา ปริ มาณและประเภทของสาร รวมทั้งวัตถุประสงค์ของผูฟ้ ัง
จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการฟังดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การฟังเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอื่ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน อาทิ ความรู้ทางภาษาศาสตร์ เช่ น
เสียง คํา ไวยากรณ์ ลักษณะเฉพาะของภาษา ความรู้ทางบริ บทของภาษา เช่น สถานการณ์ในการพูด การ
เข้าใจตัวชี้แนะและบริ บทของสถานการณ์ ที่ปรากฏในสาร ความสามารถในการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์
และตีความสิ่งที่ได้ยนิ ได้ฟัง รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเดิมของผูฟ้ ังด้วย การที่ผฟู้ ังมีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านต่างๆ ดังกล่าวนั้น จะทําให้ผฟู ้ ังมีขอ้ มูลประกอบการฟังและสามารถตีความหมายได้อย่างถูกต้อง
1.2.2 องค์ประกอบของทักษะการพูด
การพูด เป็ นทัก ษะสําคัญสําหรั บบุ ค คลที่ ใช้สื่อ สารในชี วิต ประจําวัน เพื่อใช้ในการ
ถ่ายทอดความในใจ โดยสื่ อความหมายในด้านความคิ ดความเข้าใจ และความรู้สึก เพื่อให้ผฟู้ ังเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของผูพ้ ดู ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างสิ่งที่พดู สถานการณ์ของการพูด ลักษณะของ
เสียง เช่น การเน้นเสี ยง การออกเสี ยงสูงตํ่า รวมถึงการใช้ภาษาท่าทางประกอบเพื่อสื่ อความหมาย เช่น
การแสดงสี หน้า การใช้ภาษามือ ดังนั้น ทักษะการพูดจึงมีองค์ประกอบที่สาํ คัญเกี่ยวข้องอยูห่ ลายประการ
โดยมีนกั วิชาการและผูเ้ กี่ยวข้องด้านการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศนําเสนอแนวคิดไว้หลากหลาย
พอสรุ ปได้ดงั นี้
การใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้น้ นั เกิดจากความสามารถในการสื่ อสาร
(Communicative competence) ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ (Canale and Swain, 1980) ได้แก่
1) ความสามารถด้านไวยากรณ์ (Grammatical competence) คือ มีความรู้ดา้ นองค์ประกอบและโครงสร้าง
ภาษาเพื่ อ ช่ ว ยให้เ ข้า ใจเสี ย ง ศัพ ท์ โครงสร้ า ง และนํา มาสร้ า งเป็ นคํา พู ด เพื่ อ สื่ อ ความหมายได้
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2) ความสามารถในการใช้ภาษาทางสังคม (Sociolinguistic competence) คือ การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม
กับสถานการณ์และสถานภาพของคู่สนทนาตามวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร 3) ความสามารถในการใช้
ความสัมพันธ์ของข้อความ (Discourse competence) คือ การตีความและเข้าใจการเชื่ อมโยงของประโยค
ต่างๆ ใช้คาํ เชื่อมสื่ อความหมายให้ราบรื่ นและสอดคล้องกัน และ 4) ความสามารถในการใช้กลยุทธ์สื่อ
ความหมาย (Strategic competence) คือ การใช้กลยุทธ์ต่างๆ ช่วยให้การสื่ อสารดําเนิ นไปอย่างราบรื่ น
หลี ก เลี่ ย งการหยุ ด ชะงัก และความล้ม เหลว ประกอบด้ว ยการใช้ก ลยุท ธ์สื่ อ สาร (Communication
strategies) และกลยุทธ์การเรี ยนรู้ (Learning strategies) หากผูเ้ รี ยนขาดความสามารถในการสื่ อสารทั้ง
4 ประการหรื อบางประการ อาจทําให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการสื่ อสาร ตัวอย่างเช่น เมื่อผูพ้ ูดขาด
ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ ในเรื่ องคําศัพท์ ผูพ้ ูดก็อาจเลี่ยงคําโดยใช้คาํ อื่นที่มีความหมายใกล้เคียง
เพื่อสื่อความหมายแทน หรื ออาจใช้กริ ยาท่าทางประกอบให้ค่สู นทนาเข้าใจความหมายสิ่งที่ตอ้ งการจะพูด
แทนคําศัพท์น้ นั ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็ นการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการสื่อสาร
ต่อมา Savignon (1983) อธิบายเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสาร
ในด้านทัก ษะการพูด นั้น มี องค์ประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1) ความสามารถด้านภาษาศาสตร์
(Grammatical competence) เป็ นความรู้ ด ้านกฎและหลัก การใช้ภ าษา เช่ น เสี ยง คําศัพท์ โครงสร้ า ง
ประโยคในการสื่ อความหมาย 2) ความสามารถด้านภาษาศาสตร์ สังคม (Sociolinguistic competence) ผู้
พูดสามารถเลื อกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุ คคลและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูก ต้องเหมาะสม ตาม
ระเบียบปฏิบตั ิทางสังคม เช่น การใช้ภาษาแบบเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ 3) ความสามารถในการ
เชื่อมโยงข้อความ (Discourse competence) เป็ นความรู ้ ในการใช้ระเบี ยบวิธีของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประโยค ในการเชื่ อมโยงความหมายให้เข้ากันได้อย่างถูกต้อง และ 4) ความสามารถในการใช้กลยุทธ์
สื่อสาร (Strategic competence)เป็ นการใช้กลยุทธ์สื่อสารทั้งทางคําพูด (Verbal) และไม่ใช่คาํ พูด (Nonverbal) เช่น สีหน้า ท่าทาง เพื่อรั บมือกับปั ญหาหรื อแก้ไขสถานการณ์สื่อสาร เมื่อผูพ้ ูดมีความบกพร่ อง
ด้านความรู ้ทางภาษาศาสตร์ เช่น เมื่อนึกคําศัพท์ไม่ออก ก็จะใช้ท่าทางประกอบการอธิบาย หรื อใช้คาํ ศัพท์
ที่คุน้ เคยเพื่อพยายามอธิบายคําศัพท์ที่ไม่รู้
Levelt (1989) นัก ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพูด
และเสนอแนวคิ ดที่ เป็ นรู ปแบบของกระบวนการพูด (Blueprint of speech production)มีองค์ประกอบที่
สําคัญ 5 ประการ ซึ่ งเป็ นกระบวนการต่ างๆ ที่ ทาํ หน้าที่ ร่ ว มกัน ตามลําดับ คื อ 1) การกําหนดกรอบ
ความคิด (Conceptualizer) เป็ นการเตรี ยมการวางแผนก่อนนําเสนอแนวคิดเป็ นคําพูด ผูพ้ ดู ตัดสิ นใจว่าจะ
พูดอะไร อย่างไร เช่ น วางแผนการใช้คาํ ศัพท์ก่อนเสนอคําพูดออกไปให้สอดคล้องกับเจตนาของผูพ้ ูด
ลักษณะของข้อความ เนื้ อหา และอารมณ์ของเรื่ องที่พดู 2) การสร้างรู ปแบบของคําพูด (Formulator) การ
คิดสร้างคําพูดตามกฏไวยากรณ์ภาษานั้นเช่น การเลือกใช้คาํ ศัพท์สาํ หรับผลิตถ้อยคําพูด ลักษณะของเสี ยง
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และโครงสร้ างประโยค 3) การเปล่งวาจา (Articulator) หลังจากผูพ้ ูดมีขอ้ มูลโครงสร้ างพื้นฐานของ
คําศัพท์และโครงสร้ างภาษาแล้วต่ อมาจึ งผลิตเสี ยงและคําศัพท์ที่ใช้ประโยคพูดสื่ อสาร เป็ นการสร้าง
ลักษณะเสี ยงต่ างๆ ของคํา หรื อประโยคและเปล่งเสี ยงออกไปเป็ นวาจา 4) การควบคุ มเสี ยง (Acousticphonetic processor) ซึ่งเปลี่ยนสัญลักษณ์เสียงให้เป็ นเสียงที่ใช้เพื่อการถ่ายทอดคําพูด และ 5) ระบบความ
เข้าใจของการพูด (Speech comprehension system) เกี่ ยวข้องกับการวิ เคราะห์ค าํ ในประโยค และ
โครงสร้างไวยากรณ์ของคําพูด
Bachman (1990) กล่าวถึงองค์ประกอบของความสามารถในการสื่ อสารที่สาํ คัญสําหรับ
การแสดงความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยน ในการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ คือ ความรู้ทางปั ญญา
(Cognitive knowledge) ความรู ้ในการเอาชนะความยากลําบากในการสื่อสาร ความรู้ในการจัดการและวาง
แผนการพู ด ความรู ้ เกี่ ย วกับหั ว ข้อ ที่ พูด และปฏิ กิ ริ ยาทางด้า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจของผูเ้ รี ยน ดังนั้น
ความสามารถในการสื่ อสารประกอบด้วย ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
Weir (1990) อธิ บายองค์ประกอบของความสามารถในการพูด ภาษาที่ ส องหรื อ
ภาษาต่ างประเทศ 4 ประการ ดังนี้ 1) ใช้ภ าษาคล่ องแคล่ ว (Fluency) พูด ได้อย่างราบรื่ น และสื่ อ
ความหมายได้ เมื่อเผชิ ญกับความยากลําบากในการสื่ อสาร 2) ใช้ภาษาเหมาะสม (Appropriateness) พูด
ด้วยถ้อยคําที่สุภาพหรื อแสดงความคิ ดเห็นโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 3) ความถูกต้องของ
การใช้ภาษา (Accuracy) พูดโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ 4) ใช้ภาษา
หลากหลาย (Range) การพูดโดยใช้ภาษาถูกต้อง ใช้คาํ ศัพท์ และไวยากรณ์ในการพูดประโยคหลากหลาย
Richards และ Renandya (2002) กล่าวถึงการสื่ อสารทางวาจาที่ มีประสิ ทธิ ภ าพนั้น
จําเป็ นต้องใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคม ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของอวัจนภาษา
(Paralinguistic elements) เช่น โทนเสี ยงสู งตํ่า อากัปกิ ริ ยา ท่ าทาง ลัก ษณะการเคลื่อนไหว สี หน้าที่
แสดงออก หรื อภาษาของสังคมนั้น สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น สิ่งเหล่านี้ ช่วยให้ผพู้ ดู สามารถสื่อข้อความให้ผฟู้ ัง
เข้าใจตรงกัน
Thornbury (2005) อธิบายกระบวนการผลิตภาษาพูดและองค์ประกอบของการพูดว่า ใน
กระบวนการผลิ ต ภาษามี อ งค์ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ คื อ 1) การสร้ า งแนวคิ ด ของเรื่ องที่ จ ะพู ด
(Conceptualization and formulation) เป็ นการวางแผนด้านเนื้ อหาและการใช้ภาษาในคําพูด เช่น ข้อมูล
รายละเอี ย ดของหั ว ข้อ เรื่ องพู ด การใช้ก ฎไวยากรณ์ ต่ า งๆ ในการสร้ า งคํา พูด 2) การเปล่ ง วาจา
(Articulation) โดยใช้เสี ยงลักษณะต่างๆ เพื่อสื่อสารเป็ นภาษาพูดออกไปตามหลักภาษา 3) การตรวจสอบ
และแก้ไขตนเอง (Self-monitoring and repair) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในขณะคิดเรื่ องพูด
และการเปล่งวาจาออกไป 4) แบบอัตโนมัติ (Automaticity) ในการพูดนั้นมีลกั ษณะเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
ทั้งในช่วงที่วางแผนพูดและการเปล่งวาจา 5) ความคล่องแคล่ว (Fluency) ผูพ้ ูดที่คล่องแคล่วจะรู้จงั หวะ
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หยุดของการพูด (Pausing) และเมื่อพบปัญหาในการพูดจะชดเชยปัญหาการพูดคล่องแคล่ว โดยการใช้กล
ยุทธ์การพูด เช่ น ใช้คาํ เสริ ม (Filler) และการพูดซํ้า (Repeat) และ 6) การจัดการคําพูด (Managing talk)
เช่ น การปฏิ สั ม พัน ธ์ การผลัด กั น พูด การใช้ค ํา เชื่ อ มถ้อ ยคํา แสดงความเชื่ อ มโยงคํา พูด ท่ า ทาง
ประกอบการพูด ซึ่ งการพูดสื่ อสารจะประสบความสําเร็ จเมื่อผูพ้ ูดมีความรู้ทางภาษาศาสตร์ และความรู้
ทัว่ ไป เช่น ชนิ ดของภาษา (Genre) การใช้ถอ้ ยคํา การใช้ภาษาในบริ บท ไวยากรณ์ คําศัพท์ เสี ยง ความรู้
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมในการพูด
นอกจากนี้ Richards (2008) อธิบายถึงหน้าที่ของการพูด ซึ่ งมีความแตกต่างกันในด้าน
รู ปแบบ (Form) หน้าที่ การใช้ภาษา (Function) และแนวการสอนพูด (Teaching approach) โดยแบ่งเป็ น
3 ชนิด คือ 1) การพูดเพื่อมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น หรื อการเข้าสังคม (Interaction) เช่น การพบปะพูดคุยกับ
เพื่อน การคุยอย่างเป็ นกันเอง การใช้ภาษาอย่างสุภาพหรื อเป็ นกันเองกับคู่สนทนา 2) การพูดแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร (Transaction) มุ่งเน้นไปที่การรับหรื อส่งข้อมูล เช่น การขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสิ นค้า
มิใช่ผสู้ นทนา และ 3) การพูดเพื่อแสดงความสามารถ (Performance) ในที่สาธารณะเพื่อให้ขอ้ มูล เป็ นการ
พูดคนเดียวมากกว่าการพูดสนทนาจึงมีลกั ษณะเป็ นภาษาเขียนมากกว่าภาษาที่ใช้ในการสนทนา เช่ น การ
ประกาศ การนําเสนอ ผูพ้ ดู จําเป็ นต้องมีทกั ษะเฉพาะสําหรับการพูดชนิดนี้ เช่น รู ปแบบการพูดและลําดับ
การพูดที่เหมาะสม การรักษาความสนใจของผูฟ้ ังไว้ คําพูดในการเปิ ดหรื อปิ ดคํากล่าว เป็ นต้น
จากองค์ประกอบของการพูดดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การพูดเป็ นการถ่ายทอดความคิดในใจ
โดยสื่อความหมายในลักษณะของเสี ยงต่างๆ ออกมาเป็ นถ้อยคําพูด และท่าทาง เช่น สี หน้า อากัปกิริยา
การพูดเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ที่ทาํ หน้าร่ วมกัน โดยเริ่ มจากการคิดวางแผนเตรี ยมการเกี่ยวกับเรื่ องที่
จะพูด กําหนดกรอบเนื้อหาที่จะพูด จุดมุ่งหมายของการพูดการสื่ออารมณ์ความคิดเห็น และทัศนคติ การ
ใช้ความรู ้ทางภาษาศาสตร์ เช่น การเลือกคําศัพท์ การออกเสียงพยางค์ การเน้นเสียง การใช้เสี ยงสูงตํ่าและ
โครงสร้างประโยคที่ใช้หน้าที่ ทางภาษาเพื่อสื่ อความหมาย และความเข้าใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การพูดในบริ บทและสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ การพูดจะประสบความสําเร็ จได้น้ ัน ผูพ้ ูดจําเป็ นต้อง
วิเคราะห์และเข้าใจลักษณะของผูฟ้ ัง เช่น สถานะทางสังคม ความสนใจในหัวข้อ และจุ ดมุ่งหมายในการ
ฟัง เป็ นต้น
1.3 ทักษะย่อยการฟัง-พูด
ในประเด็นนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทักษะย่อย
การฟัง-พูด ซึ่งมีนกั วิชาการและนักการศึกษาหลายท่ าน นําเสนอแนวคิ ดการจัดแบ่ งชนิ ดของทักษะย่อย
การฟัง-พูดภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศไว้หลากทักษะ โดยผูว้ ิจยั ขอนําเสนอเป็ น 2 ส่ วน คือ ทักษะ
ย่อยการฟัง และทักษะย่อยการพูด ดังนี้
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1.3.1 ทักษะย่อยการฟัง
ความสามารถในการฟั งภาษาต่ างประเทศนั้น ประกอบด้วยความสามารถที่เป็ นทักษะ
ย่อยๆ อยูห่ ลายทักษะ ซึ่งผูส้ อนควรมีความรู้และเข้าใจทักษะย่อยของการฟังเหล่านั้น เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนสําหรับพัฒนาทักษะการฟัง และสอดคล้องกับความจําเป็ นของ
ผูเ้ รี ยน (Learner needs) อีกทั้งยังเป็ นแนวทางที่ ชดั เจนให้แก่ ผสู ้ อนในการฝึ กฝนและพัฒนาทักษะย่อย
ต่างๆ จนกลายเป็ นความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจและสามารถสื่ อสารโต้ตอบได้ ซึ่ งผูเ้ รี ยนภาษา
ควรได้รับการฝึ กฝนทักษะย่อยเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะย่อยการฟังชนิ ดต่างๆ (Taxonomy of listening skills) โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายชนิ ด
ของทักษะย่อยการฟังไว้หลากหลาย ดังนี้
Carroll (1972) กับ Clark และ Clark (1977) มีแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการฟัง
คล้ายกัน คื อ การฟั งเพื่อความเข้าใจสามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ระยะ (Stages) คื อ ระยะความเข้าใจ
(Comprehending) และระยะนําไปใช้ (Application) กล่าวคือ ในระยะความเข้าใจ ผูเ้ รี ยนใช้ความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์ ในกระบวนการฟั งเพื่อเข้าใจความหมาย และในระยะนําไปใช้น้ ัน ผูเ้ รี ยนจะใช้ขอ้ มูลจาก
บริ บทของการสื่อสารเพื่อช่วยในการตีความสิ่ งที่ฟัง ซึ่ งต่อมาได้มีนักวิชาการอื่นๆ พยายามอธิบายชนิ ด
ของทักษะย่อยตามการเรี ยนการสอนที่เน้นเชิงสื่อสารมากขึ้น
Aitken (1978) กล่าวถึงความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ที่สามารถแบ่งออกเป็ น
ทักษะย่อยต่างๆ ได้ 7 ทัก ษะ ดังนี้ 1) การเข้าใจคําศัพท์และสามารถเดาความหมายของคําที่ไม่คุน้ เคย
หรื อไม่ชดั เจนจากบริ บทได้ 2) การเข้าใจรู ปแบบของประโยค รู ปแบบของคํา ลักษณะของภาษาพูด และ
รู ปแบบของการใช้คาํ เชื่อมในถ้อยคําภาษาพูด 3) การเข้าใจคําที่มีการเน้นหรื อไม่เน้นเสียง เสียงสูงตํ่าของ
ประโยค และตัวชี้แนะอื่นๆ ของการออกเสียงพูด 4) การระบุจุดประสงค์ของผูพ้ ดู 5) การสรุ ปได้ตรงและ
ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคม เจตนาของผูพ้ ูด และบริ บททัว่ ไป 6) การรู้ทศั นคติของผูพ้ ูดและ
หัวข้อเรื่ องที่อภิปราย และ 7) การระบุเทคนิคและสํานวนโวหารที่ผพู้ ดู ใช้สื่อข้อความที่พดู
ต่อมา Willis (1981) ได้นาํ เสนอรายการทักษะย่อยการฟัง ซึ่งเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า ทักษะ
ทําให้สามารถฟัง (Enabling skills) ประกอบด้วยความสามารถในการฟัง 8 ประการ คือ 1) การคาดคะเน
ว่าผูพ้ ดู กําลังจะพูดเกี่ยวกับอะไร 2) การเดาคําศัพท์หรื อวลีที่ไม่รู้จกั โดยไม่ตื่นตระหนก 3) การใช้ความรู้
เกี่ยวกับหัวข้อที่ฟังเพื่อช่วยให้เข้าใจ 4) ระบุประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตัดข้อมูลที่ไม่ตรงประเด็นออกไป
5) เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น โดยการจดบันทึก การสรุ ปความเห็น 6) รู ้ จกั คําเชื่ อมประเภทต่างๆ
ในคําพูด 7) เข้าใจรู ปแบบของเสี ยงที่ แตกต่ างกัน เสี ยงหนักเบาของคํา เสี ย งสู งตํ่าในประโยค ซึ่งบอก
ความหมายและบริ บททางสังคม และ 8) เข้าใจข้อมูลเชิ งลงความเห็น เช่น ทัศนคติของผูพ้ ูด เจตนาและ
อารมณ์ของผูพ้ ดู
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จากการศึกษาวิจยั ของ Richards (1983) ทักษะย่อยการฟั งสามารถแบ่ งได้ตามประเภท
การฟังและตามจุดประสงค์การฟังของผูเ้ รี ยน ได้แก่ การฟังเชิงสนทนา (Conversational listening) การฟัง
เพื่อรับข้อมูลข่ าวสาร (Listening for information) การฟั งเชิ งวิชาการ (Academic listening) เช่น ฟั ง
บรรยาย การฟังเพื่อความเพลิดเพลิน (Listening for pleasure) เช่น ฟังวิทยุ ภาพยนตร์ ทีวี และการฟังอื่นๆ
ซึ่งทักษะการฟังแต่ละประเภทจะประกอบด้วยประเภทของทักษะย่อยของการฟังต่างๆ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ทัก ษะย่ อ ยการฟั ง เชิ ง สนทนา (Micro-skills: Conversational listening)
ประกอบด้วย 33 ทักษะ ได้แก่ 1) จดจํากลุ่มคําพูดที่มีความยาวต่างกันในระยะเวลาอันสั้น 2) แยกเสี ยงที่
แตกต่างกันได้ 3) รู้จกั รู ปแบบการลงเสี ยงหนักเบาของคํา 4) รู้ จกั โครงสร้ างของจังหวะภาษาอังกฤษ
5) รู้จกั หน้าที่ของเสียงหนักเบา (Stress) และทํานองเสียง (Intonation) ในการบอกแนวของข้อมูลที่ได้ฟัง
6) ระบุคาํ ที่มีและไม่มีตาํ แหน่ งของเสี ยงหนักเบา 7) รู ้ จกั รู ปแบบของการลดคํา 8) แยกออกเป็ นคําๆ ได้
9) รู้จกั รู ปแบบของการเรี ยงคํา 10) รู้จกั คําศัพท์ที่ใช้ในหัวข้อสนทนา 11) จับคําที่ให้ขอ้ มูลสําคัญ (Key
words) 12) เดาความหมายของคําจากบริ บท 13) รู ้ จกั ชนิ ดของคําทางไวยากรณ์ 14) รู้จกั โครงสร้าง
ประโยค 15) รู ้จกั คําเชื่อมในภาษาพูด 16) รู้จกั การละคําของประโยค 17) รู ้ จกั องค์ประกอบของประโยค
18) แยกแยะระหว่างองค์ประกอบหลักและรองของประโยค 19) จับความหมายของประโยคที่ มีการพูด
แบบต่างกัน 20) รู ้ จกั หน้าที่ ของคําพูดในสถานการณ์ คู่สนทนา และเป้ าหมายต่างกัน 21) ประกอบ
เรื่ องราวใหม่หรื อสรุ ปสถานการณ์ เป้ าหมาย คู่สนทนาได้ 22) ใช้ความรู้เดิมและประสบการณ์ในการรู้
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และบริ บท 23) คาดการณ์ผลจากเหตุการณ์ที่ได้ฟัง 24) สรุ ปความเชื่ อมโยง
ระหว่างเหตุ การณ์ 25) คาดการณ์ สาเหตุ และผลของเหตุก ารณ์ 26) แยกความหมายของคําระหว่าง
ความหมายตรงและมีนยั 27) ประกอบเรื่ องราวใหม่จากถ้อยคําที่ เกี่ ยวข้องกับผูพ้ ูดมากกว่า 2 คนขึ้นไป
28) รู้จกั คําเชื่อมในประโยคและจับความสัมพันธ์ได้ เช่น ใจความสําคัญ รายละเอียด ข้อมูลใหม่ การกล่าว
ทัว่ ไป เป็ นต้น 29) ฟั งคําพูดที่ มีความเร็ วต่างกันได้ 30) ฟังคําพูดที่มีการหยุดพูด คําผิดและการแก้ไข
คําพูด 31) ดูสีหน้าท่าทางประกอบเพื่อหาความหมาย 32) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การฟังให้เข้ากับจุดประสงค์
การฟังที่ต่างกัน และ 33) สื่ อให้ผพู ้ ดู ได้ว่าเข้าใจหรื อไม่เข้าใจโดยใช้ท้ งั ภาษาพูดและท่าทาง
2. ทักษะย่อยการฟั งเชิงวิชาการ (Academic listening) ประกอบด้วย 18 ทักษะ
ได้แก่ 1) ระบุวตั ถุประสงค์และกรอบการบรรยาย 2) ระบุหวั ข้อและติดตามรายละเอียดของหัวข้อ 3) ระบุ
ความสัมพันธ์ของหน่ วยต่ างๆ ของถ้อยคํา เช่น ใจความสําคัญ รายละเอียด ตัวอย่าง สมมติฐาน 4) ระบุ
บทบาทของคําเชื่อมในประโยค 5) สรุ ปความสัมพันธ์ของเรื่ อง เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ การสรุ ป 6) รู้จกั คํา
สําคัญเกี่ ยวข้องกับหัวข้อรายวิชา 7) สรุ ปความหมายจากบริ บท 8) รู ้ จกั การเชื่ อมโยงของบทบรรยาย
9) รู้จกั หน้าที่ ข องเสี ยงสู งตํ่าในการให้ขอ้ มูล 10) จับทัศนคติของผูพ้ ูดต่ อเรื่ องนั้น 11) ติดตามวิธีการ
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บรรยายต่างๆ ได้ 12) ติดตามคําบรรยายที่ต่างกันในสําเนี ยงและความเร็ ว 13) คุ น้ เคยกับลีลาการบรรยาย
ต่างกัน เช่น แบบทางการ แบบสนทนา 14) คุน้ เคยกับทําเนี ยบภาษาต่างกัน เช่น ภาษาเขียนกับภาษาพูด
15) รู้จกั เรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ เช่น เรื่ องตลก การพูดนอกเรื่ อง 16) รู้จกั หน้าที่ของภาษาท่าทางของ
การเน้นยํ้าและทัศนคติ 17) ความรู้เกี่ยวกับธรรมเนี ยมในชั้นเรี ยน และ 18) รู้จกั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
เช่น การเตือน แนะนํา คําสัง่ เป็ นต้น
จากแนวคิ ดของ Richards (1983) เกี่ยวกับทักษะย่อยการฟังต่างๆ ในการสนทนาและ
ทางวิชาการกล่าวได้ว่ า สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดวัต ถุประสงค์การสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟัง โดยเป็ นข้อมูลรายละเอียดที่ ชดั เจนของพฤติ กรรมและความสามารถของผูเ้ รี ยนในการฟัง
ภาษาต่างประเทศ และสามารถนําไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยน
นอกจากนี้ Harmer (1991) ได้แบ่งทักษะย่อยการฟั งออกเป็ น 2 ประเภท กล่าวคื อ
ประเภทแรก (Type 1) เป็ นทักษะต่างๆ ที่ผเู้ รี ยนใช้เมื่อได้ฟังเป็ นครั้งแรก โดยการฟังเพื่อรับรู้ขอ้ มูลทัว่ ไป
ข้อมูลเฉพาะ และพยายามคาดการณ์ สิ่งที่ได้ฟัง ประเภทที่ สอง (Type 2) คือทัก ษะที่ เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์รายละเอียดของเนื้ อเรื่ องที่ฟังมากขึ้น ดังนั้น ในการเรี ยนการสอนจําเป็ นต้องให้ผเู้ รี ยนฝึ กทักษะ
ฟังแบบประเภทแรกก่อนเพื่อเข้าใจข้อมูลทัว่ ไปก่อน แล้วจึงให้ฝึกวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลที่ได้ฟัง
จากแนวคิ ดของ Harmer (1991) มีค วามคล้ายคลึงกับการใช้ท้ ังกระบวนการฟั งแบบบนลงล่ างและ
กระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน
Weir (1993) จัดแบ่งความเข้าใจในการฟังออกเป็ น 3 ระดับ ตามระดับของทักษะการฟัง
ดังนี้
ระดั บ 1 ความเข้า ใจความหมายตรง (Direct meaning comprehension) คื อ
ความสามารถในการฟั ง 5 ประการ ได้แก่ 1) ฟังเพื่อเข้าใจแก่นเรื่ อง 2) ฟังเพื่อเข้าใจข้อมูลสําคัญหรื อ
ใจความสําคัญ 3) ฟั งเพื่อแยกแยะใจความสําคัญออกจากรายละเอียดสนับสนุ น 4) ฟั งเพื่อจุ ดประสงค์
เฉพาะ รวมถึงการระลึกรายละเอียดสําคัญ และ 5) ฟังเพื่อระบุทศั นคติหรื อเจตนาผูพ้ ดู
ระดับ 2 ความเข้าใจความหมายโดยสรุ ป (Inferred meaning comprehension) คื อ
ความสามารถในการฟั ง 4 ประการ ได้แ ก่ 1) ฟั ง เพื่ อทํา การสรุ ปหรื ออนุ ม าน 2) ฟั ง เพื่ อ เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของคําพูดกับบริ บททางสังคมหรื อสถานการณ์ 3) ฟังเพื่อรู้หน้าที่ในการสื่ อสารของคําพูด
และ 4) ฟังเพื่อสรุ ปความหมายของคําศัพท์ที่ไม่คุน้ เคยจากบริ บท
ระดั บ 3 ความเข้ า ใจความหมายโดยการสนั บ สนุ น (Contributory meaning
comprehension) คือ ความสามารถในการฟัง 7 ประการ ได้แก่ 1) ฟังเพื่อเข้าใจลักษณะของเสียง 2) ฟังเพื่อ
เข้าใจด้านไวยากรณ์ เช่น การเปรี ยบเทียบ ผลลัพธ์ ระดับขั้น 3) ฟังเพื่อเข้าใจตัวชี้ แนะของถ้อยคํา 4) ฟัง
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เพื่อเข้าใจโครงสร้างของประโยคหรื อหน่ วยทางความคิ ด 5) ฟังเพื่อเข้าใจคําเชื่อม โดยเฉพาะคําอ้างอิง
6) ฟังเพื่ อเข้าใจคําเชื่ อมด้านคําศัพท์ โดยเฉพาะคําศัพท์อยู่ร่ วมกัน และ 7) ฟังเพื่อเข้าใจระบบคําศัพท์
(Lexis)
Rost (1994) กล่าวถึงทักษะย่อยของการฟังเพื่อความเข้าใจว่ามีอยู่ 5 ประการ คือ ผูฟ้ ังมี
ความสามารถ ดังนี้ 1) แยกแยะระหว่างเสียง 2) รู้คาํ ชนิดต่างๆ 3) ระบุคาํ ที่เน้นเสี ยงหนักและกลุ่มของคํา
4) ระบุหน้าที่ของคําพูด เช่น การขอโทษในบทสนทนา 5) เชื่อมโยงตัวชี้แนะทางภาษาศาสตร์ (เสี ยงหนัก
เบาของคําและเสี ย งสู ง ตํ่า ในประโยค) และตัว ชี้ แนะที่ ไ ม่ใ ช่ ภ าษาศาสตร์ (ท่ า ทางและวัต ถุ ที่ใ ช้ใ น
สถานการณ์เพื่อสร้ างความหมาย) 6) ใช้ความรู ้ พ้ืนฐานเดิ มและบริ บทเพื่อทํานายและยืนยันความหมาย
7) ระลึกคําสําคัญ หัวข้อ และความคิ ด 8) ให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่ เหมาะสมกับผูพ้ ูด และ 9) สร้างคําพูดขึ้ น
ใหม่จากสิ่งที่ผพู ้ ดู ได้พดู ไปแล้ว
ตามแนวคิดของ White (1998) ความสามารถในการฟังประกอบด้วยหลายทักษะย่อยใน
กระบวนการฟั ง แบบบนลงล่ า ง (Top-down) และกระบวนการฟั ง แบบล่ า งไปสู่ บ น (Bottom-up)
สอดคล้องกับความเห็นของ Brown (2001) โดยทักษะย่อยของการฟั งขึ้ นอยู่กบั ระดับความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน มีรายละเอียดดังนี้
ผูเ้ รี ยนในระดับเริ่ มต้น (Beginner level) มีทกั ษะย่อยในกระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน
ประกอบด้วย 5 ทักษะ คือ 1) การแยกแยะเสี ยงสูงตํ่าในประโยค 2) การแยกแยะหน่ วยของเสี ยง 3) การ
เลือกฟังเพื่อตอนท้ายของคําศัพท์ 4) การเลือกฟังรายละเอียดหรื อการจดจําคําศัพท์ 5) การฟังโครงสร้าง
ประโยค และทักษะย่อยในกระบวนการฟั งแบบบนลงล่าง มี 4 ทักษะย่อย คือ 1) การจับใจความสําคัญ
ของประโยค 2) รู้จกั หัวข้อเรื่ อง 3) ติดตามทิศทางของเรื่ อง 4) แยกแยะปฏิสมั พันธ์ทางอารมณ์
ผูเ้ รี ยนในระดับปานกลาง (Intermediate level) มีทกั ษะย่อยในกระบวนการฟั งแบบล่าง
ไปสู่บน ประกอบด้วย 3 ทักษะ คือ 1) รู ้รูปแบบของคําพูดที่รวบรัด 2) รู้จกั พยางค์ของคําที่ออกเสี ยงหนัก
เบา 3) รู้จกั คําที่มีการลดพยางค์ และทักษะย่อยในกระบวนการฟั งแบบบนลงล่าง ประกอบด้วย 4 ทักษะ
คือ 1) วิเคราะห์โครงสร้างถ้อยคําเพื่อใช้กลยุทธ์การฟังที่มีประสิ ทธิภาพ 2) ฟังเพื่อระบุผพู้ ูดหรื อหัวเรื่ อง
3) รู้จกั ใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่ อง และ 4) สามารถทําการสรุ ปเรื่ องที่ฟัง
นอกจากนี้ Brown (2001) ได้เสนอทักษะย่อยของการฟั ง ซึ่ งดัดแปลงจากแนวคิดของ
Richards (1983) จํานวน 17 ทักษะย่อย ได้แก่ 1) จดจํากลุ่มคําในความจําระยะสั้น 2) แยกแยะเสี ยงที่
แตกต่างกันในภาษาอังกฤษ 3) รู ้เสี ยงหนักเบา การเน้นเสียงคํา ตําแหน่งเสียงหนักเบา ที่ช่วยในการเข้าใจ
ข้อมูล 4) รู ้จกั รู ปคําที่ถกู ลดลง 5) แยกแยะขอบเขตของคําพูด แก่นคําพูด ตีความการเรี ยงคําในประโยค
6) เข้าใจคําพูดที่ มีอตั ราเร็ วแตกต่ างกัน 7) เข้าใจคําพูดที่มี การหยุดพูด การพูดผิด การแก้ไขคําพูด และ
ปัจจัยการพูดอื่นๆ 8) รู ้ประเภทของคําทางไวยากรณ์ เช่น คํานาม คํากริ ยา กาล พหูพจน์ รู ปแบบ กฎต่างๆ
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และรู ปย่อของคํา 9) รู ้ คาํ เชื่ อมโยงในภาษาพูด 10) รู้หน้าที่ในการสื่ อสารทางภาษา ตามสถานการณ์ คู่
สนทนา และเป้ าหมายในการสื่ อสาร 11) คาดเดาผลที่จะเกิดขึ้ น จากเหตุการณ์ ความคิด สามารถสรุ ป
ความเกี่ยวข้องระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ ความเป็ นเหตุเป็ นผล ความสัมพันธ์ระหว่างใจความสําคัญ ใจความ
สนั บสนุ น ข้อ มูล ใหม่ การให้ข ้อ มูล การสื่ อสารทั่ว ไป และการยกตัว อย่าง 12) แยกแยะระหว่ า ง
ความหมายตรงและความหมายมีนัย 13) พัฒนาวิธีการเรี ยกคืนความจําข้อมูล 14) สรุ ปสถานการณ์ ผูม้ ี
ส่วนร่ วม เป้ าหมาย โดยใช้ความรู ้เดิม 15) รู้สงั เกตส่วนประกอบของประโยค และแยกแยะส่ วนประกอบ
หลัก ส่ วนประกอบรองของประโยค 16) รู ้ ความหมายเฉพาะจากรู ปแบบประโยคที่ แตกต่ างกัน และ
17) ใช้กลยุทธ์การฟั งต่ างๆ เช่ น การสังเกตคําที่เป็ นกุญแจ การเดาความหมายของคําจากบริ บท การขอ
ความช่วยเหลือ และให้สญ
ั ญาณความเข้าใจ หรื อให้สญ
ั ญาณความไม่เข้าใจ
จากแนวคิดของ Peterson (2001) ความสามารถในการฟังเกิดจากผูฟ้ ังใช้กระบวนการฟัง
แบบบนล่างล่าง การฟังแบบล่างไปสู่บน และกระบวนการฟังแบบปฏิสัมพันธ์ ซึ่ งในแต่ละกระบวนการ
ฟังจะมีทกั ษะย่อยต่างๆ ดังนี้ 1) กระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน มี 5 ทักษะย่อย คือ 1) แยกแยะระหว่าง
คําแสดงเนื้อหา (Content words) และคําแสดงหน้าที่ (Function words) โดยรู ปแบบการเน้นเสี ยง 2) หา
พยางค์ที่มีเสี ยงเน้นหนัก (Find the stressed syllable) 3) รู้จกั คําที่ลดเสี ยงสระหรื อพยางค์ที่ละเสี ยงไว้
4) รู้จกั คําที่ใช้เชื่อมคําพูด และ 5) รู ้จกั รายละเอียดที่เข้าเรื่ องในคําพูดส่วนกระบวนการฟังแบบบนลงล่าง
มี 4 ทักษะย่อย คือ 1) แยะแยะระหว่างทําเนียบหรื อชนิดของภาษาพูดและนํ้าเสี ยงพูด 2) ฟังเพื่อระบุผพู้ ูด
หรื อ หัว ข้อที่ พูด 3) หาใจความสําคัญ และรายละเอี ยดสนับสนุ น และ 4) ทํา การสรุ ป นอกจากนี้
กระบวนการฟังแบบปฏิสมั พันธ์ มี 3 ทักษะย่อย คือ 1)ใช้เสี ยงเน้นหนักของคําเพื่อเข้าใจเจตนาของผูพ้ ูด
2) รู้คาํ เชื่อมทางไวยากรณ์ที่หายไปในคําพูดและสร้างข้อความขึ้นใหม่ และ 3) ใช้บริ บทและความรู้ทวั่ ไป
สร้างความคาดหมายในการฟัง หรื อฟังเพื่อยืนยันความคาดหมาย
ด้าน Vandergrift และ Goh (2012) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจในการฟัง และ
อธิบายว่าความสามารถในการฟั ง ประกอบด้วย 6 ทักษะย่อย คือ 1) การฟังเพื่อเข้าใจรายละเอียด โดย
สามารถเข้าใจและระบุขอ้ มูลเฉพาะเจาะจงในเนื้อหา ตัวอย่างเช่น คําสําคัญ จํานวน และชื่อบุคคล 2) การ
ฟังเพื่อจับใจความสําคัญ เป็ นการเข้าใจประเด็นสําคัญหรื อคํากล่าวในเนื้อหา เช่น ประเด็นสนับสนุ นการ
โต้แย้ง หรื อส่ วนต่างๆ ของการอธิบาย 3) การฟังเพื่อเข้าใจภาพรวมเป็ นการเข้าใจแนวคิดทัว่ ไปในเนื้ อหา
เช่น หัวข้อ หัวเรื่ อง และความคิดเห็นโดยรวมของผูพ้ ูด 4) การฟังและสรุ ปคือ สามารถสาธิตการเข้าใจ
โดยการเติมข้อมูลที่ละไว้ ไม่ชดั เจน หรื อกํากวม และเชื่อมโยงกับความรู้เดิม โดยการฟังระหว่างบรรทัด
คําพูด เช่น การใช้ตวั ชี้แนะทางภาพเพื่อเข้าใจความรู้สึกของผูพ้ ดู 5) การฟังและการทํานายเป็ นการคาดเดา
ว่าผูพ้ ูดจะพูดอะไรก่อนฟังและระหว่างฟั ง เช่ น ใช้ความรู ้ ในบริ บทที่ มีปฏิสัมพันธ์ในการสรุ ปเกี่ยวกับ
เจตนาของผูพ้ ูด ก่ อนที่ เขา/เธอจะแสดงคําพูด ออกมา และ 6) การเลือกฟั งโดยให้ค วามสนใจเฉพาะ
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บางส่วนของข้อความและมองผ่านหรื อไม่สนใจส่วนอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้ าหมายการฟังที่เฉพาะเจาะจง เช่น
เมื่อฟังข้อมูลที่เยอะมากเกิน จะฟังเฉพาะส่วนที่จาํ เป็ นต้องเพื่อได้ขอ้ มูลบางอย่างเท่านั้น
จากการศึกษาแนวคิดทักษะย่อยการฟังของนักวิชาการต่างๆ ที่กล่าวมา สรุ ปได้ว่า ทักษะ
ย่อยของการฟังมีอยูห่ ลายทักษะ และสามารถแบ่งทักษะย่อยเหล่านั้นเป็ น 2 ประเภท ตามกระบวนการฟัง
ได้แก่ กลุ่ มทัก ษะย่อยของกระบวนการฟั งแบบล่างไปสู่ บ น (Bottom up) และกลุ่มทัก ษะย่อยของ
กระบวนการฟังแบบบนลงล่าง (Top down) นอกจากนี้ ยงั สามารถจัดประเภทของทักษะย่อยออกเป็ น
5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ทักษะทางด้านการรับรู ้ 2) ทักษะทางภาษา 3) ทักษะการใช้ความรู้และประสบการณ์
4) ทักษะการรับมือกับข้อมูลข่าวสาร และ 5) ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูพ้ ดู
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทักษะย่อยของการฟังภาษาต่างประเทศ จากแนวคิด
ของนัก วิชาการดังกล่ าวข้างต้น จึ งได้สังเคราะห์ทักษะย่อยการฟั งสําหรั บงานวิจ ัยนี้ โดยพิจารณาถึง
ลักษณะร่ วมบางประการที่คล้ายคลึงกันของการแบ่งประเภททักษะย่อยการฟังต่างๆและกําหนดเป็ นกลุ่ม
ของทักษะย่อยของการฟังที่นาํ มาใช้ศึกษาในการวิจยั ครั้ งนี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาสภาพความ
จําเป็ นในการพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั จึงกําหนดทักษะย่อยการฟังที่นาํ ไปใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 14 ทักษะย่อยการฟัง ได้แก่ 1) ฟั งเพื่อจับใจความสําคัญหรื อประเด็น
หลักได้ 2) ฟังเพื่อเข้าใจข้อมูลรายละเอียดเฉพาะเจาะจง 3) ฟังเพื่อสรุ ปหรื ออนุมานเรื่ องที่ฟัง 4) ฟังเพื่อ
แยกแยะความจริ งและความคิดเห็น 5) ฟังเพื่อคาดการณ์หรื อทํานายเรื่ องที่ฟัง 6) ฟังเพื่อเข้าใจจุดประสงค์
ของผูพ้ ดู 7) ฟังเพื่อเข้าใจทัศนคติหรื อความคิดเห็นของผูพ้ ดู 8) ฟังเพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้
พูด 9) ฟังเพื่อแยกแยะสาเหตุและผลของเรื่ องที่ฟังได้ 10) ฟั งเพื่อเข้าใจความหมายโดยนัยของเรื่ องที่ฟัง
11) ฟังเพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อต่างในเนื้ อเรื่ องที่ ฟัง 12) ฟังเพื่อบอกลําดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
ของเรื่ องที่ฟัง 13) ฟังเพื่อเข้าใจปั ญหาและวิธีแก้ไขปั ญหาจากเรื่ องที่ฟังได้ และ 14) ฟั งเพื่อตัดสิ นคุณค่า
ของเรื่ องที่ฟังได้
1.3.2 ทักษะย่อยการพูด
ทักษะการพูดเป็ นความสามารถในการสื่อสารที่สามารถแบ่งออกเป็ นทักษะย่อยๆ ได้ ซึ่ง
หนังสือการสอนภาษาอังกฤษส่ วนใหญ่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับทักษะย่อยการพูดไว้อย่างชัดเจน เพราะมุ่งเน้น
สนั บ สนุ น การพูด อย่ า งคล่ อ งแคล่ ว ให้ก ับ ผู้เ รี ยน (Sayer, 2005) โดยธรรมชาติ ข องการพู ด นั้ น
ความสามารถในการพูดเกี่ยวข้องกับสมรรถนะหรื อความสามารถพื้นฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการ
พูด ในด้านโครงสร้ างภาษา องค์ประกอบของการพูดชนิ ดของการปฏิ สัมพันธ์ และความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ในการผลิตคําพูด ผูพ้ ดู แสดงทักษะการพูดได้แตกต่างกัน จะขึ้นอยูก่ บั ความสามารถที่
เป็ นทักษะย่อยเหล่านี้ (Widdowson, 1998)
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ทัก ษะการพูด เกี่ ย วข้องกับ ความสามารถในการใช้หน้าที่ ทางภาษาเพื่อ สื่ อสารตาม
จุดประสงค์ของผูพ้ ดู ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง Halliday (1975) เสนอกรอบหน้าที่ทางภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ไว้ 7 ประการ คือ 1) เครื่ องมือสื่อสาร (Instrumental function) เป็ นการพูดเพื่อแสดงจุดประสงค์ของผูพ้ ูด
เช่น การขอ การบอกเล่า 2) การสั่งการ (Regulatory function) เป็ นการพูดเพื่อมอบหมายหรื อสั่งการให้
กระทําบางสิ่ งบางอย่าง 3) การปฏิสัม พัน ธ์ (Interactional function) เป็ นการพูด เพื่ อเข้าสัง คม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล 4) ด้านบุคคล (Personal function) การพูดเพื่อแบ่งปั นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ด้านความเห็น ความรู ้ สึก 5) การค้นหา (Heuristic function) การพูดเพื่อค้นค้าข้อมูลหรื อทดสอบความรู้
6) การจินตนาการ (Imaginative function) เป็ นการพูดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเล่าเรื่ องราวจินตนาการ หรื อเรื่ อง
ที่แต่งขึ้น และ 7) การให้ข ้อมูล (Informative function) การพูด เพื่อให้ขอ้ มูลผูอ้ ื่น อธิบายสิ่ งต่ างๆ โดย
ต่อมา Halliday (1985) เพิ่มหน้าที่ การพูดเข้ามาอีก 1 ประการ คือ การเพลิดเพลิน (Divertive function)
เป็ นการพูดเพื่อความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน เช่น พูดเรื่ องตลก พูดเป็ นปริ ศนา เป็ นต้น
Finocchiaro และ Brumfit (1983) มี ค วามเห็ น ว่ า ในการเรี ยนภาษาที่ ส องหรื อ
ภาษาต่างประเทศนั้น หลักสู ตรการสอนภาษาควรมีการจัดแบ่งกลุ่มของภาษาโดยใช้หน้าที่ทางภาษาที่
ผูเ้ รี ยนต้องการใช้สื่ อ สาร มากกว่ าการใช้ก ฎไวยากรณ์ ที่เ ป็ นรู ป แบบการสอนภาษาดั้ง เดิ ม ดัง นั้น
ความสามารถในการพูด จึ งแบ่ งเป็ นกลุ่มตามหน้าที่ก ารใช้ภ าษาสื่ อสาร ซึ่ งมีอยู่ 4 กลุ่ม คือ 1) การพูด
เกี่ยวกับบุ คคล เช่ น การทัก ทายและการอําลา การแนะนําบุคคลอื่นให้รู้จ ัก การแนะนําตนเองกับผูอ้ ื่น
2) การพูดชี้ แนะ เช่ น การให้คาํ แนะนํากับผูอ้ ื่น รวมทั้งตนเอง การชักชวนผูอ้ ื่นให้เปลี่ยนความคิดเห็ น
3) การพูดพาดพิง เช่ น การตั้งสมมติ ฐานการสร้างและสนับสนุ นความคิดเห็น การประเมินผลของการ
กระทําหรื อสถานการณ์ และ 4) การพูดเชิงจินตนาการเช่น การเล่าเรื่ อง หรื อบรรยายเหตุการณ์การแสดง
ประสบการณ์ หรื ออภิปรายเหตุการณ์ที่เสมือนจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
หากกล่าวถึงความสามารถในการพูดสื่ อสาร Canale (1983) อธิ บายแนวคิ ดที่ พฒั นามา
จากแนวคิดของ Canale และ Swain (1980) ว่า การพูดสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความสามารถแยก
ย่อย 4 ด้าน คือ 1) ความสามารถทางไวยากรณ์ (Grammatical competence) ผูพ้ ูดมีความรู้ความเข้าใจกฎ
ภาษา เช่ น คําศัพท์ การสร้ างคํา ประโยค และการออกเสี ยง 2) ความสามารถทางภาษาศาสตร์ สังคม
(Sociolinguistic competence) เป็ นการใช้ภ าษาได้อ ย่า งเหมาะสมกับ สถานการณ์ ทั้ง รู ป แบบและ
ความหมาย ซึ่งมีความหลากหลายในการใช้ภาษาในหน้าที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกับผูส้ นทนา จุดประสงค์
ของการสื่ อสาร และแบบแผนการสื่ อสาร 3) ความสามารถทางถ้อยคํา (Discourse competence) มีความ
เข้าใจการจัดระเบียบของภาษาพูด การใช้คาํ เชื่อม และความเชื่อมโยงของถ้อยคํา และ 4) ความสามารถ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic competence) เป็ นความสามารถที่ผพู้ ูดใช้กลยุทธ์สื่อสารทางภาษาหรื อท่าทาง เมื่อ
เผชิญปั ญหาความบกพร่ องด้านความรู้ ทางภาษานั้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับ
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ความรู้ทางภาษามากกว่าการใช้ภาษาสื่อสาร
ตามแนวคิ ดของ Nunan (1989) ผูพ้ ูดจะต้องมีทักษะความสามารถที่ เกี่ ยวข้อง ดังนี้
1) ความสามารถในการออกเสี ยงต่ างๆ ของภาษานั้นได้อย่างชัดเจนให้ผฟู้ ังเข้าใจ 2) มีความรู ้ และเข้าใจ
คําพูดที่มีเสี ยงหนักเบา จังหวะของภาษา และเสี ยงสู งตํ่าของประโยคในรู ปแบบต่ างๆ 3) มีระดับความ
คล่องในการพูดที่เป็ นธรรมชาติ 4) มีทกั ษะทางการสื่อสารระหว่างบุคคลและปฏิสมั พันธ์ 5) ทักษะในการ
พูดโต้ตอบทั้งช่วงเวลาสั้นและช่วงเวลายาว 6) ทักษะในการจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพูด 7) ทักษะใน
การเจรจาความหมาย 8) ทักษะในการฟังบทสนทนา ซึ่งการสนทนาจะบรรลุผลจําเป็ นต้องมีผฟู้ ังที่ดีและ
ผูพ้ ดู ที่ดี และ 9) ทักษะในการรู ้จุดประสงค์ของการสนทนาและการเจรจา นอกจากนี้ Nunan เสนอแนะว่า
ผูส้ อนสามารถประยุกต์การสอนโดยใช้กระบวนการพูดแบบล่างไปสู่บน (Bottom up) หมายถึง ผูเ้ รี ยนเริ่ ม
จากหน่ วยที่เล็กที่สุดของภาษา เช่น ออกเสียงพยัญชนะ ไปยังระดับคําและประโยค และกระบวนการพูด
แบบบนลงล่าง (Top down) โดยให้ผเู ้ รี ยนเริ่ มจากการพูดกลุ่มคําต่างๆ (Chunks) อย่างมีความหมาย แล้ว
จึงใช้ความรู้จากบริ บทเพือ่ ทําความเข้าใจและใช้ทกั ษะย่อยการพูดได้อย่างถูกต้อง
ต่อมา Kingen (2000) ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ทางภาษาคล้ายคลึงกับ Halliday (1975)
ได้อธิบายหน้าที่ทางภาษาในการสื่ อสาร โดยรวมหน้าที่การพูดแบบเชิงปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่นและ
การแลกเปลี่ ยนข้อมูลไว้ ประกอบด้วย 12หน้าที่ของการพูด ได้แก่ 1) ส่ วนบุคคล (Personnel) เป็ นการ
แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ และแนวคิดส่ วนบุคคล 2) การอธิบาย (Descriptive) อธิบายบุคคล
หรื อบางสิ่ งบางอย่าง สิ่ งที่ เป็ นจริ งหรื อจินตนาการ 3) การพรรณนา (Narrative) การเล่าเรื่ องราวหรื อ
เหตุการณ์ต่อเนื่ องอย่างเป็ นลําดับ 4) การสอน (Instructive) เป็ นการสอนหรื อพูดให้แนวทางเพื่อให้ได้ผล
ผลิ ต บางอย่า ง 5) การถาม (Questioning) การถามเพื่ อรั บ ข้อมูลข่ าวสารต่ างๆ 6) การเปรี ยบเที ย บ
(Comparative) พู ด เปรี ยบเที ย บสิ่ ง ของ บุ ค คล ความคิ ด เพื่ อ ตัด สิ น สิ่ ง เหล่ า นั้ น 7) การจิ น ตนาการ
(Imaginative) การพูดแสดงภาพความคิ ด ในใจเกี่ ยวกับบุ ค คล สถานที่ เหตุ การณ์ และสิ่ งของ 8) การ
ทํานาย (Predictive) การทํานายความเป็ นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคต 9) การตีความ (Interpretative)
การแสดงความหมาย สร้างสมมติ ฐานและสรุ ป 10) การชัก ชวน (Persuasive) เป็ นการพูดเพื่อเปลี่ยน
ความคิด ทัศนคติ มุมมองของผูอ้ ื่น หรื อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ้ ื่นทางใดทางหนึ่ ง 11) การอธิบาย
(Explanatory) พู ด เพื่ อ อธิ บ าย ให้ ค วามกระจ่ า ง และสนั บ สนุ น ความคิ ด และ 12) การบอกกล่ า ว
(Informative) เป็ นการพูดเพือ่ แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับผูอ้ ื่น
Ek และ Trim (2001) ได้ศึกษาและพัฒนาแนวคิดเพื่อเสนอกรอบความสามารถในการ
พูดสําหรับผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR)
โดยพัฒนาจัดกลุ่มหน้าที่ทางภาษาที่ใช้ในการพูดสื่อสารขึ้น พร้อมรายละเอียดของภาษาที่ใช้ในการแสดง
หน้าที่สื่อสาร (Exponent) ตามจุดประสงค์ของการพูดชนิ ดต่ างๆซึ่ งประกอบด้วย 6 กลุ่มหน้าที่ภาษา คือ
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1) การขอและให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งระหว่างบุคคล เช่น การรายงาน การอธิบาย การเล่า การแก้ไข การถาม
และตอบคําถาม 2) การแสดงทัศนคติ ความเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย 3) การตัดสิ นใจและการจัดการการ
กระทํารวมถึงการโน้มน้าวผูอ้ ื่น เช่นการเสนอความช่วยเหลือการเชื้ อเชิญผูอ้ ื่นให้กระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง 4)
การเข้าสังคมเช่นการดึงความสนใจ ทักทายผูอ้ ื่น เมื่อพบเพื่อนหรื อคนรู้จกั การตอบรับคําทักทายจากเพื่อน
หรื อคนรู ้จกั 5) การใช้ถอ้ ยคําพูดเช่ น การแสดงความลังเล และ 6) การแก้ไขคําพูดตนเอง เช่น การขอ
โอกาสพูด เป็ นต้น
Richards และ Renandya (2002) กล่า วถึ ง การสื่ อสารทางวาจาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จําเป็ นต้องใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคม ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบของอวัจนภาษา
(Paralinguistic elements) เช่น โทนเสี ยงสู งตํ่า อากัปกิ ริ ยา ท่ าทาง ลัก ษณะการเคลื่อนไหว สี หน้าที่
แสดงออก หรื อภาษาของสังคมนั้น สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผพู ้ ดู สามารถสื่ อข้อความให้ผฟู้ ัง
เข้าใจตรงกัน จากการศึ ก ษาองค์ป ระกอบและทัก ษะย่อ ยการพูด จากแนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาและ
นักวิชาการหลาย สามารถนําเสนอดังรายละเอียดต่อไปนี้
Brown (2004) กล่าวว่า ทักษะการพูดภาษาต่างประเทศ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ทักษะ
คือ ทักษะมหภาค (Macro-skills) และทักษะจุลภาค หรื อทักษะย่อย (Micro-skills) กล่าวคือ ทักษะมหภาค
ของการพูด หมายถึง ผูพ้ ูดให้ความสําคัญหรื อมีจุดสนใจหน่ วยภาษาที่ใหญ่กว่า เช่น ความคล่องแคล่ว
ถ้อยคําพูด หน้าที่ภาษา ลีลาภาษา การเชื่อมโยงคําและประโยค การสื่ อสารด้วยท่าทาง และทางเลือกใน
การพูดอย่างมีกลยุทธ์ ส่ วนทักษะย่อยการพูด หมายถึง การผลิตกลุ่มของคําสั้นๆ เช่น หน่วยเสียง หน่วยคํา
กลุ่มคําที่ตอ้ งใช้ร่วมกัน (Collocation) หรื อกลุ่มคําวลี ซึ่งทักษะย่อยต่างๆ มีความสําคัญมาก ผูเ้ รี ยนควรมี
ความรู ้ ท้ งั รู ปแบบภาษา (Forms) และหน้าที่ ข องภาษา (Functions) ในการสื่ อสารทางวจนภาษา ซึ่ ง
ความสามารถจากทักษะย่อยเหล่านี้จะพัฒนาไปสู่ความสามารถในการพูดสื่อสารได้ดีข้ ึน
ตามแนวคิ ด ของ Brown (2004) ลัก ษณะของทัก ษะความสามารถในการพู ด
ประกอบด้วย 6 กลุ่มทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะเลียนเสี ยง (Imitative) หมายถึง ความสามารถในการฝึ กฝน
ออกเสียงสูงตํ่าในประโยคและมุ่งสนใจการออกเสียงที่ถกู ต้อง การเลียนเสียงของคํา วลี และประโยคโดย
การพูดตามสิ่งที่ได้ฟัง 2) ทักษะพูดอย่างครํ่าเคร่ ง (Intensive) เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนฝึ กลักษณะการออกเสี ยง
และโครงสร้างภาษา โดยการมอบหมายงานกลุ่มหรื องานคู่ เช่น ให้อ่านออกเสี ยงย่อหน้า อ่านบทสนทนา
กับคู่ อ่ านข้อมูลจากแผนผัง และผลัดกันอ่าน เป็ นต้น 3) ทักษะโต้ตอบ (Responsive) เป็ นการฝึ กพูด
โต้ต อบและทดสอบความเข้า ใจในระดับ ประโยคหรื อ บทสนทนาสั้น ๆ 4) ทัก ษะสนทนาติ ด ต่ อ
(Transactional dialogue) ให้ผเู้ รี ยนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างคู่สนทนาในกิจกรรมคู่ 5) ทักษะสนทนา
เชิงสัมพันธ์ทางสังคม (Interpersonal dialogue) เป็ นการสนทนาเพื่อรั กษาสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าการ
ให้ขอ้ มูลข่าวสาร เช่น การสัมภาษณ์ บทบาทสมมติ อภิปราย สนทนาและเกม และ 6) ทักษะการพูดเดี่ยว
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(Extensive monologue) โดยผูเ้ รี ยนพูดบรรยายรายงาน สรุ ป เล่าเรื่ อง หรื อกล่าวคําพูดสั้นๆ
นอกจากนี้ Brown (2004) อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่ างระหว่างทักษะมหภาค
และทักษะจุลภาคของการพูดไว้ จํานวน 16 ทักษะ โดยแบ่งออกเป็ นทักษะมหภาค จํานวน 5 ทักษะ และ
ทักษะจุลภาค จํานวน 11 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะมหภาคของการพูด มี 5 ทักษะ คือ 1) ความสามารถในการพูดตามสถานการณ์
หน้าที่ภาษา คู่สนทนา และเป้ าหมายในการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม 2) ความสามารถในการใช้ระดับ
ภาษา (Register) ภาษามีนยั (Implicature) ข้อตกลงในการใช้ภาษา และลักษณะทางภาษาศาสตร์ สังคมใน
การสนทนาแบบตัว ต่อต่อ 3) ความสามารถในการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ การณ์ และการ
สื่อสาร เช่น ใจความสําคัญ ใจความสนับสนุน ข้อมูลใหม่ ข้อมูลที่ได้รับ ภาษาทัว่ ไป และการให้ตวั อย่าง
4) ความสามารถในการแสดงสี หน้าท่าทาง ประกอบการพูดเพื่อสื่ อความหมาย และ 5) ความสามารถใน
การพัฒนาและใช้กลยุทธ์การพูดต่างๆ เช่น การเน้นยํ้าคําสําคัญ การพูดใหม่ การตีความหมายคําจากบริ บท
การขอความช่วยเหลือ และการประเมินว่าคู่สนทนาเข้าใจถูกต้องหรื อไม่
2. ทักษะจุลภาคหรื อทักษะย่อยการพูด ประกอบด้วย 11 ทักษะ คือ 1) พูดด้วยหน่ วย
เสียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน 2) พูดกลุ่มคําของภาษาที่มีความยาวแตกต่างกัน 3) พูดภาษาอังกฤษแบบ
มีเสียงหนักเบา คําที่ตอ้ งเน้นเสี ยงและตําแหน่งที่ไม่มีเสียงหนักเบา โครงสร้างจังหวะภาษาพูด และการใช้
เสียงสูงตํ่าในประโยค 4) สามารถพูดโดยรู ปแบบการลดรู ปของคําศัพท์และวลี 5) ใช้ปริ มาณหรื อจํานวน
คําศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ภาษา 6) พูดอย่างคล่องแคล่วด้วยอัตราความเร็ วแตกต่างกัน
7) ตรวจสอบการพูดของตนเองและใช้เครื่ องมือทางกลยุทธ์หลากหลาย เช่น การหยุดพูด ใช้คาํ พูดเสริ ม
แก้ไขคําพูดตนเอง ย้อนกลับไปพูดใหม่ เพื่อเพิ่มความชัดเจนของคําพูด 8) ใช้ประเภทของคําในหน้าที่
ต่างๆ (เช่น คํานาม คํากริ ยา) ระบบภาษา (เช่น กาล พหูพจน์) การเรี ยงคําในประโยค รู ปแบบ กฎ และรู ป
ย่อย 9) พูดอย่างเป็ นธรรมชาติ ใช้ว ลีและประโยคเหมาะสม การหยุดพูด การหยุดจังหวะเพื่อหายใจ
10) พูดความหมายเฉพาะในรู ปแบบการพูดแตกต่างกัน และ 11) ใช้คาํ เชื่อมต่างๆ ในการพูดสื่อสาร
จากการศึกษาแนวคิ ด ทักษะย่อยการพูดของนักวิชาการต่างๆ ดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การ
จําแนกประเภทของทักษะย่อยการพูดนั้น นําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูดและการวัด
ประเมินทักษะการพูดของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องมีความรู้ในเรื่ องการออกเสียง คําศัพท์ และหน้าที่
ของภาษา โดยการฝึ กฝนเรี ยนรู ้จากกิจกรรมสื่อสารต่างๆ จึงจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม ผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาสังเคราะห์และพิจารณาลักษณะร่ วมบางประการของทักษะย่อยการพูด เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนในการพัฒนาทักษะการพูด และนําข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ
การเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน การจัดแบ่งความสามารถในการ
พูดโดยใช้หน้าที่ทางภาษาเพื่อจุดประสงค์ในการพูดตามสถานการณ์
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ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดทักษะย่อยการพูดสื่อสารตามหน้าที่ทางภาษา โดยใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนด้านทักษะการพูด และเป็ นข้อมูลสําคัญในการออกแบบการ
เรี ยนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 18 ทักษะย่อยการพูด ดังนี้ 1) พูดเพื่อทักทายและตอบรั บคําทักทายผูอ้ ื่น
2) พูดเพื่อแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น 3) พูดเพื่อบอกทิ ศทางหรื อสถานที่ ต้ งั 4) พูดเพื่อแสดงความคิดเห็น
และสนับสนุ นความคิดเห็น 5) พูดเพื่อเชิญชวนและตอบรับคําเชิญชวน 6) พูดเพื่อขออนุ ญาตให้หรื อ
ไม่ให้การอนุ ญาตกับผูอ้ ื่น 7) พูดเพื่อบอกความชอบหรื อไม่ชอบเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง 8) พูดเพื่ออธิบาย
ลักษณะคนสถานที่และสิ่งของ 9) พูดเพื่อบอกการคาดการณ์หรื อการทํานาย 10) พูดเพื่อการเปรี ยบเที ยบ
หรื อเปรี ยบต่ าง 11) พูดเพื่อเล่าเรื่ องหรื อเหตุการณ์ในอดีต 12) พูดเพื่อให้คาํ แนะนําหรื อตักเตือนผูอ้ ื่น
13) พูด เพื่อขอร้ องหรื อขอความช่ว ยเหลือและตอบรับความช่ว ยเหลือ 14) พูดเพื่อขอและให้ขอ้ มูล
รายละเอียดเกี่ยวกับคนสถานที่และสิ่ งของ 15) พูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรื ออารมณ์ของตนเอง 16) พูด
เพื่ออธิบายสาเหตุและผลของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง 17) พูดเพื่อลําดับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ และ 18) พูด
เพื่อเปิ ดหรื อปิ ดการสนทนา
2. การสอนทักษะฟัง-พูด และกลยุทธ์ การเรียนภาษา
ในหั ว ข้อ นี้ เป็ นประเด็ น เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การสอนทั ก ษะฟั ง -พูด ภาษาที่ ส องหรื อ
ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็ นประเด็นย่อยๆ 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความหมายการสอนทักษะฟัง-พูด
2) แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสอนทัก ษะฟั ง-พูด 3) แนวทางการสอนทัก ษะฟั ง -พูด แบ่ งเป็ น 3 ข้อ ย่อ ย คื อ
3.1) วิ ธี ก ารสอนทัก ษะฟั ง -พู ด 3.2) การจัด กิ จ กรรมการสอนทัก ษะฟั ง -พู ด และ 3.3) การวัด และ
ประเมินผลทักษะฟัง-พูด และ 4) กลยุทธ์การฟัง-พูด แบ่งเป็ น 5 ข้อย่อย คือ 4.1) ความหมายกลยุทธ์การ
ฟัง-พูด 4.2) ประเภทกลยุทธ์การฟัง-พูด 4.3) แนวคิ ดทฤษฎี การสอนกลยุทธ์การฟั ง-พูด 4.4) รู ปแบบ
การสอนกลยุทธ์การฟั ง-พูด และ 4.5) วิธีการสอนกลยุทธ์การฟั ง-พูด ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั นําผลจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องในหัวข้อนี้ ไปใช้ก าํ หนดกระบวนการเรี ยนการสอน กิ จกรรมเรี ย นรู ้ และการ
ทดสอบวัดผล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น
2.1 ความหมายการสอนทักษะฟัง-พูด
ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องด้านความหมายการสอน
ทักษะการฟัง-พูด ซึ่งมีนกั วิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายความหมายของการสอนทักษะ
การฟัง-พูดภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศไว้หลากหลายแนวคิด โดยผูว้ ิจยั ขอนําเสนอเป็ น 2 ส่ วน คือ
ความหมายการสอนทักษะการฟัง และความหมายการสอนทักษะการพูด ดังนี้
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2.1.1 ความหมายการสอนทักษะฟัง
จากวิวฒั นาการของการสอนภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ การเรี ยนการสอนทักษะ
ฟังเป็ นทักษะที่ ไม่ได้รับความสนใจเรื่ อยมาจนกระทัง่ แนวคิดการสอนภาษาแบบฟังพูด (Audio-lingual
approach) เริ่ มมีบทบาทสําคัญต่อการให้ความสําคัญและการพัฒนาทักษะการฟังในช่วงปี ค.ศ. 1960-1970
หลังจากนั้น การสอนทักษะฟังได้รับความสนใจและตระหนัก ต่ อความสําคัญมากขึ้น ซึ่ งเป็ นผลจาก
แนวคิดการสอนภาษาเน้นความสามารถในการสื่ อสาร (River,1980) ในช่ วงปี 1980-1990 มีงานวิจยั เน้น
บทบาทสําคัญของทักษะการฟังที่มีต่อการรั บรู ้ ภาษาเพิ่มมากขึ้น (Brown and Yule, 1983; Ellis, 1994;
Faerch and Kasper, 1986) ตั้งแต่น้ นั มา ทักษะการฟังและความเข้าใจในการฟังได้รับความสนใจอย่างเป็ น
ระบบมากขึ้นในการเรี ยนการสอนภาษาในชั้นเรี ยน ทําให้มีงานวิจยั ที่ สรุ ปผลสอดคล้องกันโดยชี้ชดั ว่า
ผูเ้ รี ยนควรได้รับการสอนทักษะการฟังในชั้นเรี ยนภาษา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้ งสําคัญด้านการ
สอนทักษะฟังนับแต่น้ นั จนถึงปัจจุบนั กล่าวคือ เป็ นการเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมว่าทักษะการฟั งเป็ นทักษะ
ที่ไม่จาํ เป็ นต้องสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนตามแนวการสอนแบบการฟั งพูด มาเป็ นแนวคิ ดใหม่ที่สนับสนุ นการ
สอนทักษะฟังเนื้ อหา ความเข้าใจในการฟังคําถาม และการสอนที่เน้นกลยุทธ์การฟังในปัจจุบนั
วิธีการสอนทักษะการฟังได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดการสอนภาษา ในยุคแรก
การสอนฟังเน้นให้ผเู ้ รี ยนฟังแล้วพูดตาม (Listen to repeat) การฟังแล้วตอบคําถามเพื่อวัดความเข้าใจ ซึ่ง
มาจากแนวคิดของการสอนแบบฟัง-พูด ต่อมาได้เปลี่ยนวิธีการสอนฟังให้เป็ นการฟังในชีวิตประจําวัน
(Real life listening) ตามแนวคิดการสอนแนวสื่ อสาร และการสอนฟั งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ ในการฟัง
แทนการเน้นไปที่ผลลัพธ์การฟัง (Vandergrift, 2004) กล่าวคือ ในช่วงปี 1970 การสอนฟั งส่ วนใหญ่เป็ น
การพัฒนากระบวนการฟังแบบล่างไปสู่ บนให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่ งมุ่งสอนให้ผเู ้ รี ยนสามารถระบุ คาํ ขอบเขต
ของประโยค เสี ยงของแต่ละคํา และการรวมของเสียง หลังจากนั้นหลายปี ต่อมา แนวคิดการสอนเปลี่ยน
มาให้ความสําคัญกับโครงสร้างทางความคิดของผูเ้ รี ยนมากกว่าความรู้ทางภาษา จึงมีการสอนทักษะฟัง
โดยมุ่ งเน้นกระบวนการฟั งแบบบนลงล่าง เป็ นการพัฒ นาความรู้อภิ ปัญญา และกระตุ ้น ให้ผเู้ รี ยนใช้
ความรู ้ภูมิหลัง เช่ น ความคุ น้ เคยในเรื่ องที่ฟัง ตัวชี้แนะทางคําพูด และภาษาในสถานการณ์สื่อสาร การ
สอนทักษะฟังทั้งสองกระบวนการประสบความสําเร็ จในการพัฒนาทักษะฟังให้กบั ผูเ้ รี ยน และแนวโน้ม
ความสนใจในปัจจุบนั เป็ นการศึกษาความเข้าใจในการฟั งซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาของแนวคิ ดทฤษฎี
การรับรู ้ภาษาที่สอง โดยแนวการสอนทักษะฟังเน้นที่ความสําคัญและประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์การฟัง
เพื่อส่งเสริ มความเข้าใจ และช่วยให้ผเู ้ รี ยนเสริ มสร้างกระบวนการเรี ยนรู้มากขึ้น
การสอนทักษะฟั งในภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศที่แพร่ หลายที่ผ่านมา เป็ นการ
สอนตามรู ปแบบของกระบวนการฟั ง ซึ่ งประกอบด้วย 1) การสอนฟังแบบล่างไปสู่ บน (Bottom-up
approach) และ 2) การสอนฟังแบบบนลงล่าง (Top-down approach) โดยการสอนฟั งแบบล่างไปสู่บนมี
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สมมติฐานว่า การฟัง คือ กระบวนการถอดรหัสเสี ยงที่ได้ยนิ และมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง โดยเริ่ มจากการฟัง
หน่วยเสี ยงที่มีความหมายที่เล็กที่สุดไปสู่การฟังข้อความทั้งหมด ลักษณะกิจกรรมการสอน เช่น การพูด
ซํ้า การเขียนตามคําบอก (Dictation) การเขียนคําศัพท์ (Dictogloss) และการสอนฟั งแบบบนลงล่าง เป็ น
การสอนให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้ทางอภิปัญญา โดยกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนใช้โครงสร้างทางความคิดในขั้นก่อนการ
สอนฟัง ประกอบด้วยความรู ้และประสบการณ์เดิม ความรู้ทวั่ ไป ความรู้ทางสังคมวัฒนธรรม และบริ บท
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับใจความสําคัญ และคาดคะเนสิ่งที่กาํ ลังฟังต่อไป
นับตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1990 งานวิจ ัยด้านการฝึ กอบรมกลยุทธ์การเรี ยนรู ้ เริ่ มมี บทบาท
สําคัญในการเรี ยนการสอนภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ โดยนัก วิชาการคนสําคัญในด้านนี้ คื อ
Oxford (1990) ได้ศึกษาและอธิบายประเภทของกลยุทธ์การเรี ยนรู้ภาษาทัว่ ไป แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลยุทธ์
ทางตรงและกลยุทธ์ทางอ้อม ในขณะที่ O'Malley และ Charmot (1990) คิ ดเห็ นต่ างจาก Oxford (1990)
โดยแบ่ งกลุ่มกลยุทธ์เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลยุทธ์ทางปั ญญา กลยุทธ์อภิ ปัญญา และกลยุทธ์ทางอารมณ์และ
สังคม ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรี ยนรู้เป็ นความพยายามอธิบายว่า ผูท้ ี่มีความสามารถในการฟังใช้
กลยุทธ์ใดให้ประสบผลสําเร็ จในการฟัง เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการสอนฟังที่เน้นกลยุทธ์
การเรี ยนรู้ ทําให้มีงานวิจยั ที่ศึก ษาเกี่ ยวกับการใช้และประโยชน์กลยุทธ์การฟังเพิ่มมากขึ้ น รวมทั้งให้
ความสําคัญกับการสอนกลยุทธ์การเรี ยนรู้ในหลักสูตรการสอนฟัง
จากแนวคิดความหมายการสอนทักษะฟังดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การสอนทักษะฟัง เป็ นการ
จัดกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะฟังเพื่อความเข้าใจ โดยจัดกิจ กรรมเรี ยนรู้ ที่มุ่งเน้นทั้ง
กระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บนและกระบวนการฟังแบบบนลงล่าง โดยส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนาความรู้
คิดหรื ออภิปัญญา กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู้ภูมิหลัง ใช้ตวั ชี้แนะทางคําพูด นํ้าเสี ยง ภาษาและบริ บทใน
สถานการณ์ สื่ อสาร และการใช้ก ลยุทธ์ก ารฟั ง เพื่ อช่ ว ยให้เกิ ด ความเข้าใจในการฟั งและเสริ มสร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู้ให้ดียงิ่ ขึ้น
2.1.2. ความหมายการสอนทักษะพูด
ทักษะการพูดเป็ นทักษะผลิตสาร (Productive skill) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับทักษะการเขียน
หลายประการ การสอนทัก ษะพูดจึ งมีค วามคล้ายคลึงกับการสอนเขียน (Harmer, 1991) แต่ ก็มีค วาม
แตกต่างอยูบ่ างประการ เนื่ องจากการพูดเป็ นการสื่ อสารทางวาจาที่สามารถโต้ตอบสื่ อสารโดยฉับพลัน
การสอนพูด ทั้งนี้ Harmer (1991) อธิบายว่าการสอนทักษะพูด มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ
1) การนําเสนอความรู ้ ใหม่ดา้ นภาษาให้ก ับผูเ้ รี ยน 2) การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝน และ 3) การจัด
กิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย
Ur (1996) กล่าวว่า จากทักษะภาษาทั้งสี่ คื อ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทักษะการพูดเหมือนเป็ นทักษะสําคัญที่สุด เนื่ องจากผูท้ ี่รู้ภาษาคือผูท้ ี่พูดภาษานั้นได้ ทักษะการพูดเป็ น
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ความรู้ท้ งั หมดของการใช้ภาษา และผูเ้ รี ยนภาษาให้ความสนใจเรี ยนรู้ทกั ษะการพูดเป็ นอันดับแรก เทคนิ ค
การสอนพูดและกิจกรรมในชั้นเรี ยน อาทิ การอภิปราย เช่น การอธิบายภาพ การหาความแตกต่างของภาพ
สิ่งที่เหมือนกัน การแก้ปัญหา และการแสดงบทบาทสมมติ เช่น การสนทนาคู่ การแสดงละคร การจําลอง
สถานการณ์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมเป็ นกลุ่ม กิจกรรมที่ใช้ภาษาอย่างง่าย เลือกหัวข้อพูดที่อยู่
ในความสนใจของผู้เ รี ยน ให้ ก ารสอนหรื อฝึ กฝนทัก ษะการอภิ ป ราย และมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้เ รี ยนใช้
ภาษาเป้ าหมายในกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ให้มากที่สุด กิจกรรมการพูดที่ประสบความสําเร็ จ คือ กิจกรรมที่เปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนภาษาแต่ ละคนได้พูดมากขึ้น มีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น และการมีความสามารถในการใช้
ภาษาสูงขึ้น โดยเป้ าหมายสําคัญของการสอนทักษะพูด คือ ให้ผเู้ รี ยนสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้
ภาษาแสดงความสามารถของตนเองในด้านความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกนึ กคิด ได้อย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง โดยไม่ชกั ช้าตะกุกตะกัก
Mackey (2002) อธิ บายการสอนทักษะพูดว่ามีความเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถ
3 ประการ คื อ 1) ความรู ้ ดา้ นกลไกภาษา (Mechanics) ได้แก่ การออกเสี ยงไวยากรณ์ และคําศัพท์ เป็ น
ความสามารถในการใช้ค าํ ได้ถูกต้องและเรี ยงลําดับคําได้ถูกต้องด้ว ยการออกเสี ยงที่ ถูกต้อง 2) ความรู้
ด้านหน้าที่ทางภาษา (Function) เพื่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และการแลกเปลี่ยนข้อมูล หมายถึง ผูพ้ ูดรู้
ว่าเมื่อใดความชัดเจนของข้อความมีความสําคัญ เช่น เมื่อมีการติดต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และรู้
ว่าเมื่อใดไม่จาํ เป็ นต้องเข้าใจชัดเจน เช่น การปฏิสมั พันธ์ทางสังคม การสร้างความสัมพันธ์ และ 3) ความรู ้
ด้านสังคมวัฒนธรรมและบรรทัดฐาน (Social and cultural rules and norms) ซึ่งประกอบด้วยความรู้ คือ มี
ความรู ้ ด ้านการผลัด กันพูด ความเร็ วในการพูด การเว้นช่ วงการพูดระหว่างผูพ้ ูด บทบาทของผูม้ ีส่ว น
เกี่ยวข้องในการพูด การเข้าใจสถานการณ์พูดระหว่างใครกับใคร ในบริ บทใด เกี่ยวกับอะไรและเพื่อ
เหตุผลใด
ตามแนวคิดของ Nunan (2003) การสอนทักษะพูด หมายถึง การสอนให้ผเู้ รี ยนสร้างเสียง
และรู ปแบบของคําพูด การออกเสี ยงหนักเบาของคําศัพท์ รู ปแบบการออกเสี ยงสูงตํ่าในประโยค จังหวะ
การออกเสี ยง การเลือกคําและประโยคที่เหมาะสมกับสถานภาพทางสังคม ผูฟ้ ัง สถานการณ์ และเรื่ องที่
พูด การจัดระเบียบความคิดให้เป็ นลําดับอย่างมีความหมายและมีเหตุผล การใช้ภาษาเป็ นสื่ อในการแสดง
คุณค่าและการตัดสิ นสิ่ งต่ างๆ รวมถึงการใช้ภาษาได้อย่างรวดเร็ วและมัน่ ใจ หรื อมีความคล่องแคล่วใน
การพูด กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนควรได้รับการฝึ กฝนให้สามารถพูดได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ผ่านกิจกรรม
การเรี ยนรู้แบบกลุ่มย่อยหรื อแบบคู่เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนใช้เวลาในการพูด (Student talk) มากขึ้ น และ
ลดเวลาในการพูดของผูส้ อน (Teacher talk) ให้นอ้ ยลง
จากความหมายการสอนทักษะพูดดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การสอนทักษะพูด เป็ นการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนภาษาทุกคนมีโอกาสฝึ กใช้ภาษาเป้ าหมายในการพูดให้มากที่สุด ผ่าน
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กิจกรรมสื่ อสารที่หลากหลายในชั้นเรี ยน เป็ นกิจกรรมกลุ่มและคู่ โดยผูส้ อนนําเสนอความรู้ทางภาษาและ
การใช้ภาษาได้อย่างความเหมาะสมกับสถานการณ์หรื อในบริ บทที่แตกต่างกัน ซึ่งมีเป้ าหมายให้ผเู้ รี ยนพูด
ได้อย่างคล่องแคล่ว และใช้ภาษาสื่ อสารแสดงความคิดเห็นของตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้อง
2.2 แนวคิดทฤษฎีการสอนทักษะฟัง-พูด
แนวคิ ดการสอนภาษาที่ สองหรื อภาษาต่ างประเทศที่ เป็ นที่ ยอมรั บอย่างแพร่ หลายใน
ปั จ จุบัน คื อ แนวการสอนภาษาเพื่อสื่ อสาร (Communicative language teaching: CLT) โดยมุ่ งเน้น
ความสามารถในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (Richards, 2008) และมีวิธีการสอนเป็ นที่รู้จกั กัน
ทัว่ ไป คื อ วิ ธีก ารสอนแบบ PPP หมายถึง การสอนภาษาตามลําดับขั้น ดังนี้ 1) ขั้น นําเสนอเนื้ อหา
(Presentation) 2) ขั้นฝึ กปฏิบตั ิ (Practice) และ 3) ขั้นใช้ภาษาสื่ อสาร (Production) ซึ่ งมีแนวคิ ดพื้นฐาน
ว่าภาษาเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสาร ดังนั้น เป้ าหมายของการสอนภาษา คือ ให้ผเู้ รี ยนภาษาสามารถ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมในบริ บทต่างๆ ทางสังคม (Social context) หรื อสถานการณ์ สื่อสารในชีวิตจริ ง
แนวคิดนี้ เกิดจากความตระหนักถึงปั ญหาที่ผเู้ รี ยนไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ แม้จะมีความรู้หลักภาษา
และโครงสร้างทางภาษาเป็ นอย่างดี แต่ไม่สามารถพูดคุยสื่อสารหรื อใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับบริ บทหรื อ
สถานการณ์น้ นั ๆ (Richards,1990; Savignon, 1991) ด้วยเหตุดงั กล่าว หลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาจึง
ควรมีลกั ษณะเป็ นการสอนภาษาให้ผเู้ รี ยนสามารถสื่ อสารได้ในสถานการณ์ต่างๆ ตามหัวเรื่ องและหน้าที่
ภาษา (Notional-functional language) ซึ่งเป็ นหลักสูตรเน้นความจําเป็ นต้องใช้ภาษาของผูเ้ รี ยน การจัด
กิจกรรมตามความสนใจและการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับสถานการณ์ สื่อสารที่ เกิดขึ้น
จริ งในชีวิตประจําวัน (Authenticity) เพื่อเตรี ยมความพร้อมแก่ผเู้ รี ยนในการใช้ภาษานอกชั้นเรี ยน และฝึ ก
ใช้ภาษาสื่ อความหมายโดยมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น จนกระทัง่ สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง
และเหมาะสม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการสอนทัก ษะฟั ง-พูด ภาษาที่ สองหรื อ
ภาษาต่ างประเทศนั้น ผูว้ ิ จยั ขอนําเสนอแนวคิ ดทฤษฎี การสอนที่ เสนอแนะโดยนักวิชาการและนักการ
ศึกษาหลายท่าน โดยแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ แนวคิ ดทฤษฎี การสอนทักษะฟั ง และแนวคิ ดทฤษฎีการ
สอนทักษะพูด ดังนี้
2.2.1 แนวคิดทฤษฎีการสอนทักษะฟัง
ทักษะการฟั งและการพูดเป็ นทักษะที่ พฒั นาควบคู่ กนั เสมอ (Brown, 2001; Harmer,
2007) การสอนพูดจึงแทรกปนไปกับการสอนฟั งโดยการฝึ กควบคู่กนั ไป Richards (2003) อธิบายว่า แม้
ทักษะพูดจะเป็ นเป้ าหมายสําคัญในการสอนภาษา แต่ยงั ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรทั้งการศึกษาในด้าน
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ธรรมชาติของการพูดและแนวการสอนพูด ทั้งนี้ ในช่วงปี 1970 การสอนพูดมีลกั ษณะเป็ นการพูดซํ้าตาม
ผูส้ อน การจดจําบทสนทนา การโต้ตอบและฝึ กฝนซํ้าๆ (Drill) ในแบบต่ างๆ ซึ่ งสะท้อนถึงแนวคิดการ
สอนตามวิธีสอนฟั ง-พูด (Audiolingual) และการสอนเน้นสถานการณ์ (Situational approach) อย่างไรก็
ตาม ตั้งแต่ปี 1980 เป็ นต้นมา แนวคิดการสอนภาษาได้เปลี่ยนมาเป็ นการเน้นความสามารถในการสื่ อสาร
(Communicative competence) ให้ผเู้ รี ยนสื่ อสารโดยใช้ทกั ษะการฟังและการพูด ได้อย่างคล่องแคล่ว
(Fluency) มากขึ้ น ซึ่ งมีแนวการสอนทักษะการพูดที่สาํ คัญ 2 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวการสอนโดยตรง
(Direct approach) คือ ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กภาษาโดยใช้องค์ประกอบและเน้นลักษณะเฉพาะของการพูด เช่น ฝึ ก
ใช้คาํ เกริ่ น (Gambit) การผลัดกันพูด (Turn-taking) กลยุทธ์การถาม (Questioning strategies) เป็ นต้น
และ 2) แนวการสอนโดยอ้อม (Indirect approach) เป็ นการให้ผูเ้ รี ยนมี ส่ว นร่ วมในการสนทนาผ่าน
กิจกรรมสื่อสาร เช่น บทบาทสมมติ (Role-play) เล่าเรื่ อง (Storytelling) เป็ นต้น การจัดกิ จกรรมสื่ อสาร
ต่างๆ ก็เพื่อให้ผเู ้ รี ยนพยายามสื่ อสารแม้มีขอ้ จํากัดความรู้ทางภาษา ทําให้ผเู้ รี ยนมีพฒั นาการใช้กลยุทธ์
สื่ อสาร (Communication strategies) และการเจรจาความหมาย (Negotiation of meaning) ซึ่ งมีผลช่วย
พัฒนาทักษะการฟังและการพูด
Richards (2008) กล่าวถึงการเรี ยนรู้ทกั ษะฟังในภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศนั้น มี
อยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) การฟั งเพื่อความเข้าใจ (Listening as comprehension) และ 2) การฟังเพื่อการรับรู้
(Listening as acquisition) หน้าที่หลักของการฟังเพื่อความเข้าใจในการเรี ยนภาษา คือ การฟังเพื่อเอื้อต่อ
ความเข้าใจในภาษาพูด (Spoken discourse) ส่วนการฟังเพื่อการรับรู้เป็ นการฟังเพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางภาษา กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การฟั ง เพื่ อ ความเข้าใจ ประกอบด้ว ย 2 กระบวนการ คื อ
1) กระบวนการล่างไปสู่ บน (Bottom-up process) เป็ นความเข้าใจที่ เกิด จากกระบวนการถอดรหัส
(Decoding process) โดยเริ่ มจากถอดความหมายหน่ วยเสี ยงที่ เล็กที่ สุดแล้วจึ งเชื่ อมโยงไปสู่ คาํ ประโยค
และคําพูด และ 2) กระบวนการบนลงล่าง (Top-down process) เป็ นการเก็บข้อมูลการฟั งแล้วจึ งสร้าง
ความหมายโดยใช้ตวั ชี้ นาํ (Clue) เชื่ อมโยงกับความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อและสถานการณ์ที่ฟัง ซึ่ง
กระบวนการทั้งสองเป็ นที่ยอมรับและนําไปใช้เป็ นแนวการสอนกลยุทธ์การฟังในชั้นเรี ยนอย่างแพร่ หลาย
อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปกระบวนการฟังทั้งสองเกิดขึ้นพร้อมกันในสถานการณ์สื่อสารในชีวิตจริ ง ผูฟ้ ังจะ
ใช้กระบวนการใดมากน้อยกว่ากันขึ้ นอยู่กบั ความคุ ้ยเคยของผูฟ้ ั งที่ มีต่อหัวข้อและเนื้ อหา ปริ มาณและ
ประเภทของสาร รวมทั้งวัตถุประสงค์ของผูฟ้ ัง
การสอนทักษะฟั งในภาษาที่ สองหรื อภาษาต่างประเทศที่แพร่ หลายเป็ นการสอนตาม
รู ปแบบของกระบวนการฟัง (Richards, 2006) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ1) การสอนฟังแบบล่างไปสู่
บน (Bottom-up approach) ที่มีสมมติฐานว่า การฟังคือกระบวนการถอดรหัสเสี ยงที่ได้ยินและมีลกั ษณะ
เป็ นเส้นตรง โดยเริ่ มจากการฟังหน่ วยเสียงที่มีความหมายที่เล็กที่สุดไปสู่การฟังข้อความทั้งหมด ลักษณะ
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กิจกรรมการสอน เช่น การพูดซํ้า การเขียนตามคําบอก (Dictation) การเขียนคําศัพท์ (Dictogloss) และ 2)
การสอนฟังแบบบนลงล่าง (Top-down approach) เป็ นการสอนให้ผเู้ รี ยนใช้ความรู้ทางอภิปัญญา โดย
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้โครงสร้างทางความคิดในขั้นก่อนการสอนฟัง ประกอบด้วยความรู ้และประสบการณ์
เดิม ความรู ้ทว่ั ไป ความรู ้ทางสังคมวัฒนธรรม และบริ บทที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับใจความสําคัญ และคาดคะเน
สิ่ งที่กาํ ลังฟังต่อไป อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์สื่อสารจริ งนั้น ผูฟ้ ั งใช้ท้ งั กระบวนการฟั งแบบล่างไปสู่
บนและกระบวนการฟังแบบบนลงล่างในขณะเดียวกันเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจ
หลักการออกแบบเทคนิ คการสอนฟั งตามแนวคิ ดของ Brown (2001) เสนอแนะว่าการ
ออกแบบเทคนิ ค การสอนความเข้าใจในการฟั งมีแนวปฏิบัติ 6 ประการ คื อ 1) หลัก สู ต รการสอน
ภาษาอังกฤษควรให้ความสําคัญกับทั้ง 4 ทักษะภาษา และให้ความสําคัญกับเทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒนา
ความเข้าใจในการฟังของผูเ้ รี ยน 2) ใช้เทคนิ ควิธีการสอนฟั งเพื่อสร้ างแรงจูงใจภายในของผูเ้ รี ยนตาม
ความสนใจและเป้ าหมายการเรี ยนรู้ 3) ใช้เนื้ อหาภาษาที่ เสมื อนจริ ง ในกิ จกรรมการฝึ กให้ผเู้ รี ยนฟั ง
มากกว่าภาษาที่ ดดั แปลงเพื่อใช้เฉพาะกิจกรรมในชั้นเรี ยน 4) พิจารณารู ปแบบของการโต้ตอบการฟัง
อย่างรอบคอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน 5) ผูส้ อนควรสนับสนุ นการใช้กลยุทธ์การฟั งให้กบั
ผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนตระหนักวิธีการเรี ยนรู้อย่างไร โดยการพัฒนาความสามารถในการใช้กลยุทธ์เพื่อการ
ฟังที่ มีประสิ ทธิ ผล เช่ น การค้น หาคําสําคัญ การคาดเดาจุดประสงค์ของผูพ้ ูด เป็ นต้น และ 6) การใช้
เทคนิคการสอนผสมผสานระหว่างกระบวนการฟั งแบบล่างไปสู่ บนและการฟั งแบบบนลงล่าง เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กใช้กระบวนการฟังทั้งสองทิศทางเพื่อช่วยเข้าใจภาษาในสถานการณ์สื่อสารจริ ง
นอกจากนี้ Rost (2002) ได้เสนอแนวคิ ดหลักการสอนทักษะฟั งที่ ควรพิจารณาสําหรับ
ผูส้ อน โดยมีลกั ษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ผูส้ อนควรวางแผนการสอนโดยเริ่ มจากศึกษาความสนใจ
และความจําเป็ นต้องพัฒนาทักษะภาษาของผูเ้ รี ยน และมุ่งเน้นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
2) บทบาทของผูส้ อนควรเปลี่ยนจากผูใ้ ห้คาํ บรรยายเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในกระบวนการเรี ยนรู้ และ
สนับสนุ น ช่วยเหลือให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจและสนใจในกิ จกรรมทักษะฟั ง และ 3) การเรี ยนการสอน
โดยรวมควรจัดระเบียบอย่างเป็ นระบบ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของแหล่งข้อมูลและดําเนิ นกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ให้มีลกั ษณะยืดหยุน่ และสนุ กสนาน
ในการสอนทักษะฟังนั้น Harmer (1991) มีขอ้ เสนอแนะที่ ผสู ้ อนภาษาควรคํานึ งถึงใน
การจัดการเรี ยนการสอน รายละเอียดมีดงั นี้
1. การสอนคําศัพท์ก่อนกิจกรรมฟัง (Pre-teaching vocabulary) ช่วยให้ผเู้ รี ยนขจัดปัญหา
ความเข้าใจด้านคําศัพท์ก่ อนการฟั ง โดยให้ค าํ ศัพ ท์เพีย งบางส่ ว นของเนื้ อ เรื่ องเพื่อฝึ กให้ผเู้ รี ยนไม่
จําเป็ นต้องพยายามเข้าใจทุกคําพูด แต่ฟังเพื่อเข้าใจประเด็นหรื อใจความสําคัญทัว่ ไป หรื อการใช้คาํ ศัพท์
เพื่อสร้ างความสนใจและกระตุ ้น ให้ผเู้ รี ยนใช้โครงสร้ างทางความคิ ด ในการคาดคะเนสิ่ งที่ ฟังต่ อไป
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หลังจากที่แนะนําหัวข้อ ชนิ ดของเรื่ อง และคําอธิบายให้กบั ผูเ้ รี ยน
2. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้ฟังบ่อยๆ และมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนฟังทั้งการฟังแบบมุ่งมัน่ เป็ นการฝึ กให้ผเู้ รี ยนฟังเพื่อบรรลุเป้ าหมายของกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ
การฟั งนอกเวลา เป็ นการฟั งแบบเพลิด เพลิน ช่ ว ยให้ผเู้ รี ยนมีค ลังคําศัพท์และรู้ จ ัก รู ปแบบประโยคที่
หลากหลายเพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ งผูส้ อนควรคํานึ งถึงระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนในการเลือกเนื้ อหาที่
มอบหมายให้ฟั ง เพราะเมื่ อผูเ้ รี ยนได้รั บ ข้อ มูล ที่ พอเข้าใจได้บ างส่ ว น ผูเ้ รี ยนจึ ง ใช้ค วามรู้ ที่ มีห รื อ
โครงสร้ างทางความคิ ดในการแก้ปัญหาวามรู้ทางภาษาและเป็ นการพัฒนาทักษะการฟั งของผูเ้ รี ยน ใน
กิจ กรรมฟั งควรให้ผูเ้ รี ยนมี โ อกาสฟั งมากกว่าหนึ่ งครั้ ง ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนโต้ตอบแสดงความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับเรื่ องที่ฟัง
3. ความเสมื อนจริ งของภาษา (Authenticity) ที่ใช้สําหรับการฝึ กฟังให้ผเู้ รี ยนควรมี
ลักษะเป็ นภาษาที่ ใช้ในชี วิตประจําวันจริ งที่ ผเู ้ รี ยนอาจต้องเผชิ ญสถานการณ์ สื่อสารนั้น Harmer (1991)
อธิ บายเสริ มว่าการใช้สื่อการสอนฟั งที่ เสมือนจริ ง เช่น บทสนทนาเจ้าของภาษา รายงานข่ าว อาจลด
แรงจูงใจในการฟังของผูเ้ รี ยนเพราะไม่สามารถเข้าใจ ดังนั้น ผูส้ อนจําเป็ นต้องจัดลําดับความยากง่ายของ
กิจกรรมการฟังให้เหมาะสม นอกจากนี้ การสอนกลยุทธ์การเรี ยนรู ้ช่วยสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้
การฟังได้ดีข้ ึน
Harmer (1991) ให้ความเห็ นเพิ่มเติ มว่า ควรพัฒนากลยุทธ์เรี ยนรู ้ ควบคู่ไปกับการสอน
โดยใช้วิธีการ 4 ลักษณะ ดังนี้ 1) ผูส้ อนควรแนะนําการใช้ตาํ ราเรี ยนอย่างไรในการเรี ยนรู้ 2) ผูส้ อนไม่
ควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนใช้ภาษาแม่ เมื่ อทํากิ จกรรมฝึ กพูด 3) ผูส้ อนต้องอธิ บายและแสดงวิธีการเข้าใจ
ความหมายหรื อใจความสําคัญของเนื้ อหาได้อย่างไร และ 4) ผูส้ อนควรเตรี ยมพร้อมผูเ้ รี ยนให้รับมือกับ
คําศัพท์ที่ไม่คุน้ เคย 5) ผูส้ อนควรอธิบายการใช้พจนานุ กรมให้ดีที่สุดได้อย่างไร นอกจากนี้ บทบาทของ
ผูส้ อนในชั้นเรี ยนมีผลต่อบรรยากาศการเรี ยนรู้ท้งั ในเชิงลบและเชิงบวก ผูส้ อนจึงมีหน้าที่สร้างบรรยากาศ
ที่เป็ นมิตรและสนับสนุ นการเรี ยนรู ้
จากแนวคิดการสอนทักษะการฟังดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า ในขั้นแรกผูส้ อนควรศึกษา
ความสนใจและความจําเป็ นต้องพัฒนาทักษะการฟังของผูเ้ รี ยน จากนั้นนําข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการฟังอย่างเป็ นระบบ เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญ
ในการสร้ างแรงจู งใจในการฟั งให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุ นช่ วยเหลื อให้ผเู้ รี ยน
ตระหนักใช้โครงสร้างความคิด ด้านความรู้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ทั้งความรู้ทวั่ ไป ความรู้ทางสังคม
และวัฒนธรรม เพื่อช่วยให้เกิดการเข้าใจในการฟังมากขึ้น ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ทางภาษา ซึ่ งผูเ้ รี ยน
ควรได้รั บการเตรี ยมความพร้ อมในขั้น ก่ อนฟั ง โดยการสนทนาหรื ออภิ ปรายเกี่ ยวกับหัวข้อเรื่ องที่ฟัง
คําศัพท์ที่ได้ยิน และเนื้ อหาที่ ฟังควรเรี ยงลําดับ โดยเริ่ มจากเนื้ อหาที่ ง่ายและค่ อยเพิ่มความยากหรื อ
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ซับซ้อนขึ้น สนับสนุนให้ผเู้ รี ยนตรวจสอบและแก้ไขความเข้าใจ โต้ตอบแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็ นในชั้น
เรี ยนโดยการอภิปรายร่ วมกันในขณะฝึ กฟั ง สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนความคิ ดต่ อประเด็นที่ เข้าใจไม่
ชัดเจน จากนั้นให้ผเู ้ รี ยนฟั งเนื้ อหาเพื่อยืนยันและประเมินผลความเข้าใจของตนเอง ดังนั้น การสอนฟัง
อย่างเป็ นขั้นตอนตามแนวคิดการสอนฟังและข้อเสนอแนะดังกล่าวจึงเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ
ฟังของผูเ้ รี ยนให้ประสบผลสําเร็ จ
2.2.2 แนวคิดทฤษฎีการสอนทักษะพูด
ในการสอนทักษะพูด นั้น Harmer (1991) เห็ น ว่าสิ่ งสําคัญที่ ผเู้ รี ยนภาษาจําเป็ นต้อง
ปฏิบัติในการเรี ยนรู ้ ภ าษาที่ สองหรื อภาษาต่ างประเทศ คือ ผูเ้ รี ยนควรมีโอกาสอยู่ก ับภาษาและได้รั บ
ข้อมูลภาษา เข้าใจความหมาย เข้าใจรู ปแบบโครงสร้างภาษา และฝึ กฝนการใช้ภาษา เช่นเดียวกับแนวคิด
ของ Ryan (2001) ให้ขอ้ เสนอแนะในการสอนทักษะพูดสําหรับผูส้ อนภาษาอังกฤษ โดยมีแนวคิดคล้ายกับ
นักวิชาการท่านอื่น กล่าวคือ มุ่งเน้นการส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสในการแสดงทักษะพูดมากที่สุดเท่าที่
เป็ นไปได้ ในสภาพแวดล้อมที่มีความร่ วมมือในการทํางานกลุ่ม การใช้กิจกรรมและสื่อที่เสมือนจริ ง และ
การแบ่งปั นความรู ้
เมื่อกล่าวถึงแนวทางการสอนทักษะการพูด Richards (1994) ให้ความเห็นว่า การสอน
ทักษะพูดมีแนวคิ ดหลักการสอนอยู่ 2 วิธี คือ แนวการสอนแบบอ้อม (Indirect approach) และแนวการ
สอนแบบตรง (Direct approach) อธิบายสรุ ปดังนี้
แนวทางการสอนแบบอ้อม (Indirect speech) หมายถึง การสอนโดยให้ผูเ้ รี ยนทํา
กิจ กรรมที่ มีการสนทนาปฏิ สัมพัน ธ์ก ัน เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิ ด ความสามารถในการพูด สนทนาได้ โดยมี
พื้นฐานมาจากแนวคิ ดทฤษฎี การรั บรู้ภ าษาที่ สอง (Second language acquisition: SLA) ที่ เสนอโดย
Krashen (1982) และนักทฤษฎี ดา้ น SLA คนอื่นๆ มองว่าภาษาสามารถรับรู้ได้ โดยการสนทนาสื่ อสาร
และการรับข้อมูลทางภาษาที่สามารถเข้าใจ (Comprehensible input) การเรี ยนรู้ภาษาที่สองมีลกั ษณะคล้าย
กับการเรี ยนรู ้ ภาษาแม่ของเด็กเล็กที่ รับรู้ภาษา โดยไม่จาํ เป็ นต้องสอนรู ปแบบการใช้ภาษาโดยตรง แต่
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาเป็ นผูใ้ ช้ภาษาที่มีประสิ ทธิภาพได้เองในที่สุด ดังนั้น ในชั้นเรี ยนภาษาจึ งควรเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนให้มากที่สุด โดยมีเป้ าหมายเพื่อทํากิจ กรรมเรี ยนรู ้ ให้
สําเร็ จลุล่วง วิธีการสอนที่ เกี่ ยวข้องกับแนวคิดนี้ ได้แก่ การสอนภาษาแนวสื่ อสาร (CLT) และการสอน
ภาษาแบบเน้นภาระงาน (Task-based language teaching) หรื อ TBLT ถึงแม้แนวคิ ดการสอนนี้ จะช่วย
เปลี่ยนการเรี ยนภาษาให้ออกห่ างจากการท่องจํา แต่ ก็มีผโู้ ต้แย้งไม่เห็นด้วยและเสนอแนะข้อเสี ยบาง
ประการ อาทิ Skehan (1996) และ Long (2000) ให้ความเห็นว่ากระบวนการเรี ยนรู้ภาษาที่สองและภาษา
แม่ไม่เหมือนกัน ผูเ้ รี ยนภาษาที่สองจําเป็ นต้องได้รับการสอนอย่างชัดแจ้ง
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Richards (1994) อธิบายเพิ่มเติมว่า ผูเ้ รี ยนภาษาจากแนวการสอนแบบอ้อม มีขอ้ บกพร่ อง
ด้านการใช้ภาษาที่ถกู ต้องและการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบริ บททางสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ผูเ้ รี ยนตามแนว
สอนแบบ TBLT มักได้รับการฝึ กใช้ภาษาเพื่อให้ขอ้ มูล (Transactional language) บ่ อยมากกว่าการฝึ กใช้
ภาษาเพื่อการเข้าสังคม (Interactional language) เนื่ องจากชนิ ดของกิ จกรรมในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูพ้ ูด
คล่องแคล่วที่ สามารถสร้ างคําพูดได้อย่างรวดเร็ ว แต่ เป็ นประโยคคําพูดที่ไม่ถูก ต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ซึ่งสถานภาพไม่ต่างกับผูเ้ รี ยนที่ใช้คาํ พูดได้ถกู ต้องและเหมาะสมแต่พดู ช้าหรื อไม่สามารถพูด
ออกมาได้ เนื่ องจากการพูดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริ บทเป็ นเป้ าหมายสําคัญของทักษะการฟัง
เช่นกัน
แนวทางการสอนแบบตรง (Direct approach) ผูส้ นับสนุนแนวคิดการสอนแบบตรง อาทิ
Dornyei และ Thurrell (1994), Richards (1994), Hedge (2004), McCarthy และ O’Keeffe (2004) ให้
ความเห็นสอดคล้องกันว่า การสอนทักษะพูดควรสอนโดยผ่านกิจกรรมสร้างความตระหนักให้พูดอย่าง
ชัดแจ้ง การสอนตามแนวคิดนี้ สร้างความตระหนักให้กบั ผูเ้ รี ยนในด้านธรรมชาติ ทางภาษา ระบบภาษา
และรู ปแบบภาษาที่เกี่ยวข้องในการสนทนาผ่านตัวป้ อนซึ่งเป็ นข้อมูลทางภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยนเฉพาะเจาะจง
(Specific language input) ผูเ้ รี ยนได้รับความรู้ว่าควรใช้ภาษาอย่างไรในด้านภาษาสํานวนการพูด ทักษะ
ย่อยการพูด กลุ่มคําวลี และเครื่ องหมายทางคําพูดที่มีอยู่มากมายในถ้อยคําของภาษาพูด โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการสื่ อสารโดยรู้กฎเกณฑ์ รู ปแบบการสนทนา และหน้าที่ทางภาษา ซึ่ง
เป็ นองค์ประกอบสําคัญของความสามารถในการสื่อสาร การสอนแบบตรงจึงมีลกั ษณะการสอนเป็ นการ
วางโปรแกรมการสนทนาเกี่ยวกับทักษะเฉพาะ การให้กลยุทธ์ และกระบวนการต่างๆ ที่ช่วยให้ผสู้ นทนา
ได้อย่างคล่องแคล่วและมีความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในการสนทนา
นอกจากนี้ Richards (1994) อธิบายเพิ่มเติมว่า แนวทางการสอนแบบตรงของทักษะการ
พูด แตกต่างจากวิธีการสอนแบบตรง (Direct method) แบบดั้งเดิมที่เน้นการสอนโครงสร้างภาษา คําศัพท์
และการฝึ กจดจําเฉพาะสิ่งที่เตรี ยมไว้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเท่านั้น ทําให้ผเู้ รี ยนไม่สามารถเลือกใช้ภาษาและคําพูด
เมื่อเผชิ ญกับสถานการณ์ สื่อสารในชีวิตจริ งได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ในการสอนทักษะพูด ผูส้ อนควร
สอนประเด็นสําคัญทางภาษาและฝึ กให้ถ่ายโอนหรื อนําไปใช้ในสถานการณ์หลากหลาย มีข้ นั ตอนในการ
เลือกคําศัพท์ที่จาํ เป็ นต่อสถานการณ์น้ นั ๆ รวมทั้งการสอนหลักไวยากรณ์จากประโยคใจความเดียวไปสู่
ประโยคที่มีหลายใจความ
จากแนวคิดการสอนฟัง-พูด ดังนําเสนอข้างต้น วิธีการสอนทักษะพูดที่ดีที่สุด คือ ผูส้ อน
ควรพิ จ ารณานําแนวคิ ด การสอน ทั้ง แบบตรงและแบบอ้อ ม มาผสมผสานเข้า ด้ว ยกัน และนํา ไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของการเรี ยนการสอน (Richards, 1994) โดยเริ่ มจากการสอนแบบตรง
อย่างชัด แจ้งให้ก ับผูเ้ รี ยนด้ว ยการสอนทัก ษะย่อยการพูด คําศัพท์ที่เกี่ ยวข้อง กลุ่มคําวลีและสํานวน
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เครื่ องหมายคําพูด รู ปแบบประโยคและภาษาที่ใช้ในหน้าที่สื่อสารต่างๆ จนเกิดความคล่องแคล่วและพูด
ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ จากนั้น จึ งใช้แนวคิ ด การสอนแบบทางอ้อม โดยให้ผเู้ รี ยนทํากิ จ กรรมสื่ อสาร
สนทนาและให้ผเู้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กนั เพื่อใช้ภาษาในการบรรลุเป้ าหมายของกิจกรรมเรี ยนรู้ที่จดั เตรี ยมไว้
เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีความพร้อมในการใช้ภาษาเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์สื่อสารจากการทํากิจกรรม และเป็ น
การกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้การพูดด้วยตนเอง
นอกจากนี้ Ryan (2001) ให้แนวคิด เพิ่มเติมไว้ ดังนี้ 1) ผูส้ อนควรพยายามให้ผเู้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการพูดที่หลากหลาย 2) การลดจํานวนการพูดของผูส้ อนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และ
เพิ่มเวลาในการพูดของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนขอความช่วยเหลือจากผูส้ อนน้อยลงและทําการสังเกตผูเ้ รี ยน 3) ให้
คําแนะนําหรื อคําวิจารณ์ ในเชิ งบวกกับผูเ้ รี ยน เพื่อไม่ให้ผเู ้ รี ยนขาดมัน่ ใจและแรงจูงใจในการพูดต่อไป
4) ตั้งคําถามกับผูเ้ รี ยนเพื่อดําเนิ นการสนทนาต่อไป เช่น “What do you mean?”, “How did you reach that
conclusion?” เป็ นต้น 5) ผูส้ อนเตรี ยมข้อคิดเห็นต่อการแสดงทักษะพูดของผูเ้ รี ยน เป็ นข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ผูเ้ รี ยนเข้าใจความสามารถในการใช้ภาษาของตนเองและแก้ไขให้ถกู ต้อง 6) ผูส้ อนไม่ควรแก้ไขการออก
เสี ยงผิดของผูเ้ รี ยนบ่ อยครั้งจนเกิ นไป ซึ่ งทําให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความว้าวุ่นหรื อไขว้เขวในคําพูดของตนเอง
7) ผูส้ อนควรเดินไปรอบห้องเรี ยนเพื่อสังเกตผูเ้ รี ยนทํากิจกรรมแบบคู่หรื อกลุ่ม และให้ความช่วยเหลือ
เมื่อจําเป็ น 8) เตรี ยมคําศัพท์ที่ผเู ้ รี ยนจําเป็ นต้องใช้ในกิจกรรมการพูดก่อนการฝึ กฝน และ 9) ผูส้ อนควร
วินิจฉัยปั ญหาที่ผเู ้ รี ยนไม่สามารถแสดงคําพูดได้ดว้ ยตนเอง และจัดเตรี ยมโอกาสให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนการพูด
ดังกล่าวมากขึ้น
ในการสอนทักษะพูดให้กบั ผูเ้ รี ยนภาษาที่ สองหรื อภาษาต่ างประเทศนั้น Bailey (2003)
ได้เสนอแนวคิดสําหรับผูส้ อนเพื่อพิจารณาลักษณะการสอนไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) คํานึ งถึงเรื่ องความ
แตกต่ า งของบริ บทหรื อสภาพแวดล้อ มของการเรี ยนการสอนภาษาที่ ส องและการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันด้านโอกาสในการใช้ภาษานอกชั้นเรี ยน 2) ควรเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้มี โ อกาสฝึ กฝนการพูด จนเกิ ด ความคล่องแคล่ว ควบคู่ ไปกับความถูก ต้องในการใช้ภ าษา
3) ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสในการพูดสื่ อสารผ่านกิ จกรรมเรี ยนรู ้ แบบงานคู่หรื องานกลุ่ม โดยเพิ่มเวลา
การพูดให้กบั ผูเ้ รี ยนและจํากัดการพูดของผูส้ อนให้น้อยลง 4) ออกแบบกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ดา้ นการพูด โดย
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กใช้กลยุทธ์การพูดชนิ ดต่างๆ เช่น การขอความกระจ่าง การยืนยันความถูกต้อง การใช้คาํ เสริ ม
การใช้ภาษาท่าทาง เป็ นต้น และ 5) ออกแบบกิจกรรมเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสฝึ กพูดเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ
โดยใช้ภาษาในหน้าที่ต่างๆ
หลัก การออกแบบเทคนิ ค การสอนพูด เป็ นแนวทางที่ ผสู้ อนควรพิจ ารณาในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ให้เป็ นที่น่าสนใจและสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนกล้าแสดงความสามารถในการพูด ทําให้
ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการฝึ กฝนการพูดในชั้นเรี ยนภาษาต่างประเทศ Nunan (2003) เสนอหลักการสอน

56
พูดไว้ดงั นี้ 1) ผูส้ อนควรใช้เทคนิ คการสอนตามความจําเป็ นต้องใช้ทกั ษะพูดของผูเ้ รี ยน โดยเริ่ มจากการ
มุ่งเน้น ความถูกต้องของภาษาไปยังการใช้ภาษาปฏิสัมพัน ธ์เพื่อสื่ อความหมายอย่างความคล่องแคล่ว
2) ส่ งเสริ มการใช้ภาษาเสมือนจริ งอย่างมีความหมายในสถานการณ์สื่อสาร กล่าวคือ ผูส้ อนควรฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนใช้ภ าษาที่ สื่ อสารจริ งในชี วิ ต ประจําวัน มากกว่ าภาษาที่ ใช้เพื่ อบริ บ ทของการเรี ย นการสอน
3) ส่ ง เสริ มแรงจู ง ใจภายในของผูเ้ รี ย นในให้มี ค วามสนใจและตั้ง เป้ าหมายให้สอดคล้อ งกับ ความ
จําเป็ นต้องเรี ยนรู ้เพื่อความสําเร็ จในการพัฒนาความสามารถในการพูด รวมทั้งการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่าง
อิสระ 4) ให้ขอ้ มูลย้อนกลับและการแก้ไขความถูกต้องในการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม การให้
ข้อมูลย้อนกลับและการแก้ไขเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนเมื่อฝึ กภาษาในชั้นเรี ยน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนอาจไม่ได้
รับการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อสื่ อสารนอกชั้นเรี ยน ซึ่ งไม่ได้ใช้ภาษาเป้ าหมายในสังคม 5) การสอนพูดมี
ความเชื่อมโยงกับการฟัง ผูส้ อนต้องบูรณาการทั้งสองทักษะเข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็ นทักษะพูดจําเป็ นต้อง
อาศัยความเข้าใจในการฟัง 6) เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนริ เริ่ มการใช้ภาษาสนทนาสื่อสาร เช่น การเสนอหัวข้อ
การตั้งคําถาม การควบคุมบทสนทนา และการเปลี่ยนหัวข้อสนทนา และ 7) ส่ งเสริ มการใช้กลยุทธ์การ
พูดของผูเ้ รี ยน เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความสามารถในการพูดโดยเป็ นความสามารถอย่างหนึ่ งในการ
สื่อสาร เช่น กลยุทธ์การขอความกระจ่าง กลยุทธ์การขอให้พูดซํ้า การใช้คาํ เสริ มเพื่อเพิ่มเวลาในการคิด
คําพูด เป็ นต้น
2.3 แนวทางการสอนทักษะฟัง-พูด
ในหัวข้อนี้ ผูว้ ิจยั นําเสนอประเด็นเนื้ อหาเกี่ยวกับแนวทางการสอนทักษะฟัง-พูดภาษาที่
สองหรื อภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็ นประเด็นย่อยๆ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) วิธีการสอนทักษะฟัง-พูด
2) การจัดกิจกรรมการสอนทักษะฟั ง-พูด และ 3) การวัดและประเมินผลทักษะฟัง-พูด ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั นําผล
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ ไปใช้ในการออกแบบขั้นการสอนของรู ปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2.3.1 วิธีการสอนทักษะฟัง-พูด
ผูว้ ิจ ัยได้ศึก ษาค้นคว้าวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะฟัง-พูด และรวบรวม
ข้อเสนอแนะของนัก วิชาการและนักการศึก ษาหลายท่ านไว้ โดยขอนําเสนอเป็ น 2 ส่ ว น คือ การสอน
ทักษะการฟัง และการสอนทักษะการพูด ดังนี้
การสอนทักษะฟัง
แนวทางการสอนทักษะฟั งภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย
คื อ การออกแบบการสอนฟังโดยแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นกิจกรรมโดย Nation (1985) นําเสนอแนวคิดการ
สอนทัก ษะฟั ง แบ่ งเป็ น 3 ขั้น ตอน คื อ 1) ขั้น ก่ อนฟั ง 2) ขั้น ระหว่างฟั ง และ 3) ขั้น หลังฟั ง โดยมี
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รายละเอียดพอสรุ ปดังนี้
ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening) เป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ กฟัง โดยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
เรื่ องที่จะฟั งบางส่ วนเพื่อเป็ นความรู ้พ้ืน ฐานหรื อกระตุน้ ความรู้เดิม (Background knowledge) เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนฟังอย่างมีจุดมุ่งหมายและช่ วยสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการสร้างความหมายจากสิ่ งที่ได้ฟัง
ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องอาศัยความรู ้เดิมในการเดาความหมายและตีความหมาย ผูส้ อนอาจจัดกระตุ น้ ความรู้เดิม
ได้หลายวิธี เช่น การสนทนาซักถามเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องที่จะให้ฟัง การดูรูปภาพที่เกี่ยวข้องเพื่ออภิปราย
ร่ ว มกันเกี่ ย วกับหัว ข้อที่ จะฟั ง หรื อนําเสนอกลุ่มคําศัพท์ที่คดั เลือกมาจากเนื้ อหาการฟั งเพื่อให้ผเู้ รี ยน
ร่ วมกันอภิปรายและคาดการณ์เรื่ องที่จะฟัง เป็ นต้น
ขั้นระหว่างฟัง (While-Listening) ผูส้ อนควรกําหนดภาระงานฝึ กฟังที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เกินไปและไม่ตอ้ งอาศัยทักษะอื่นมากจนเกินไป เช่น ฟังแล้วจดตาม ฟังแล้วพูดตอบ การกําหนดกิจกรรม
ระหว่างฝึ กฟังควรมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในการปฏิบตั ิ เช่น การเลือกรู ปภาพที่ตรงกับข้อความที่ฟัง
การเรี ยงลําดับรู ปภาพตามเนื้ อเรื่ องที่ฟัง การเขียนคําสั้นๆ หรื อเติมคําลงในช่ องว่าง เป็ นต้น ซึ่ งผูเ้ รี ยน
สามารถปฏิบตั ิในระหว่างการฟังได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอฟังจนจบข้อความ
ขั้น หลังฟั ง (Post-Listening) หลังจากผูเ้ รี ยนทํากิ จ กรรมฝึ กฟั ง ผูส้ อนควรให้ข ้อมูล
ป้ อนกลับแก่ผเู้ รี ยนทันที (Immediate feedback) เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจว่าตนเองฟั งได้ถูกต้องมากน้อย
เพียงใด และให้คาํ อธิบายเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด การเว้นช่วงระยะเวลาของการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับจะทํา
ให้ผเู้ รี ยนรู ้ถึงสิ่งที่ผดิ ของตนเองยากขึ้นเพราะการฟังนั้นได้ผา่ นพ้นไปแล้วอย่างรวดเร็ ว ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
อาจร่ วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังเพื่อปรับความเข้าใจให้ถกู ต้อง หรื อขยายต่อสิ่ง
ที่เรี ยนออกไปสู่เนื้อหาอื่นหรื อกิจกรรมอื่น
Rixon (1986) เสนอแนวทางการสอนฟั งเป็ นลําดับขั้นที่ คล้ายกับแนวคิ ดของ Nation
(1985) โดยอธิบายว่าการสอนทักษะฟัง ประกอบด้วย 1) ขั้นก่อนฟั ง (Pre-Listening) เป็ นขั้นเตรี ยมความ
พร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนการฟัง เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังให้มากที่สุด 2) ขั้นระหว่างฟั ง (WhileListening) เป็ นการฝึ กฟังโดยใช้กิจกรรมและแบบฝึ กหัด และผูส้ อนควบคุมกิจกรรมการฟั งเพื่อให้ผเู้ รี ยน
พยายามเก็บข้อมูลประเด็นหลักของข้อความ และ 3) ขั้นติ ดตาม (Follow-up) เป็ นขั้นหลังจากผูเ้ รี ยนมี
ความเข้าใจความหมายในเนื้อหาที่ฟัง แล้วสะท้อนความคิดเห็นหรื ออภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา หรื อลักษณะ
ของภาษาที่ฟัง
ในเวลาต่อมา Underwood (1989) ได้เสนอแนวการสอนทักษะฟังคล้ายคลึงกับ Rixon
(1986) แต่มีความแตกต่างกันในชื่อของขั้นการสอน โดยแบ่ งขั้นตอนการสอนออกเป็ น 3 ขั้น คือ 1) ขั้น
ก่อนฟัง (Pre-Listening) 2) ขั้นระหว่างฟัง (While-Listening) และ 3) ขั้นหลังฟัง (Post-Listening) อธิบาย
โดยสรุ ปแต่ละขั้นสอนดังนี้
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ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening) เป็ นกิจกรรมการแนะนําหัวข้อเรื่ องก่อนการฟังหรื อประเภท
ของกิจกรรมที่ผเู้ รี ยนกําลังได้มอบหมาย เพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนคาดคะเนและมีจุดมุ่งหมายในการฟัง โดยใช้
ความรู ้ ภูมิหลังและความรู ้ ทางภาษา อีก ทั้งช่ว ยให้เกิ ด ความมัน่ ใจและประสบความสําเร็ จ และผูส้ อน
สามารถใช้กิจ กรรมในขั้นสอนก่ อนฟัง อาทิ นําเสนอข้อมูลพื้น ฐานเกี่ยวกับหัวข้อที่ฟัง ให้ผเู้ รี ย นอ่าน
เนื้อหาที่มีประเด็นเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่ ฟัง ให้ผเู้ รี ยนดูภาพ อภิปรายหัวข้อหรื อสถานการณ์ของเนื้ อหาที่ฟัง
สร้างคําถามกระตุน้ ความคิดเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่ฟัง ทําแบบฝึ กหัด และผูส้ อนควรต่อเนื่ องด้วยการอธิบาย
กิจกรรมต่อไปในขั้นระหว่างฟัง เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจกรรมในขั้นต่อไป
นอกจากนี้ Yagang (1993) นําเสนอกิ จกรรมที่ น่าสนใจในขั้นก่ อนฟั ง โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ที่จาํ เป็ นก่อนการฟังและเสริ มความมัน่ ใจ ได้แก่ 1) การอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อ
โดยใช้ภาพ เสี ยง หรื อชื่ อเรื่ อง 2) การระดมสมองให้ผเู้ รี ยนคาดคะเนคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่ อง
และผูส้ อนเขี ยนคําศัพท์เหล่านั้นบนกระดาน หรื อการระดมสมองโดยให้เขี ยนแผนผังความคิ ด (Mind
map) 3)การเล่นเกมส์ เป็ นกิจกรรมอุ่นเครื่ อง หรื อผูส้ อนอาจใบ้คาํ ศัพท์และให้ผเู้ รี ยนเดาความหมาย และ
4) การใช้คาํ ถามนํา โดยการเขียนหรื อถามคําถามที่สามารถช่วยผูเ้ รี ยนเข้าใจสิ่ งที่ฟังในขั้นฝึ กต่อไป ในขั้น
ก่อนฟังนี้ ผูส้ อนควรเตรี ยมสื่ อการสอนและเนื้ อหาที่ฟังที่เสมือนจริ งในชีวิตประจําวัน และให้คาํ อธิบาย
กิจกรรมที่ชดั เจน
ขั้นระหว่างฟัง (While-Listening) เป็ นการทํากิจกรรมฝึ กฟังที่มีเป้ าหมายเพื่อช่วยให้
ผูเ้ รี ยนจับประเด็นความหมายของสิ่งที่ฟัง จนกระทัง่ มีขอ้ มูลเพียงพอในการตีความหมายของเนื้ อหาที่ฟัง
ได้ กิจกรรมระหว่างฝึ กฟังที่ดีจะช่วยให้สร้ างความคาดหวังต่ อเนื่ องจากขั้นก่ อนฟั งและเป็ นแนวทางใน
การเข้าใจเนื้ อหา ซึ่ งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ผเู้ รี ยนให้ความสนใจและท้าทายความสามารถเพื่อเกิ ด
ความมุ่งมัน่ ในการฟัง ควรเป็ นกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่นานและเป็ นแบบฝึ กหัดการฟังชนิ ดต่างๆ เพื่อไม่ให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ด ความเบื่ อหน่ ายในการทํา กิ จ กรรมเดิ มๆ ซํ้า กัน ผูส้ อนต้องอธิ บายให้ผเู้ รี ยนเข้า ใจว่ าไม่
จําเป็ นต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับความยาวของการตีความหมายเนื้ อหาและคําถามที่ยากและสลับซับซ้อน แต่
ควรมุ่งเน้นการฟังไปที่ขอ้ มูลสําคัญของเรื่ อง ซึ่งหน้าที่ของกิจกรรมระหว่างฟังที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งก็คือ การ
นําเสนอภาษาเป้ าหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะความเข้าใจในการฟังและถ่ายโอนไปใช้เป็ นรู ปแบบใน
การพูดต่ อไป การออกแบบกิ จ กรรมในขั้นนี้ ควรเรี ยงลําดับจากกิ จกรรมง่ ายก่ อน และเตรี ยมข้อมูลที่
เพียงพอให้ผเู ้ รี ยนจนสามารถทํากิจกรรมฝึ กฟังอย่างยากได้ โดย Underwood (1989) ได้เสนอกิจกรรมใน
ขั้นระหว่างฝึ กฟัง ได้แก่ 1) ให้ผเู ้ รี ยนเปรี ยบเทียบข้อความที่ฟังในขั้นนี้ กบั ขั้นก่อนฟัง 2) การตรวจสอบ
ความเข้าใจโดยให้คาํ สัง่ และผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตาม 3) กิจกรรมแบบฝึ กหัดเติมคํา ให้ผเู ้ รี ยนฟั งบทสนทนาและ
เติมข้อมูลที่หายไป 4) กิจกรรมหาความแตกต่าง โดยให้ผเู้ รี ยนตอบเมื่อได้ยนิ บางสิ่งที่แตกต่างไปจากสิ่งที่
ผูเ้ รี ยนรู้เกี่ยวกับหัวข้อหรื อผูพ้ ดู 5) กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูล โดยถามผูเ้ รี ยนให้เติมแบบฟอร์ม เขียนรายการ
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หรื อวาดแผนที่ 6) กิจกรรมหาข้อมูล ให้ผเู้ รี ยนเน้นฟังเฉพาะบางสิ่ ง และ 7) กิ จกรรมจับคู่ สิ่ งของกับเนื้ อ
เรื่ องที่ ฟัง นอกจากนี้ ผูส้ อนควรให้ขอ้ มูลย้อนกลับโดยทัน ที เป็ นการเฉลยคําตอบที่ ถูกต้องในแต่ ละ
กิจกรรม เนื่ องจากการให้คาํ เฉลยที่ถกู ต้องหลังจากกิจกรรมผ่านไปแล้ว ต้องใช้เวลาในการเปิ ดบันทึกเสียง
ให้ผเู้ รี ยนฟังซํ้าและยากลําบากต่อการเรี ยกความสนใจของผูเ้ รี ยน
ขั้น หลังฟั ง (Post-Listening) เป็ นขั้นตรวจสอบความเข้าใจในการฟั งของผูเ้ รี ยนและ
ความสามารถในการกิจ กรรมการฟั งได้สําเร็ จ หรื อไม่ โดยผูเ้ รี ยนใช้ค วามรู้ที่ได้จ ากขั้นก่ อนฟั งและ
ระหว่างฟั งมาใช้ในการทํากิ จ กรรมแบบฝึ กหัดให้สมบูรณ์ เป็ นการตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
นอกจากนี้ ยังเป็ นการสะท้อนถึ งเหตุ ผลที่ ผเู ้ รี ยนบางคนไม่ ประสบผลสําเร็ จ ในการฟั งหรื อขาดข้อมูล
บางส่วนของเนื้อหา การแก้ปัญหานี้โดยให้ผเู้ รี ยนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาการฟัง โดยผูส้ อนดึงความสนใจ
ผูเ้ รี ยนไปที่ คาํ ศัพท์หรื อลักษณะของเสี ยงที่อาจเป็ นปั ญหา รวมทั้งโครงสร้างไวยากรณ์ โดยยกตัวอย่าง
ประโยคที่เป็ นประโยชน์เพื่อแสดงให้ผเู้ รี ยนเห็นรู ปแบบและหลักการใช้ ยิ่งไปกว่านั้น ในขั้นหลังฟังนี้
ผูส้ อนอาจนําเสนอผูเ้ รี ยนให้แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับทัศนคติ ของผูพ้ ูด กิ จกรรมที่ เสนอแนะในขั้นนี้
ได้แก่ 1) กิ จ กรรมการแก้ปัญ หาและการตัด สิ นใจ โดยให้ผเู้ รี ยนพยายามหาหนทางแก้ไขในการฟั ง
2) บทบาทสมมติ 3) การสรุ ป โดยให้ผเู้ รี ยนสรุ ปเรื่ องราวที่ได้ฟัง รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาการฟัง
และ 4) การเขียน ให้ผเู้ รี ยนเขียนตอนจบของเรื่ องราวต่ อจากสิ่ งที่ ฟัง ซึ่ งกิ จกรรมในขั้นหลังฟั งนี้ ผูส้ อน
ควรพิจารณาปั จจัยหลายประการ เช่น การให้เวลาทํากิจกรรมที่เหมาะสม การให้ผเู้ รี ยนใช้ทกั ษะการพูด
การอ่านและการเขียน การมอบหมายกิจกรรมงานกลุ่ม งานคู่ และงานเดี่ยว เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในกิจกรรม
การฟังให้กบั ผูเ้ รี ยน
การสอนทักษะฟังตามขั้นตอนดังกล่าว มีเป้ าหมายในการสนับสนุ นผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะ
การฟังที่ ดีข้ ึ น Underwood (1989) อธิ บายเพิ่มเติ มว่าการสอนทักษะฟั งควรมีลกั ษณะ 4 ประการ ดังนี้
1) ให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ ฟังที่ หลากหลายสถานการณ์ 2) ผูส้ อนควรเปลี่ยนทัศนคติของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ
การฟังและอธิบายกระบวนการฟังเพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดความเข้าใจมากขึ้น 3) ผูส้ อนควรใช้บนั ทึกเสี ยงที่
มีลกั ษณะเสมือนจริ ง และเป็ นเสี ยงธรรมชาติที่ใช้ในการสนทนาปกติในชีวิตประจําวัน เพื่อให้เกิดการฟัง
อย่างมีความหมาย และ 4) ผูส้ อนต้องสนับสนุ นและให้กาํ ลังใจผูเ้ รี ยนในขณะฝึ กฟั งเนื้ อหาเพื่อช่วยให้
ผูเ้ รี ยนฟังอย่างต่อเนื่ อง ควรเลือกเนื้ อหาการฟังที่ผเู้ รี ยนสามารถเข้าใจได้สาํ เร็ จ แต่ไม่ควรเป็ นเนื้ อหาที่ง่าย
เกินไปสําหรับผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ Underwood (1989) ให้ความเห็นว่า ก่อนวางแผนกิจกรรมการฟังให้กบั
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรพิจารณาสิ่งสําคัญ 3ประการ คือ 1) เลือกประเภทของกิจกรรมการฟังที่ผเู้ รี ยนสนใจและ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน 2) เลือกกิจกรรมเพื่อฝึ กทักษะการฟั งที่ ผเู ้ รี ยนจําเป็ นต้องพัฒนา และ 3) การเรี ยง
ระดับความยากง่ ายของเนื้ อหาการฟัง โดยเริ่ มฝึ กจากบทความสั้นๆ และง่ายต่ อการเข้าใจก่อนเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ฟังที่เพียงพอและประสบความสําเร็ จ
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การใช้คาํ ถามในการสอนทักษะการฟัง เป็ นเทคนิ คการสอนอย่างหนึ่ งที่มีผลต่อความ
เข้าใจของผูเ้ รี ยน Mendelsohn (1995) แนะนําว่าการให้ผเู้ รี ยนรู้คาํ ถามก่อนเริ่ มฟัง ช่วยให้ผเู้ รี ยนกําหนด
ความสนใจการฟังไปในทิศทางที่ถกู ต้อง อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับเทคนิค
ดังกล่าว อาทิ Ur (1984), Underwood (1989) และ Weir (1993) เนื่องจากการอ่านคําถามก่อนการฟังอาจ
ทําให้ธรรมชาติของกระบวนการฟังเปลี่ยนไป เพราะทําให้ผเู้ รี ยนไขว้เขวความสนใจฟังในเนื้ อหาภาษา
จริ ง ทั้งนี้ การใช้เทคนิ คคําถามสามารถนําไปใช้ได้ในขั้นก่อนฟังและหลังฟัง กล่าวคือ
ในขั้นการสอนก่อนฟัง การใช้คาํ ถามช่ วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการฟั งและมี
ความมัน่ ใจในการฟังที่มีประสิ ทธิภาพ โดยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมุ่งเน้นที่ หัวข้อการฟั งให้แคบลง จากการ
คาดหวังสิ่งที่จะได้ฟัง กระตุน้ ความรู ้ภูมิหลังที่เกี่ยวข้องและความรู้ทางภาษาที่มี ส่ วนผูเ้ รี ยนที่ไม่มีความ
เพียงภูมิหลังเพียงพอเกี่ยวกับหัวข้อที่ ฟัง การใช้เทคนิ คคําถามสร้ างโอกาสให้รับความรู ้ บางอย่าง ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถติดตามเนื้อหาการฟังได้ดงั นั้น การให้ผเู้ รี ยนได้อ่านคําถามก่อนการฟังเป็ นเทคนิ คที่ช่วย
ให้ผเู้ รี ยนคาดการณ์ และสรุ ปสิ่ งที่ จะได้ฟัง เพราะมีจุดมุ่งหมายของการฟัง นอกจากนี้ คําถามเพื่อความ
เข้าใจก่ อนการฟั งยังช่ วยให้ผเู ้ รี ยนกําหนดกลยุทธ์ก ารฟังที่จะใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะช่ว ยให้
ผูเ้ รี ยนตระหนักรู ้ถึงส่ วนสําคัญและส่ วนรายละเอียดเฉพาะของข้อความ
การใช้ค าํ ถามเพื่อความเข้าใจในหลังการฟั งสําหรั บผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู้ รี ยนต้องตั้งใจฟั ง
บทความทั้งหมด เพราะผูเ้ รี ยนไม่รู้ว่าจะมีคาํ ถามอะไรหลังจากฟังไปแล้ว Ur (1984) และ Underwood
(1989) มีแนวคิดสนับสนุนให้ใช้เทคนิ คใช้คาํ ถามหลังการฟัง แทนการใช้เทคนิ คคําถามก่ อนการฟัง ด้วย
เหตุผลว่า การได้รับคําถามหลังจากผูเ้ รี ยนฟังไปแล้ว ผูเ้ รี ยนจะเข้าใจความหมายทั้งหมดของเนื้ อหาและ
แสดงความสามารถในการฟังโดยการตอบคําถามเหล่านั้น
Brown (2001) กล่ าวไว้ว่า ขั้น ตอนการสอนทักษะฟั งมีหลักการที่ ไม่แตกต่างจากการ
สอนอ่าน โดยทัว่ ไปการสอนทักษะฟังมีลาํ ดับขั้นการสอน 3 ขั้น คือ 1) ขั้นก่ อนฟั ง (Pre-Listening) เป็ น
การเตรี ยมผูเ้ รี ยนก่อนฟัง และจัดกิ จกรรมที่ใช้ท้ งั กระบวนการ Bottom-up และ Top-down เช่น อภิปราย
เกี่ยวกับเรื่ องที่จะฟัง อ่านเนื้อหาและสอนคําศัพท์ เป็ นต้น 2) ขั้นฟัง (While-Listening) มุ่งเน้นความเข้าใจ
ด้วยการฝึ กฟังผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การฟังแบบเลือกฟัง (Selective listening) การฟังจับใจความสําคัญ
(Gist listening) และลําดับก่ อนหลัง (Sequencing) เป็ นต้น และ 3) ขั้นหลังฟั ง (Post-Listening) เป็ นการ
ตอบโต้เพื่อแสดงความเข้าใจ อาจรวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ฟังด้วย (Field, 2007)
Vandergrift (2004) ได้ศึกษาวิธีการสอนฟังที่บูรณาการรู ปแบบของกระบวนการฟังทั้ง
สอง และเสนอแนวคิดว่าการฝึ กฟังที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนตระหนักการใช้ความรู้ทางอภิปัญญา ทําให้ประสบ
ความสําเร็ จในการฟังและสามารถควบคุมกระบวนการฟังด้วยตนเอง ซึ่งแนวการสอนฟังของ Vandergrift
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คื อ 1) ขั้นวางแผนและกําหนดความมุ่งหมาย โดยให้ผเู้ รี ยนทราบหัวข้อและ
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ประเภทของเนื้ อหา เพื่อคาดคะเนชนิ ดของข้อมูลและคําศัพท์ที่อาจได้ยิน 2) ขั้นตรวจสอบ เป็ นการให้
ผูเ้ รี ยนฟังเพื่อสร้างสมมติฐานเริ่ มแรก แก้ไขความเข้าใจและจดบันทึก 3) ขั้นตรวจสอบ วางแผน และเลือก
สิ่ งที่สนใจ โดยให้ผเู ้ รี ยนเปรี ยบเที ยบสิ่ งที่จดบันทึกจากการฟังกับเพื่อน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและ
ตัดสิ นใจเก็บข้อมูลที่สาํ คัญและให้ความสนใจเป็ นพิเศษ 4) ขั้นตรวจสอบและแก้ปัญหา โดยให้ผเู้ รี ยน
ตั้งใจเลือกฟังในประเด็นที่อาจขัดแย้งกับความเข้าใจ ทําการแก้ไขและเขี ยนบันทึ กข้อมูลเพิ่มเติมที่เข้าใจ
5) ขั้นตรวจสอบและประเมิน ให้ผเู ้ รี ยนในชั้นอภิปรายเพื่อหาประเด็นหลักของเรื่ องที่ฟังและรายละเอียดที่
เข้าเรื่ อง และสะท้อนความคิ ดว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจความหมายของคําและส่ วนต่างๆ ของเรื่ องที่ฟังได้อย่างไร
6) ขั้นเลือกให้ความสนใจและตรวจสอบ เป็ นการให้ผเู้ รี ยนฟังข้อมูลที่ได้อภิ ปรายในชั้นเรี ยนไป และ
เปรี ยบเทียบสิ่ งที่ได้ยินกับการถอดข้อความ (Transcription) และ 7) การประเมินผล เป็ นการให้ผเู้ รี ยน
เขียนเป้ าหมายของกิจกรรมการฟั งในครั้ งต่ อไป และอาจมี การอภิ ปรายความแตกต่ างระหว่างรู ปแบบ
ภาษาพูดและภาษาเขียน
Richards (2005) ให้แนวทางในการสร้างบทเรี ยนสําหรับการพัฒนาทักษะฟังเพื่อความ
เข้าใจที่มีลกั ษณะเป็ นลําดับขั้นการสอน ประกอบด้วย 3 ขั้นการสอน คือ 1) ก่อนการฟัง 2) ระหว่างฟั ง
และ 3) หลังการฟั ง กล่าวคื อ ขั้นสอนก่อนการฟังเป็ นการเตรี ยมพร้อมผูเ้ รี ยนก่อนฝึ กทักษะการฟังเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้กิ จกรรมที่ ก ระตุน้ ความรู้ เดิ มที่มีอยู่ การคาดการณ์สิ่งที่ จะได้ฟัง และการทบทวน
คําศัพท์สําคัญ ในขั้นก่ อนฟั งเป็ นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมให้ผเู้ รี ยนมีค วามคาดหวังและ
ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเกิดแนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องที่ จะฟั ง ต่ อมาในขั้นระหว่างฟั ง เป็ นขั้นการสอนที่ มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนฟังเพื่อเกิดความเข้าใจ โดยการทํากิจกรรมการฟังเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การเลือกฟัง การฟังเพื่อ
จับประเด็ นสําคัญ การลําดับเหตุ การณ์ เป็ นต้นและผูส้ อนเตรี ยมชุดคําถามก่อน-หลังการฟัง การตรวจ
คําตอบ และในขั้นสุ ดท้ายของการสอน คือ ขั้นหลังฟังเป็ นขั้นการสอนที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบหน้าที่ทาง
ภาษา ศึกษาลักษณะของภาษา การสรุ ปความหมายของคําศัพท์ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและสรุ ป
ความเข้าใจหลังจากที่ฟังแล้ว
จากแนวทางการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งเพื่อความเข้าใจดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การ
สอนฟังประกอบด้วย 3 ขั้น คือ 1) ขั้นก่อนฟัง 2) ขั้นระหว่างฟัง และ 3) ขั้นหลังฟั ง ซึ่ งเป็ นลําดับขั้นตอน
กิจกรรมการสอนที่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน กล่าวคือ ในขั้นกิจกรรมการสอนก่อนฟัง มีเป้ าหมายเตรี ยม
ความพร้อมและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความสนใจ และใช้ความรู ้ พ้ืนฐานที่ มีเกี่ ยวกับหัวข้อการฟังในการ
ทํานาย สร้ างเป้ าหมายและความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่ องที่จะได้ฟัง เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีระดับความสามารถที่
เพียงพอก่อนกับการรับฟัง ในขั้นกิจกรรมระหว่างฟังเป็ นการฝึ กฝนให้ผเู้ รี ยนฟังด้วยกิจกรรมหลากหลาย
และตรวจสอบความเข้าใจ หลังจากฟั งแล้วผูส้ อนสนับสนุ นให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิดเห็น การตอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหาที่ฟัง รวมถึงให้ผเู้ รี ยนศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์ หน้าที่ทางภาษาและความหมายของ
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คําศัพท์ และสรุ ปความรู ้ความเข้าใจ
การสอนทักษะพูด
เมื่อกล่าวถึงแนวทางและขั้นตอนการสอนทักษะการพูดนั้น ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้และ
พัฒ นาทัก ษะการพูด ได้โ ดยการมี ปฏิสัมพัน ธ์สื่อสาร ดังนั้น ผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนสื่ อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในชั้นเรี ยน และสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้ให้มีลกั ษณะเหมือนการสื่อสาร
ในชีวิต จริ ง มี กิจ กรรมการพูดเสมือนสถานการณ์หรื อเหตุ การณ์จ ริ ง และเป็ นกิ จ กรรมสื่ อสารอย่างมี
ความหมายเพื่อส่ งเสริ มการใช้ภาษาพูดสื่ อสารให้ประสบความสําเร็ จโดยอาศัยความร่ วมมือกันระหว่าง
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในชั้นเรี ยน ขั้นตอนการสอนทักษะพูดโดยทัว่ ไปสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ก่ อน
การพูด ระหว่างพูด และหลังการพูด ซึ่งนักวิชาการและนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องนําเสนอแนวทางไว้ พอ
สรุ ปได้ดงั นี้
Willis (1996) เสนอแนะแนวทางการสอนทักษะการพูด ซึ่งมีข้นั ตอนการสอน 3 ขั้น คือ
ขั้นรับข้อมูล (Input stage) ขั้นฝึ กซ้อม (Rehearsal stage) และขั้นแสดงความสามารถ (Performance stage)
กล่าวคือ ในขั้นรับข้อมูลเป็ นขั้นที่ผสู้ อนให้ตวั อย่างประโยคหรื อสํานวนคําพูดที่ดีเพื่อให้ผเู้ รี ยนใช้คาํ พูด
เลียนแบบ อาทิ การออกเสี ยง ไวยากรณ์ และคําศัพท์ ขั้นการฝึ กซ้อม เป็ นขึ้นที่ผเู้ รี ยนนํารู ปแบบการพูดไป
ใช้ในกิจกรรมสื่ อสารในกลุ่มย่อย เพื่อลดความกดดันและเพิ่มโอกาสให้ทุกคนได้พดู ภาษาอังกฤษ และขั้น
แสดงเป็ นการนําเสนอการพูดสื่อสารในชั้นเรี ยน เป็ นการจูงใจให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมเรี ยนรู้ใน
ชั้นเรี ยน ซึ่งรู ปแบบการสอนนี้เป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนในการเสริ มสร้างความสามารถในการพูดสื่อสาร
Brown และ Nation (1997) ได้เสนอรู ปแบบการสอนทักษะพูดภาษาต่างประเทศในชั้น
เรี ยนที่ มีอยู่ 3 ขั้นตอนการสอน คื อ 1) ขั้นการสอนรู ปแบบภาษา (Form-focused instruction) เป็ นขั้นที่
ผูส้ อนนําเสนอความรู ้ ทางภาษา ซึ่ งมีองค์ประกอบด้านการออกเสี ยง คําศัพท์ กฎไวยากรณ์ และการใช้
ภาษาพูดที่เหมาะสมกับบริ บททางสังคม 2) ขั้นการสอนความหมาย (Meaning-focused instruction) เป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยนําความรู้ทางภาษาที่มีอยู่ท้ งั ด้านการออก
เสียง คําศัพท์ รู ปแบบและสํานวนการพูด ไปใช้ในการสื่อความหมายอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และ
3) ขั้นพัฒนาความคล่องแคล่ว (Opportunity to improve fluency) คือ ขั้นการสอนที่สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ใช้ภ าษาที่เรี ยนรู้ มาแล้ว ถ่ายโอนไปใช้ในกิ จกรรมการพูด สื่ อสารสถานการณ์ อื่น ๆ เพื่อให้เกิ ด ความ
คล่องแคล่ว และเป็ นความสามารถในการพูดโดยอัตโนมัติ ดังนั้น รู ปแบบการสอนนี้ จึงมีเป้ าหมายเพื่อ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาพูดได้อย่างถูก ต้องและคล่องแคล่ว ในการสื่ อ
ความหมาย
รู ปแบบการสอนทักษะพูดของ Florez (1999) ในชั้นเรี ยนภาษา ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ
1) ขั้นเตรี ยมการ (Preparation) โดยให้ผเู้ รี ยนระดมสมองเกี่ยวกับหัวข้อการพูด หรื อสร้างความสนใจ
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เกี่ยวกับหัวข้อโดยใช้รูปภาพ 2) ขั้นนําเสนอ (Presentation) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนนําเสนอประโยคหรื อสํานวน
การพูด เช่น บันทึกภาพการสนทนา ใบงาน บันทึกเสียง เป็ นต้น 3) ขั้นฝึ ก (Practice) ในขั้นนี้ให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
การพูดเป็ นกลุ่มย่อย หรื อฝึ กเป็ นคู่ โดยใช้ประโยคหรื อสํานวนการพูดที่นาํ เสนอและนํามาสร้างประโยค
ตามหัวข้อเหตุการณ์สนทนาของกิจกรรมเรี ยนรู้ 4) ขั้นประเมินผล (Evaluation) โดยผูเ้ รี ยนเปรี ยบเทียบผล
การพูด ของตนเองในกิ จ กรรมสื่ อสารกับประโยคการพูด ที่ ผสู้ อนเตรี ยมไว้ให้ และ 5) ขั้น ขยายผล
(Extension) ผูเ้ รี ยนบัน ทึ ก ผลการปฏิบัติ สนทนาในสถานการณ์ สื่อสารจริ งเพื่อรายงานสิ่ งที่ พบและ
อภิ ปรายในชั้น เรี ยน รู ปแบบการสอนทัก ษะพูด นี้ ช่ ว ยปรั บปรุ งความสามารถในการพูด ของผูเ้ รี ย น
เนื่องจากในขั้นเตรี ยมการโดยให้ผเู ้ รี ยนระดมสมองเกี่ยวกับหัวข้อ ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
หัวข้อเพื่อใช้เป็ นเนื้ อหาในการพูด ในขั้นนําเสนอผูส้ อนแสดงตัวอย่างประโยคหรื อสํานวนพูดที่ดี เป็ น
การให้ขอ้ มูลที่เพียงพอสําหรับผูเ้ รี ยนในด้านการออกเสี ยง คําศัพท์ และไวยากรณ์ และการให้ผเู้ รี ยนฝึ ก
พูดสื่ อสารภายในกลุ่มเล็กๆ หรื อจับคู่ช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มเวลาในการพูดของแต่ ละคน เมื่อ
เปรี ยบเทียบการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ในขั้นประเมินผลจะทําให้ผเู ้ รี ยนสังเกตเห็ นรู ปแบบของภาษาที่
ถูกต้อง นอกจากนี้ การบันทึกบทสนทนาจริ งเป็ นการขยายกิจกรรมพูดจากชั้นเรี ยนไปยังการใช้ภาษาใน
ชีวิตจริ ง และนําสิ่งที่ผเู้ รี ยนพบจากบันทึกสนทนาจริ งมาแบ่งปั นหรื ออภิปรายในชั้นเรี ยนสามารถจูงใจให้
ผูเ้ รี ยนทํากิจกรรมการพูดให้ประสบผลสําเร็ จอย่างกระตือรื อร้น
Thornbury (2005) อธิ บ ายแนวคิ ด การสอนพูด ภาษาต่ า งประเทศว่ า ผูเ้ รี ยนภาษา
จําเป็ นต้องมีความรู ้พ้นื ฐานที่จาํ เป็ นทางภาษา ได้แก่ ความสามารถในการออกเสียงชัดเจนและเป็ นที่เข้าใจ
ได้ ความรู ้ ดา้ นไวยากรณ์ หรื อโครงสร้างประโยค คําศัพท์ที่ใช้บ่อย วลีหรื อสํานวนภาษาที่ใช้ในหน้าที่
ต่างๆ ในการสื่ อสารชี วิตประจําวัน และมีทกั ษะการนําความรู้ทางภาษาที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่างมัน่ ใจและ
คล่องแคล่วในสถานการณ์หรื อสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีการสื่อสารเกิดขึ้น โดย Thornbury เสนอแนวคิด
วิธีการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาที่สอง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 3 ขั้น ดังนี้
1. ขั้น สร้างความตระหนัก (Awareness raising) มีเป้ าหมายเพื่อช่ วยให้ผเู้ รี ยนมีความ
ตระหนักรู ้เกี่ยวเรื่ องที่พดู โดยผูส้ อนมีกิจกรรมสร้างความสนใจและอยากมีส่วนรวมของผูเ้ รี ยน กิ จกรรม
การสังเกตการใช้ภาษาหรื อความแตกต่างในการใช้ภาษาของตนเองกับเจ้าของภาษา และช่วยผูเ้ รี ยนสร้ าง
ความเข้าใจจากการเรี ยนรู ้กฎเกณฑ์การใช้ภาษาด้วยการยกตัวอย่างรู ปแบบภาษาเพื่อถ่ายโอนนําไปใช้
2. ขั้นฝึ กฝนควบคุ มทักษะ (Appropriation) ในขั้นนี้ ประกอบด้วยกิ จ กรรมการฝึ กพูด
หลากหลาย โดยมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุมทักษะการพูดของตนเอง นอกจากควบคุม
การฝึ กพูดแล้ว (Practiced control) ผูเ้ รี ยนต้องฝึ กพูดต่ อไปจนเกิ ดเป็ นแนวปฏิบตั ิ ของตนเองจนเกิดเป็ น
ความสามารถในการกํากับควบคุมตนเอง (Self-regulation) หรื อสามารถสร้างความรู้ข้ ึนใหม่ในการพูด
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3. เรี ยนรู้โดยอิสระ (Autonomy) หลังจากผูเ้ รี ยนสามารถกํากับควบคุมทักษะการพูด
ของตนเองได้แล้ว จึ งมีค วามมัน่ ใจและแรงจู งใจในการกล้าเสี่ ยงที่ จะพูดในกิ จกรรมชั้นเรี ยน ในขั้น นี้
ผูส้ อนให้ความช่ วยเหลื อเพียงเล็ก น้อย เป็ นการสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนนําความรู้จ ากการฝึ กฝนการพูดไป
ใช้ได้โดยอิสระในสถานการณ์สื่อสารรู ปแบบต่างๆ เช่น การพูดในสถานการณ์เร่ งรี บ การพูดแบบไม่ได้
วางแผนล่วงหน้า เป็ นต้น ซึ่งการสอนพูดภาษาต่างประเทศตามแนวคิดนี้ มีเป้ าหมายเพื่อช่วยผูเ้ รี ยนพัฒนา
ทักษะการพูด โดยกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ แรงจูงใจ และเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วยความรู้
ทางภาษาก่อน จากนั้นเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนจนสามารถกํากับควบคุมการใช้ภาษาของตนเองจนเกิด
ความชํานาญ และกลายเป็ นความสามารถในการพูดอย่างอัตโนมัติในสถานการณ์สื่อความหมาย
การสอนทักษะพูดตามรู ปแบบของ Goh (2007) เป็ นรู ปแบบการสอนที่มุ่งเน้นความ
ถูกต้องในการพูด นอกเหนือจากความคล่องแคล่วในการพูดของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 4 ขั้นการสอน คือ
1) ขั้นก่อนพูด (Pre-speaking) เป็ นการสนับสนุนให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ทางภาษา เช่น คําศัพท์ ประโยค การ
ออกเสี ยง และความรู ้ เกี่ ยวกับเรื่ องที่ พูด 2) ขั้นการเน้นความหมาย (Meaning oriented speaking) เป็ น
กิ จ กรรมเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ให้ผูเ้ รี ยนพัฒ นาการใช้ภ าษาอย่า งคล่ องแคล่ ว เป็ นหลัก 3) ขั้น เน้น หลัก ภาษา
(Language-focused speaking) ให้ผเู ้ รี ยนสร้างความตระหนักการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และ 4) ขั้นฝึ ก
เพิ่มเติ ม (Further practice) เป็ นการให้ผเู้ รี ยนฝึ กกิ จ กรรมเดิ มเพื่อพัฒ นาทั้งความถูก ต้องและความ
คล่อ งแคล่ ว ซึ่ งรู ปแบบการสอนพูด ของ Goh เป็ นรู ป แบบเพื่ อเสริ ม สร้ างความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษให้กบั ผูเ้ รี ยน เนื่ องจากเริ่ มต้นขั้นการสอนด้วยการสนับสนุ นให้ผเู้ รี ยนมีความรู้เบื้องต้นและ
ภาษาที่ใช้ในการพูด เป็ นการลดภาระการคิดและความวิตกกังวลให้น้อยลง ผูเ้ รี ยนมีเวลาพอในการวาง
แผนการพูดว่ าควรพูด อะไรและพูดอย่างไร ต่อมาในกิจ กรรมเน้นความหมายช่ วยให้ผเู้ รี ยนมุ่งแสดง
แนวคิด ในการพูด เป็ นการพัฒนาความคล่องแคล่ว ในการพูด จากนั้น ในขั้น เน้นหลักการใช้ภาษาเป็ น
กิจกรรมที่จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนเพราะช่วยปรับปรุ งความถูกต้องของการใช้ภาษา แล้วจึงให้ผเู้ รี ยนฝึ กอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไปในการพูดได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วโดยการให้ฝึกพูดในกิจกรรมเดิมซํ้าอีกครั้ง
Goh และ Burns (2012) กล่าวถึงกรอบแนวคิดการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
พูดว่า ผูเ้ รี ยนต้องใช้ทกั ษะในการพูดได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งสร้างภาษาได้ดีและมีความ
คล่องแคล่ว เพื่อสื่ อสารความหมายได้อย่างกระชับและชัดเจน รวมไปถึงผูเ้ รี ยนต้องใช้กลยุทธ์สื่อสารที่
เหมาะสมเพื่อทําให้มีส่วนร่ วมอย่างต่ อเนื่ องในการสื่ อสารปฏิสัมพันธ์ หรื อใช้เมื่อประสบกับปั ญหาการ
พูด จากแนวคิดของการออกแบบวิธีการสอนของ Richards และ Roger (1986) กรอบแนวคิ ดการสอนพูด
มีองค์ประกอบสําคัญ ที่น ําไปใช้ในการกําหนดเป้ าหมายและวัต ถุประสงค์ การออกแบบรายวิชาหรื อ
ส่วนประกอบของบทเรี ยน ได้แก่ 1) คุณภาพของคําพูด ในด้านความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว และความ
ซับซ้อน ซึ่งเป็ นผลจากการเรี ยนการสอน 2) องค์ประกอบของความสามารถในการพูด คือ ความรู้ทาง
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ภาษาและถ้อยคํา ทัก ษะการพูด และกลยุทธ์สื่อสาร 3) บทบาทของการใช้อภิปัญญา และ 4) วิธีการ
ออกแบบกิจกรรมเรี ยนรู ้ ซึ่งกรอบแนวคิดการสอนทักษะพูดนี้ ใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบการเรี ยน
การสอนพูด ที่ ครอบคลุมองค์ประกอบสําคัญของการพัฒ นาความสามารถในการพูด ให้ก ับผูเ้ รี ยนได้
เหมาะสม
วิธีการสอนทักษะการพูดตามแนวคิดของ Wang (2014) เป็ นมุมมองการสอนพูดแบบ
กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นการสอน คือ 1) ขั้นก่ อนพูด (Pre-speaking) 2) ขั้นฝึ กพูด (Whilespeaking) 3) ขั้น หลังฝึ กพูด (Post-speaking) และ 4) ขั้น ขยายการฝึ กพูด (Extension practice)
รายละเอียดดังนี้
ขั้น ก่ อ นพูด (Pre-speaking) ในขั้น นี้ ผูส้ อนออกแบบกิ จ กรรมก่ อ นเรี ยน (Pre-task
activities) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาพอเพียงในการวางแผนและสนับสนุนให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ทางภาษาก่อนการ
พูด ซึ่งมี 3 ลักษณะกิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการวางแผน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมทั้งด้านความถูกต้อง
และความคล่องแคล่วของการใช้ภาษาก่อนการพูด โดยให้ผเู้ รี ยนวางแผนสิ่ งที่จะพูดและควรพูดอย่างไร
2) กิจกรรมสนับสนุนก่อนการพูด ผูส้ อนช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ดา้ นคําศัพท์และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องที่ พูด ซึ่ งมี ความสําคัญ ในการลดความวิต กกังวลของผูเ้ รี ยน และ 3) ปั จ จัยป้ อนทางภาษาที่ใช้
สื่ อสารจริ ง เพื่ อกระตุ ้น ให้ผูเ้ รี ยนมี ค วามสนใจและมีแรงจูงใจในชั้น เรี ยนภาษาที่ มีค วามท้าทายด้าน
ความสามารถการพูด เช่น บทสนทนาจากภาพยนตร์ การรายงานข่าวบันเทิง เป็ นต้น
ขั้นฝึ กพูด (While-speaking) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนให้ความสนใจทั้งการใช้ภาษาที่ ถูกต้องและ
ความคล่องแคล่วในการพูด อย่างไรก็ตาม ผูส้ อนควรมุ่งเน้นความคล่องแคล่วในการพูดก่อนในขั้นฝึ ก
ก่อน แล้วจึ งมุ่งเน้น ด้านความถูก ต้องของการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยน กิจ กรรมสื่ อสารที่ ช่ว ยพัฒ นาความ
คล่องแคล่วในการพูด เช่น กิ จกรรมช่องว่างข้อมูล (Information gap) เป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กัน โดยการพูด สื่ อสาร กิ จ กรรมแก้ปัญหา (Problem solving) เป็ นการกําหนดให้ผเู้ รี ยนร่ ว มมือกัน
แก้ปัญหาโดยใช้ภาษาอังกฤษ และการพูดเชิงสังคม (Social monologue) เป็ นการให้ผเู้ รี ยนแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้ ผูส้ อนควรให้ผเู้ รี ยนฝึ กพูดเกี่ยวกับหัวข้อเดิมหลายๆ ครั้ง ทําให้การพูดมี
ความเร็ วมากขึ้นและพูดอย่างลังเลน้อยลง เนื่องจากผูเ้ รี ยนต้องจดจําคําศัพท์จาํ นวนมากและนํามาใช้โดย
อัตโนมัติในการพูด ซึ่งมีความกดดันด้านเวลาและภาระด้านความจํา การลดความตึงเครี ยดในบางส่ วน
ของกิจกรรม ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพูดได้คล่องมากขึ้น
ขั้น หลังฝึ กพูด (Post-speaking) เป็ นกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ มุ่ง เน้น การพัฒ นา
ความสามารถพูดทั้งด้านรู ปแบบและความหมายของภาษา เน้นกิจกรรมด้านความหมายของภาษาก่อน
แล้วจึงเป็ นกิจกรรมที่เน้นรู ปแบบภาษา โดยใช้กิจกรรมสื่อสาร คือ 1) กิจกรรมเน้นหลักภาษา 2) กิจกรรม
แก้ไขภาษาด้วยตนเอง และ 3) การให้ผลย้อนกลับและแก้ไขการใช้ภาษา
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กล่ า วโดยสรุ ปได้ว่ า การสอนทั ก ษะพู ด มี ค วามสํ า คัญ อย่ า งมากในการเรี ยนรู้
ภาษาต่ างประเทศ ผูส้ อนควรให้ความสนใจการสอนทักษะพูดโดยจัดเตรี ยมให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสได้รั บ
ข้อมูลทางภาษาและมีแรงจูงใจในการเรี ยนรู้อย่างเพียงพอ เป้ าหมายของการสอนพูดได้เปลี่ยนจากการให้
ผูเ้ รี ยนจดจําเพียงอย่างเดียว มาเป็ นการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรี ยนที่มีกิจกรรมส่งเสริ มการสื่อสารอย่างมี
ความหมายแนวการสอนพูดสามารถแบ่งออกเป็ น 2 แนวคิดหลัก ได้แก่ สอนแบบตรงและสอนแบบอ้อม
กล่าวคือ แนวการสอนแบบตรง เป็ นการสอนที่เน้นการใช้ทกั ษะภาษาและกลยุทธ์ต่างๆ ที่ช่วยให้ผเู้ รี ยน
ประสบความสําเร็ จในการพูดสื่ อสารได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว และใช้ภาษาเหมาะสมกับสถานการณ์
ส่วนแนวการสอนแบบอ้อม เป็ นการให้ผเู้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นโดยใช้ภาษาในการสื่ อสารเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายของกิจกรรมเรี ยนรู ้ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ภาษาได้เอง ซึ่ งแนวการสอนพูดที่เหมาะสมควร
เป็ นการนํา แนวการสอนทั้ ง สองมาประยุ ก ต์ ใ ช้อ ย่ า งเหมาะสม โดยเฉพาะในบริ บทการเรี ยน
ภาษาต่างประเทศที่ผเู้ รี ยนมีโอกาสน้อยในการใช้ภาษานอกชั้นเรี ยน ซึ่งผูส้ อนควรพิจารณาหลักการสอน
พูด ข้อเสนอแนะและเทคนิคในการจัดชั้นเรี ยนที่มีกิจกรรมสื่ อสาร การออกแบบกิจกรรมสื่ อสาร เป็ นการ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีแรงจูงใจในกระบวนการเรี ยนรู้ ทําให้การเรี ยนมีความหมายและมีความสนุกสนานสําหรับ
ผูเ้ รี ยน
2.3.2 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะฟัง-พูด
ในหัวข้อนี้ ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศให้กบั ผูเ้ รี ยนภาษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนทักษะฟัง-พูด
โดยแบ่ งการนําเสนอเป็ น 2 ส่ วน คื อ การจัด กิ จกรรมการสอนทักษะฟั ง และการจัดกิ จกรรมการสอน
ทักษะพูด ดังนี้
การจัดกิจกรรมการสอนทักษะฟัง
การสอนทักษะฟังควรคํานึงถึงความสนใจและความจําเป็ นต้องพัฒนาทักษะความเข้าใจ
ในการฟังของผูเ้ รี ยน (Harmer, 1991) การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะฟังเพื่อให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสฝึ กฝนการ
ฟังเป็ นส่วนสําคัญของการเรี ยนการสอน โดยนักวิชาการและนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องเสนอแนะแนวคิด
การจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะฟังให้กบั ผูเ้ รี ยนให้ประสบผลสําเร็ จ ดังนี้
กิจกรรมการฟังควรมีลกั ษณะเป็ นขั้นกิ จกรรมที่ มีจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทักษะการ
ฟังให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้น คื อ ขั้นก่ อนฟั ง ขั้นระหว่างฟั ง และขั้นหลังฟั ง (Rost, 1990) ใน
สถานการณ์สื่อสารจริ งนั้น ผูฟ้ ังมักรู ้ล่วงหน้าเสมอเกี่ยวกับเรื่ องที่จะได้ฟัง ใครเป็ นผูพ้ ดู และหัวข้อเรื่ องที่
จะได้ฟัง ในขั้น ก่ อนฟั งเป็ นกิ จ กรรมที่ ช่ว ยให้ผเู้ รี ยนค้น พบจุ ด มุ่งหมายของการฟั งและเตรี ยมข้อมูล
พื้นฐานที่จาํ เป็ น กิจกรรมในขั้นนี้ จึงมีลกั ษณะเป็ นการอภิปราย คาดการณ์ และทํานายเกี่ยวกับสิ่ งที่จะได้
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ฟัง ความสามารถในการทํานายสิ่ งที่ พูดอื่น กําลังจะพูดและใช้ความรู้ ที่มีเกี่ ยวหัว ข้อเรื่ องพูดจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความเข้าใจล่วงหน้า รายละเอียดของกิจกรรมการสอนฟังแต่ละขั้น
Underwood (1989) เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการฟัง โดยแบ่งออกเป็ นขั้นการสอน
3 ขั้น คือ 1) ขั้นก่อนฟัง เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนใช้ความรู้พ้ืนฐานในการคาดการณ์ ทํานายเนื้ อหาที่จะ
ฟัง สร้างจุดมุ่งหมายของการฟัง หรื อที่เรี ยกว่ากิจกรรมอุ่นเครื่ อง (Warm-Up activity) 2) ระหว่างฟัง เป็ น
กิจ กรรมที่ สนับสนุ น ให้ผูเ้ รี ยนฟั งเพื่อรู้ค วามหมายโดยมุ่งเน้น ไปที่ค วามเข้าใจ และทําแบบฝึ กหัด ใน
รู ปแบบต่างๆ และ 3) ขั้นหลังฟัง เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผฟู้ ังได้สะท้อนความคิดเห็นและความเข้าใจ
เกี่ยวกับเนื้ อหาที่ฟัง ควรเป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจและจูงใจผูเ้ รี ยน โดยมีรายละเอียดพอสรุ ปดังนี้
กิจกรรมขั้นก่อนฟัง เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สนับสนุนให้ผเู้ รี ยนมีขอ้ มูลเกี่ยวกับเรื่ องที่
จะฟัง คาดการณ์ ทํานายเรื่ องที่จะฟังโดยใช้ความรู ้ พ้ืนฐานและประสบการณ์ เดิ ม เตรี ยมความพร้อมให้
ผูเ้ รี ยนมีค วามรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับเรื่ องที่ จะฟั ง สร้างความมัน่ ใจในความสามารถเมื่อเจอปั ญ หาการฟั ง
กิจกรรมในขั้นก่ อนฟั ง ได้แก่ การอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ อง ให้ผเู้ รี ยนสรุ ปหัวข้อการสนทนาจากชื่อ
เรื่ อง โดยส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ย นความคิดเห็น การระดมสมองโดยให้ผเู้ รี ยนคาดเดาคําศัพท์หรื อ
ประโยคที่จะปรากฏในเนื้ อเรื่ อง จัด กิ จกรรมเกม ให้ค าํ ถามชี้ แนะแนวทางเกี่ ย วกับเรื่ องที่ ฟัง ให้ขอ้ มูล
พื้ น ฐานเกี่ ย วกับเรื่ องที่ จ ะฟั ง ให้อ่านเนื้ อเรื่ องที่ เ กี่ ยวข้อง ให้ดูรู ปภาพ การอภิ ปรายและตอบคําถาม
บางอย่าง เป็ นต้น
กิจกรรมขั้นระหว่างฟัง เป็ นกิจกรรมช่วยให้ผเู้ รี ยนฟังเพื่อเข้าใจความหมายจากเนื้ อหาที่
ฟัง โดยไม่จาํ เป็ นต้องจับความหมายของคําได้ทุก คํา แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู้ รี ยนฟั งแล้วเข้าใจเพียง
พอที่จะเก็บข้อมูลสําคัญและจําเป็ น และให้ผเู้ รี ยนมุ่งความสนใจไปที่การฟังมากกว่าการวิตกกังวลกับการ
อ่าน การเขียน ไวยากรณ์หรื อการสะกดคํา กิจกรรมที่แนะนํา เช่น การเปรี ยบเทียบข้อความที่ฟังกับความ
คิดเห็นที่มีในขั้นก่อนการฟัง การฟังและแสดงความเข้าใจโดยการโต้ตอบ เช่น การวาด เขียน ขีดเส้นใต้
การเติมคําในช่วงว่าง การเรี ยงลําดับภาพเหตุการณ์ การหาข้อมูลเฉพาะด้วยการตอบคําถาม การเติมคําที่
หายไปจากเนื้อเพลง การจับคู่ความหมายกับภาพที่สอดคล้องกัน
กิจกรรมขั้นหลังฟัง เป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษารู ปแบบของภาษา เสี ยง ไวยากรณ์
และคําศัพท์ หลังจากได้ฝึกฟั งแล้ว เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ศึก ษาวิเคราะห์หลัก การใช้ภ าษาสื่ อสาร
สะท้อนความคิดเห็นและความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหาที่ฟัง
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะฟัง โดย Richards (1983) เสนอแนะว่าภาระงานกิจกรรม
การฟังขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะย่อยการฟังด้านใด ให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้และฝึ กทักษะ
ย่อยการฟังให้สามารถฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสนอลักษณะกิจกรรมการฟังต่างๆ ไว้ ดังนี้ 1) การ
จับคู่หรื อจําแนกความแตกต่าง (Matching) เช่น เลือกคําตอบหรื อรู ปภาพที่สมั พันธ์กบั สิ่ งที่ฟัง 2) การถ่าย
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โอน (Transferring) เป็ นการฟังแล้วสามารถถ่ายโอนข้อมูลออกมาเป็ นอีกลักษณะหนึ่ ง เช่ น ฟั งแล้วกรอก
แบบฟอร์ ม วาดภาพหรื อตาราง 3) การจดบันทึ ก (Transcribing) เช่น เขียนตามคําบอก 4) การหาข้อมูล
เฉพาะอย่าง (Scanning) 5) การให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม (Extending) เช่ น เติ มข้อมูลบางส่ วนให้สมบูรณ์ 6) การ
สรุ ป ย่อ (Condensing) เช่ น ฟั งแล้ว สรุ ปประเด็ น สํา คัญ 7) การตอบคํา ถาม (Answering) และ 8) การ
คาดการณ์ (Predicting) เช่น คาดการณ์เหตุการณ์ต่อไปจากเรื่ องที่ฟัง หรื อสาเหตุของเรื่ อง เป็ นต้น
Ur (1984) เสนอแนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง โดยแบ่งตามระดับขั้นของ
การฟัง 2 ระดับ คือ 1) ระดับการฟังเพื่อรับรู้ และ 2) การฟังเพื่อความเข้าใจ รายละเอียดพอสรุ ปดังนี้
ระดับการฟั งเพื่ อรั บรู้ เป็ นการฝึ กฟั งระดับคําและระดับประโยค เช่น พูดตามสิ่ งที่ฟัง
แยกแยะเสี ยงที่ฟัง จัดหมวดหมู่ของเสียงจากคําที่ฟัง เลือกคําหรื อขีดเส้นใต้ตรงกับคําที่ฟัง เติ มพยัญชนะ
บางตัวที่หายไปจากคําที่ฟัง ฝึ กพูดซํ้าตามคําหรื อประโยคที่ได้ยนิ บอกจํานวนคําในประโยคที่ฟัง แยกแยะ
คําที่เน้นเสี ยงและไม่เน้นเสี ยงในประโยค แยกแยะเสียงสูงตํ่าในประโยค เป็ นต้น
ระดับการฟังเพื่อเข้าใจ มีลกั ษณะกิจกรรมแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คื อ 1) การฟั งที่ไม่มี
การโต้ตอบจากผูเ้ รี ยน 2) การฟังและมีการโต้ตอบอย่างสั้น 3) การฟังที่มีการโต้ตอบอย่างยาว และ 4) การ
ฟังเพื่อเป็ นพื้นฐานสําหรับการเรี ยนและการอภิปราย กล่าวคือ
การฟังที่ไม่มีการโต้ตอบจากผูเ้ รี ยน เป็ นกิจกรรมที่ไม่จาํ เป็ นต้องมีการโต้ตอบจากผูเ้ รี ยน
แต่ผสู้ อนจําเป็ นต้องหาหนทางเพื่อทําให้แน่ใจว่าผูเ้ รี ยนมีความตั้งใจฟัง การเสนอเนื้ อหามีความชัดเจน มี
ความน่ าสนใจ โดยเนื้ อหาไม่ยากเกิ นไปสําหรับผูเ้ รี ยนในการเข้าใจ เช่น การฟังเนื้ อหาควบคู่ไปกับการ
อ่านเนื้ อหา ฟังเนื้ อหาที่คุน้ เคย ฟังเนื้ อหาและดูสื่อประกอบ ฟังนิ ทาน ฟังเพลง ภาพยนตร์ หรื อโปรแกรม
ทีวี
การฟังที่มีการโต้ตอบอย่างสั้น เป็ นกิจกรรมการฟังที่ผเู้ รี ยนแสดงความเข้าใจเนื้ อหาที่ฟัง
โดยการโต้ตอบด้วยภาษาหรื อท่าทาง เนื้อหาการฟังเป็ นบทสนทนาเป็ นตอนหรื อแบ่งเป็ นส่วนๆ ให้ผเู้ รี ยน
โต้ตอบสั้นๆ ได้ทนั ที เช่น การปฏิบตั ิตามคําสัง่ การทําเครื่ องหมายกับเนื้ อหาตามที่ฟัง การทําแบบฝึ กหัด
แบบถูก ผิด จากประโยคที่ ฟัง การตรวจหาสิ่ งที่ ผิด ไปจากเนื้ อหาที่ ฟัง การเติ มคําในช่ องว่าง การเดา
ความหมายจากสิ่ งที่ ฟัง การจดบัน ทึกรายละเอียดเฉพาะ การใช้รูปภาพประกอบการฟั ง การใช้แผนที่
ประกอบการฟัง การใช้แผนผังประกอบการฟัง การเติมเนื้ อหาในตารางหรื อบทสนทนา การใช้แผนภูมิ
ต้นไม้ประกอบการฟัง การใช้กราฟประกอบการฟัง
การฟังที่มีการโต้ตอบอย่างยาว เป็ นการฟังที่ให้ผเู้ รี ยนมีการโต้ตอบมากขึ้น กิจกรรมอาจ
เกี่ยวข้องกับทักษะการพูด การอ่าน การเขียน เพื่อแสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจสิ่ งที่ ฟังและสามารถ
ผลิตคําพูด ตอบคําถาม ขยายความ ตี ความ หรื อสรุ ปความได้ เช่น การพูดซํ้าหรื อเขียนตามสิ่ งที่ฟัง การ
ถอดความจากสิ่ งที่ฟัง การตอบคําถามเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ฟัง การคาดการณ์หรื อทํานายเนื้ อหาที่
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หายไปจากการฟัง การเติมวลีหรื อประโยคที่หายไป
การฟั งเพื่ อเป็ นพื้น ฐานสําหรับการเรี ยนและการอภิปราย เป็ นกิจกรรมการฟังที่ ขยาย
ความเข้าใจในเนื้อหาการฟังของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ ตีความ ประเมิน และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟัง เช่น กิจกรรมแก้ปัญหา โดยฟังรายละเอียดหรื อข้อมูลที่เป็ นปัญหา และ
พยายามแก้ไขปั ญหาจากสิ่ งที่ ฟังเป็ นงานเดียว หรื ออภิ ปรายกลุ่ม อาจแยกเนื้ อหาเป็ นส่ วนๆ ให้ผเู้ รี ยน
แลกเปลี่ย นข้อมูลที่ ฟังเพื่ อรวบรวมเนื้ อหาและคิ ด วิธีแก้ปัญหา อาจร่ วมกัน วิเคราะห์อภิ ปรายสํานวน
โวหาร ทัศนคติ ของผูพ้ ูด สถานการณ์ และอารมณ์ข องผูพ้ ูด จากเนื้ อหาการฟั งประเภทต่ างๆ เช่ น การ
สัมภาษณ์ โฆษณา ภาพยนตร์ โคลงกลอน เป็ นต้น
กิ จกรรมการฟั งในชั้นเรี ยนควรมีความหลากหลาย โดย Anderson และ Lynch (1988)
เสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังไว้หลายชนิด ได้แก่ 1) ฟังแล้วปฏิบตั ิตาม เช่ น ฟั งการบอกทิศทาง
2) ฟังเพื่อความสนุ กสนานเพลิดเพลิน เช่น ฟังนิ ทาน 3) ฟังแล้วปฏิบตั ิ เช่น ฟังและทําเครื่ องหมาย หรื อ
วาดรู ป 4) ฟังแล้วแสดงอารมณ์ 5) ฟั งแล้วเติ มสิ่ งที่ ขาดหายไป เช่ น ฟั งและเติ มคําในบทสนทนา 6) ฟัง
แล้วแก้ไขข้อผิดพลาด 7) ฟั งแล้วแสดงความคิดเห็น เช่น ฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
8) ฟังแล้วทบทวน
Underwood (1989) เสนอกิจกรรมการพัฒนาทักษะฟังภาษาอังกฤษไว้ ตามขั้นตอนการ
สอนทักษะฟั ง 3 ขั้น คื อ 1) ขั้น ก่ อนฟัง เป็ นการเตรี ยมข้อมูลพื้น ฐานให้กบั ผูเ้ รี ยนก่ อนฟังและช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนใช้ความรู ้ เดิ มในการคาดการณ์เพื่อมีจุดมุ่งหมายในการฟัง เช่น การดูภาพและพูดเกี่ยวกับภาพ ดู
รายการข้อความ อ่านคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่ องที่จะฟัง การคาดการณ์เรื่ องที่จะฟัง เป็ นต้น 2) ขั้นระหว่างฟัง
เป็ นการกําหนดภาระงานที่ เหมาะสมและผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจได้ เช่น การจับคู่รูปภาพกับสิ่ งที่ฟัง การ
จัดลําดับรู ปภาพตามเรื่ องที่ ฟัง การจัดเรี ยงลําดับภาพ วาดภาพหรื อเติมภาพให้สมบูรณ์ตามสิ่ งที่ฟัง การ
แสดงท่าทางตามสิ่งที่ ฟัง การตอบคําถาม การเติมคําในช่องว่างให้สมบูรณ์ การหาสิ่ งที่ผิดหรื อแตกต่าง
จากการฟัง การทํานายหรื อฟั งเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ เป็ นต้น และ 3) ขั้นหลังฟั ง เป็ นการตรวจสอบความ
เข้าใจและทําความเข้าใจสิ่งที่ฟัง เช่น การอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม การสรุ ปเรื่ องที่ฟัง การใช้รายละเอียดที่ฟัง
ทํากิจกรรมแก้ปัญหา เรี ยบเรี ยงเนื้อหา แยกแยะความสัมพันธ์ของผูพ้ ดู จากบทบาทสมมติ เป็ นต้น
ทางด้านแนวคิดของ Byrne (1998) เสนอลักษณะกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการฟังไว้
ดังนี้ 1) กิจกรรมฝึ กการใช้หู (Ear training) โดยให้นกั เรี ยนแยกแยะเสียงต่างๆ การเน้นเสียงหนักเบา เสียง
สูงตํ่าในประโยค และสําเนี ยงต่างๆ 2) กิ จกรรมเกม (Game)เป็ นกิจกรรมที่มีกฎกติกา มีเป้ าหมาย และ
ความสนุ ก สนานเช่ น เกม Find someone who ให้ผูเ้ รี ยนฝึ กฟั งโดยหาข้อมูลจากเพื่ อนในชั้น เรี ย น
3) กิจกรรมปฏิบตั ิตามคําสั่ง (Instruction)ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฟั งและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ปฏิบตั ิ ตามคําสั่งได้
เช่ น วาดรู ป ตามคํา บอก ปฏิ บัติ ต ามคํา บอก เรี ยงลําดับ สิ่ ง ของ 4) กิ จ กรรมเติ ม ความให้สมบู ร ณ์
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(Completion) เป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนเติมเนื้ อความของเนื้ อเรื่ อง หรื อเพลงที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์จาก
การฟัง 5) กิจกรรมหาข้อผิดพลาดหรื อข้อขัดแย้ง (Identifying mistake or contradiction) เป็ นกิจกรรมที่
ให้ผเู้ รี ยนฟังเรื่ องราวและหาข้อผิดพลาดหรื อสิ่ งที่ ขดั แย้งจากเรื่ องที่ ฟัง 6) กิจกรรมค้นหาความแตกต่าง
(Finding differences) เป็ นกิจกรรมให้นกั เรี ยนฟังเรื่ องหนึ่งเรื่ องในรู ปแบบที่แตกต่างกัน และให้หาความ
แตกต่าง 7) กิจกรรมแก้ปัญหา (Problem solving) เช่น กิจกรรมให้จบั คู่ระหว่างรู ปภาพ หรื อคําบรรยาย
กับสิ่ งที่ฟัง และ 8) กิ จกรรมค้นหาข้อมูล (Extracting information) เป็ นกิ จกรรมการฟั งพื้นฐาน โดยให้
ผูเ้ รี ยนเติมคําหรื อข้อมูลลงในตารางจากสิ่งที่ได้ฟัง
การออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังตามแนวคิดของ Brown (2001) มีลกั ษณะ
คือ 1) เป็ นกิจกรรมที่เน้นความสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการฟัง 2) เป็ นกิจกรรมที่ดึงดูดความ
สนใจของผูเ้ รี ยน ในการออกแบบกิจกรรมการฟั ง ผูส้ อนควรคํานึ งถึงพื้นฐานประสบการณ์ ความสนใจ
และความสามารถของผูเ้ รี ยนด้วย 3) เป็ นกิ จกรรมที่ ใช้ได้ในสถานการณ์ จริ ง 4) ผูส้ อนควรสังเกตการ
โต้ตอบของผูฟ้ ังในระหว่างที่ทาํ กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 5) เป็ นกิจกรรมที่สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กพัฒนากล
ยุทธ์ในการฟัง และ 6) เป็ นกิจกรรมที่ ฝึกเทคนิ คการฟั งจากล่างขึ้ นบน (Bottom up) และจากบนลงล่าง
(Top down)
Richards และ Rodgers (2001) อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการฟังในการสื่อสารจริ งและการ
แก้ปัญ หา เป็ นกิ จ กรรมการฟั งที่ ส่งเสริ มทักษะสื่ อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุค คล ผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมกิจกรรมการฟังเพื่อสื่อสารในชั้นเรี ยน ซึ่ งเป็ นกิจกรรมสื่ อสารช่วยพัฒนาทักษะฟังและ
สอดคล้องกับความจําเป็ น ความสนใจและลีลาการเรี ยนรู้ข องผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู้ รี ยนมีแรงจูงใจ เข้าร่ ว ม
กิจกรรมอย่างกระตือรื อร้น และเกิดการเรี ยนรู้ภาษาอย่างมีความหมาย กิจกรรมการฟังในลักษณะนี้ จึงมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
จากข้อเสนอแนะในการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มทักษะฟั งที่ กล่ าวมา สรุ ปได้ว่า กิ จกรรม
ส่งเสริ มทักษะการฟังควรมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน ท้าทายความสามารถ
สนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น และเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยการจัด กิ จ กรรมแต่ ล ะ
กิจกรรมขึ้ น อยู่กบั วัตถุประสงค์การพัฒนาทักษะย่อยการฟังต่างๆ เพื่อช่ว ยให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนและพัฒนา
ทักษะการฟังได้อย่างเต็มที่ในชั้นเรี ยนและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรื อในสถานการณ์จริ งได้
การจัดกิจกรรมการสอนทักษะพูด
การออกแบบกิ จกรรมสื่ อสารเพื่อการสอนทักษะการพูด เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมี
โอกาสฝึ กพูดสนทนาโต้ตอบต้องอาศัยแนวทางในการจัดกิจกรรมที่มีความน่ าสนใจ เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะท้าทายความสามารถ สนุ กสนาน และส่ งเสริ มความมัน่ ใจให้ผเู้ รี ยน
กล้าแสดงออกในการพูด โดยนักวิชาการและนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพูด
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ที่ประโยชน์ต่อผูส้ อนภาษาไว้ พอสรุ ปได้ดงั นี้
Littlewood (1981) อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการพูดที่ใช้หน้าที่ภาษาในการสื่ อสาร เพื่อ
บรรลุว ตั ถุประสงค์ของกิ จ กรรมที่ กาํ หนดไว้โดยผูส้ อนสร้ างสถานการณ์ สื่อสารขึ้ น มาเพื่อให้ผเู้ รี ยน
แก้ปัญ หา หรื อพยายามเติ มเต็มข้อมูลที่หายไปและเป็ นช่ องว่างของข้อมูล (Information gap) ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ลักษณะกิ จ กรรมสื่ อสาร ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ ย นข้อมูลแบบความร่ วมมื อจํากัด (Sharing
information with restricted cooperation) เป็ นกิ จกรรมการแลกเปลี่ ยนข้อมูลแบบความร่ ว มมือจํากัด
กําหนดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง โดยการสอบถามข้อมูลจากผูเ้ รี ยนคนอื่น
เพื่อได้ขอ้ มูลที่หายไปและเติมเต็มข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น การขอข้อมูลที่หายไประหว่างผูเ้ รี ยน A และ B
2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบความร่ วมมือไม่จาํ กัด (Sharing information with unrestricted cooperation)
เป็ นกิจกรรมสื่ อสารโดยใช้หน้าที่ ภาษาพูดสื่ อสารเพื่อแก้ปัญ หา โดยต้องมี ปฏิสัมพัน ธ์ก ับผูอ้ ื่ นในการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างอิสระ จึงจะสามารถทํากิจกรรมเรี ยนรู้ได้สาํ เร็ จ เช่น การสํารวจข้อมูล
การสื บหาข้อมูล3) การแลกเปลี่ยนและการจัดระบบข้อมูล (Sharing and processing information) เป็ น
กิจกรรมการปะติดปะต่อข้อมูล คล้ายกิจกรรม Jigsaw ผูเ้ รี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มมีช้ินส่วนของข้อมูล
แตกต่างกัน จําเป็ นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงจะแก้ปัญหาและทํากิจกรรมได้ประสบความสําเร็ จ เช่น การ
ลําดับเหตุการณ์ เกมหาที่ซ่อน และ 4) การจัดระบบข้อมูล (Processing information) เป็ นกิจกรรมที่ผเู้ รี ยน
แต่ละคนหรื อแต่ ละกลุ่มมีขอ้ มูลครบถ้วน ไม่จาํ เป็ นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่ตอ้ งปรึ กษาหารื อกันเพื่อ
ตัดสินใจแก้ปัญหาบางประการ โดยใช้ภาษาสื่ อสารเพื่อลงความเห็นและสรุ ปการตัดสิ นใจ การใช้ภาษา
สื่อสารมีลกั ษณะเป็ นการพูดเพื่อจุดประสงค์บางประการ เช่น การอธิบาย การซักถาม แสดงความคิดเห็น
ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายการสื่ อสารจริ งในชีวิตประจําวัน
จากแนวคิด Finocchiaro และ Brumfit (1983) เสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
พูดต่างๆ ไว้ โดยผูส้ อนสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละระดับ ลักษณะของกิจกรรมพูด
สื่อสารมี 12 กิจกรรม ดังนี้ 1) การตอบคําถาม อาจเป็ นผูส้ อนหรื อเพื่อนเป็ นผูถ้ าม 2) การปฏิบตั ิ ตามคํา
บอกหรื อคําสั่ง 3) การตั้งคําถามและตอบคําถามของเพื่อนในชั้นเรี ยนเกี่ ยวกับเรื่ องต่ างๆ 4) การบอก
ลักษณะของสิ่งต่างๆ จากภาพ 5) การเล่าประสบการณ์ต่างๆ ของผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนให้คาํ สําคัญ 6) การ
รายงานเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ตามหัวข้อที่กาํ หนด 7) การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่กาํ หนดในชั้นเรี ยน
8) การเล่มเกมภาษา 9) การอภิ ปราย โต้วาที แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามหัว ข้อที่กาํ หนด 10) การฝึ ก
สนทนาทางโทรศัพท์ 11) การอ่านหนังสือพิมพ์แล้วรายงานเป็ นภาษาอังกฤษ และ 12) การแสดงบทบาท
สมมติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกพูดและพยายามใช้ความรู้ทางภาษาที่ผเู้ รี ยนมี
Ur (1996) เสนอแนะเทคนิ คและกิ จกรรมการพูด ในชั้น เรี ยนไว้ 2 ลักษณะ คื อ การ
อภิปราย เช่น กิจกรรมบรรยายภาพ กิจกรรมหาความแตกต่างของภาพ กิจกรรมสิ่ งที่เหมือนกัน กิจกรรม
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การแก้ปัญหา และการสวมบทบาท เช่น การสนทนา 2 คน การแสดงละคร การจําลองสถานการณ์ และ
การแสดงบทบาทสมมติ ผูส้ อนควรใช้จดั กิ จกรรมการพูด ให้มีลกั ษณะ ดังนี้ 1) เป็ นการทํางานกลุ่ม
2) กิจกรรมการใช้ภาษาที่ง่าย 3) เลือกหัวข้อและกิจกรรมที่กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยน 4) ให้การสอนหรื อ
ฝึ กทักษะการอภิปราย และ 5) สนับสนุนให้ผเู้ รี ยนใช้ภาษาเป้ าหมายในการทํากิจกรรมเสมอ ซึ่ งกิจกรรม
การพูดที่ ประสบความสําเร็ จจะทําให้ผเู้ รี ยนพูดได้มาก ทุ กคนมีโอกาสในการพูดเท่าเทียมกัน ผูเ้ รี ยนมี
แรงจูงใจมากขึ้น และภาษาที่ใช้แสดงระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
กิ จ กรรมการสอนทัก ษะพูด ตามแนวคิ ด ของ Brown (2001) นั้น มีบทบาทสําคัญต่ อ
ความสําเร็ จในการพัฒนาทักษะพูดของผูเ้ รี ยนภาษา โดยเสนอหลักเกณฑ์ในการออกแบบกิ จกรรมเพื่อ
พัฒ นาทัก ษะการพูด กล่ าวคื อ 1) เป็ นกิ จ กรรมที่ ค รอบคลุมความต้องการของผูเ้ รี ย น โดยเน้น การ
ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน การสื่ อความหมายและความคล่องแคล่ วในการใช้ภาษา 2) เป็ นกิ จกรรมที่
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน และเหมาะสมกับสถานภาพของผูเ้ รี ยน 3) คัดเลือกกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึก
พูดอย่างมีความหมายได้ในสถานการณ์จริ ง 4) หลังจากสิ้ นสุ ดการทํากิจกรรมควรให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่
ผูเ้ รี ยน 5) ใช้กิจกรรมที่ ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการฟังพร้อมไปกับการพูดด้วย 6) ให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาส
ออกแบบกิจกรรมเองบ้าง และ 7) สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นากลยุทธ์ในการพูด
Millrood (2001) เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพูด โดยแบ่งออกเป็ น
3 ระยะ คื อ 1) กิ จ กรรมก่ อนการพูด (Pre-speaking activity) 2) กิ จกรรมระหว่างพูด (While-speaking
activity) และ 3) กิจกรรมหลังการพูด (Post-speaking activity) รายละเอียดมีดงั นี้
กิจกรรมก่อนการพูดเป็ นกิจกรรมอุ่นเครื่ อง (Warm-up) เตรี ยมความพร้ อมให้กบั ผูเ้ รี ยน
ก่อนเข้าสู่กิจกรรมฝึ กพูด มีเป้ าหมายเพื่อกระตุน้ ความรู้ความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยน สร้างแรงจูงใจ
และเตรี ยมเนื้อหาการพูด โดยให้ผเู ้ รี ยนนําความรู้พ้นื ฐานที่มีอยู่ในใช้ในการพูดสําหรั บบทเรี ยนการสอน
พูดนั้น ผูส้ อนใช้คาํ ถามเพื่ อสนับสนุ นแนวคิ ดเกี่ ยวกับหัวข้อพูด เช่ น กิ จกรรมระดมสมอง ในกิ จกรรม
ก่อนการพูดนี้ ผูส้ อนควรกําหนดรายละเอียด 4 ประการ คือ 1) หัวข้อการพูดของบทเรี ยน 2) จุ ดประสงค์
การพูดของบทเรี ยน 3) คุณลักษณะของผูฟ้ ัง และ 4) รู ปแบบของการพูด ไม่ว่าจะเป็ นการพูดแบบสนทนา
การอภิปราย การพูดคนเดียว การนําเสนอ และ การพูดเป็ นทางการ
กิจกรรมระหว่างการพูด ผูส้ อนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการพูดสื่ อสาร
หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีปฏิสมั พันธ์ เช่น กิจกรรมสวมบทบาท กิ จกรรมการแก้ปัญหา หรื อกิจกรรม
เกมสื่ อสาร ซึ่ งกิ จ กรรมเหล่ านี้ มี เป้ าหมายเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้รับโอกาสอย่างเหมาะสมในการพูด แสดง
ความรู้สึก บรรยายหรื ออธิบายสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน การตั้งคําถามและอภิปรายในกลุ่มเล็กหรื อกลุ่มใหญ่
กิจกรรมหลังการพูด เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการสะท้อนความคิด โดยสนับสนุ นให้ผเู้ รี ยน
สะท้อนความคิ ดเห็ น ที่ มีต่อการแสดงการพูดสื่ อสารของตนเอง หลังจากการทํากิ จกรรมการพูดที่ผ่าน
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มาแล้ว และศึกษาวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการพูด รวมถึงแนวคิดด้านเนื้ อหาการพูด ซึ่ งการพูดสื่ อสารเป็ น
การบูรณการกับทักษะอื่นนอกเหนื อจากการผลิตภาษาพูด กล่าวคือ กิจกรรมหลังการพูดนี้ มีเป้ าหมายเพื่อ
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาทางภาษามากขึ้น
Harmer (2007) กล่าวถึง สิ่ งสําคัญที่ผเู้ รี ยนภาษาจําเป็ นต้องปฏิบตั ิในการเรี ยนรู้ภาษาที่
สองหรื อภาษาต่างประเทศ คือ ผูเ้ รี ยนควรมีโอกาสอยู่กบั ภาษาและได้รับข้อมูลภาษา เข้าใจความหมาย
เข้าใจรู ปแบบโครงสร้างภาษา และฝึ กฝนการใช้ภาษาซึ่งกิจกรรมการฝึ กฝนควรมีลกั ษณะเป็ นการกระตุ น้
(Activate) ผูเ้ รี ยนใช้ค วามรู้ ทางภาษาทํากิ จกรรมพูดให้สําเร็ จ มีลกั ษณะสําคัญ 3 ประการ คื อ 1) การ
ฝึ กซ้อม (Rehearsal) โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ การสวมบทบาทสมมติ
เป็ นการให้ผเู้ รี ยนฝึ กซ้อมการพูดในสถานการณ์ จริ งนอกชั้นเรี ยน ช่ วยให้เกิ ดความเข้าใจการสื่ อสารจริ ง
2) การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback) กิจกรรมฝึ กพูดช่วยให้ผเู้ รี ยนเห็นปัญหาของตนเองด้านการใช้ภาษา
และพยายามใช้ความรู ้ทางภาษาทั้งหมดที่ผเู้ รี ยนมีในการบรรลุกิจกรรมที่กาํ หนด ผูส้ อนช่วยให้คาํ ชี้แนะ
และให้กาํ ลังใจแก่ผเู้ รี ยนในการฝึ กฝน ผูเ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจในการพูดและมีกาํ ลังใจในการปรั บปรุ งการ
พูดให้ดีข้ ึนต่อไป และ 3) การให้ผเู ้ รี ยนสนใจและมีส่วนร่ วม (Engagement) กิ จกรรมพูดที่ เหมาะสมช่วย
ให้ผเู้ รี ยนมี แรงจู งใจและอยากมี ส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการพูด และสามารถให้ข ้อมูลป้ อนกลับที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุ งและพัฒนาทักษะพูดของผูเ้ รี ยน เช่น การสวมบทบาทสมมติ การอภิ ปราย การ
โต้วาที เป็ นต้น
กิจกรรมในชั้นเรี ยนที่เป็ นประโยชน์และสอดคล้องกับความจําเป็ นในการพัฒนาทักษะ
การพูดของผูเ้ รี ยนมีหลากหลาย โดย Kayi (2006) เสนอแนะกิจกรรมพูดสื่ อสารที่น่าสนใจ ดังนี้
1. กิจกรรมอภิปราย (Discussion) เป็ นการจัดกลุ่มอภิ ปรายโดยผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนจับ
กลุ่มเอง และควรมีการเปลี่ยนกลุ่มใหม่เมื่อมีการอภิปรายเรื่ องใหม่ เพื่อเปิ ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่างๆ จากหลายคน
2. กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) โดยมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนสวมบทบาทต่างๆ
ในสถานการณ์ สื่อสารที่ เกิ ด ขึ้ น นอกชั้น เรี ยน หรื อในชี วิต จริ ง เป็ นกิ จ กรรมสื่ อสารที่ มีลกั ษณะการ
ลอกเลียนแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยผูเ้ รี ยนใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบทบาทที่
ได้รับ ก่อนการทํากิจกรรม ผูส้ อนต้องอธิบายสถานการณ์สื่อสารให้ชดั เจนเพื่อให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเหตุการณ์ ที่
คาดหวังให้เกิดขึ้นในกิจกรรมสื่ อสารนั้น และอธิบายเป้ าหมายของบทบาทสมมติ หลังจากนั้นจึงให้ผเู้ รี ยน
ระดมสมองร่ วมกัน และใช้ความรู ้ภูมิหลังเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการแสดง เช่น คําศัพท์ ไวยากรณ์ สํานวน
ภาษา
3. กิจกรรมจําลองสถานการณ์ (Simulation) เป็ นกิจกรรมที่คล้ายกับกิ จกรรมบทบาท
สมมติ แต่มีรายละเอียดและเสมือนจริ งมากกว่า มีการใช้อุปกรณ์จริ งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สื่อสารนั้น
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เพื่อให้สภาพแวดล้อมการสื่ อสารเสมื อนจริ งมาก เช่ น เมื่อผูเ้ รี ยนสวมบทบาทเป็ นแพทย์ ผูส้ อนจะนํา
เครื่ องตรวจฟังมาใช้ในชั้นเรี ยน
4. กิจกรรมการเล่าเรื่ อง (Story telling) ในกิจกรรมนี้ ผูเ้ รี ยนนําเสนอหน้าชั้นเรี ยนเป็ น
การเล่าเรื่ องที่ตนเองเคยได้ยนิ หรื อเคยอ่านมาก่อน หรื อเล่าเรื่ องที่สร้างขึ้ นเอง รวมถึงการบอกเล่าเรื่ องที่
สนใจ เช่น เรื่ องตลก เรื่ องลึกลับ ปริ ศนา เป็ นต้น กิ จกรรมชนิ ดนี้ สามารถส่ งเสริ มความสามารถการพูด
ให้กบั ผูเ้ รี ยนและดึงความสนใจจากทั้งชั้นเรี ยน
5. กิจกรรมช่องว่ างข้อมูล (Information gap) ผูเ้ รี ย นจําเป็ นต้องทํางานร่ วมกันและ
แบ่งปั นส่ วนของข้อมูลต่ างๆ ที่มีเพื่อเติ มเต็มช่ องว่างของข้อมูล หรื อข้อมูลที่ หายไป ช่ องว่าง หมายถึง
ผูเ้ รี ยนบางคนไม่มีส่ว นเฉพาะของข้อมูล ในขณะที่ บางคนมีขอ้ มูล ดังนั้น ทั้งสองฝ่ ายจะถามและตอบ
คําถามในส่ วนของข้อมูลที่เป็ นช่องว่าง เพื่อให้ต่างฝ่ ายต่างได้ขอ้ มูลและรู้คาํ ตอบ
6. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็ นกิ จ กรรมให้ผเู้ รี ยนสร้ างแนวคิ ด เกี่ ยวกับ
หัวข้อที่กาํ หนดให้ในเวลาที่จาํ กัด การระดมสมองเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มนั้นขึ้นอยูก่ บั บริ บทการเรี ยน
การสอน กิจกรรมนี้ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนริ เริ่ มความคิดได้รวดเร็ วและอิสระ โดยลักษณะของการระดมสมอง
ที่ดีจะไม่วิพากษ์วิจารณ์แนวคิด ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจะเปิ ดกว้างในการแสดงหรื อแบ่งปันความคิดเห็น
7. การสัมภาษณ์ (Interview) กิจกรรมนี้ ให้ผเู้ รี ยนสัมภาษณ์ผอู้ ื่นในหัวข้อที่เลือกไว้
โดยผูส้ อนเตรี ยมเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อให้ผเู้ รี ยนรู้ว่า คําถามชนิ ดใดที่สามารถถามได้ ผูเ้ รี ยนจะต้อง
เตรี ยมคําถามการสัมภาษณ์เอง การสัมภาษณ์ผอู้ ื่นจะทําให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสฝึ กความสามารถในการพูด และ
ช่วยให้เป็ นผูท้ ี่ชอบการเข้าสังคม หลังจากสัมภาษณ์แล้ว ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะนําเสนอผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์ในชั้นเรี ยน
8. การเติ ม เต็ ม เรื่ องราว (Story completion) เป็ นกิ จ กรรมการพู ด อย่ า งอิ ส ระที่
สนุกสนานมาก ผูเ้ รี ยนนัง่ เป็ นวงกลมทั้งชั้นเรี ยน ผูส้ อนเริ่ มต้นด้วยการเล่าเรื่ องราว แต่เล่าเพียงสองสาม
ประโยคแล้วจึ งหยุดเล่า ต่ อจากนั้น ผูเ้ รี ยนแต่ ละคนจะเริ่ มเล่าต่ อจากประเด็นที่ หยุดพูดก่ อนหน้านี้ โดย
กําหนดให้ผเู้ รี ยนแต่ละคนเพิ่มประโยคจาก 4 ประโยค เป็ น 10 ประโยค และสามารถเพิ่มสิ่ งใหม่ๆ ได้
โดยอิสระ เช่ น บุ ค ลิก ลัก ษณะ เหตุ ก ารณ์ คําบรรยาย และอื่นๆ ทําให้ผเู้ รี ยนสามารถเล่าเรื่ องและผูก
เรื่ องราวต่อไปได้
9. การรายงาน (Reporting) ก่อนเข้าชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้องอ่านข่าวหรื อนิ ตยสาร และ
ให้นาํ เสนอรายงานให้เพื่อนในชั้นเรี ยนเกี่ยวกับสิ่ งที่พบ เช่น ข่าวที่น่าสนใจที่สุด ผูเ้ รี ยนสามารถพูดคุย
เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ที่เคยพบเจอ และเป็ นประโยชน์กบั เพื่อนในชีวิตประจําวัน
10. การเล่นบัตรภาพ (Playing card) กิจกรรมนี้ เป็ นการเล่นเป็ นกลุ่มเล็ก 4 คน แต่ละ
กลุ่มจะได้หวั ข้อพูดแตกต่างกัน และผูเ้ รี ยนแต่ละคนในกลุ่มจะเขียนคําถามเกี่ยวกับหัวข้อพูด 4-5 คําถาม
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เพื่อใช้ถามเพื่อนที่ เป็ นสมาชิ กในกลุ่ม โดยผูเ้ รี ยนจะตั้งคําถามที่เป็ นปลายเปิ ด เพื่อฝึ กการพูดโต้ตอบได้
มากกว่าคําถามปลายปิ ด เช่ น หัวข้อพูด คือ Hearts: Love and relationship คําถามควรเป็ น What do you
think about love? หรื อ How do you love somebody?
11. การพรรณนาหรื อบรรยายภาพ (Picture narrating) เป็ นกิจกรรมที่ใช้ลาํ ดับภาพ
ต่างๆ โดยให้ผเู ้ รี ยนเล่าเรื่ องราวของภาพตามลําดับ และให้ความสนใจเกณฑ์การให้คะแนนของผูเ้ รี ยน
เกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุ มด้านคําศัพท์หรื อโครงสร้าง สําหรับผูเ้ รี ยนได้ใช้เป็ นแนวทางในขณะ
บรรยายภาพ
12. การอธิ บายภาพ (Picture description) เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่ งที่ใช้ภาพในกิจกรรม
การพูด โดยให้ภ าพมา 1 ภาพ และให้ผเู้ รี ยนอธิบายสิ่ งต่างๆ ที่ อยู่ในภาพนั้น กิ จ กรรมนี้ สามารถเป็ น
กิจกรรมกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้ภาพที่แตกต่างกัน ให้ผเู้ รี ยนในกลุ่มช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับภาพที่ ได้ และ
ให้ต ัว แทนกลุ่ ม ออกมาอธิ บ ายภาพให้เ พื่อ นร่ วมชั้น กิ จ กรรมนี้ สนับ สนุ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละ
จินตนาการของผูเ้ รี ยนเช่นเดียวกันกับการส่งเสริ มทักษะการพูดในที่สาธารณะ
13. การหาความแตกต่าง (Find the difference) เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนทํางานร่ วมกัน
เป็ นคู่ แต่ละคู่จะได้รับภาพที่ แตกต่ างกัน เช่น ภาพหนึ่ งเป็ นภาพเด็กผูช้ ายกําลังเล่นฟุตบอล และอีกภาพ
หนึ่ งเป็ นภาพเด็ก ผูห้ ญิ งกําลังเล่น เทนนิ ส โดยผูเ้ รี ยนแต่ ละคู่จ ะอภิ ปรายความเหมือน และหรื อความ
แตกต่างของภาพที่ตนเองมีอยู่
จากแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มทักษะการฟั งและการพูด
ที่กล่าวมานั้น สรุ ปได้ว่า กิ จกรรมสื่ อสารเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนในการฝึ กใช้ภาษาในสถานการณ์
ต่างๆ ที่สามารถนําไปใช้ได้จริ งในชีวิตประจําวัน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ความรู้ทางภาษาใน
การสื่ อความหมายและฝึ กสนทนาในชั้นเรี ยน ช่ วยให้ผเู้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจในการใช้ภาษาสื่ อสาร ซึ่ ง
ผูส้ อนควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน มีความสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน ท้าทายความสามารถ และผ่อนคลายความวิตกกังวลในการแสดงออกทางภาษา ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสาร การจัดกิจกรรมสื่ อสารที่หลากหลายเพื่อฝึ กใช้ภาษาใน
สถานการณ์ ต่างๆ ทําให้ผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ และกระตื อรื อร้นในการเรี ยนรู้อยู่เสมอ เป็ นการพัฒนา
ทักษะการพูดสื่ อสาร ช่วยให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนภาษาอังกฤษ
2.3.3 การวัดและประเมินทักษะการฟัง-พูด
ในหัว ข้อนี้ ผูว้ ิ จ ัย ขอนํา เสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ยวข้องกับ การวัด และ
ประเมิ น ผลความสามารถในการฟั ง -พูด ภาษาที่ ส องหรื อภาษาต่ า งประเทศ โดยนํา แนวคิ ด และ
ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน ไปใช้เป็ นแนวทางในการทดสอบและประเมิน
ความสามารถในการฟัง-พูดของผูเ้ รี ยนในงานวิจยั ครั้งนี้ โดยแบ่งการนําเสนอเป็ น 2 ส่ วน คือ การวัดและ
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ประเมินทักษะการฟัง และการวัดและประเมินทักษะการพูด ดังนี้
การวัดและประเมินทักษะการฟัง
การวัดและทดสอบทักษะการฟังมีววิ ฒั นาการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่การทดสอบ
การฟังมุ่งเน้นให้ความสําคัญ ด้านความสามารถในการแยกแยะระหว่างหน่วยเสียงและเสียงชนิดต่างๆ มา
สู่ค วามสามารถในการฟั งเพื่ อเข้าใจความหมายโดยรวมของบทฟังทั้งนี้ ความสามารถในการฟั งเป็ น
กระบวนการที่มองไม่เห็น เป็ นการจัด กระบวนการข้อมูลและตี ความหมายของสัญลักษณ์ทางเสี ยงที่
เกิดขึ้นภายในบุคคล แม้การทดสอบการฟังเป็ นเรื่ องยากและเป็ นเรื่ องที่ได้รับการศึกษาน้อยที่สุด แต่ก็มี
ความสําคัญมากที่ สุดในการวัดและทดสอบความสามารถทางภาษา ในการทดสอบทักษะการฟังนั้น มี
เป้ าหมายให้ได้มาซึ่ งผลลัพธ์ข องการฟัง เพื่อเป็ นการวัดความสามารถในการฟังของบุ คคลและมีความ
สอดคล้องกับจุ ด ประสงค์ข องการเรี ยนการสอนภาษา โดยนัก วิชาการและนัก การศึก ษาที่ เกี่ ยวข้อง
เสนอแนะแนวทางการวัดและทดสอบทักษะการฟังภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศไว้ พอสรุ ปได้ดงั นี้
การวัด ความสามารถในการฟังนั้น Valette (1977) สร้ างแนวคิ ดพื้นฐานสําหรับการ
ทดสอบทักษะการฟัง และแนวทางการแบ่งระดับความสามารถมาจากแนวคิดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ดา้ น
พุทธิปัญญาของ Bloom (1956) ซึ่งระดับความสามารถในการฟัง มี 5 ระดับ และคําอธิบายลักษณะทักษะ
ทางปัญญาที่ซบั ซ้อนขึ้นตามลําดับความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ดังนี้
1. ทักษะการฟังระดับกลไก (Mechanical skills) หมายถึง ผูฟ้ ังแสดงความสามารถใน
การฟังด้วยการท่องจํา มากกว่าการเข้าใจ เช่น การเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองเสี ยงหรื อเสี ยงต่างๆ
และสามารถแยกแยะเสี ยงได้เช่น เสี ยงหนักเบาของคํา เสี ยงสู งตํ่าของประโยค โดยไม่จาํ เป็ นต้องเข้าใจ
ความหมาย
2. ทักษะการฟังระดับความรู ้ ทางภาษา (Knowledge of the language) หมายถึง ผูฟ้ ัง
สาธิตความสามารถในการฟังด้วยการแสดงความรู้เกี่ยวกับความจริ งของเรื่ องที่ฟัง กฎเกณฑ์การใช้ภาษา
และอื่นๆ โดยการตอบคําถามอย่างง่ายเกี่ ยวกับภาษาทําตามคําสั่งที่ คุน้ เคย จับคู่รูปภาพที่ มีความหมาย
เหมือนประโยค
3. ทักษะการฟังระดับถ่ายโอน หมายถึง ผูฟ้ ังใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ ใช้ขอ้ มูล
จากแหล่งหนึ่ ง และนําความรู้ เกี่ ยวกับข้อมูลนั้น ไปใช้เพื่อจุ ดประสงค์ใหม่อื่น ๆ เช่ น การเข้าใจแต่ ง
ประโยคขึ้นใหม่ที่มีคาํ ศัพท์และไวยากรณ์ที่เคยเรี ยนมาแล้ว
4. ทักษะการฟังระดับสื่อสาร หมายถึง ผูฟ้ ังใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือสําหรับการสื่ อสาร
อย่างเป็ นธรรมชาติ เช่ น สามารถเข้าใจเมื่อข้อความที่ ฟังมี ข ้อมูลใหม่ เข้าใจคํา พูด ของเจ้าของภาษา
ข้อความที่มีคาํ ศัพท์ใหม่โดยการใช้ความรู้ภูมิหลังคาดเดา
5. ทัก ษะการฟั งระดับวิเคราะห์ หมายถึง ผูฟ้ ังวิเคราะห์หรื อประเมินภาษาที่ฟังใน
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ลักษณะต่างๆ เช่น ด้านความเหมาะสม ด้านลีลาภาษา การใช้เสียง ภาษาชนิ ดใด เข้าใจความแตกต่างของ
คําพูดที่ใช้ระดับเสี ยงสูงตํ่า และสามารถอธิบายอารมณ์หรื อนํ้าเสียงของผูพ้ ดู ได้
นอกจากนี้ Valette (1977) เสนอแนะแนวทางการทดสอบและวัดความเข้าใจในการฟัง
ของผูเ้ รี ยนภาษาไว้ ดังนี้ 1) การทดสอบจับใจความสําคัญ (Skimming) เช่ น ฟั งเรื่ องเล่ านิ ทาน แล้ว
สามารถตั้ง ชื่ อ เรื่ อ งได้ ฟั ง ข่ า วแล้ว สามารถบอกประเด็น ข่ าวได้ 2) การทดสอบความเข้า ใจ (Oral
comprehension) เป็ นการทดสอบความเข้าใจในการฟังจากบทสนทนาที่ พูดเป็ นเจ้าของภาษาหรื อบทพูด
คนเดียว โดยใช้คาํ ถามแบบเลือกตอบที่มีการตั้งคําถามให้เข้าใจได้ง่าย และให้ผเู้ รี ยนอ่านคําถาม ก่อนฟัง
จากเทป จากนั้นเปิ ดเทปเสียงให้ผเู้ รี ยนฟังเป็ นตอนๆ ละ 1-2 ครั้ง เมื่อฟังแต่ละตอนจบแล้วให้ตอบคําถาม
การทดสอบสามารถวัดความเข้าใจความหมายย่อยๆ หรื อความหมายโดยรวม เช่ น การฟั งเพื่อจับใน
ความสําคัญ การฟังเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดเฉพาะบางอย่าง 3) การทดสอบรั บข้อมูล (Perception) เป็ น
การทดสอบความเข้าใจสิ่งที่ฟัง โดยผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมที่มอบหมายได้ เช่น ฟังข้อมูลเกี่ยวกับ
บุค คล แล้ว กรอกข้อมูลลงในตาราง สมมติสถานการณ์ให้ แล้วสรุ ปข้อความจากสิ่ งที่ ได้ยิน 4) การ
ทดสอบการถ่ายโอนคําพูด (Transfer the oral message) เป็ นการทดสอบวัดความเข้าใจในการฟังระดับสูง
ผูเ้ รี ยนต้องมีความสามารถในการรั บสารและถ่ายทอดสารที่ได้รับ เช่น การฟังเรื่ องเล่าและจดบันทึกไว้
จากนั้นนําไปเล่าต่อให้เพื่อนฟัง และ 5) การเขียนตามคําบอก (Dictation) ใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่ สามารถเขียนได้
เช่น ทดสอบความเข้าใจในคําศัพท์ หรื อประโยค โดยการแบ่งประโยคในการอ่านให้เป็ นธรรมชาติมาก
ที่สุด หลังจากนั้นให้ผเู ้ รี ยนเขียนลงไป
ทักษะการฟังสามารถวัดได้โดยการใช้คาํ ถามวัดความเข้าใจ ในชั้นเรี ยนการสอนฟังนั้น
ผูส้ อนออกแบบชุ ดคําถามความเข้าใจในการฟังเพื่อวัดว่าผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อหาอย่างไร การใช้
คําถามวัดความเข้าใจสามารถใช้ได้กบั ข้อความหรื อบทฟังชนิ ดต่างๆ สําหรับการวัดความรู้ ทักษะและ
ความสามารถ ทั้งนี้ Weir (1993) เสนอแนวทางการวัดและทดสอบความสามารถในการฟั ง ในลักษณะ
เป็ นรายการ (Checklist) ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่ม ความสามารถในการฟัง ดังนี้
กลุ่ม 1 การเข้าใจความหมายตรง หมายถึง เข้าใจข้อมูลในระดับพื้นฐานและความจริ งที่
ปรากฏอยูใ่ นเนื้อหาของบทฟัง ซึ่งผูฟ้ ังไม่จาํ เป็ นต้องเข้าใจทุกรายละเอียด แต่สามารถนําข้อมูลส่ วนต่างๆ
ที่เข้าใจไปใช้ในกิจกรรมการฟังได้ ประกอบด้วย 4 ลักษณะ 1) การฟังอย่างคร่ าวๆ (Gist) เป็ นการทดสอบ
ความสามารถในการเข้าใจเนื้ อ หาการฟั ง 2) การฟั ง เพื่ อจับ ประเด็น (Main idea) เป็ นการทดสอบ
ความสามารถในการแยกประเด็นหลักหรื อใจความสําคัญ ออกมาจากรายละเอียดข้อความสนับสนุ นหรื อ
ตัวอย่าง รวมถึงแยกแยะความแตกต่ างระหว่างความจริ งและความคิ ดเห็ น 3) การฟังเพื่อข้อมูลเฉพาะ
บางอย่าง (Specific information) คือการทดสอบความสามารถฟังเพื่อรู้ขอ้ มูลรายละเอียดบางอย่าง รวมทั้ง
เรี ยกคืนความจําเกี่ยวกับข้อมูลสําคัญ และ 4) การฟังเพื่อบอกทัศนคติและเจตนาของผูพ้ ดู
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กลุ่มที่ 2 การเข้าใจความหมายจากการสรุ ป เป็ นการวัดและทดสอบความเข้าใจในการ
ฟัง โดยสร้างการสรุ ปความหมายจากเนื้อหาที่มีขอ้ มูลบางอย่างไม่ชดั เจน หรื อไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง
ในบทฟัง ผูฟ้ ังจําเป็ นต้องฟังอย่างระมัดระวัง เพื่อสรุ ปความหมาย ประกอบด้วย 4 ลักษณะ 1) การสร้ าง
บทสรุ ปและอนุ มาน เพื่ อใช้ใ นการเข้า ใจเนื้ อหาทั่ว ไปที่ ฟัง 2) การเชื่ อ มโยงบริ บททางสังคมและ
สถานการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 3) การรู้หน้าที่ภาษาในการสื่ อสาร และ 4) การอนุ มานความหมาย
ของคําศัพท์ที่ไม่คุน้ เคยจากบริ บท
กลุ่ ม ที่ 3 การเข้ า ใจความหมายโดยใช้ ค วามรู้ ท างภาษาศาสตร์ เฉพาะ อาทิ
1) ความสามารถเข้าใจโดยการแยกแยะลัก ษณะของเสี ยงชนิ ด ต่ างๆ 2) ความสามารถเข้าใจโดยใช้
กฎไวยากรณ์ เช่ น การเปรี ยบเที ยบ สาเหตุ และผล 3) ความสามารถเข้าใจโดยใช้ค าํ เชื่ อมประโยค
4) ความสามารถเข้าใจโดยใช้ความรู ้ในการสร้างประโยค 5) ความสามารถเข้าใจโดยการอ้างอิงและเชื่อม
ประโยค เช่น “He” refers to…. และ 6) ความสามารถเข้าใจโดยการใช้คาํ ศัพท์
กลุ่มที่ 4 การฟังและการเขียน เป็ นการทดสอบความสามารถถ่ายโอนจากการฟังไปสู่การ
เขียน อาทิ ความสามารถในการสรุ ปเนื้อหาจากการบรรยายความรู้ในชั้นเรี ยน เป็ นการคัดเลือกเนื้ อหาที่
สําคัญและสรุ ปความเข้าใจ และความสามารถในการเลือกประเด็นหลักจากการฟังมาเขียนบันทึก
นอกจากนี้ แนวคิดในการวัดและทดสอบความสามารถในการฟั งของ Weir (1993) ดัง
รายละเอียดที่กล่าวมานั้น สอดคล้องคล้องกับโครงสร้ างการทดสอบทักษะฟั ง (Construct) ของข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์มาตรฐานสากล อาทิ ข้อสอบ TOEFL IELTS และ TOEIC ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการ
ทดสอบทักษะฟังทั้ง 4 กลุ่ม จึ งกล่าวได้ว่าแนวคิดของ Weir (1993) เป็ นที่ยอมรับและเหมาะสมในการ
นํามาใช้สอนและทดสอบความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ
ตามแนวคิดของ Rost (1994) มองว่าความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจนั้น ผูฟ้ ังจะมี
ทักษะที่ สาํ คัญต่ างๆ โดยการบูรณาการทุกทักษะเข้าด้วยกันจึงเกิดความเข้าใจในการฟัง ประกอบด้ว ย
1) ทัก ษะการรั บรู ้ (Perceptive skills) สามารถจําแนกเสี ยงลักษณะต่ างๆ ได้ และจดจําคําศัพท์ที่ฟังได้
2) ทักษะการวิเคราะห์ภาษา (Analysis skills) สามารถระบุกฎไวยากรณ์ทางภาษา และหน้าที่ทางภาษาเพื่อ
ใช้ในการตีความหมายได้ 3) ทักษะการสังเคราะห์ (Synthesis skills) สามารถเชื่ อมโยงองค์ประกอบของ
ภาษา ตัวชี้แนะทางภาษา และความรู ้ภูมิหลังที่มีมาใช้ประกอบการตีความเพื่อเข้าใจความหมาย
ต่อมา กรอบแนวทางการอธิ บายความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยน จากแนวคิ ดของ
Bachman และ Palmer (1996) เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็ นกรอบที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการทดสอบการฟัง โดยอธิ บายองค์ประกอบของความเข้าใจในการฟั ง และช่ วยให้ผทู ้ ดสอบ
ทางภาษามีความเข้าใจทักษะการฟังต่างๆ ความสามารถในการฟังของผูเ้ รี ยนสามารถรู้ได้จากสามารถทาง
ภาษาที่ ผูเ้ รี ยนนํา ความรู้ ม าใช้ใ นสถานการณ์ ก ารฟั ง ความสามารถทางภาษา ประกอบด้ว ย 1)
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ความสามารถด้านไวยากรณ์ คือ ผูฟ้ ังมีความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ การใช้เสียง โครงสร้างประโยค โครงสร้าง
คํา 2) ความสามารถด้านถ้อยคํา คือ ผูฟ้ ังเข้าใจคําพูดยาวหรื อการสื่อสารระหว่างผูพ้ ูดหลายคน และเข้าใจ
ลักษณะคําเชื่อม อ้างอิง วาทกรรม การลดหรื อละคํา 3) ความสามารถด้านใช้ภาษาสื่อสาร ทําให้ผฟู้ ังเข้าใจ
หน้าที่ของคําพูดและตีความหมายตามหน้าที่ภาษาในสถานการณ์สื่อสารต่างๆ และ 4) ความสามารถด้าน
ใช้ภาษาเหมาะสมกับบริ บท ทําให้ผฟู ้ ังเข้าใจภาษาในแต่ละสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะ
และการตีความคําพูดขึ้นอยูก่ บั บริ บทของการใช้ภาษาเฉพาะนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่น หรื อกลุ่มคนที่แตกต่าง
Buck (2001) อธิบายและระบุแนวทางสําคัญในการวัดและทดสอบความสามารถในการ
ฟังเพื่อความเข้าใจ ซึ่ งประกอบด้วย 3 แนวทาง คื อ 1) การทดสอบแยกทักษะ (Discrete point approach)
เป็ นแนวทางการทดสอบทักษะฟังที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย นับตั้งแต่ วิธีการสอนแบบฟัง-พูด
โดยแยกการฟังออกเป็ นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น การแยกแยะเสียง การถอดความ และการประเมินคําตอบ
เช่น การแยกแยะความแตกต่ างของเสี ยงเป็ นคู่ (Minimal pair) การฟังแล้ว เลือกตอบข้อที่ มีความหมาย
ใกล้เคียงที่สุดกับข้อความที่ฟัง 2) การทดสอบแบบบูรณาการ (Integrative approach) มีแนวคิดว่าการวัด
ความเข้าใจแบบแยกองค์ประกอบเป็ นการพยายามทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาเพียงด้านหนึ่ งในเวลาเดียว
ส่วนการทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจแบบบูรณาการเป็ นความพยายามวัดความสามารถของผูเ้ รี ยนในการใช้
ความรู้ทางภาษาหลายๆ ด้านพร้อมกันในเวลาเดียว เพราะการเข้าใจภาษามีลกั ษณะที่มากกว่าการเข้าใจ
จากผลรวมของหน่ อยย่อยทางภาษา ชนิดของคําถามที่ใช้ในการทดสอบแนวนี้ คือ การเขียนตามคําบอก
กับการเติมคํา และ 3) การทดสอบเชิ งสื่ อสาร (Communicative approach) การวัดความเข้าใจในการฟัง
แนวนี้ เกิ ด ขึ้ น ในเวลาเดี ยวกับการทดสอบแบบบูรณาการ ซึ่ งเป็ นผลมาจากแนวคิด การสอนภาษาเชิ ง
สื่อสาร โดยผูฟ้ ังต้องสามารถเข้าใจข้อความและนําไปใช้ในบริ บทสื่อสาร รู ปแบบคําถามเชิงสื่อสารต้องมี
ลักษณะเสมือนจริ งและเป็ นธรรมชาติของภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน ซึ่ งผูฟ้ ั งจําเป็ นต้องมี
ทักษะทางปั ญญาขั้นสูง (Higher-level cognitive skills) อย่างไรก็ตาม การทดสอบทักษะการฟังเชิงสื่อสาร
เป็ นเรื่ องยาก ในการครอบคลุมสถานการณ์สื่อสารทั้งหมด บริ บท และหัวข้อในการใช้ภาษา
นอกจากนี้ การทดสอบความสามารถในการฟั ง โดยใช้ค ํา ถาม สามารถแบ่ ง เป็ น
5 ประเภท Philips (2006) อธิบายคําถามวัดความเข้าใจในการฟั ง ซึ่ งประกอบด้วย 3 ระดับการฟังเพื่อ
ความเข้าใจ พอสรุ ปดังนี้
1. ความเข้าใจพื้นฐาน (Basic comprehension) เป็ นคําถามเพื่อดึ งคําตอบทั้งหมดที่มีอยู่
ในบทความ คําถามเหล่านี้อาจถามเกี่ยวกับประเด็นหลักทั้งหมด เช่น ใจความสําคัญ หัวข้อ หรื ออาจถาม
รายละเอียดเฉพาะบางอย่างในบทความ ความเข้าใจระดับนี้ ประกอบด้วย 2 ชนิดคําถาม คือ
1.1 คําถามด้านประเด็นหรื อส่วนสําคัญ (Gist questions) เป็ นคําถามเกี่ยวกับแนวคิด
โดยรวมของเรื่ องที่ฟังทั้งหมด เช่น เป็ นเรื่ องราวอะไร หัวข้ออะไร ใจความสําคัญของเรื่ องคืออะไร และ
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จุดประสงค์ของเรื่ องคืออะไร ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถพบข้อมูลดังกล่าวในบทฟังอย่างง่ายดาย เพราะมีการพูด
ไว้โดยตรงในบทฟัง หรื ออาจต้องสังเคราะห์ขอ้ มูลจากส่ วนต่ างๆ ของบทฟั งเพื่อเข้าใจแก่นเรื่ อง ดังนั้น
คําถามชนิ ดนี้ ได้แก่ What is the subject of the passage? What is the topic of the passage? What is the
main idea of the passage? What is the purpose of the passage?
1.2 คําถามด้านรายละเอียด (Detailed questions) เป็ นคําถามเกี่ยวส่ ว นเฉพาะของ
ข้อมูลที่กล่าวไว้ในบทความ มุ่งเน้นรายละเอียดจากบทความ เช่น What is stated in the passage? What is
indicated in the passage?
2. ความเข้าใจการใช้ภ าษาทางปฏิบัติ (Pragmatic understanding) คําถามในระดับนี้
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนตอบเหตุ ผลและความรู้สึกของผูพ้ ูดในสถานการณ์เฉพาะ คําถามเหล่านี้ อาจทดสอบ
ความเข้าใจผูเ้ รี ยนถึงจุ ดประสงค์ของผูพ้ ูด กล่าวคือ นอกจากเข้าใจว่าพูดอะไร ยังต้องเข้าใจด้วยว่าพูด
ทําไม นอกจากนี้ อาจถามให้ผเู ้ รี ยนระบุได้ว่าผูพ้ ดู ได้กล่าวบางอย่างเช่น ขอโทษ อธิบาย เปลี่ยนหัวข้อพูด
เปลี่ยนความคิดเห็น หรื อแนะนําการกระทํา ดังนั้น ในการตอบคําถามนี้ ผูฟ้ ังต้องฟังว่าผูพ้ ดู ได้กล่าวอะไร
ในบริ บทหนึ่ งและสรุ ปจุดประสงค์ของผูพ้ ดู เช่นคําถามว่า Why does the speaker say this?
ในอีกลักษณะหนึ่ งของคําถามเพื่อความเข้าใจในการฟัง คื อ การถามเกี่ยวกับท่าทีหรื อ
ทัศนคติของผูพ้ ดู ผูเ้ รี ยนอาจถูกถามว่าผูพ้ ดู มีท่าทีรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อบางอย่าง บางครั้งผูพ้ ูดจะไม่
พูดโดยตรงถึงความรู ้ สึกอย่างไร รู ้ สึกเชิงบวกหรื อเชิงลบ มีความสุ ขหรื อเศร้าใจ การใช้คาํ ที่ผพู้ ูดกล่าว
ประกอบกับบริ บทที่พูดถึง และวิธีใช้คาํ พูดช่ วยให้ผฟู้ ังเข้าใจทัศนคติ ของผูพ้ ูด ได้ ตัวอย่างคําถาม เช่ น
What is the attitude/ opinion/ point of view of the speaker? Select the sentence that best expresses how
the speaker feels. What does the speaker mean?
3. การเชื่อมโยงข้อมูล (Connecting information) คําถามเกี่ ยวกับการเชื่ อมโยงข้อมูลมี
ความเกี่ ยวข้องกับแนวคิ ด ต่ างๆ มากกว่าข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ ง แบ่งเป็ นคําถามด้านการจัด ระเบี ยบ
ความคิด และคําถามด้านความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของบทฟัง
3.1 คํา ถามด้านการจัด ระเบี ย บความคิ ด (Organization questions) เป็ นการถาม
เกี่ยวกับบทความมีก ารจัด ระเบี ยบความคิ ดอย่างไร อาจถามผูเ้ รี ยนเฉพาะข้อมูลที่ ได้ยินว่าจัดระเบียบ
ความคิดอย่างไร หรื อให้ผเู้ รี ยนเติมข้อมูลในผังเพื่ อแสดงการจัดระเบี ยบความคิ ด คําถามชนิ ดนี้ มาจาก
พื้นฐานความเข้าใจประเด็นหลักของเรื่ อง และมีการจัดระเบียบประเด็นการพูดอย่างไร ตัวอย่างคําถาม
เช่น How is the information in the passage organized? Please fill a chart to show the organization of the
passage.
3.2 คําถามด้า นความสัมพัน ธ์ข องแนวคิ ด (Relationship questions) เป็ นการถาม
เกี่ยวกับความแตกต่างทางความคิดหรื อส่วนของข้อมูลในบทความที่เกี่ยวข้องกัน คําตอบของคําถามชนิ ด
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นี้ ได้มากจากข้อมูลส่ วนต่ างๆ จากบทความมากกว่าข้อมูลเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างคําถาม เช่น What is
most likely….? What is implied…..? What can be inferred…?
จากแนวคิดการวัดและประเมินทักษะการฟังดังกล่าว สรุ ปได้ว่า กิจกรรมการวัดความ
เข้าใจในการฟังมีหลากหลายวิธีการ และควรมีลกั ษณะการประเมินตามสภาพจริ ง โดยการประเมินเป็ น
ระยะ เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการฟังของผูเ้ รี ยนรายบุคคล ทั้งนี้ ผูส้ อนควรเลือกกิจกรรมที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้และการทดสอบ เพื่อบ่ งบอกถึงความสามารถของผูเ้ รี ยนภาษา เช่น
กิจกรรมการฟังแล้วเลือก (ภาพ วัตถุ หรื อข้อความ) ฟังแล้ววาดภาพ ฟังแล้วตอบคําถาม ฟังแล้วจดบันทึก
ฟังแล้วต่อเนื้ อเรื่ องตอนจบ ฟังแล้วแปลเป็ นภาษาแม่ ฟังแล้วสามารถนํารู ปแบบการพูดไปใช้ และฟังแล้ว
สามารถสนทนาสื่ อสารได้ เป็ นต้น
การวัดและประเมินทักษะการพูด
ในอดี ต ที่ ผ่านมา การสอนทัก ษะพูด เป็ นการฝึ กพูดตามและการจดจําบทสนทนาใน
หนังสือตํารา ต่อมาเมื่องานวิจยั ด้านการรับรู้ภาษา ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เข้ามามีบทบาทสําคัญ ทําให้
ความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ทกั ษะพูดมีการเปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือ การสอนภาษาแนวสื่ อสารมุ่งเน้น
การปฏิ สั ม พัน ธ์ จ ริ ง การเรี ยนรู ้ เ น้ น ผูเ้ รี ยนเป็ นสํา คัญ กิ จ กรรมเน้น ภาระงาน และการสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวันที่มีจุดประสงค์อย่างมีความหมาย ผูเ้ รี ยนควรรับรู้และใช้ภาษาในบริ บทที่ผสู้ อนคอยแนะ
แนวมิใช่การควบคุม ผูเ้ รี ยนจึงจําเป็ นต้องได้รับโอกาสต่างๆ ในการแสดงความสามารถสื่ อสารทางวาจา
ซึ่ง Oller (1979) อธิบายว่า การทดสอบภาษาเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ ง ที่พยายามวัดผลว่า ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้
หลักสูตรรายวิชา หรื อบางส่ วนของหลักสูตรรายวิชา ได้มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ เป็ นการวัดผลว่าผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้กิจกรรมภาษาและบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรรายวิชาได้มากน้อยเพียงใด
เมื่อกล่าวถึงการทดสอบความสามารถการพูดการวัดความสามารถในการพูดเป็ นเรื่ องท้า
ทายสําหรับผูส้ อน เนื่ องจากปั จจัยหลายอย่างที่ มีอิทธิ พลต่ อความประทับใจของผูส้ อนหรื อผูท้ ดสอบว่า
ผูเ้ รี ยนสามารถพูดภาษาได้ดีอย่างไร กล่าวคือ เมื่อผูส้ อนประเมินการพูดของผูเ้ รี ยน หมายความว่าทักษะ
การฟังของผูส้ อนได้กาํ หนดความเที่ยงตรงของการทดสอบพูดปากเปล่า เช่น การให้คะแนนระดับ 1 ถึง 5
ซึ่งเป็ นเรื่ องยากในการพิจารณาว่าความแตกต่างของคะแนนในแต่ละระดับเป็ นอย่างไร ซึ่ งผูท้ ดสอบการ
พูดต้องใช้เวลาและประสบการณ์ ในการวัดความสามารถการพูดเพื่อให้ได้ผลการวัด ประเมินที่ถูกต้อง
(Brown, 2004) แนวทางในการทดสอบการพูดสื่ อสารจากนักการศึกษาและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง พอ
สรุ ปได้ดงั นี้
การวัดผล (Assessment) เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู้และการเรี ยน
การสอน ทําให้ผสู้ อนทราบประสิทธิผลของการสอนและการบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ดังนั้น ในการ
ประเมินและให้คะแนนการใช้ภาษาพูดของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจําเป็ นต้องเริ่ มจากการระบุระดับของภาษาที่
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ตั้งเป้ าหมายและกําหนดองค์ประกอบการพูด ซึ่ง Brown (2004) เสนอองค์ประกอบเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 1) การออกเสียง 2) ความคล่องแคล่ว 3) คําศัพท์ 4) ไวยากรณ์ 5) ลักษณะถ้อยคํา (ความเหมาะสม
กับสังคมวัฒนธรรม บริ บท การเชื่อมโยงถ้อยคํา) และ 6) กิจกรรมการเรี ยน (การบรรลุจุดประสงค์ของ
กิจกรรมเรี ยนรู ้) และการให้คะแนน มี 2 ลักษณะ คือ การให้คะแนนแบบรวม (Holistic rubric) หมายถึง
การวัดผลว่าระดับความสามารถในการพูด โดยให้คะแนนผลรวมเมื่อผูเ้ รี ยนมีความสามารถตามคําอธิบาย
(Description) ของเกณฑ์ (Rubric) และการให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic rubric) คือ การให้คะแนน
ความสามารถในการพูดแบบแยกเกณฑ์เป็ นองค์ประกอบต่างๆ เช่น การออกเสี ยง การเลือกใช้คาํ ความ
สมบูรณ์ในการทํากิจกรรม ระดับของถ้อยคํา ความคล่องแคล่ว และไวยากรณ์
ในด้า นการให้ ค ะแนนความสามารถในการพูด นั้ น Harris (1969) เสนอเกณฑ์ ป ระเมิ น
ความสามารถในการพูดสื่ อสารไว้ ในลักษณะการประเมินค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ 1) การ
ออกเสี ยง 2) ไวยากรณ์ 3) คําศัพท์ 4) ความคล่องแคล่ว และ 5) ความเข้าใจได้ พร้ อมให้ค าํ อธิ บาย
รายละเอียดไว้ดงั นี้
1. ด้านการออกเสี ยง (Pronunciation)
5 คะแนน หมายถึง การออกเสียงได้เทียบเท่าเจ้าของภาษา
4 คะแนน หมายถึง การออกเสียงได้ดี แต่ยงั มีปัญหาการออกเสียงบางเสียงอยู่
3 คะแนน หมายถึง การออกเสียงมีปัญหาอยูบ่ า้ ง มักออกเสียงผิดและทําให้สบั สน
2 คะแนน หมายถึง การออกเสียงมีปัญหามาก ยากต่อการเข้าใจ
1 คะแนน หมายถึง การออกเสียงมีปัญหาหนักมาก ไม่สามารถเข้าใจคําพูดได้เลย
2. ด้านไวยากรณ์ (Grammar)
5 คะแนน หมายถึง มีขอ้ ผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์เพียงเล็กน้อย
4 คะแนน หมายถึง มีขอ้ ผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์อยูบ่ า้ ง แต่สื่อความหมายได้
3 คะแนน หมายถึง มีขอ้ ผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์บ่อยครั้ง สื่อความหมายผิดบ้าง
2 คะแนน หมายถึง ใช้ไวยากรณ์พ้ืนฐานง่ายๆ ได้ แต่เรี ยงลําดับคําผิดบ่อยๆ
1 คะแนน หมายถึง ใช้ไวยากรณ์ผดิ มาก ไม่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้
3. ด้านคําศัพท์ (Vocabulary)
5 คะแนน หมายถึง ใช้คาํ ศัพท์สาํ นวนในวงกว้าง เทียบได้กบั เจ้าของภาษา
4 คะแนน หมายถึง ใช้คาํ ศัพท์ผดิ บ้าง และไม่เหมาะสมในบางครั้ง
3 คะแนน หมายถึง ใช้คาํ ศัพท์ผดิ บ่อย ประโยคคําพูดสนทนาอยูใ่ นวงจํากัด
2 คะแนน หมายถึง มักใช้คาํ ศัพท์ผดิ มีวงคําศัพท์จาํ กัดมาก
1 คะแนน หมายถึง ขาดความรู้ดา้ นคําศัพท์ ไม่สามารถสนทนาได้
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4. ด้านความคล่องแคล่ว (Fluency)
5 คะแนน หมายถึง พูดได้อย่างคล่องแคล่ว เป็ นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา
4 คะแนน หมายถึง มีความคล่องแคล่วในการพูดดี แต่มีพดู สะดุดในบางครั้ง
3 คะแนน หมายถึง ความคล่องแคล่วในการพูดไม่เป็ นธรรมชาติ พูดสะดุดบ่อย
2 คะแนน หมายถึง มักหยุดเว้นช่วงการพูดอยูเ่ สมอ หยุดคิดเป็ นเวลานาน
1 คะแนน หมายถึง หยุดเว้นช่วงการพูดนานมาก ไม่สามารถสนทนากันได้
5. ด้านความเข้าใจ (Comprehension)
5 คะแนน หมายถึง พูดสื่อความหมายให้เข้าใจได้ครบถ้วน โดยไม่มีปัญหา
4 คะแนน หมายถึง พูดสื่อความหมายให้เข้าใจได้ดี แต่พดู ซํ้าในบางครั้ง
3 คะแนน หมายถึง พูดสื่อความหมายพอเข้าใจได้ แต่พดู ค่อนข้างช้า และพูดซํ้าๆ
2 คะแนน หมายถึง พูดสื่อความหมายให้เข้าใจได้ยากลําบาก พูดช้า พูดซํ้าไปซํ้ามา
1 คะแนน หมายถึง ไม่สามารถพูดสื่อความหมายให้เข้าใจได้เลย
Underhill (1982) แบ่ งประเภทของการทดสอบความสามารถในการพูด สื่ อสารเป็ น
3 ประเภท คือ 1) การทดสอบแบบวัดตรง (Direct oral test) คือ การวัดการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารใน
สถานการณ์จริ ง เช่น การพูดถามตอบ การสนทนาโต้ตอบ การพูดเล่าเรื่ อง 2) การทดสอบแบบวัดกึ่งตรง
(Semi direct oral test) เป็ นการวัดโดยกําหนดการใช้ภาษาสื่ อสาร โต้ตอบของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ เช่น
การตอบคําถามกับเครื่ องบันทึ กเสี ยง และ 3) การทดสอบแบบวัดอ้อม (Indirect oral test) โดยการแปลง
ภาษาที่ ใช้สื่อสารในสถานการณ์ จริ งให้อยู่ในรู ปของสื่ อหรื อข้อความแทน เช่ น ข้อสอบแบบตัว เลื อก
(Multiple choices) ข้อสอบเติมคํา เป็ นต้น
นอกจากนี้ Heaton (1990) เสนอแนวทางการทดสอบการพูดในชั้นเรี ยน และตัวอย่าง
กิจกรรมการทดสอบการพูดของผูเ้ รี ยนภาษาไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้
1. การเล่าเรื่ องซํ้าๆ (Retelling stories) การทดสอบย่อยนี้ มีประโยชน์มากกว่าการอ่าน
ออกเสี ยง คื อ ผูเ้ รี ยนจะอ่านในใจจากเรื่ องที่ ผสู ้ อนเตรี ยมประมาณ 2-3 นาที แล้วนําไปเล่าให้ผอู้ ื่นฟั ง
จุดประสงค์ของการทดสอบนี้ เพื่อให้คะแนนผูท้ ดสอบในส่ วนที่ เป็ นการออกเสี ยงเท่ านั้น ไม่คาํ นึ งว่าผู้
ทดสอบจะเล่าเรื่ องถูกหรื อไม่
2. การใช้ภ าพเพื่อการบรรยาย (Pictures for description) เป็ นการทดสอบโดยผู้
ทดสอบให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบบรรยายรู ปภาพง่ายๆ เช่น รู ปถ่าย หรื อโปสเตอร์ โดยอธิ บายว่าสิ่ งที่อยู่ใน
ภาพเป็ นอย่างไร ผูเ้ ข้ารับการทดสอบอาจพูดจากจินตนาการ และผูท้ ดสอบไม่ควรถามคําถามจากภาพมาก
เกินไป
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3. การใช้ภ าพเพื่อการเปรี ยบเที ยบ (Picture for comparison) เป็ นการทดสอบที่
น่าสนใจมากขึ้น คือ ผูท้ ดสอบจะให้รูปแบบที่ คล้ายกันกับผูเ้ ข้ารั บการทดสอบ 2 คน ๆ ละ หนึ่ งใบ ให้ผู้
เข้ารับการทดสอบพูดแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อหาสิ่งที่แตกต่างจากภาพที่ตนเองถืออยู่
4. การเรี ยงลําดับภาพเพื่อการเล่าเรื่ อง (Sequences of pictures) เป็ นวิธีการทดสอบ
โดยผูท้ ดสอบให้ผเู ้ ข้ารับการทดสอบเล่าเรื่ องจากภาพตามลําดับเหตุการณ์ ซึ่ งเป็ นการทดสอบรายบุคคล
ถ้าผูท้ ดสอบต้องการทดสอบเป็ นคู่ ก็สามารถทําได้โดยนําภาพทั้งหมดมาปนกัน ให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบ
ทั้งคู่ช่วยกันพูดลําดับเหตุการณ์จากภาพ
5. การสัมภาษณ์ (Oral interview) เป็ นการทดสอบความสามารถในการพูดที่ดีมาก
โดยถามผูท้ ดสอบเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัว เช่น ชื่อ งานอดิเรก สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ช่วยให้ผทู้ ดสอบรู้สึก
สบายใจที่จะตอบ และผูส้ มั ภาษณ์ยงั ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวผูท้ ดสอบอีกด้วย
อย่างไรก็ ตาม Weir (1993) ได้เสนอวิธีก ารทดสอบความสามารถในการพูด เพื่อการ
สื่อสาร โดยพิจารณาจากลักษณะและปริ มาณการปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ 4 แนวทาง ดังนี้
1. การสัมภาษณ์ แบบอิสระ (Free interview) การสนทนาชนิ ด นี้ ไม่ มีโ ครงสร้ าง
แน่นอน และไม่มีการวางแผนหรื อกระบวนการใดๆ ล่วงหน้า จึ งเป็ นการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ
และสามารถเปลี่ยนทิศทางการปฏิสมั พันธ์หรื อแนะนําหัวข้อที่ พูดใหม่ได้ โดยมีโอกาสในการจัดการกับ
การปฏิสมั พันธ์และใช้เทคนิ คการสื่ อความหมายให้เข้าใจตรงกัน
2. การสัมภาษณ์ แบบควบคุ ม (Controlled interview) การสัมภาษณ์ แบบนี้ เป็ น
กระบวนการทดสอบที่วางแผนและตัดสินใจล่วงหน้า ผูส้ มั ภาษณ์เตรี ยมคําถามเพื่อประเมินความสามารถ
ในการพูดของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ ดังนั้น ผูท้ ดสอบจึ งเป็ นผูจ้ ดั การปฏิสัมพันธ์และการเริ่ มต้นการเลือก
หัวข้อการสนทนาและดําเนิ นการสนทนา ผูเ้ ข้ารับการทดสอบจึงทําได้เพียงพูดตอบสนอง
3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) ผูเ้ ข้ารับการทดสอบต้องแสดงบทบาทตาม
การปฏิสมั พันธ์ในสถานการณ์ที่กาํ หนด การสนทนาอาจเป็ นบทบาทของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ 2 คน หรื อผู้
ทดสอบอาจสวมบทบาทเป็ นคนหนึ่งของการสนทนา
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่หายไป ระหว่างผูท้ ดสอบกับผูเ้ ข้ารั บการทดสอบ ต้องพูด
สื่อสารเพื่อขอข้อมูลที่หายไประหว่างกัน
Knight (1992) เสนอเกณฑ์การให้คะแนนที่นาํ ไปใช้ในการทดสอบการพูด โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็ น 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านไวยากรณ์ ความถูกต้อง 2) ด้านคําศัพท์ จํานวนและความถูกต้อง
3) ด้านการออกเสี ยง เช่น เสี ยงหนักเบาของคําและจังหวะ การออกเสี ยงสูงตํ่าในประโยค การเชื่อมเสี ยง
ละเสี ยง 4) ด้านความคล่อง เช่ น ความเร็ วในการพูด การลังเลขณะพูด การลังเลก่อนพูด 5) ทักษะการ
สนทนา เช่น หัวข้อการพูด การเริ่ มพูด การผลัดเปลี่ยนกันพูด การควบคุมหัวข้อพูด การเชื่อมโยงถ้อยคํา
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การรักษาบทสนทนา 6) ด้านทักษะทางภาษาศาสตร์สงั คม เช่น ใช้ภาษาทางการหรื อไม่เป็ นทางการ การ
เชิญชวน ทําเนี ยบและลีลาภาษา 7) ด้านท่าทางประกอบการพูด เช่น การสบสายตา การออกท่าทาง การ
แสดงสีหน้า และ 8) ด้านเนื้อหา เช่น การตรงประเด็น การโยงเนื้ อหาถ้อยคํา ซึ่งเป็ นเกณฑ์การให้คะแนน
ที่ค่อนข้างละเอียดต่อการนําไปใช้
นอกจากนี้ การทดสอบและวัดความสามารถในการพูดของผูเ้ รี ยนภาษา สามารถกระทํา
ได้ 3 แนวทาง คือ การวัดแบบไม่เป็ นทางการ การวัดแบบเป็ นทางการ และการวัดด้วยตนเอง กล่าวคือ
1. การวัด ทัก ษะการพูด อย่า งไม่เ ป็ นทางการ (Informal assessment) นับว่ า มี
ความสําคัญมาก เนื่องจากการทดสอบการพูดอย่างเป็ นทางการเป็ นเรื่ องยากในบริ บทของการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยน การวัดผลไม่เป็ นทางการมีลกั ษณะง่าย โดยการสังเกตการณ์ผเู้ รี ยนและตรวจสอบการทํา
กิจกรรมเรี ยนรู้ในชั้นเรี ยน ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและตรวจสอบความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน โดยใช้มาตร
วัด (Band scale) ซึ่งเป็ นมาตรฐานความเข้าใจตรงกันสําหรับการวัดผล ตัวอย่างมาตรวัดผลทักษะการพูด
มีดงั นี้
ระดับคะแนน
ความสามารถ
คําอธิบาย
5
พูดได้คล่องแคล่ว
เกือบไม่มีขอ้ ผิดพลาด
4
พูดได้ค่อนข้างคล่อง
มีขอ้ ผิดพลาดบางอย่าง
3
มีปัญหาในการพูดบ้าง
มีขอ้ ผิดพลาดมาก
2
มีปัญหาในการพูด
เกือบไม่สามารถเข้าใจได้
1
ไม่สามารถใช้ภาษาพูดได้
ไม่สามารถเข้าใจได้
2. การวัดทักษะการพูดอย่างเป็ นทางการ (Formal assessment) มีรูปแบบการทดสอบ
การออกแบบและวางแผนอย่างมีโ ครงสร้ าง และการบริ หารจัด การที่ มากกว่าการสังเกตการณ์ และ
ตรวจสอบผูเ้ รี ยน รู ปแบบการทดสอบมีความหลากหลายตามชนิ ด ของกิ จกรรม ซึ่ งมีขอ้ ดี และข้อเสี ย
แตกต่างกัน ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์ แบบอิสระ (Free interviews) ผูเ้ รี ยนพูดคุยในกลุ่มหรื อพูดเดี ยว มี
ข้อดี คือ มีความเสมือนจริ งและลดความตึงเครี ยดของผูเ้ รี ยน ส่วนข้อเสี ย คือ ความยากในการให้คะแนน
การแสดงออก หรื อปั จจัยทางบุคลิกภาพ และผูท้ ดสอบจําเป็ นต้องรักษาการสนทนาในเวลาเดียวกันที่ให้
คะแนน
2.2 การอธิ บายรู ปภาพ (Picture description) การใช้รูปภาพหรื อภาพวาดให้ผเู้ รี ยน
อธิบายสิ่งที่เห็นและความคิดเห็น ข้อดี คือ ผูท้ ดสอบมีเวลาในการฟังและผูเ้ รี ยนเห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม แต่
มีขอ้ เสีย คือ เป็ นกิจกรรมที่ไม่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น

86
2.3 การถ่ายโอนข้อมูล (Information transfer) เป็ นช่องว่างข้อมูลของข้อความหรื อ
รู ปภาพ มีขอ้ ดี คือ การวัดผลดูสมจริ ง ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องสื่อสารและทดสอบการใช้กลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์
ส่ ว นข้อ เสี ย คื อ อาจเกิ ด ปั ญ หาเมื่ อ ผูเ้ รี ยนอี ก ฝ่ ายมี ทัก ษะการพูด ด้อ ยกว่ า ผูเ้ รี ยนอี ก คน หรื อด้อ ย
ความสามารถในการพูดทั้งคู่
2.4 การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ให้ผเู ้ รี ยนสวมบทบาทที่สมมติข้ ึนมาโดยมี
หรื อไม่มีขอ้ มูลชี้แนะ ข้อดี คื อ การทดสอบปฏิสัมพัน ธ์ได้ดี และเป็ นการทดสอบที่ใช้โ ดยทัว่ ไป แต่ มี
ข้อเสีย คือ อาจทดสอบความสามารถในการแสดงมากกว่าการใช้ภาษา
2.5 การนําเสนอปากเปล่า (Oral presentation) ให้ผเู้ รี ยนเตรี ยมคําพูดสั้นๆ มีขอ้ ดี
คือ การทดสอบเสมือนจริ งและให้เวลาผูท้ ดสอบในการวัดผลการแสดงความสามารถทางภาษา ส่ ว น
ข้อเสีย คือ ไม่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นและอาจมีความกดดันสูง นอกจากนี้ ยังไม่เหมาะกับผูเ้ รี ยนที่มีอายุนอ้ ย
3. การวัด ทัก ษะพูด โดยการประเมิน ตนเอง (Self-assessment) เป็ นกิ จ กรรมการ
ทดสอบทักษะการพูดของผูเ้ รี ยนที่ยากในการนําไปใช้ ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ การสร้างเกณฑ์การ
ให้คะแนนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ล่วงหน้าว่าจะสะท้อนความคิดอะไร ควรถามให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนความคิ ดเห็นต่อ
ความสําเร็ จในการพูดและความบกพร่ องที่ตนเองเข้าใจมากกว่าให้ผเู้ รี ยนให้คะแนนตนเอง ซึ่ งผูส้ อนควร
ตรวจสอบและให้ขอ้ มูลย้อนกลับไปยังผูเ้ รี ยน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนต้องการการสนับสนุ นและต้องการรู้ว่ามี
ข้อผิดพลาดในการพูดสื่อสารใดบ้างที่เป็ นสาเหตุให้ผอู้ ื่นไม่เข้าใจหรื อเข้าใจผิด
ทั้งนี้ Ur (1996) อธิบายว่า การสร้างการทดสอบทักษะพูดนั้น เป็ นประโยชน์สาํ หรั บ
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อน เนื่ องจาก ทําให้ผสู ้ อนได้รับข้อมูลว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะในระดับใดขณะนั้น เพื่อ
ช่วยตัดสินว่าจะสอนสิ่งใดถัดไป ทําให้ผเู้ รี ยนทราบว่าตนเองมีความรู้อะไร และตระหนักว่าจําเป็ นต้อง
เรี ยนรู้หรื อทบทวนสิ่งใด การวัดผลเพื่อจุดประสงค์บางอย่างของการสอน เช่น การให้คะแนนปลายภาค
ตัดเกรด และการสร้างแรงจูงใจผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้หรื อทบทวนกิจกรรมเรี ยนรู้บางอย่าง ซึ่ งเทคนิ คการ
ทดสอบการพูดเพื่อวัดความสามารถในการพูด ได้แก่ การถามและตอบ (Questions and answers) การพูด
คนเดียว (Monologue) การสร้างบทสนทนา (Conversation) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) และการ
โต้วาที (Debate)
Brown (2004) เสนอแนะว่าการวัดความสามารถในการพูดของผูเ้ รี ยน มีอยู่ 5 ประเภท
คือ 1) การเลียนเสี ยง (Imitative) คือ การวัดตรวจสอบความสามารถในการออกเสี ยง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการเข้าหรื อสื่ อความหมาย หรื อการมี ส่ว นร่ ว มในการสนทนา 2) การพูด อย่างสั้ น
(Intensive) เป็ นการทดสอบความสามารถทางภาษาในวงแคบ เช่น การใช้ไวยากรณ์ วลี คําศัพท์ และเสียง
เช่น การเน้นเสี ยงหนักเบาของคํา เสี ยงสูงตํ่าของประโยค จังหวะการพูด 3) การโต้ตอบ (Responsive) เป็ น
การทดสอบที่มีก ารโต้ตอบปฏิสัมพัน ธ์และทดสอบความเข้าใจในบทสนทนาสั้นๆ เช่ น ทัก ษะการคุ ย
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กันเอง การขอร้องอย่างง่าย ซึ่งมีการถามโต้ตอบสองสามประโยค 4) การพูดอย่างมีปฏิสัมพันธ์ มีลกั ษณะ
คล้ายกับการพูดโต้ตอบ แต่ เป็ นการพูดสนทนาที่ยาวมากกว่า คู่สนทนามีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันมากขึ้น
ผลัดเปลี่ยนกันพูด และการใช้ความรู ้ทางภาษาในวงกว้าง เช่น ไวยากรณ์ คําศัพท์ การออกเสียงต่างๆ การ
เข้าใจเสี ยงที่ ละ การลดรู ปประโยค การละคํา การใช้ค าํ แสลง อารมณ์ การพูด และความรู้ทางสังคม
วัฒนธรรมการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้อง และ 5) การพูดคนเดียว (Extensive) เป็ นการทดสอบความสามารถใน
การพูดคน เช่น การนําเสนอผลงาน การรายงาน การเล่าเรื่ อง และการพูดในที่สาธารณะ
ต่อมา Thornbury (2005) กล่าวว่าแนวทางการวัดทักษะการพูด สามารถทําได้ 2 วิธี คือ
1) การให้คะแนนแบบรวม (Holistic scoring) เป็ นการให้คะแนนครั้งเดียวเป็ นพื้นฐานของความสามารถ
ในการพูดทั้งหมด ซึ่งเหมาะกับการทดสอบการพูดแบบไม่เป็ นทางการเพราะสามารถทําได้อย่างรวดเร็ ว
และ 2) การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring) เป็ นการให้คะแนนแยกสําหรับแต่ละลักษณะ
กิ จ กรรมการพูด และถึ ง แม้ก ารให้ ค ะแนนแบบแยกนี้ จะใช้เวลานานมากกว่า แต่ เ ป็ นการพิ จ ารณา
ความสามารถในการพูดที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลากหลาย และการเลือกปัจจัยที่ใช้ในการวัดได้เหมาะสมก็จะ
เป็ นการยุติธรรมและน่ าเชื่อถือมากกว่า ซึ่งการทดสอบการฟังนั้นเป็ นเรื่ องต้องใช้เวลาและไม่ง่าย ผูส้ อน
จําเป็ นต้องมีเวลามากสําหรับการวัดความสามารถการพูดของผูเ้ รี ยนแต่ละคน และผูท้ ดสอบก็จาํ เป็ นต้องรู้
เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อนําไปใช้ในการแสดงความสามารถของตน Thornbury จึงเสนอเกณฑ์การให้
คะแนนที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คื อ 1) ไวยากรณ์และคําศัพท์ 2) การจัดองค์ประกอบถ้อยคําพูด 3) การ
ออกเสี ยง และ 4) การสื่ อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์ นอกจากนี้ Thornbury เสนอเทคนิ คการทดสอบทักษะ
การพูด ซึ่งเป็ นเทคนิ คที่ใช้กนั เป็ นส่ วนมากเพือ่ ทดสอบการพูดของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยน ได้แก่ การสัมภาษณ์
การพูดคนเดี ยวแบบสด การพูดคนเดียวแบบบัน ทึ กเสี ยง การแสดงบทบาทสมมติ การอภิ ปรายและ
กิจกรรมพูดร่ วมกัน และการใช้ภาพ
จากแนวทางการวัดและประเมินผลทักษะการฟั ง-พูดดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การทดสอบ
ความสามารถในการฟั ง-พูด ภาษาอังกฤษนั้น มีกิ จ กรรมทดสอบในชั้น เรี ยนที่ หลากหลาย การเลือก
กิจกรรมทดสอบความสามารถให้เหมาะสมขึ้ นอยู่ก ับวัตถุประสงค์ในการเรี ยนการสอน และพิ จารณา
เลือกกิจกรรมการทดสอบที่สอดคล้องกับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน ให้คาํ ชี้แจงและอธิ บายวิธีการ
ดําเนินการทดสอบและเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อประเมินผลความสามารถได้อย่างยุติธรรมและมีความ
เที่ยงตรง
2.4 กลยุทธ์ การฟัง-พูด
ในหั ว ข้ อ นี้ มี ป ระเด็ น เ นื้ อหาเกี่ ยว กั บ กลยุ ท ธ์ ก ารฟั ง-พู ด ภา ษาที่ สองหรื อ
ภาษาต่ างประเทศ โดยแบ่ งออกเป็ นประเด็น ย่อย ๆ 5 หัว ข้อ ได้แก่ 1) ความหมายกลยุทธ์การฟั ง-พูด
2) ประเภทกลยุทธ์การฟัง-พูด 3) แนวคิ ดทฤษฎี การสอนกลยุทธ์การฟั ง-พูด 4) รู ปแบบการสอนกลยุทธ์
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การฟั ง -พูด และ 5) วิ ธีก ารสอนกลยุ ทธ์ก ารฟั ง-พูด ทั้งนี้ ผูว้ ิจ ัย นําผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ ไปใช้กาํ หนดความหมาย ชนิดของกลยุทธ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน ขั้นการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษา ซึ่งเป็ นข้อมูลสําคัญที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาใน
ครั้งนี้
2.4.1 ความหมายกลยุทธ์ การฟัง-พูด
การพัฒนาทักษะความสามารถในการฟังของผูเ้ รี ยนภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ
นั้น นอกจากการฝึ กฝนทักษะย่อยของการฟั งแล้ว อี กหนึ่ งวิธีที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทัก ษะการฟั งและ
ประสบผลสําเร็ จในการฟัง คือ การฝึ กใช้กลยุทธ์การฟั งอย่างเหมาะสม (O'Malley and Chamot, 1990;
Oxford 1990, Mendelsohn, 1995; Vandergrift, 1999) โดย Vandergrift (1999) กล่าวว่าการพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนใช้ก ลยุทธ์ต่ างๆ มี ค วามสําคัญต่ อการฝึ กฟั ง ภาษา เนื่ องจากผูเ้ รี ยนใช้ก ลยุทธ์ก ารฟั งช่ ว ยแนะ
แนวทางและประเมินความเข้าใจของตนเองและโต้ตอบ
คําว่ากลยุทธ์ (Strategy) มาจากภาษาทางการทหาร บัญญัติมาจากรากศัพท์ภาษากรี ก
โบราณ คือ Strategia หมายถึง การนําทัพหรื อศิลป์ แห่งการสงคราม ในความหมายนี้ มีความเกี่ยวข้องกับ
การบัญชาการทางทหารในการรบ คําว่ากลยุทธ์มีความสัมพันธ์กบั คําว่า tactics หมายถึง เครื่ องมือที่ทาํ ให้
กลยุทธ์ต่ างๆ นั้น ประสบความสําเร็ จ กล่าวคื อ คําว่า strategy และ tactics มีลกั ษณะร่ วมกัน ในทาง
ความหมาย เป็ นการวางแผน ขั้นตอน การจัดการอย่างตั้งใจ และการมุ่งไปสู่เป้ าหมาย (Oxford, 1990) เมื่อ
นําคํานี้มาใช้กบั การเรี ยนรู ้ ความหมายจึงเกี่ยวข้องกับ การวางแผนหรื อวิธีการต่างๆ ที่ผเู้ รี ยนตั้งใจนํามาใช้
เพื่อให้การเรี ยนมีประสิ ทธิภาพและประสบความสําเร็ จ หรื อบรรลุเป้ าหมายสูงสุดในการเรี ยนรู้
กลยุทธ์การเรี ยน (Learning strategies) เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนประสบ
ความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ ภาษาที่ สองหรื อภาษาต่างประเทศ (Wenden and Rubin, 1987; Oxford, 1990;
O’Malley and Chamot, 1990) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคํานิยามความหมาย ความเป็ นมา ความสําคัญ
การจัดแบ่งประเภท และการวัดผลการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาของผูเ้ รี ยน จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
รู ปแบบการสอนที่เน้นกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศให้มีประสิ ทธิภาพ โดยผูว้ ิจยั นําเสนอตามลําดับ
ดังนี้
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านให้คาํ นิ ยามความหมายของกลยุทธ์การเรี ยนไว้
หลากหลายตามความเชื่อหรื อการรับรู้ และถึงแม้จะมีชื่อเรี ยกแตกต่างกันแต่ก็หมายถึงสิ่ งเดียวกัน อาทิ
Wenden และ Rubin (1987) เรี ยกว่า “Learner strategies” ส่ วน O’Malley และ Chamot (1990) ใช้คาํ ว่า
“Learning strategies” และ Oxford (1990) ใช้คาํ ว่า “Language learning strategies” ซึ่งคํานิยามต่างๆ ของ
กลยุทธ์การเรี ยนมีลกั ษณะร่ วมกันที่สาํ คัญอยู่สองประการ คือ คุณลักษณะทัว่ ไปของผูเ้ รี ยนและเทคนิ ค
วิธีการเรี ยนภาษา โดยผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่างความหมายกลยุทธ์การเรี ยนภาษาของนักวิชาการต่างๆ ที่ได้
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รวบรวมมานําเสนอไว้ ดังนี้
Rubin (1975) อธิ บายว่า กลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาเป็ นเทคนิ ค วิธีก ารต่ า งๆ หรื อเป็ น
เครื่ องมือต่างๆ ที่ผเู ้ รี ยนอาจจะใช้สาํ หรับการเรี ยนหรื อการรับความรู้
Stern (1975) นิ ยามความหมายกลยุทธ์ก ารเรี ย นว่า เป็ นรู ปแบบเฉพาะเจาะจงของ
พฤติกรรมการเรี ยนที่สงั เกตเห็นได้ของผูเ้ รี ยนที่นาํ ไปใช้มากหรื อน้อยอย่างตั้งใจ
Bailystock (1985) มีมุมมองเกี่ ยวกับกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาว่า เป็ นกิ จกรรมต่ างๆ ของ
ผูเ้ รี ยนไม่ว่าจะตั้งใจหรื อไม่ต้งั ใจ ซึ่งส่งผลและส่ งเสริ มความสามารถของผูเ้ รี ยน ในการวิเคราะห์ความรู้
ทางภาษาศาสตร์ ของภาษาที่เรี ยน หรื อปรับปรุ งการควบคุมของกระบวนการในการเลือกและใช้ความรู้ใน
สถานการณ์เฉพาะต่างๆ
Weinstein และ Mayer (1986) นิยามกลยุทธ์การเรี ยนไว้ว่า เป็ นพฤติกรรมและความคิด
ต่างๆ ที่ผเู ้ รี ยนภาษาเกี่ยวข้องผูกพันในระหว่างการเรี ยน ซึ่งเป็ นความตั้งใจในการควบคุมกระบวนการจัด
กระทําข้อมูลและการรับรู ้ของผูเ้ รี ยน
Rubin (1987) เห็ น ว่า กลยุท ธ์ก ารเรี ย นภาษาเป็ นพฤติ ก รรมในการเรี ย นภาษาที่ มี
ประโยชน์โดยตรงต่อการเรี ยน ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้ใช้เพื่อควบคุมหรื อเปลี่ยนแปลงความรู้ที่เป็ นผลเกี่ยวกับ
ภาษา
Wenden (1987) อธิบายว่า กลยุทธ์การเรี ยนภาษาเป็ นการกระทําหรื อเทคนิ ค โดยการ
สัง เกตเห็ น ได้และไม่ สามารถสั ง เกตเห็ น ได้ ซึ่ ง สามารถเรี ย นรู้ ก ารกระทําหรื อ เทคนิ ค นั้น ได้ และ
ปรับเปลี่ยนเพื่อนําไปใช้กบั การเรี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผูเ้ รี ยนจะกระทําหรื อใช้เทคนิ คเหล่านี้ อย่าง
ตั้งใจหรื อโดยอัตโนมัติเมื่อจําเป็ น
Dickinson (1988) มองว่ากลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาเป็ นสิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จ กรรมหรื อ
เทคนิคต่างๆ ที่นาํ ไปสู่การเรี ยนรู ้ เช่น กลยุทธ์การจัดการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภาษาที่เรี ยน ซึ่งเป็ นวิธีการ
ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ช่วยให้การเรี ยนรู้ง่ายขึ้น และสามารถนํากลยุทธ์ไปใช้ในสถานการณ์อื่น
Oxford (1990) ให้คาํ นิยามกลยุทธ์การเรี ยนภาษาไว้อย่างน่ าสนใจ กล่าวคือ กลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาเป็ นการกระทําเฉพาะของผูเ้ รี ยนเพื่อทําให้การเรี ยนรู้มีค วามง่ายขึ้ น รวดเร็ วขึ้ น สนุ กสนาน
เพลิดเพลินมากขึ้น กําหนดทิศทางด้วยตนเองได้มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถถ่ายโอนไป
ยังสถานการณ์ใหม่ๆ ได้มากขึ้น
Ellis (1997) เสนอคํานิ ย ามของกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาว่า เป็ นแนวทางหรื อเทคนิ ค
เฉพาะที่ผเู ้ รี ยนใช้ในการพยายามเรี ยนรู้ภาษาที่สอง ซึ่งเป็ นลักษณะของพฤติกรรม (ตัวอย่างเช่น การพูดซํ้า
คําศัพท์ใหม่ดว้ ยเสี ยงดังออกมาเพื่อช่วยให้จาํ ) หรื อเป็ นลักษณะทางจิตใจ (ตัวอย่างเช่ น การใช้บริ บททาง
ภาษาศาสตร์ หรื อสถานการณ์เพื่อสรุ ปความหมายของคําศัพท์ใหม่)
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Cohen (1998) เสนอความหมายของกลยุทธ์การเรี ยนว่า เป็ นกระบวนการของการเรี ยนรู้
ต่างๆ ซึ่งผูเ้ รี ยนเลือกมาใช้อย่างตั้งใจ องค์ประกอบของตัวเลือกนั้นมีความสําคัญ เพราะทําให้กลยุทธ์ที่
เลือกนั้นมีลกั ษณะเฉพาะ
Brown (2004) มีมุมมองว่า กลยุทธ์การเรี ยนภาษาเป็ นกระบวนการทํางานภายในสมองที่
ประมวลผลข้อมูลความรู้ (Processing) โดยมีตวั ป้ อน (Input) แล้วเก็บรักษาข้อมูลไว้ในความจําระยะสั้น
และระยะยาว (Storage) และสามารถถูกดึ งมาใช้เมื่อจําเป็ น (Retrieval) ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะแสดงความสามารถ
ทางภาษาออกมาโดยการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย (Output) ด้วยเหตุน้ ี Brown จึงมองว่ากลยุทธ์การเรี ยน
ควรแบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ กลยุท ธ์ก ารเรี ยนรู้ (Learning strategies) ซึ่ ง มีค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการเรี ยนภาษา และกลยุทธ์การสื่ อสาร (Communication strategies) เป็ นการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยน
ในสถานการณ์สื่อสาร
จากความหมายของกลยุทธ์การเรี ยนภาษาดังกล่าว สรุ ปได้ว่า กลยุทธ์การเรี ยนภาษา คือ
เทคนิ ค วิธีการ ความคิ ด และพฤติก รรมต่างๆ ที่ผเู้ รี ยนภาษาใช้ และพยายามให้ก ารเรี ยนรู้ ของตนเอง
ประสบผลสําเร็ จ ทั้งนี้ การใช้กลยุทธ์การเรี ยนช่วยทําให้การเรี ยนรู้ง่ายขึ้ น รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น อีกทั้ง ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถกําหนดทิศทางการเรี ยนรู้ของตนเอง
และนํากลยุทธ์ไปใช้ในการเรี ยนรู ้ภาษาในสถานการณ์ใหม่อื่นๆ ได้ดว้ ยตนเอง
เมื่อกล่าวถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในทักษะการฟั ง ซึ่ งเป็ นเทคนิ คและวิธีการต่างๆ ที่ผฟู้ ังใช้เพื่อ
ช่ว ยให้เข้าใจและระลึ กสิ่ งที่ ได้ฟัง ซึ่ ง Ross และ Rost (1991) อธิ บายว่า กลยุทธ์ก ารฟั ง (Listening
strategies) หมายถึง แผนการที่ ต้ งั ใจ (Conscious plans) เพื่อรับมือกับถ้อยคําที่ได้ฟัง และชดเชยความ
บกพร่ องในการเข้าใจ เมื่อผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจข้อมูลเพียงบางส่ ว นหรื อข้อมูลที่ ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การ
สอนกลยุทธ์การฟังชนิ ดต่างๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นการส่ งเสริ มความเข้าใจในการฟัง ช่วยให้ผเู้ รี ยนควบคุม
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และปรับปรุ งความสามารถในการฟังเพื่อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งผูเ้ รี ยนภาษาจะมี
ทักษะการฟังที่ดีจาํ เป็ นต้องใช้กลยุทธ์การฟังอย่างเหมาะสม กล่าวได้ว่า ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องใช้กลยุทธ์การ
ฟังเช่น เดี ยวกับมี ความรู ้ ทางภาษาเพื่อช่ วยให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจในการฟั งคล้ายคลึงกับ Vandergrift
(2003) ที่ให้คาํ นิ ยามกลยุทธ์การฟังไว้ว่า เป็ นเทคนิคต่างๆ ที่ผฟู้ ังใช้เพื่อร่ วมมือกับผูอ้ ื่น ยืนยันความเข้าใจ
ในการฟัง และลดความวิตกกังวลลง
ในสถานการณ์ที่ผเู ้ รี ยนต้องสื่อสารภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศนั้น เมื่อผูเ้ รี ยนพบ
อุปสรรคในการพูดสื่ อความหมายเนื่ องจากขาดความรู้ทางภาษาหรื อบกพร่ องในการใช้ภาษา ผูเ้ รี ยน
จําเป็ นต้องใช้กลยุทธ์การพูดหลายอย่างเพื่อให้การพูดนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์ (Oxford, 1990; O'Malley
and Chamot, 1990) การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การพูดในภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศนั้น ได้มีนกั การ
ศึกษาและนักวิชาการให้ความสนใจเป็ นจํานวนมาก โดยเริ่ มศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู้ชนิดต่างๆ ของ
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ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถดีในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็ นต้นมา จนถึงปั จจุบนั
นอกจากนี้ กลยุทธ์การพูด (Speaking strategies) มีชื่อเรี ยกอีกอย่าง คือ กลยุทธ์สื่อสาร
(Communication strategies) หรื อกลยุทธ์ชดเชย (Compensatory strategies) หมายถึง การวางแผนอย่าง
ตระหนักของผูพ้ ดู ในการแก้ปัญหาการพูดสื่อสาร โดยใช้วิธีการต่างๆ เพื่อชดเชยความรู้ทางภาษาที่จาํ กัด
ให้สามารถบรรลุเป้ าหมายในการพูด (Faerch and Kasper, 1983) กลยุทธ์สื่อสารเริ่ มเป็ นที่ รู้จกั ในสาขา
การเรี ยนการสอนภาษาที่ สองหรื อภาษาต่ างประเทศ เมื่อ Selinker (1972) ได้นาํ เสนอบทความการ
ศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ข้อ ผิ ด พลาดในการใช้ภ าษาที่ ส องของผู้เ รี ยน ซึ่ ง พบว่ า ผูเ้ รี ยนใช้อ ัน ตรภาษา
(Interlanguage) เป็ นกลยุทธ์หนึ่ งในการผลิตคําพูดของผูเ้ รี ยน โดยกล่าวว่า การใช้กลยุทธ์ทางการสื่ อสาร
เป็ นความพยายามอย่างหนึ่ งของผูเ้ รี ยนที่จะสื่อสาร เมื่อผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้ภาษาเป้ าหมายนั้น
ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ การเสนอผลการศึกษาของ Savignon (1972) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การรับมือ (Coping
strategies) แทนคําว่ากลยุทธ์สื่อสารไว้ในรายงานการวิจยั ต่อมาได้มีผใู้ ห้ความสนใจศึกษาการใช้กลยุทธ์
สื่ อสารของผูเ้ รี ยนอย่างจริ งจัง คื อ Tarone, Cohen และ Dumas (1976), Varadi (1980) โดยนําเสนอผล
การศึกษา กําหนดคํานิ ยาม อธิบายลักษณะและประเภทของกลยุทธ์สื่อสาร ซึ่ งนับเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการ
ให้ความสําคัญและขยายความสนใจศึกษาการใช้กลยุทธ์สื่อสารอย่างแพร่ หลายเพิ่มมากขึ้นจนถึงปั จจุบนั
ดังนั้น จึงมีนกั วิชาการและนักการศึกษาหลายท่านเสนอแนวคิดและอธิบายความหมายของกลยุทธ์สื่อสาร
ไว้หลากหลาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลยุทธ์สื่อสารตามแนวคิ ดของ Tarone, Cohen และ Dumas (1976) หมายถึง ความ
พยายามอย่างเป็ นระบบของผูเ้ รี ยนในการสื่อหรื อถอดความหมายภาษาเป้ าหมายในสถานการณ์ที่ไม่รู้กฎ
ภาษา ต่ อมา Tarone (1980) ขยายความหมายของกลยุทธ์สื่อสารกว้างขึ้ น และอธิบายว่ากลยุทธ์สื่อสาร
เกี่ยวข้องกับความพยายามของคู่สนทนาทั้งสองฝ่ ายเพื่อเข้าใจความหมายตรงกันในสถานการณ์ที่ความรู้
ทางภาษาของคู่สนทนาแตกต่างกัน สอดคล้องกับคํานิยามของ Corder (1981) กล่าวว่ากลยุทธ์สื่อสารเป็ น
เทคนิคเชิงระบบที่ ผพู ้ ูดใช้สื่อความหมายเมื่อเผชิญปั ญหายากลําบากในการสื่ อสาร เช่นเดียวกับ Faerch
และ Kasper (1983) นิ ยามกลยุทธ์สื่อสารว่า เป็ นแผนการเพื่อแก้ปัญหาของผูพ้ ูดเพื่อบรรลุเป้ าหมายการ
สื่อสาร นอกจากนี้ ได้มีผใู ้ ห้คาํ นิ ยามกลยุทธ์สื่อสารในเชิงจิตวิทยา อาทิเช่น Ellis (1986) กล่าวว่ากลยุทธ์
สื่ อสารเป็ นแผนการเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสามารถในการสื่ อสารของผูพ้ ูด Bialystock
(1985) กล่าวถึงกลยุทธ์สื่อสารว่า เป็ นการวางแผนอย่างตั้งใจเพื่อเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้ าหมาย
สื่ อสาร Dornyei (1995) ขยายขอบเขตคํานิ ยามของกลยุทธ์สื่อสารว่ า หมายถึงเครื่ องมือต่ างๆ ที่ช่ว ย
เพิ่มพูน การสื่ อสาร รวมถึ งกลยุทธ์ก ารดึ งเวลาและใช้ค าํ พูด เสริ มหรื อคําพูด แสดงความลังเลในการ
แก้ปัญหาอุปสรรคการพูด สื่ อสาร ต่ อมา Dornyei และ Scott (1997) อธิ บายว่ากลยุทธ์สื่อสารเป็ น
พฤติกรรมที่ผพู้ ดู โต้ตอบทางตรงเมื่อประสบปั ญหาระหว่างการสื่ อสาร และใช้กลยุทธ์สื่อสารด้วยความ
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พยายามแก้ไขปั ญหานั้น นอกจากเป็ นเพราะขาดความรู้ในตัวภาษาของผูพ้ ูดหรื อคู่สนทนาแล้ว อาจเป็ น
เพราะผูพ้ ดู ต้องการเวลามากขึ้นในการคิดหาคําพูดเพื่อทําให้การสื่อสารดําเนินต่อไปได้
จากความหมายของกลยุทธ์การเรี ยนดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปคํานิ ยามจากแนวคิดที่
หลากหลาย ซึ่ งมีประเด็นความหมายคล้ายคลึงกัน คื อ กลยุทธ์การฟั ง-พูด เป็ นพฤติ กรรมหรื อเทคนิ ค
วิธีการเฉพาะของผูเ้ รี ยนเพื่อช่ วยให้กระบวนการเรี ยนรู้ภาษานั้นง่ายขึ้ น สนุ กสนานเพลิดเพลินมากขึ้น
รับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเองได้มากขึ้ น กําหนดทิ ศทางและควบคุ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ของตนเอง
ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม ทําให้การเรี ยนรู้ภาษาเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความมัน่ ใจในการเรี ยน และ
สามารถถ่ายโอนไปใช้กบั สถานการณ์ใหม่อื่นๆ ได้ จนกระทัง่ ประสบความสําเร็ จและบรรลุเป้ าหมายใน
การเรี ยนภาษา
2.4.2 ประเภทกลยุทธ์การฟัง-พูด
นับจากทศวรรษที่ 70 เป็ นต้นมา งานวิจยั ส่ วนใหญ่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับตัวผูเ้ รี ยน
ด้านความถนัด ความสนใจ โดยเฉพาะวิธีการเรี ยนรู้เมื่อนักวิชาการและนักการศึกษาด้านการสอนภาษา
หลายท่านให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับตัวผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยนรู้ ว่าผูเ้ รี ยนมีวิธีการอย่างไรในการ
แก้ปัญหาการเรี ยน จึงมีความพยายามในการระบุและจัดกลุ่มประเภทของกลยุทธ์ต่างๆ เป็ นหมวดหมู่ ซึ่ง
การจัดแบ่งประเภทของกลยุทธ์การเรี ยนภาษานั้นมีอยู่หลากหลายแนวคิด ตามความเชื่อของนักวิชาการ
และนักการศึกษา อาทิ ประเภทกลยุทธ์การเรี ยนภาษาของ Wenden (1985), Wenden และ Rubin (1987),
Oxford (1990), O’Malley และ Chamot (1990) โดยผูว้ ิจยั ขอนําเสนอตัวอย่างการจัดประเภทของกลยุทธ์
การเรี ยนภาษา ดังนี้
ในปี ค.ศ. 1975 เริ่ มมีการศึกษากลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาโดย Rubin สนใจศึกษาวิธีการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนภาษาที่ ดี (Good language learners: GLL) เนื่ องจากมีแนวคิดว่ากลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ของผูเ้ รี ยนที่ประสบความสําเร็ จจะเป็ นแนวทางการเรี ยนภาษาสําหรับผูเ้ รี ยนอื่นๆ ได้ จากผลการศึกษา
ของ Rubin (1975) มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดของ Stern (1975) ซึ่งพบว่า คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนภาษาที่
ดี มีลกั ษณะสําคัญ 7 ประการ ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนภาษาที่ดี สามารถเดาความหมายได้อย่างถูกต้องโดยมีวิธีการเดา จากการใช้
ตัวชี้แนะที่พบในข้อความ คําศัพท์หรื อบริ บท โดยใช้ความรู้ที่มีอยูเ่ พื่อช่วยในการเดา
2. ผูเ้ รี ยนภาษาที่ดี มีแรงจูงใจและสนใจใช้ภาษาสื่อสารกับผูอ้ ื่น โดยมีวิธีการใช้ภาษา
เพื่อให้การสื่ อสารประสบความสําเร็ จ เช่น การพูดอ้อม การอธิบายคําที่ตอ้ งการสื่ อความหมาย การสร้าง
คําใหม่ หรื อการใช้ท่าทาง
3. ผูเ้ รี ยนภาษาที่ดี มีความกล้าเสี่ ยง ลองผิดลองถูกในการใช้ภาษา และไม่กลัวความ
ผิดพลาด เพื่อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ภาษาดีข้ ึน
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4. ผูเ้ รี ยนภาษาที่ดี สนใจรู ปแบบการใช้ภาษา โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลทาง
ภาษาที่ได้เรี ยนรู ้ และจัดประเภทข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
5. ผูเ้ รี ยนภาษาที่ดี มุ่งมัน่ ฝึ กฝนการใช้ภาษาอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ฝึ กออกเสี ยงคําศัพท์
นําคําศัพท์มาเรี ยบเรี ยงเป็ นประโยค ฟังเพลงหรื อชมภาพยนตร์ และหาโอกาสใช้ภาษากับเจ้าของภาษา
6. ผูเ้ รี ยนภาษาที่ ดี หมัน่ ตรวจสอบการใช้ภาษาของตนเองและผูอ้ ื่น โดยการเรี ยนรู้
และปรับปรุ งการใช้ภาษาจากข้อผิดพลาดที่พบ
7. ผูเ้ รี ยนภาษาที่ดี นอกจากสนใจเรื่ องรู ปแบบการใช้ภาษา กฎไวยากรณ์การใช้ภาษา
ให้ถกู ต้องแล้ว ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์หรื อบริ บทที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาของ O'Malley, Chamot และ Kupper (1989) พบว่ากลยุทธ์การฟังของ
ผูเ้ รี ยนภาษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การสรุ ปหรื อลงความเห็น (Inferencing) ผูฟ้ ังใช้ขอ้ มูลเสี ยง
หรื อหน่วยคําศัพท์เพื่อเดาความหมายของคําที่ไม่คุน้ เคยหรื อเติมเต็มข้อมูลที่หายไป 2) การคิดอย่างถี่ถว้ น
(Elaboration) โดยเชื่อมโยงสิ่งที่ฟังกับความรู้เดิมเพื่อเข้าใจหรื อเติมเต็มข้อมูลที่หายไป 3) การตรวจสอบ
ด้วยตนเอง (Self-monitoring) ผูฟ้ ังตรวจสอบ พิสูจน์ และแก้ไขความเข้าใจของตนเอง รวมถึงตรวจสอบ
กลยุทธ์ที่ใช้ การวางแผน และสิ่งที่ได้ทาํ ในการฟัง 4) การสรุ ป (Summarization) ทําการสรุ ปข้อมูลที่ได้
ฟังหรื อในตอนท้าย 5) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) ตรวจสอบการเพ่งความสนใจหรื อวัดการใช้
กลยุทธ์ต่างๆ และ 6) อดทนต่อความกํากวม (Toleration of ambiguity) ยอมรับความไม่ชดั เจนหรื อความ
ไม่รู้ในสิ่งที่ฟังและพยายามทําความเข้าใจ
O'Malley และ Chamot (1990) และ Brown (1994) มีแนวคิดคล้ายคลึงกันในการจําแนก
ชนิดของกลยุทธ์การฟัง ซึ่งประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ค้นหาคําสําคัญ 2) คาดคะเนจุดประสงค์ของ
ผูพ้ ูด โดยใช้บริ บทของหน้าที่ ภาษาในการสื่ อสาร และตัวแนะทางอวัจนภาษา 3) เชื่อมโยงข้อมูลด้ว ย
โครงสร้ างทางความคิ ด ที่ มีอยู่และกระตุน้ ความรู้ เดิ ม 4) เดาความหมายของคําที่ไม่คุ ้นเคย 5) ค้นหา
คําอธิบาย 6) จับใจความสําคัญทัว่ ไปของเรื่ อง และ 7) ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจ
ต่อมา Young (1997) ศึกษากลยุทธ์ความเข้าใจในการฟั งและนําเสนอกลยุทธ์ชนิ ดต่างๆ
โดยประยุกต์ชนิ ดของกลยุทธ์การเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศตามแนวคิดของ O'Malley และ Chamot (1990),
Oxford (1990), Vandergrift (1997) ในการเสนอชนิ ด กลยุท ธ์ค วามเข้า ใจในการฟั ง (Listening
comprehension strategy inventory) ซึ่งประกอบด้วย 20 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การสรุ ป (Inferencing) โดยใช้
เสี ยง หน่ วยคําจากสิ่ งที่ ฟังเพื่อเดาความหมายของภาษาที่ ไม่คุน้ เคยหรื อเติมเต็มข้อมูลที่หายไป 2) การ
เชื่อมโยงข้อมูลอย่างถี่ถว้ น (Elaboration) เชื่อมโยงความรู้เดิมกับสิ่ งที่ฟังเพื่อสร้างความหมาย 3) จินตภาพ
(Imagery) ใช้มโนภาพในการสร้างความเข้าใจ 4) การสรุ ป (Summarization) ลงความเห็ นสรุ ปเรื่ องที่ฟัง
5) การจดบันทึก (Note taking) เขียนคําสําคัญหรื อประเด็นในระหว่างที่ฟัง 6) การอนุมาน (Deduction) ลง
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ความเห็ น สรุ ปจากข้อ มู ล ที่ คิ ด ว่ า เป็ นจริ ง 7) การแปลความ (Translation) ถอดความหมายจาก
ภาษาเป้ าหมายเป็ นภาษาแม่ของผูฟ้ ัง 8) การถ่ายโอน (Transfer) ใช้ความรู้จากภาษาหนึ่ งเพื่อช่วยในการฟัง
อีก ภาษาหนึ่ ง 9) การพูด ซํ้า (Repetition) คําหรื อวลีในใจหรื อพูด ออกมา 10) การใช้แหล่งข้อมูล
(Resourcing) ใช้แหล่งข้อมูลหรื อหนังสือตําราเพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับสิ่ งที่ฟัง 11) การจัดกลุ่ม (Grouping) จัด
กลุ่มของข้อมูล เช่น คําศัพท์ ตามความหมายหรื อการจัดระเบียบกลุ่มตามลักษณะเฉพาะของคําหรื อสิ่ งที่
ได้ฟัง 12) การวางแผน (Planning) ตระหนักและวางแผนเพื่อบรรลุเป้ าหมายการฟัง 13) การตรวจสอบ
ความเข้าใจของตนเอง (Self-monitoring) 14) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) เพื่อตรวจสอบความ
ตั้งใจและการใช้กลยุทธ์ฟัง 15) การระบุปัญหา (Self-identification) ระบุ ส่ิ งที่ ตอ้ งแก้ไขและอุปสรรคต่อ
การฟัง 16) การชดเชย (Reprise) แสดงให้ผพู้ ดู ทราบว่าไม่เข้าใจสิ่ งที่ฟัง 17) ผลย้อนกลับ (Feedback) ให้
คําวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่ ฟัง 18) การทดสอบสมมติ ฐาน (Hypothesis testing) สอบถามเกี่ ยวกับเรื่ องที่ฟัง
เพื่อพิสูจน์ความเข้าใจ 19) การหยิบยก (Uptaking) ใช้ท่าทางเพื่อเป็ นแนวให้ผพู้ ูดเข้าใจว่าให้พูดต่อไป
และ 20) การขอความชัด เจน (Clarifying) เช่ น การขอคําอธิบาย การยืน ยัน การถอดความ หรื อให้
ยกตัวอย่างประกอบ
Buck (2001) อธิ บายว่า กลยุทธ์การฟังมี 2 ชนิ ด ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์พุทธิปัญญา
(Cognitive strategies) เป็ นกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการทํางานของความจําระยะสั้นและความจําระยะยาวใน
กระบวนการเข้าใจ เก็บข้อมูล และเรี ยกข้อมูลย้อนกลับมา และ 2) กลยุทธ์ทางอภิ ปัญญา (Metacognitive
strategies) เป็ นวิธีการหรื อกิ จ กรรมทั้งรู้ต ัว (Consciousness) และไม่รู้ ตวั (Unconsciousness) ในการ
ประเมินสถานการณ์ โดยใช้ความรู้ของตนเอง แหล่งข้อมูล และอุปสรรคของสถานการณ์ ก่อนฟัง การ
ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองและผูอ้ ื่น การประเมินตนเองและผูอ้ ื่น และการทดสอบตนเองในการใช้
ภาษา
ตามแนวคิดของ Vandergrift (2004) กลยุทธ์การฟังเพื่อความเข้าใจ สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 2 ประเภท คือ 1) กลยุทธ์อภิปัญญา และ 2) กลยุทธ์พุทธิปัญญา โดยมีกลยุทธ์ย่อยๆ อีกในแต่ ละ
ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กลยุทธ์อภิปัญญา (Metacognitive strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย จํานวน
8 ชนิด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การวางแผน (Planning) เป็ นกลยุทธ์เกี่ยวกับความตระหนักถึงสิ่งจําเป็ นต้องทํา
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเอาชนะอุปสรรคในการฟัง แบ่งออกเป็ น 4 กลยุทธ์ย่อย คือ 1.1) กําหนด
วัตถุประสงค์และกําหนดแผนการในการฟั งให้ชดั เจน (Advance organization) 1.2) มุ่งประเด็นความ
สนใจ (Directed attention) 1.3) สนใจฟังรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้เข้าใจ (Selective attention)
ตัดสิ นใจล่วงหน้าเพื่อมุ่งประเด็นความสนใจเรื่ องที่ ตอ้ งการข้อมูล และไม่สนใจประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง
1.4) จัดการตนเองและเข้าใจเงื่อนไขที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จในการฟัง (Self-management) กลยุทธ์ที่
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2 การตรวจสอบ (Monitoring) เป็ นกลยุทธ์เกี่ยวกับการตรวจสอบ พิสูจน์ และแก้ไขความเข้าใจของตนเอง
ในการฟัง แบ่งออกเป็ น 2 กลยุทธ์ยอ่ ย คือ 2.1) การตรวจสอบ พิสูจน์ และแก้ไขความเข้าใจของตนเองใน
การฟังเบื้องต้น (Comprehension monitoring) 2.2 การตรวจสอบ พิสูจน์ และแก้ไขความเข้าใจของตนเอง
ในการฟังอีกครั้ ง (Double check monitoring) 3) การประเมินความเข้าใจและความถูกต้อง (Evaluation)
และ 4) ระบุปัญหาที่จาํ เป็ นต้องแก้ไขซึ่งมีผลต่อความสําเร็ จในการฟัง (Problem identification)
2. กลยุทธ์พุทธิปัญญา (Cognitive strategies) ประกอบด้วยกลยุทธ์ยอ่ ย 15 ชนิด ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 การสรุ ป (Inferencing) เป็ นกลยุทธ์ใช้ขอ้ มูลบริ บทเรื่ องที่ฟังเพื่อเดาความหมายคําที่ไม่คุน้ เคย
แบ่งออกเป็ น 4 กลยุทธ์ คือ 1.1) ใช้คาํ ที่รู้จกั เพื่อเดาความหมายของคําศัพท์ที่ไม่รู้ (Linguistic inferencing)
1.2) ใช้โทนเสี ยงเพื่อเดาความหมายของคําศัพท์ที่ไม่รู้ (Voice inferencing) 1.3) ใช้เสี ยงประกอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ดู หรื อสถานการณ์อา้ งอิงเพื่อเดาความหมายของคําศัพท์ที่ไม่รู้ (Extra linguistic
inferencing) และ 1.4) ใช้ขอ้ มูลที่มากกว่าระดับประโยคเพื่อเดาความหมาย (Between-parts inferencing)
กลยุทธ์ที่ 2 การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างถี่ถว้ น (Elaboration) เป็ นกลยุทธ์ใช้ความรู้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยง
กับเรื่ องที่ ฟังเพื่อทําให้เรื่ องที่ ฟังมีขอ้ มูลครบถ้วน แบ่งออกเป็ น 5 ชนิ ด คือ 2.1) เชื่ อมโยงประสบการณ์
ส่ วนบุคคล (Personal elaboration) 2.2) ใช้ความรู ้ จากประสบการณ์ ทางสังคมโลก (World elaboration)
2.3) ใช้ความรู ้จากทางวิชาการ (Academic elaboration) 2.4) ใช้คาํ ถามต่างๆ และประสบการณ์ความรู้เพื่อ
ระดมความคิ ดสิ่ งที่ เป็ นไปได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล (Questioning elaboration) และ 2.5) เชื่อมโยงและ
สร้างสรรค์เรื่ องราวขึ้ นมา (Creative elaboration) กลยุทธ์ที่ 3 จินตภาพ (Imagery) เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้มโน
ภาพภายในความคิ ดเพื่ออธิ บายข้อมูล กลยุทธ์ที่ 4 การสรุ ป (Summarization) เป็ นการสร้ างข้อสรุ ปของ
ภาษาและข้อมูลจากเรื่ องที่ ฟัง กลยุทธ์ที่ 5 การแปลความ (Translation) เป็ นการถอดความคิ ดจากหนึ่ ง
ภาษาไปยังอีกภาษาในลักษณะคําต่อคํา กลยุทธ์ที่ 6 การถ่ายโอน (Transfer) เป็ นการใช้ความรู้ของภาษา
หนึ่ งเพื่อช่ วยการฟั งภาษาอื่น เช่ น คําที่อาจมีรากศัพท์เดียวกัน และ กลยุทธ์ที่ 7 การพูดซํ้า (Repetition)
เป็ นการพูดซํ้ากลุ่มคําหรื อวลีของเรื่ องที่ฟัง
McCormick (2003) อธิ บายว่า การฟั งเชิ งกลยุทธ์ (Strategic listening) มีองค์ประกอบ
สําคัญ 2 ประการ คือ 1) ความรู ้ดา้ นกลยุทธ์การฟัง ผูฟ้ ังมีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ฟังต่างๆ รู้ว่าใช้อย่างไร
และเมื่อใด ซึ่ งเป็ นความรู ้ อภิ ปัญญา (Metacognitive knowledge) และ 2) การใช้กลยุทธ์การฟัง กล่าวคือ
ผูฟ้ ังที่มีกลยุทธ์การฟังจะมีความตระหนักทางอภิปัญญา (การวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผล) ใน
ระหว่างการฟังเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการฟัง
กลยุทธ์ก ารฟั งตามแนวคิ ดของ Freeman (2004) สามารถจําแนกชนิ ดโดยแบ่ งตาม
กระบวนการฟังมี 2 ประเภท คือ 1) กลยุทธ์การฟั งแบบบนลงล่าง (Top down strategies) เป็ นกลยุทธ์ที่
ผูฟ้ ังใช้ประสบการณ์ความรู้เดิมช่วยในการเข้าใจหัวข้อเรื่ องที่ ฟัง สถานการณ์ บริ บท ประเภทของเรื่ อง

96
รวมทั้งช่ วยในการตี ค วามและคาดการณ์ สิ่งที่ได้ฟัง 2) กลยุทธ์ก ารฟั งแบบล่ างไปสู่ บน (Bottom up
strategies) เป็ นกลยุทธ์ที่ผฟู้ ังใช้ความรู ้ ทางภาษาเพื่อช่ วยให้เข้าใจความหมาย เช่น ความรู้ดา้ นเสี ยง คํา
และหลักภาษา นอกจากนี้ ผูฟ้ ังใช้กลยุทธ์อภิปัญญา (Metacognitive strategies) ในการวางแผน ตรวจสอบ
และประเมินการฟังของตนเอง
Nakatani (2006) ได้สร้ างแบบสอบถามกลยุทธ์สื่อสารทางวาจา (Oral communication
strategy inventory) เพื่อวัดความรู้ดา้ นกลยุทธ์การพูดในขณะสื่ อสารของผูเ้ รี ยน เมื่อต้องรับมือกับปั ญหา
ความเข้าใจในการสื่อสาร แบบสอบถามประกอบด้วยกลยุทธ์การฟั งจํานวน 26 ข้อ ซึ่ งแต่ละข้อจัดอยู่ใน
กลุ่มประเภทกลยุทธ์ ดังนี้ 1) กลยุทธ์เจรจาความหมายขณะฟั ง (Negotiation for meaning) 2) กลยุทธ์
รักษาความคล่อง (Fluency maintaining) 3) กลยุทธ์จบั ใจความสําคัญ (Getting the gist) 4) กลยุทธ์
ภาษาท่ าทาง (Nonverbal strategies) 5) กลยุทธ์ให้ค วามกระตื อรื อร้น น้อยลง (Less active listener
strategies) และ 6) กลยุทธ์ดา้ นคําศัพท์ (Word oriented strategies)
ต่ อมา Vandergrift และ Goh (2006) ศึกษาการพัฒนาและความตรงของแบบสอบถาม
เรื่ องการฟังเชิงตระหนักทางอภิปัญญา (Metacognitive awareness listening questionnaire : MALQ) โดย
อธิ บายว่ าผูเ้ รี ยนภาษาจําเป็ นต้องใช้ค วามรู้ อภิปัญ ญาในการฟั ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ ส่ว นบุ ค คล
(Personal knowledge) 2) ความรู ้เกี่ ยวกับกิจกรรมการฟัง (Task knowledge) และ 3) ความรู ้ ในการใช้กล
ยุทธ์การฟัง จากแบบสอบถามจําแนกเป็ น 5 กลุ่มกลยุทธ์การฟัง ได้แก่ 1) การวางแผนและประเมินผล
(Planning-evaluation) 2) การมุ่งความสนใจ (Directed attention) 3) การใช้ความรู้ส่วนบุคคล (Personal
knowledge) 4) การแปลในใจ (Mental translation) และ 5) การแก้ไขปัญหา (Problem solving)
นอกจากนี้ McBride (2007) กล่าวถึ งการฟั งเชิ งกลยุทธ์ว่า หมายถึง พฤติ กรรมที่ผฟู้ ั ง
1) ใช้กลยุทธ์การฟังเพื่อชดเชยความบกพร่ องทางด้านภาษาเพื่อความเข้าใจในการฟัง และ 2) ควบคุม
กระบวนการทางจิตใจเพื่อสนใจฟังอย่างดีที่สุดและเพิ่มโอกาสการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะที่ผเู้ รี ยนควร
ตระหนักเพื่อเป็ นผูฟ้ ังที่มีกลยุทธ์
จากชนิ ดของกลยุทธ์ก ารฟังที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวได้ว่าการพัฒนาทักษะการฟังของ
ผูเ้ รี ยนภาษาให้มีประสิ ทธิ ภ าพจําเป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบที่สาํ คัญ 2 สําคัญประการ คือ 1) ความรู้
เกี่ ย วกับกลยุทธ์ก ารฟั งชนิ ด ต่ างๆ กล่าวคื อ ผูฟ้ ั งที่มีก ลยุทธ์ในการฟั งจะมีความรู้ ว่ามีก ลยุทธ์ก ารฟั ง
อะไรบ้าง รู ้ว่าใช้อย่างไร เมื่อใด มีความตระหนักในการวางแผนเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการฟัง โดยใช้
ความรู้อภิปัญญา (Metacognitive knowledge) ในการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลความเข้าใจ และ
2) การเลือกใช้กลยุทธ์การฟังชนิ ดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์หรื อบริ บท
เมื่อผูว้ ิจยั ศึกษาสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ด้านกลยุทธ์การเรี ยนภาษาของผูเ้ รี ยนแล้ว
พบว่ามีลกั ษณะร่ วมกันหลายประการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Oxford (1990) ที่ได้รวบรวบไว้อย่าง
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ละเอียดครบถ้วน พอสรุ ปดังนี้
Oxford (1990) มีแนวคิ ด ว่า กลยุทธ์การเรี ยนภาษาเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นสําหรั บ
ผูเ้ รี ยน และสามารถนําไปสอนได้ เพราะเชื่อว่าการสอนกลยุทธ์ให้ผเู้ รี ยนอย่างเหมาะสมและเปิ ดโอกาส
ในการฝึ กใช้อย่างสมํ่าเสมอจะทําให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ในการจัดประเภทของกลยุทธ์การเรี ยนภาษานั้น แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลยุทธ์ทางตรง (Direct
strategies) และกลยุทธ์ทางอ้อม (Indirect strategies) ซึ่ งการจัดประเภทของกลยุทธ์การเรี ยนภาษาของ
Oxford (1990) และ Rubin (1987) มีลกั ษณะคล้ายกัน เพียงแต่มีความต่างกัน 2 ประการ คือ 1) Rubin ได้
รวมกลยุทธ์การจํา (Memory strategies) ไว้ในกลยุทธ์ทางปั ญญา (Cognitive strategies) และ 2) กลยุทธ์
การสื่อสาร ตามแนวคิดของ Rubin นั้น มีลกั ษณะคล้ายกับกลยุทธ์การชดเชย (Compensation strategies)
ตามแนวคิดของ Oxford (1990) กลยุทธ์การเรี ยนภาษาทางตรง มีรายละเอียดมีดงั นี้
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แผนภูมิที่ 2 กลยุทธ์การเรี ยนภาษาโดยตรง (Direct strategies) ตามแนวคิดของ Oxford (1990)
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กลยุทธ์ การเรียนโดยตรง
กลุ่มที่หนึ่ ง คือ กลยุทธ์การจํา (Memory strategies) เป็ นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่ในอดีตเพื่อ
จดจําข้อมูล ซึ่งเป็ นวิธีการที่ยงั ใช้ได้อยู่ในปั จจุบนั เพื่อช่วยให้ขอ้ มูลมีความคงทน โดยการจัดเก็บข้อมูล
และเรี ยกมาใช้ได้อย่างอัตโนมัติเมื่อจําเป็ น กลยุทธ์การจําเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรี ยนภาษาเป้ าหมาย
โดยผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการทางสมองที่แตกต่างกัน กลยุทธ์การจํา ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย4 กลุ่ม ในแต่
ละกลุ่มยังแบ่งย่อยออกเป็ นชนิ ดต่างๆ อีก โดยรวมจํานวนทั้งหมดของกลยุทธ์การจํามีอยู่ 10 กลยุทธ์เรี ยก
เป็ นอักษรย่อคือ CARE เพื่อง่ายต่อการจดจํา ดังนี้
1. การสร้างความจําโดยเชื่อมโยงทางความคิด (Creating mental linkages) มีอกั ษรย่อ
คือ C กลยุทธ์ชนิ ดนี้ ประกอบด้วยกลยุทธ์ยอ่ ย 3 ชนิด คือ
1.1 การจัด กลุ่ม (Grouping) เป็ นกลยุทธ์ที่ช่ว ยจัด ประเภทข้อมูล เช่ น การจับ
กลุ่มคําศัพท์ที่สัมพันธ์กนั ผูเ้ รี ยนจัดทําต่างๆ ที่ตอ้ งการจดจําเป็ นหมวดหมู่ที่มีความหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง ตัวอย่างการจัด กลุ่ม เช่น การจัดกลุ่ มคําตามชนิ ดคํา (Type of word) อาทิ กลุ่มคําชนิ ดคํากริ ยา
กลุ่ ม คํา ชนิ ด คุ ณ ศัพ ท์ เป็ นต้น การจัด กลุ่ ม คํา ตามความคล้า ยคลึ ง กัน ทางมโนทัศ น์ (Conceptual
similarities) เช่น การจัดกลุ่มคําที่มีความหมายเกี่ยวกับอุณหภูมิ คําว่า hot warm, fire, cold, cool, ice
1.2 การเชื่อมโยง (Associating/elaborating) เป็ นการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับ
ความรู้ใหม่ โดยผูเ้ รี ยนเชื่อมโยงความหมายตามกลไกความคิดของผูเ้ รี ยนเอง เช่น ถ้าต้องการจําชื่อคน
อาจแต่งประโยคที่มีชื่อคนนั้นอยูเ่ พื่อให้จาํ ง่ายขึ้น หรื อเชื่อมคําศัพท์เป็ นกลุ่มก่อนตามความสัมพันธ์ เช่น
school-paper-tree-country-earth
1.3 การใช้บริ บทช่วยจําคําศัพท์ใหม่ (Placing new words into a context) เป็ นการ
ใส่คาํ ที่ตอ้ งการจดจําไว้ในประโยคที่มคี วามหมายในบทสนทนาหรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่สนใจ เช่น การจดจํา
คําย่อของ HOMES มาจากอักษรตัวแรกของทะเลสาบในสหรัฐอเมริ กา คือ Huron-Onario-MichiganErie-Superior
2. การสร้ างความจําโดยใช้ภาพและเสี ยง (Applying images and sounds) มีอกั ษรย่อ
คือ A หมายถึง กลยุทธ์ที่ผเู ้ รี ยนใช้จิน ตภาพ (Using imagery) การใช้เสี ยง (Representing sounds in
memory) การใช้คาํ สําคัญ (Using keywords) และการสร้ างแผนผังความหมาย (Semantic mapping) เพื่อ
ช่วยให้จดจําได้ดียงิ่ ขึ้น
2.1 การใช้จิตนภาพ (Using imagery) เป็ นการเชื่อมโยงภาพในความนึ กคิดเกี่ยวกับ
สิ่ งที่ เรี ยนเข้ากับความรู้ เ ดิ มเพื่ อช่ ว ยให้จ ดจําดี ข้ ึ น เช่ น หากพยายามจําคํา ศัพท์เ กี่ ยวกับ งานบ้าน จะ
จินตนาการนึ กถึงภาพ และมีคาํ ศัพท์เกี่ยวข้อง เช่น cooking, cleaning, washing, cutting, buying เป็ นต้น
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หรื ออาจวาดเป็ นภาพอธิบายความหมายของคําศัพท์ออกมา เช่น above, over, under, below โดยการวาด
ภาพสัญลักษณ์เป็ นลูกศร
2.2 การสร้างแผนผังความหมาย (Semantic mapping) เป็ นกลยุทธ์ช่วยทั้งการจดจํา
และความเข้าใจ โดยการเน้นเชื่อมโยงมโนทัศน์หลัก (Key concepts) กับมโนทัศน์อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ใน
รู ปแบบของแผนผังเชื่อมโยงกันด้วยเส้นหรื อลูกศร วิธีการนี้ เป็ นการผสมผสานกับกลยุทธ์การจําชนิ ด
อื่นๆ เช่ น การจัดกลุ่ม การใช้จิน ตภาพ และการเชื่ อมโยงความรู้ ใหม่เข้ากับความรู้ เดิม ด้ว ยการแสดง
ความสัมพันธ์ของคําศัพท์และเชื่อมโยงความหมาย
2.3 การใช้ค าํ สําคัญ (Using keywords) เป็ นการเชื่อมโยงเสี ยงและภาพเพื่อจดจํา
คําศัพท์ใหม่ วิธีการ คือ เริ่ มจากการเปรี ยบเทียบว่าเสี ยงของคําใหม่มีความเหมือนหรื อคล้ายกับเสี ยงของ
คําใดในภาษาแม่ (เชื่อมโยงเสี ยง) ต่อมาเป็ นการจินตนาการภาพที่มีความสัมพันธ์กบั คําใหม่กบั คําที่คุม้ เคย
ในภาษาแม่ เพื่อเชื่ อมโยงความนึ กคิ ดทั้งภาพและเสี ยง และมีความหมายต่อตัวผูเ้ รี ยน เช่น คําว่า potage
(soup) ในภาษาฝรั่งเศส ผูเ้ รี ยนที่พดู ภาษาอังกฤษจะเชื่อมโยงคําว่า pot กับจินตนาการว่า มี potage อยู่เต็ม
เปี่ ยม จะช่วยให้จาํ คําศัพท์น้ ี ได้ดีข้ ึน
2.4 การใช้เสี ยงเพื่อช่วยจดจํา (Representing sounds in memory) เป็ นการเชื่อมโยง
คําใหม่กบั เสี ยงหรื อคําที่คุน้ เคยในภาษาใดภาษาหนึ่ ง ที่ผเู้ รี ยนมีความรู้ เช่น happy เชื่อมโยงกับ happiness
หรื อการใช้คาํ คล้องจองเพื่อช่ วยให้จดจําได้ดี เช่ น he, she, it, we, you, they เป็ นคําสรรพนาม หรื อ
pronoun
3. การสร้างความจําโดยการทบทวน (Reviewing well) มีอกั ษรย่อ คือ R กลยุทธ์ชนิ ด
นี้ เป็ นการสร้างความจําด้วยการทบทวนซํ้าๆ อย่างมีระบบ เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาและคําศัพท์โดย
การกําหนดเวลาในการทบทวนเป็ นระยะๆ ในช่วงเวลาที่ แตกต่ างกัน เช่น เมื่อเรี ยนคําศัพท์ใหม่แล้ว เริ่ ม
ทบทวนทันที อีก 15 นาทีต่อมา จึงทบทวนอีกครั้ง จากนั้นจะทบทวนอีก 1 ชัว่ โมงต่ อมา 2 ชัว่ โมงต่อมา
ทบทวนวันต่อมา สัปดาห์ต่อมา สองสัปดาห์ต่อมา และทิ้งช่วงเวลาห่ างออกไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ สามารถ
จดจําคําศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่วเป็ นอัตโนมัติ
4. การสร้างความจําโดยการใช้ท่าทาง (Employing action) มีอกั ษรย่อ คือ E กลยุทธ์
การจําชนิ ดนี้ เป็ นการใช้ร่างกายและความรู้สึก (Using physical response or sensation) ประกอบการ
อธิบายความหมายของคําศัพท์ และการใช้เทคนิ คที่เป็ นกลไก (Using mechanical techniques) เช่น เขียน
คําศัพท์บนบัตรคําและสลับคําเพื่อช่วยในการจดจํา
4.1 การใช้ร่างกายและความรู้สึก (Using physical response or sensation) กลยุทธ์น้ ี
ผูเ้ รี ยนมีวิธีการจดจําคําศัพท์หรื อความหมาย โดยการแสดงออกด้วยกริ ยาท่าทาง เช่น เมื่อได้ยิน Stand up
ผูเ้ รี ยนจะลุกขึ้นยืน เป็ นการปฏิบตั ิตามคําและความหมาย ในขอบข่ายที่สามารถกระทําได้ ส่วนด้านความรู้
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เช่น เมื่อได้ยินคําที่ มีคุณสมบัติเป็ นพหูพจน์ เช่น we you they people ผูเ้ รี ยนอาจแสดงอาการความรู้สึก
ออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ ง กลยุทธ์น้ ี ใช้วิธีการเชื่อมโยงระหว่างคํากับการกระทําและความรู้สึก เพื่อจดจํา
ได้ง่ายขึ้น
4.2 การใช้เทคนิคที่เป็ นกลไก (Using mechanical techniques) เป็ นวิธีการช่วยจดจํา
ด้วยการเคลื่อนไหว เช่น เขียนคําศัพท์ใหม่ไว้บนบัตรคําด้านหนึ่ง และเขียนความหมายไว้อีกด้านหนึ่ง เมื่อ
จดจําคําศัพท์ใดได้แล้วก็จะย้ายไปไว้อีกกองหนึ่ ง
กลุ่ มที่ สอง คื อ กลยุทธ์ทางปั ญญา (Cognitive strategies) เป็ นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางสมองของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนกําหนดควบคุมความนึกคิดและปฏิบตั ิดว้ ยตนเองเพื่อช่วยให้
การเรี ยนภาษาดีข้ ึน ประกอบด้วย กลยุทธ์ย่อย 4 ชนิ ด ในแต่ ละกลุ่มยังแบ่ งย่อยออกเป็ นชนิ ดต่ างๆ อีก
โดยรวมจํานวนทั้งหมดของกลยุทธ์ทางปั ญญามีอยู่ 15 กลยุทธ์ เรี ยกเป็ นอักษรย่อ คื อ PRAC เพื่อง่ ายต่ อ
การจดจํา ดังนี้
1. กลยุทธ์การฝึ กฝน (Practice) มีอกั ษรย่อ คือ P กลยุทธ์น้ ี ยงั แบ่ งออกเป็ น 5 กลยุทธ์
ย่อย ดังนี้
1.1 การทวนซํ้า (Repeating) เป็ นการกระทําซํ้าๆ เช่น การฟังเสียงเจ้าของภาษาจาก
เทปหลายๆ ครั้ง การฟังรายงานข่าว พยากรณ์อากาศ เพื่อได้ยินคําศัพท์ สํานวน หรื อประโยคซํ้าๆ ทําให้
รู้สึกคุน้ เคย และสามารถเข้าใจเนื้ อหา หรื อการอ่านหลายครั้งเพื่อเข้าใจเนื้ อหา โดยมีจุดประสงค์การอ่านที่
แตกต่างกัน เช่น อ่านจับใจความสําคัญ อ่านเพื่อคาดเดาเนื้อเรื่ อง อ่านเพื่อทราบรายละเอียด
1.2 การฝึ กตามระบบเสี ยงและการเขี ยน (Formally practicing with sounds and
writing systems) เช่น การฝึ กฟังการออกเสียงสูงตํ่า (Intonation) เพื่อช่วยเข้าใจความหมาย
1.3 การจําและการใช้รู ปแบบภาษา (Recognizing and using formulas and
patterns) เป็ นการจดจําประโยคที่ เป็ นสู ตรสําเร็ จซึ่ งมีรูปแบบที่ ใช้กนั อยู่เสมอในชี วิ ตประจําวันในการ
สนทนา ช่วยให้เข้าใจและใช้ภาษาได้คล่องแคล่วยิง่ ขึ้น
1.4 การรวมคําหรื อวลี (Recombining) เป็ นการรวมคําหรื อวลีข้ ึนใหม่อย่างมี
ความหมาย โดยการรวบรวมคําศัพท์ สํานวน หรื อวลี ที่รู้จกั คุน้ เคยให้เป็ นประโยคที่มีความหมาย
1.5 การฝึ กฝนอย่างเป็ นธรรมชาติ (Practicing naturalistically) เป็ นลักษณะการหา
โอกาสได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร เสมือนในสถานการณ์จริ ง โดยใช้สื่อการเรี ยน เนื้ อหา แบบฝึ กหัด
และกิจกรรมสื่ อสารที่ เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมของการใช้ภาษา
สื่อสาร
2. กลยุทธ์การรับและส่ งสาร (Receiving and sending messages) มีอกั ษรย่อ คือ R
ประกอบด้วยกลยุทธ์ชนิดย่อยอีก 2 ชนิด คือ
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2.1 การจับใจความคิดอย่างรวดเร็ ว (Getting the idea quickly) เป็ นกลยุทธ์ที่ผเู้ รี ยน
พยายามจับประเด็นสําคัญที่ตอ้ งการค้นหาหรื อต้องการทําความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว เช่น การ
จับใจความสําคัญ (Skimming) และการจับข้อมูลเฉพาะ (Scanning)
2.2 การใช้แหล่งข้อมูลเพื่อรั บและส่ งสาร (Using resources for receiving and
sending messages) เป็ นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาความหมายของสิ่ งที่ได้ยิน หรื อสิ่ งที่ อ่านใน
ภาษาเป้ าหมาย แหล่งข้อมูลที่ช่วยให้เข้าใจความหมาย ได้แก่ พจนานุ กรม รายการคําศัพท์ หนังสื อตํารา
วิทยุ โทรทัศน์ สื่ อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ภาษาเป้ าหมาย ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. กลยุทธ์การวิเคราะห์และให้เหตุ ผล (Analyzing and reasoning) มีอกั ษรย่อ คือ A
ประกอบด้วยกลยุทธ์ชนิดย่อยอีก 5 ชนิด คือ
3.1 การใช้เหตุผลเชิงนิ รนัย (Reasoning deductively) เป็ นกลยุทธ์เกี่ยวกับการนํา
กฎเกณฑ์ความรู ้ที่เรี ยนแล้วไปใช้เพื่อทําความเข้าใจสิ่งที่ได้ยนิ หรื อสิ่งที่อ่าน และช่วยให้การผลิตภาษาพูด
หรื อภาษาเขียน
3.2 การวิเคราะห์สํานวนภาษา (Analyzing expressions) เป็ นกลยุทธ์ในการ
พิจารณาความหมายของคํา วลี และประโยค โดยการวิเคราะห์แยกย่อยองค์ประกอบของภาษา เพื่อนําไปสู่
การเข้าใจความหมายโดยรวม เช่น การวิเคราะห์คาํ โดยใช้รากศัพท์ หรื อคําประสม
3.3 การวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ (Analyzing contrastively, across language) เป็ น
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคํา วลี หรื อประโยค เพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่ าง
ระหว่างภาษาเป้ าหมายที่เรี ยนและภาษาแม่
3.4 การแปลความหมาย (Translating) เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้ถอดความหมายของคํา วลี
หรื อประโยค โดยการแปลให้เป็ นภาษาแม่
3.5 การถ่ายโอนความรู้ (Transferring) เป็ นการถ่ายโอนความรู้ทางภาษาศาสตร์
ของภาษาแม่ เพื่อใช้ความรู ้เดิมมาช่วยเสริ มการเรี ยนรู้ภาษาใหม่
4. กลยุทธ์การสร้างโครงสร้ างการเรี ยนรู ้ (Creating structure for input and output) มี
อักษรย่อ คือ C ประกอบด้วยกลยุทธ์ชนิ ดย่อยอีก 3 ชนิด คือ
4.1 การจดบันทึ ก (Taking notes) เป็ นวิธีการที่ นิยมใช้ในทักษะการฟั งและการ
อ่าน การจดบันทึกจะช่วยเก็บข้อมูลความรู้ที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เรี ยนและสามารถนํามาทบทวน
หรื ออ้างอิง โดยภาษาที่ใช้จดบันทึกควรเป็ นภาษาเป้ าหมายที่เรี ยน
4.2 การสรุ ป (Summarizing) เป็ นการสรุ ปย่อเนื้ อหา จับประเด็นสาระสําคัญให้
ครบถ้วนตามความเข้าใจ การสรุ ปย่อนี้จาํ เป็ นต้องใช้ความคิดและไตร่ ตรองมากกว่าการจดบันทึก
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4.3 การเน้นความสําคัญ (Highlighting) เป็ นการเน้นจุ ดที่ เป็ นสาระสําคัญให้มี
ความเด่นชัด โดยการขี ดเส้นใต้ เขี ยนตัวอักษรใหญ่ หรื อตัวหนา หรื อทําเครื่ องหมาย ช่วยให้จดจําและ
เข้าใจสิ่งที่เรี ยนได้รวดเร็ วขึ้น
กลุ่มที่สาม คือ กลยุทธ์การชดเชย (Compensation strategies) เป็ นกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับ
การเรี ยนโดยตรง และผูเ้ รี ยนใช้วิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถสื่ อสารได้เมื่อเกิดปั ญหาความบกพร่ อง
ทางภาษา ประกอบด้วย กลยุทธ์ย่อย 2 ชนิ ด ในแต่ละกลุ่มยังแบ่งย่อยออกเป็ นชนิ ดต่างๆ อีก โดยรวม
จํานวนทั้งหมดของกลยุทธ์การชดเชยมีอยู่ 10 กลยุทธ์ เรี ยกเป็ นอักษรย่อ คือ GO เพื่อง่ายต่อการจดจํา ดังนี้
1. กลยุทธ์การเดาโดยใช้ปัญญา (Guessing intelligently) มีอกั ษรย่อ คือ G เป็ นกลยุทธ์
ที่สาํ คัญสําหรับการเข้าใจภาษา ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องรู้ความหมายของคําศัพท์ทุกคํา แต่อาศัยการเดาอย่างมี
วิธีการ ประกอบด้วย กลยุทธ์ชนิ ดย่อยอีก 2 ชนิด คือ
1.1 กลยุทธ์การใช้ตวั ชี้แนะทางภาษา (Using linguistic clues) เป็ นการใช้ความรู้
เดิมทางภาษาศาสตร์ ของภาษาที่ เรี ยน เพื่อชี้ แนะให้เข้าใจความหมายของสิ่ งที่ฟังหรื อสิ่ งที่อ่าน เช่น ใช้
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบคํา การเรี ยงลําดับคํา หรื อการสร้างคํา เช่น คําอุปสรรค (Prefixes) รากศัพท์
(Root) เป็ นต้น
1.2 กลยุทธ์การใช้ตวั ชี้ แนะอื่น (Using other clues) เป็ นวิธีการเข้าใจความหมาย
ของสิ่ งที่ฟังหรื อสิ่ งที่อ่าน โดยอาศัยตัวชี้ แนะอย่างอื่นนอกจากความรู ้ ทางภาษาศาสตร์ เช่ น บริ บทการ
สนทนา สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม การใช้น้ าํ เสี ยง การแสดงสี หน้า กริ ยาท่าทาง หรื อรู ปแบบการเขียน
จดหมาย ก็สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ขียนและผูร้ ับจดหมาย
2. กลยุทธ์การเอาชนะข้อจํากัดในการพูดและการเขียน (Overcoming limitations in
speaking and writing) มีอกั ษรย่อ คือ O ประกอบด้วยกลยุทธ์ชนิ ดย่อยๆ อีก 8 ชนิด คือ
2.1 การสลับไปใช้ภาษาแม่ (Switching to the mother tongue) เป็ นการใช้ภาษาแม่
แทนคําหรื อวลี แทรกเข้าไปในการใช้ภาษาเป้ าหมายที่เรี ยน เช่น Students “Wai” their teacher. ใช้คาํ ว่า
“ไหว้” ซึ่งเป็ นภาษาไทยแทรกเข้าในในประโยคภาษาอังกฤษ
2.2 การขอความช่วยเหลือ (Getting help) โดยการขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นเมื่อ
ประสบปัญหาในการสื่อสาร
2.3 การใช้ท่าทาง (Using mime or gesture) เป็ นการเคลื่อนไหวร่ างกายในลักษณะ
ท่าทางต่างๆ เพื่อสื่ อความหมายสิ่งที่ตอ้ งการสื่อสาร
2.4 การหลี ก เลี่ ย งสื่ อ สารบางส่ ว นหรื อโดยรวม (Avoiding communication
partially or totally) เป็ นวิธีการหลบหลีกการใช้ภาษาสื่อสารในหัวข้อที่ไม่คุน้ เคย หรื อไม่ทราบคําศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น และรู ้สึกว่าอาจเกิดปัญหาในการสื่อสารจึงหลีกเลี่ยงการพูดสนทนาหรื อการเขียน
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2.5 การเลือกหัวข้อ (Selecting the topic) เป็ นการเลือกหัวข้อที่ผเู้ รี ยนสนใจ มี
ความรู้เกี่ยวกับภาษา เช่น คําศัพท์ วลี สํานวน โครงสร้างประโยค เพื่อใช้สื่อความหมายในภาษาที่เรี ยนได้
ง่ายและสะดวกขึ้น
2.6 การปรับข้อความหรื อการใช้คาํ ใกล้เคี ยง (Adjusting or approximating the
message) เมื่อประสบปั ญหาในการสื่ อความหมาย เช่น ไม่ทราบคําศัพท์ ผูเ้ รี ยนใช้วิธีการปรับคําพูด หรื อ
ใช้คาํ ศัพท์อื่นที่มีความหมายใกล้เคียงแทนคําที่ตอ้ งการพูดหรื อเขียน
2.7 การสร้างคําใหม่ (Coining words) เป็ นการสร้างคําศัพท์ข้ ึ นมาเอง โดยคิดค้น
คําศัพท์ใหม่จากภาษาเป้ าหมายที่เรี ยน เมื่อเผชิญกับปัญหาการไม่รู้คาํ ศัพท์ที่ตอ้ งการสื่อความหมาย
2.8 การพูดอ้อมหรื อการใช้คาํ ที่มีความหมายเหมือนกัน (Using a circumlocution
or synonym) เป็ นวิธีการอธิบายความหมายแทนคําศัพท์ที่ตอ้ งการใช้สื่อสาร เมื่อประสบปัญหาขาดความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์น้ นั
2.4.3 แนวคิดทฤษฎีการสอนกลยุทธ์ การฟัง-พูด
สิ่งสําคัญประการหนึ่ งในการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนให้
มีประสิทธิภาพ คือ การสอนให้ผเู้ รี ยนใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาอย่างเหมาะสม (Oxford, 1990) เนื่ องจาก
การใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพได้น้ นั เกิดจากความสามารถในการสื่ อสาร (Communicative
competence) ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ (Canale and Swain, 1980) คือ 1) ความสามารถด้าน
ไวยากรณ์ (Grammatical competence) คื อ มีความรู ้ ดา้ นองค์ประกอบและโครงสร้ างภาษาเพื่อช่วยให้
เข้าใจเสี ยง ศัพท์ โครงสร้ าง และนํามาสร้างเป็ นคําพูดเพื่อสื่ อความหมายได้ 2) ความสามารถในการใช้
ภาษาทางสังคม (Sociolinguistic competence) คื อ การเลือกใช้ภ าษาที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สถานภาพของคู่สนทนาตามวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร 3) ความสามารถในการใช้ความสัมพันธ์ของ
ข้อความ (Discourse competence) คือ ตี ความและเข้าใจการเชื่ อมโยงของประโยคต่ างๆ ใช้คาํ เชื่อมสื่ อ
ความหมายให้ราบรื่ นและสอดคล้องกัน และ 4) ความสามารถในการใช้กลยุทธ์สื่อความหมาย (Strategic
competence) คือ การใช้กลยุทธ์ต่างๆ ช่วยให้การสื่ อสารดําเนิ นไปอย่างราบรื่ น หลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก
และความล้มเหลว ประกอบด้วย การใช้กลยุทธ์สื่อสาร (Communication strategies) และกลยุทธ์การ
เรี ยนรู้ (Learning strategies) หากผูเ้ รี ยนขาดความสามารถในการสื่ อสารทั้ง 4 ประการหรื อบางประการ
อาจทํา ให้ เกิ ด ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการสื่ อ สาร ตัว อย่า งเช่ น เมื่ อผูพ้ ูด ขาดความสามารถทางด้า น
ไวยากรณ์ในเรื่ องคําศัพท์ ผูพ้ ดู ก็อาจเลี่ยงคําโดยใช้คาํ อื่นที่มีความหมายใกล้เคียงเพื่อสื่ อความหมายแทน
หรื ออาจใช้กริ ยาท่ าทางประกอบให้คู่ สนทนาเข้าใจความหมายสิ่ งที่ตอ้ งการจะพูด แทนคําศัพท์น้ นั ซึ่ ง
วิธีการดังกล่าวเป็ นการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการสื่อสาร
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การใช้กลยุทธ์สื่อสารที่เหมาะสมช่ว ยให้ผเู้ รี ยนหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการพูดสื่ อ
ความหมายและทําให้การสื่ อสารเป็ นไปอย่างราบรื่ น (Bailystock, 1990; Dornyei, 1995) เนื่ องจากผูเ้ รี ยน
อาจพบสถานการณ์ที่ตอ้ งใช้ภาษาที่ไม่เคยเรี ยนมาก่อน หรื อมีความรู้ทางภาษาไม่เพียงพอ เมื่อต้องเผชิญ
กับสถานการณ์สื่อสารจริ ง เครื่ องมือสําคัญที่ ผเู ้ รี ยนจําเป็ นต้องใช้เพื่อชดเชยความรู ้ ทางภาษาที่ บกพร่ อง
คือ กลยุทธ์สื่อสาร เป็ นวิธีการต่างๆ ที่ผพู้ ดู ใช้ในการพยายามสื่อความหมาย ในสถานการณ์ที่ตอ้ งเผชิญกับ
ปั ญหาและความยากลําบากในการสื่ อความหมาย จากการที่ผพู้ ูด ขาดความรู้ทางภาษาและทักษะการ
สื่ อสาร ทําให้ผพู ้ ูดต้องใช้เวลาในการคิดหาวิธีสื่อสารสิ่ งที่ต ้องการพูด เพื่อให้การสื่ อสารเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นและบรรลุวตั ถุประสงค์ของผูพ้ ดู ดังนั้น ผูเ้ รี ยนควรได้รับการสอนให้มีความสามารถในการใช้กล
ยุทธ์สื่อสารที่ เหมาะสมและนําไปใช้ในการพูดสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การใช้กลยุทธ์สื่อสารได้
อย่างเหมาะสม จึงมีความสําคัญมากสําหรับผูเ้ รี ยนภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ ช่วยให้ผเู้ รี ยนพัฒนา
ทัก ษะการพูด และชดเชยข้อบกพร่ องในความรู้เกี่ ยวกับภาษาเป้ าหมาย ทําให้ก ารสนทนาราบรื่ น ไม่
หยุดชะงักหรื อประสบความล้มเหลวในการสื่ อสาร (Tarone, 1981; Faerch and Kasper, 1983; Dornyei,
1995)
นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนภาษาควรสามารถใช้ก ลยุทธ์ก ารเรี ยนรู้ ได้หลากหลายและมีค วาม
เหมาะสมกับสถานการณ์การเรี ยนรู ้ กลุ่มนักวิชาการและนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องสนับสนุ นให้มีการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนภาษา อาทิ Cohen (1998), Dornyei (1995), Faerch และ Kasper (1986),
Oxford (1990), O’Malley และ Chamot (1990) มีความเห็นสอดคล้องกันจากผลการศึกษาวิจยั ที่ผ่านมา
จึงเสนอแนวคิ ดทฤษฎี ว่า ผูเ้ รี ยนภาษาควรได้รับการสอนและฝึ กฝนการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาชนิ ด
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒ นาทักษะภาษาทําให้การเรี ยนรู้ ภาษามีประสิ ทธิภาพมากขึ้ นและประสบ
ความสําเร็ จ ผูเ้ รี ยนสามารถนํากลยุทธ์ก ารเรี ยนไปใช้ในการเรี ยนรู้น อกชั้นเรี ยน เกิดความมัน่ ใจ และ
เรี ยนรู้ภาษาด้วยตนเองโดยอิสระ
ประเภทของการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ย นภาษานั้น แตกต่ างกัน ขึ้ นอยู่ก ับเวลาและแนว
ปฏิบตั ิในการสอน โดย Oxford (1990) เสนอว่าการสอนกลยุทธ์การเรี ยนมี 3 ลักษณะ คื อ 1) การสอนให้
เกิดความตระหนัก (Awareness training) คือ การแนะนําให้ผเู้ รี ยนรู้จกั กลยุทธ์การเรี ยน ความสําคัญและ
ประโยชน์ต่อการเรี ยนภาษา โดยไม่จ าํ เป็ นต้องฝึ กฝนหรื อประเมินผลการใช้ก ลยุทธ์ ดังนั้น การสอน
ประเภทนี้จึงมีผลเพียงเล็กน้อยต่อความสามารถและการใช้กลยุทธ์ของผูเ้ รี ยน 2) การสอนกลยุทธ์แบบต่อ
ครั้ ง (One-time strategy training) เป็ นการสอนกลยุทธ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนภาษาที่ จาํ เป็ นต้องใช้กลยุทธ์เฉพาะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาสั้น ผูเ้ รี ยนจะได้รับการสอนกลยุทธ์บางอย่าง ฝึ กฝนและประเมินผล
การใช้ก ลยุทธ์ในกิจ กรรมภาษาที่มอบหมาย และ 3)การสอนกลยุทธ์ร ะยะยาว (Long-term strategy
training) เป็ นการสอนที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่าการสอนกลยุทธ์แบบต่อครั้ง เพราะสามารถครอบคลุมกล
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ยุทธ์การเรี ยนรู้ได้หลากหลาย และสนับสนุ นโดยให้เวลาในการเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน และประเมินผลการใช้กล
ยุทธ์ในหลักสูตรโปรแกรมการเรี ยนภาษา
Chamot และคณะ (1999) กล่าวถึงการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาว่า มีความเกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีทางพุทธิปัญญาและทฤษฎีทางพุทธิปัญญาด้านสังคม กล่าวคือ ในด้านพุทธิปัญญานั้น เป็ นแนวคิด
ที่เกี่ยวกับ 1) กระบวนการจัดระบบข้อมูล อาทิ การรับข้อมูล การเก็บข้อมูลไว้ในความทรงจําระยะยาว
และการเรี ยกคืนข้อมูลมาใช้ 2) ทฤษฎี โครงสร้างความรู้ เป็ นการใช้ค วามรู้ ภูมิหลังเพื่อทําความเข้าใจ
ข้อมูล และ 3) ทฤษฎีการสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง คือ การสร้างความรู้ใหม่ โดยใช้ความรู้ภูมิหลัง ส่วน
ทฤษฎีทางพุทธิปัญญาด้านสังคม เป็ นการมุ่งเน้นเรื่ องแรงจูงใจและความสามารถส่ วนบุ คคลที่ นาํ ไปสู่
ความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ รวมถึงทฤษฎีการเรี ยนด้วยตนเอง ซึ่งมีแนวคิดว่าแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ก็คือการ
ใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้ใหม่ๆ และผูเ้ รี ยนจะค่อยพัฒนาเป็ นการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองโดยอิสระ (Autonomy) เมื่อ
ได้รับการช่วยเหลือจากผูส้ อนด้านคําแนะนําและต่อยอดความรู้ใหม่
Cohen, Weaver และ Li (1996) อธิบายถึงแนวคิดการสอนเน้นกลยุทธ์การเรี ยนภาษาว่า
เป็ นแนวทางการสอนของการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เป้ าหมายของการสอน คือ ช่วยให้ผเู้ รี ยนภาษา
เพิ่มพูนความสามารถในการเข้าใจภาษาและผลิตภาษาเป้ าหมาย ที่ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมถึ งสามารถสื่ อสารภาษาเป้ าหมายได้เมื่ออยู่นอกชั้น เรี ยน ซึ่ งมีองค์ประกอบหลัก สําคัญ
2 ประการ คือ 1) ผูเ้ รี ยนได้รับการสอนอย่างชัดเจนว่า ควรใช้กลยุทธ์การเรี ยนอย่างไร เมื่อใด ทําไมกล
ยุทธ์การเรี ยนสามารถช่วยให้การเรี ยนรู้และการใช้ภาษาได้ดีข้ ึ น ซึ่ งสามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นการสอนและ
ฝึ กฝนการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา (Strategy training or strategy instruction) ในชั้นเรี ยนภาษาที่มีการ
สอนกลยุทธ์ ผูส้ อนจะอธิบาย เสนอรู ปแบบการใช้กลยุทธ์ และยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์ที่เป็ นประโยชน์
รวมถึงการดึงตัวอย่างกลยุทธ์ที่ผเู ้ รี ยนเคยใช้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ร่ วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับกล
ยุทธ์ที่รู้จ ัก และสนับสนุ น ให้ผเู้ รี ยนใช้กลยุทธ์ใหม่ ต่างๆ ในวงกว้าง และ 2) กลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาจะ
บูรณาการอยูใ่ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ภาษาในชั้นเรี ยน โดยผูส้ อนกําหนดกลุ่มกลยุทธ์การเรี ยนและออกแบบ
บทเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั และใช้กลยุทธ์การเรี ยนในการแก้ไขปั ญหาที่พบในกิจกรรมเรี ยนรู้ มี
ลักษณะเป็ นการสอดแทรกกลยุทธ์อยูก่ ิจกรรม อาจสรุ ปได้ว่า แนวคิดการสอนเน้นกลยุทธ์การเรี ยนภาษา
มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบในการพยายามมากขึ้ นเพื่อเรี ยนรู้และใช้ภาษาเป้ าหมาย
และเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นโดยการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
Weinstein และคณะ (2000) อธิบายเกี่ยวกับประเภทของการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ซึ่งมีอยู่ 6 ลักษณะ คือ 1) การสอนกลยุทธ์ประกอบหลักสูตร (Adjunct instruction) เป็ นการใช้โปรแกรม
การสอนกลยุทธ์เรี ยนภาษาควบคู่ไปกับการเรี ยนเนื้ อหาในหลักสูตรปกติ เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนพัฒนา
กํากับตนเองโดยการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาในการเรี ยนหลักสูตรปกติ การสอนชนิดนี้ช่วยเพิ่มการจดจํา
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ความสามารถ และการนํากลยุทธ์ไปใช้ในการเรี ยนหลักสูตรอื่นๆ 2) การสอนกลยุทธ์เสริ ม (Supplement
instruction: pair course) เป็ นการสอนกลยุทธ์ผสมผสานเข้าไปในหลักสูตรเนื้อหา มีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มการ
เรี ยนรู้โดยการใช้กลยุทธ์ แต่เป็ นการสอนกลยุทธ์ที่จาํ กัดเฉพาะในบางวิชาที่สอนกลยุทธ์เข้าไป จึงมีผลต่อ
การเรี ยนวิ ชาอื่ น เพี ยงเล็กน้อย เพราะไม่มีก ารนํากลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาไปใช้ 3) โปรแกรมที่จ าํ เป็ น
(Required programs) เป็ นโปรแกรมการสอนในภาคฤดูร้อน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมโดยพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน และทักษะการเรี ยนให้ก ับผูเ้ รี ยนที่ จะเข้ามาในปี การศึกษาใหม่ 4) การเขียนเพื่อเรี ยนรู ้
(Writing to learn) เป็ นการสอนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาทักษะเขียน และความรู้เกี่ยวกับเนื้ อหา 5) ศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือ (Assistance centered) เป็ นโปรแกรมการสอนทักษะเฉพาะ สําหรับกลุ่มเรี ยนเล็กๆ เพื่อให้ผู้
เรี ยนรู้ สึก จําเป็ นต้องสร้ างความรู ้ หรื อต่ อยอดความรู้ และ 6) การสอนกลยุทธ์เหนื อหลัก สูต ร (MetaCurriculum) ประเภทการสอนกลยุทธ์น้ ีมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด ผูส้ อนเนื้อหารายวิชาต่ างๆ ช่ วยส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยการพัฒนาการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
การสอนภาษาเน้นกลยุทธ์การเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิผลนั้น Brown (2001) แนะนําว่าผูเ้ รี ยน
ภาษาควรมี 3 คุ ณลัก ษณะ คื อ 1) มีความเข้าใจในกลยุทธ์การเรี ยนรู ้ 2) มีความเห็ นว่ากลยุทธ์การเรี ยน
ภาษามีประสิทธิผลต่อการเรี ยนรู้ 3) ไม่คิดว่าการใช้กลยุทธ์เป็ นเรื่ องยากจนเกิ นไป นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย
ด้านอื่นๆ ที่ มีผลต่ อประสิ ทธิ ผลของการสอนภาษาที่ เน้นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ความเชื่อของผูเ้ รี ยนที่ มีต่ อ
ประโยชน์ของการสอนภาษาเน้นกลยุทธ์ การใช้กลยุทธ์ ความสามารถและความตั้งใจในการเรี ยนอย่างมี
ความรับผิดชอบและเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 2) ความเชื่อของผูส้ อนในประสิ ทธิผลของการสอนเน้นกลยุทธ์ ใน
ความสามารถของผูเ้ รี ยนที่จ ะประสบความสําเร็ จ และสามารถเรี ยนรู้ด ้ว ยตนเองด้ว ยการใช้ก ลยุทธ์ที่
เหมาะสม 3) บริ บทในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนควรได้รับโอกาสเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและกล้าเสี่ ยง โดยไม่เสี ยการควบคุม
และจัดการชั้นเรี ยน 4) ภาษาที่ใช้ในการสอนกลยุทธ์ และ 5) แนวทางการสอนกลยุทธ์ การฝึ กฝนและการ
สร้างทักษะความสามารถ เป็ นปัจจัยที่กระทบต่อประสิ ทธิผลของการสอน
จากแนวคิดทฤษฎีการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูดดังกล่าว สรุ ปได้ว่า กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
มีบทบาทสําคัญต่ อการพัฒ นาทักษะฟังและการพูด และช่ว ยส่ งเสริ มความสามารถในการสื่ อสารของ
ผูเ้ รี ยนภาษา (Dornyei, 1995; Cohen and Macaro, 2007; Nakatani and Goh, 2007) การสอนให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ใช้กลยุทธ์การฟัง-พูดเป็ นเครื่ องมือสําคัญสําหรับการสอนตามแนวสื่อสาร มุ่งให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสฝึ กและใช้
ความรู้ทางภาษาเพื่อสื่ อสารได้จริ ง และทําให้ผเู้ รี ยนเรี ยนภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การฝึ กให้ผเู้ รี ยนมี
โอกาสใช้กลยุทธ์การเรี ยนต่ างๆ ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผเู้ รี ยนพัฒนาความสามารถในการสื่ อสาร
ด้านทักษะการฟังและการพูด สามารถโต้ตอบคู่สนทนาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและคล่องแคล่ว ทําให้
การสื่อสารประสบความสําเร็ จ
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2.4.4 รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ การฟัง-พูด
ในบริ บทการเรี ยนของผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (English as a
foreign language) มีโอกาสในการใช้ภ าษาน้อยกว่า บริ บทที่ผเู้ รี ยนใช้ภ าษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ สอง
(English as a second language) เนื่ อ งจากการใช้ภ าษาแม่เ ป็ นภาษาหลัก ภาษาเดี ย วสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน ผูเ้ รี ยนจึงมีโอกาสฝึ กภาษาเฉพาะในชั้นเรี ยนเท่านั้น อาจส่งผลให้ผเู้ รี ยนขาดทักษะการฟังพูดสื่อสารในสถานการณ์จริ ง เพราะการฝึ กภาษาในชั้นเรี ยนกับการใช้ภาษาในสถานการณ์จริ งนั้นต่างกัน
หลายประการ (Oxford, 1990; Brown, 2001; Richards, 2003; Harmer, 2007) การสอนให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึง
การใช้ก ลยุท ธ์ก ารเรี ยนรู้ จ ะสามารถช่ ว ยเพิ่ มความสามารถในการสื่ อ สารให้ผเู้ รี ยนในการเรี ยนรู้
ภาษาเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น ผูส้ อนควรส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเลือกใช้กล
ยุทธ์การเรี ยนภาษาได้เหมาะสมกับสภาพการณ์และบริ บท ทําให้ผเู้ รี ยนสามารถใช้ภาษาในการสื่ อสารได้
อย่างดียงิ่ ขึ้น
นัก การศึก ษาและนัก วิจ ัยด้า นการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ย นภาษาหลายท่ าน สนับสนุ น
แนวคิดว่าการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาช่วยให้ผเู้ รี ยนตระหนักถึงประโยชน์ของกลยุทธ์การเรี ยน มีความ
มัน่ ใจในตนเอง และมีความสามารถในการสื่ อสารเพิ่มขึ้น อาทิ Oxford (1990), O’Malley และ Chamot
(1990), Chamot และ O’Malley (1994), Dornyei (1995), Cohen (1998), Grenfell และ Harris (1999),
Washburn และ Christianson (2000), Nakatani (2005), และ Kongsom (2009) ทั้งนี้ แนวทางการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษามีรูปแบบต่างๆ พอสรุ ปได้ดงั นี้
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาของ Oxford (1990) มีแนวคิ ดการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนรู ้ภาษาที่มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้ 1) ผูส้ อนเตรี ยมกิจกรรมเรี ยนภาษาเสมือนจริ ง แนะนําและสาธิต
กลยุทธ์ที่เป็ นประโยชน์ 2) ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเข้าใจความสําคัญและประโยชน์ของการกําหนดทิศทางการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงเหตุผลของการใช้กลยุทธ์ในการเรี ยนรู้ 3) ในชั้นเรี ยนภาษา
ผูเ้ รี ยนใช้เวลาในการฝึ กฝนกลยุทธ์ใหม่ๆ กับกิจกรรมภาษา และแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ต่างๆ สามารถถ่าย
โอนไปใช้ในกิจกรรมอื่นได้ 4) ผูส้ อนสนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกใช้เทคนิ ควิธีหรื อกลยุทธ์
การเรี ยนภาษาในกิ จ กรรมใหม่ ๆ และให้ผเู้ รี ยนเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกิจ กรรมการเรี ยนรู้ และ
5) ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจการประเมินความสําเร็ จของการใช้กลยุทธ์การเรี ยน และความก้าวหน้าในการ
เรี ยนรู้ภาษา เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรับผิดชอบและกําหนดทิศทางการเรี ยนของตนเองได้มากขึ้ น อย่างไรก็
ตาม รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ข อง Oxford (1990) มีวิธีก ารดําเนิ น การสอนที่ ยืด หยุ่น ซึ่ งข้อด้อยของ
รู ปแบบการสอนนี้ คือ การสอดแทรกรู ปแบบการสอนแนวนี้ในชั้นเรี ยนภาษาปกติเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างยาก
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รู ปแบบการสอน CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach)
พัฒนาขึ้นโดย Chamot และ O'Malley (1994) มีแนวคิ ดพื้นฐานมาจากทฤษฎี โครงสร้ างความคิ ดและกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษา เป็ นการบูรณาการสอนภาษา กลยุทธ์การเรี ยนและเนื้ อหาวิชาการออกแบบมาเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาเชิงวิชาการให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจํากัด รู ปแบบการสอนนี้เริ่ ม
นําเสนอครั้งแรกในปี 1986 โดย Chamot และ O’Malley และพัฒนารู ปแบบการสอนเรื่ อยมา เป็ นรู ปแบบ
การสอนภาษาที่ บูรณาการการพัฒนาทักษะภาษาเชิงวิชาการ เนื้ อหาการสอน และการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถทางภาษาและเนื้ อหา เน้นให้ผเู้ รี ยนมีความตระหนักรู้ทางอภิ
ปัญญา (Metacognitive awareness) โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ จากการสอนชัดเจนให้ผเู ้ รี ยนใช้กลยุทธ์
การเรี ยนต่ างๆ ได้จนสามารถเลือกใช้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง การสอนแบบ CALLA เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ รี ยนที่ ได้รับการพัฒนาทักษะทางการสื่ อสารทางสังคม โดยผ่านการพัฒนาใน
ระดับขั้นเริ่ มต้นของการเรี ยนภาษาที่ สอง หรื อผ่านการพัฒนาจากสิ่ งแวดล้อมที่ พูดภาษาอังกฤษแต่ยงั
ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาเชิงวิชาการที่เหมาะสมในระดับชั้นนั้นๆ
2. ผูเ้ รี ยนที่ มี ทัก ษะทางภาษาเชิ ง วิ ช าการจากภาษาของตน และเชี่ ย วชาญใน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่ มต้น แต่ยงั ต้องอาศัยเครื่ องช่ วยในการถ่ ายโอนความคิ ดและทักษะการเรี ยนรู้จาก
ภาษาที่หนึ่ งไปสู่การเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
3. ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนทั้งสองภาษายังไม่ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาเชิงวิชาการทั้งสอง
ภาษา การสอนตามแนว CALLA เป็ นการบูร ณาการสอนภาษาโดยผ่านเนื้ อหา และคํานึ งถึงความ
เหมาะสมกับระดับชั้นเรี ยน เป็ นการพัฒนาภาษาเชิงวิชาการ การสอนโดยตรง และการฝึ กใช้กลยุทธ์การ
เรี ยนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับวิธีและข้อเท็จจริ ง รู ปแบบการสอน CALLA เหมาะจะเป็ นวิธีการ
สอนสําหรั บผูเ้ รี ยนที่ มีทักษะภาษาระดับกลางและระดับสูง และสามารถนําไปใช้สอนผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
ภาษาอังกฤษในระดับเริ่ มต้น
แนวคิดของรู ปแบบการสอน CALLA มองว่าภาษาเป็ นทักษะความเข้าใจที่ซบั ซ้อน โดย
มีก ารพัฒนาเป็ นขั้นตอน ผูเ้ รี ยนต้องได้รั บการฝึ กอย่างกว้างขวางและได้รับข้อมูลย้อนกลับ สามารถ
เกิ ด ขึ้ น ได้โ ดยอัต โนมัติ ความรู้ค วามเชี่ยวชาญทางภาษาเป็ นความรู้ เชิ งวิธี หรื อขั้น ตอน วิธีก ารสอน
CALLA เน้นการนําภาษามาใช้และมีการใช้ทกั ษะกลยุทธ์ในการเรี ยนผ่านเนื้อหา ด้านกระบวนการจะเน้น
ความเข้าใจและสามารถสื่ อ สารในภาษาใหม่ ได้ แต่ มีข ้อจํา กัด ในการรั บ รู้ ภ าษาที่ ไม่ ใช่ ค วามรู ้ ทาง
ภาษาศาสตร์ ด้วยเหตุน้ ี รู ปแบบการสอน CALLA ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถจํากัดทาง
ภาษาในการเรี ยนรู ้ภาษาใหม่
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รู ปแบบสอนที่ เน้นกลยุทธ์ (Styles and Strategies-Based Instruction: SSBI) พัฒนาขึ้ น
โดย Cohen (1998) รู ปแบบ SSBI เป็ นแนวการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง สอนให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้กลยุทธ์
ต่างๆ ในชั้นเรี ยนโดยบูรณาการเข้ากับเนื้อหาในรายวิชา มีแนวคิดว่าผูเ้ รี ยนควรได้รับการสอนกลยุทธ์การ
เรี ย นรู้ ทัก ษะภาษาควบคู่ ไปกับการเรี ยนภาษาเพื่ อส่ งเสริ มการเรี ยนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น และมี
เป้ าหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ความพยายามในการเรี ยนรู้ภาษาและใช้ภาษา รับผิดชอบต่อการเรี ยนและมีความ
มัน่ ใจมากขึ้น ซึ่งเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่บูรณาการ การสอนใช้กลยุทธ์ต่างๆ อย่างชัดแจ้งและเป็ น
นัยโดยผ่านเนื้อหา ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา (Language learning strategies) และกลยุทธ์การ
ใช้ภาษา (Language use strategies) กล่าวคือ กลยุทธ์การเรี ยน หมายถึง ความคิดหรื อพฤติกรรมที่ต้ งั ใจ
ของผูเ้ รี ยน โดยมีเป้ าหมายชัดเจนเพื่อปรับปรุ งความรู้และความเข้าใจในภาษาเป้ าหมาย ในขณะที่กลยุทธ์
การใช้ภาษา เป็ นการช่วยผูเ้ รี ยนให้สามารถนําความรู้เกี่ยวกับภาษาที่เรี ยนรู้แล้วนั้นไปใช้ได้เหมาะสม เช่น
ผูเ้ รี ยนที่มีความรู ้เรื่ องคําศัพท์แต่ มีโอกาสน้อยในการใช้ความรู้ในการสื่ อสารสนทนา ดังนั้น ผูเ้ รี ยนควร
ได้รับการฝึ กใช้กลยุทธ์การใช้ภาษาในกิจกรรมภาระงานที่มอบหมาย หรื อการสื่ อสารจริ งในชีวิตประจํา
ด้วย
นอกจากนี้ ผูส้ อนภาษาควรมีบทบาทสําคัญในชั้นเรี ยนที่หลากหลาย อาทิ 1) ผูส้ อนเป็ น
นักวินิจฉัย ทําหน้าที่ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนระบุกลยุทธ์การเรี ยนที่มีอยู่และลีลาการเรี ยนรู้ของตนเอง 2) ผูส้ อน
เป็ นผูเ้ รี ยนภาษา โดยแบ่งปั นประสบการณ์เรี ยนรู้ภาษาและกระบวนการคิดของตนเอง 3) ผูส้ อนเป็ นผูฝ้ ึ ก
ทําหน้าที่ ฝึกฝนผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับวิธีก ารใช้ก ลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษา 4) ผูส้ อนเป็ นผูป้ ระสานงาน คอยให้
คําแนะนําช่วยเหลือแผนการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และตรวจสอบอุปสรรคปั ญหาในการเรี ยน และ 5) ผูส้ อน
เป็ นโค้ช โดยการตระเตรี ยมคําชี้ แนะหรื อแนวทางเพื่อความก้าวหน้าในการเรี ยนภาษาของผูเ้ รี ย น ซึ่ ง
บทบาทเหล่านี้ผสู้ อนสามารถปฏิบตั ิในชั้นเรี ยนปกติ รู ปแบบ SBI มีความยืดหยุน่ ด้านวิธีการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ
ตามแนวคิด ของ Rubin (1987) เป้ าหมายของการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนรู้ คื อ ทําให้
ผูเ้ รี ยนกลายเป็ นผูเ้ รี ยนภาษาที่ มีประสิ ทธิภาพ จากแนวคิดการแบ่งประเภทกลยุทธ์ออกเป็ นกลยุทธ์การ
เรี ยนรู ้และกลยุทธ์การใช้ภาษา แนวคิดการสอนกลยุทธ์จึงเกี่ยวข้องกับการสอนกลยุทธ์การเรี ยนและการ
สอนกลยุทธ์สื่อสารในชั้นเรี ยน นอกจากนี้ Cohen (1998) อธิ บายว่าการสอนหรื อฝึ กใช้กลยุทธ์ต่างๆ ใน
ชั้น เรี ย น โดยการบู ร ณาการเข้ากับเนื้ อหารายวิชาแบบชัด แจ้งหรื อแบบมีนัย (Explicit and implicit
integration) ซึ่งผูส้ อนมีบทบาทในการอธิบาย ยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่เป็ นประโยชน์ หรื อยกตัวอย่างเพิ่มจาก
ประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนเคยใช้กลยุทธ์สื่อสารที่ได้ผล นําผูเ้ รี ยนเข้าสู่กิจกรรมอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการใช้กล
ยุทธ์ เช่น การอภิปรายเหตุผลและประโยชน์ของกลยุทธ์สื่อสาร การวางแผนใช้กลยุทธ์สื่อสารในกิจกรรม
การประเมินประสิ ทธิผลของกลยุทธ์สื่อสารที่เลือกใช้ นอกจากนี้ ควรสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนทดลองใช้และ
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เลือกกลยุทธ์สื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และฝึ กใช้ในกิจกรรมที่มอบหมาย
อย่างไรก็ตาม แนวทางการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่สามารถนําไปใช้สาํ หรับผูเ้ รี ยนที่
มีความสามารถทุก ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นรู ปแบบการสอนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนระดับ
เริ่ มต้นและปานกลาง คือ รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาตามแนวคิ ดของ Grenfell และ Harris
(1999) ซึ่งมีข้นั ตอนการสอนกลยุทธ์ที่ชดั เจนและสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาในชั้น
เรี ยนปกติได้
จากรู ปแบบการสอนภาษาเน้นกลยุทธ์เรี ยนดังกล่าวข้างต้น กล่าวได้ว่า หลายแนวคิดมี
ความคล้ายคลึงกัน คือ ให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากกับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
เรี ยนรู้ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกลยุทธ์การเรี ยนภาษาชนิ ดต่างๆ และสามารถถ่าย
โอนไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเองโดยอิสระ ด้วยการที่ ผสู ้ อนนําเสนอและสาธิ ตวิธีการใช้กล
ยุทธ์ต่ างๆ แล้ว เปิ ดโอกาสให้ฝึ กฝนและประเมิน ผลความสําเร็ จ ในการใช้ก ลยุทธ์ ผูเ้ รี ยนเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจและความมัน่ ใจในตนเองเมื่อประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนสามารถนํากล
ยุทธ์การเรี ยนที่มีไปใช้แก้ปัญหากิจกรรมเรี ยนรู้ใหม่อื่นๆได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
2.4.5 วิธีการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด
การสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาที่ สองหรื อภาษาต่ างประเทศในแต่ ละรู ปแบบนั้น มี
องค์ประกอบของวิธีการสอนหลายขั้นตอนตามแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน โดย
ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอดังนี้
รู ปแบบการสอน CALLA พัฒนาขึ้นโดย Chamot และ O’Malley (1986) ตามทฤษฎีการ
เรี ย นรู ้ แบบพุทธิปัญญา (Cognitive learning theory) เริ่ มนําไปใช้ในชั้นเรี ยนสองภาษาและการเรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองในสหรัฐอเมริ กา มีเป้ าหมายเพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนภาษาประสบความสําเร็ จทาง
วิชาการ โดยการเรี ยนเนื้อหาสาระที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การอ่าน การพูด และการ
เขียน ที่จาํ เป็ นในระดับชั้นเรี ยนนั้น และที่สาํ คัญที่สุด คือ มุ่งเน้นการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา การสอน
ตามรู ปแบบ CALLA เป็ นการบูร ณาการสอนซึ่ งไม่สามารถแยกส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งออกจากกัน ได้ มี
3 องค์ประกอบ คื อ 1) หลักสู ตรที่ เน้นเนื้ อหาเป็ นฐาน (Content-based curriculum) เป็ นเนื้ อหา แนวคิด
และทักษะทางวิชาการในรายวิชาต่ างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ที่มีอยู่ในหลักสูตร 2) การพัฒนา
ทักษะทางภาษาเชิงวิชาการ (Academic language development) เป็ นการใช้ภาษาเพื่อได้รับความรู้ในชั้น
เรี ย น และ 3) การสอนแบบตรงเกี่ยวกับกลยุทธ์ก ารเรี ยนรู้ท้ ังเนื้ อหาและภาษา (Learning strategy
instruction) เป็ นเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยขั้นตอนการสอนตามรู ปแบบการ
สอน CALLA ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรี ยมการ (Preparation) เป็ นการกระตุน้ ความรู้ภูมิหลัง
เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ของผูเ้ รี ยน 2) ขั้นนําเสนอ (Presentation) ผูส้ อนนําเสนอการใช้กลยุทธ์ใหม่
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อธิบายใช้อย่างไรและเมื่อใด 3) ขั้นฝึ ก (Practice) ผูเ้ รี ยนฝึ กใช้กลยุทธ์ดว้ ยกิจกรรมชั้นเรี ยน 4) ขั้นประเมิน
(Self-Evaluation) ผูเ้ รี ยนประเมินการใช้กลยุทธ์ของตนเองและผลสําเร็ จของงานกิจกรรม และ 5) ขั้นขยาย
(Expansion) ผูเ้ รี ยนใช้กลยุทธ์ที่เรี ยนรู้ในสถานการณ์ หรื อกิจกรรมใหม่ โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ภาษาได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระ
รู ปแบบการสอนของ Oxford (1990) มีข้นั ตอนการสอนแต่ละขั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความจําเป็ นและความสนใจที่แตกต่างกันในชั้นเรี ยนภาษา ซึ่ งทําให้การนําไปใช้ในชั้นเรี ยนปกติ
ค่อนข้างยาก ประกอบด้ว ยการสอน 5 ขั้น คือ 1) ผูส้ อนมอบหมายให้ผเู้ รี ยนทํากิ จ กรรมเรี ยนรู้ โ ดย
ปราศจากการฝึ กใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา และอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับวิธีการทํากิจกรรมอย่างไรให้บรรลุ
เป้ าหมาย โดยผูส้ อนสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนความคิดเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของการใช้กล
ยุทธ์การเรี ยนภาษา 2) ผูส้ อนนําเสนอและสาธิ ตการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาใหม่ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ความสําเร็ จในการทํากิจกรรมเรี ยนรู้ 3) ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ที่ได้รับการสอน 4) ผูส้ อนแสดงให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่ากลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างๆ สามารถนําไปใช้ในกิจกรรม
เรี ยนรู้อื่นๆ ได้ และ 5) ผูส้ อนมอบหมายให้ผเู้ รี ยนทํากิจกรรมเรี ยนรู้ใหม่ และเลือกใช้กลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น และสนับสนุนให้ผเู้ รี ยนเข้าใจถึงความสําเร็ จของการใช้กลยุทธ์การเรี ยน
ภาษา สามารถนําไปใช้ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้มากขึ้น
นอกจากนี้ Oxford (1990) เสนอแนะว่าการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาหรื อการฝึ กอบรม
นั้น สามารถกระทําได้ 3 แนวทาง คือ 1) การฝึ กอบรมสร้ างความตระหนัก (Awareness training) เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนตระหนักว่ากลยุทธ์การเรี ยนภาษาช่วยให้ประสบผลสําเร็ จในการทํากิจกรรมเรี ยนรู้ ลักษณะการ
ฝึ กอบรมควรมีความสนุ กสนานและสร้างแรงจูงใจให้ผเู้ รี ยนนําความรู้การใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาไปใช้
2) การฝึ กอบรมครั้งเดียว (One time strategy training) เป็ นการฝึ กฝนและเรี ยนรู้กลยุทธ์การเรี ยนภาษากับ
การทํากิจกรรมเรี ยนรู ้จริ ง ทําให้ผรู ้ ับการอบรมเข้าใจว่าจะใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา เมื่อใด อย่างไร และ
ประเมินความสําเร็ จในการใช้อย่างไร การฝึ กอบรมเพียงครั้ งเดียวอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับ
การฝึ กอบรมแบบระยะยาว และ 3) การฝึ กอบรมแบบระยะยาว (Long term strategy training) การ
ฝึ กอบรมชนิดนี้ มีลกั ษณะคล้ายกับการฝึ กอบรมแบบครั้งเดียว แต่มีประสิ ทธิภาพมากกว่า เนื่ องจากผูเ้ รี ยน
ได้รับการสอนกลยุทธ์การเรี ยนที่หลากหลาย เข้าใจว่าต้องใช้เมื่อใด อย่างไร และประเมินความสามารถ
ทางภาษาของตนเองได้
รู ปแบบการสอน SSBI พัฒนาขึ้ นโดย Cohen (1998) เป็ นการรวมกันระหว่างลีลาการ
เรี ยนรู้และการสอนกลยุทธ์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับลีลาการเรี ยนรู้ของตนเอง เพื่อ
ทําให้ผเู้ รี ยนมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น การสอนมิได้มีเป้ าหมายเพียงสอนภาษาเท่านั้น แต่เป็ นการฝึ กฝน
ผูเ้ รี ย นให้สามารถเลือกกลยุทธ์การเรี ยนที่เหมาะสมสอดคล้องกับลีลาการเรี ยนรู้ และแรงจูงใจในการ
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เรี ยนรู้ รู ปแบบ SSBI จึงเป็ นการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ขั้นตอนการสอนแบบ SSBI ประกอบด้วย
1) สร้างความตระหนัก ผูส้ อนเป็ นนักวินิจฉัย พยายามทําความเข้าใจปัญหาและความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนใน
การพัฒนาทักษะภาษา และสร้างความตระหนักของผูเ้ รี ยนในการใช้กลยุทธ์ที่มีอยู่ และเพิ่มความตระหนัก
ว่าจะเรี ยนอย่างไรให้ดีที่สุด 2) นําเสนอวิธีการใช้กลยุทธ์ ผูส้ อนแบ่ งปั นประสบการเรี ยนรู้ของตนเองใน
ฐานะผูเ้ รี ยนที่เชี่ยวชาญทางภาษา แสดงกระบวนการคิดและใช้กลยุทธ์อย่างไร 3) ฝึ กฝน ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการ
ใช้กลยุทธ์ที่นาํ เสนอ 4) ผูส้ อนคอยตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ เมื่อผูเ้ รี ยนพบปั ญหา 5) ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กด้วยตนเองโดยอิสระ และ 6) การประเมินผลการใช้กลยุทธ์ ผูเ้ รี ยนประเมินผลการใช้กลยุทธ์
ของตนเอง และผูส้ อนให้คาํ แนะนําและแนวทางในการพัฒนา
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ของ Chamot และคณะ (1999) มีกรอบแนวคิ ดการสอนพัฒนา
มาจากรู ปแบบการสอน CALLA ซึ่งเป็ นรู ปแบบการสอนที่ใช้กระบวนการทางอภิ ปัญญา (Metacognitive
processes) ประกอบด้ว ย 5 กลุ่มกระบวนการ ที่ มีก ลยุทธ์ย่อยๆ อยู่ในแต่ ละกระบวนการ คือ 1) การ
วางแผน เช่น การกําหนดเป้ าหมาย การใช้ความรู้ภูมิหลัง การทํานาย 2) การตรวจสอบ เช่น การจดบันทึก
การใช้จิ นตภาพ การพูด กับตนเอง 3) การแก้ปัญหา เช่น การสรุ ป การถามเพื่อความชัดเจน การใช้
แหล่งข้อมูล 4) การประเมินผล เช่น ยืนยันการทํานายและการเดา ตรวจสอบเป้ าหมาย และ 5) การจดจํา
เช่น การจัดกลุ่ม จิ นตนาการโดยใช้คาํ สําคัญ เป็ นต้น การจัดรู ปแบบการสอนนี้ ไม่ได้เป็ นขั้นสอนแบบ
เส้นตรงตามลําดับ แต่มีลกั ษณะเป็ นการเวียนขั้นการสอนโดยขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมภาษา รู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์น้ ีประกอบด้วยกลยุทธ์มากมายที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ มีคาํ อธิบายความหมายของแต่ละกลยุทธ์
ใช้เมื่อใด ทําไมต้องใช้กลยุทธ์น้ นั วิธีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ รวมกัน และการถ่ายโอนนําไปใช้ เพื่อช่วยให้
ผูส้ อนสามารถนํารู ปแบบการสอนนี้ไปใช้ได้
รู ปแบบการสอนของ Harris และ Grenfell (1999) เป็ นแนวทางการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาที่เหมาะกับผูเ้ รี ยนทุกระดับความสามารถ โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้ รี ยนในระดับเริ่ มต้นและระดับปาน
กลาง การสอนด้ว ยรู ปแบบนี้ ประกอบด้วย 6 ขั้น ตอน ดังนี้ 1) ขั้น สร้างความตระหนัก (Awareness
raising) ผูส้ อนช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิ ดความตระหนักในการใช้กลยุทธ์เรี ยนภาษาให้ผเู ้ รี ยนทํากิ จกรรมโดย
ระดมสมองการใช้กลยุทธ์และแลกเปลี่ยนการใช้กลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็ จในการทํากิ จกรรมเรี ยนรู้
ผูส้ อนพยายามทําความเข้าใจปั ญหาและความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนให้ดีย่งิ ขึ้ น 2) ขั้นสอนรู ปแบบการใช้กล
ยุทธ์ (Modeling) ผูส้ อนสาธิตการใช้กลยุทธ์ใหม่แสดงถึงความสําคัญและรายละเอียดวิธีการใช้กลยุทธ์
โดยผูส้ อนแบ่งปันประสบการณ์เรี ยนภาษาวิธีคิดและแสดงการใช้กลยุทธ์ภาษาที่ เหมาะสมและใช้ได้ผล
3) ขั้น การฝึ ก (General practice) ผูเ้ รี ยนฝึ กใช้กลยุทธ์ชนิ ดใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมทั้งชั้น กิจกรรมคู่ และ
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กิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นการวางแผนปฏิบตั ิ (Action planning) ผูส้ อนแนะแนวการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม
กับประเภทกิจกรรมที่มีความยากง่ายและให้ผเู้ รี ยนระบุปัญหาการเรี ยน กําหนดเป้ าหมายและวางแผนการ
ใช้กลยุทธ์ที่เป็ นประโยชน์มากที่สุดและเหมาะกับกิจกรรมเรี ยนรู้เพื่อบรรลุเป้ าหมาย 5) ขั้นมุ่งเน้นการฝึ ก
(Focused practice) ผูส้ อนค่ อยๆ ลดบทบาทการให้ความช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําลง เพื่อให้ผเู้ รี ยน
สามารถเลือกและฝึ กใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับตนเอง และ 6) ขั้นการประเมินผลการใช้ (Evaluation)
ผูส้ อนแนะแนว ทบทวน และการประเมินความก้าวหน้าของประโยชน์และการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
รวมทั้งกําหนดเป้ าหมายในการใช้ครั้งต่อไป
รู ปแบบการสอนของ Vandergrift และ Tafaghodtari (2010) เป็ นการสอนกลยุทธ์การฟัง
เพื่อความเข้าใจ โดยนําเสนอขั้น ตอนการสอนไว้ 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้น ก่อนฟัง (Pre-Listening) เป็ นการ
วางแผนและคาดการณ์ หลังจากผูเ้ รี ย นทราบหัว ข้อและชนิ ดของเนื้ อหาแล้ว ผูเ้ รี ยนจะคาดการณ์ชนิ ด
ข้อมูลและคําศัพท์ที่อาจจะได้ยิน 2) การฟั งครั้ งแรก (First listen) เป็ นขั้นตรวจสอบความเข้าใจเริ่ มแรก
โดยผูเ้ รี ยนตรวจสอบสมมติ ฐ านเริ่ มแรกของตนเอง แก้ ไ ข และจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ เ ข้า ใจ
เปรี ยบเทียบสิ่งที่เข้าใจและเขียนบันทึกกับเพื่อนร่ วมชั้น ปรับปรุ งแก้ไขความเข้าใจ หาวิธีทางแก้ไข และ
ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่เห็นว่าจําเป็ นและสําคัญที่ตอ้ งให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการฟังครั้ งต่อไป 3) การ
ฟังครั้งที่สอง (Second listen) เป็ นขั้นตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง ให้ผเู ้ รี ยนยืนยันประเด็นที่ขดั แย้งก่อน
หน้านี้ ทําการแก้ไข และเขี ย นข้อมูลเพิ่ม เติ มที่ เ ข้า ใจ และร่ ว มกัน อภิ ป รายทั้ง ชั้น เพื่ อช่ ว ยกัน สร้ า ง
ความหมายในประเด็นหลักและรายละเอียดสําคัญของเนื้ อหา รวมทั้งสะท้อนความคิดว่าผูเ้ รี ยนสามารถ
นําไปการสรุ ปความหมายได้อย่างไร 4) การฟั งครั้ งที่ สาม (Third listen) เป็ นการตรวจสอบขั้นสุ ดท้าย
ผูเ้ รี ยนได้ฟังข้อมูลที่ ได้จากการอภิ ปรายในชั้นเรี ยนโดยเฉพาะ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าใจมาก่อน
หน้านี้ และ 5) ขั้นสะท้อนความคิด (Reflection) ผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายในชั้นเรี ยนจากประเด็นก่ อนหน้า
นี้ เพื่อชดเชยสิ่ งที่ผเู้ รี ยนไม่เข้าใจ และ ผูเ้ รี ยนเขี ยนเป้ าหมายของตนเองสําหรั บกิ จกรรมการฟั งในครั้ ง
ต่อไป
จากแนวทางการสอนและขั้น ตอนการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาของแต่ ละรู ปแบบ
ผูว้ ิจยั พบว่า มีลกั ษณะสําคัญทางแนวคิดร่ วมกันอยูห่ ลายประการ โดยมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ
ในการเรี ยนภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองโดยอิสระ เพิ่มแรงจูงใจและมีทศั นคติที่ดีต่อ
ความสามารถของตนเอง ใช้กลยุทธ์การเรี ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับลีลาการเรี ยนรู้ของตนเอง และถ่าย
โอนกลยุทธ์ที่เรี ย นรู้ ไปใช้ในกิ จ กรรมเรี ยนรู้ อื่น ๆ ได้ทาํ ให้ผเู้ รี ย นภาษามีประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และ
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของตนเองมากขึ้น ผูส้ อนควรนํารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาไปใช้ใน
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การพัฒนาความสามารถทางภาษา สอดคล้องกับความจําเป็ นและความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยขอนําเสนอ
ตารางผลการสังเคราะห์ข้ นั การสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาจากรู ปแบบการสอนต่างๆ เพื่อนําผลจากการ
สังเคราะห์แนวคิดไปใช้ในการออกแบบกระบวนการสอน 6 ขั้น รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์ข้ นั การสอนของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา จากแนวคิดของ Chamot และ O’Malley (1986), Oxford (1990),
Cohen (1998), Chomot และคณะ (1999), Grenfell และ Harris (1999), และ Vandergrift และ Tafaghodtari (2010)
ขั้น
สอน

Chamot และ
O’Malley (1986)
(CALLA)

Oxford (1990)

Cohen (1998)
(SSBI)

Chamot และคณะ
(1999)

Grenfell และ
Harris (1999)

Vandergrift และ
Tafaghodtari
(2010)

1

ขั้นเตรี ยมการ
(Preparation)
ผูส้ อนระบุกลยุทธ์การ
เรี ยนการเรี ยนภาษา
ของผูเ้ รี ยนที่มีอยูแ่ ละ
นําไปใช้ในกิจกรรม
เรี ยนรู้ที่คนุ้ เคย

ขั้นมอบหมายให้
ผูเ้ รี ยนทํากิจกรรม
เรี ยนรู้โดยปราศจาก
การฝึ กใช้กลยุทธ์การ
เรี ยนเรี ยนภาษา

ขั้นเตรี ยมการ
(Preparation)
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนทราบ
ถึงกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาที่ผเู้ รี ยนมีอยูแ่ ล้ว
และวิธีเรี ยนรู้ของ
ตนเอง

ขั้นเตรี ยมการ
(Preparation)
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนทราบ
กลยุทธ์การเรี ยนการ
เรี ยนภาษาของผูเ้ รี ยนที่
มีอยูแ่ ละมักใช้ใน
กิจกรรมเรี ยนรู้ที่
คุน้ เคย

ขั้นสร้างความ
ตระหนัก (Awareness
raising)
ให้ผเู้ รี ยนเกิดความ
ตระหนักในการใช้กล
ยุทธ์การเรี ยนภาษา
โดยกิจกรรมเรี ยนรู้

ขั้นก่อนฟัง (Prelistening)
ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
วางแผนและคาดการณ์
สิ่ งที่จะได้ฟัง ผูส้ อน
เตรี ยมกิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนทราบถึงหัวข้อ
เรื่ องที่จะฟั ง

2

ขั้นนําเสนอ
(Presentation)
ผูส้ อนนําเสนอกลยุทธ์
การเรี ยนใหม่และ
วิธีการใช้ สอบถาม
ผูเ้ รี ยนว่าเคยใช้หรื อไม่
อย่างไร

ขั้นนําเสนอและสาธิ ต
การใช้กลยุทธ์การ
เรี ยนเรี ยนภาษา ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อ
ความสําเร็ จในการทํา
กิจกรรมเรี ยนรู้

ขั้นสร้างความ
ตระหนัก (Awareness
Raising) ผูส้ อน
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน
ตระหนักถึงการใช้กล
ยุทธ์อื่นๆ โดยนําเสนอ
กลยุทธ์ที่ผเู้ รี ยนไม่เคย
รู้จกั มาก่อนหรื อรู้จกั
แต่ยงั ไม่เคยใช้

ขั้นนําเสนอ
(Presentation)
ผูส้ อนนําเสนอกลยุทธ์
การเรี ยนใหม่และ
อธิ บายวิธีการใช้
สอบถามผูเ้ รี ยนว่าเคย
ใช้หรื อไม่ อย่างไร

ขั้นสอนการ
(Modeling)
ผูส้ อนสาธิ ตการใช้กล
ยุทธ์การเรี ยนใหม่ และ
แบ่งปันประสบการณ์
เรี ยนภาษา วิธีคิด และ
แสดงการใช้กลยุทธ์
การเรี ยนภาษาที่
เหมาะสมและใช้ได้ผล

ขั้นฟัง (Whilelistening) ครั้งแรก
(First listen) ผูเ้ รี ยน
ตรวจสอบสมมติฐาน
แรกของการฟัง จด
บันทึกข้อมูลที่เข้าใจ
เปรี ยบเทียบความ
เข้าใจของตนเองกับ
เพื่อน

ผลการสั งเคราะห์
ขั้นสร้างความ
ตระหนัก (Awareness
raising) ให้ผเู้ รี ยนเห็น
ประโยชน์และ
ความสําคัญของการใช้
กลยุทธ์เรี ยนภาษา
และอภิปรายกลยุทธ์ที่
ผูเ้ รี ยนเคยใช้หรื อ
คุน้ เคย ส่งผลต่อผล
การเรี ยนรู้
ขั้นเตรี ยมการก่อนฟัง
(Pre-listening) สร้าง
ความพร้อมก่อนฟัง
โดยนําเสนอคําศัพท์
คาดการณ์สิ่งที่จะได้
ฟัง และการสอนกล
ยุทธ์การฟัง
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ขั้น
สอน

Chamot และ
O’Malley (1986)
(CALLA)

Oxford (1990)

Cohen (1998)
(SSBI)

Chamot และคณะ
(1999)

Grenfell และ
Harris (1999)

Vandergrift และ
Tafaghodtari
(2010)

ผลการสั งเคราะห์

3

ขั้นฝึ ก (Practice)
ผูเ้ รี ยนฝึ กการใช้กล
ยุทธ์การเรี ยนและ
สนับสนุนให้ใช้ได้
โดยอิสระ

ขั้นฝึ ก เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้กลยุทธ์
การเรี ยนใหม่ๆ และ
นําไปใช้กจิ กรรม
เรี ยนรู้อื่นๆ ได้

ขั้นอบรม (Training)
อธิ บาย สาธิ ตการใช้
กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
พร้อมยกตัวอย่างเพื่อ
ทราบวิธีการใช้
อย่างไรและเมื่อไรให้
เหมาะสม

ขั้นการฝึ ก (Practice)
ผูเ้ รี ยนฝึ กการใช้กล
ยุทธ์การเรี ยนและ
สนับสนุนให้ใช้ได้
โดยอิสระ

ขั้นการฝึ ก (General
practice)
ฝึ กใช้กลยุทธ์การเรี ยน
ชนิ ดต่างๆ ผ่าน
กิจกรรมทั้งชั้น กลุ่ม
และคู่

ฟังครั้งที่สอง (Second
listen) ตรวจสอบ
ความเข้าใจต่อข้อมูลที่
ไม่แน่ใจก่อนหน้านี้
แก้ไข และจดข้อมูลที่
เข้าใจเพิ่มขึ้น อภิปราย
ในชั้นเรี ยนเพื่อทราบ
ใจความสําคัญและ
รายละเอียดที่ตรง
ประเด็น

ขั้นฝึ กฟัง (Listening
practice) ให้ผเู้ รี ยนฝึ ก
ฟังและใช้กลยุทธ์การ
ฟัง โดยการทํา
แบบฝึ กหัดตรวจสอบ
ความเข้าใจในการฟัง
และร่ วมกันอภิปราย
เนื้ อหาในบทฟั งให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน

4

ขั้นประเมิน (SelfEvaluation)
ผูเ้ รี ยนประเมินการใช้
กลยุทธ์การเรี ยนของ
ตนเองทันทีหลังจาก
การฝึ กใช้

ผูส้ อนช่วยให้ผเู้ รี ยน
เข้าใจถึงความสําเร็ จ
ของการใช้กลยุทธ์การ
เรี ยนและนําไปใช้ใน
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
มากขึ้น

ขั้นฝึ ก (Practice)
สนับสนุนให้ผเู้ รี ยน
ทดลองใช้กลยุทธ์การ
เรี ยนใหม่ โดยวางแผน
เลือกใช้กลยุทธ์ มุ่ง
สนใจประโยชน์และ
สรุ ปผลของการใช้กล
ยุทธ์

ขั้นประเมิน (SelfEvaluation)
ผูเ้ รี ยนประเมินการใช้
กลยุทธ์การเรี ยนของ
ตนเองทันทีหลังจาก
การฝึ กใช้

ขั้นวางแผนปฏิบตั ิ
(Action planning)
ผูส้ อนแนะแนวการ
เลือกใช้กลยุทธ์ที่
เหมาะสมกับกิจกรรม
ที่มีความยากง่าย ให้
ผูเ้ รี ยนกําหนด
เป้ าหมายและวาง
แผนการใช้กลยุทธ์

ฟังครั้งที่สาม (Third
listen) ผูเ้ รี ยน
ตรวจสอบความเข้าใจ
ข้อมูลเฉพาะที่จบั
ความไม่ได้ แต่ได้จาก
การอภิปรายร่ วมกันใน
ชั้นเรี ยน

ขั้นศึกษาภาษา
(Language focus)
วิเคราะห์กฎไวยากรณ์
และประโยคที่ใช้ใน
การพูดภาษาอังกฤษ
(Expressions) และ
สอนกลยุทธ์การพูด
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ขั้น
สอน

Chamot และ
O’Malley (1986)
(CALLA)

5

ขั้นขยาย (Expansion)
ผูเ้ รี ยนนํากลยุทธ์การ
เรี ยนใหม่ที่เรี ยนรู้ไป
ใช้กจิ กรรมสื่ อสาร
อื่นๆ สามารถรวบรวม
กลยุทธ์การเรี ยนชนิ ด
ต่างๆ และเลือกกล
ยุทธ์การเรี ยนที่ตนเอง
ชอบใช้
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ขั้นวัดผล
(Assessment)
ผูว้ ดั ผลการใช้กลยุทธ์
การเรี ยนชนิ ดต่างๆ
ของผูเ้ รี ยนและผลของ
การใช้กลยุทธ์การ
เรี ยนที่มีต่อ
ความสามารถทาง
ภาษา

Oxford (1990)
ขั้นมอบหมายให้นาํ กล
ยุทธ์ไปใช้ในกิจกรรม
เรี ยนรู้ใหม่อื่นๆ และ
เลือกใช้กลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาที่เหมาะสม
กับกิจกรรมนั้น

Cohen (1998)
(SSBI)

Chamot และคณะ
(1999)

Grenfell และ
Harris (1999)

ขั้นสะท้อนความคิด
(Personalization)
โดยสะท้อนสิ่ งที่
เรี ยนรู้เกีย่ วกับกลยุทธ์
การเรี ยนภาษา และ
การนําไปใช้ใน
กิจกรรมหรื อ
สถานการณ์อื่น

ขั้นขยาย (Expansion)
ผูเ้ รี ยนนํากลยุทธ์การ
เรี ยนใหม่ที่เรี ยนรู้ไป
ใช้กจิ กรรมสื่ อสาร
อื่นๆ สามารถรวบรวม
กลยุทธ์การเรี ยนชนิ ด
ต่างๆ และเลือกกล
ยุทธ์การเรี ยนที่ตนเอง
ชอบใช้

ขั้นมุ่งฝึ กฝน (Focused
practice) ผูส้ อนลด
บทบาทการให้ความ
ช่วยเหลือและ
คําแนะนําลง และให้
ผูเ้ รี ยนเลือกและฝึ กใช้
กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง

ขั้นวัดผล
(Assessment)
ผูว้ ดั ผลการใช้กลยุทธ์
การเรี ยนชนิ ดต่างๆ
ของผูเ้ รี ยนและผลของ
การใช้กลยุทธ์การ
เรี ยนที่มีต่อ

ขั้นประเมินผลการใช้
(Evaluation)
ผูส้ อนแนะแนวการ
ประเมินความก้าวหน้า
ในการใช้และ
ประโยชน์ของกลยุทธ์
และกําหนดเป้ าหมาย
ในการใช้ครั้งต่อไป

Vandergrift และ
Tafaghodtari
(2010)

ผลการสั งเคราะห์

ขั้นหลังฟัง (Postlistening)
หรื อการสะท้อน
ความคิด (Reflection)
อภิปรายกลยุทธ์การ
เรี ยนในการฟังเพื่อ
ชดเชยสิ่ งที่ไม่เข้าใจ
และเขียนเป้ าหมาย
ของกิจกรรมการฟังใน
ครั้งต่อไป

ขั้นฝึ กพูด (Speaking
practice) คือ การให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กพูดและใช้
กลยุทธ์การพูดที่ช่วย
เสริ มสร้าง
ความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษ โดย
การแสดงบทบาท
สมมติเป็ นกิจกรรม
กลุ่ม
ขั้นนําไปใช้สื่อสาร
(Language
production) นําความรู้
ทางภาษา เนื้ อหาสาระ
และการใช้กลยุทธ์การ
ฟัง-พูดไปใช้ใน
กิจกรรมสื่ อสาร และ
อภิปรายผลการใช้
กลยุทธ์
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จากตารางที่ 1 ผลจากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี รู ปแบบขั้นตอนการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยนภาษา และขั้นตอนการสอนทักษะการฟัง-พูด ผูว้ ิจยั จึงได้สร้างรู ปแบบการสอนและขั้นตอนการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาเพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ประกอบด้วยขั้นตอนการสอน 6 ขั้น รายละเอียดมีดงั นี้
1. ขั้นสร้างความตระหนัก (Awareness raising) เป็ นขั้นการสอนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนตระหนักเห็นความสําคัญและประโยชน์ของกลยุทธ์การเรี ยนภาษา อภิปรายเกี่ยวกับกล
ยุทธ์ที่ผเู้ รี ยนเคยใช้หรื อคุน้ เคย และส่ งผลต่อการเรี ยนภาษา สร้างแรงจูงใจให้ก ับผูเ้ รี ยนโดยอธิบายถึ ง
สาเหตุที่ผเู ้ รี ยนพบความยากลําบากในการเรี ยนภาษาอังกฤษ เนื่องจากขาดการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่
เหมาะสม
2. ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening)ในขั้นนี้ มีเป้ าหมายเพื่อสร้างความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน
ก่อนการฟังหรื อปูพ้นื ฐานความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยบทฟังเป็ นเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนผูส้ อนจัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจ เกิดแรงจูงใจมีความมัน่ ใจ และส่งเสริ มความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ เตรี ยมกิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์การฟังในชีวิตจริ ง กระตุน้ การใช้
ความรู้ภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะฟัง และคาดการณ์เนื้ อหา คําศัพท์ และไวยากรณ์ที่จะได้ฟัง รวมถึง
การตั้งจุ ด ประสงค์ ในการฟั ง เป็ นการคาดหวัง สิ่ ง ที่ ต ้อ งการรู้ ผูส้ อนพยายามสนับ สนุ น ให้ผูเ้ รี ยน
ตั้งสมมติ ฐานเกี่ ยวกับเนื้ อหาล่ ว งหน้าก่ อน เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการสร้ างความเข้าใจ และ
นําเสนอกลยุทธ์การฟั งภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพต่อการเรี ยนรู้ (Modeling) กิ จกรรมในขั้นก่อนฟัง
อาทิ กิจกรรมการทํานาย การสอนคําศัพท์สาํ คัญ การให้ดูรูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ หรื อวีดีโอ และ
อภิปรายถึงเนื้ อหาของเรื่ องที่จะได้ฟัง การอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ฟัง
3. ขั้นฝึ กฟัง (Listening practice) เป็ นขั้นการสอนที่ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนกลยุทธ์
การเรี ยนภาษาที่ช่วยสนับสนุ นความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนการ
ใช้กลยุทธ์การฟังในกิจกรรมการฟังที่หลากหลาย เพื่อตีความหมายของคําพูดและสร้างความหมายจนเกิด
ความเข้าใจในการฟั งภาษาอังกฤษ เช่ น กิ จ กรรมตอบคําถาม กิ จกรรมจดบันทึ ก กิ จ กรรมเติ มข้อมูลที่
หายไป กิจกรรมฟังและทําเครื่ องหมาย กิจกรรมอภิปรายร่ วมกันและยืนยันความถูกต้อง
4. ขั้นศึกษาภาษา (Language focus) เป้ าหมายในการสอนของขั้นนี้ คือ ให้ผเู้ รี ยน
ศึกษาวิเคราะห์กฎไวยากรณ์ทางภาษาที่ใช้ในคําพูดเพื่อนําไปใช้ในการพูดสื่ อสาร สังเกตรู ปแบบภาษาที่
ใช้ (Noticing activities) เช่ น รู ปคําศัพท์ สํานวนคําพูด และประโยคที่แสดงหน้าที่ทางภาษา ในการพูด
สื่อสารหลังจากผูเ้ รี ยนทํากิจกรรมฝึ กฟังและใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาช่วยให้เกิดความเข้าใจในการฟังแล้ว
ผูเ้ รี ยนมีค วามเข้าใจในเนื้ อหาสาระด้านอาเซียนที่ได้ฟังและได้เห็น หลักภาษาที่ใช้พูดสื่ อสาร จากนั้น
ผูส้ อนนําเสนอกลยุทธ์ในการพูดสื่ อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อสื่อสารที่เข้าใจ
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5. ขั้นฝึ กพูด (Speaking practice) เมื่อผูเ้ รี ยนมีความรู้ดา้ นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน
จากเรื่ องที่ฟังไปแล้ว และมีความรู ้ทางภาษาศาสตร์ คือ มีความรู้ความเข้าใจกฎไวยากรณ์ และการใช้ภาษา
พูดในหน้าที่สื่อสารเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ แล้ว ผูส้ อนจัดกิจกรรมสื่ อสารให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสฝึ กฝนการใช้
กลยุทธ์การพูดเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระอาเซียนผ่านกิจกรรมสื่อสารต่างๆ เช่น การเล่าเรื่ อง การอธิบายรู ปภาพ
การสัมภาษณ์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่หายไป เป็ นต้น
6. ขั้นนําไปใช้สื่อสาร (Language production) เป็ นขั้นสุ ดท้ายของการเรี ยนการสอน
ที่มีเป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนแสดงความสามารถในการฟัง-พูด (Performance) หลังจากได้รับการฝึ กฝนอย่าง
เหมาะสมแล้วหลังจากนั้น ร่ วมกันอภิ ปรายหรื อสะท้อนความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความสามารถของตนเอง
และประเมินผลการใช้กลยุทธ์การฟัง-พูดที่ตนเองนําไปใช้ในกิจกรรมเรี ยนรู้ที่ผา่ นมา การหาหนทางแก้ไข
ปรับปรุ ง และการวางแผนการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สาระด้ านหน้ าที่ภาษาและหัวเรื่องการพูดแนวอาเซียน
ในการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษให้กบั ผูเ้ รี ยนนั้น เนื้ อหาสาระที่
ใช้การสื่ อสารเป็ นสิ่งจําเป็ นและมีความสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะภาษา ผูส้ อนควรพิจารณาเลือก
เนื้ อหาสาระในการฟังที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน และจัดหาหัวข้อเนื้ อหาสาระที่ใช้ใน
สถานการณ์ สื่อสารจริ งมากกว่าใช้เนื้ อหาสาระที่มีก ารดัดแปลงและผูเ้ รี ยนทํากิจกรรมเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ ม
ความรู้ดา้ นเนื้อหา โดยใช้ความรู ้ ทางภาษาตามหน้าที่สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ
สังคมและบริ บท ผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้าแนวทางการกําหนดกรอบด้านเนื้ อหาสาระและหน้าที่ภาษาในการ
ฟัง-พูดสื่อสาร ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยผูว้ ิจยั ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ
1) หลักสู ต รการสอนภาษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาของไทย 2) กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป และ 3) หัวข้อความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดังนี้
3.1 หลักสู ตรการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การศึกษาของไทยกําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก กระทรวงศึก ษาธิ การจึ งได้จดั ทํากรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd) เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเพื่อเป็ นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้ง
เพื่อใช้เป็ นหลักในการจัดทํามาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้ าหมายเดียวกันในการผลิต
บัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ
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วัตถุประสงค์ของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 คือ เป็ น
กรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสูตร การจัดการเรี ยน
การสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อ
การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยคุ ณวุฒิ 6 ระดับ ได้แก่ อนุ ปริ ญญา (3 ปี )
ปริ ญญาตรี ประกาศนี ยบัตร ปริ ญญาโท ประกาศนี บตั รบัณฑิตชั้นสูง และปริ ญญาเอก โดยคุณภาพของ
บัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทัก ษะทางปั ญ ญา ด้านทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุ ค คลและความรั บผิด ชอบ และด้านทัก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ สําหรับสาขาวิชาที่เน้นทักษะทาง
ปฏิบตั ิตอ้ งเพิ่มมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะพิสยั
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษานั้น ได้กาํ หนดคํานิ ยามของคําว่าการเรี ยนรู้
และมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ไว้ กล่าวคื อ การเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรมที่ นักศึก ษา
พัฒ นาขึ้ น ในตนเองจากประสบการณ์ ที่ ไ ด้รั บ ระหว่า งการศึ ก ษา และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ คื อ
ข้อกําหนดเฉพาะซึ่ งเป็ นผลที่ หวังให้ผเู้ รี ยนพัฒ นาขึ้ น จากการเรี ยนรู้ท้ ัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณ ธรรม
จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผเู้ รี ยนได้รับการ
พัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรี ยนและการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ท้ งั ในและ
นอกหลักสูตร และแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ และความสามารถจากการเรี ยนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็ น
ที่เชื่อถือ เมื่อเรี ยบจบในรายวิชาหรื อหลักสูตรนั้นแล้ว รายละเอียดมีดงั นี้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ซ่ึงมีอย่างน้อย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เป็ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ของบัณฑิ ตทุ กคนในทุ กระดับคุ ณวุ ฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิ
สูงขึ้น ทักษะและความรู ้จะเป็ นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่าํ กว่าสู่ระดับที่สูงขึ้ น ดังนั้น มาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ในสาขาวิชาเดียวกันของระดับ
คุณวุฒิที่ต่าํ กว่าด้วย สําหรับคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี น้ นั มาตรฐานผลการเรี ยนรู้แต่ละด้าน อย่างน้อยต้อง
เป็ นดังนี้
1. ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม คือ สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และ
วิช าชี พโดยใช้ดุ ลยพิ นิ จ ทางค่ านิ ยม ความรู้ สึ ก ของผูอ้ ื่น ค่ านิ ย มพื้ น ฐาน และจรรยาบรรณวิ ชาชี พ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรม อาทิ มีวินัย มีค วามรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต
เสียสละ เป็ นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจโลก เป็ นต้น
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2. ด้านความรู ้ คือ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ ตระหนัก
รู้ ห ลัก การและทฤษฎี ใ นองค์ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง สํา หรั บ หลัก สู ต รวิ ช าชี พ มี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ความก้าวหน้าของความรู ้เฉพาะด้านในสาขาวิชา การตระหนักถึงงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่ อยอดองค์ความรู้ ส่ วนหลักสูต รวิชาชี พที่เน้น การปฏิบตั ิ จะต้องตระหนักในธรรม
เนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3. ด้านทักษะทางปั ญญา คือ สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง ทําความเข้าใจและสามารถ
ประเมินข้อมูลแนวคิด และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้ มูลที่ได้ในการแก้ไข
ปั ญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปั ญหาที่ ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึ งถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบ
จากการตัด สิ นใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้ อหาสาระทางวิชาการและวิชาชี พ
สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบตั ิงานประจําและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ร ะหว่างบุ คคลและความรั บผิดชอบ คื อ มีส่วนช่ วยและ
เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าํ หรื อสมาชิกกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูน้ าํ ในสถานการณ์ที่ไม่ชดั เจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิ ดริ เริ่ มในการ
วิเคราะห์ปัญ หาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รั บผิด ชอบในการเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คือ สามารถศึกาและทําความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติหรื อ
คณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศในการเก็ บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพทั้งในการพูด การเขี ยน สามารถ
เลือกใช้รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
ในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 1003406 รายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Listening and speaking for social interactions) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดเป็ นรายวิชาเอกบังคับ จํานวน 3 หน่ วยกิต (2-2-5)
สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 4 และมีคาํ อธิบายรายวิชา คือฝึ กทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้บทสนทนาในสถานการณ์ และสัมพันธสารต่ างๆ ได้แก่ บทสนทนาในชี วิตประจําวัน
และการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม ฝึ กพูด ภาษาเกี่ ย วกับ การออกเสี ยงและท่ ว งทํา นองเสี ย ง ในด้า น
รายละเอียดของรายวิชาและหัวข้อการสอนเป็ นการใช้หน้าที่ภาษาในสถานการณ์สื่อสารต่างๆ เช่น การ
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ทักทายและแนะนําตนเอง การสนทนาในร้านอาหาร การเชื้อเชิญตามโอกาส
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว สรุ ปได้ว่า วิชาการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟั งและการพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับบริ บทและสถานการณ์ทางสังคม หัวข้อเรื่ องที่ใช้ในการฟังและการพูด
สื่ อสารนั้น ควรมีค วามสอดคล้องกับความสนใจและความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้
หัวข้อและเนื้อหาสาระในกิจกรรมเรี ยนรู ้ของหลักสูตรควรมีความสอดคล้องกับกรอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของสภายุโรป ซึ่งเป็ นกรอบมาตรฐานสากลและเป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่ หลายทัว่ โลก เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
3.2 หลักสู ตรการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่ มสหภาพยุ โ รป
(Common European Framework of Reference for Languages) หรื อ CEFR คือ มาตรฐานการประเมิน
ความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทําขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยน
การสอน และการประเมินภาษาที่ สองหรื อภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่ งสหภาพยุโรปได้
กําหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปั จจุบนั กรอบอ้างอิง CEFR
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เป็ นมาตรฐานในการจัดลําดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเริ่ มนํามาใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิเมื่อ พ.ศ.2557 หลังจากกําหนดนโยบายการปฏิรูปการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานขึ้ น เพื่ อให้ทุกภาคส่ วนได้ตระหนักถึ งความ
จําเป็ นที่ตอ้ งเร่ งรัดปฏิรูปการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะและทักษะตามที่
กําหนด กล่าวคื อ กําหนดให้ใช้ก รอบ CEFR เป็ นกรอบความคิ ด หลัก ในการจัด การเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรี ยนการสอน การทดสอบ การ
วัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้ (สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558)
กรอบอ้างอิงของ CEFR ได้จาํ แนกผูเ้ รี ยนออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผูใ้ ช้ภาษาขั้น
พื้น ฐาน (Basic user) กลุ่มผูใ้ ช้ภาษาขั้น อิสระ (Independent user) และกลุ่ มผูใ้ ช้ภ าษาขั้น คล่องแคล่ว
(Proficient user) โดยแต่ ละกลุ่มความสามารถแบ่ งเป็ น 2 ระดับ ดังนั้น ระดับความสามารถตามกรอบ
CEFR มีจาํ นวนรวม 6 ระดับ รายละเอียดพอสรุ ปได้ดงั นี้
กลุ่มผูใ้ ช้ภาษาขั้นพื้นฐาน หรื อกลุ่ม A (Level A) ประกอบด้วย 2 ระดับความสามารถ
คือ 1) ระดับ A1 มีชื่อเรี ยกว่า Breakthrough หรื อ Beginner หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถใช้และเข้าใจประโยค
ง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตัวเองและผูอ้ ื่น สามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับบุคคลอื่น เช่น เขาอยู่ที่
ไหน รู้จกั ใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคําถามเหล่านี้ ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูด
ช้าและชัดเจน และ 2) ระดับ A2 มีชื่อเรี ยกว่า Waystage หรื อ Elementary หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถใช้และ
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เข้าใจประโยคในชีวิตประจําวัน (ในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานที่
ภูมิศาสตร์ การทํางาน และสามารถสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลทัว่ ไปในการใช้ชีวิต ประจําวัน สามารถ
บรรยายความคิดเห็น ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่ งอื่นๆ
กลุ่มผูใ้ ช้ภาษาขั้นอิสระ หรื อกลุ่ม B (Level B) ประกอบด้วย 2 ระดับความสามารถ คือ
1) ระดับ B1 มีชื่อเรี ยกว่า Threshold หรื อ Intermediate หมายถึง ผูเ้ รี ยนสามารถพูด เขียน และจับใจความ
สําคัญของข้อความทัว่ ๆ ไป ถ้าเป็ นหัวข้อที่ คุน้ เคยหรื อสนใจ เช่ น การทํางาน โรงเรี ยน เวลาว่าง ฯลฯ
สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ สามารถ
บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิดฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ และ 2) ระดับ B2 มีชื่อ
เรี ยกว่า Vangtage หรื อ Upper intermediate หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี
สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้แทบทุ ก เรื่ องอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ วรวมทั้งสามารถอ่านและทํา
ความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้
กลุ่ ม ผูใ้ ช้ภ าษาขั้น คล่ อ งแคล่ ว หรื อกลุ่ ม C (Level C) ประกอบด้ว ย 2 ระดับ
ความสามารถ คื อ 1) ระดับ C1 มีชื่อเรี ยกว่า Effective operational proficiency หรื อ Advanced หมายถึง
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซบั ซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถ
แสดงความคิด ความรู ้สึกของตนได้อย่างเป็ นธรรมชาติ โดยไม่ตอ้ งหยุดคิดหาคําศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้ง
ในด้านสังคม การทํางาน หรื อด้านการศึก ษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ และ 2) ระดับ C2 มีชื่อเรี ยกว่า
Mastery หรื อ Proficient หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของ
ภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่ อสารได้ดี สามารถอ่าน
บทความที่เป็ นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสําหรับพูดและ
เขียนได้อย่างเหมาะสม ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซบั ซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจ
ความหมายแฝงได้
กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดเป้ าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของ
ผูเ้ รี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ กล่าวคือ 1) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) ควรมี
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็ นผูใ้ ช้ภาษาขั้นพื้นฐาน ระดับ A1 2) ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาภาคบังคับ
(ม.3) ควรมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็ นผูใ้ ช้ภาษาขั้นพื้นฐาน ระดับ A2 และ 3) ผูส้ าํ เร็ จ
การศึก ษาขั้น พื้นฐาน (ม.6/ปวช.) ควรมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็ นผูใ้ ช้ภ าษาขั้นอิสระ
ระดับ B1 (สถาบัน ภาษาอังกฤษ, 2558) ดังนั้น สํา หรั บ ผูเ้ รี ยนในระดับ ปริ ญญาตรี ควรมี ร ะดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็ นผูใ้ ช้ภาษาขั้นอิสระในระดับ B1 ขึ้นไป
ในกรอบอ้างอิงของ CEFR มีการกําหนดรายละเอียดหัวข้อการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร สําหรับกลุ่มผูใ้ ช้ภาษาขั้นอิสระระดับปานกลาง (Threshold) พัฒนาขึ้ นโดย Ek และ Trim (1990)
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โดยระบุ หั ว ข้ อ ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร (Communication themes) สํา หรั บ ผู้เ รี ยนภาษาในระดับ B1
ประกอบด้ว ยหัว ข้อย่อย 14 ข้อ ดังนี้ 1) เอกลัก ษณ์ บุค คล 2) บ้านและสิ่ งแวดล้อม 3) ชี วิต ประจําวัน
4) เวลาว่ า ง/ความเพลิ ด เพลิน 5) การท่ องเที่ ย ว 6) ความสั มพัน ธ์ก ับผูอ้ ื่ น 7) สุ ข ภาพและการดู แ ล
8) การศึ ก ษา 9) การซื้ อของ 10) อาหารและเครื่ องดื่ ม 11) การบริ ก าร 12) สถานที่ 13) ภาษา และ
14) สภาพอากาศ
โดย Ek และ Trim (2001) นําเสนอรายละเอียดของหน้าที่ทางภาษา ตัวอย่างภาษาหรื อ
กลุ่มประโยคที่ใช้ในการสื่ อสาร (Exponents) ประกอบด้วย 6 กลุ่มหน้าที่สื่อสาร ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การขอและให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง (Imparting and seeking factual information)
ประกอบด้วย 1) การรายงานข้อมูลข้อเท็จจริ งต่างๆ (บรรยายและพรรณนา) 2) การแก้ไขข้อมูล 3) การถาม
และการขอข้อมูล และ 4) การตอบคําถามและให้ขอ้ มูล
กลุ่มที่ 2 การแสดงและตรวจสอบทัศนคติ (Expressing and finding out attitudes)
ประกอบด้วยหน้าที่ทางภาษา 57 รายการ ดังนี้ 1) การแสดงความเห็ นด้วย 2) การแสดงความไม่เห็นด้วย
3) การสอบถามความเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย 4) การปฏิเสธ 5) การบอกกล่าวว่ารู้หรื อไม่รู้เกี่ยวกับบุคคล
สิ่ งของ หรื อข้อเท็จจริ ง 6) การสอบถามบุ คคลอื่นว่ารู้หรื อไม่รู้เกี่ ยวกับบุค คล สิ่ งหรื อ หรื อข้อเท็จจริ ง
7) การบอกกล่าวว่าตนเองจดจําหรื อลืมเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ ข้อเท็จจริ งหรื อการกระทํา 8) การสอบถาม
บุคคลอื่นว่าจดจําเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ ข้อเท็จจริ ง หรื อการกระทํา 9) การพูดแสดงความเป็ นไปได้ของ
บางสิ่ง 10) การสอบถามผูอ้ ื่นถึงความเป็ นไปได้ของบางสิ่ ง 11) การพูดแสดงหรื อปฏิเสธความต้องการ
จําเป็ น 12) การสอบถามผูอ้ ื่นถึงความจําเป็ นบางอย่าง 13) การพูดแสดงเกี่ยวกับความแน่ นอน 14) การ
สอบถามเกี่ยวกับระดับความแน่นอน 15) การพูดแสดงเกี่ยวกับพันธะหรื อภาระหน้าที่ 16) การสอบถาม
เกี่ยวกับพันธะหรื อภาระหน้าที่ 17) การแสดงความสามารถหรื อไม่สามารถในการกระทําบางสิ่ ง 18) การ
สอบถามผูอ้ ื่นเกี่ยวกับความสามารถหรื อไม่สามารถในการกระทําบางสิ่ง 19) การพูดแสดงการให้อนุ ญาต
หรื อไม่อนุ ญาตบางสิ่ง 20) การสอบถามเกี่ยวกับบางสิ่งว่าได้รับการอนุญาตหรื อไม่อนุญาต
(ต่อ) 21) การให้อนุญาต 22) การยกเลิกการอนุญาต 23) การแสดงความต้องการบาง
สิ่ งบางอย่าง 24) การสอบถามผูอ้ ื่นถึงสิ่งที่ตอ้ งการ 25) การแสดงเจตนาและความตั้งใจ 26) การสอบถาม
ผูอ้ ื่นถึงเจตนาและความตั้งใจ 27) การแสดงสิ่ งที่ ชอบมากกว่า 28) การสอบถามผูอ้ ื่นสิ่ งที่ ชอบมากกว่า
29) การแสดงความสบายใจหรื อความสุ ข 30) การแสดงถึงความไม่สบายใจหรื อไม่มีความสุ ข 31) การ
สอบถามผูอ้ ื่น เกี่ ยวกับความสบายใจ ไม่สบายใจ ความสุ ขหรื อไม่มีความสุ ข 32) การแสดงความชอบ
33) การแสดงความไม่ชอบ 34) การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ 35) การแสดงความพึงพอใจ
36) การแสดงความไม่พึงพอใจ 37) การสอบถามผูอ้ ื่นเกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 38) การ
แสดงความสนใจ 39) การแสดงความไม่สนใจ 40) การสอบถามผูอ้ ื่นเกี่ยวกับความสนใจหรื อไม่สนใจ
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(ต่อ) 41) การแสดงความประหลาดใจ 42) การแสดงความไม่ประหลาดใจ 43) การ
สอบถามผูอ้ ื่นถึงความประหลาดใจ 44) การแสดงความหวัง 45) การแสดงความผิดหวัง 46) การแสดง
ความกลัว 47) การพูด ให้ความมัน่ ใจ 48) การสอบถามผูอ้ ื่นเกี่ ยวกับความกลัวหรื อวิตกกังวล 49) การ
แสดงความขอบคุ ณ 50) การตอบรับการแสดงความขอบคุ ณ 51) การแสดงการขออภัย 52) การยอมรั บ
การขออภัยจากผูอ้ ื่น 53) การพูดแสดงภาระทางศีลธรรม 54) การพูดแสดงการอนุ มตั ิ 55) การพูดแสดง
การไม่อนุ มตั ิ 56) การสอบถามผูอ้ ื่นเกี่ ยวกับการอนุ มตั ิ หรื อไม่อนุ มตั ิ บางสิ่ ง และ 57) การแสดงความ
เสียใจหรื อเห็นอกเห็นใจ
กลุ่ มที่ 3 การตัด สิ น ใจกระทํา (Deciding on courses of action) ประกอบด้ว ย
14 หน้าที่ภาษา ดังนี้ 1) การแนะนําการกระทําบางสิ่ง 2) การแสดงความเห็นกับการกระทําบางสิ่ง 3) การ
ขอร้องให้บุคคลกระทําบางสิ่ ง 4) การแนะนําให้บุคคลกระทําบางสิ่ ง 5) การตักเตื อนผูอ้ ื่นเกี่ ยวกับการ
กระทําบางสิ่ ง 6) การสนับสนุ นให้ผูอ้ ื่ นกระทําบางสิ่ ง 7) การสั่งหรื อบงการบุ ค คลอื่น กระทําบางสิ่ ง
8) การขอความช่วยเหลือ 9) การเสนอความช่วยเหลือ 10) การเชื้ อเชิ ญบางคนให้กระทําบางสิ่ ง 11) การ
ยอมรั บข้อเสนอหรื อคําเชิ ญ 12) การปฏิ เสธข้อเสนอหรื อคําเชิ ญ 13) การสอบถามผูอ้ ื่ นว่ายอมรับหรื อ
ปฏิเสธข้อเสนอหรื อคําเชิญ และ 14) การสอบถามบุคคลเพือ่ บางสิ่ ง
กลุ่ มที่ 4 การเข้าสังคม (Socialising) ประกอบด้วย 12 หน้าที่ภ าษา ดังนี้ 1) การดึ ง
ความสนใจ 2) การทักทายผูอ้ ื่น 3) การทักทายเมื่อพบเพื่อนหรื อคนรู้จกั 4) การตอบคําทักษะจากเพื่อน
หรื อคนรู ้จกั 5) การพูดคุยกับเพื่อนหรื อคนรู้จกั 6) การพูดคุยกับคนแปลกหน้า 7) การพูดคุยกับลูกค้าหรื อ
บุ ค คลในที่ ส าธารณะ 8) การแนะนําบางคนให้รู้ จ ัก กับผูอ้ ื่ น 9) การพูด เมื่อ ถูก แนะนําโดยบุ ค คลอื่ น
10) การแสดงความยินดีกบั ผูอ้ ื่น 11) การเสนอคําอวยพร และ 12) การขอตัวลา
กลุ่มที่ 5 การสร้างถ้อยคํา (Structuring discourse) ประกอบด้วย 28 หน้าที่ภาษา ดังนี้
1) การเปิ ดหรื อเริ่ มพูด 2) การลังเล 3) การแก้ไขคําพูดตนเอง 4) การแนะนําหัวข้อพูด 5) การแสดงความ
คิดเห็น 6) การยกขึ้นมากล่าว 7) การยกตัวอย่าง 8) การเน้นหรื อให้ความสําคัญ 9) การสรุ ป 10) การเปลี่ยน
หัวข้อพูด 11) การขอให้ผอู ้ ื่นเปลี่ยนหัวข้อพูด 12) การถามความคิดเห็นผูอ้ ื่น 13) การแสดงให้รู้ว่าติดตาม
คําพูดผูอ้ ื่ น 14) การพูดแทรก 15) การขอให้ผอู้ ื่น เงียบ 16) การอนุ ญาตให้ผอู้ ื่นพูด 17) การแสดงความ
ปรารถนาพูดต่อ 18) การส่ งเสริ มให้ผอู้ ื่นพูดต่อ 19) การพูดแสดงให้รู้ว่ากําลังจะจบการพูด 20) การปิ ดบท
พูด 21) การรับหรื อเริ่ มพูดโทรศัพท์ 22) การถามหาบุคคลอื่น 23) การขอให้ผอู้ ื่นรอ 24) การถามผูอ้ ื่นว่า
ได้ยนิ และเข้าใจหรื อไม่ 25) การพูดให้สัญญาณว่าได้ยินและเข้าใจ 26) การแสดงให้ผอู ้ ื่นรู ้ ว่ามีโทรศัพท์
27) การเปิ ดประเด็นในจดหมาย และ 28) การจบประเด็นในจดหมาย
กลุ่มที่ 6 การปรับปรุ งการสื่ อสาร (Communication repair) ประกอบด้วย 16 หน้าที่
ภาษา ดังนี้ 1) การแสดงความไม่เข้าใจ 2) การขอให้พดู ประโยคซํ้า 3) การขอให้พูดคําหรื อวลีซ้ าํ 4) การ
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ถามเพื่อยืนยันข้อมูล 5) การถามเพื่อยืนยันความเข้าใจ 6) การขอความกระจ่าง 7) การขอให้ผอู้ ื่นสะกดคํา
8) การขอให้ผอู้ ื่น เขี ยนบางอย่าง 9) การแสดงความไม่รู้ จ ัก คําหรื อคําพูด 10) การขอความช่ ว ยเหลือ
11) การขอให้ผอู ้ ื่นพูดช้า 12) การถอดความ 13) การพูดซํ้าคําพูดของผูอ้ ื่น 14) การถามผูอ้ ื่นว่าเข้าใจตนเอง
หรื อไม่ 15) การสะกดคําหรื อคําพูดออกมา และ 16) การทดแทนคําหรื อคําพูดที่ไม่รู้
ในด้านความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนภาษาในระดับ B1 นั้น
กรอบอ้างอิง CEFR ระบุ รายละเอียดไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
ฟั ง-พูดสื่ อสารภาษาอังกฤษให้กบั ผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ ผูส้ อนภาษาควรพิ จารณารู ปแบบการสอนในชั้นเรี ยนที่
เหมาะสม และทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่กาํ หนดไว้ตามเป้ าหมาย โดยผูเ้ รี ยน
ภาษาระดับ B1 มีความสามารถดังนี้
1. การฟังโดยรวม (Overall listening) หมายถึง สามารถเข้าใจประเด็นหลักคําพูด
หรื อถ้อยคําที่เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่ องราวในชีวิตประจําวันที่คุน้ เคย อาจจะขอฟังซํ้าเพื่อความชัดเจน
2. การฟังคู่สนทนา (Listen to interlocutor) หมายถึง สามารถเข้าใจสิ่ งที่ คู่สนทนา
พูดในชีวิตประจําวัน แต่บางครั้งต้องขอให้ค่สู นทนาให้ความกระจ่างในรายละเอียด
3. การฟังการอภิปราย (Listen in discussion) หมายถึง สามารถเข้าใจประเด็นหลัก
ของการอภิ ปรายในหัวข้อที่ คุน้ เคยเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน เมื่อผูพ้ ูดพูดอย่างชัดเจน แต่
บางครั้งจําเป็ นต้องขอรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ
4. การฟังในฐานะผูฟ้ ัง/ผูช้ ม (Listen in audience) หมายถึง สามารถเข้าใจถ้อยคําใน
บทสนทนาสั้นๆ ที่มีความหมายชัดเจนโดยตรงในหัวข้อที่คุน้ เคย
5. การฟังจากโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ (Listen to TV, flim) หมายถึง สามารถเข้าใจ
ประเด็นหลักในรายการโทรทัศน์ ในหัวข้อที่คุน้ เคยเมื่อรายการนั้นถ่ายทอดอย่างช้าๆ และชัดเจน
6. การฟังประกาศ (Listen to announcement) หมายถึง สามารถเข้าใจข้อมูลทาง
เทคนิคเฉพาะที่ง่ายๆ เช่น การปฏิบตั ิตามคําแนะนําในการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่คุน้ เคย
7. การสนทนา (Conversation) หมายถึง สามารถเริ่ มสนทนา ดําเนิ น และจบการ
สนทนาอย่างง่ าย ในหัว ข้อที่คุ ้นเคยหรื อสนใจและ สามารถแสดง ออกและโต้ต อบต่อความรู้สึกและ
ทัศนคติ เช่น ความประหลาดใจ ความสุข ความเศร้า ความสนใจและไม่สนใจ
8. การอภิปราย (Discussion) หมายถึง สามารถเสนอหรื อขอความคิ ด เห็ น ส่ ว น
บุคคล ในการอภิปรายแบบไม่เป็ นทางการกับเพื่อน แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างสุ ภาพ และ
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น และสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกับผูอ้ ื่นได้
9. การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information exchange) หมายถึง สามารถค้นคว้าและถ่าย
โอนข้อเท็จจริ งที่เป็ นข้อมูลที่ไม่ซบั ซ้อนและสามารถขอและปฏิบตั ิตามคําแนะนําอย่างละเอียด
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10. การติดต่อกิจธุระ (Transactions) หมายถึง สามารถจัดการกับสิ่ งที่ไม่คาดคิด ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุด เช่ น การพบทันตแพทย์ หรื อซ่อมจักรยานและสามารถสนทนานัดหมายด้วย
ตนเองหรื อทางโทรศัพท์ เช่น การจองตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม รถเช่า ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์
11. การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephoning) หมายถึง สามารถสนทนาอย่างง่ายๆ
ทางโทรศัพท์กบั คนที่รู้จกั
12. การบรรยาย (Description) หมายถึง สามารถบรรยายเรื่ องที่ คุน้ เคยตามความ
สนใจอย่างหลากหลายและสามารถเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ความรู้สึกของตนเอง
13. การโต้แย้ง (Arguing a case) หมายถึ ง สามารถอธิ บายสั้นๆ และให้เหตุผล
ประกอบความคิดเห็น
14. การนําเสนอ (Presentations) หมายถึง สามารถนําเสนอเรื่ องราวสั้นๆ ที่เตรี ยม
มาล่วงหน้าในหัวข้อที่คุน้ เคย เช่น My country และตอบคําถามได้อย่างชัดเจน
15. การสรุ ปความ (Summarizing) หมายถึง สามารถสรุ ปใจความหลักและเชื่อมโยง
เนื้ อหาในบทอ่านหรื อบทฟังสั้นๆ
ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษานั้น เห็นได้ว่า ผูส้ อน
ไม่เพียงแต่ปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 เท่านั้น แต่ควรพิจารณาถึงกรอบ
อ้างอิง CEFR ควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิภาพ
กําหนดเป้ าหมายและจุ ดประสงค์ก ารเรี ยนรู้ การพัฒนาหลัก สูต รที่ เที ยบเคี ยงกับมาตรฐานสากล การ
ทดสอบวัดผลความสามารถทางภาษา รวมถึงการพัฒนาผูส้ อนให้มีความสามารถทางภาษาในระดับที่
เหมาะสม (สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558)
3.3 หัวข้ อความรู้ เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศต่างๆ ในภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้จะรวมตัว กัน เป็ น
อันหนึ่ งอันเดียวกัน มีการเปิ ดเสรี ทางด้านการลงทุน การค้า การบริ การ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จของประเทศในอาเซี ยน สิ นค้า
บริ การ และแรงงานฝี มือ เช่ น แพทย์ พยาบาล สถาปนิ ก หรื อวิชาชีพอื่นๆ จากประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถเข้ามาแข่งขัน ในประเทศไทย มีการลงทุ นทั้งภาคการผลิต การบริ ก ารและการค้า ด้ว ยเหตุ น้ ี
ภาครัฐ และหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงให้ความสําคัญต่อการสร้างความตระหนักและส่ งเสริ มความรู้
ให้กบั ประชาชนคนไทยในการก้าวเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสและความสามารถใน
การแข่งขัน และประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่ (กรมอาเซียน, 2555)
จากความตระหนัก ถึงความสําคัญ ของความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ผูว้ ิจ ัยศึกษา
ค้นคว้าเนื้ อหาสาระสําคัญที่ เกี่ ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เพื่อวิเคราะห์ประเด็นเนื้ อหาสาระอาเซี ยนที่
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เป็ นประโยชน์ ต่อผูเ้ รี ยน และใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบการเรี ยนการสอนในงานวิ จยั ครั้ งนี้ โดย
ศึกษาจากเอกสารตํารา บทความ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีนาํ เสนอเนื้ อหาสาระความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ย น รวมถึ ง หลัก สู ต รการศึ ก ษาอาเซี ย น เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข้อ มูล ทางเว็บ ไซต์แ ละสื่ อ
ประชาสั ม พัน ธ์ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง อาทิ กรมอาเซี ย น ศูน ย์ข ้อ มู ล ข่ า วสารอาเซี ย น กรม
ประชาสัมพันธ์ แหล่งสารสนเทศอาเซี ยนของสํานัก งานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
สํานักงานเลขาธิการอาเซี ยน หลักสู ต รแกนกลางอาเซียนของสํานัก งานเลขาธิ การอาเซียน สํานัก งาน
เลขาธิ การซี มีโอ (ASEAN-US Technology Assistance: USAID) สํานัก ความสัมพัน ธ์ต่ างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ศูนย์อาเซียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ และหนังสื อตําราเสริ มความรู้
อาเซียน จากการศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ลกั ษณะร่ วมกันบาง
ประการของประเด็นเนื้ อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ ซึ่งเผยแพร่ เพื่อเสริ มสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กบั ประชาชนทัว่ ไป และนํามากําหนดเป็ นกรอบหัวข้อเนื้ อหาสาระ เพื่อนําไปใช้ใน
การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนกลยุทธ์สื่อสารที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้ น ทั้งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้ดดั แปลงเนื้ อหา
สาระอาเซียนบางประการให้มีความเหมาะสมกับความสามารถ สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน และ
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้วยความร่ วมมือของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน สํานักงานเลขาธิการซีมีโอ (ASEANUS Technical Assistance: USAID) และกระทรวงศึก ษาธิการของประเทศสมาชิ ก ได้ร่ วมกันจัดทํา
เอกสารหลักสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN curriculum sourcebook) เพื่อให้สถานศึกษาและครู ผสู้ อน
ใช้เป็ นแนวทางสําหรับการให้ความรู ้เรื่ องอาเซียนในมุมมองของการเป็ นภูมิภาคเดียวกัน เอกสารหลักสูตร
แกนกลางอาเซี ยนได้รับการเผยแพร่ ค รั้ งแรกในระหว่างการประชุ มรั ฐมนตรี อาเซี ยน ครั้ งที่ 7 เดื อน
กรกฎาคม 2556 ประเทศอินโดนี เซีย เพื่อให้ประเทศสมาชิ กประชาคมอาเซี ยนนําต้นฉบับหลักสูตรไป
ประยุกต์ใช้ ตามวิธีการเรี ยนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ ละประเทศต่ อไป หลักสู ตรแกนกลาง
อาเซียนมีเป้ าหมายสําคัญ คือ 1) พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน
และความเป็ นอัตลักษณ์อาเซียน 2) การสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน รวมเป็ นหนึ่ งเดียวกัน 3) สร้ าง
รากฐานที่แข็งแกร่ ง เพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีระหว่างมิตรประเทศอาเซียนมากยิง่ ขึ้น 4) ส่งเสริ มพัฒนา
มนุษย์และสังคม เคารพหลักพื้นฐานของเสรี ภาพ สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมทางสังคม 5) ส่ งเสริ ม
ความตระหนัก ในความแตกต่ างทางวัฒ นธรรม ภาษา ศาสนา และมุ่งเน้น ค่ านิ ยมร่ ว มกัน และ 6) มี
วิสยั ทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม และความยัง่ ยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
สาระสําคัญของการเรี ยนรู้ของหลักสูตรแกนกลางอาเซียน มุ่งเน้นให้มีความสอดคล้อง
กับ เป้ าหมายที่ ร ะบุ ไว้ในแผนการจัด ตั้งประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซี ยน (ASEAN-Cultural
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Community: ASCC) และรองรั บแผนงานของประชาคมอาเซี ยน ประกอบด้วยสาระสําคัญ (Theme)
5 ประการ คือ 1) การรู ้ จกั อาเซี ยน 2) การตระหนักถึงคุ ณค่ าของอัตลักษณ์ และความหลากหลาย 3) การ
เชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น 4) การส่ งเสริ มความเสมอภาคและยุติธรรม และ 5) การทํางานร่ วมกันเพื่อ
อนาคตที่ยง่ั ยืน
จากการศึกษาหลักสู ต รแกนกลางอาเซี ยน แนวทางการเรี ยนรู ้ ข องหลักสู ตรแกนกลาง
แบ่งออกเป็ น 4 แนวทาง ได้แก่ 1) ประชาชน (People) เรี ยนรู้เรื่ องที่เกี่ยวกับบุคคล กลุ่มชาติพนั ธ์ มรดก
ทางวัฒนธรรม เป็ นต้น 2) สถานที่ (Place) เรี ยนรู้เรื่ องที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ ระบบนิเวศ เป็ นต้น 3) วัตถุ (Materials) เรี ยนรู ้เรื่ องที่ เกี่ ยวกับสิ่ งที่ เป็ นรู ปแบบ เช่ น สิ่ งประดิษฐ์
งานศิลปะ เป็ นต้น และ 4) แนวคิด (Ideas) เรี ยนรู้เกี่ยวกับประเด็นของศาสนา ความเชื่อ ปรัชญา ค่านิ ยม
เป็ นต้น โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนรู ้ เรื่ องอาเซี ยนใน 7 สาขาวิชา คือ 1) ประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา
2) วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 3) หน้าที่พลเมืองและจริ ยศึกษา 4) ภาษาและวรรณกรรม 5) ศิลปะ
6) สุขศึกษาและพลศึกษา และ 7) เทคโนโลยี ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดหัวข้อสาระความรู้
อาเซียนในงานวิจยั ครั้งนี้
นอกจากนี้ ผูว้ ิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอาเซียน
ศูน ย์ข ้อ มู ล ข่ า วสารอาเซี ย น กรมประชาสัม พัน ธ์ แหล่ ง สารสนเทศอาเซี ย นของสํา นัก งานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ สํานักงานเลขาธิการอาเซียน และหนังสื อตําราเสริ มความรู้อาเซียน
ตีพิมพ์เผยแพร่ ข องสํานัก พิมพ์ต่ างๆ เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่ างๆ แล้ว ผูว้ ิจ ัยสังเคราะห์
ลักษณะร่ วมบางประการเพื่อกําหนดกรอบเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 2 สาระสําคัญ (Theme)
คือ 1) ความรู ้ เกี่ ยวกับการก่ อตั้งและความร่ ว มมือด้านต่ างๆ ของประชาคมอาเซียน และ 2) ความรู ้
เกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน และสามารถแบ่ งออกเป็ นหัวข้อการ
เรี ยนรู้ (Topic) ภายใต้กรอบสาระสําคัญ 3 ด้าน คือ 1) การเมืองและความมัน่ คง 2) เศรษฐกิ จ และ
3) สังคมและวัฒนธรรม
เมื่อผูว้ ิจยั ศึกษากรอบมาตรฐานการศึกษาของไทย (TQF) หลักสูตรรายวิชาการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กรอบอ้างอิง CEFR และหลักสูตรแกนกลางอาเซียน จึง
กํา หนดหัว ข้อ เนื้ อ หาสาระที่ น ําไปใช้ในการเรี ยนการสอนด้ว ยรู ป แบบการสอนกลยุท ธ์ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ ดังนี้
ทั้งนี้ หัวข้อเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนที่ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาความจําเป็ นของ
ผูเ้ รี ยนด้านความรู ้เกี่ยวกับอาเซียน มีจาํ นวน 24 หัวเรื่ อง ได้แก่ 1) คําขวัญและสัญลักษณ์ อาเซี ยน 2) ความ
เป็ นมาของอาเซียน 3) ที่ต้ งั และอาณาเขต 4) สภาพภูมิอากาศ 5) ขนาดจํานวนประชากร 6) ลักษณะการ
ปกครอง 7) เมืองหลวง 8) วันชาติ 9) สินค้านําเข้าและส่ งออก 10) หน่วยเงินตรา 11) ทรัพยากรธรรมชาติ
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ที่สาํ คัญ 12) อาชี พที่ สาํ คัญ 13) ศาสนาและความเชื่ อ 14) ภาษาประจําชาติ 15) อาหารประจําชาติ
16) ดอกไม้ประจําชาติ 17) เรื่ องเล่าหรื อนิทาน 18) เครื่ องแต่ งกายประจําชาติ 19) เทศกาลและประเพณี ที่
สําคัญ 20) บุ คคลที่ มีชื่อเสี ยง 21) แหล่งหรื อสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ 22) ธงประจําชาติ 23) ระบบ
การศึกษา และ 24) ชนชาติ
4. การพัฒนาหลักสู ตรการสอนภาษา
ในหัวข้อนี้ มีประเด็นเนื้ อหาเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ
โดยแบ่ ง ออกเป็ นประเด็ น ย่ อยๆ 3 หัว ข้อ ได้แก่ 1) ความหมายการพัฒ นาหลัก สู ต รการสอนภาษา
2) แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา และ 3) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา
ทั้งนี้ ผูว้ ิ จ ัยนําผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าว ไปใช้ในการออกแบบและพัฒ นา
หลักสูตรการสอนที่ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา ให้มีกระบวนการออกแบบและขั้นตอนการ
พัฒนาอย่างเป็ นระบบ โดยขอนําเสนอเป็ นลําดับ ดังนี้
4.1 ความหมายการพัฒนาหลักสู ตรการสอนภาษา
เมื่อกล่าวถึงความหมายของคําว่า หลัก สู ต ร หรื อ “Curriculum” มีผใู้ ห้ค าํ นิ ยามไว้
หลากหลาย Richards, Platt และ Platt (1993) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ลักษณะ คื อ หลักสูต ร
หมายถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายทางการศึ ก ษาของหลัก สู ต รการสอน การดํา เนิ น การสอนเนื้ อ หาสาระและ
ประสบการณ์เรี ยนรู้ที่จาํ เป็ นเพื่อนําไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย และการวัดผลเพื่อทราบว่าบรรลุจุดหมาย
ทางการศึก ษาหรื อไม่ White (1993) อธิ บายว่าทฤษฎี หลักสู ตรเกี่ ยวข้องกับปรั ชญาและระบบคุณ ค่ า
องค์ประกอบสําคัญ ของหลัก สู ตร คื อ จุ ดประสงค์ เนื้ อหา วิธีก ารสอน การประเมิน กระบวนพัฒ นา
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตรจากความหมายทัว่ ไปของคําว่าหลักสูตร กล่าว
ได้ว่า หลักสูตร เป็ นแนวคิดทัว่ ไปๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปรัชญาการศึกษา สังคม และการบริ หารจัดการ ที่
นําไปใช้ในการวางแผนหลักสูตรการศึกษา
อย่างไรก็ตาม ผูส้ อนควรให้ความสําคัญกับความแตกต่างของหลักสูตร (Curriculum) กับ
กระบวนรายวิ ชา (Course) และรายวิช า (Syllabus) ทั้งนี้ Hutchinson และ Waters (1996) อธิ บายว่ า
กระบวนรายวิชา หมายถึง ชุดประสบการณ์เรี ยนการสอน ซึ่ งมีเป้ าหมายเพื่อทําให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ เฉพาะ
ทางบางอย่าง ในขณะที่ รายวิชา มี ความเกี่ยวข้องกับการให้ข ้อมูล คําอธิบายเนื้ อหาในรายละเอียดของ
เนื้ อหาการสอน การจัด ลําดับเนื้ อหา วิธีก ารสอน และระยะเวลาที่ ใช้ในการสอน ดังนั้น การพัฒ นา
หลักสู ตรการสอน หมายถึง กระบวนการต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับการสร้ างหลักสู ตรขึ้น ใหม่ หรื อการพัฒ นา
หลักสูตร ส่ วนการออกแบบรายวิชา (Syllabus design) หมายถึง การคัดเลือกเนื้อหาการสอน การจัดลําดับ
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เนื้อหา และการให้เหตุผลการใช้เนื้ อหาการสอนของหลักสูตร
ในด้านการสอนภาษาที่ ส องหรื อภาษาต่ า งประเทศ นัก วิช าการและนัก การศึก ษาที่
เกี่ยวข้องให้คาํ อธิบายความหมายของการพัฒนาหลักสูตรการสอนไว้หลายท่าน ดังนี้
Nunan (1988) อธิ บายความหมายของการพัฒ นาหลักสู ตรภาษาว่า เป็ นความพยายาม
อย่างเป็ นระบบ โดยนักการศึกษาและผูส้ อนในการระบุและศึกษาการวางแผนในสถาบันการศึกษาต่อมา
Graves (2008) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรการสอน หมายถึง กระบวนการต่างๆ และผลการวางแผน การ
สอน และการประเมินรายวิชาหนึ่ง หรื อวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Brown (2001) ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาว่า เป็ นชุดกิจกรรม
ที่นาํ ไปสู่ความก้าวหน้าที่สอดคล้องกันของกลุ่มคนทํางาน คณะ การบริ หารจัดการ และผูเ้ รี ยน กล่าวคือ
ชุดกิจกรรมของหลักสูตรจะเตรี ยมกรอบแนวทางสําหรั บผูส้ อนในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอน และช่วยให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ในสถานการณ์ที่กาํ หนด
Richards และ Schmidt (2002) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็ นการศึกษาและพัฒนา
เป้ าหมาย เนื้ อหาสาระ การนําไปใช้ และการประเมินของระบบการศึกษา ในการออกแบบหลักสู ตรการ
สอนภาษามีความเกี่ ยวข้องกับ 1) การศึก ษาจุด ประสงค์และความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน 2) การกําหนด
วัตถุประสงค์และการพัฒนารายวิชา วิธีการสอนและสื่ อการสอน และ 3) การประเมินผลการดําเนิ นงาน
จากความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยน
Wiggins และ McTighe (2006) อธิบายความหมายของหลักสูตรการเรี ยนรู้ว่า เป็ นการนํา
เนื้ อหาสาระมาจากกรอบมาตรฐานการศึกษาภายนอกที่กาํ หนด และเป้ าหมายของสถาบันการศึกษา และ
ปรับแต่งให้เป็ นแผนการเพื่อเป็ นแนวทางการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น คําว่าหลักสูตร จึงมี
ความหมายมากกว่าเพียงหัวข้อการเรี ยน ความรู้ และทัก ษะต่างๆ (Input หรื อตัวป้ อน) แต่ หลัก สูต ร
เปรี ยบเสมือนแผนที่บอกแนวทางที่นาํ ไปสู่ความสามารถของผูเ้ รี ยนที่ พึงประสงค์ (Output หรื อผลลัพธ์)
โดยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและการวัดผลที่แสดงถึงความสําเร็ จของผูเ้ รี ยนที่มีผลการเรี ยนรู ้ อนั พึง
ประสงค์
Richards (2013) อธิบายว่า หลักสูตรการสอนภาษา หมายถึง แผนการโดยรวมหรื อการ
ออกแบบรายวิชา และเนื้ อหาสาระในรายวิชาที่นาํ ไปเขียนลงในพิมพ์เขียว (Blueprint) สําหรับการเรี ยน
การสอนภาษา ซึ่ งทําให้ได้ผลการเรี ยนรู้ ที่พึงประสงค์ข องผูเ้ รี ยน ดัง นั้น หลัก สู ต รการสอนภาษามี
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเรี ยนการสอน การนําไปใช้ และการประเมินการพัฒนาหลักสูตรการสอน
ภาษา จึงเป็ นกระบวนการต่างๆ ที่สมั พันธ์กนั มุ่งเน้นที่การออกแบบ การปรับปรุ งแก้ไข การนําไปใช้ และ
การประเมินหลักสูตรภาษา
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นอกจากนี้ Richards อธิ บายความหมายของ ตัวป้ อน (Input) ที่ Wiggins และ McTighe
(2006) กล่าวถึง คือ เนื้ อหาทางภาษาของหลักสู ตร ก่อนการสอนภาษา ผูส้ อนจําเป็ นต้องตัด สิ น ใจนํา
เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับอะไรมาสอนให้กบั ผูเ้ รี ยน และเมื่อคัด เลือกเนื้ อหาการสอนได้แล้ว ต่ อมาผูส้ อน
จําเป็ นต้องจัดเรี ยงเนื้อหาให้เป็ นหน่ วยการเรี ยนรู้ในการเรี ยนการสอนตามลําดับอย่างเหมาะสม ผลลัพธ์ที่
ได้ คื อ หลัก สู ต รรายวิชา (Syllabus) ซึ่ งแนวคิ ด เกี่ ย วกับหลัก สู ต รการเรี ย นภาษามี ค วามแตกต่ างกัน
หลากหลาย แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจธรรมชาติของภาษาที่ แตกต่าง
กัน และความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าสิ่งใดจําเป็ นต่อความสามารถทางภาษาผูเ้ รี ยน เช่น คําศัพท์ ไวยากรณ์
หน้าที่ภาษา หรื อชนิ ดของเนื้อหา หลักเกณฑ์สาํ หรับการเลือกหน่ วยการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย ประโยชน์
ความเรี ยบง่ าย ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ความบ่อยของการใช้ และความเสมือนจริ งของหลักสูต ร เมื่อ
ผูส้ อนกําหนดเนื้อหาภาษาในการเรี ยนการสอนแล้ว จะนําไปสู่การออกแบบวิธีการสอน กิจกรรมในชั้น
เรี ยน และสื่ อสารสอน ซึ่งเป็ นกระบวนการของการนําหลักสูตรไปใช้
กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการสอนที่นาํ ไปใช้ในหลักสูตรการสอนภาษา
วิธีการสอนภาษามีความเกี่ยวข้องกับชนิดของกิจกรรมการเรี ยนรู้ การดําเนิ นงาน และเทคนิ คที่ ครู ผสู้ อน
ใช้ในการสอน และหลักการต่างๆ นําไปสู่ การออกแบบกิจกรรมและแบบฝึ กหัดในตํารา และแหล่งที่ใช้
ในการสอน การดําเนิ นงานและหลักการดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและทฤษฎีธรรมชาติของ
ภาษา การเรี ยนรู้ ภาษาที่ สองหรื อภาษาต่างประเทศ บทบาทของผูส้ อน ผูเ้ รี ยน สื่ อการสอน ความคิ ด
เกี่ยวกับภาษา และการเรี ยนรู ้ ภาษาที่ เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ผสู้ อนใช้วิธีการสอนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
ความเชื่ อและแนวคิ ดดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจากแนวการสอนที่ เน้น ชํานาญภาษา (Mastery
oriented approaches) ไปสู่ แนวการสอนเน้นกิ จ กรรม ซึ่ งให้ค วามสําคัญ กับกระบวนการสื่ อสารและ
ปฏิสมั พันธ์ในชั้นเรี ยนภาษา
ผลลัพธ์ (Output) เป็ นผลการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนมีความสามารถทางภาษา ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
การสอนในระยะเวลาหนึ่ ง กล่าวคื อ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทางภาษาและประสบผลสําเร็ จ หรื อผูเ้ รี ยน
สามารถมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้โทรศัพท์ การสนทนาแบบกันเอง
ในปั จ จุ บัน ผลการเรี ยนรู้ อ ัน พึ ง ประสงค์จ ะอธิ บ ายไว้ใ นวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลัก สู ต ร ด้า นทัก ษะ
ความสามารถหรื อสมรรถนะของผูเ้ รี ยน
จากความหมายการพัฒ นาหลัก สู ต รการสอนภาษาดังกล่ าว สรุ ปได้ว่ า การพัฒ นา
หลัก สูต รการสอนภาษาเป็ นการวางแผนอย่างเป็ นระบบ ที่ มีก ารดําเนิ น งานเกี่ยวข้องกับการกําหนด
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนการสอน เนื้อหาสาระเรี ยนรู้ การประเมินผลการเรี ยนรู้ และการ
นําหลักสูตรไปใช้ ซึ่งผลการเรี ยนรู ้ที่ผเู้ รี ยนมีความสามารถทางภาษาแสดงถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตร
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4.2 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสู ตรการสอนภาษา
การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษามีความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
เนื่ องจากบ่ งบอกเป้ าหมายของการเรี ยนภาษา และเป็ นแนวทางให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนควรมีความก้าวหน้า
อย่า งไรเมื่ อ เรี ยนจบหลัก สู ต รรายวิ ช านั้ น ซึ่ ง การพัฒ นาหลัก สู ต รเป็ นกระบวนการวางแผนและ
กระบวนการนําหลักสูตรไปใช้ เพื่อการพัฒนาหรื อเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหนึ่ ง (Richards, 2001) ผูส้ อนมัก
เป็ นผูอ้ อกแบบและพัฒนาหลักสูตรการสอน ซึ่ งเป็ นการดําเนิ นงานที่ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษาวิจยั ความ
จําเป็ นของผูเ้ รี ยนและการทดลองใช้หลักสู ต ร ทั้งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้ศึก ษาค้น คว้าแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารพัฒ นา
หลัก สู ต รการสอนภาษาของนั ก การศึ ก ษาหลายท่ า น เพื่ อ นํา ไปใช้เ ป็ นแนวทางการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ สรุ ปดังนี้
การพัฒนาหลักสู ตรการสอนภาษาที่ เน้นสมรรถนะตามแนวคิ ดของ Mrowicki (1986)
เป็ นการพัฒนาหลักสูตรภาษาเพื่อการอาชีพสําหรับผูอ้ พยพและผูล้ ้ ีภยั ในสหรัฐ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
คือ 1) การวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน 2) การระบุหัวข้อสําหรับหลักสูตรการสอนภาษาเพื่อเอาตัว
รอด (Survival curriculum) เช่น การติดต่อธนาคาร การจับจ่ายใช้สอย การตรวจสุ ขภาพ เป็ นต้น 3) การ
ระบุสมรรถนะในการใช้ภาษาของแต่ละหัวข้อ 4) การจับกลุ่มสมรรถนะในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ 5) การ
ระบุความรู ้และทักษะทางภาษาที่จาํ เป็ นสําหรับแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ เช่น คําศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะด้าน
ใด เป็ นต้น และ 6) การเลือกสื่อการสอน
แนวทางการพัฒ นารู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาของ Oxford (1990) ใน
โปรแกรมการเรี ยนภาษานั้น ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กําหนดความจําเป็ นในการพัฒนาทักษะ
ภาษาของผูเ้ รี ยนและเวลาที่ เ หมาะสมในการสอนกลยุทธ์ 2) คัด เลือกกลยุทธ์ก ารเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสม
3) พิจารณาแนวทางการบูรณาการของการสอนกลยุทธ์ 4) พิจารณาด้านแรงจูงใจของผูเ้ รี ยน 5) จัดเตรี ยม
สื่อและกิจกรรมการเรี ยนการสอน 6) ดําเนินการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาอย่างสมบูรณ์ 7) ประเมินผล
การสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา และ 8) ปรับปรุ งแก้ไขแนวทางการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา พอสรุ ปได้
ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนและเวลาสอนที่เหมาะสม ผูส้ อนควรพิจารณา
ลัก ษณะและความจํา เป็ นในการเรี ยนรู้ ทัก ษะภาษา ระดับความสามารถ ผลการเรี ยนรู้ ลัก ษณะทาง
วัฒนธรรมและการสอน กลยุทธ์ที่ผเู ้ รี ยนเคยใช้อยูแ่ ล้ว (ข้อมูลนี้ ได้มากจากการวัดประเมินเบื้ องต้น) และ
กลยุทธ์ที่ผเู้ รี ยนจําเป็ นต้องใช้ นอกจากนี้ ผูส้ อนควรเลือกเวลาในการฝึ กกลยุทธ์เพื่อช่วยผูเ้ รี ยนพิจารณา
เวลาที่เหมาะสม ดังนั้น จํานวนของกลยุทธ์การเรี ยนรู้และระยะการฝึ กฝนจึงมีความเพียงพอสําหรั บการ
พัฒนาทักษะภาษา
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ขั้นที่ 2 คัดเลือกกลยุทธ์การเรี ยนรู้ที่เหมาะสม ควรเป็ นกลยุทธ์ที่เหมาะกับลีลาการ
เรี ย น ความชอบ และภู มิหลังทางวัฒ นธรรมของผูเ้ รี ยน อย่างไรก็ต าม การคัด เลือกกลยุทธ์ก็ไม่ค วร
หลีก เลี่ยงกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภ าพที่ ถึงแม้อาจไม่ต รงกับคุ ณลัก ษณะของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรแนะนําให้
ผูเ้ รี ยนใช้กลยุทธ์ดงั กล่าวด้วยวิธีเหมาะสม กลยุทธ์ที่เลือกมาสอนควรมีความหลากหลาย สามารถถ่ายโอน
ไปใช้ในกิจกรรมเรี ยนรู้อื่นได้ และเรี ยงจากกลยุทธ์ง่ายไปสู่กลยุทธ์ที่ยาก ผูส้ อนควรเลือกกลยุทธ์หลาย
ชนิ ดเพื่อสอนในเวลาเดียวกัน เช่น กลยุทธ์ดา้ นอารมณ์ความรู้สึก กลยุทธ์ทางสังคมและกลยุทธ์อภิปัญญา
(มุ่งเน้นกลยุทธ์หลายกลุ่ม) หรื อกลยุทธ์ยอ่ ยบางชนิ ดจากประเภทของกลยุทธ์ (มุ่งเน้นเฉพาะบางกลยุทธ์
ในกลุ่มเดี ยว) ซึ่ง Oxford (1990) เสนอว่าทางที่ดีที่สุด คือ การนําเสนอกลยุทธ์หลายชนิ ดๆ แล้วจึงให้
ผูเ้ รี ยนเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตนเอง
ขั้นที่ 3 พิจารณาด้านการบูรณาการการสอนกลยุทธ์การเรี ยนรู้ การสอนกลยุทธ์เป็ น
ประโยชน์มากเมื่อได้บูรณาการในกิ จกรรมการสอนภาษา แต่การบูรณาการสอนกลยุทธ์อาจดําเนิ นการ
แยกเป็ นรายวิชาสอนกลยุทธ์ต่างหาก ดังนั้น ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้ดว้ ยการฝึ กฝนกลยุทธ์ ประเมินการใช้
และถ่ายโอนไปใช้ในกิจกรรมใหม่อื่นๆ ได้
ขั้นที่ 4 พิจารณาด้านแรงจูงใจ ผูส้ อนอาจใช้ชนิดของแรงเสริ มแตกต่างกันไปเพื่อเพิ่ม
ความตั้งใจในการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา ซึ่งอาจให้คาํ ชมเชยหรื อแสดงการชมเชยเมื่ออธิบายประโยชน์
ของกลยุทธ์ที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับเมื่อนําไปใช้ การให้โอกาสผูเ้ รี ยนเลือกกิจกรรมเรี ยนรู้เป็ นอีกทางหนึ่ งที่ทาํ
ให้ผเู้ รี ยนมีแรงจูงใจ
ขั้นที่ 5 เตรี ยมสื่ อและกิ จกรรมเรี ยนรู้ นอกเหนื อจากสื่ อการสอนปกติ ควรเตรี ยม
เอกสารแจก (Hand-out) สําหรับผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเพื่อแสดงรายละเอียดของกลยุทธ์ที่เรี ยน รวมถึงกลยุทธ์
ที่ได้เรี ยนไปแล้ว สื่ อการสอนควรมีความน่าสนใจและช่วยให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนกลยุทธ์ที่มอบหมาย
ขั้นที่ 6 ดําเนิ นการสอนกลยุทธ์ โดยอธิ บายประสิ ทธิ ผลของกลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน รวมทั้งการประเมินผลและการนํากลยุทธ์ไปใช้ในกิจกรรมภาษาอื่นๆ
ขั้นที่ 7 ประเมินการสอนกลยุทธ์ การประเมินผลความสําเร็ จของการสอนกลยุทธ์
เรี ยนรู้ภาษาโดยรวม สามารถทําได้โดยการประเมินตนเองของผูเ้ รี ยน การสังเกตการณ์และการวัดผลของ
ผูส้ อนด้วยการพิจารณาการพัฒนาปรับปรุ งด้านทักษะความสามารถ ทัศนคติ ผลจากกิจกรรมเรี ยนรู้ และ
การนํากลยุทธ์ไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ
ขั้นที่ 8 ปรับปรุ งการสอนกลยุทธ์ การแก้ไขปรับปรุ งการสอนช่วยให้เกิ ดความเข้าใจ
มากขึ้นจากผลย้อนกลับในแต่ ข้ นั การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนในการพัฒนา
ทักษะภาษา
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ตามแนวคิดของ Brown (1995) การพัฒนาหลักสูตรภาษาเป็ นการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง มี
ลักษณะเป็ นกิ จ กรรมหลากหลายที่ นาํ ไปสู่ความก้าวหน้าของคณะทํางาน การบริ หารงาน องค์กร และ
ผูเ้ รี ยน โดยนําเสนอแนวคิ ดการพัฒนาหลักสู ตร (Brown’s approach) ประกอบด้วย 6 กระบวนการที่มี
ความสัมพันธ์กนั คื อ การวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน การกําหนดวัตถุประสงค์ การทดสอบ การ
กําหนดสื่ อการสอน กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผล กล่าวคือ เริ่ มจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ภาษาของผูเ้ รี ยน กําหนดจุดประสงค์ดา้ นทักษะและเนื้ อหาสาระที่ผเู้ รี ยนควร
บรรลุเป้ าหมาย จากนั้นจึงกําหนดการทดสอบเพื่อใช้ในการวัดผลการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ ผูส้ อนเป็ นผูเ้ หมาะสม
ที่สุดในการออกแบบกระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผลหลักสูตรการสอนเป็ นกระบวนการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่มีการใช้หลักสูตร เนื่องจากเป็ นข้อมูลสําคัญใน
การปรับปรุ งและประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
Nunan (1996) ให้แนวคิดว่าการออกแบบหลักสูตรภาษานั้น ควรพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้อง ได้แ ก่ การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ค วามจําเป็ นหรื อ จุ ด ประสงค์ข องผูเ้ รี ย น การตั้งเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การคัดเลือกและจัดลําดับเนื้ อหา การจัดระบบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม
การคัดเลือก ประยุกต์ หรื อพัฒนาสื่ อการสอน การออกแบบกิจกรรมเรี ยนรู้ การวัดประเมินผล เครื่ องมือที่
ใช้วดั และการประเมิ นหลัก สู ต ร ทําให้ทราบผลการดําเนิ นงานและประสิ ทธิ ผลของการใช้หลักสู ต ร
รวมทั้ง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการวางแผนจัดการเรี ยนรู ้ ไว้แต่ แรก ประกอบกับข้อมูลเพิ่มเติม
อื่นๆ เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรให้ดียง่ิ ขึ้น
Dudley-Evans และ St.John (1998) ระบุว่าในการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ (English for specific purposes) ประกอบด้วยผูเ้ กี่ยวข้องต่างๆ 5 ฝ่ าย ได้แก่ ผูส้ อน
(Teacher) ผูอ้ อกแบบหลักสูตร (Course designer) ผูป้ ระสานงาน (Coordinator) ผูว้ ิจยั (Researcher) และผู้
ประเมิน (Evaluator) เนื่ องจากในการพัฒนาหลักสูตรนั้น จําเป็ นต้องใช้เวลา ทักษะ และการสนับสนุ น
จากหลายฝ่ าย โดยส่ ว นใหญ่ แนวคิ ดการพัฒ นาหลัก สูต รมีก ระบวนการสําคัญ 5 ประการ คื อ 1) การ
วิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน 2) การกําหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์หลักสูตร 3) การบริ หารจัดการ
หลักสูตร 4) การเลือกและเตรี ยมสื่ อการสอน และ 5) การประเมินหลักสูตร
Graves (2000) ให้ความเห็นว่าผูส้ อนควรสามารถปรับปรุ งหลักสูตรให้มีความเหมาะสม
กับผูเ้ รี ยนตามบริ บทและสถานการณ์ โดยมีแนวคิ ดด้านกระบวนการพัฒนาหลักสู ต รคล้ายกับ Brown
(1995) แต่ ไม่ได้เรี ยงลําดับขั้นก่ อนหลังของกระบวนการ ทั้งนี้ Graves มุ่งเน้นการพัฒนาเนื้ อหาสาระ
(Conceptualizing content) ว่าควรสอนประเด็นเนื้ อหาหลักๆ สําคัญอะไร กําหนดเนื้ อหาอะไรลงไปใน
หลักสูตร และวิธีการประเมินผลการสอน เช่น ด้านทักษะที่ตอ้ งการเน้น การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ
หน้าที่ภาษาสื่ อสาร ด้านการเรี ยนรู ้และผูเ้ รี ยน เช่น ทักษะการเรี ยน ทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการ
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ใช้กลยุทธ์การเรี ยน
Fink (2003) มีแนวคิ ดว่าการพัฒนาหลักสูตรมีค วามเกี่ยวข้องกับเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
กิจ กรรมการเรี ยนการสอน ข้อมูลย้อนกลับ และการวัดผลการเรี ย นรู ้ ดังนั้น ในการพัฒ นาหลักสู ต ร
จําเป็ นต้องตอบคําถามสําคัญเหล่ านี้ คื อ 1) อะไรเป็ นปั จ จัยสําคัญในสถานการณ์เรี ยนรู้ 2) อะไรเป็ น
เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ 3) ข้อ มู ล ย้อ นกลับ และการวัด ผลชนิ ด ใดที่ ผูพ้ ัฒ นาหลัก สู ต รควรเตรี ยมการ
4) กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนชนิ ด ใดที่ เพี ยงพอต่ อ การบรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู้ ที่ก ําหนดไว้ และ
5) องค์ประกอบทุกส่วนมีความเชื่อมโยงและบูรณาการหรื อไม่ มีการสนับสนุ นซึ่ งกันหรื อไม่ นอกจากนี้
ควรคํานึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ความคาดหวังและความจําเป็ นทางสังคมในบริ บท
Richards (2013) เสนอแนวคิดว่า การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาสามารถเริ่ มจากตัว
ป้ อน กระบวนการ หรื อผลลัพธ์ โดยไม่จ าํ เป็ นต้องเริ่ มจากตัว ป้ อนเป็ นอัน ดับแรก เนื่ องจากในแต่ ละ
จุดเริ่ มต้นสะท้อนสมมติฐานที่แตกต่างกันเกี่ยวกับกระบวนการและผลของการเรี ยนการสอน โดยจําแนก
ลักษณะการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาเป็ น 3 ประเภท คือ
1. แนวคิ ดการพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้า (Forward design) หมายถึง การพัฒนา
หลักสูตรเป็ นลําดับเส้น ตรง โดยเริ่ มจากตัวป้ อนหรื อเนื้ อหาของการสอน ต่อมาเป็ นกระบวนการสอน
และผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ กล่าวคื อ เริ่ มจากตัดสิ นใจเลือกเนื้ อหาภาษาและหลักสูตรการสอน ในขั้นต่อมา
มุ่งเน้นที่วิธีการสอนเมื่อนําหลักสูตรไปใช้ และในขั้นสุดท้ายเป็ นการพิจารณาผลลัพธ์ เมื่อใช้แนวทางการ
วัดสิ่ งที่ ผสู ้ อนไปนั้น ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิ ทธิผล ดังนั้น แผนการจัด การเรี ยนรู้จึงมี
ลักษณะ คื อ เริ่ มจาก ผูส้ อนเลือกหัว ข้อของบทเรี ยน คัดเลือกแหล่งข้อมูลที่ เป็ นเนื้ อหาการสอน เลือก
วิธีการสอนขึ้นอยูก่ บั หัวข้อและแหล่งข้อมูลที่เป็ นเนื้ อหาการสอน และเลือกคําถามใช้วดั ความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ยน
ในการสอนภาษานั้น แผนการจัดหลักสูตรแบบก้าวหน้าเป็ นทางเลือกหนึ่ ง เมื่อเข้าใจ
เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ โดยทัว่ ๆ ไป เช่น วิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป หรื อวิชาภาษาอังกฤษสําหรั บผูเ้ รี ยน
ระดับพื้นฐานซึ่งมีคาํ อธิบายเป้ าหมายไว้ เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
ทัว่ ไป หรื อความสามารถในการสื่ อสารทั้ง 4 ทักษะ
2. การพัฒนาหลักสู ตรแบบศูนย์กลาง (Central design) คื อ การเริ่ มพัฒนาหลักสูตร
จากกระบวนการ นําไปสู่ตวั ป้ อน และผลลัพธ์จากวิธีการสอนในชั้นเรี ยน ในทางปฏิบตั ิ ผสู ้ อนส่ วนใหญ่
มักใช้แนวทางนี้ ในการพัฒนาหลักสู ตร โดยผูส้ อนสร้ างบทเรี ยนโดยเริ่ มจากการพิจารณากิ จกรรมและ
วิธีดาํ เนินการสอนที่จะใช้ในชั้นเรี ยน กล่าวคือ ผูส้ อนเริ่ มจากการคิดกิจกรรมเรี ยนรู ้ภาษาที่ นาํ ไปสู่ ผลการ
เรี ยนรู้ที่ประสบความสําเร็ จ เป็ นกระบวนการในชั้นเรี ยนที่ผสู้ อนเตรี ยมการไว้สาํ หรับผูเ้ รี ยน หรื อสิ่ งที่
ผูส้ อนต้องการให้ผเู้ รี ยนกระทําในขณะเรี ยน แทนการเริ่ มต้นจากกระบวนการวางแผนโดยพิจารณาเนื้ อหา
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ภาษาหรื อผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ การพัฒนาหลักสูตรแนวนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องนิยามความหมายของผลการเรี ยนรู้
และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน จุดประสงค์และเนื้ อหารายวิชาจะแตกต่างกันไปตามความจําเป็ น
และความสนใจเฉพาะของผูเ้ รี ยน เช่น วิธีการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task-based) ผูส้ อนใช้กิจกรรมหรื อ
ภาระงานเป็ นตัวกระตุน้ หรื อตัวนําไปสู่กระบวนการเรี ยนการสอนที่สอง ความสามารถทางภาษาและการ
สื่อสาร ซึ่งเป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่ได้มาจากการทํากิจกรรมหรื อภาระงาน
3. การพัฒนาหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward design) เป็ นการออกแบบหลักสูตร
ตามแนวคิ ดของ Wiggins และ McTighe (2006) โดยเริ่ มจากการอธิบายผลการเรี ยนรู้อนั พึงประสงค์
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสม และเนื้ อหาการสอนที่นาํ ไปสู่ผลการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรของการศึกษาทัว่ ไป ต่อมานํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา การพัฒนา
หลักสูตรแบบย้อนกลับ มีข้ นั ตอนดังนี้ 1) การวินิจฉัยความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน 2) การกําหนดจุ ดประสงค์
การเรี ย นรู ้ 3) การคัดเลือกเนื้ อหาการสอน 4) การจัดเรี ยงเนื้ อหาการสอน 5) การเลือกกิจ กรรมหรื อ
ประสบการณ์เรี ยนรู้ 6) การจัดเรี ยงกิจกรรมเรี ยนรู้ และ 7) กําหนดการประเมินและแนวทางการประเมิน
นอกจากนี้ ผูส้ อนกําหนดวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบรรลุจุดประสงค์ และเกณฑ์อา้ งอิง
ที่ใช้ในการวัดผล ซึ่งผูอ้ อกแบบหลักสูตรเป็ นคนกําหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ทั้งนี้ หลักสูตรการสอนภาษา
และการดําเนิ นงานจํานวนมากแสดงถึงการส่งเสริ มหลักการออกแบบย้อนกลับ
4.3 แนวทางการพัฒนาหลักสู ตรการสอนภาษา
ขั้น ตอนการพัฒ นาหลัก สู ต รการสอนโดยทั่ว ไป เริ่ มจากกระบวนการการพัฒ นา
หลักสูตร ตามแนวคิดของ Tyler (1949) โดยเสนอขั้นตอนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตร 4 ประการ คือ
เป้ าหมายและจุดประสงค์ (Aims and objectives) เนื้ อหา (Content) การจัดการ (Organization) และการ
ประเมิน (Evaluation) ซึ่งนักออกแบบหลักสูตรที่เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็ นระบบและ
เป็ นขั้นตอน คือ Taba (1962) เสนอแนะขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ ประกอบด้วย 7 ขั้น ดังนี้ 1) การ
วินิจฉัยความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน 2) การกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ 3) การเลือกเนื้ อหาการสอน 4) การ
จัด เรี ยงเนื้ อหาการสอน 5) การคัด เลือกประสบการณ์เรี ยนรู้ 6) การจัด เรี ยงประสบการณ์เรี ยนรู้ และ
7) การกําหนดสิ่งที่ตอ้ งการวัดผลและแนวทางการวัดผล
ต่ อ มา Nunan (1998) เสนอขั้น ตอนการพัฒ นาหลัก สู ต รเน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นศูน ย์ก ลาง
(Learner-centered curriculum) และเพิ่มแนวคิด ในกระบวนการพัฒนาหลักสูต ร คื อ กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ รี ยน ซึ่ งได้มาจากก่ อนเริ่ มเรี ยนและการปฏิสัมพันธ์ข องผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่
เกิดขึ้นในกระบวนการเรี ยนการสอน รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยการดําเนิ นการ 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ดําเนิ นการวางแผนก่ อนสร้ างหลักสูตร (Pre-course planning procedure) คือ การศึกษาวิเคราะห์
ความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะทางภาษา และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน 2) การวางแผนเนื้ อหา
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สาระเรี ยนรู้ (Planning content) คื อ การกําหนดจุดประสงค์ การวางแผน และการจัด แบ่งระดับเนื้ อหา
สาระในการสอน 3) การกําหนดวิธีการสอน 4) การออกแบบสื่ อการสอน และ 5) การประเมินผลการเรี ยน
การสอน อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรดั้งเดิ ม เริ่ มจากการกําหนดจุ ดประสงค์ก่อนเริ่ มการ
เรี ยนการสอน จากนั้นผูส้ อนและผูเ้ รี ยนจึงทําความรู้จกั ซึ่งกันและกันในกระบวนการสอน กล่าวคือ ใน
หลัก สู ต รยึ ด ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลาง มี ก ระบวนการประเมิ น ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ผูส้ อนปรั บ ปรุ งแก้ไ ขหรื อ
เปลี่ย นแปลงจุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนการสอน เมื่อจําเป็ น ยิ่งไปกว่านั้น การประเมินรู ปแบบการพัฒ นา
หลักสูตรแบบดั้งเดิมจะนํามาใช้เมื่อหลักสูตรรายวิชาสิ้นสุ ดลง ในขณะที่หลักสูตรเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์จะมี
การประเมินในทุกระยะของกระบวนการเรี ยน
Brown (1995) เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา โดยมีข้ นั ตอนการเป็ น
เส้นตรง ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน ขั้นที่ 2 การ
กําหนดจุดประสงค์ ขั้นที่ 3 การทดสอบ ขั้นที่ 4 การเลือกสื่ อการสอน ขั้นที่ 5 การสอน และ ขั้นที่ 6 การ
ประเมินผล โดย Storey (2007) นําเสนอแนวคิดของ Brown (อ้างถึงใน Cincioglu, 2014) เป็ นแผนภูมิของ
รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา ดังนี้

แผนภูมิที่ 3 รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาของ Brown (1995) โดย Storey (2007)
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อย่างไรก็ตาม Richards (2001) สร้างรู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา โดยมี
ขั้นตอนอย่างเป็ นระบบและการปฏิสมั พันธ์ของแต่ละองค์ประกอบเริ่ มจากการวิเคราะห์ความจําเป็ นของ
ผูเ้ รี ยน (Need analysis) รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนกําหนดเป้ าหมาย (Situational analysis)
และผลการเรี ยนรู้ของโปรแกรม หลังจากกําหนดเป้ าหมายและผลการเรี ยนรู้ จากนั้นจึงออกแบบหลักสูตร
รายวิชา รวมถึงแนวทางเพื่ อพัฒ นาการสอน ปั จจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์สถานการณ์ อาทิ
สถานศึกษา ผูส้ อน การสอน และผูเ้ รี ยน ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา สถาบันการศึกษา
ควรพิจ ารณาความสามารถในการนําหลัก สู ตรไปใช้ ผูส้ อนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อสามารถ
ตระหนักและเข้าใจหลักสูตรที่ได้ออกแบบวางแผนไว้ ขั้นต่อมา คือการคัดเลือกและเตรี ยมสื่ อการสอน
และประเมิน หลัก สู ต รเป็ นขั้น สุ ด ท้าย อย่างไรก็ต าม ในการประเมิน หลัก สู ต รสามารถกระทําได้ใ น
กระบวนการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะผูส้ อนเป็ นผูม้ ีนาํ ที่มีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ
เนื่องจากผูส้ อนเป็ นผูก้ าํ หนดและใช้หลักสูตร กระบวนการต่างๆ ผลผลิตของการวางแผน การสอนและ
การประเมินหลักสูตรรายวิชา หรื อรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผูส้ อนเปรี ยบเสมือนผูว้ างแผนหลักสู ตร ซึ่ง
ระบุและศึกษาแนวทางการใช้หลักสูตรในสถาบันการศึกษา

แผนภูมิที่ 4 รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาของ Richards (2001)
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นอกจากนี้ รู ปแบบการพัฒ นาหลัก สู ต รการสอนภาษาของ Nation และ Macalister
(2010) มีมุมมองว่าการออกแบบหลักสูตรเป็ นประเภทของการเขียนชนิ ดหนึ่ ง และเป็ นประโยชน์ หาก
ศึก ษาการเขี ย นหลัก สู ตรอย่างเป็ นกระบวนการ กระบวนการย่อยๆ ของการเขียน เช่ น การรวบรวม
ความคิด การจัดลําดับความคิด การนําความคิดไปเขียน การทบทวน และการแก้ไข ซึ่งกระบวนการเขียน
เหล่านี้ นําไปใช้ในการออกแบบหลัก สูตรได้ โดยเสนอแนวทางการพัฒ นาหลัก สูตรการสอนภาษาไว้
ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment analysis) เป็ นการศึกษาปั จจัยที่ มีผล
สําคัญต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเป้ าหมายของหลักสูตร เนื้ อหาการสอน การสอน และการวัดผล บางครั้ ง
อาจเรี ยกว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อการวิเคราะห์ขอ้ จํากัด ดังนั้น ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และสถานการณ์
การเรี ยนการสอนจึงเป็ นแหล่งข้อมูลสําคัญในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็ นส่ วนสําคัญ
ของการออกแบบหลักสูตร เนื่ องจากเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ทาํ ให้ทราบว่าหลักสูตรสามารถนําไปใช้ได้ แนว
ทางการวิ เ คราะห์ คื อ 1) ตรวจสอบสภาพแวดล้อ มในสถานศึ ก ษา 2) ศึก ษางานวิจ ัยที่ ผ่านมา และ
3) พิจารณาผลของข้อจํากัดที่มีต่อการออกแบบหลักสูตร
2. การวิเคราะห์ความจําเป็ น (Need analysis) หมายถึง ความจําเป็ นที่เป็ นเป้ าหมาย
ของผูเ้ รี ยน ถือเป็ นการวัดประเมินชนิ ดหนึ่ ง เช่น ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนในสถานการณ์สื่อสาร และความ
จําเป็ นในการเรี ยนรู ้ เช่น สิ่งที่ผเู ้ รี ยนจําเป็ นต้องกระทําเพือ่ เรี ยนรู้ การวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน มี
ความเกี่ ยวข้องกับความรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนมีอยู่แล้ว ความรู้ที่จาํ เป็ นต้องมีหรื อพัฒ นาให้ดีข้ ึ น ในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับความจําเป็ นที่เป็ นเป้ าหมาย สามารถทําได้หลายวิธี เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์รายบุคคล
การสังเกตการณ์ การปรึ กษากับผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และการทดสอบ นอกจากนี้ การวิเคราะห์ความจําเป็ น
ของผูเ้ รี ยน ถือเป็ นการวัด ประเมิน ชนิ ด หนึ่ ง และสามารถประเมิน โดยการพิจ ารณาความตรง ความ
น่าเชื่อถือ และการสามารถปฏิบตั ิได้
3. หลัก การ (Principles) หมายถึ ง หลัก แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ภ าษาที่ ส องหรื อ
ภาษาต่างประเทศ การเรี ยนรู้ภาษาที่ หนึ่ ง และทฤษฎี งานวิ จยั ทางการศึก ษาทัว่ ไป เป็ นแนวทางในการ
คัดเลือกเนื้ อหาการสอนและการจัดลําดับ กําหนดรู ปแบบการสอนและการนําเสนอ การตรวจสอบและ
วัดผล
4. เนื้อหาและการเรี ยงลําดับ (Content and sequencing) การคัดเลือกเนื้ อหาภาษาและ
เรี ย งลําดับของผูส้ อนเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ งของการพัฒ นาโปรแกรมการสอนภาษา Nation และ
Macalister (2010) ลักษณะดังนี้ 1) โปรแกรมการสอนภาษาควรฝึ กฝนผูเ้ รี ยนให้รู้ถึงวิธีการเรี ยนภาษา
เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนภาษามีประสิ ทธิภาพและมีอิสระในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 2) ผูเ้ รี ยนควรมีโอกาส
ซํ้าๆ ในการให้ความสนใจสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ในบทบาทที่ หลากหลาย 3) โปรแกรมการสอนภาษาควร
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ครอบคลุมความรู ้ ทางภาษา ทักษะ และกลยุทธ์ที่เป็ นประโยชน์ในการเรี ยนอย่างก้าวหน้า 4) การสอน
เนื้ อหาทางภาษาควรเรี ยงลําดับ โดยคํานึงเนื้อหาภาษาที่ใช้บ่อยมากที่สุดและความพร้อมของผูเ้ รี ยนในการ
เรี ยนรู และเนื้ อหาภาษาในการสอนควรมีลาํ ดับต่อเนื่อง เพื่อให้เนื้อหาการเรี ยนภาษาสามารถสนับสนุนซึ่ง
กันและกันทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถบูรณการความรู้
5. รู ปแบบและการนําเสนอ (Format and presentation) โปรแกรมการสอนภาษาควร
ให้ความสมดุลกิจกรรมการเรี ยนการสอน4 ลักษณะ ดังนี้ 1) ข้อมูลภาษาที่มีความหมาย(Meaning-focuses
input) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ภาษาเป็ นอย่างมาก และควรเป็ นข้อมูลทางภาษาที่ผเู้ รี ยนสามารถเข้าใจ
ได้2) ผลผลิตทางภาษาที่ เน้นสื่ อความหมาย (Meaning-focused output) เกี่ยวข้องการใช้ภาษาในการพูด
และการเขียนนอกจากการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลทางภาษาแล้ว ควรให้ผเู้ รี ยนได้ผลิตภาษาในรู ปของการพูดและการ
เขียน 3) การเรี ยนที่เน้นความรู ้หลักภาษา เช่น ระบบเสียง คําศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และการ
ใช้ถอ้ ยคําและ 4) การพัฒนาความคล่องแคล่ว (Fluency development) ในด้านนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ
เรี ยนรู้ลกั ษณะทางภาษาโดยตรง แต่เกี่ยวกับความคล่องแคล่วในการใช้กฎภาษาที่ผเู้ รี ยนเคยเรี ยนรู้มาแล้ว
เงื่อนไขในการพัฒนาความคล่องแคล่ว คือ สื่ อการสอนที่คุน้ เคยและง่าย มุ่งเน้นข้อความสื่ อสาร ความ
กดดันให้ใช้ภาษาด้วยความเร็ วมากขึ้น และโอกาสในการฝึ กฝนความคล่องแคล่ว นอกจากนี้ การสอนควร
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อภาษาและการใช้ภาษา
6. การตรวจสอบและวัดผล (Monitoring and assessment) การคัดเลือก การนําเสนอ
และการวัดผลของสื่ อการสอนในโปรแกรมการสอนภาษาขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาผูเ้ รี ยนและความจําเป็ น
ในการเรี ยนรู ้ เงื่ อนไขในการสอน เวลา และแหล่งข้อมูลของเนื้ อหาภาษา นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนควรได้รั บ
ข้อมูลย้อนกลับเพื่ อให้ต นเองปรั บปรุ งความสามารถในการใช้ภ าษา เช่ น การทดสอบเลื่อนชั้น การ
สังเกตการณ์เรี ยน การทดสอบวินิจฉัยผูเ้ รี ยนด้านจุดแข็งและจุดอ่อนทางภาษา การทดสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรี ยนรู้ เป็ นต้น
7. เป้ าหมาย (Goal) เป้ าหมายของบทเรี ยนภาษาสามารถมุ่งเน้นในเรื่ องภาษา แนวคิด
ทักษะ และเนื้อหา (ถ้อยคํา) นักออกแบบหลักสูตรสามารถแตกเป้ าหมายออกเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ย่อยๆ ซึ่ งสามารถนําไปใช้ในการตรวจสอบว่าหน่ ว ยการเรี ยนรู้ ของโปรแกรมมีค วามเหมาะสม และ
รายงานความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและความสําเร็ จของโปรแกรมการสอนภาษา
8. การประเมิน (Evaluation) การประเมินเป็ นส่วนสําคัญของการออกแบบหลักสูตรที่
ดี ประเภทของการประเมิน แบ่งออก 2 ชนิ ด คือ 1) การประเมิน ระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอน
(Formative) มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ด้วยการปรึ กษา แนะแนว ให้ความช่ วยเหลือ
พัฒนาวิชาชีพ การปรับสื่ อสารสอน เป็ นต้น และ 2) การประเมินหลังจบหลักสูตรการสอน (Summative)
มีจุดประสงค์เพื่อตัดสิ นประเมินหลักสูตร โดยดูที่ผลลัพธ์การดําเนินงานและนําเสนอเป็ นรายงาน
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา ตามรู ปแบบของ Nation และ Macalister
(2010) นําเสนอดังแผนภูมิที่ 5 ดังนี้

แผนภูมิที่ 5 รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาของ Nation และ Macalister (2010)
รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาของ Graves (2000) นําเสนอโดยใช้แผนภูมิ
(Diagram) เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การจดจํา สํา หรั บ ผู้ส อนเพื่ อ นํา ไปพัฒ นาโปรแกรมการสอนภาษา โดยมี
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษา 8 ประการ ที่มีลกั ษณะเป็ นวงจร ดังนี้ 1) การกําหนดบริ บท
2) การวัดความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน 3) การอธิบายแนวคิดทฤษฎี และความเชื่อ 4) การกําหนดเป้ าหมายและ
จุดประสงค์ 5) การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาการสอน 6) การจัดเนื้ อหาการสอนของโปรแกรม 7) การ
พัฒ นาสื่ อการสอน และ 8) การออกแบบการวัด และประเมิน ผลโปรแกรม โดยกระบวนการพัฒ นา
หลักสูตรการสอนภาษา ตามแนวคิดของ Grave (2000) นําเสนอดังแผนภูมิที่ 6 ดังนี้
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แผนภูมิที่ 6 แสดงรู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาของ Graves (2000)
นอกจากนี้ Graves (2000) เสนอแนวทางการออกแบบหลักสูตรรายวิชา (Course design)
ซึ่งมีองค์ประกอบที่สมั พันธ์กนั อยู่ 5 ประการ คือ 1) กําหนดหลักการจัดหลักสู ตร 2) ระบุและออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู้ 3) จัดลําดับหน่วยการเรี ยนรู ้ 4) กําหนดเนื้อหาภาษาและทักษะของหน่วยการเรี ยนรู ้ และ
5) ออกแบบจัดการเนื้ อหาของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้
จากการศึก ษาแนวคิดทฤษฎี แนวทางและขั้นตอนการพัฒนาหลัก สูตรการสอนภาษา
พบว่ามี ลกั ษณะร่ วมหลายประการร่ ว มกัน คื อ การพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษนั้น เริ่ มจาก
การศึก ษาวิ เ คราะห์ ค วามจํา เป็ นของผูเ้ รี ย นภาษาก่ อ นการวางแผนสร้ า งโปรแกรม เพื่อ เก็ บข้อ มูล
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ รี ยนในด้านความสนใจ ปัญหาการเรี ยนภาษา ลักษณะการเรี ยนรู้และการใช้กลยุทธ์
ในการเรี ยนภาษา เพื่อนําข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
เหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน จากนั้นจึงกําหนดจุดประสงค์ของโปรแกรมการสอน การ
คัดเลือกและการจัดลําดับเนื้ อหาการเรี ยนการสอน การคัดเลือกแหล่งข้อมูลที่มีเนื้ อหาการสอน การจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน และการวัด และประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ในระหว่างการเรี ยนรู้ และเมื่อจบ
โปรแกรมการสอน
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5. งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในหัวข้อนี้ มีประเด็นเนื้ อหาเกี่ยวกับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานวิจยั ภายในประเทศและ
ต่ างประเทศ โดยแบ่ งออกเป็ นประเด็นย่อยๆ 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) งานวิจยั เกี่ยวกับความสามารถในการ
ฟั ง-พูด 2) งานวิจ ัยเกี่ ยวกับกลยุทธ์การฟัง-พูด 3) งานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรการสอนฟัง-พูด
และ 4) งานวิจยั เกี่ยวกับความรู ้ประชาคมอาเซียน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว ทําให้ผวู้ ิจยั
เกิดความเข้าใจเรื่ องที่ศึกษาวิจยั อย่างชัดเจนและครอบคลุมยิง่ ขึ้น ทราบสถานการณ์องค์ความรู้ที่มีอยู่ และ
ช่ องว่างทางการวิ จ ัย ทั้ง นี้ ขอนําเสนอผลงานวิจ ัย ที่ มี ผทู้ าํ การศึก ษาวิจ ัย มาก่ อนทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามลําดับดังนี้
5.1 งานวิจยั เกีย่ วกับความสามารถในการฟัง-พูด
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาที่สอง
หรื อภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่
สร้างขึ้นในงานวิจยั ครั้ งนี้ โดยงานวิจยั ด้านการสอนทักษะภาษาส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ทักษะการอ่านและการใช้กลยุทธ์การอ่านเป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความสนใจศึกษาพัฒนา
ทักษะสื่ อสารทางวาจาได้เพิ่มมากขึ้นในปั จจุ บนั โดยศึกษาทักษะภาษาที่ เกี่ ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
มากกว่าการศึก ษาทัก ษะใดเพียงทัก ษะเดี ยว ตามแนวคิ ดการสอนภาษาที่ มีเป้ าหมายเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถในการสื่ อสารในสถานการณ์ ชีวิต จริ ง จากการศึก ษาค้นคว้างานวิจ ัยที่ เกี่ ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมรายละเอียดไว้ดงั นี้
งานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ น
การศึกษาสภาพปั ญ หาทักษะภาษาของผูเ้ รี ยน และมีงานวิจยั ที่ ศึกษาผลการทดลองของวิธีสอนโดยใช้
กิจกรรมสื่อสารหลากหลายชนิด สื่อการสอนและนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งการค้นคว้าและทบทวน
ครั้งนี้ เป็ นประโยชน์ต่อผูว้ ิจยั ในการนํามาใช้เป็ นแนวทางการดําเนินวิจยั การกําหนดกิจกรรมสื่อสาร และ
การออกแบบขั้นตอนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูด รวมทั้งวิธีการการทดสอบ วัดและประเมินผล
ความสามารถในการฟัง-พูดของผูเ้ รี ยน จากการค้นคว้าและรวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนําเสนอโดยสรุ ป
ดังนี้
คงศั ก ดิ์ สั ง ฆมานนท์ (2548) ดํา เนิ น การศึ ก ษาวิ จ ัย พัฒ นารู ปแบบการสอนพู ด
ภาษาอังกฤษและผลของการใช้รูปแบบการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปี การศึกษา 2546 จํานวน 210 และมีอาจารย์ผสู้ อน
ภาษาอังกฤษ 8 คน เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิจยั และพัฒนาทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริ มาณ แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาบริ บทและการสร้างรู ปแบบการสอน 2) การพัฒนารู ปแบบการสอน
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และ 3) การประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนแบบวิจยั ปฏิบตั ิการ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แผนการสอน แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน แบบบันทึกการเรี ยน แบบ
บันทึกการสร้างสรรค์ความรู ้การพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบบันทึกการเรี ยนรู้การพูดภาษาอังกฤษ
แบบร่ วมมือกัน แบบประเมินการพูดภาษาอังกฤษ แบบประเมินตนเองของนักศึกษา แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์นกั ศึกษา ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั พัฒนารู ปแบบการสอน ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คื อ ขั้นที่ 1 การ
แนะนําโครงงาน จัดกลุ่ม และเลือกเรื่ องที่จะพูด ขั้นที่ 2 การเรี ยนการสอนรู ปภาษา ขั้นที่ 3 การเตรี ยมบท
พูดและวิธีนาํ เสนอ ขั้นที่ 4 การฝึ กพูด และขั้นที่ 5 การนําเสนอการพูดและสรุ ปผล ผลการศึกษาวิจยั พบว่า
รู ปแบบการสอนพูดมีคุ ณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ช่ วยให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษด้ว ย
ตนเอง และเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันสูงขึ้น
ยุพดี หิ น เธาว์ (2550) ศึ ก ษาการพัฒ นาทัก ษะการฟั งภาษาอังกฤษ โดยใช้วี ดี ทัศ น์
ประกอบการสอน ของนั ก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รชั้น สู ง ชั้น ปี ที่ 1 สาขาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
วิทยาลัยเทคนิ คลพบุรี จํานวน 28 คน ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่ อสารภาษาอังกฤษ 2
ในปี การศึกษา 2547 กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผูว้ ิจยั ใช้แผนการสอนโดยใช้วีดี
ทัศน์ประกอบการสอน จํานวน 6 แผน ระยะเวลาในการสอนรวม 10 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบเรี ยนๆ ละ 60
นาที รวมจํานวน 20 คาบเรี ยน และแบบทดสอบความสามารถด้านทักษะการฟังก่อนและหลังการทดลอง
เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสามารถด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
หลังการใช้วีดีทศั น์ประกอบการสอน
นงสมร พงษ์พานิ ช (2551) ดําเนิ นการวิจยั แบบผสมผสานการวิจยั เชิงคุณภาพและการ
วิจยั เชิงปริ มาณ สํารวจปั ญหาการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็ นทางการในรู ปแบบการพูดนําเสนอและการพูด
แ สด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใน ที่ ชุ ม ช น ข อง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา จํานวน 179 คน เป็ นนักศึกษาที่เรี ยนวิชาการสื่อสารด้วยวาจา
ในปี การศึกษา 2550 จํานวน 89 คน และในปี การศึกษา 2551 จํานวน 90 คน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม แบบประเมินค่า การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์ เชิ งลึกแบบมีโครงสร้าง
ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็ นทางการในที่ชุมชนของผูเ้ รี ยน คือ การขาดความ
มัน่ ใจในตนเอง เนื่ องจากมีความรู ้ พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสําหรับการสื่ อสาร มีความรู้ดา้ น
คําศัพท์จาํ นวนน้อย และขาดทักษะการใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง รวมทั้งผูเ้ รี ยนขาดทักษะคิด
วิเคราะห์และให้เหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเองในการพูด นอกจากนี้ การเรี ยนที่ มีการลงมือปฏิบตั ิ
อย่างเหมาะสมจริ งจังเพื่ อแก้ไขข้อบกพร่ องเป็ นรายบุ คคลจะช่ ว ยให้ผเู้ รี ยนมีค วามมัน่ ใจและพัฒ นา
ความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษ
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ศรี ปทุม นุ่มอุรา (2551) ศึกษาการสอนทักษะการฟัง-พูดให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถ
ทางภาษาตํ่า กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 28 คน ได้มา
จากเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษที่ผา่ นมา ซึ่งผูเ้ รี ยนได้เกรด D และ D+ ในการวิจยั นี้ มีผสู้ อน 3 คน เป็ นผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการสอนเพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีข้ ึนต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษและเตรี ยมพร้อมในการ
เรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นต่อไป ผูว้ ิจยั ออกแบบการสอนที่มีกิจกรรมสนุ กสนานเพลิดเพลิน เช่น เกม
เพลง การแข่งขัน การหาคําศัพท์ โดยใช้เวลาในการสอน 60 ชัว่ โมง และมอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมบทบาทสมมติและสถานการณ์จาํ ลองในวันสุดท้ายของการสอน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล
โดย 1) การทดสอบก่อนและหลังการเรี ยน (Pretest-posttest) ซึ่งการทดสอบทักษะฟังเป็ นข้อเขี ยนแบบมี
ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ส่ วนข้อสอบทักษะพูดเป็ นการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง จํานวน 10 คําถาม
2) แบบทดสอบก่อนและหลัง เพื่อเก็ บข้อมูลด้านความสนใจ ความพร้ อม และความมัน่ ใจของผูเ้ รี ยน
3) การสังเกตการณ์ช้ นั เรี ยน 4) แบบสะท้อนความคิดเห็น และ 5) การประเมินรายวิชา ผลการศึกษาพบว่า
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการฟังและการพูดของผูเ้ รี ยนเพิม่ ขึ้น นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนมีความพร้อม ความสนใจ
และความมัน่ ใจในการเรี ยนและการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
กัลยารัตน์ เศวตนันท์ และ กนกวรรณ คันธากร (2553) ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัต กรรมการจัด การเรี ยนรู ้ เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นศูนย์กลาง สําหรั บนัก ศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี กลุ่มตัวอย่างการวิจ ัย คือ นักศึก ษาชั้นปี ที่ 1 คณะบริ หารธุ รกิ จและศิลปศาสตร์ มหาวิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ 2 จํานวน 30 คน ในปี
การศึกษา 2552 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการสอนทักษะการฟัง-พูด จํานวน 6 แผนๆ ละ 2 คาบ
เรี ยน 12 (คาบเรี ยนละ 50 นาที) ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ โดยวัด ความสามารถของผูเ้ รี ยนทั้งก่ อนและหลังการเรี ยน ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนมี
คะแนนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น หลังการใช้นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
วัชรี พรหมโชติ (2553) ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเสริ มทักษะ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขา
การโรงแรม โรงเรี ยนเทคโนโลยีบริ หารธุรกิจ สมุทรปราการ จํานวน 30 คน โดยใช้ระยะเวลาในการ
ทดลอง 4 สัปดาห์ ไม่รวมการทดสอบก่ อนและหลังการทดลอง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แผนการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริ มทักษะด้านการฟัง-พูด แบบทดสอบการฟังพูดก่อนและหลังการทดลอง แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถด้านการพูด แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และบันทึกการเรี ยนรู้หลังการฝึ กสนทนา ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถด้านการฟั ง-พูดหลังการใช้แบบฝึ กหัดเสริ มทักษะ สู งกว่าก่ อนการทดลองใช้ และมีความ
คิดเห็นที่ดีต่อการใช้แบบฝึ กหัดเสริ มทักษะการฟัง-พูด
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วาสนา จ่ างโพธิ์ (2557) ศึก ษาพัฒ นารู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ภ าษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารในการเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซียน สําหรั บนัก เรี ยนมัธยมศึก ษาปี ที่ 1 เปรี ย บเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยน และศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 40 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง ในจังหวัดนครราชสี มา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ รู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ ผล
การศึก ษาพบว่ า รู ปแบบการจัด การเรี ยนรู้ ภ าษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ในการเตรี ย มความพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียน มีข้นั การสอนภาษาอังกฤษ 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นนําเข้าสู่บทเรี ยน ขั้นการฟัง ขั้นการพูด ขั้น
การอ่าน และขั้นการเขี ยน เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ที่มีประสิ ทธิภาพ
(E1/E2) เท่ า กับ 80.20/83.00 จึ งสรุ ปว่ ารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เ พื่อการสื่ อ สารมีเหมาะสม ช่ ว ยให้
นัก เรี ยนเกิ ด การพัฒ นาทัก ษะครบทั้ง 4 ด้าน คื อ ทัก ษะการฟั ง พูด อ่า น และเขี ยน ทั้งนี้ นัก เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และนักเรี ยนมีเจตคติต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
พรพิมล ริ ยาย และ ธนางกูร ขําศรี (2555) ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
และเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียในการช่วยสอน
กลุ่มตัว อย่างการวิ จยั คื อ นักศึ ก ษาชั้นปี ที่ 1 จากคณะบริ หารธุร กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จํานวน 37 คน ที่ ลงทะเบี ยนเรี ย นวิชาภาษาอังกฤษ 1 ปี การศึกษา 2554
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบประเมินทักษะการพูด 2) แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ
และ 3) แบบวัดเจตคติที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผเู้ รี ยนทํา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) และดําเนิ นการสอนและให้ผเู้ รี ยนฝึ กทักษะการฟัง-พูดด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เป็ นเวลา 15 สัปดาห์ (45 ชัว่ โมง) หลังจากนั้น ให้ผเู ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
(Posttest) และทําแบบทดสอบเจตคติ ที่มีต่ อโปรแกรมการสอน ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนมีเจตคติ ต่ อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียอยู่ในระดับปานกลาง และทักษะการฟังที่ดีข้ ึ นหลังจากได้รับการสอน
นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการพูดคล่องแคล่ว พูดถูกหลักไวยากรณ์ ด้านการออกเสียง และใช้ภาษาท่าทาง
ในการสื่ อสารน้อยกว่าก่อนเรี ยนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นุ ช รี ภู่ เ งิ น (2556) ศึ ก ษาผลจากการใช้บ ทบาทสมมติ ต่ อ การพัฒ นาทัก ษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขา
งานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โรงเรี ยนกรุ งเทพการบัญชีวิทยาลัย จํานวน 22 คน ในปี การศึกษา 2555 เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวัดทักษะพูด และแบบบันทึกพฤติกรรมการพูดของนักเรี ยน โดยผูว้ ิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบความสามารถด้านการพูด ภาษาอังกฤษก่ อนเรี ยน (Pretest) และ
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ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ บันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมการ
พูด และทดสอบความสามารถด้านการพูด หลังเรี ยน (Posttest) ผลการวิจ ัยพบว่ า นัก เรี ยนทุ ก คนมี
พัฒนาการด้านทักษะการพูดดีข้ ึน โดยดูจากคะแนนพูดภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นหลังจากใช้บทบาทสมมติใน
การเรี ยนการสอน
5.2 งานวิจยั เกีย่ วกับกลยุทธ์ การฟัง-พูด
นอกจากงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูด ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทบทวน
งานวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์การฟัง-พูด จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาการใช้กล
ยุทธ์เรี ยนรู้ข องผูท้ ี่ มีทักษะความสามารถแตกต่างกัน โดยศึกษาว่าผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถสูงหรื อผูท้ ี่
ประสบความสํา เร็ จ ในการเรี ยนรู ้ ภ าษา ว่ า ใช้ก ลยุท ธ์ใ ดให้ป ระสบความสํา เร็ จ ในขณะที่ ผูเ้ รี ยน
ความสามารถน้อยมักใช้กลยุทธ์ใดจึ งไม่ประสบผลสําเร็ จในการเรี ยน เพื่อเป็ นแนวทางในการสอนและ
พัฒนาทักษะความเข้าใจในการฟัง-พูดให้กบั ผูเ้ รี ยนภาษา และมีงานวิจยั บางส่ วนที่ศึกษาสื่ อการเรี ยนการ
สอนและกิ จกรรมสื่ อสารที่ มีผลต่ อการพัฒนาความสามารถการฟั ง-พูดของผูเ้ รี ย น โดยผูว้ ิจยั รวบรวม
นําเสนอ ดังนี้
O’Malley และคณะ (1989) สนใจศึกษากลยุทธ์การฟั งโดยใช้เทคนิ คการคิ ดดัง (Thinkaloud) ของผูเ้ รี ยนชาวสเปนที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 11 คน ที่มี
ความสามารถทางภาษาระดับปานกลาง โดยแบ่ งเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่มที่ มีความสามารถสู ง และกลุ่มที่มี
ความสามารถตํ่า เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เทคนิคการคิดดัง 3 ระยะ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์
ผูเ้ รี ยนถูกสอบถามและให้อธิ บายความคิดในระหว่างกิจกรรมเรี ยนรู้ความเข้าใจในการฟัง โดยสามารถ
อธิบายเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาสเปน ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถสูงใช้กลยุทธ์การฟัง
ทั้งแบบบนลงล่างและแบบล่างไปสู่บน และกลยุทธ์การฟังที่ผเู้ รี ยนมีความสามารถสูงใช้แตกต่างกันจาก
ผูเ้ รี ยนความสามารถตํ่า คือ การตรวจสอบด้วยตนเอง ความละเอียดถี่ถว้ น และการสรุ ปความ กล่าวคือ ผูม้ ี
ทักษะการฟังที่ดีมกั วางแผนล่วงหน้าว่าควรสนใจฟังสิ่งใดขณะที่ฟัง รักษาความสนใจ และเรี ยกคืนความ
สนใจเมื่อเกิ ด ความไขว้เขว พยายามเข้าใจเนื้ อหาที่ ฟังโดยการเดาความหมายจากบริ บทแวดล้อมและ
เชื่อมโยงสิ่ งที่ได้ยนิ กับโครงสร้างทางความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล ในทางตรงข้าม ผูฟ้ ังที่มีทกั ษะ
น้อยไม่สามารถเรี ยกคืนความสนใจเมื่อประสบความล้มเหลวในการฟั ง และตี ความหมายแบบคําต่อคํา
รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ที่ฟังกับประสบการณ์และความรู ้เดิมเพียงเล็กน้อย
Ross and Rost (1991) ศึ ก ษาความเข้า ใจในการฟั ง ของผูเ้ รี ยนชาวญี่ ปุ่ นที่ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษในระดับความสามารถแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ ระดับเริ่ มต้น ระดับพื้นฐาน ระดับปานกลาง
และระดับก้าวหน้า กลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับ จํานวน 18 คน โดยจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนในระดับเริ่ มต้นและ
ระดับพื้นฐานเป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มความสามารถน้อย ส่ วนผูเ้ รี ยนระดับปานกลางและระดับก้าวหน้าจัดกลุ่ม
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เป็ นผูเ้ รี ยนมีความสามารถสูง ผูว้ ิจยั ฝึ กให้ผเู้ รี ยนใช้กลยุทธ์ถามคําถาม 3 ประเภท คือ กลยุทธ์คาํ ถามทัว่ ไป
กลยุทธ์คาํ ถามเกี่ ยวกับภาษา และกลยุทธ์การสรุ ปความ ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ รี ยนระดับปานกลางและ
ระดับก้าวหน้ามีความเข้าใจในการฟังดีกว่าเมื่อให้เขียนสรู ป ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการฟังและความสามารถทางภาษาโดยรวม นอกจากนี้ มีความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยนทั้ง 2 กลุ่ม คือ
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถสูงมีแนวโน้มการใช้กลยุทธ์ทางอภิปัญญา ที่ใช้โครงสร้างทางความคิดและความรู ้
ภูมิหลังมากกว่าผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถน้อย
Bacon (1992) ศึกษากลยุทธ์การฟังของนักศึกษาที่เรี ยนภาษาสเปนโดยใช้เทคนิ คการคิด
ดัง ผลการวิเคราะห์เชิงปริ มาณพบว่า ผูเ้ รี ยนใช้กลยุทธ์พุทธิปัญญามากกว่ากลยุทธ์อภิปัญญา และผูเ้ รี ยน
เพศหญิ งใช้กลยุทธ์อภิ ปัญ ญาในสัด ส่ วนที่มากกว่าเพศชาย และจากการวิเคราะห์เชิ งคุ ณภาพถึงความ
แตกต่างระหว่างผูฟ้ ังที่มีความสามารถมากกว่าและน้อยกว่า พบว่า ความสําเร็ จในการฟังมีความเกี่ยวข้อง
กับหลายปั จ จัย อาทิ การใช้กลยุทธ์หลากหลาย ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ใช้ แรงจูงใจ การ
ควบคุมตนเอง การรั กษาและเรี ยกคืน ความสนใจ และการใช้ค วามรู้ภูมิหลังอย่างเพียงพอ นอกจากนี้
ผูเ้ รี ยนทั้งสองกลุ่มใช้วิธีการตรวจสอบความเข้าใจในการฟังเท่ากัน
Vandergrift (1993) ศึ กษาการใช้ก ลยุทธ์เรี ยนรู ้ ของนัก เรี ย นมัธยมศึ กษาที่ เรี ยนภาษา
ฝรั่งเศส จํานวน 36 คน ในระดับความสามารถที่แตกต่างกัน 4 ระดับ (ระดับเริ่ มต้น I ไปถึงระดับปาน
กลาง III) การเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็ นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บ
ข้อมูลการใช้กลยุทธ์การฟังเพื่อความเข้าใจภาษาฝรั่งเศส ระยะที่ 2 ใช้เทคนิ คระลึกข้อมูล (Stimulated
recall) ของผูเ้ รี ยนหลังใช้กลยุทธ์การฟัง และระยะที่ 3 ใช้เทคนิ คการคิดดัง (Think-aloud) เมื่อผูว้ ิจยั บันทึก
เทปเก็บข้อมูลจึงทําการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูเ้ รี ยนที่ มีความสามารถสู งใช้กลยุทธ์การ
ฟังหลากหลายมากกว่าผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถตํ่า นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า มีความแตกต่างสําคัญในการใช้
ชนิ ดกลยุทธ์การฟั งของผูเ้ รี ยนทั้งสองกลุ่ม กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะฟังดี ใช้กลวิธีอภิ ปัญญามากกว่า
โดยเฉพาะการตรวจสอบความเข้าใจ และการระบุปัญหาการฟัง อาศัยความรู้ทวั่ ไป และมองข้ามข้อมูลที่
ไม่ตรงประเด็น ในขณะที่ผเู ้ รี ยนความสามารถน้อยกว่ามักติดขัดในการฟังเพราะเสี ยเวลาและความสนใจ
โดยการใช้กลยุทธ์ที่ไม่มีประสิ ทธิผล คือ การแปลภาษาคําต่อคํา
Dornyei (1995) ศึกษาผลของการสอนกลยุทธ์สื่อสารที่มีต่อการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อ
ปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านการพูดของนักเรี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง มีอายุระหว่าง
15-18 ปี จํานวน 109 คน จาก 8 ห้องเรี ยนของโรงเรี ยนระดับมัธยม 5 แห่ ง ในประเทศฮังการี ซึ่งเรี ยน
หลักสูตรภาษาอังกฤษเหมือนกัน โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มทดลอง 53 คน และกลุ่มควบคุ ม 56 คน
เป็ นนักเรี ยนที่มีความสามารถในการเรี ยนภาษาอังกฤษตั้งแต่ ระดับเริ่ มต้นจนถึงระดับสู ง การวิจยั นี้ เป็ น
แบบกึ่งทดลอง โดยนักเรี ยนกลุ่มทดลองได้รับการฝึ กอบรมการใช้กลยุทธ์สื่อสาร 3 ประเภท คื อ กลยุทธ์
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หลีกเลี่ยงหรื อพูดไม่ตรงประเด็น (Avoidance and replacement strategies) กลยุทธ์พูดอ้อมหรื ออธิบายคํา
(Circumlocution) และกลยุทธ์ใช้ค าํ เสริ ม (Fillers or hesitation devices) จากผูส้ อน 2 คน จํานวน 3
บทเรี ยนในแต่ละสัปดาห์ ประมาณ 20-40 นาทีต่อคาบเรี ยน เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ด้วยวิธีดาํ เนิ นการ
สอนกลยุทธ์สื่อสาร 6 ขั้นตอนที่ผวู้ ิจยั สร้ างขึ้ น ส่ วนกลุ่มควบคุ มได้รับการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
ปกติ ซึ่งได้รับการสอนเสริ มการสนทนาโดยไม่มุ่งเน้นกลยุทธ์สื่อสารเฉพาะเจาะจง หลังจากการสอน 6
สัปดาห์ ผูว้ ิจยั กําหนดให้นกั เรี ยนทั้งสองกลุ่มทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) ทั้งสอบสอบข้อเขี ยนและสอบ
ปากเปล่ า เป็ นการทดสอบการพูด ภาษาอังกฤษด้วยการบรรยายเรื่ องที่เป็ นนามธรรม การบรรยายภาพ
การ์ตูน และการอธิบายความหมายของคําในภาษาฮังกาเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนกลยุทธ์สื่อสารประสบผลสําเร็ จในการปรับปรุ งความสามารถการพูดสื่ อสาร
กล่าวคื อ เมื่อเปรี ยบเที ยบการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน นักเรี ยนกลุ่มทดลองใช้คาํ เสริ ม (Pause
fillers) เพิ่มขึ้น และมีผลคะแนนกิจกรรมในการบรรยายคําศัพท์เพิ่มขึ้น เนื่ องจากได้รับการสอนกลยุทธ์
พูดอ้อมหรื ออธิบายคํา (Circumlocutions) และผูเ้ รี ยนพูดได้คล่องขึ้นเมื่อวัดจากอัตราการพูด (Speech rate)
ที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากได้รับการสอนกลยุทธ์หลีกเลี่ยงหัวข้อ (Topic avoidance) ในขณะที่ก ลุ่มควบคุมมี
ความเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มทดลอง นอกจากนี้ การที่นักเรี ยนเห็นถึงประโยชน์ของการ
ฝึ กใช้กลยุทธ์สื่อสารทําให้นกั เรี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการฝึ กใช้กลยุทธ์สื่อสาร
Vandergrift (1996) ศึก ษากลยุทธ์เรี ยนรู้ข องนักเรี ยนระดับมัธยมศึก ษาที่ เรี ยนภาษา
ฝรั่ งเศส ในระดับความสามารถแตกต่ า งกัน ผลการศึก ษาพบว่าผูเ้ รี ยนทุ ก ระดับ ใช้ก ลยุทธ์ก ารฟั ง 3
ประเภท คือ กลยุทธ์อภิปัญญา กลยุทธ์พุทธิปัญญา และกลยุทธ์สงั คมอารมณ์ ซึ่งเมื่อผูเ้ รี ยนมีความสามารถ
ในระดับสู งขึ้ น ปริ มาณการใช้ก ลยุทธ์เพิ่มขึ้น ตามไปด้ว ย โดยกลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุด คือ กลยุทธ์พุทธิ
ปัญญา รองลงมา คือ กลยุทธ์อภิปัญญา อย่างไรก็ตาม ผูเ้ รี ยนเพศหญิงมีแนวโน้มการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
มากกว่าเพศชาย และถึงแม้ว่าผูเ้ รี ยนใช้กลยุทธ์ทางสังคมอารมณ์นอ้ ย แต่ก็เพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน
Vandergrift (1997) ศึ ก ษาการใช้ก ลยุทธ์ก ารฟั งของผูเ้ รี ยนที่ มีความสามารถสู งและ
ความสามารถตํ่าโดยใช้เทคนิ คการคิดดัง กลุ่มตัวอย่างคือ ผูเ้ รี ยนภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาที่สอง จํานวน
21 คน แบ่ งเป็ น ผูเ้ รี ยนความสามารถในการฟังสูง 10 คน และผูเ้ รี ยนความสามารถในการฟังตํ่า 11 คน
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิ คการคิดดัง ผลการศึกษาพบความแตกต่างที่สาํ คัญ คือ ผูเ้ รี ยนที่มี
ความสามารถในการฟังสูงใช้กลยุทธ์อภิปัญญามากกว่าผูเ้ รี ยนอีกกลุ่ม กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนที่ความสามารถใน
การฟังน้อยใช้กลยุทธ์พุทธิปัญญาในกระบวนเบื้ องต้น เช่น การแปลความและการถ่ายโอนความหมาย
ในขณะที่กลุ่มมีความสามารถสูงใช้กลยุทธ์อภิปัญญา คือ การตรวจสอบความเข้าใจ การระบุปัญหาการฟัง
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกลุ่มความสามารถใช้บางกลยุทธ์พุทธิปัญญาเท่ากัน คือ การสรุ ปความ ความ การลง
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ความเห็นสรุ ป การคิดละเอียดลออ
Chao (1997) ศึกษาวิจยั แบบผสมผสานทั้งเชิงปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพเกี่ ยวกับการใช้กล
ยุท ธ์ก ารฟั ง ของผูเ้ รี ยนชาวจี น ที่ เ รี ยนภาษาอัง กฤษ กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิจ ัย คื อ ผูเ้ รี ยน 229 คน
ประกอบด้ว ย 3 กลุ่ ม คื อ ผูเ้ รี ยนระดับเริ่ มต้น ระดับปานกลาง และระดับ ก้าวหน้า แบ่ งตามระดับ
ความสามารถในการระลึกข้อมูล โดยหลังจากผูเ้ รี ยนชมภาพยนตร์ ผูว้ ิจ ัยให้ผเู้ รี ยนเขียนสิ่ งที่ จดจําได้
เกี่ยวกับเนื้ อหาที่ ฟังเป็ นภาษาจี น และให้ผเู้ รี ยนทําแบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การฟัง จากนั้นคัดเลือก
ผูเ้ รี ยนมา 28 คน เป็ นผูฟ้ ังระดับเริ่ มต้น 14 คน และระดับก้าวหน้า 14 คน เพื่อทําการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus
group interview) ผลจากการศึกษาพบว่า ข้อมูลการระลึกข้อความที่ได้จากผูเ้ รี ยนทั้ง 3 กลุ่ม ใช้กลยุทธ์การ
ฟังเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ผูเ้ รี ยนมีความสามารถสูงใช้กลยุทธ์การฟังและมีความตระหนักการใช้กลยุทธ์
ฟังมากกว่าผูเ้ รี ยนระดับปานกลางและระดับเริ่ มต้น นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนระดับก้าวหน้ามีความสามารถใน
การตรวจสอบการใช้กลยุทธ์การฟังได้ดีกว่าและยืดหยุน่ การใช้กลยุทธ์มากกว่าผูเ้ รี ยนระดับอื่น
Thanajaro (2000) ศึกษาผลการใช้สื่อการสอนเสมือนจริ งต่อการพัฒนาความเข้าใจใน
การฟัง การใช้กลยุทธ์ฟัง และทัศนคติต่อสื่อการสอนจริ งของผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่
สอง ประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา 7 คน เป็ นชาย 2 คน และหญิง 5 คน ที่ลงทะเบี ยน
เรี ยนในชั้นเรี ยนการพัฒนาคําศัพท์และการฟังเชิงวิชาการ ระดับความสามารถปานกลางขั้นสูง ศูนย์ภาษา
แห่งหนึ่ ง เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คื อ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
และการสังเกตการณ์ในชั้นเรี ยน ผลจากการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนปรับปรุ งความเข้าใจในการฟั งหลังจากใช้
สื่อการสอนเสมือนจริ ง และกลยุทธ์การฟั งที่ ผเู ้ รี ยนใช้บ่อย คื อ การให้ความสนใจต่ อผูพ้ ูดภาษาอังกฤษ
และซัก ถามเมื่ อ ไม่ เ ข้า ใจบางสิ่ ง นอกจากนี้ การใช้สื่ อ การสอนฟั ง ช่ ว ยเพิ่ ม ความมั่น ใจในการฟั ง
ภาษาอังกฤษ และผูเ้ รี ยนมีแรงจูงในในการเรี ยนภาษาจากการใช้สื่อการสอนฟังเสมือนจริ ง
Nakatani (2005) ศึกษาการอบรมสร้างความตระหนักในการใช้กลยุทธ์การสื่ อสาร (Oral
communicating strategy: OCS) เพื่ออธิบายว่ากลยุทธ์สื่อสารสามารถนําไปสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยตรงได้
ในระดับใด และกลยุทธ์ใดปรั บปรุ งความสามารถในการสื่ อสาร กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ นักศึกษาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองเป็ นระยะเวลา
12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 90 นาที เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 18-19 ปี ผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้เรี ยนภาษาอังกฤษมา
เป็ นเวลา 6 ปี ก่ อนเข้าเรี ยนในวิทยาลัย จํานวน 62 คน แบ่ งออกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม โดย
ผู ้เ รี ยนในกลุ่ ม ทดลอง ได้รั บ การสอนเน้ น ใช้ก ลยุ ท ธ์ สื่ อ สารและการฝึ กทัก ษะทางอภิ ปั ญ ญา
(Metacognitive skills) อย่างชัดแจ้ง จํานวน 28 คน กลยุทธ์ที่ใช้สอน คื อ 1) การขอความชัดเจน (Asking
for clarification) 2) การตรวจสอบความเข้าใจ (Checking for comprehension) และ 3) การถอดความ
(Paraphrase) ส่ วนผูเ้ รี ยนในกลุ่มควบคุ มได้รับการเรี ยนการสอนเช่ นเดี ยวกัน แต่ไม่มุ่งเน้นการสอนกล
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ยุทธ์สื่อสาร อย่างไรก็ ตาม ผูเ้ รี ยนทั้งสองกลุ่มมีผสู้ อนคนเดียวกัน และใช้วิธีการสอนแนวสื่ อสาร และ
กิจกรรมช่องว่างข้อมูล (Information gap) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย คะแนนการทดสอบพูด
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (Pre-post test scores) ข้อมูลจากการถอดเทปบันทึกการสอบ และข้อมูลการพูด
อธิบายสะท้อนความคิด ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการอบรมใช้กลยุทธ์สื่อสารมีคะแนนสอบดีข้ ึน
อย่างมีนยั สําคัญ ในขณะที่ผเู้ รี ยนกลุ่มควบคุมมีคะแนนสอบดีข้ ึนแต่ไม่มีนัยสําคัญ ผลจากการวิเคราะห์
ถอดเทปบันทึกและการสะท้อนความคิดสนับสนุนผลการวิจยั ว่า ความสําเร็ จของผูเ้ รี ยนเป็ นเพราะการเพิ่ม
ความตระหนักของการใช้กลยุทธ์สื่อสารและประโยชน์ของกลยุทธ์สื่อสาร
Kongsom (2009) ดําเนินงานศึกษาผลของการสอนกลยุทธ์สื่อสารให้นักศึกษาไทยชั้นปี
ที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระเจ้าเกล้าพระนครเหนื อ จํานวน 62 คน ใช้ระยะเวลาในการ
สอน 12 สัปดาห์ และทดสอบนัก ศึ ก ษา 12 คน โดยการทํากิ จ กรรมพูด สื่ อสารและสะท้อนความคิ ด
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล ได้แ ก่ แบบสอบถามประเมิ น ตนเองด้า นการใช้ก ลยุท ธ์ สื่ อ สาร
แบบสอบถามเจตคติ กิ จกรรมการพูด และการสะท้อนความคิ ด ผลการศึก ษาพบว่า การสอนกลยุทธ์
สื่อสารโดยตรงให้กบั ผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้เกิดความตะหนักถึงประโยชน์ของกลยุทธ์และการใช้กลยุทธ์เพิ่ม
มากขึ้น ผูเ้ รี ยนเห็นว่าการสอนกลยุทธ์สื่อสารเป็ นประโยชน์กบั ตน จากผลของแบบสอบถามเจตคติ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการสอนกลยุทธ์สื่อสาร
Amin และคณะ (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างการฟังอย่างมีก ลยุทธ์และทักษะ
ความเข้าใจในการฟังของนักเรี ยนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษา โรงเรี ยน ElShimaa secondary school for girls ประเทศอียปิ ต์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบ
ความเข้าใจในการฟัง 2) การสัมภาษณ์ 3) แบบสํารวจการใช้กลยุทธ์การฟั ง และ 4) แบบรายการกลยุทธ์
การฟังและการสะท้อนความคิด ผลจากการศึกษาพบว่า การฟังอย่างมีกลยุทธ์และความเข้าใจในการฟัง มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนที่ ใช้กลยุทธ์การฟังในระดับสูง ผลคะแนนการ
ทดสอบความเข้าใจในการฟังสูงตามไปด้วย
Bidabadi และ Yamat (2011) ศึกษาระดับความสามารถในการฟัง กลยุทธ์การฟัง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การฟังและระดับความสามารถในการฟังของผูเ้ รี ยนชาวอิหร่ าน ตัวอย่างการ
วิจยั คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จํานวน 92 คน ที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศในมหาวิทยาลัยแห่ ง
หนึ่ ง ประเทศอิ หร่ าน เป็ นนัก ศึ ก ษาเพศหญิ งทั้งหมดที่ ก าํ ลังเรี ยนวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ และแบ่งนักศึกษาออกเป็ น 3 กลุ่มตามระดับความสามารถ คือ ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถ
ระดับขั้น สู ง ระดับปานกลาง และระดับเริ่ ม ต้น เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ในการวิ จ ัย คื อ 1) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟัง (Oxford Placement Test) และ 2) แบบสํารวจการใช้กลยุทธ์การฟั ง ผลการศึกษา
พบว่ า การใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารฟั ง ของผูเ้ รี ยนทั้ง สามกลุ่ มและระดับความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยน
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มีความสัมพัน ธ์ในเชิ งบวก โดยใช้ก ลยุทธ์อภิ ปัญญา (Metacognitive) มากที่สุด ตามด้ว ยกลยุทธ์พุทธิ
ปัญญา (Cognitive) และกลยุทธ์เชิงสังคมและอารมณ์ (Socio-affective) ตามลําดับ
Abdalhamid (2012) ศึกษาเปรี ยบเที ยบการใช้กลยุทธ์ความเข้าใจในการฟั งของผูเ้ รี ยน
ชาวอาหรับที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ สอง ระหว่างกลุ่มที่ มีความสามารถระดับเก่ งและปานกลาง
จํานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การทดสอบความเข้าใจในการฟังและแบบสอบถามการใช้กล
ยุทธ์การฟัง โดยกําหนดให้ผเู ้ รี ยนทําข้อสอบวัดความเข้าใจในการฟังเป็ นแบบปรนัยและอัตนัย จากนั้นทํา
แบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การฟัง ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ รี ยนทั้งสองกลุ่มใช้กลยุทธ์อภิปัญญา กลยุทธ์ทาง
ปั ญญา และกลยุทธ์ทางสังคมอารมณ์ กล่าวคือ กลุ่มที่ มีค วามสามารถระดับเก่ ง ใช้ก ลยุทธ์อภิ ปัญญา
มากกว่ากลุ่มความสามารถปานกลาง และกลยุทธ์ทางปัญญามีสาํ คัญมากที่สุดต่อความเข้าใจในการฟังของ
ทั้งสองกลุ่ม ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะให้ผสู้ อนภาษาควรตระหนักต่ อการสอนฟั ง กระบวนการฟั งแบบบนลง
ล่างควบคู่กบั กระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน และการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการวางแผนและตรวจสอบ
เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการฟัง
Gan (2012) ศึ ก ษาสํา รวจปั ญ หาทัก ษะการฟั ง -พูด ภาษาอัง กฤษของนัก ศึ ก ษาครู
มหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในประเทศฮ่องกง จํานวน 20 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเพื่อเข้าใจปั ญหาการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เป็ นเวลาประมาณ
40-60 นาที โดยให้นักศึกษาอธิ บายประสบการณ์เรี ยนรู้และปั ญหาการพูดภาษาอังกฤษ ขณะศึกษาใน
ระดับปริ ญ ญาตรี จากการศึก ษาพบว่า ผูเ้ รี ยนไม่มีโ อกาสเพียงพอในการพูด ภาษาอังกฤษในชั้น เรี ยน
หลักสูตรที่เรี ยนไม่มงุ่ เน้นการปรับปรุ งทักษะภาษา และสภาพแวดล้อมของการพูดสื่ อสารภาษาอังกฤษ
นอกชั้นเรี ยนก็ไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม บริ บทของ
สถาบัน และการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่าความสามารถทางภาษานอกจากช่วยในด้าน
ทักษะการสอนแล้ว ยังเพิ่มความมัน่ ใจในความสามารถด้านการสอนของผูส้ อน ซึ่ งนักศึกษาครู ส่วนใหญ่
มีปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรี ยน ดังนั้น สถาบันจึงควรมีหลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การพูดให้กบั นักศึกษาเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจและโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีความหมาย
Chen (2013) ศึกษาปัญหาการฟังภาษาอังกฤษและการพัฒนากลยุทธ์การฟั งของผูเ้ รี ยน
ภาษาชาวไต้หวัน กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับวิทยาลัยแห่ งหนึ่ งในประเทศไต้หวัน จํานวน
31 คน ซึ่งได้รับการสอนกลยุทธ์ก ารฟั ง เป็ นเวลา 14 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชัว่ โมง โดยการเก็ บข้อมูลทั้งเชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพเพือ่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านปัญหาการฟังของผูเ้ รี ยน และการแก้ปัญหาโดยการ
ใช้ก ลยุทธ์ก ารฟั งตลอดระยะเวลาในการสอน ผลการศึก ษาพบว่า ปั ญหาในการฟั งของผูเ้ รี ยนมีก าร
เปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับการสอนกลยุทธ์การฟัง คือ ด้านคําศัพท์ที่ไม่คุน้ เคย อัตราความเร็ วในการพูด
และการเชื่ อมเสี ยง นอกจากนี้ ข้อมูลเชิ งคุ ณ ภาพพบว่า ผูเ้ รี ยนมีปัญ หาในการฟั งน้องลงระดับการฟั ง
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เบื้องต้น แต่มีปัญหาในการฟังมากขึ้ นในกระบวนการฟั งที่ ยุ่งยางซับซ้อนเมื่อพยายามใช้กลยุทธ์การฟัง
สูงขึ้น
5.3 งานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสู ตรการสอนฟัง-พูด
จากการทบทวนงานวิจยั ด้านการพัฒนาหลักสูตรการสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษ พบว่า
งานวิจ ัยบางส่ วนเป็ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนทัก ษะการฟั งและการพูด โดยใช้ทฤษฎีทาง
ปั ญญา และบางส่ วนเป็ นการพัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
สื่อสาร ซึ่งมีจาํ นวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับความสนใจศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านอื่น อาทิ การอ่าน
และการเขียน โดยผูว้ ิจยั รวบรวมรายละเอียดมานําเสนอไว้ ดังนี้
อารี ย ์ ปรี ดีกุล (2553) ศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษตามหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรี ยนรู้โดยใช้สมองเป็ นฐานเพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้ง
นี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวน 30 คน โดยผูว้ ิจยั
ดําเนินการวิจยั ตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and development) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา
สภาพการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยราชภัฎ และศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน
ที่ 2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน ขั้นตอนที่ 3) ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน และขั้นตอนที่ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยนการสอน
ด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้น ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษา
สื่อสารหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 และนักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
สุ นี ต า โฆษิ ต ชัย วัฒ น์ (2555) ศึก ษาพัฒ นาโปรแกรมฝึ กอบรมค่ ายภาษาอังกฤษเพื่ อ
เสริ มสร้างทักษะการพูดสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 จํานวน 38 คน โดยใช้เวลาในการทดลอง 20 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความจําเป็ นต้องการฝึ กอบรมและข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบหลักสูตร
แบบทดสอบทักษะการพูด บทเรี ยนและแผนการจัดกิจกรรมค่าย แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร
อบรม ผลจากการศึกษาพบว่า หลักสูตรค่ายภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 และนักศึกษา
มีทกั ษะการพูด ความรู ้ ดา้ นกิ จ กรรมค่ ายภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู ้ ดา้ นทักษะสังคม หลังการ
ฝึ กอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึ กอบรม
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ทัศนี ย ์ ธราพร (2556) ดําเนิ นการศึกษาเพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การโรงแรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน เพื่อส่ งเสริ มทักษะการสื่ อสาร กลุ่มตัวอย่างคื อ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปี ที่ 3 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จํานวน 30 คน โดยใช้เวลาในการทดลอง 30 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน แบบทดสอบความสามารถการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึ กอบรม ผลจากการศึกษาทดลองพบว่า นักศึกษามีความจําเป็ น
ต้องการรับการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เหมาะกับการนําไปใช้ในสถานการณ์จริ ง หลักสูตร
อบรมมีประสิ ทธิภาพสูงกว่าที่กาํ หนดไว้ 75/75 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้น
หลังได้รับการฝึ กอบรม และมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึ กอบรมในระดับดี
ปิ ยมาภรณ์ นาสาทร และคณะ (2556) ดําเนินการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามแนวทฤษฎีพหุ ปัญญา สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนด้านการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนตาแนวทฤษฎี
พหุปัญญา ค่าประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการฟังและ
การพูด และศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ ณ โรงเรี ยนแห่งหนึ่ งในจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวน 84 คน การดําเนินงานวิจยั เป็ นลักษณะของการวิจยั และพัฒนา 3 ระยะ คื อ
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน และนํารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนไปใช้และประเมินประสิทธิภาพ เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน คือ รู ปแบบการ
สอน แผนการจัด การเรี ยนรู้ และเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบทดสอบวัด
ความสามารถการฟัง-พูด แบบสังเกตพฤติ ก รรมการฟั ง-พูด และแบบวัด ความฉลาดทางอารมณ์ ผล
การศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสามารถด้านการฟัง-พูดหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และผูเ้ รี ยนมีความฉลาด
ทางอารมณ์อยูใ่ นเกณฑ์ดี
5.4 งานวิจยั เกีย่ วกับความรู้ประชาคมอาเซียน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ด้านประชาคมอาเซียน จากการศึกษาค้นคว้าพบว่างานวิจยั
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนส่ วนใหญ่ในประเทศไทย เป็ นเรื่ องการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเป็ นการศึกษาด้านเศรษฐกิจ เช่น ความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจ การ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จด้านการเมื องความมัน่ คง เช่ น ความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและข้อพิพาท และด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียน เช่น การส่ งเสริ มความ
เป็ นอัตลักษณ์ของประเทศ วัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิ ม เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ด้านการเตรี ยมความพร้อม
เพื่อส่งเสริ มความรู ้พ้นื ฐานเกี่ ยวกับประชาคมอาเซียน ยังมีงานวิจยั ไม่มากนักที่สนใจศึกษาการส่ งเสริ ม

157
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้วยการบูรณาการเนื้ อหาสาระเข้ากับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ขอนําเสนอรายละเอียดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ประชาคมอาเซียน ดังนี้
พัชราวลัย วงศ์บุญสิ น และคณะ (2555) ดําเนิ นการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาบุคลากร
และผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเปิ ดเสรี อาเซียน ซึ่งเป็ นชุดโครงการวิจยั ที่ครอบคลุมการศึกษาวิจยั 6
ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาผูใ้ หญ่ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลัก 4 ประการ คือ 1) ศึกษาแนวทางการเตรี ยมความพร้อมการเปิ ดเสรี ภาคบริ การด้านการศึกษาของไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียนทุกระดับ 2) ศึกษาลักษณะและขอบเขตการเปิ ดเสรี ภาคบริ การด้านการศึกษา
ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 3) ศึกษาวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสีย และ
ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี ภาคบริ การ ภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริ การของอาเซียน และ 4) ศึกษา
ระดับและขอบเขตการเปิ ดเสรี ภาคบริ การ สาขาบริ การการศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทย และแนวทาง
การพัฒนาการศึกษารองรั บการเปิ ดเสรี ภาคบริ การด้านการศึกษา ทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตร และรู ปแบบการจัดการศึกษา ผลการวิจยั ภาคสนามเรื่ องการเตรี ยมความพร้อมของประเทศไทย
พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวอาเซียนในประเด็นต่าง ๆ 3 ลําดับแรก คือ การเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คื อ มีความรู ้ พ้ืนฐานในประเด็นลักษณะทัว่ ไปของประเทศอาเซียน
ประชาคมอาเซียน และการเปิ ดเสรี อาเซียนด้านการศึกษาโดยมีความรู้อยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน และ
ประเด็นด้านเศรษฐกิ จอาเซี ยน สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีความรู้อยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน
ในขณะที่นกั ศึกษาให้ความเห็นว่า ความรู้ที่ตอ้ งการเพิม่ เกี่ยวกับอาเซียนในประเด็นต่างๆ อยูใ่ นระดับมาก
ทั้งหมด คือ สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองลงมา คือ ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานวิชาชีพอาเซียน
ประเด็นด้านเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน และการเปิ ดเสรี อาเซียนด้านการศึกษาอยูใ่ นระดับเท่ากัน
Thompson and Thianthai (2008) สํารวจทัศนคติและการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนของ
นัก ศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี จากมหาวิทยาลัยชั้น นําของประเทศสมาชิก อาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศ อาทิ
มหาวิทยาลัยแห่ งชาติ ของสิ งคโปร์ มหาวิ ทยาลัยมลายา จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นต้น ประเทศละ
200-220 คน รวมจํานวน 2,170 คน จากรายงานการสํารวจพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีมุมมองและทัศนคติ
ต่ออาเซียนในเชิงบวก และนักศึกษาจากประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีความกระตือรื อร้นเป็ นพิเศษ
ต่อความร่ วมมือกับอาเซียน ส่วนนักศึกษาสิ งคโปร์ มีมุมมองทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และนักศึกษาพม่ามี
มุมมองในเชิงลบหรื อมีความคลางแคลงใจกับอาเซี ยนมากกว่าประเทศอื่น นอกจากนี้ นักศึกษาทั้งหมด
เห็ นด้วยว่าตนเองเป็ นพลเมืองอาเซียน ร้อยละ 76.8 ส่ วนนักศึกษาไทยเห็ นด้วยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่า
เพียงร้อยละ 67
ด้านความรู ้ ความเข้าใจต่ออาเซี ยน นักศึกษาส่ วนใหญ่ สามารถระบุ ชื่อประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ 9 ประเทศ จาก 10 ประเทศ และสามารถระบุตาํ แหน่งประเทศอาเซียนในแผนที่ได้ 7 ประเทศ
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จาก 10 ประเทศ นักศึกษาสามารถจดจําธงของอาเซียนได้ เฉลี่ยร้อยละ 75 มีเพียง 3 ประเทศที่ จดจําธง
อาเซียนได้น้อยกว่าค่ าเฉลี่ย คื อ กัมพูชา (ร้อยละ 63) ฟิ ลิปปิ นส์ (ร้อยละ 36.6) และไทย (ร้อยละ 38.5)
ตามลําดับ นอกจากนี้ นักศึกษาไทยสามารถจดจําปี ที่มีการก่อตั้งอาเซียนได้น้อยที่สุด (ร้อยละ 27.5) จาก
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคร้อยละ 49.5 จากผลการสํารวจดังกล่าว ทําให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ
ต่ออาเซียนของนักศึกษาไทย ซึ่งจําเป็ นต้องส่งเสริ มการเรี ยนรู้และทําความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น
พรทิวา คงคุณ (2555) ดําเนินการวิจยั เชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และความ
พร้อมต่อการเป็ นประชาคมอาเซียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชนคริ นทร์ ชั้นปี ที่
1-4 ปี การศึก ษา 2544 จํานวน 180 คน ผูว้ ิจ ัย เก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ น
ประกอบด้วย แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แบบสอบถามทัศนคติต่อการเป็ นประชาคม
อาเซี ย น และแบบสอบถามความพร้ อมต่ อการเป็ นประชาคมอาเซี ยน ผลการวิเคราะห์ข ้อ มูลพบว่ า
นักศึกษามี ความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับควรปรับปรุ งมากที่ สุด (ร้ อยละ 46.1) โดยมี
คะแนนเฉลี่ยด้านความรู ้ความเข้าใจ 4.17 คะแนน และมีทศั นคติต่อการเป็ นประชาคมอาเซียนอยูใ่ นระดับ
ดี (ร้อยละ 66.7) โดยคะแนนเฉลี่ย 3.74 คะแนน นอกจากนี้ นักศึกษามีความพร้อมต่อการเป็ นประชาคม
อาเซียนอยูใ่ นระดับพอใช้ (ร้อยละ 63.3) มีคะแนนเฉลี่ย 3.35 คะแนน จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั เสนอแนะให้มี
การปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยเน้นสมรรถนะด้านการใช้ภาษา
และแนะแนวให้รู้จกั ถึงประชาคมอาเซียน ทั้งวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนโดยตรง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้บณ
ั ฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
แพรภัทร ยอดแก้ว (2555) ศึก ษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างภาวะผูน้ ําการเปลี่ยนแปลง
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครปฐม จํานวน 345 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ความรู ้ เกี่ ยวกับอาเซี ยน และทัศนคติต่ อประชาคมอาเซียน ผลการวิจ ัยพบว่านักศึกษามีภ าวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสู ง มีค วามรู้เกี่ ยวกับอาเซียนอยู่ในระดับมาก และมีทัศนคติต่ออาเซียนอยู่ใน
ระดับดี โดยเสนอแนะการปลูกฝังทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิ ยมที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กบั นักศึกษา
เพื่อได้รับรู ้ เข้าใจ และปรับตัวให้พร้อมสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
กองวิ จ ัย ตลาดแรงงาน (2553) รายงานผลการศึ ก ษาเชิ ง สํา รวจจากนัก เรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 597 คน ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ในประชาคมอาเซี ยน พบว่านัก เรี ยนส่ ว นใหญ่ ร้ อยละ 95 ไม่ทราบเรื่ องการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ในประชาคมอาเซี ยน และมีเพียงร้ อยละ 0.54 ที่ มีค วามรู้ ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเด็นปี เริ่ มต้นของการเคลือ่ นย้ายแรงงานเสรี และเงื่อนไขของการเคลื่อนย้ายแรงงาน แสดงให้เห็นว่า
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์เรื่ องการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี น้อยและยังไม่ถึงกลุ่มเป้ าหมาย
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ซึ่งจะส่ งผลให้ขาดการเตรี ยมความพร้อมและไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
Warawudhi (2013) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในขณะฝึ กงานกับบริ ษทั
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นกรณี ศึกษาของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยบูร พา เพื่ อเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยนให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานเมื่อไทยก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 จํานวน 32 คน วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาฝึ กประสบการณ์ ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับกลาง
และทักษะการฟัง-พูดเป็ นทักษะใช้ในการทํางานมากกว่าทักษะการอ่านและเขี ยน นอกจากนี้ ทักษะการ
ฟัง-พูดเป็ นทักษะที่ยากที่สุดและเป็ นปัญหาสําหรับผูเ้ รี ยน
วัฒนา ปาลโมกข์ (2557) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การการเรี ยนวิชาอาเซียนศึกษาโดยการจัดการ
เรี ยนรู้แบบขบวนการกลุ่มของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิ ค
บริ หารธุรกิจกรุ งเทพ จํานวน 33 คน โดยใช้แบบทดสอบวิชาอาเซี ยนศึกษา และแบบสอบถามความพึง
พอใจของการจัดการเรี ยนรู ้แบบกระบวนการกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้นหลังเรี ยน และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมาก
ปานทิพย์ ปูรณานนท์ (2557) ศึกษาสํารวจความรู้ ทัศนคติ และความพร้อมต่อการเป็ น
ประชาคมอาเซี ยนของอาจารย์และนักศึ กษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุ รี กลุ่มตัวอย่างเป็ น
อาจารย์พยาบาล 40 คน และนักศึกษาพยาบาล 182 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์
พยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนอยู่ในระดับพอใช้ มีทศั นคติ ต่อการเป็ นประชาคม
อาเซียนอยูใ่ นระดับดี และนักศึกษาพยาบาลส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนอยู่ในระดับควร
ปรับปรุ งและควรปรับปรุ งอย่างเร่ งด่ วน แต่ มีทัศนคติ ต่ อการเป็ นประชาคมอาเซี ยนอยู่ในระดับดี และ
ความพร้ อมต่ อการเป็ นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้น ความรู้และความพร้อมของอาจารย์
และนักศึกษาพยาบาลจึงจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนา
จากการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทบทวนงานวิจยั และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ผูว้ ิจยั พบว่ามีช่องว่างการวิจยั ที่จาํ เป็ นต้องศึกษา กล่าวคือ ยังไม่มีงานวิจยั ใดที่สนใจศึกษาพัฒนารู ปแบบ
การสอนกลยุทธ์ภาษาต่างประเทศ ที่ เน้นกลยุทธ์การฟัง-พูด โดยบูรณาการเนื้ อหาสาระอาเซียนกับการ
เรี ยนการสอนทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาไทยในระดับปริ ญญาตรี ผูว้ ิจยั จึงศึกษาพัฒนา
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศในครั้งนี้ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทั้งนี้ การศึก ษาวิจยั เป็ นประโยชน์ต่อการเตรี ยมความ
พร้อมด้านความสามารถในการสื่ อสารและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็ นการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศกั ยภาพในการประกอบวิชาชีพต่อไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษาวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง "การพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เสริ มสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี " เป็ นการวิจยั และ
พัฒนา (Research and development) มีรูปแบบการวิจยั เชิงทดลอง (Pre-Experimental research) ที่ใช้แบบ
แผนการวิจยั แบบ One group pretest-posttest design (บํารุ ง โตรัตน์, 2534) โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
เพื่อ 1) ศึกษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนด้านความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการพูด
สื่ อสาร และหัวข้อความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่นาํ ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา 2) พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนภาษา ให้ได้ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 75/75 และ 3) ประเมินประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์ก ารเรี ยนภาษา โดยการเปรี ยบเที ยบความสามารถของนัก ศึก ษาในการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ และ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งก่อนและหลังการเรี ยน และขนาดของผล (Effect size) ก่อนและหลัง
การเรี ยน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้ น
วิธีดาํ เนินการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจยั 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ ความจําเป็ นของผู้เรียน (Need analysis)
ศึก ษาสํารวจข้อ มูลพื้ น ฐานที่ จ าํ เป็ นเพื่อนํามาวิ เคราะห์ สังเคราะห์แนวคิ ด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักสูตรรายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Listening and
speaking for social interactions) กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับอุด มศึก ษาแห่ งชาติ กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) สําหรับผูเ้ รี ยนภาษาระดับปานกลาง (Threshold level หรื อ
B1) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา สําหรับรายวิชาการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษเพื่ อการปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคม โดยใช้เนื้ อหาการเรี ยนเกี่ ยวกับความรู้ ประชาคมอาเซี ยน
การศึกษาสํารวจ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ 2) การใช้หน้าที่
ภาษาในการพูดสื่ อสาร และ 3) หัวข้อสาระเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผลจากการศึกษาในระยะที่ 1 ผูว้ ิจยั
นําไปใช้ในออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนกลยุทธ์ภาษาต่างประเทศต่อไป
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ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and development)
การศึกษาในระยะที่ 2 นี้ เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ให้ได้ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ ก่ อนนําไปใช้จริ ง โดยการนําผลการศึกษาความจําเป็ นของ
ผูเ้ รี ยนในระยะที่ 1 มาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ แล้วจึ งนําไปทดลองใช้ (Tryout) กับ
กลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างการวิจยั จริ ง
ระยะที่ 3 การทดลองใช้ และประเมินผล (Implementation and evaluation)
การศึกษาในระยะนี้ เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ในรายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม กับกลุ่มตัวอย่างการวิจยั จริ ง จํานวน
30 คน โดยประเมิน ผลจากการทดสอบกลุ่มตัว อย่างก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน (Pretest-Posttest) ด้ว ย
รู ปแบบการสอนที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น และจากการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจริ ง
การศึกษาวิจยั ทั้ง 3 ระยะ ดังกล่าวนี้ ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอขั้นตอนและรายละเอียดของการ
ดําเนินงานในแต่ละระยะของการวิจยั ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนกระบวนการและเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
รายละเอียดมีดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นักศึ กษาสาขาภาษาอังกฤษระดับปริ ญญาตรี ชั้น ปี ที่ 4 คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 131 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนด้านความสามารถในการ
ฟังเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการพูดสื่ อสาร และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในระยะที่ 1
ของการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4 ในปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
1.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งในการทดลองใช้แ บบทดสอบวัด ความสามารถในการฟั ง -พู ด
ภาษาอังกฤษ เพื่ อตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบ ในระยะที่ 2 ของการวิจ ัย คื อ นัก ศึก ษาสาขา
ภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4 ในปี การศึ กษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
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1.3 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานําร่ อง (Pilot study) เพื่อการทดลองใช้รูปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ ที่ผวู้ ิจยั ออกแบบและพัฒนาขึ้น ในระยะที่ 2 ของการวิจยั คื อ นักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 4 ในปี การศึ ก ษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา จํานวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
1.4 กลุ่มตัวอย่างจริ งในการทดลองใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ
เมื่อรู ปแบบการสอนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิภาพและสามารถนําไปใช้ได้แล้ว ในระยะที่ 3
ของการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ ชั้นปี ที่ 4 ที่กาํ ลังศึกษารายวิชาการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Listening and speaking for social interactions) ในภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple
random sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ
2.2 ตัว แปรตาม คื อ 1) ความสามารถในการฟั ง-พูด ภาษาอังกฤษ 2) ความรู้ เกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการสอน
3. ระยะเวลาในการศึกษา
ใช้เวลาการดําเนิ นงานศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 เริ่ ม
จากการศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความ
จําเป็ นของผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นข้อมูลพื้นฐานสําคัญที่นาํ ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการ
ฟั งและการพูด ภาษาอัง กฤษ โดยใช้รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาต่ างประเทศ เมื่อพัฒ นา
หลักสูตรรายวิชา หาคุ ณภาพเครื่ องมือวิจยั ด้านเนื้ อหา และค่าความเชื่อมัน่ แล้ว นําไปทดลองนําร่ องกับ
นักศึกษากลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 คน จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งหลักสู ตรการ
สอน ก่อนนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ งที่ กาํ หนดไว้เมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการทดลองใช้รูปแบบ
การสอนกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
4. รูปแบบการวิจยั
รู ปแบบการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบทดลอง (Pre-Experimental research) แบบ One
group pretest-posttest design (บํารุ ง โตรัตน์, 2534) โดยมีลกั ษณะแบบแผนการทดลอง ดังนี้
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การทดสอบก่ อนใช้ รูปแบบการสอน

รูปแบบการสอน

การทดสอบหลังใช้ รูปแบบการสอน

T1

X

T2

T1
T2
X

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การทดสอบก่อนใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ
การทดสอบหลังใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศที่ทดลองใช้

5. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 เครื่ องมือ ดังนี้
5.1 แบบสอบถามความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ความสามารถในการ
ฟังเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการพูดสื่อสาร และหัวข้อสาระเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
5.2 เอกสารและสื่ อประกอบการสอน รายวิ ช าการฟั ง และพูด ภาษาอังกฤษเพื่ อการ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยบทเรี ยนที่
มีเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 10 บทเรี ยน
5.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟั ง-พูด ภาษาอังกฤษ สําหรับใช้ทดสอบก่อน
และหลังเรี ยน ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบ 4 ตอน ได้แก่ การสรุ ปเรื่ องที่ฟัง (Summarizing) การแสดง
บทบาทสมมติ (Roleplay) การตอบคําถาม (Quiz) และ ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก (Multiple choices)
5.4 แบบทดสอบวัดความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คือ การตอบคําถาม (Quiz)
5.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนภาษา คือ แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert
scale ในด้านเนื้อหา ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการใช้สื่อการสอน
ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ ความจําเป็ นของผู้เรียน (Need analysis)
ในระยะแรกของการดําเนิ นวิธีวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นของ
ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ รี ยน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
ฟังเพื่อความเข้าใจ 2) ความสามารถในการใช้หน้าที่ภาษาพูดสื่อสาร และ 3) ด้านความรู ้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ซึ่ งเป็ นความรู ้ และความสามารถที่ ผเู้ รี ยนมีอยู่แล้วเพื่อทราบข้อมูลเกี่ ยวกับตัวผูเ้ รี ยนถึงความ
จําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ และการพัฒ นาความสามารถทางภาษาให้ดีข้ ึ น ดังนั้น ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการศึกษาค้นคว้า
เอกสาร ตํารา และวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือศึกษาสํารวจและ
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วิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ผเู ้ รี ยนประเมินตนเอง (Self-assessment) ตามความเป็ นจริ ง จากนั้น นําข้อมูลที่ได้จากการสรุ ป
วิ เ คราะห์ ด ัง กล่ า วไปใช้ใ นการออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอนกลยุท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ ในระยะที่ 2 ของการดําเนินวิจยั ต่อไป รายละเอียดมีดงั นี้
การดําเนิ นวิธีวิจยั ในระยะที่ 1 ของการวิจยั นี้ ประกอบด้วยการดําเนิ นงาน 5 ขั้นตอน คือ
1) การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากตํารา เอกสาร บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี ทักษะย่อยความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ การใช้หน้าที่ ภ าษาสื่ อสารสําหรั บการพูด
ภาษาอังกฤษ และหัวข้อเกี่ ยวกับสาระเนื้ อหาประชาคมอาเซียน 2) การสร้ างแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ตนเองของนักศึกษา 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ 5) การสรุ ปผลการศึกษาวิจยั
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดงั นี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากตํารา เอกสาร บทความและงานวิจยั เพื่อสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎี ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ การใช้หน้าที่ภาษาในการพูดสื่ อสาร และความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนผลจากการศึกษาสังเคราะห์ พอสรุ ปดังนี้
1.1 ความสามารถในการฟังเพือ่ ความเข้ าใจ
ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจในหน้าที่ต่างๆ
(Listening comprehension functions) ของนักวิชาการและนักการศึกษาในศาสตร์การเรี ยนการสอนภาษา
ที่สองหรื อภาษาต่ างประเทศ หลายท่าน อาทิ Willis (1981), Buck (1990), Weir (1993), Mendelsohn
(1995), Rost (1994), Richards (2001), Wagner (2004), และ Vandergrift กับ Goh (2012) โดยนํามา
สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับทักษะย่อยของความสามารถในการฟั งเพื่อความเข้าใจ ซึ่ งมีลกั ษณะร่ วมกัน
หลายประการนอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ศึกษาความสามารถในการฟังตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
ของสภายุโ รป (CEFR) สําหรั บผูเ้ รี ยนภาษาระดับปานกลาง (Threshold level หรื อ B1) และกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี เ พื่อ ใช้ใ นการสร้ า งเครื่ องมื อ
แบบสอบถามสํารวจความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยน โดย
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ควรมีความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ จํานวน 14 ทักษะ
ย่อยการฟัง ดังนี้
1. ฟังเพื่อจับใจความสําคัญหรื อประเด็นหลัก
2. ฟังเพื่อเข้าใจข้อมูลรายละเอียดเฉพาะเจาะจงบางอย่าง
3. ฟังเพื่อสรุ ปหรื ออนุ มานเรื่ องที่ฟัง
4. ฟังเพื่อแยกแยะความจริ งและความคิดเห็น
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5. ฟังเพื่อคาดการณ์หรื อทํานายเรื่ องที่ฟัง
6. ฟังเพื่อเข้าใจจุดประสงค์ของผูพ้ ดู
7. ฟังเพื่อเข้าใจทัศนคติหรื อความคิดเห็นของผูพ้ ดู
8. ฟังเพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผูพ้ ดู
9. ฟังเพื่อแยกแยะสาเหตุและผลของเรื่ องที่ฟัง
10. ฟังเพื่อเข้าใจความหมายโดยนัยของเรื่ องที่ฟัง
11. ฟังเพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อต่างในเนื้อเรื่ องที่ฟัง
12. ฟังเพื่อเข้าใจลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังของเรื่ องที่ฟัง
13. ฟังเพื่อเข้าใจปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาจากเรื่ องที่ฟัง
14. ฟังเพื่อตัดสินคุณค่าของเรื่ องที่ฟัง
1.2 การใช้ หน้ าที่ภาษาพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้านความสามารถในการพูดสื่อสาร ผูว้ ิจยั ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับหน้าที่ทางภาษา
ในการพูด สื่ อสาร(Speaking functions) จากแนวคิ ดของนักวิชาการและนัก การศึก ษาหลายท่าน อาทิ
Finocchiaro และ Brumfit (1983), Nunan (1989), Brown (2001), Ek และ Trim (2001), Richards (2001)
เพื่อหาลัก ษณะร่ วมบางประการนอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาความสามารถในการพูดสื่ อสารตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) สําหรับผูเ้ รี ยนภาษาระดับปานกลาง (Threshold
level หรื อ B1) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ จึ งได้กรอบแนวคิ ดทฤษฎี เพื่อใช้ใน
การสร้างเครื่ องมือแบบสอบถามสํารวจความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถในการพูด
สื่ อสาร โดยนัก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ค วรมีค วามสามารถใช้หน้าที่ ภ าษาในการพูด สื่ อสาร จํานวน
18 หน้าที่ทางภาษา ดังนี้
1. พูดเพื่อทักทายและตอบรับคําทักทายผูอ้ ื่น
2. พูดเพื่อแนะนําตนเองและแนะนําผูอ้ ื่น
3. พูดเพื่อถามและบอกทิศทางหรื อสถานที่ต้ งั
4. พูดเพื่อถามความคิดเห็นผูอ้ ื่น และแสดงความคิดเห็นตนเอง
5. พูดเพื่อเชิญชวนและตอบรับคําเชิญชวน
6. พูดเพื่อขออนุ ญาตและตอบรับการอนุ ญาต
7. พูดเพื่อถามและบอกความชอบหรื อไม่ชอบ
8. พูดเพื่อขอคําแนะนําและตอบรับคําแนะนํา
9. พูดเพื่อถามและบอกการคาดการณ์หรื อทํานายสถานการณ์
10. พูดเพื่อการเปรี ยบเทียบหรื อเปรี ยบต่าง
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11. พูดเพื่อเล่าเรื่ องหรื อเหตุการณ์ในอดีต
12. พูดเพื่อออกคําสัง่ และตอบรับคําสัง่
13. พูดเพื่อขอร้องหรื อขอความช่วยเหลือและการตอบรับ
14. พูดเพื่อขอและให้ขอ้ มูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล
15. พูดเพื่อแสดงความรู ้สึกหรื ออารมณ์ของตนเอง
16. พูดเพื่ออธิบายสาเหตุและผลของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
17. พูดเพื่อลําดับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
18. พูดเพื่อเริ่ มต้นและจบการสนทนา
1.3 หัวข้ อสาระเกีย่ วกับอาเซียน
ผูว้ ิ จ ัย ดําเนิ น การโดยศึ ก ษาค้น คว้า และสังเคราะห์ สาระสําคัญ ด้า นเนื้ อหาเกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน และนําไปใช้ก าํ หนดหัว เรื่ องของหน่ ว ยการเรี ยนรู้ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสําคัญที่
เกี่ยวข้องได้แก่ 1) กรมอาเซียน 2) ศูนย์ขอ้ มูลข่ าวสารอาเซี ยน กรมประชาสัมพันธ์ 3) แหล่งสารสนเทศ
อาเซียน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4) หลักสูตรแกนกลางอาเซียน สํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน สํานักงานเลขาธิการซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
5) หนังสื อตําราเสริ มความรู ้อาเซียนและบทความเผยแพร่ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว นํามา
สังเคราะห์ เนื้ อหาประเด็น สําคัญ เพื่อกําหนดหัวข้อสาระความรู้อาเซียนในแต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์
เนื้อหา ได้หวั ข้อสาระเรี ยนรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แบ่งเป็ น 2 แนวเรื่ อง (Theme) ได้แก่ ความเป็ นมา
ของประชาคมอาเซียน และอัตลักษณ์และความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบกับผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาหลักสู ตรรายวิ ชาการฟั งและพูด ภาษาอังกฤษเพื่อปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคม ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และศึกษากรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR) ของ
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางภาษาอยูใ่ นระดับ B1 เพื่อกําหนดแนวเรื่ องและหัวข้อที่ใช้ในหน่ วยการเรี ยนรู ้
ให้มีความสอดคล้อง ทั้งนี้ หัวข้อเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนที่ใช้ในการศึกษาความจําเป็ นต้อนเรี ยนรู้ มี
ดังนี้
1. คําขวัญและความเป็ นมาของอาเซียน
2. ที่ต้ งั และอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. สภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน
4. ชนชาติและประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน
5. ลักษณะการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน
6. เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน
7. วันชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
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8. สิ นค้านําเข้าและส่ งออกของประเทศสมาชิกอาเซียน
9. หน่วยเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน
10. ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
11. การประกอบอาชีพของประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียน
12. ศาสนาและความเชื่อของประเทศสมาชิกอาเซียน
13. ภาษาประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
14. อาหารประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
15. ดอกไม้ประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
16. เรื่ องเล่าหรื อนิทานพื้นบ้านของประเทศสมาชิกอาเซียน
17. เครื่ องแต่งกายประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
18. เทศกาลและประเพณี ของประเทศสมาชิกอาเซียน
19. บุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศสมาชิกอาเซียน
20. แหล่งหรื อสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน
21. ระบบการคมนาคมขนส่ งของประเทศสมาชิกอาเซียน
22. ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
ขั้นที่ 2 การสร้ างแบบสอบถามสํ ารวจความจําเป็ นของผู้เรียน
ผูว้ ิจยั นําผลข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในขั้นที่ 1 มาใช้
เป็ นกรอบแนวคิ ดในการกําหนดรายการข้อคําถาม เพื่อสร้ างแบบสอบถามความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้และ
พัฒ นาทัก ษะความสามารถทางภาษาสํา หรั บ นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 4 โดยแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ นเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่มีลกั ษณะแบบเลือกตอบ (Checklist)
เพื่อให้ผตู ้ อบประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยแบบสอบถามฉบับนี้ แบ่ งเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่
1) หัวเรื่ องความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน จํานวน 22 ข้อ ตอนที่ 2) ความสามารถในการฟังเพื่อความ
เข้า ใจ จํานวน 14 ข้อ และตอนที่ 3) ความสามารถในใช้หน้าที่ ภ าษาพูด สื่ อสาร จํานวน 18 ข้อ ซึ่ ง
กําหนดค่าการประเมินในแต่ละตอน ดังนี้
ความรู ้/ความสามารถมากที่สุด มีค่าคะแนน 5
ความรู ้/ความสามารถมาก
มีค่าคะแนน 4
ความรู ้/ความสามารถปานกลาง มีค่าคะแนน 3
ความรู ้/ความสามารถน้อย
มีค่าคะแนน 2
ความรู ้/ความสามารถน้อยที่สุด มีค่าคะแนน 1

168
ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม
หลังจากผูว้ ิจ ัยสร้างและพัฒนาแบบสอบถามสําหรั บผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างเสร็ จ สมบูร ณ์
แล้ว จึงจัดเตรี ยมแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง สําหรับการศึกษาวิจยั ในระยะที่ 1 นี้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นต้องการ
เรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยให้นัก ศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จํานวน 30 คน
ตอบแบบสอบถามที่เป็ นการประเมินตนเองตามความเป็ นจริ ง นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่
4 ระดับปริ ญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้
ผูว้ ิจยั เป็ นผูน้ าํ แบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลด้วยตนเอง พร้ อมทั้งอธิ บายรายละเอียดและ
จุดประสงค์ของแบบสอบถามจากนั้นผูว้ ิจยั ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม
ข้อมูล ก่ อนนําไปวิเคราะห์ผลการศึก ษาสํารวจความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ และพัฒ นาทัก ษะการฟั ง-พูด
ภาษาอังกฤษ ที่ผเู ้ รี ยนได้ประเมินตนเองไว้
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลความจําเป็ นของผู้เรียน
เมื่อผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้กรอกข้อมูล
และตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวมคื น มาครบแล้ว ผูว้ ิ จยั นําข้อมูลที่ ได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ คือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D) เพื่ออธิบายความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้เนื้ อหาสาระ
ประชาคมอาเซี ยน และการเพิ่มพูนความสามารถในการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ จากการคํานวณ
ค่ า สถิ ติ ใ นแต่ ล ะข้ อ คํา ถาม ผู ้วิ จ ั ย นํา ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย รายข้อ มาจัด เรี ยงลํา ดับ (Ranking)
ความสําคัญก่อนหลังโดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างความรู้และความสามารถที่
ผูเ้ รี ยนมีอยู่แล้ว กับระดับความจําเป็ นที่ผเู้ รี ยนคิดเห็นว่าตนเองควรได้รับการเสริ มสร้างและพัฒนา ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั จัดลําดับตามความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากสุ ดไปยังน้อยสุ ดตามลําดับ เนื่ องจากการจัดเรี ยงลําดับ
ดังกล่าวนี้ เป็ นประโยชน์ต่อการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ
โดยใช้เป็ นแนวทางในการสร้างหน่ วยการเรี ยนรู้สาํ หรับผูเ้ รี ยนในระยะที่ 2 ต่อไป ซึ่ งเป็ นขั้นการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา โดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา รายละเอียดผลการวิเคราะห์ความจําเป็ น
ของนักศึกษา โดยจัดอันดับจากมากไปน้อย ปรากฏดังตารางที่ 2-4 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความจําเป็ นต้องพัฒนาด้านความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ

ลําดับ
ที่

ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้ าใจ
(N=30)

ความสามารถการฟัง
ที่นักศึกษามีอยู่
ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความจําเป็ นต้อง
พัฒนาทักษะการฟั ง
ส่ วน
ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

(SD)

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลต่างของค่ าเฉลี่ย
ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

(SD)

ส่ วน
เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

1

ท่านสามารถฟังเพื่อจับใจความสําคัญหรื อ
ประเด็นหลัก

3.52

1.20

3.84

1.06

0.32

0.14

2

ท่านสามารถฟังเพื่อสรุ ปหรื ออนุมานเรื่ องที่ฟัง

3.39

1.18

3.70

1.06

0.31

0.12

3

ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจข้อมูลรายละเอียด
เฉพาะเจาะจงบางอย่าง

3.58

1.15

3.87

1.04

0.29

0.11

4

ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจจุดประสงค์ของผูพ้ ูด

3.48

1.27

3.76

1.22

0.28

0.05

3.33

1.22

3.61

1.14

0.28

0.08

3.57

1.18

3.84

1.08

0.27

0.10

3.43

1.29

3.68

1.27

0.25

0.02

3.48

1.20

3.72

1.15

0.24

0.05

3.43

1.21

3.65

1.21

0.22

0.11

3.49

1.16

3.70

1.07

0.21

0.09

5
6
7
8
9
10

ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะเหตุและผลของเรื่ อง
ที่ฟัง
ท่านสามารถฟังเพื่อคาดการณ์หรื อทํานายผลของ
เรื่ องที่ฟัง
ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู ้สึก
ของผูพ้ ูด
ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจลําดับเหตุการณ์
ก่อนหลังของเรื่ องที่ฟัง
ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะความจริ งและความ
คิดเห็น
ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจทัศนคติและความ
คิดเห็นของผูพ้ ูด

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการฟั งที่มีอยู่เดิมของนักศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมาก (ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.33 – 3.58) และมีความจําเป็ นต้องพัฒนาการพูดสื่ อสาร อยู่ใน
ระดับปานกลางถึ งมาก (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.61 – 3.87) เมื่อนําผลการวิเคราะห์ค่ าเฉลี่ยรายข้อมาจัด
เรี ยงลําดับ จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างความสามารถที่นักศึกษามีอยู่แล้ว กับ
ระดับความจําเป็ นที่นกั ศึกษาคิดเห็นว่าตนเองควรได้รับการเสริ มสร้างและพัฒนา โดยจัดลําดับตามความ
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แตกต่างของค่าเฉลี่ยมากสุ ดไปยังน้อยสุด 10 อันดับ ดังนี้ 1) ฟังเพื่อจับใจความสําคัญ 2) ฟังเพื่อสรุ ปเรื่ อง
ที่ฟัง 3) ฟังเพื่อข้อมูลเฉพาะเจาะจง 4) ฟังเพื่อเข้าใจจุดประสงค์ของผูพ้ ดู 5) ฟังเพื่อแยกแยะเหตุและผล 6)
ฟังเพื่อคาดการณ์ 7) ฟังเพื่อเข้าใจอารมณ์ ความรู ้ สึกของผูพ้ ูด 8) ฟังเพื่อเข้าใจลําดับเหตุการณ์ 9) ฟังเพื่อ
แยะแยะความจริ งและความคิดเห็น และ 10) ฟังเพื่อเข้าใจทัศนคติของผูพ้ ดู
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความจําเป็ นต้องพัฒนาด้านการใช้หน้าที่ภาษาในการพูดสื่อสาร

ลําดับ
ที่

ความสามารถพูด
ที่นักศึกษามีอยู่

ความสามารถในการพูดสื่ อสาร
(N=30)

ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

ความจําเป็ นต้อง
พัฒนาทักษะ

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

(SD)

ผลต่างของค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

(SD)

ส่ วน
เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

1

ท่านสามารถพูดเพื่อถามความคิดเห็นและแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง

3.35

1.16

3.62

1.28

0.27

0.12

2

ท่านสามารถพูดเพื่อเล่าเรื่ องหรื อเหตุการณ์ในอดีต

3.58

1.15

3.81

1.29

0.23

0.14

3

ท่านสามารถพูดเพื่อเปรี ยบเทียบหรื อเปรี ยบต่าง

3.48

1.27

3.67

1.41

0.19

0.14

4

ท่านสามารถพูดเพื่อแสดงความรู ้สึกหรื ออารมณ์
ของตนเอง

3.33

1.22

3.49

1.25

0.16

0.03

5

ท่านสามารถพูดเพื่อขอคําแนะนําและตอบรับ
คําแนะนํา

3.57

1.18

3.72

1.23

0.15

0.05

6

ท่านสามารถพูดเพื่ออธิบายสาเหตุและผลของเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ง

3.43

1.29

3.55

1.35

0.12

0.06

7

ท่านสามารถพูดเพื่อแสดงความชอบหรื อไม่ชอบ
เกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง

3.29

1.20

3.40

1.12

0.11

0.08

8

ท่านสามารถพูดเพื่อบอกทิศทางหรื อสถานที่ต้ งั

3.53

1.26

3.64

1.11

0.11

0.15
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ลําดับ
ที่

ความสามารถพูด
ที่นักศึกษามีอยู่

ความสามารถในการพูดสื่ อสาร
(N=30)

ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

ความจําเป็ นต้อง
พัฒนาทักษะ

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

(SD)

ผลต่างของค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

(SD)

ส่ วน
เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

9

ท่านสามารถพูดเพื่อขออนุญาตและตอบรับการ
อนุญาต

3.21

1.14

3.31

1.03

0.10

0.11

10

ท่านสามารถพูดเพื่อบอกการคาดการณ์หรื อ
ทํานาย

3.43

1.22

3.53

1.08

0.10

0.14

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการพูดสื่ อสารที่มีอยู่เดิมของนักศึกษา
อยูใ่ นระดับปานกลางถึงมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 – 3.58) และมีความจําเป็ นต้องพัฒนาการพูดสื่อสาร อยู่
ในระดับปานกลางถึงมาก (ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.31 – 3.81) เมื่อนําผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย รายข้อมาจัด
เรี ยงลําดับ จากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างความสามารถที่นักศึกษามีอยู่แล้ว กับ
ระดับความจําเป็ นที่นกั ศึกษาคิดเห็นว่าตนเองควรได้รับการเสริ มสร้างและพัฒนา โดยจัดลําดับตามความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยมากสุ ดไปยังน้อยสุด 10 อันดับ ดังนี้ 1) พูดเพื่อถามและแสดงความคิดเห็น 2) พูดเพื่อ
เล่าเรื่ องเหตุการณ์ในอดีต 3) พูดเพื่อเปรี ยบเที ยบหรื อเปรี ยบต่ าง 4) พูดเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู ้ สึกของ
ตนเอง 5) พูด เพื่ อขอและตอบรั บคําแนะนํา 6) พูด เพื่อบอกสาเหตุ และผล 7) พูด เพื่อแสดงความชอบ
หรื อไม่ชอบ 8) พูดเพื่อบอกทิศทาง 9) พูดเพื่อขออนุ ญาตและการตอบรั บ 10) พูดเพื่อบอกการคาดการณ์
หรื อการทํานาย
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ ด้านหัวข้อสาระความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ลําดับ
ที่

ความรู้ พนื้ ฐานที่
นักศึกษามีอยู่

หัวข้ อความรู้ เกี่ยวกับอาเซี ยน
(N=30)

ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

ความจําเป็ นต้อง
เรียนรู้ ของนักศึกษา

ผลต่างของค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ าเฉลี่ย

(x̅)

(SD)

(x̅)

(SD)

ส่ วน
เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน

(SD)

1

อาหารประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซี ยน

3.48

1.20

3.80

1.02

0.34

0.18

2

แหล่งหรื อสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน

3.35

1.18

3.80

1.06

0.27

0.14

3

เรื่ องเล่าหรื อนิทานพื้นบ้านของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน

3.58

1.15

3.80

1.01

0.23

0.14

4

สภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซี ยน

3.48

1.27

3.65

1.14

0.17

0.14

5

บุคคลที่มีชื่อเสี ยงของประเทศสมาชิกอาเซี ยน

3.57

1.22

3.73

1.19

0.16

0.03

6
7

สิ นค้าและบริ การของประเทศสมาชิกอาเซี ยน

3.49
3.43

1.18
1.29

3.65
3.59

1.12
1.23

0.16
0.16

0.05
0.06

3.33

1.20

3.49

1.12

0.16

0.08

3.35
3.47

1.16
1.24

3.49
3.59

1.09
1.18

0.14
0.12

0.07
0.06

8

เทศกาลและประเพณี ของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
ระบบการคมนาคมขนส่ งของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน

9 ศาสนาและความเชื่อของประเทศสมาชิก
10 คําขวัญและความเป็ นมาของอาเซียน

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการฟั งที่มีอยู่เดิมของนักศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมาก (ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.33 – 3.58) และมีความจําเป็ นต้องพัฒนาการพูดสื่ อสาร อยู่ใน
ระดับปานกลางถึ งมาก (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.49 – 3.80) เมื่อนําผลการวิเคราะห์ค่ าเฉลี่ยรายข้อมาจัด
เรี ยงลําดับ จากการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างความรู้ที่นักศึกษามีอยู่แล้ว กับระดับ
ความจําเป็ นที่นกั ศึกษาคิดเห็นว่าตนเองควรได้รับการเสริ มสร้างความรู้ โดยจัดลําดับตามความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยมากสุ ดไปยังน้อยสุ ด 10 อันดับ ดังนี้ 1) อาหารประจําชาติ 2) สถานที่ท่องเที่ยว 3) เรื่ องเล่า
หรื อนิทานพื้นบ้าน 4) สภาพภูมิอากาศ 5) บุคคลที่มีชื่อเสียง 6) สินค้าและบริ การ 7) เทศกาลและประเพณี
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8) การคมนาคมขนส่ ง 9) ศาสนาและความเชื่อ และ 10) คําขวัญและความเป็ นมาของอาเซียน
ขั้นที่ 5 การสรุ ปผลการศึกษาความจําเป็ นของผู้เรียนด้ านความสามารถในการฟัง ความสามารถ
พูดสื่อสาร และความรู้เกีย่ วกับอาเซียน
จากการศึ กษาวิเคราะห์สาํ รวจความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
พัฒ นาความสามารถในการฟั งเพื่อความเข้าใจ และการพูด สื่ อสารภาษาอังกฤษ ของนัก ศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่างกลุ่ มที่ 1 จํานวน 30 คน ผูว้ ิจ ัยได้น ําข้อมูลมาสรุ ปผลการศึ ก ษาจาก
แบบสอบถามที่ผเู ้ รี ยนประเมินตนเองไว้ และใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสําคัญในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
รายวิชา โดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศในระยะที่ 2 ต่อไป รายละเอียดการ
สรุ ปผลการสํารวจความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน มีดงั นี้
5.1 ด้ านความสามารถในการฟังเพือ่ ความเข้ าใจ
ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังเพื่อความ
เข้าใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จํานวน 30 คนพบว่า ผูเ้ รี ยนประเมินตนเองว่ามีความจําเป็ นต้อง
เสริ มสร้างความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ จํานวน 10 ทักษะย่อย ดังนี้
1. การฟังเพื่อจับใจความสําคัญหรื อประเด็นหลัก
2. การฟังเพื่อเข้าใจข้อมูลรายละเอียดเฉพาะเจาะจง
3. การฟังเพื่อสรุ ปหรื ออนุมานเรื่ องที่ฟัง
4. การฟังเพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อความต่าง
5. การฟังเพื่อแยกแยะสาเหตุและผล
6. การฟังเพื่อแยกแยะความจริ งและความคิดเห็น
7. การฟังเพื่อคาดการณ์หรื อทํานาย
8. การฟังเพื่อเข้าใจลําดับเหตุการณ์
9. การฟังเพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผูพ้ ดู
10. การฟังเพื่อเข้าใจจุดประสงค์หรื อเจตนาของผูพ้ ดู
5.2 ด้ านความสามารถในการพูดสื่อสาร
ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษของนัก ศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จํานวน 30 คน พบว่า ผูเ้ รี ยนประเมินตนเองว่ามีความ
จําเป็ นต้องพัฒนาความสามารถในการพูดสื่อสาร จํานวน 10 หน้าที่ทางภาษา ดังนี้
1. การพูดเพื่อถามและแสดงความคิดเห็น
2. การพูดเพื่อเล่าเรื่ องหรื อเหตุการณ์ในอดีต
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3. การพูดเพื่อเปรี ยบเทียบหรื อเปรี ยบต่าง
4. การพูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรื ออารมณ์
5. การพูดเพื่อขอและตอบรับคําแนะนํา
6. การพูดเพื่ออธิบายสาเหตุและผล
7. การพูดเพื่อแสดงความชอบหรื อไม่ชอบ
8. การพูดเพื่อบอกทิศทางหรื อสถานที่ต้ งั
9. การพูดเพื่อขอและการตอบรับการขออนุ ญาต
10. การพูดเพื่อบอกการคาดการณ์หรื อการทํานาย
5.3 ด้ านหัวข้ อสาระความรู้ เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
ผลการศึก ษาวิเคราะห์ค วามจําเป็ นของผูเ้ รี ยนด้านหัว เรื่ องสาระเกี่ ยวกับ ประชาคม
อาเซี ยน ของนัก ศึก ษากลุ่มตัว อย่างกลุ่ มที่ 1 จํานวน 30 คน พบว่า ผูเ้ รี ยนประเมิน ตนเองว่า มีค วาม
จําเป็ นต้องเสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับอาเซียน 10 หัวเรื่ อง คือ 1) อาหารประจําชาติ 2) แหล่งท่องเที่ยวหรื อ
สถานท่ องเที่ ยว 3) เรื่ องเล่ าหรื อนิ ทาน 4) สภาพภูมิอากาศ 5) บุ คคลที่มีชื่อเสี ยง 6) สิ น ค้าและบริ การ
7) เทศกาลหรื อประเพณี ที่สาํ คัญ 8) คําขวัญและความเป็ นมาของอาเซียน 9) ศาสนาและความเชื่อ และ
10) การคมนาคมขนส่ง
โดยผูว้ ิจยั นําหัวเรื่ องดังกล่าวไปใช้ในการคัดเลือกเนื้ อหาสําหรับบทฟัง โดยนําเนื้ อหามา
ดัดแปลงตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถ และมีความน่าสนใจสําหรับผูเ้ รี ยน ซึ่งกําหนดเป็ นหัว
เรื่ อง (Theme) สําหรับหน่วยการเรี ยนรู ้ ที่ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ จํานวน
10 หน่วยการเรี ยนรู ้ ตามลําดับดังนี้
หน่ วยที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยที่ 6 ความเป็ นมาอาเซียน
หน่ วยที่ 2 อาหารประจําชาติ
หน่วยที่ 7 เรื่ องเล่านิทานพื้นบ้าน
หน่ วยที่ 3 สภาพภูมิอากาศ
หน่วยที่ 8 เทศกาลประเพณี
หน่ วยที่ 4 บุคคลที่มีชื่อเสียง
หน่วยที่ 9 การคมนาคมขนส่ง
หน่ วยที่ 5 สิ นค้าและบริ การ
หน่วยที่ 10 ศาสนาความเชื่อ
หลัง จากผูว้ ิ จ ัย ได้ผ ลการศึก ษาวิเ คราะห์ ค วามจํา เป็ นของผูเ้ รี ย นในการเสริ มสร้ า ง
ความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากการใช้เครื่ องมือการ
ศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินตนเองตามประสบการณ์ และความเป็ น
จริ งของตนเอง จึ งนําข้อมูลความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนไปใช้เป็ นแนวทางดําเนิ นการวิจยั ในระยะต่อไป คือ
ระยะการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพ
ตามเกณฑ์ก่อนนําไปใช้ในการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง
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ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตร (Design and development)
การดําเนิ นงานวิจยั ในระยะที่ 2 นี้ เป็ นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั นําผลการ
วิเคราะห์ข ้อมูลความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ที่ ได้มาจากการศึก ษาในระยะที่ 1 ประกอบด้ว ย
1) ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ 2) ความสามารถในการพูดสื่อสาร และ 3) สาระความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน ซึ่งเป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูเ้ รี ยนเพื่อนําไปใช้เป็ นข้อมูลจําเป็ นในการออกแบบ
และพัฒ นาหลักสู ตรรายวิชา ทั้งนี้ การดําเนิ นศึกษาวิจยั ในระยะนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ขั้น ตอน คือ 1) การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา และ 2) การนําหลักสูตรที่ได้
ออกแบบไปศึกษานําร่ อง (Pilot study) ก่อนนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง รายละเอียดมีดงั นี้
2.1 การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรการสอนที่ใช้ รูปแบบการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษา
โดยการนําผลการวิเคราะห์ข ้อมูลความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนมาใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร ที่ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาขั้นตอนการดําเนิ นงานส่ วนนี้ ประกอบด้วย
1) ขั้นการออกแบบหลักสู ต รที่ ใช้รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษา และ 2) ขั้นการพัฒนาและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือประเมินผล รายละเอียดมีดงั นี้
ขั้นที่ 1 การออกแบบหลักสู ตรทีใ่ ช้ รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา
ในขั้นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาครอบคลุมการดําเนินงานต่างๆ 5 ส่วน ดังนี้ 1) กําหนดจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ 2) กําหนดเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู้ 3) กําหนดกระบวนการเรี ยนการสอน 4) กําหนดการ
ประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ และ 5) ตรวจสอบคุ ณ ภาพและปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยการเรี ยนรู้ ซึ่ งผูว้ ิ จ ัย กําหนด
รายละเอียดไว้ตามลําดับ ดังนี้
1. กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้หลักสูตรรายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยนําการวิ เคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้ นฐานความ
จําเป็ นของผูเ้ รี ยนในระยะที่ 1 มากําหนดเป้ าหมายหลักในการพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูด
และความรู ้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งการกําหนดจุ ดประสงค์ของหลักสู ตรมี 2 ด้าน ได้แก่ 1) จุ ดประสงค์ดา้ น
ความรู ้ (Knowledge: K) คื อ ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ การใช้หน้าที่ทางภาษาพูดสื่ อสาร
และ 2) จุดประสงค์ดา้ นกระบวนการเรี ยนรู้(Process: P) คือ การใช้กลยุทธ์การฟังและการพูด ทั้งนี้ การ
กําหนดจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ มีความสําคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อให้การพัฒนา
หลักสูตรการเรี ยนการสอน เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั นี้ รายละเอียดของจุดประสงค์มี
ดังนี้
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1.1 จุดประสงค์ดา้ นความรู้ (K) ผูว้ ิจยั กําหนดความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ
และการใช้หน้าที่ภาษาในการพูดสื่ อสารของแต่ละบทเรี ยน ให้สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระที่กาํ หนดไว้ใน
หน่วยการเรี ยนรู ้ และมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ผเู้ รี ยนสามารถฝึ กใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ หน้าที่ภาษาในการพูดสื่ อสารที่กาํ หนด
นั้น สามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้และความสามารถในการสื่อสารได้ ผูว้ ิจยั จึงกําหนดทักษะย่อยด้านการ
ฟังและหน้าที่ภาษาในการพูด ดังนี้
ด้านความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่
กระจายอยูใ่ นแต่ละบทเรี ยน จํานวน 10 จุดประสงค์ ได้แก่ 1) ฟังเพื่อจับใจความสําคัญหรื อประเด็นหลัก
2) ฟั งเพื่ อเข้าใจข้อ มูล รายละเอี ยดเฉพาะเจาะจง 3) ฟั งเพื่อสรุ ปหรื ออนุ มานเรื่ องที่ ฟัง 4) ฟั ง เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อความต่าง 5) ฟังเพื่อแยกแยะสาเหตุและผล 6) ฟังเพื่อแยกแยะความจริ งและ
ความคิดเห็น 7) ฟังเพื่อคาดการณ์หรื อทํานาย 8) ฟังเพื่อเข้าใจลําดับเหตุการณ์ 9) ฟังเพื่อเข้าใจอารมณ์และ
ความรู้สึกของผูพ้ ดู และ 10) ฟังเพื่อเข้าใจจุดประสงค์หรื อเจตนาของผูพ้ ดู
ด้านความสามารถในการพูดสื่อสาร ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่กระจายอยู่
ในแต่ละบทเรี ยน จํานวน 10 จุ ดประสงค์ ได้แก่ 1) พูดเพื่อเล่าเรื่ องหรื อเหตุ การณ์ในอดี ต 2) พูด เพื่อ
เปรี ยบเทียบหรื อเปรี ยบต่าง 3) พูดเพื่อขอแนะนําและตอบรับคําแนะนํา 4) พูดเพื่ออธิบายสาเหตุและผล
5) พูด เพื่อแสดงความชอบหรื อไม่ ชอบ 6) พูด เพื่อบอกทิ ศทางหรื อสถานที่ ต้ งั 7) พูด เพื่อบอกการ
คาดการณ์หรื อการทํานาย 8) พูดเพื่อถามความคิ ดเห็ นและแสดงความคิ ดเห็ น 9) พูดเพื่อขออนุ ญาตและ
ตอบรับการขออนุญาต และ 10) พูดเพื่อขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบุคคล
1.2 จุ ด ประสงค์ ด ้ า นกระบวนการเรี ยนรู้ (P) ผู้วิ จ ัย กํา หนดกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ เพือ่ ใช้ในการฟังและการพูด ประกอบด้วย กลยุทธ์การฟัง ได้แก่ การคาดเดาสิ่ งที่กาํ ลัง
จะได้ฟังโดยใช้ตวั ชี้แนะเชิงบริ บท (Contextual clues) ได้ การให้ความสนใจที่น้ าํ เสียงของผูพ้ ูดเพื่อเข้าใจ
ความรู ้สึก การจดบันทึ กคําสําคัญในขณะฟังเพื่อใช้ในการสรุ ปอนุ มานเรื่ องที่ฟัง การใช้ภาษาท่าทางใน
การสื่อความหมาย การเลือกฟั งข้อมูลที่สาํ คัญ การจัดกลุ่มคําที่ได้ยินเพื่อสรุ ปเนื้ อหาของบทฟัง และกล
ยุทธ์การพูด ได้แก่ การให้คาํ อธิบายแทนการใช้คาํ ศัพท์ที่ไม่รู้จกั การเจรจาหาความหมายเพื่อยืนยันความ
เข้าใจ การใช้คาํ เสริ มเพื่อถ่วงเวลาในการคิดคําพูด การใช้คาํ ที่มีความหมายเหมือนกันแทนคําศัพท์ที่ไม่
รู้จกั หรื อไม่คุน้ เคย การใช้โทนเสี ยงหรื อนํ้าเสียงเพื่อสื่อความหมายที่แตกต่าง การคิดคําขึ้ นมาเอง เป็ นต้น
ซึ่งรายละเอียดของจุดประสงค์การเรี ยนรู้ท้งั หมด ได้นาํ เสนอในตารางแสดงกําหนดเนื้อหาของหน่ วยการ
เรี ยนรู้ ดังปรากฎในตารางที่ 4
2. กําหนดเนื้อหาสาระเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั ดําเนินการกําหนดเนื้ อหาสาระอาเซียน ในหลักสูตร
รายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มสร้างทักษะการ

177
ฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และบูรณาการความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กบั นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยนําผล
ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนในระยะที่ 1 มาใช้ในการกําหนดหัวข้อเรื่ อง จํานวน
10 เรื่ อง ซึ่งผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารตํารา ประกอบการสอน อาทิ หนังสื อความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สื่ อวีดีทศั น์
ภาษาอังกฤษที่เผยแพร่ บนอินเทอร์ เน็ ต บทความ และเว็บไซต์เผยแพร่ ขอ้ มูลอาเซียน เช่น กรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ เว็บไซต์หลักของ ASEAN ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั พิจารณาคัดเลือกเนื้ อหาและดัดแปลงให้
เหมาะสมกับความสนใจและระดับความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึงความสอดคล้องกับ
แนวเรื่ องตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) ของผูเ้ รี ยนระดับปานกลาง
(Threshold level) คือ ระดับ B1 และสอดคล้องกับหลักสูตร รายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
เนื้ อหาบทฟั งสําหรั บพัฒนาทักษะการฟังมีโครงสร้างภาษาและการใช้ภ าษาในหน้าที่ต่างๆ ชัดเจน ซึ่ ง
ผูว้ ิ จ ัย กํา หนดเนื้ อ หาบทฟั ง (Text type) ในรู ป แบบบทสนทนา (Dialogue) และบทพู ด คนเดี ย ว
(Monologue) ซึ่งมีความยาวในการฟังไม่เกิน 3 นาที ในแต่ละบทฟัง (Richards, 2008) ในหัวข้อหน่วยการ
เรี ยนรู้ 10 หน่ วย ดังนี้
หน่ วยที่ 1 สถานที่ ท่องเที่ยว ชื่อเรื่ อง Why Should You Go to Bali? มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองบาหลี ประเทศอินโดนี เซีย บทฟั งเป็ นบทสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ 2 บทฟัง
โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูแ้ ต่งบทสนทนาขึ้นมา ให้มีเนื้อหาการสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองบาหลี
หน่ วยที่ 2 อาหารประจําชาติ ชื่อเรื่ อง Malay Local Breakfast มีเนื้ อหาเกี่ยวกับอาหาร
ประจําชาติของประเทศมาเลเซีย บทฟังเป็ นบทสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ 2 บทฟัง โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูแ้ ต่ง
บทสนทนาขึ้ น มา ให้มีเนื้ อหาการสนทนาเกี่ ยวกับชื่ ออาหารและลัก ษณะของอาหารประจําชาติ ข อง
มาเลเซีย
หน่ วยที่ 3 สภาพภูมิอากาศ ชื่อเรื่ อง Typhoons in the Philippines มีเนื้ อหาเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ บทฟังเป็ นบทสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ 1 บทฟัง โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูแ้ ต่ง
บทสนทนาขึ้ น มา ให้มีเ นื้ อหาการสนทนาเกี่ ย วกับสภาพอากาศและพายุไต้ฝุ่นที่ เกิ ด ขึ้ น ในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ และวีดีทศั น์ 1 เรื่ อง เป็ นการพูดบรรยายประสบการณ์ที่เคยพบเจอพายุในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ง
ผูว้ ิจยั คัดเลือกมาจากเว็บไซต์
หน่ วยที่ 4 บุคคลที่มีชื่อเสียง ชื่อเรื่ อง The Lady of Myanmar มีเนื้ อหาเกี่ยวกับบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงในประเทศพม่ า บทฟั งเป็ นบทสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ 1 บทฟั ง โดยผูว้ ิจ ัยเป็ นผูแ้ ต่ งบท
สนทนาขึ้นมา ให้มีเนื้อหาการสนทนาเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับของบุคคลมีชื่อเสียง และวีดีทศั น์ 1 เรื่ อง เป็ น
การพูดแสดงความคิดเห็นต่อการเมืองการปกครองในประเทศพม่า ซึ่งผูว้ ิจยั คัดเลือกมาจากเว็บไซต์
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หน่ วยที่ 5 สิ นค้าและบริ การ ชื่อเรื่ อง Wow! Let’s Go Shopping มีเนื้ อหาเกี่ยวกับแหล่ง
ขายสินค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศสิงคโปร์ บทฟังเป็ นบทสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ 2 บทฟั ง โดยผูว้ ิจยั
แต่งบทสนทนาขึ้นมา ให้มีเนื้ อหาการสนทนาเกี่ยวกับการเลือกซื้อสิ นค้าในแหล่งขายสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง
ของประเทศสิงคโปร์
หน่ วยที่ 6 ความเป็ นมาของอาเซียน ชื่อเรื่ อง Together We Can มีเนื้ อหาเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมาของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และความร่ วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน บทฟังเป็ นบท
สนทนาแบบไม่เป็ นทางการ 2 บทฟัง โดยผูว้ ิจยั แต่งบทสนทนาขึ้นมา ให้มีเนื้ อหาการสนทนาเกี่ ยวกับวัน
ก่อตั้ง ความร่ วมมือ และจุดมุ่งหมายของอาเซียน
หน่ วยที่ 7 เรื่ องเล่านิ ทานพื้นบ้าน ชื่อเรื่ อง Are You Fond of a Folktale? มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
นิทานพื้นบ้านของประเทศเวียดนาม บทฟั งเป็ นบทสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ 1 บทฟั ง โดยผูว้ ิจยั แต่ง
บทสนทนาขึ้นมา ให้มีเนื้อหาการสนทนาเกี่ยวกับนิ ทานพื้นบ้านที่มีชื่อเสี ยงของไทย และวีดีทศั น์ 1 เรื่ อง
เป็ นเรื่ องเล่านิ ทานพื้นฐานของประเทศเวียดนาม ซึ่งผูว้ ิจยั คัดเลือกมาจากเว็บไซต์
หน่ วยที่ 8 เทศกาลประเพณี ชื่ อเรื่ อง Early Morning Alms at Luang Prabang มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับประเพณี สาํ คัญของเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว บทฟั งเป็ นบทสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ
2 บทฟัง โดยผูว้ ิจยั แต่งขึ้นมา ให้มีเนื้อหาการสนทนาเกี่ยวกับประเพณี การตักบาตรตอนเช้า ของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หน่ วยที่ 9 การคมนาคมขนส่ ง ชื่ อเรื่ อง Amazing Local Transport มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการ
คมนาคมขนส่งในประเทศเวียดนาม บทฟั งเป็ นบทสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ 2 บทฟั ง โดยผูว้ ิจยั แต่ง
ขึ้นมา ให้มีเนื้อหาการสนทนาเกี่ยวกับยานพาหนะท้องถิ่นของประเทศเวียดนาม
หน่ วยที่ 10 ศาสนาความเชื่อ ชื่อเรื่ อง Brunei Interesting Facts มีเนื้ อหาเกี่ยวกับความเชื่อ
และข้อปฏิบตั ิ ของชาวอิสลาม ประเทศบูรไน บทฟั งเป็ นบทสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ 2 บทฟัง โดย
ผูว้ ิจยั แต่งขึ้นมา ให้มีเนื้อหาการสนทนาเกี่ยวกับข้อห้ามตามความเชื่อของชาวอิสลาม
ในการสร้างหน่ วยการเรี ยนรู้ท้งั 10 บทเรี ยนดังกล่าว ผูว้ ิจยั นําแนวคิ ดขั้นตอนการสอน
และการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ในแต่ละขั้น มาจากการสังเคราะห์รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาของ
Oxford (1990), Chamot และคณะ (1999), Cohen (1998), Harris และ Grenfell (1999), และ Vandergrift
และ Tafaghodtari (2010) จึงได้ข้นั การสอนและกิ จกรรมเรี ยนรู ้ เป็ นแนวคิ ดของตนเองในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้
3. กําหนดกระบวนการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนภาษา มีจุดประสงค์เพื่อเสริ มสร้างทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยการสอนคําศัพท์ ประโยค
แสดงหน้าที่ ภาษาในการสื่ อสาร (Language expressions) การใช้กลยุทธ์การฟั งและกลยุทธ์การพูด ซึ่ ง
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ผูว้ ิจยั นํากรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษาสังเคราะห์จากนักวิชาการและนักการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้
เสนอแล้ว มาใช้เ ป็ นแนวทางในการออกแบบรู ป แบบการเรี ยนการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษา ซึ่ ง
ประกอบด้วย 6 ขั้นสอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความตระหนัก (Awareness raising) มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
ตระหนัก ถึ งความสําคัญ และประโยชน์ข องกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษา และความรู้ เกี่ ยวกับสาระอาเซี ยน
กล่าวคือ 1) กิจกรรมอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับสาระอาเซียน เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิดเห็น และ
นําเสนอความรู้เดิมที่มีเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความสนใจในเนื้ อหาสาระที่ จะเรี ยน
ต่อไป แล้วจึงแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้และรายละเอียดกิจกรรมให้กบั ผูเ้ รี ยน และ 2) กิจกรรมอภิปราย
ร่ วมกันเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟังที่ตนเองเคยใช้ในสถานการณ์การฟังเพื่อความเข้าใจ ปั ญหาที่เคยพบ และ
วิธีการแก้ไขปั ญหาในการฟังภาษาอังกฤษที่ผเู้ รี ยนเคยใช้ โดยผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจและ
ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาการฟั ง ที่ เ คยประสบด้ว ยตนเองโดยตรง ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ยนสร้ า งภาพแนวคิ ด ของ
สถานการณ์ที่จะเรี ยนรู ้ ด้วยการประมวลความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการฟังภาษาอังกฤษ ผูส้ อน
เสนอแนะกลยุทธ์ที่ใช้แก้ไขสถานการณ์การฟังที่ผเู้ รี ยนอาจไม่เคยรู้จกั ไม่คุน้ เคย หรื อไม่ได้ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์การฟังมาก่อน ซึ่งผูเ้ รี ยนได้ภาพแนวคิดและเข้าใจสถานการณ์ที่จะได้เรี ยนรู้
ในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 2. ขั้นเตรี ยมการก่อนฟัง (Pre-Listening) ในขั้นนี้ มีเป้ าหมายเพื่อสร้างความพร้อม
ในการฟั งให้กบั ผูเ้ รี ยนก่ อนการฟั งและปูพ้ืนฐานความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รี ย น ก่ อนได้ยินบทฟั งที่ มีเนื้ อหา
สาระเกี่ยวกับอาเซียน ผูส้ อนจัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนมีความสนใจ มีแรงจูงใจในการฟัง มีความคาดหวัง เพื่อ
ส่ งเสริ มความเข้าใจในการฟังอาทิ กิ จกรรมเรี ยนรู้ดา้ นคําศัพท์ การคาดเดาสิ่ งที่กาํ ลังจะได้ฟังจากภาพ
คําศัพท์ และคําถามนํา (Guiding questions) เพื่อช่ว ยให้ผเู้ รี ยนมีความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่ งที่จ ะได้ฟัง
รวมทั้งมีจุดประสงค์ในการฟังเพื่อข้อมูลที่สาํ คัญและเป็ นประโยชน์ต่อการเข้าใจ
ในขั้นก่อนฟัง ผูส้ อนนําเสนอกลยุทธ์การฟังตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ โดยการให้ขอ้ มูล
รายละเอียดที่สาํ คัญและวิธีการใช้กลยุทธ์การฟัง อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนถามตอบ
แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ งกลยุทธ์การฟั งที่ ใช้สอน นํามาจากแนวคิ ดกลยุทธ์ก ารเรี ยนรู้ภ าษาของ Oxford
(1990) และกําหนดกลยุทธ์การฟัง ประกอบด้วย 1) การคาดการณ์ สิ่งที่ จะได้ฟังจากตัวชี้ แนะเชิ งบริ บท
(Visual and contextual clues) 2) การมุ่งสนใจฟั งโทนเสี ยงของผูพ้ ูดเพื่ อเข้าใจความรู ้ สึกและทัศนคติ
3) การจัดกลุ่มของคําที่ได้ยนิ เพื่อสรุ ปอนุมาน 4) การจดบันทึกขณะฟัง 5) การจับคําสําคัญที่แสดงถึงความ
คิดเห็นของผูพ้ ดู 6) การให้ความสนใจคําหรื อข้อมูลที่ได้ยนิ ซํ้าบ่อยๆ หรื อประเด็นที่ผพู้ ดู มักพูดซํ้า 7) การ
สังเกตองค์ประกอบของคําเพื่อเข้าใจความหมาย 8) การสนใจประโยคคําพูดที่ลดรู ปคํา 9) การตระหนักถึง
เจตนาของผูพ้ ูด สื่ อความหมายตรงหรื อความหมายแฝง 10) การสังเกตสี หน้าท่ าทางผูพ้ ูด เพื่อเข้าใจ
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ความหมาย 11) การตระหนักถึงรู ปแบบภาษาที่ผพู้ ดู เลือกใช้ เพื่อเข้าใจสถานะความสัมพันธ์ระหว่างผูพ้ ูด
12) การตระหนัก ถึ งประโยคที่ มีการเชื่อมเสี ยงระหว่างคําในภาษาพูด 13) การมุ่งสนใจเลือกฟั งสิ่ งที่
ต้องการข้อมูล 14) การสังเกตคําที่ ผพู ้ ูดเลือกใช้เพื่อเข้าใจความรู้สึกหรื อทัศนคติ และ 15) การเชื่อมโยง
ความรู้เดิมที่มีเพื่อเข้าใจเรื่ องที่ฟัง เมื่อผูเ้ รี ยนมีความพร้อมด้านความรู้และกระบวนการเรี ยนรู้ จึงให้ผเู้ รี ยน
ได้ฝึกฝนทักษะการฟั งเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เรี ยนรู้ ไปใช้ในสถานการณ์ ฟังจริ งในขั้น
ต่อไป
ขั้นที่ 3. ขั้นฝึ กฟัง (Listening practice) มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสฝึ กฝนการใช้กลยุทธ์การ
ฟัง เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการฟังเพิ่มขึ้น และได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระอาเซียนที่ได้จากบท
ฟัง ในขั้นนี้ ผูส้ อนเตรี ยมชุดคําถามนําเพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนมีภาพแนวคิดและคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่จะฟัง
โดยผูส้ อนเตรี ยมบทฟัง 2 ชุด พร้อมแบบฝึ กหัดทดสอบความเข้าใจหลังจากฟั งแล้ว ในแต่ ละบทฟังให้
ผูเ้ รี ยนได้ฟังมากกว่า 1 ครั้งกล่าวคือ 1) การฟังครั้งแรก เพื่อให้ผเู้ รี ยนคุน้ เคยกับเรื่ องที่ฟัง และระบุขอ้ มูลที่
ได้จากการฟัง 2) การฟังครั้งที่สอง เพื่อให้ผเู้ รี ยนตอบคําถามจากแบบฝึ กหัดที่กาํ หนดให้ และจึงตรวจสอบ
ความเข้าใจหรื อความถูกต้องของเนื้ อหาที่ ฟัง และ 3) หากผูเ้ รี ยนมีข ้อสงสัยบางประเด็น ในเรื่ องที่ฟัง
ผูส้ อนจะเปิ ดให้ฟังอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นที่ 4. ขั้นศึกษาภาษา (Language focus) หลังจากผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้ อหาสาระจาก
บทฟังแล้ว ในขั้นนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1)ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาวิเคราะห์กฎและการใช้ภาษาสื่อสารที่ได้ยินใน
บทฟัง เช่น รู ปคําศัพท์ สํานวนคําพูด และประโยคที่แสดงหน้าที่ทางภาษาในการพูดสื่อสาร (Expressions)
เช่น การขอและตอบรับคําแนะนํา การแสดงความคิดเห็น เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย การแสดงความชอบ
หรื อไม่ชอบ การขอและบอกทิศทาง รวมทั้ง การนําเสนอเกร็ ดความรู้ (Language tips) ที่เป็ นประโยชน์ใน
การใช้ภาษาพูดให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนร่ วมกันวิเคราะห์กฎภาษาและการใช้ภาษา และจึงทําแบบฝึ กหัด
เพื่อทดสอบความรู้ค วามเข้าใจที่เรี ยนมา และ 2) ให้ผเู้ รี ยนมีค วามพร้อมก่อนกิจกรรมการใช้ภาษาพูด
สื่อสารต่อไป หลังจากผูเ้ รี ยนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้ทางภาษาแล้ว
ขั้นที่ 5. ขั้นฝึ กพูด (Speaking practice) เมื่อผูเ้ รี ยนมีความรู้ทางภาษาและเนื้ อหาสาระ
เกี่ยวกับอาเซียนแล้วจึงกําหนดให้ผเู ้ รี ยนพูดสื่อสารเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระอาเซียนที่ตนเองได้เรี ยนมา โดย
สร้ างความตระหนัก ถึงความสําคัญ ของการใช้ก ลยุทธ์ก ารพูดในขั้น นี้ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนอภิ ปราย
ร่ วมกันถึงปั ญหาในการพูดภาษาอังกฤษ และวิธีการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์พูดสื่ อสาร ทํา
ให้ผเู้ รี ยนเกิดภาพแนวคิดและความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงที่เคยประสบมาก่อน
หลังจากนั้น ผูส้ อนจึงนําเสนอกลยุทธ์การพูด ตามจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้ โดยการให้
ข้อมูลรายละเอียดที่สาํ คัญและวิธีการใช้กลยุทธ์การพูด อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนถาม
ตอบ แสดงความคิดเห็น ซึ่งกลยุทธ์การพูดที่ ใช้สอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ในการ
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แก้ปัญหาการพูดสื่ อสาร และหลีกเลี่ยงการล้มเหลวในการพูด โดยนําแนวคิดกลยุทธ์การเรี ยนรู้ภาษาของ
Oxford (1990) มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์การพูดสื่อสาร ประกอบด้วย 1) การเลือกหัวข้อที่เหมาะสมใน
การพูด 2) การใช้ค าํ ที่ มีค วามหมายเหมือนกันแทนคําศัพท์ ที่ ไม่รู้ จ ัก หรื อไม่คุ ้น เคย (Approximation)
3) การเน้น คําเพื่ อแสดงความสําคัญ (Stress) 4) การใช้โ ทนเสี ย งสู งตํ่าเพื่ อให้ค วามหมายที่ แตกต่ า ง
(Intonation) 5) การใช้โทนเสี ยงเพื่อบ่งบอกความรู้สึกและทัศนคติ 6) การจัดระเบียบความคิดก่อนการพูด
7) การอธิ บายลัก ษณะแทนการใช้ค าํ ศัพท์ที่ ไม่รู้ จ ัก หรื อ ไม่คุ ้น เคย (Circumlocution) 8) การเจรจา
ความหมายเพื่อยืนยันความเข้าใจ (Negotiation of meaning) 9) ใช้คาํ เสริ มเพื่อขอเวลาในการคิ ด (Filler
words) 10) การสลับภาษาเมื่อไม่สามารถคิดคําศัพท์ได้ (Code switching) 11) การสร้างคําใหม่ข้ ึนเอง เมื่อ
ไม่รู้คาํ ศัพท์ (Word coinage) และ 12) การใช้คาํ อเนกประสงค์ (All purpose word) แทนคําศัพท์ที่ไม่รู้
เมื่อผูเ้ รี ยนมีความพร้อมด้านความรู้และกระบวนการเรี ยนรู้ จึงให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะ
การพูดสื่อสาร โดยใช้กลยุทธ์การพูดที่นาํ เสนอนั้นไปใช้ในกิ จกรรมสื่ อสาร เช่ น กิ จกรรมบทบาทสมมติ
กิจกรรมสัมภาษณ์ กิ จกรรมเล่าเรื่ อง การโต้วาที เป็ นการออกแบบกิ จกรรมมีท้ งั รายกลุ่มและรายคู่ เมื่อ
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนการใช้กลยุทธ์การพูด โดยใช้เนื้ อหาสาระอาเซียนผ่านกิจกรรมพูดสื่ อสารต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมแล้ว จึงให้ผเู ้ รี ยนแสดงความสามารถในการฟัง-พูดสื่ อสารในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 6. ขั้น นําไปใช้สื่อสาร (Language production) เป็ นขั้นสุ ด ท้ายที่ มีเป้ าหมายให้
ผูเ้ รี ยนได้แสดงความสามารถทางภาษา (Performance)หลังจากการฝึ กฝนอย่างเหมาะสมแล้ว ผ่านกิจกรรม
สื่อสาร เช่น บทบาทสมมติ การสัมภาษณ์ การอธิบายภาพ การเล่าเรื่ องเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนนําความรู้
และทักษะไปใช้สื่อสารได้เองโดยอิสระ หลังจากเสร็ จสิ้นกิจกรรมเรี ยนรู ้แล้วจึงให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันอภิปราย
และสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของตนเองในกิ จกรรมสื่ อสาร และประเมินผล
การใช้กลยุทธ์การฟังและการพูดที่ตนเองนําไปใช้ในกิจกรรมเรี ยนรู้ที่ผา่ นมา รวมทั้งการอภิปรายร่ วมกัน
เพื่อหาหนทางแก้ไขปรับปรุ งความสามารถทางภาษา และการวางแผนการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4. กํา หนดการประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ โดยผู้วิ จ ัย กํา หนดรู ปแบบการทดสอบ
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน ความสามารถใน
การฟังเพือ่ ความเข้าใจ การใช้หน้าที่ ภาษาพูดสื่ อสาร การใช้กลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูด ที่ผเู้ รี ยน
ได้รั บการฝึ กฝนจากการเรี ยนการสอนด้ว ยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์ ก ารเรี ยนภาษาต่ างประเทศ ใน
หลักสูตรรายวิชาการฟังและพูดเพื่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม การทดสอบและประเมินผล ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ การทดสอบประจําบท และการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ดังนี้
4.1 การประเมิน ผลระหว่างการเรี ยนการสอน (Formative evaluation) เป็ นการ
ประเมิ นผลประจําหน่ วยเรี ยนรู ้ เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้ในแต่ละหน่ วยที่
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กําหนดไว้ จํานวน 10 หน่ วย โดยใช้การประเมินจากแบบฝึ กหัดท้ายบท เพื่อเป็ นการวัดความรู้และความ
เข้าใจภาษาโดยตรงจากเรื่ องที่เรี ยน แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ด้านความสามารถในการฟัง หลังจากการฝึ ก
ฟังและใช้กลยุทธ์การฟัง และ 2) ด้านความสามารถในการพูด ในขั้นนําไปใช้ เพื่อนําคะแนนเก็บประจํา
หน่วยการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดที่ได้ไปหาค่าประสิทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์ 75 ตัวแรก (E1) รายละเอียดการเก็บ
คะแนนมีดงั นี้
4.1.1 ด้านความสามารถในการฟัง ผูว้ ิจยั เก็บคะแนนประจําหน่ วยการเรี ยนรู้ทุกบท
โดยให้นกั ศึกษาทําแบบฝึ กหัดทดสอบความเข้าใจในการฟัง เป็ นข้อสอบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 10
ข้อๆ ละ 1 คะแนน หลังจากได้ยนิ บทฟัง 2 ครั้ง มีคะแนนเต็ม 10 และใช้เวลาในการทําข้อสอบไม่เกิน 20
นาที
4.1.2 ด้านความสามารถในการพูด ผูว้ ิจยั เก็บคะแนนประจําหน่ วยการเรี ยนรู้ทุกบท
โดยให้นัก ศึกษาจับคู่เพื่อแสดงบทบาทสมมติ 1 สถานการณ์ กําหนดเกณฑ์ก ารให้คะแนนแบบรู บริ ค
(Rubric score) ประกอบด้วย 5 ด้านๆ ละ 5 คะแนน คื อ 1) ความคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความเข้าใจ
(Comprehension) 3) ความถูกต้อง (Accuracy) 4) ความสําเร็ จของงาน (Task achievement) และ 5) การ
ใช้ภาษาท่ าทาง (Body language) มีคะแนนเต็ม 25 และใช้เวลาในการทํากิ จกรรมบทบาทสมมติ คู่ละไม่
เกิน 5 นาที
4.2 การประเมินผลหลังการเรี ยนการสอน (Summative evaluation) เพื่อนําข้อมูลไปใช้
ในการวิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่สร้างขึ้น ให้ได้ตามเกณฑ์
75 ตัวหลัง (E2) เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู้เมื่อจบหลักสูตรรายวิชาการฟังและพูดเพื่อการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม เมื่อใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ โดยผูว้ ิจยั สร้างเครื่ องมือการวิจยั เพื่อ
ทดสอบความสามารถในการฟั ง -พูด ภาษาอัง กฤษ และความรู้ เ กี่ ย วกับ ประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง เป็ น
แบบทดสอบชุดเดียวกันสําหรับการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (Pretest-Posttest) ดังนี้
4.2.1 เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบความสามารถในการฟั ง -พูด ภาษาอัง กฤษ
ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1) กิจกรรมสื่ อสาร 2 กิจกรรม คือ 1.1) กิ จกรรมการสรุ ปเรื่ องที่ฟัง
(Summarizing) กําหนดให้นัก ศึ กษาฟั งบทพูด ความยาว 1 นาที จํานวน 1 ครั้ ง จากนั้น ให้เวลาในการ
เตรี ย มตัวก่ อนพูด 3 นาที เพื่ อพูดสรุ ปเล่าเรื่ องที่ได้ฟังตามความเข้าใจ มีคะแนนเต็ม 25 ใช้เวลาในการ
ทดสอบคนละประมาณ 5 นาที และ 1.2) กิ จ กรรมแสดงบทบาทสมมติ กําหนดให้นักศึก ษาจับคู่ก นั
จากนั้นสุ่ มเลือกสถานการณ์ มา 1 จาก 2 สถานการณ์ที่ผวู้ ิจยั เตรี ยมบทบาทสมมติไว้ให้ ให้เวลาในการ
เตรี ยมตัวก่อนแสดง 3 นาที มีคะแนนเต็ม 25 ใช้เวลาในการทดสอบคู่ละประมาณ 5-8 นาที และตอนที่ 2)
ข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ มีคะแนนเต็ม 30 และใช้เวลาในการทําข้อสอบ 30
นาที ซึ่งผูว้ ิจยั กําหนดเกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 เกณฑ์ก ารประเมินผลความสามารถในการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้
กิจ กรรมสื่ อสาร 2 กิ จกรรม ได้แก่ การสรุ ปเรื่ องที่ ฟัง และการแสดงบทบาทสมมติ ใช้เกณฑ์การให้
คะแนนเหมือนกัน คือ เป็ นการให้คะแนนแบบรู บริ ค (Rubric score) ประกอบด้วย 5 ด้านๆ ละ 5 คะแนน
คื อ 1) ความคล่ องแคล่ ว (Fluency) 2) ความเข้า ใจ (Comprehension) 3) ความถูก ต้อง (Accuracy)
4) ความสําเร็ จของงาน (Task achievement) และ 5) การใช้ภาษาท่าทาง (Body language) มีคะแนนเต็ม
กิจกรรมละ 25 คะแนน รวม 2 กิจกรรม เท่ากับ 50 คะแนน ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการทดสอบด้วยตนเอง
ตอนที่ 2 เกณฑ์ก ารประเมินผลความสามารถในการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยใช้
ข้อสอบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เมื่อตอบถูกได้ 1 คะแนน หากตอบผิดได้ 0 คะแนน ผูว้ ิจยั เป็ น
ผูด้ าํ เนินการควบคุมการทําข้อสอบด้วยตนเอง
4.2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ย น คื อ การตอบ
คําถาม (Quiz) เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 5 ข้อๆ ละ 2 คะแนน มีคะแนนเต็ม 10 ใช้เวลาในการ
ทดสอบคนละประมาณ 5 นาที
เกณฑ์การประเมิ น ผลความรู้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน โดยการตอบคําถามความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 5 ข้อ ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์ตดั สิ นการให้คะแนน 3 ระดับ คือ 1) เมื่อเข้าใจ
คําถามและสามารถตอบถูก ได้ 2 คะแนน 2) เมื่อเข้าใจคําถาม แต่ตอบไม่ถกู ได้ 1 คะแนน และ 3) เมื่อไม่
เข้าใจคําถามและตอบไม่ถกู ได้ 0 คะแนน ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการทดสอบด้วยตนเอง
จากการศึ กษาค้นคว้าในขั้น ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนดังกล่าวมา ผูว้ ิจยั ได้
ประมวลผลการวิเคราะห์เนื้ อหา และนําข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่อกําหนดจุดประสงค์ก ารเรี ยนรู้ การจัด
หมวดหมู่ของเนื้ อหาเพื่อกําหนดบทเรี ยน การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ ละบทเรี ยน ให้
สอดคล้องกับจุ ดประสงค์และเนื้ อหาที่ วางไว้ การประเมินผลการเรี ยนรู้ให้สอดคล้องกับจุด ประสงค์
เนื้ อหา และกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ การเลือก
สื่อ วีดีทศั น์ และภาพประกอบในการสอนที่สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน สรุ ปได้โดยการ
นําเสนอตารางแสดงรายละเอียดของหน่ วยการเรี ยนรู้ (Table of unit specification) จํานวน 10 หน่ วย
ปรากฏในตารางที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ 5 การกําหนดเนื้อหาของหน่ วยการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา (Unit content specification)
Unit/
Topic

Text
Type
Knowledge (K)
Vocabulary
Informal
conversa
Unit 1
1. Identify causes and effects by
Cultural heritage, tion
transitional words.
welcoming,
Why
hesitate, unique, as 2 texts
should you 2. Identify the speaker's intention by tone a result, due to,
go to Bali? of voice.
since, so, if-then,
therefore,
(4 hrs.)
3. Use discourse markers to express
consequently, and
causes and effects.
etc.
Process (P)
Expressions
1. Pay attention to people's tone of voice. Wh-question; why,
what for? For what
2. Predict what is going to hear from
reason?/ What are
visual clues.
you trying for?/
Since…./
3. Recognize discourse markers that
therefore/
signal causes and effects.
if…,then/ etc.
4. Use tone of voice and body language to
Functions
signal meaning.
5. Select appropriate topic to talk about. Asking and giving
causes and effects
Objectives

.

Language content

Activities

Evaluation Materials

Listening
-Discuss about listening problems
Listening
and what techniques they prefer.
comprehens
ion 10 items
2. Pre-Listening
(multiple
-Introduce vocabulary from listening choices)
text and listening strategies.
Speaking
3. Listening practice
Roleplay
-Listen to the dialogue and check the
1. Raising awareness

Course
book,
audio
sound
and script

answers.

-Listen to the dialogue and choose
the best answers.
4. Language focus
-Study expressions and grammar
5. Speaking practice
-Introduce speaking strategies and
work in groups to practice
6. Language production

184

-Give performance and freely
practice.

Unit/
Topic

Text
Type
Knowledge (K)
Vocabulary
Informal
conversa
Unit 2
1. Identity contrast and comparison by
Fabulous, yummy, tion
transitional words.
shrimp paste,
Malay local
2 texts
eatery, infused,
breakfast 2. Make inferences by using key words. etc.
(4 hrs.)
3. Gain information by recognizing stress Similarly, like the
words.
same as, in the
same way,
4. Gain information by guessing from
however, on the
visual clues.
other hand, and
etc.
5. Use transitional words to express
contrast and comparison.
Expressions
Process (P)
Both…and/ not
1. Use transitional words to signal contrast only….but also/ on
the other hand/ in
and comparison.
contrast/unlike/
conversely/ even
2. Group words by meaning to make
though/ although/
inferences.
etc.
3. Guess what is going to listen from
Functions
visual clues.
Talking about
4. Use approximation or synonyms to
food, comparing
replace unknown words.
and contrasting
Objectives

Language content

Activities

Evaluation Materials

Listening
-Discuss about listening problems
Listening
and what techniques they prefer.
comprehens
ion 10 items
2. Pre-Listening
(multiple
-Introduce vocabulary from listening choices)
text and listening strategies.
Speaking
3. Listening practice
Roleplay
-Listen to the dialogue and check the
1. Raising awareness

Course
book,
audio
sound
and script

answers.

-Listen to the dialogue and choose
the best answers.
4. Language focus
-Study expressions and grammar
5. Speaking practice
-Introduce speaking strategies and
work in groups to practice
6. Language production
-Give performance and freely
practice.
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Unit/
Topic

Language
content/strategies
Knowledge (K)
Vocabulary
Unit 3
1. Get main idea and details.
Typhoon, suffer,
batter, eruption,
Typhoons 2. Make inferences by using keywords.
expose, disaster,
in the
evacuation, etc.
Philippines 3. Identify the speaker's mood.
Expressions
4. Talk about past experiences.
(4 hrs.)
Have you ever…/
Process (P)
Have you ever
1. Take notes to get main idea and details. experienced…/
When I was
young, I
2. Group keywords to make inferences.
experienced…/I
3. Pay attention to tone of voice to
don’t remember
identify the speaker’s mood.
when, but.../ etc.,
past verbs, time
4. Make a prediction from visual clues.
expressions such
as this morning,
5. Organize ideas before sharing
yesterday etc.
experiences
Functions
6. Use circumlocution to describe
unknown words
Talking about past
experiences
Objectives

Text
Type
Informal
conversa
tion
1 text
and
VDO
1 clip

Activities

Evaluation Materials

Listening
-Discuss about listening problems
Listening
and what techniques they prefer.
comprehens
ion 10 items
2. Pre-Listening
(multiple
-Introduce vocabulary from listening choices)
text and listening strategies.
Speaking
3. Listening practice
Roleplay
-Listen to the dialogue and check the
1. Raising awareness

Course
book,
audio
sound
and script

answers.

-Listen to the dialogue and choose
the best answers.
4. Language focus
-Study expressions and grammar
5. Speaking practice
-Introduce speaking strategies and
work in groups to practice
6. Language production
-Give performance and freely
practice.
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Unit/
Topic

Text
Type
Knowledge (K)
Vocabulary
Informal
conversa
Unit 4
1. Identify the speaker's purpose.
Fraternity, peace tion
congress, nonThe lady of 2. Determine fact and opinion.
violence, advocate, 1 text
Myanmar
freedom, imprison, and
3. Use expressions to express fact and
Noble Peace Prize,
(4 hrs.)
opinion.
VDO
etc.
4. Use expressions to tell agreeing or
1 clip
Expressions
disagreeing.
What’s your
5. Response to question tags.
idea?/What do you
think?/ Do you
Process (P)
agree?/ I guess so./
I couldn’t agree
1. Pay attention to the speaker's
more/ and etc.
intonation.
2. Notice keywords to gain information of Question tags
agreement
Functions
3. Pay attention to repetition of points to
Asking and giving
get main idea
opinions, agreeing
and disagreeing
4. Ask questions to confirm
understanding.
Objectives

Language content

Activities

Evaluation Materials

Listening
-Discuss about listening problems
Listening
and what techniques they prefer.
comprehens
ion 10 items
2. Pre-Listening
(multiple
-Introduce vocabulary from listening choices)
text and listening strategies.
Speaking
3. Listening practice
Roleplay
-Listen to the dialogue and check the
1. Raising awareness

Course
book,
audio
sound
and script

answers.

-Listen to the dialogue and choose
the best answers.
4. Language focus
-Study expressions and grammar
5. Speaking practice
-Introduce speaking strategies and
work in groups to practice
6. Language production
-Give performance and freely
practice.
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Unit/
Topic

Objectives

Knowledge (K)
Unit 5
1. Distinguish between main idea and
supporting details.
Wow! Let's
2. Make inferences from visual clues.
go
shopping
3. Summarize and paraphrase what is
(4 hrs.)
heard
4. Ask and give suggestions.
5. Respond to question tags.
Process (P)
1 Pay attention to the speaker's tone and
choice of words as clues
2. Use the speaker's tone and choice of
words to make inferences
3. Notice visual clues to make inferences
4. Pay attention to stress words when
people speak.

Text
Type
Vocabulary
Informal
conversa
New arrival, must tion
have, recommend,
refund, discount, 2 texts
and etc.
Expressions
How do you
suggest?/ Can you
recommend…?/ If
I were you I
would…./ I
suggest that you.../
Why don’t
you….?/ Thanks
for your advice./
and etc.
Functions
Asking and giving
suggestion
Language content

Activities

Evaluation Materials

Listening
-Discuss about listening problems
Listening
and what techniques they prefer.
comprehens
ion 10 items
2. Pre-Listening
(multiple
-Introduce vocabulary from listening choices)
text and listening strategies.
Speaking
3. Listening practice
Roleplay
-Listen to the dialogue and check the
1. Raising awareness

Course
book,
audio
sound
and script

answers.

-Listen to the dialogue and choose
the best answers.
4. Language focus
-Study expressions and grammar
5. Speaking practice
-Introduce speaking strategies and
work in groups to practice
6. Language production
-Give performance and freely
practice.
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Unit/
Topic
Unit 6
Together
we can
(4 hrs.)

Objectives
Knowledge (K)
1. Differentiate between literal and
figurative meaning.
2. Make inferences from visual and
context clues.
3. Recognize reduced form of words.
4. Ask and give assumptions.
Process (P)
1. Pay attention to reduced words.
2. Guess from visual and context clues to
make inferences.
3. Notice parts of words to determine
meaning.
4. Be aware of what the speaker’s
thinking.
5. Negotiate meaning to check for
understanding (confirmation check,
clarification request, self-repetition)

Text
Type
Vocabulary
Informal
conversa
Establish, identity, tion
collaboration,
2 texts
stability,
prosperity, pillars,
motto and etc.
Expressions
What do you
guess?/ What is
probably
happening?/ Can
you make a guess?
I supposed…/ I
assume…/Maybe/
Perhaps…/ I have
no doubt…etc.
Modal verbs
might, could…
Functions
Asking for and
giving
assumptions
Language content

Activities

Evaluation Materials

Listening
-Discuss about listening problems
Listening
and what techniques they prefer.
comprehens
ion 10 items
2. Pre-Listening
(multiple
-Introduce vocabulary from listening choices)
text and listening strategies.
Speaking
3. Listening practice
Roleplay
-Listen to the dialogue and check the
1. Raising awareness

Course
book,
audio
sound
and script

answers.

-Listen to the dialogue and choose
the best answers.
4. Language focus
-Study expressions and grammar
5. Speaking practice
-Introduce speaking strategies and
work in groups to practice
6. Language production
-Give performance and freely
practice.
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Unit/
Topic
Unit 7
Are you
fond of a
folktale?
(4 hrs.)

Objectives

Language content

Knowledge (K)
1. Identify words that express pleasant and
unpleasant feelings.
2. Recognize the speaker’s intonation and
stress.
3. Make inferences from visual clues.
4. Use words and phrases of frequency.
5. Talk about likes and dislikes.
Process (P)
1. Think about what type of text to hear
about.
2. Predict the text content before listening.
3. Focus on keywords and important
points.
4. Pay attention to intonation and stress.
5. Use filler words to delay speaking.

Vocabulary
Myth, afford,
despair, talent,
wagging,
protagonist,
pasture, trample,
ignore,
inhabitant...etc.
Expressions
Do you like…?/
What is your
favorite..?/Do you
enjoy…? /I’m
fond of…/I’m
crazy about…/I’m
made about/ and
etc.
Functions
Talking about
likes and dislikes

Text
Type
Informal
conversa
tion
1 text
and
VDO
1 clip

Activities

Evaluation Materials

Listening
-Discuss about listening problems
Listening
and what techniques they prefer.
comprehens
ion 10 items
2. Pre-Listening
(multiple
-Introduce vocabulary from listening choices)
text and listening strategies.
Speaking
3. Listening practice
-Listen to the dialogue and check the Roleplay
1. Raising awareness

Course
book,
audio
sound
and script

answers.

-Listen to the dialogue and choose
the best answers.
4. Language focus
-Study expressions and grammar
5. Speaking practice
-Introduce speaking strategies and
work in groups to practice
6. Language production
-Give performance and freely
practice.
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Unit/
Topic
Unit 8
Early
morning
alms at
Luang
Prabang
(4 hrs.)

Text
Type
Knowledge (K)
Vocabulary
Informal
conversa
1. Infer the relationship between speakers. Alms, almsgiving, tion
layperson, merit,
2. Identify a speaker’s intent by words and offering, blessing, 2 texts
ways of saying.
and etc.
3. Determine speaking styles to social and Expressions
situational context.
Is it alright if…?/
4. Ask for and give permission.
Would you mind if
I…?/ May I…?
5. Use modal words to express
Yes, please
permission.
do./Sure, go
ahead./Please feel
Process (P)
free./ No, I don’t
mind./I’m afraid
1. Notice word choices and styles of
you can’t./ etc.
speaking.
Functions
2. Pay attention to a speaker’s tone of
voice.
Asking for
permission and
3. Be aware of social and situational
responding
context.
4. Use code switching to solve problems.
Objectives

Language content

Activities

Evaluation Materials

Listening
-Discuss about listening problems
Listening
and what techniques they prefer.
comprehens
ion 10 items
2. Pre-Listening
(multiple
-Introduce vocabulary from listening choices)
text and listening strategies.
Speaking
3. Listening practice
Roleplay
-Listen to the dialogue and check the
1. Raising awareness

Course
book,
audio
sound
and script

answers.

-Listen to the dialogue and choose
the best answers.
4. Language focus
-Study expressions and grammar
5. Speaking practice
-Introduce speaking strategies and
work in groups to practice
6. Language production
-Give performance and freely
practice.

.
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Unit/
Topic
Unit 9
Amazing
local
transport
(4 hrs.)

Text
Type
Knowledge (K)
Vocabulary
Informal
conversa
1. Recognize features of connected
Coracle, Cyclo,
tion
transport, coast,
speech.
vehicle, symbolic, 2 texts
2. Identify the mood of certain speakers. means,
roundabout, etc.
3. Ask for and give directions.
Expressions
4. Use propositions to tell directions.
Where is
the…?/Do you
5. Use features of connected speech in
know where…is?/
speaking.
How can I get
to…?/Can you tell
Process (P)
me how to get
1. Pay attention to features of connected to…?/It’s on the
speech.
corner./Take the
turning to the
2. Notice words and phrases to understand first
left./Walk
a speaker’s feelings.
past./Just around
3. Be aware and improve pronunciation. the corner/ etc.
Functions
Asking for and
giving direction
coinage.
Objectives

Language content

Activities

Evaluation Materials

Listening
-Discuss about listening problems
Listening
and what techniques they prefer.
comprehens
ion 10 items
2. Pre-Listening
(multiple
-Introduce vocabulary from listening choices)
text and listening strategies.
Speaking
3. Listening practice
Roleplay
-Listen to the dialogue and check the
1. Raising awareness

Course
book,
audio
sound
and script

answers.

-Listen to the dialogue and choose
the best answers.
4. Language focus
-Study expressions and grammar
5. Speaking practice
-Introduce speaking strategies and
work in groups to practice
6. Language production
-Give performance and freely
practice.
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Unit
Topic
Unit 10
Brunei
interesting
facts
(4 hrs.)

Objectives

Language content

Knowledge (K)
1. Detect meanings from context clues.
2. Determine the major facts about a
message.
3. Tell people’s manners.
4. Use expressions of command or
imperative.
5. Emphasize content words to important
ideas.
Process (P)
1. Pay attention to word emphasis.
2. Maintain focus on selective attention.
3. Relate prior knowledge to facilitate
listening.
4. Respond to negative questions
5. Use all purpose words to replace
unknown words.

Vocabulary
Forbidden,
etiquette,
hierarchical,
extended,
offended, abusive,
etc.
Expressions
Imperative
sentences such as
Don’t touch his
head./ Remove
your shoes./Wear
long sleeves./ Use
right hand./
Please, can I sit
here?/ I beg your
pardon./ Excuse
me. May I…?
Functions
Talking about
manners

Text
Type
Informal
conversa
tion
2 texts

Activities

Evaluation Materials

Listening
-Discuss about listening problems
Listening
and what techniques they prefer.
comprehens
ion 10 items
2. Pre-Listening
(multiple
-Introduce vocabulary from listening choices)
text and listening strategies.
Speaking
3. Listening practice
-Listen to the dialogue and check the Roleplay
1. Raising awareness

Course
book,
audio
sound
and script

answers.

-Listen to the dialogue and choose
the best answers.
4. Language focus
-Study expressions and grammar
5. Speaking practice
-Introduce speaking strategies and
work in groups to practice
6. Language production
-Give performance and freely
practice.
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5. การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุ งหน่ วยการเรี ยนรู ้ สําหรับบทเรี ยนที่ใช้รูปแบบการ
สอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ มีลาํ ดับขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
5.1 ผูว้ ิ จ ัยนําตารางกําหนดเนื้ อหาของหน่ ว ยการเรี ยนรู้ ไปสร้ างบทเรี ยน และ
นําเสนออาจารย์ที่ปรึ ก ษาเพื่ อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา การกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ความ
ถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของระดับภาษา เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรี ยนรู้ การจัดลําดับเนื้ อหา
การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผล และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
5.2 แก้ไขปรั บปรุ งตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ ก ษา อาทิ ด้านการออกแบบ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ อาทิ การให้คาํ ถามนํา (Guiding question) ในขั้นก่อนการ
ฟัง เพื่อเป็ นแนวทางในการฟังและเตรี ยมพร้ อมสําหรั บผูเ้ รี ยน การปรั บกิ จกรรมพูดสื่ อสารให้มีการทํา
กิจกรรมฝึ กพูดเป็ นรายกลุ่มก่อน จึงให้นกั ศึกษาจับคู่แสดงบทบาทสมมติ การเพิ่มข้อมูลและเกร็ ดความรู้ที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อ การนํา ไปใช้ในการพูด การสร้ างสื่ อบทฟั งให้เหมาะสมกับเนื้ อหาสาระ และการ
ยกตัวอย่างบทสนทนา เสริ มเข้าไปในบทเรี ยน
5.3 นําบทเรี ยนที่ได้แก้ไขปรับปรุ ง และผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว
ไปเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร จํานวน 3
ท่าน เพื่ อตรวจสอบและประเมิ น ความสอดคล้องความตรงเชิ งเนื้ อหาของบทเรี ยน (Index of Item
Objective Congruence: IOC) รวมทั้ง นําไปเสนอให้อาจารย์ต่างชาติ 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของการใช้ภาษาอังกฤษ
5.4 แก้ไขปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้ น อาทิ การปรับภาษาของโจทก์คาํ ถาม และปรับ
ข้อความของตัว เลื อก ในแบบฝึ กหัด การฟั งเพื่อความเข้าใจ ให้มีค วามชัด เจนและถูก ต้อง การเขี ย น
คําอธิบายหรื อคําสั่งในการทํากิ จ กรรมเรี ยนรู้ การเลือกใช้คาํ ให้ถูกต้องกับบริ บท การเลือกใช้รูปภาพ
ประกอบในบทเรี ยนให้เหมาะสมและน่ าสนใจ เนื้ อหาบทฟั งควรมีความกระชับ การจัดสรรเวลาของแต่
ละกิจกรรมเรี ยนรู้ให้มีความเหมาะสม และความถูกต้องของภาษาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นเจ้าของภาษา
5.5 เมื่อปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว จึ งนําแบบประเมินความ
สอดคล้องจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาของบทเรี ยน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อนําไปวิเคราะห์
ค่าดัชนี ความสอดคล้องและหาคุณภาพของบทเรี ยน โดยค่า IOC ที่ ยอมรั บได้ อยู่ระหว่าง 0.5 – 1 ผลจาก
การวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องความตรงเชิงเนื้ อหาของบทเรี ยนทั้งฉบับ ปรากฏในตารางที่ 6 ดังนี้
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องของการตรวจสอบคุณภาพบทเรี ยน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน

รายการประเมินความสอดคล้ อง
ด้ านเนื้อหาของบทเรี ยน
1. การกําหนดเนื้อหาด้านทักษะการฟังสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. การกําหนดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. การจัดเนื้อหาด้านทักษะการฟังมีความเหมาะสม
4. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านทักษะการฟังมีความเหมาะสม
5. การจัดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสม
6. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสม
7. การกําหนดเนื้อหาด้านทักษะการพูดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
8. การกําหนดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
9. การจัดเนื้อหาด้านทักษะการพูดมีความเหมาะสม
10. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านทักษะการพูดมีความเหมาะสม
11. การจัดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสม
12. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสม
13. การกําหนดเนื้อหาด้านสาระอาเซี ยนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
14. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านสาระอาเซี ยนมีความเหมาะสม
15. การจัดเนื้อหาด้านสาระอาเซี ยนมีความเหมาะสม
ด้ านองค์ประกอบและกระบวนการเรี ยนการสอน
1. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านทักษะการฟัง มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านกลยุทธ์การฟัง มีความเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านทักษะการพูด มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านกลยุทธ์การพูด มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC

แปล
ผล

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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รายการประเมินความสอดคล้ อง
5. การจัดกิจกรรมการฟังเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
6. การจัดกิจกรรมการฟังเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
7. การจัดกิจกรรมการพูดเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
8. การจัดกิจกรรมการพูดเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
9. การให้ขอ้ มูลและเนื้อหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการฟัง
10. การให้ขอ้ มูลและเนื้อหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการพูด
11. การกําหนดสถานการณ์และภาระงานพูดสื่ อสารมีความเหมาะสม
12. กิจกรรมการฟังส่ งเสริ มการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
13. กิจกรรมการพูดส่ งเสริ มการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
14. ปริ มาณของกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสม
15. ปริ มาณของกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสม
16. ปริ มาณของกลยุทธ์การเรี ยนภาษามีความเหมาะสม
17. ความสมจริ งของการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
18.การใช้ภาษาในบทเรี ยนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้ านการวัดและประเมิน
1. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. แบบฝึ กทดสอบความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ
3. แบบฝึ กทดสอบความสามารถในการพูดสื่ อสาร
4. แบบประเมินตนเองด้านการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ด้ านสื่ อการสอน
1. การใช้ภาพประกอบสมจริ ง เหมาะสมกับการนําไปใช้ในกิจกรรมการฟัง-พูด
2. การใช้ภาพประกอบสมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. การใช้สื่อวีดีทศั น์สมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5. สื่ อเสี ยง วีดีทศั น์ มีคุณภาพเสี ยงดีและภาพชัดเจน
รวมทุกด้ าน

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ

IOC

แปล
ผล

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1

ใช้ได้

1
1
1
1

1
0
1
1

1
1
1
1

1
0.67
1
1

ใช้ได้

1
1
1
1
1
42

0
1
1
1
1
38

1
1
1
1
1
42

0.67
1
1
1
1
0.96

ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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จากตารางที่ 6 แสดงว่าผลการประเมินค่ าดัชนี ความสอดคล้องความตรงเชิ งเนื้ อหา
ของบทเรี ยน มีค่าเท่ากับ 0.96 จึงถือว่าบทเรี ยนที่ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น มีคุณภาพและสามารถนําไปใช้ทดลองสอนได้
5.6 นําบทเรี ยนที่ ผ่านการตรวจสอบคุ ณ ภาพแล้ว ไปเตรี ยมจัด พิมพ์เป็ นเอกสาร
ประกอบการสอน และเตรี ยมสื่ อประกอบการสอน เพื่อนําไปทดลองใช้ก ับกลุ่มนักศึ กษาที่ มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 10 คน ในระยะการศึกษานําร่ อง มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิ ทธิภาพ
ของบทเรี ยนและสื่อประกอบการสอน ก่อนนําไปทดลองใช้จริ งในระยะที่ 3 ต่อไป
ขั้นที่ 2 ขั้นการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประเมินผล
การศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาครั้ งนี้ สําหรับหลักสูตร
รายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสมั พันธ์ เมื่อผูว้ ิจยั ออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษาแล้ว จึงได้พฒั นาเครื่ องมือวิจยั สําหรับประเมินประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอน ซึ่ง
ประกอบด้ว ย 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟั ง-พูด ภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบวัดความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการสอน โดยแบ่ง
ขั้นตอนการดําเนิ นงานพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี้
2.1 แบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูด เป็ นขั้นตอน
ประกอบด้วย 1) การกําหนดโครงสร้ างแบบทดสอบ 2) การเขี ยนแบบทดสอบ และ 3) การหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบ รายละเอียดมีดงั นี้
ขั้นที่ 1 การกําหนดโครงสร้ างข้ อสอบ (Test blueprint)
การกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Test specification) เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒ นาแบบทดสอบ ผูว้ ิจยั พิจ ารณาโครงสร้ างข้อสอบ ให้มีเนื้ อหาการ
ทดสอบครอบคลุมรายละเอียดกําหนดเนื้ อหาของหน่วยเรี ยนรู้ และจุดประสงค์ของหน่วยการเรี ยนรู้ท้งั 10
หน่วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ 1) การสรุ ปเรื่ อง
(Summarizing) 2) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) 3) การตอบคําถาม (Quiz) และ 4) แบบทดสอบ
ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ที่มีเนื้อหาข้อสอบเป็ นการใช้ภาษาในหน้าที่สื่อสาร โดยนําเสนอเป็ น
ตารางคุณลักษณะเฉพาะของข้อสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ดังปรากฎในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะข้อสอบ ( Test specification) ของแบบทดสอบความสามารถใน
การฟัง-พูด 4 ตอน คือ การสรุ ปเรื่ องที่ฟัง บทบาทสมมติ การตอบคําถาม และข้อสอบปรนัย
Part
Part 1:
Summa
-rizing

Objectives
Knowledge (K)
Listening
1. To get main ideas and
details.
2. To make inferences.
Speaking
1. To summarize and
paraphrase.
2. To use expressions for
giving opinions.
Process (P)
Listening
1. To take notes while
listening.
2. To group key words and
make inferences.
3. To notice key words and
stress words.
4. To notice tone of voice
Speaking
1. To circumlocution to
describe unknown words.
2. To use approximation
instead of unknown words.
3. To use body language.
4. To use tone of voice

Oral skills
(Functions)

Skill
level

Listening
Listening
for gist and
details

Communication

Making
inferences
Speaking
Summarizing
Paraphrasing

Text type
Monologue
/
Informative

Test
technique
Listen
and
summa
-rize

No.
of
items

Time
/mins

1

5

Score
Rubric
scores
0-25
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Oral skills
(Functions)

Skill
level

Knowledge (K)
Listening
1. To get main ideas and
details.
2. To make inferences.
Speaking
1. To respond to question
tags.
2. To use expressions for
agreeing and disagreeing.
3. To use transitional words
for giving causes and effects.
Process (P)
Listening
1. To notice expressions for
agreeing and disagreeing.
2. To notice transitional
words showing causes and
effects.
3. To notice body language
and notice tone of voice
4. To focus on key words and
stress
Speaking
1. To circumlocution to
describe unknown words.
2. To use approximation
instead of unknown words.
3. To use body language.
4. To use tone of voice.

Listening
Listening
for advices

Commu
nication

Knowledge (K)
Listening
To get main ideas and
understand the speaker’s
purpose.
Speaking
To respond to the given
questions.
Process (P)
Listening
Pay attention to key words.
Speaking
Asking for clarification when
needed.

Listening
Listening
for gist

Knowledge (K)
Speaking
To use expressions to
communicate in the given
situations.

Speaking
functions

Part

Objectives

Part 2:
Short
roleplay

Part 3:
Quiz

Part 4:
Indirect
speaking

or
Listening
for causes
and effects

Text type
Cue
cards/
informal
conversation

Test
technique
Role
play

No.
of
items

Time
/mins

1

5

Score
Rubric

scores
0-25

Situation
1: Asking
and
giving
advices

Speaking
Asking
and giving
advices

or
Situation
2: Asking
and
giving
causes
and
effects

or
Asking
and giving
causes and
effects

(Choose
a
situation)

Commu
nication

Question
s

Open
questions

5

5

Rubric
scores
0-2

Commu
nication

Test
paper

4Multiple
choices

30

30

30

32

45

90

Speaking
Giving
informatio
n

Total
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จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นลักษณะของโครงสร้างข้อสอบที่ใช้สาํ หรับวัดความสามารถ
ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ จํานวน 4 ตอน การทดสอบแต่ ละตอนกําหนดจุ ดประสงค์ของการทดสอบ
ด้านความรู ้ และด้านกระบวนการ ของทักษะการฟั งและทักษะการพูด การใช้ทกั ษะย่อยในการฟังเพื่อ
ความเข้าใจ การใช้หน้าที่ทางภาษาในการพูดสื่ อสาร ชนิ ดของการทดสอบ จํานวนของการทดสอบ เวลา
ในการทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน โดยรายละเอียดการดําเนินงานพัฒนาแบบทดสอบ พอสรุ ปได้
ดังนี้
ผูว้ ิ จ ัยสร้ างแบบทดสอบทางวัด ความสามารถในการฟั ง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยอาศัย
แนวคิดการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามแนวสื่อสารของ Carroll (1980),
Bachman และ Palmer (1996) และเสงี่ยม โตรั ต น์ (2538) เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบและกําหนด
โครงสร้างข้อสอบ เริ่ มจากการกําหนดจุ ดประสงค์ของแบบทดสอบ ผูว้ ิจยั พิจารณาคัดเลือกเนื้ อหาและ
สาระการเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุม จากบทเรี ยนที่ใช้ในการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษา โดยกําหนดให้มีเนื้อหาสาระ ด้านคําศัพท์ โครงสร้างและหน้าที่ภาษา ครอบคลุมหน่ วยการเรี ยนรู้
ทั้ง 10 หน่ ว ย ซึ่ งนํา ไปใช้เ ป็ นแบบทดสอบชุ ด เดี ย วสํา หรั บ นํา ไปใช้ว ดั ความสามารถการฟั ง -พูด
ภาษาอังกฤษ ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง 30 คน ก่อนและหลังการเรี ยน (Pretest-Posttest) ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดรายละเอียดของการทดสอบแต่
ละตอนไว้ ดังนี้
ตอนที่ 1 การสรุ ป เรื่ อ งที่ฟัง (Summarizing) เป็ นการทดสอบรายบุ ค คล โดยให้
นัก ศึ ก ษาฟั ง บทสนทนาอย่ า งสั้ น ความยาวประมาณ 1 นาที เนื้ อ หาของบทฟั ง เป็ นบทพูด (Short
monologue) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เมื่อนักศึกษาฟังเสร็ จแล้ว กําหนดให้เวลาในการเตรี ยม
ตัวก่อนพูดเป็ นเวลา 2 นาที หลังจากนั้น ให้นกั ศึกษา 1) พูดสรุ ปเนื้ อหาจากเรื่ องที่ฟัง และ 2) แสดงความ
คิดเห็น เกี่ ยวกับเรื่ องที่ ฟัง ใช้เวลาในการพูดคนละไม่เกิน 2 นาที รวมระยะเวลาในการทดสอบคนละ
ประมาณ 5 นาที
1.1 กําหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ
ผูว้ ิจยั กําหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ โดยแบ่งจุดประสงค์ของการทดสอบออกเป็ น
ด้านความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย จุดประสงค์ดา้ นความรู้ (Knowledge)
และจุดประสงค์ดา้ นทักษะกระบวนการ (Process) ดังนี้
ความสามารถในการฟัง ได้แก่ ด้านความรู้ (K) คือ จับใจความสําคัญหรื อประเด็นหลัก
ของเรื่ องที่ฟัง และ 2) ฟังเพื่อเก็บรายละเอียดเฉพาะเจาะจง และด้านกระบวนการ (P) คือ 1) จดบันทึกขณะ
ฟัง 2) จัดกลุ่มของคําสําคัญเพื่อสรุ ปเนื้อหาที่ฟัง และ 3) สังเกตการใช้น้ าํ เสียงเพื่อเข้าใจทัศนคติของผูพ้ ดู
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ความสามารถในการพูด ได้แก่ ด้านความรู้ (K) คือ 1) พูดสรุ ปและถอดความสิ่ งที่ได้ยิน
2) พูดประโยคแสดงความคิดเห็น และด้านกระบวนการ (P) คือ 1) ใช้คาํ อธิบายแทนการใช้คาํ ศัพท์ที่ไม่
รู้จกั 2) เลือกคําที่มีความหมายเหมือนหรื อใกล้เคียงแทนคําศัพท์ที่ไม่รู้จกั 3) ใช้ภาษาท่าทางสื่อความหมาย
และ 4) ใช้น้ าํ เสี ยงสื่ อความหมาย
1.2 กําหนดเนือ้ หาของการทดสอบ
เนื้อหาของบทฟัง พิจารณาจากเนื้ อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็ นบทพูด
คนเดี ย วที่ ให้ข ้อมูลเกี่ ยวกับการเริ่ มก่อตั้งประชาคมอาเซี ยน จํานวนประเทศสมาชิ กที่ ร วมตัว กันและ
จุดประสงค์ของการก่อตั้ง เพื่อให้ความร่ วมมือกันในด้านความมัน่ คง เศรษฐกิ จ และสังคม และการให้
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ เมื่อมีการเปิ ดความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน (AEC) ในปี ค.ศ. 2015
1.3 กําหนดชนิดของการทดสอบ
การทดสอบเป็ นการฟัง โดยการจับประเด็น สําคัญและเรี ยบเรี ยง จากนั้น จึ งพูดสรุ ป
เนื้ อหาตามความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังได้ ภายในเวลาที่กาํ หนด บทฟังที่ใช้มี
1 บทฟัง ความยาวประมาณ 1 นาที ใช้เวลาในการทดสอบคนละไม่เกิน 5 นาที
1.4 กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน
ผูว้ ิจ ัยกําหนดการให้เกณฑ์ก ารให้คะแนน โดยใช้แนวคิ ด จากการศึ กษาเกณฑ์การให้
คะแนนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ (Weir, 1990; Knight, 1992; Brown, 2001) และนํามาประยุกต์ใช้
ในการให้ค ะแนน เป็ นเกณฑ์การให้ค ะแนนแบบแยกส่ วน (Analytical rubric) เพื่อใช้ในการประเมิ น
ความสามารถของนักศึกษา ดังนี้
การสรุ ปเรื่ องที่ฟัง มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยพิจารณาการให้คะแนน แบ่งออกเป็ น 5
ด้านๆ ละ 5 คะแนน คือ 1) ความคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความเข้าใจ (Comprehension) 3) ความถูกต้อง
(Accuracy) 4) ความสําเร็ จของงาน (Task achievement) และ 5) การใช้ภาษาท่าทาง (Body language)
ทั้งนี้ การให้คะแนนแต่ละด้าน มีรายละเอียดการตัดสินให้คะแนน ดังนี้
0 คะแนน หมายถึง ไม่เข้าใจเรื่ องที่ฟัง และพูดสรุ ปไม่ได้ใจความ
1 คะแนน หมายถึง พอเข้าใจเรื่ องที่ฟังบ้างเล็กน้อย พูดไม่เป็ นประโยคและสรุ ปนอกประเด็น
2 คะแนน หมายถึง เข้าใจเรื่ องที่ฟังเพียงเล็กน้อย และพูดสรุ ปนอกประเด็น มักพูดผิดไวยากรณ์
3 คะแนน หมายถึง เข้าใจเรื่ องที่ฟังบางประเด็น จับประเด็นไม่สาํ คัญ และพูดสรุ ปไม่ชดั เจน
4 คะแนน หมายถึง เข้าใจเรื่ องที่ฟังเกือบทุกประเด็น จับประเด็นสําคัญได้ และพูดสรุ ปค่อนข้าง
ชัดเจน
5 คะแนน หมายถึง เข้าใจเรื่ องที่ฟังทุกประเด็น จับประเด็นสําคัญได้ และพูดสรุ ปได้ชดั เจน
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1.5 วิธีการตรวจและให้ คะแนน
ในการทดสอบสรุ ป เรื่ อ งที่ ฟัง ผูว้ ิจ ัย และอาจารย์ต่ า งชาติ อี ก 1 ท่ า น เป็ นผูร้ ่ ว มกัน
ดําเนินการทดสอบนักศึกษา โดยก่อนเริ่ มการทดสอบได้ดาํ เนินการซักซ้อมการตรวจให้คะแนน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจสอดคล้องตรงกันและตรวจสอบความน่ าเชื่อถือการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ด้วยการ
สุ่มนักศึกษา 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง มาทําการทดสอบให้คะแนน จากนั้นนําผลคะแนนที่ได้จาก
ผูว้ ิจยั และอาจารย์ต่างชาติมาเปรี ยบเทียบดูความใกล้เคียงหรื อแตกต่างกัน หากคะแนนที่ให้กบั นักศึกษา
คนเดียวกันมีความใกล้เคียงกัน ถือว่าการให้คะแนนมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกัน
หลังจากนั้น ผูว้ ิจยั และอาจารย์ต่างชาติจึงดําเนิ นการทดสอบนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง
จํานวน 30 คน โดยแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ดําเนิ นการทดสอบแยกห้องๆ ละ 1 กลุ่ม ทําการ
ทดสอบในเวลาเดี ยวกัน และใช้เกณฑ์การตรวจและให้ค ะแนนเหมือนกัน ซึ่ งผูว้ ิจ ัยเป็ นผูใ้ ห้คาํ อธิบาย
ชี้แจงรายละเอียด เพื่อทําความเข้าใจให้ถกู ต้องตรงกันกับอาจารย์ต่างชาติ ดังนั้น การทดสอบในตอนนี้ จึง
เป็ นการให้คะแนนที่มาจากเกณฑ์เดียวกันในการตรวจให้คะแนน ทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตอนที่ 2 การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) เป็ นการทดสอบคู่ โดยให้นกั ศึกษาแสดง
บทบาทสมมติ จากชุดสถานการณ์สมมติที่กาํ หนดให้ และสวมบทบาทที่ ได้รับ ผูว้ ิจยั เตรี ยมสถานการณ์
สมมติ ไว้ 2 สถานการณ์ ให้นัก ศึก ษาสุ่ มมาเพียง 1 สถานการณ์ จากนั้น ผูว้ ิจ ัยอธิบายรายละเอีย ดของ
สถานการณ์ที่นกั ศึกษาสุ่ มได้มา และแจ้งกําหนดเวลา คือ มีเวลาในการเตรี ยมการพูด 2 นาที และใช้เวลา
ในการแสดงบทบาทสมมติ ไม่เกิน 2 นาที
2.1 กําหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ
ผูว้ ิจยั กําหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ โดยแบ่งจุดประสงค์ของการทดสอบออกเป็ น
ด้านความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย จุดประสงค์ดา้ นความรู้ (Knowledge)
และจุดประสงค์ดา้ นทักษะกระบวนการ (Process) ดังนี้
ความสามารถในการฟั ง ได้แก่ ด้านความรู้ (K) คือ 1) จับใจความสําคัญหรื อประเด็น
หลัก 2) เข้าใจจุดประสงค์ของผูพ้ ดู และด้านกระบวนการ (P) คือ 1) สังเกตประโยคที่ ใช้แสดงความเห็น
ด้วยหรื อไม่เห็นด้วย 2) สังเกตคําเชื่อมแสดงสาเหตุและผล 2) สังเกตสีหน้าท่าทาง และนํ้าเสี ยงของผูพ้ ูด
3) มุ่งสนใจคําสําคัญหรื อคําที่เน้นหนัก และ 4) สังเกตภาพและบริ บท
ความสามารถในการพูด ได้แก่ ด้านความรู้ (K) คื อ 1) พูด ประโยคคําถาม (Question
tags) 2) พู ด แสดงความคิ ด เห็ น เห็ น ด้ว ยหรื อไม่ เ ห็ น ด้ว ย 3) พู ด เพื่ อ ขอและให้เ หตุ ผ ล และด้า น
กระบวนการ (P) คือ 1) ใช้คาํ อธิ บายแทนการใช้คาํ ศัพท์ที่ไม่รู้จกั 2) เลือกคําที่มีความหมายเหมือนหรื อ
ใกล้เคียงแทนคําศัพท์ที่ไม่รู้จกั 3) ใช้ภาษาท่าทางสื่อความหมาย และ 4) ใช้น้ าํ เสียงสื่อความหมาย
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2.2 กําหนดเนือ้ หาของการทดสอบ
เนื้อหาของสถานการณ์บทบาทสมมติ 2 สถานการณ์ รายละเอียดมีดงั นี้
สถานการณ์ที่ 1 เป็ นสถานการณ์เกิดขึ้นในห้างสรรพสิ นค้า โดยการสนทนากันระหว่าง
เพื่อน 2 คน ชาวไทยและชาวเวียดนาม ทั้งนี้ เพื่อนชาวไทย (Student A) กําลังขอคําแนะนําในการเลือกซื้ อ
ของขวัญให้กบั พี่สาว ซึ่งทั้งคู่ตอ้ งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร และเกิดปั ญหาในการสื่ อสาร คือ เพื่อน
ชาวเวียดนาม (Student B) ต้องการให้คาํ แนะนําซื้อของ 1 อย่าง แต่ไม่รู้คาํ ศัพท์สิ่งของนั้น จึงพยายาม
สื่อสารโดยการอธิบายลักษณะสิ่งของนั้นแทน คู่สนทนาพยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสุ ดท้าย
จึงยอมรับคําแนะนําของเพื่อนอีกฝ่ าย และตอบโต้แสดงความคิดเห็นด้วย หน้าที่ภาษาที่ตอ้ งใช้สื่อสารใน
สถานการณ์น้ ี คือ การขอและให้คาํ แนะนํา การตอบรับคําแนะนํา และแสดงความคิดเห็น
สถานการณ์ ที่ 2 เป็ นสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้ น ในสถานที่ ทาํ งาน โดยเพื่อนร่ ว มงาน 2 คน
กําลังสนทนาเรื่ องสถานที่ไปพักผ่อนในวันหยุด ระหว่างเพื่อนชาวไทยและชาวเวียดนาม ซึ่ งเพื่อนชาว
ไทย (Student A) เริ่ มบทสนทนาขอคําแนะนําสถานที่ ไปจะไปพักผ่อนในวันหยุด เพื่อนชาวเวียดนาม
(Student B) จึ งเสนอแนะสถานที่ แห่ งหนึ่ งในเมืองบาหลี ประเทศอินโดนี เซีย แต่ เกิดปั ญหา คือ จําชื่ อ
สถานที่ น้ ันไม่ ได้ จึ งพยายามอธิ บายลักษณะของสถานที่ แห่ งนั้น เพื่อนชาวไทยจึ งขอเหตุ ผลที่ ควรไป
สถานที่ น้ นั และเพื่ อนชาวเวียดนามให้เหตุ ผล สุ ดท้ายจึ งยอมรั บข้อเสนอแนะของเพื่อนชาวเวี ยดนาม
หน้าที่ภาษาที่ตอ้ งใช้สื่อสารในสถานการณ์น้ ี คือ การขอและให้คาํ แนะนํา การตอบรับคําแนะนํา และการ
ขอและให้เหตุผล
2.3 กําหนดชนิดของการทดสอบ
การทดสอบเป็ นการพู ด สนทนาตามบทบาทสมมติ โดยกํา หนดสถานการณ์ ใ ห้
2 สถานการณ์สนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal conversation) ระหว่างเพื่อน กําหนดให้นักศึกษาทั้ง
คู่ เลือกมา 1 สถานการณ์ และนําบัตรแสดงบทบาท (Role card) ไปทําความเข้าใจและเตรี ยมความพร้อม
ก่อนการพูดเพื่อให้มีความถูกต้องและตรงกับบทบาทของตนเอง เป็ นเวลา 2 นาที จากนั้นจึงแสดงบทบาท
คู่ละไม่เกิน 2 นาที ใช้เวลาในการทดสอบไม่เกินคู่ละ 5 นาที
2.4 กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน
การประเมินความสามารถและให้คะแนนกับนักศึกษาที่ทาํ การทดสอบนั้น ผูว้ ิจยั กําหนด
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพูด โดยอาศัยแนวคิดจากการศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ (Weir, 1990; Knight, 1992; Brown, 2001) และนํามาประยุกต์ใช้ในการให้คะแนน
เป็ นเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่ วน (Analytical rubric) เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดังนี้
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การแสดงบทบาทสมมติ มีค ะแนนเต็ม 25 คะแนน โดยพิจารณาการให้คะแนน แบ่ ง
ออกเป็ น 5 ด้านๆ ละ 5 คะแนน คื อ 1) ความคล่องแคล่ ว (Fluency) 2) ความเข้าใจ (Comprehension)
3) ความถูกต้อง (Accuracy) 4) ความสําเร็ จ ของงาน (Task achievement) และ 5) การใช้ภาษาท่าทาง
(Body language) ทั้งนี้ การให้คะแนนแต่ละด้าน มีรายละเอียดการตัดสินให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน สําหรั บกิ จกรรมบทบาทสมมติ ผูว้ ิจยั กําหนดเกณฑ์การวิเคราะห์
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1. ความคล่องแคล่ว (Fluency)
5 คะแนน
2. ความเข้าใจ (Comprehension)
5 คะแนน
3. ความถูกต้อง (Accuracy)
5 คะแนน
4. ความสําเร็ จของงาน (Task achievement)
5 คะแนน
5. การใช้ภาษาท่าทาง (Body language)
5 คะแนน
และมีเกณฑ์การตัดสินให้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้
0 คะแนน หมายถึง พูดโต้ตอบไม่ได้เลย และไม่เข้าใจเรื่ องที่สนทนา
1 คะแนน หมายถึง พูดโต้ตอบได้เพียงเล็กน้อย พูดไม่เป็ นประโยค และพอเข้าใจเรื่ อง
ที่สนทนาบ้าง
2 คะแนน หมายถึง พูดโต้ตอบได้บา้ ง พอเข้าใจเรื่ องที่สนทนาและสื่อสารได้ แต่มกั ใช้
ประโยคอย่างง่าย พูดโต้ตอบได้เป็ นคําๆ หรื อเป็ นประโยคสั้นๆการใช้คาํ ศัพท์อยู่ในวงจํากัดมาก มักผิด
ไวยากรณ์และการพูดออกเสี ยงไม่ชดั เจน
3 คะแนน หมายถึง พูดโต้ตอบสื่ อสารได้ และเข้าใจเรื่ องที่สนทนาเกื อบทุ กเรื่ อง การ
พูดโต้ตอบมักใช้ประโยคอย่างง่าย พูดโต้ตอบมักผิดไวยากรณ์ ใช้เวลานานในการคิดหาคําศัพท์ที่ตอ้ งการ
เพื่อโต้ตอบสื่ อสาร และการพูดออกเสียงไม่ชดั เจนในบางครั้ง
4 คะแนน หมายถึง พูดโต้ตอบสื่อสารได้และเข้าใจเรื่ องที่สนทนาทุกเรื่ อง พูดประโยค
ซับซ้อนได้บา้ ง แต่บางครั้งมีผดิ ไวยากรณ์ มีความรู้คาํ ศัพท์มากพอ และใช้ในการโต้ตอบได้ทุกเรื่ อง แต่
บางครั้งต้องหยุดคิดหาคําศัพท์ที่ตอ้ งการใช้สื่อสาร
5 คะแนน หมายถึง พูดโต้ตอบสื่ อสารและเข้าใจเรื่ องที่สนทนาทุก เรื่ องได้สําเร็ จ มี
ความรู้และใช้คาํ ศัพท์หลากหลายในการโต้ตอบ แม้บางครั้งต้องใช้เวลาคิด หาคําศัพท์ที่ไม่คุน้ เคย สามารถ
พูดประโยคซับซ้อนหรื อใช้สาํ นวนการพูดคล้ายเจ้าของภาษา การพูดออกเสียงถูกต้องชัดเจน
2.5 วิธีการตรวจและให้ คะแนน
ในการทดสอบแสดงบทบาทสมมติ ผูว้ ิจยั และอาจารย์ต่างชาติ อีก 1 ท่าน เป็ นผูร้ ่ วมกัน
ดําเนินการทดสอบนักศึกษา โดยก่อนเริ่ มการทดสอบได้ดาํ เนินการซักซ้อมการตรวจให้คะแนน เพื่อสร้าง
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ความเข้าใจสอดคล้องตรงกันและตรวจสอบความน่ าเชื่อถือการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ด้วยการ
สุ่มนักศึกษา 2 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง มาทําการทดสอบให้คะแนน จากนั้นนําผลคะแนนที่ ได้จาก
ผูว้ ิจยั และอาจารย์ต่างชาติมาเปรี ยบเทียบดูความใกล้เคียงหรื อแตกต่างกัน หากคะแนนที่ให้กบั นักศึกษา
คนเดียวกันมีความใกล้เคียงกัน ถือว่าการให้คะแนนมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกัน
หลังจากนั้น ผูว้ ิจยั และอาจารย์ต่างชาติ จึ งร่ ว มกัน ดําเนิ น การทดสอบนัก ศึ ก ษากลุ่ม
ตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ดําเนินการทดสอบแยกห้องๆ ละ 1 กลุ่ม
ทําการทดสอบในเวลาเดี ยวกัน และใช้เกณฑ์ก ารตรวจและให้ค ะแนนเหมือนกัน ซึ่ งผูว้ ิจ ัยเป็ นผูใ้ ห้
คําอธิบายชี้แจงรายละเอียด เพื่อทําความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันกับอาจารย์ต่างชาติ ดังนั้น การทดสอบ
ในตอนนี้ จึงเป็ นการให้คะแนนที่มาจากเกณฑ์เดียวกันในการตรวจให้คะแนน ทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตอนที่ 3 การตอบคําถาม (Quiz) เป็ นการทดสอบรายบุคคล โดยให้นกั ศึกษาตอบคําถาม
ที่สุ่มมา 5 ข้อ จากชุดคําถาม 10 ข้อ ซึ่งเป็ นคําถามเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูดในการ
เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาได้ยนิ คําถามแล้ว มีเวลาในการตอบคําถามข้อละ 1 นาที ใช้เวลาใน
การทดสอบคนละไม่เกิน 5 นาที
3.1 กําหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ
ผูว้ ิจยั กําหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ โดยแบ่งจุดประสงค์ของการทดสอบออกเป็ น
ด้านความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย จุดประสงค์ดา้ นความรู้ (Knowledge)
และจุดประสงค์ดา้ นทักษะกระบวนการ (Process) ดังนี้
ความสามารถในการฟัง ได้แก่ ด้านความรู้ (K) คือ 1) จับใจความสําคัญหรื อประเด็น
หลัก 2) เข้าใจจุดประสงค์ของผูพ้ ดู และด้านกระบวนการ (P) คือ มุ่งสนใจคําสําคัญหรื อคําที่เน้นหนัก
ความสามารถในการพูด ได้แก่ ด้านความรู้ (K) คือ บอกข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟัง
และกลยุทธ์การพูด และด้านกระบวนการ (P) คือ ขอความกระจ่างเมื่อไม่เข้าใจคําถาม
3.2 กําหนดเนือ้ หาของการทดสอบ
เนื้อหาที่ใช้ในการถามตอบเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูด
ในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาได้เรี ยนรู้และฝึ กฝนมาจากหน่วยการเรี ยนรู้ 10 บทเรี ยน โดยผูว้ ิจยั
พิจารณากําหนดแบ่งเป็ นกลยุทธ์การฟัง 5 ข้อ และกลยุทธ์การพูด 5 ข้อ เพื่อทราบถึงความตระหนักและ
การใช้ประโยชน์ของกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ
3.3 กําหนดชนิดของการทดสอบ
การทดสอบตอนนี้ เป็ นการสร้างคําถามเพื่อให้นกั ศึกษาตอบข้อมูล ที่แสดงถึงเทคนิ ควิธี
ที่ใช้ในการทํากิ จกรรมเรี ยนรู ้ ดา้ นทักษะการฟังและทัก ษะการพูดสื่ อสาร โดยเป็ นคําถามปลายเปิ ดให้
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นักศึกษาตอบตามความเป็ นจริ งที่ตนเองได้ฝึกใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ
3.4 กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน
การทดสอบโดยการตอบคําถาม เพื่อให้นักศึกษาบอกข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้กลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาของตนเอง โดยผูว้ ิจ ัยสุ่ มข้อคําถาม 5 ข้อ จากชุ ดคําถาม 10 ข้อ มีค ะแนนข้อละ 2 คะแนน
คะแนนเต็ม 10 เมื่อได้ยนิ ถามคําถามแล้ว ให้เวลาในการตอบข้อละไม่เกิน 1 นาที ใช้ในการทดสอบคนละ
ไม่เกิน 5 นาที โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
2 คะแนน หมายถึง เข้าใจคําถามและสามารถตอบได้
1 คะแนน หมายถึง เข้าใจคําถาม แต่ไม่สามารถตอบได้
0 คะแนน หมายถึง ไม่เข้าใจคําถาม และไม่สามารถตอบได้
3.5 วิธีการตรวจและให้ คะแนน
ในการทดสอบตอนนี้ ผูว้ ิจ ัยและอาจารย์ต่ างชาติอีก 1 ท่าน เป็ นผูร้ ่ ว มกัน ดําเนิ นการ
ทดสอบ นัก ศึกษากลุ่มตัว อย่างจริ ง จํานวน 30 คน โดยแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ดําเนิ น การ
ทดสอบแยกห้องๆ ละ 1 กลุ่ ม ทําการทดสอบในเวลาเดียวกัน และใช้เกณฑ์ก ารตรวจและให้ค ะแนน
เหมือนกัน ซึ่งผูว้ ิจยั เป็ นผูใ้ ห้คาํ อธิบายชี้ แจงรายละเอียด เพื่อทําความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันกับอาจารย์
ต่างชาติ ดังนั้น การทดสอบในตอนนี้ จึงเป็ นการให้คะแนนที่มาจากเกณฑ์เดียวกันในการตรวจให้คะแนน
ทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตอนที่ 4 แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือ ก (Multiple choices) เป็ นการทดสอบ
รายบุค คล โดยใช้ข ้อสอบปรนัยชนิ ด 4 ตัว เลือก จํานวน 35 ข้อ เพื่อทดสอบความสามารถในการพูด
ทางอ้อม (Indirect speaking) กําหนดเวลาในการทําข้อสอบข้อละ 1 นาที รวม 35 นาที ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการ
ข้อสอบปรนัยเพียง 30 ข้อ แต่สร้างข้อสอบเกิ นไว้ 5 ข้อ เนื่ องจากต้องนําไปใช้ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
ของข้อสอบปรนัยก่อนนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง
4.1 กําหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ
ผูว้ ิจยั กําหนดจุดประสงค์ของการทดสอบความสามารถในการพูดทางอ้อม คือ มีความรู้
(K) ในการโต้ตอบสนทนาโดยใช้หน้าที่ภาษาสื่อสารได้ถกู ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่กาํ หนด
4.2 กําหนดเนือ้ หาของการทดสอบ
เนื้ อ หาข้อ สอบที่ น ํา มาใช้ใ นการออกข้อ สอบปรนัย นี้ ผูว้ ิ จ ัย พิจ ารณาเนื้ อ หาสาระ
ครอบคลุ มหน้าที่ การใช้ภาษาพูดสื่ อสารในสถานการณ์ต่ างๆ จากหน่ ว ยการเรี ยนรู้ท้ ัง 10 บท เพื่อให้
นัก ศึก ษาแสดงความรู ้ เกี่ ยวกับประโยคแสดงหน้าที่ ภ าษา (Expressions) ในสถานการณ์ สื่อสาร อาทิ
ประโยคแสดงการเปรี ยบเทียบเปรี ยบต่าง ประโยคแสดงการเล่าเรื่ องเหตุการณ์ในอดีต ประโยคแสดงการ
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ขอและตอบรับคําแนะนํา ประโยคแสดงการขอและอธิบายเหตุ ผล ประโยคแสดงความชอบหรื อไม่ชอบ
ประโยคแสดงขอและบอกทิศทาง ประโยคแสดงการคาดการณ์ ประโยคแสดงการขอและให้ความคิดเห็น
ประโยคแสดงการขอและการตอบรับอนุญาต
4.3 กําหนดชนิดของการทดสอบและเกณฑ์การให้ คะแนน
การทดสอบตอนนี้ เป็ นการทําข้อสอบปรนัย ชนิ ด 4 ตัว เลื อก (4-multiple choices)
เพื่อให้นกั ศึกษาเลือกคําตอบที่ถกู ต้องเพียง 1 ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ หากเลือกคําตอบที่
ถูกต้องได้ 1 คะแนน หากเลือกคําตอบผิด ได้ 0 คะแนน และหากไม่ตอบได้ 0 คะแนน
4.4 วิธีการตรวจและให้ คะแนน
ในการทดสอบตอนนี้ ผูว้ ิจยั เป็ นผูจ้ ดั สอบนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง ทั้ง 30 คน ก่อนทํา
การทดสอบให้คาํ อธิบายรายละเอียด คําชี้แจงกําหนดเวลาการทําข้อสอบ และการให้คะแนน เพื่อทําความ
เข้าใจให้ถกู ต้องตรงกัน ทั้งการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ขั้นที่ 2 การเขียนแบบทดสอบ
เมื่อกําหนดโครงสร้างคุณลักษณะเฉพาะของข้อสอบและรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องแล้ว
ผูว้ ิ จ ัย ดํา เนิ น การเขี ย นแบบทดสอบวัด ความสามารถในการฟั ง -พูด ภาษาอัง กฤษ ประกอบด้ว ย
แบบทดสอบ 4 ตอน คือ 1) การสรุ ปเรื่ อง (Summarizing) 2) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) 3) การ
ตอบคําถาม (Quiz) และ 4) แบบทดสอบชนิ ดปรนัย 4 ตัวเลือก (Multiple choices) 35 ข้อ จากนั้นจึงนํา
แบบทดสอบทั้งหมด ไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั ต่อไป
ในส่วนของแบบทดสอบชนิ ดปรนัย 4 ตัวเลือก ผูว้ ิจยั เขียนข้อสอบ จํานวน 35 ข้อ ซึ่งเกิน
กว่าข้อสอบที่ตอ้ งการใช้จริ ง 5 ข้อ กล่าวคือ ข้อสอบปรนัยที่ตอ้ งการใช้จริ ง มีจาํ นวน 30 ข้อ แต่ผวู ้ ิจยั เขียน
เพิ่มอีก 5 ข้อ และต้องนําข้อสอบปรนัยทุกข้อไปทดลองใช้กบั นักศึกษากลุ่มอื่นที่มีความสามารถใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างจริ ง เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแจก (r) และค่าความเชื่อมัน่ สูตร KR-20 ก่อน
นําข้อสอบปรนัยไปใช้ในการศึกษานําร่ องและการทดลองจริ งต่อไป ซึ่งอาจมีขอ้ สอบบางข้อต้องถูกตัดทิ้ง
ไป เนื่องจากข้อสอบที่ดีตอ้ งมีค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.2 - 0.8 จึงเป็ นข้อสอบที่
สามารถนําไปใช้ได้จริ ง
ขั้นที่ 3 การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
เมื่อเขียนแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษแล้ว ผูว้ ิจยั นําเสนอให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาด้านจุดประสงค์ เนื้ อหาสาระ เกณฑ์การให้คะแนน ความ
ถูก ต้อ งของภาษา ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการทํา แบบทดสอบ และแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง
แบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา ก่ อนนําเสนอให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน (Inter-rater
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reliability) เพื่อตรวจสอบประเมินความสอดคล้อง และความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content validity) ผลจาก
การประเมินและวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ปรากฏดังตารางที่ 8 และ
9 ดังนี้
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบการฟังพูด (การสรุ ปเรื่ องที่ฟัง การแสดงบทบาทสมมติ และการตอบคําถาม) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
รายการประเมินความสอดคล้ อง
1. การทดสอบมีเนื้อหาครอบคลุมความสามารถด้านการ
ฟังที่เรี ยนในบทเรี ยน
2. การทดสอบมีเนื้อหาครอบคลุมความสามารถด้านการ
พูดที่เรี ยนในบทเรี ยน
3. การทดสอบมีแนวทางในการใช้กลยุทธ์การฟัง-พูด
4. ความยากง่ายของเนื้ อหาในบทฟัง
5. ปริ มาณของเนื้ อหาในบทฟัง
6. การกําหนดสถานการณ์เพื่อพูดสื่ อสาร
7. ความเหมาะสมของภาระงานที่กาํ หนดให้พดู สื่อสาร
8. ปริ มาณภาระงานการทดสอบที่กาํ หนด
9. ความเหมาะสมของเวลาในการทดสอบ
10. การกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนการฟัง-พูด
รวม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
แปล
IOC
ผล
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
ใช้ได้
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
10

0
0
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
1
1
1
10

0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
0.93

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็ น ว่าแบบทดสอบการฟั ง-พูด ภาษาอังกฤษ มีค่ าดัชนี ค วาม
สอดคล้องความตรงเชิงเนื้ อหาทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 ซึ่งอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.5 - 1 จึ งเป็ นค่ าดัชนี ที่สามารถ
ยอมรับได้ ดังนั้น แบบทดสอบความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้ น มีคุณภาพและ
เหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการทดสอบต่อไป
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องของการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ สําหรับข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
รายการประเมินความสอดคล้ อง
1. ข้อสอบมีเนื้อหาครอบคลุมการใช้ประโยคแสดงหน้าที่
ภาษาที่เรี ยนในบทเรี ยน
2. ความยากง่ายของเนื้อหาข้อสอบ
3. ภาษาที่ใช้ในการตั้งคําถามมีความชัดเจน
4. ความยาวของคําถามมีความเหมาะสม
5. ความเหมาะสมของเวลาในการทําข้อสอบ
6. ความเหมาะสมของปริ มาณข้อสอบ
7. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหาของข้อสอบ
8. การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบ
รวม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
แปล
IOC
ผล
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1

1

1

1

ใช้ได้

1
1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็ นว่าแบบทดสอบการฟั ง-พูด ชนิ ดข้อสอบปรนัย จํานวน 35
ข้อ มีค่าดัชนี ความสอดคล้องความตรงเชิงเนื้ อหาทั้งฉบับ เท่ากับ 1 ซึ่งอยูใ่ นช่วงระหว่าง 0.5 - 1 จึงเป็ นค่า
ดัชนีที่สามารถยอมรับได้ ดังนั้น ข้อสอบปรนัยชุดนี้ จึงมีความเหมาะสมในการนําไปใช้ทดลอง (Try out)
กับ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถใกล้เ คี ย งกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจริ ง เพื่ อ การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของ
แบบทดสอบต่อไปก่อนนําไปใช้จริ ง
จากนั้น ผูว้ ิจยั นําแบบทดสอบเฉพาะที่ เป็ นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 35 ที่
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว ไปให้นักศึกษาชั้นปี ที่ 4
สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัว อย่างจริ ง
จํานวน 30 คน ทดลองทําข้อสอบปรนัย เพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ โดยผลคะแนนที่
ได้จากการทําแบบทดสอบนําไปใช้ในการหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบ โดยวิธีของ Kuder-Richardson สูตร KR-20 ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 35 ข้อ
ข้ อที่

ค่าอํานาจ ค่าความยาก
จําแนก (p)
ง่ าย (r)

ผลการวิเคราะห์

ข้ อ
ที่

ค่าอํานาจ
จําแนก (p)

ค่าความยาก
ง่ าย (r)

1

0.75

0.00

ตัดทิง้

19

0.51

0.73

2

0.44

0.39

20

0.51

0.73

3

0.53

0.78

21

0.25

0.78

4

0.58

0.63

22

0.58

0.63

5

0.76

0.77

23

0.50

0.50

6

0.76

0.77

24

0.38

0.00

7

0.00

0.00

ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ค่อนข้างง่าย
จําแนกดี
ค่อนข้างง่าย
จําแนกดี
ค่อนข้างง่าย
จําแนกดี
ตัดทิ้ง

25

0.76

0.33

8

0.50

0.50

26

0.58

0.63

9

0.57

0.38

27

0.25

0.78

10

0.51

0.37

28

0.58

0.63

11

0.58

0.63

29

0.42

0.62

12
13

0.19
0.42

0.18
0.62

ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ตัดทิ้ง

30
ยากง่ายปานกลาง 31

0.10
0.58

-0.57
0.63

14

0.37

0.27

32

0.51

0.73

จําแนกดี
ค่อนข้างยาก
จําแนกดี

ผลการวิเคราะห์
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ค่อนข้างยาก
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ตัดทิ้ง
ค่อนข้างง่าย
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ค่อนข้างยาก
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ตัดทิ้ง
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
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ข้ อ
ที่

ค่าอํานาจ
จําแนก (p)

ค่าความยาก
ง่ าย (r)

15

0.57

0.38

16

0.63

0.78

17

0.58

0.63

18

0.25

0.78

ผลการวิเคราะห์
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ค่อนข้างง่าย
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ค่อนข้างยาก
จําแนกดี

ข้ อ
ที่

ค่าอํานาจ
จําแนก (p)

ค่าความยาก
ง่ าย (r)

33

0.57

0.38

34

0.53

0.78

35

0.53

0.78

-

-

-

ผลการวิเคราะห์
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง
จําแนกดี
-

จากตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์คุ ณ ภาพแบบทดสอบปรนัยทั้งฉบับ พบว่าใน
ข้อสอบจํานวน 35 ข้อ มีขอ้ สอบที่ตอ้ งตัดทิ้ง จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1, 7, 12, 24, และ 30 เนื่ องจาก
เป็ นข้อสอบไม่ดี ข้อสอบที่ ดีตอ้ งมีค่ าความยากง่ าย (p) และค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่ วง 0.2 - 0.8 จึ ง
สามารถนําไปใช้ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทดลองนําร่ องและกลุ่มตัวอย่างจริ งได้ ดังนั้น ข้อสอบที่
สามารถนําไปใช้ได้ มีจาํ นวน 30 ข้อ ซึ่งเป็ นข้อสอบที่มีค่าอํานาจจําแนกและค่าความยากง่ายอยู่ในช่วงที่
สามารถยอมรับได้ และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ (KR-20) เท่ากับ 0.85 ผลจากการวิเคราะห์ สรุ ป
ได้ว่าข้อสอบมีความตรงและมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงนําข้อสอบปรนัย จํานวน 30 ข้อ ไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างทดลองนําร่ อง และกลุ่มตัวอย่างจริ งในระยะที่ 3 ต่อไป
2.2 แบบทดสอบความรู้เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดย
เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้ในการวัดความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คือ คําถาม (Quiz) จํานวน 20 ข้อ และ
สุ่มมาเพียง 5 ข้อ สําหรับถามนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เนื้อหาสาระของคําถามเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ย นจากหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท้ ัง 10 บท ที่ ผูว้ ิจ ัยนํามาตั้งคํา ถามให้มี เนื้ อหาครอบคลุ ม และใช้เ ป็ น
แบบทดสอบชุดคําถามเดียวสําหรับวัดความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยนของกลุ่มตัวอย่างจริ ง ก่ อนและ
หลังการเรี ยน (Pretest-Posttest) ด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ มีข้ นั ตอนการ
ดําเนินงาน ประกอบด้วย 1) การกําหนดโครงสร้างแบบทดสอบ 2) การเขียนแบบทดสอบ และ 3) การหา
คุณภาพของแบบทดสอบ รายละเอียดมีดงั นี้
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ขั้นที่ 1 การกําหนดโครงสร้ างข้ อสอบ (Test blueprint)
การกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Test specification) เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒ นาแบบทดสอบ ผูว้ ิจยั พิจ ารณาโครงสร้ างข้อสอบ ให้มีเนื้ อหาการ
ทดสอบความรู้ครอบคลุมรายละเอียดจากเนื้ อหาของหน่วยเรี ยนรู้ 10 บทเรี ยน โดยนําเสนอเป็ นตารางคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบวัดความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดังปรากฏในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะข้อสอบ ( Test specification) ของแบบทดสอบวัดความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
Part
Quiz

Objectives
Knowledge (K)
Listening
To get main ideas and
understand the speaker’s
purpose.
Speaking
To respond to the given
questions.
Process (P)
Listening
Pay attention to key words.
Speaking
Asking for clarification
when needed.

Oral skills
(Functions
)

Listening
Listening
for gist
Speaking
Giving
infomation

Skill
level
Communication

Text type
20
Questions
including,
formation
of
ASEAN,
famous
people,
folktale,
food,
weather,
religion,
tradition,
tourist
attractions
transport,
and belief

Test
technique

No.of
item

Close
questions

5

Time
/mins

5

Score
Rubric

scores
0-2

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็ น ลัก ษณะของโครงสร้ างข้อสอบที่ ใช้สําหรั บวัด ความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การกําหนดจุดประสงค์ของการทดสอบด้านความรู้และด้านกระบวนการของ
ทักษะการฟัง-พูด การใช้ทกั ษะย่อยในการฟังเพื่อความเข้าใจ การพูดตอบคําถาม ชนิ ดของการทดสอบ
จํานวนของการทดสอบ เวลาในการทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน โดยรายละเอียดการดําเนิ นงาน
พัฒนาแบบทดสอบ พอสรุ ปได้ดงั นี้
1.1 การกําหนดจุดประสงค์ ของแบบทดสอบ
ผูว้ ิจยั สร้างแบบทดสอบทางวัดความความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยอาศัยแนวคิด
การสร้ างแบบทดสอบวัด ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามแนวสื่ อสารของ Carroll (1980),
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Bachman กับ Palmer (1996) และเสงี่ ยม โตรั ต น์ (2538) เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบและกําหนด
โครงสร้างข้อสอบ เริ่ มจากการกําหนดจุ ดประสงค์ของแบบทดสอบ ผูว้ ิจยั พิจารณาคัดเลือกเนื้ อหาและ
สาระการเรี ยนรู ้ที่ครอบคลุม จากบทเรี ยนที่ใช้ในการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษา และได้กาํ หนดจุดประสงค์ของแบบทดสอบไว้ ดังนี้
ความสามารถในการฟั ง ได้แก่ ด้านความรู้ (K) คือ 1) จับใจความสําคัญหรื อประเด็น
หลัก 2) เข้าใจจุดประสงค์ของผูพ้ ดู และด้านกระบวนการ (P) คือ มุ่งสนใจคําสําคัญหรื อคําที่เน้นหนัก
ความสามารถในการพูด ได้แก่ ด้านความรู้ (K) คือ บอกข้อมูลความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคม
อาเซียน และด้านกระบวนการ (P) คือ ขอความกระจ่างเมื่อไม่เข้าใจคําถาม
1.2 กําหนดเนือ้ หาของการทดสอบ
การกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของข้อสอบ (Test specification) เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ ผูว้ ิจยั พิจารณาโครงสร้างเนื้ อหาของโจทก์คาํ ถาม ให้มี
ความสอดคล้องกับเนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับอาเซี ยน และครอบคลุมบทเรี ยนทั้ง 10 หน่ ว ย ซึ่ งมีหัว ข้อที่
เกี่ยวข้อง คือ 1) อาหารประจําชาติ 2) แหล่งท่องเที่ยวหรื อสถานท่องเที่ยว 3) เรื่ องเล่าหรื อนิ ทาน 4) สภาพ
ภูมิอากาศ 5) บุ คคลที่ มีชื่อเสี ยง 6) สิ นค้าและบริ การ 7) เทศกาลหรื อประเพณี 8) การคมนาคมขนส่ ง 9)
ศาสนาและความเชื่ อ และ 10) คําขวัญและความเป็ นมาของอาเซียน กําหนดให้ชุดคําถามมีขอ้ คําถาม
จํานวน 20 ข้อ สําหรั บใช้ในการสุ่ มข้อคําถาม 5 ข้อ เพื่อถามวัดความรู้เกี่ ยวกับประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษารายบุคคล ก่อนและหลังเรี ยน
1.3 กําหนดชนิดของการทดสอบและเกณฑ์การให้ คะแนน
การทดสอบตอนนี้ เป็ นการตอบคําถามปลายปิ ด (Close questions) ที่ ตอ้ งการข้อมูล
เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีคาํ ตอบที่ถกู ต้องเพียง 1 คําตอบ โดยผูว้ ิจยั สุ่มถามคําถามกับนักศึกษารายบุคคล คนละ
5 ข้อๆ ละ 2 คะแนน ใช้เวลาในการตอบคําถาม เมื่อได้ยินคําถามแล้ว มีเวลาในการตอบคําถามข้อละ 1
นาที รวมเวลาในการทดสอบไม่เกินคนละ 5 นาที
1.4 วิธีการตรวจและให้ คะแนน
การประเมิ น ผลและให้ค ะแนนกับ นั ก ศึ ก ษาที่ ท ํา แบบทดสอบวัด ความรู้ เ กี่ ย วกับ
ประชาคมอาเซี ย น โดยผูว้ ิ จ ัย อาศัย แนวคิ ด จากการศึ ก ษาเกณฑ์ก ารให้ค ะแนนทัก ษะการฟั ง -พู ด
ภาษาอังกฤษ (Weir 1990, Knight 1992, Brown2001) และนํามาประยุกต์ใช้ในการให้คะแนน เป็ นเกณฑ์
การให้คะแนน เพื่ อใช้ในการประเมินความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากการตอบคําถาม (Quiz)
จํานวน 5 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน ดังนี้
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2 คะแนน หมายถึง เข้าใจคําถามและสามารถตอบถูก
1 คะแนน หมายถึง เข้าใจคําถาม แต่ไม่สามารถตอบถูก
0 คะแนน หมายถึง ไม่เข้าใจคําถาม และไม่สามารถตอบถูก
ในการทดสอบตอนนี้ เป็ นการทดสอบความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน ด้วยการตอบ
คําถาม โดยผูว้ ิจยั และอาจารย์ต่างชาติอีก 1 ท่าน เป็ นผูร้ ่ วมกันดําเนิ นการทดสอบ นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จริ ง จํานวน 30 คน และแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ดําเนินการทดสอบแยกห้องๆ ละ 1 กลุ่ม ทําการ
ทดสอบในเวลาเดียวกัน และใช้เกณฑ์การตรวจและให้คะแนนเหมือนกัน ซึ่งก่อนการทดสอบ ผูว้ ิจยั เป็ น
ผูใ้ ห้คาํ อธิบายชี้แจงรายละเอียด พร้อมเฉลยคําตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจถูกต้องตรงกันกับอาจารย์ต่างชาติ
ดังนั้น การทดสอบในตอนนี้ จึงเป็ นการให้คะแนนที่มาจากเกณฑ์เดียวกันในการตรวจให้คะแนน ทั้งก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน
ขั้นที่ 2 การเขียนแบบทดสอบ
เมื่ อ กํา หนดโครงสร้ า งคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของเนื้ อ หาสาระคํา ถาม ความรู้ เ กี่ ย วกับ
ประชาคมอาเซี ยนแล้ว ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเขี ยนข้อคําถาม จํานวน 20 ข้อ พร้อมคําเฉลย จากนั้นจึงนําชุ ด
คําถาม ไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั ต่อไป
ขั้นที่ 3 การหาคุณภาพของแบบทดสอบ
เมื่อเขียนแบบทดสอบเป็ นชุ ดคําถามวัดความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยนแล้ว ผูว้ ิจ ัย
นําเสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาด้านจุดประสงค์ เนื้ อหาสาระ เกณฑ์การให้
คะแนน ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ ใช้ในการทําแบบทดสอบ และแก้ไข
ปรับปรุ งแบบทดสอบตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ ก ษา ก่ อนนําเสนอให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
(Inter-rater reliability) เพื่ อตรวจสอบประเมิ น ความสอดคล้อง และความตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content
validity) ผลจากการประเมินและวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ปรากฏ
ดังตารางที่ 12 ดังนี้
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องของการตรวจสอบคุณภาพของชุดคําถามเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน
รายการประเมินความสอดคล้ อง
1. เนื้ อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ภาษาที่ใช้ในการตั้งคําถามมีความเหมาะสม
3. คําถามมีความชัดเจน ไม่คลุมเครื อ
4. ความยากง่ายของข้อคําถาม
5. ปริ มาณของข้อคําถาม
6. ความยาวของคําถามมีความเหมาะสม
7. เวลาในการตอบคําถามมีความเหมาะสม
8. การกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนตอบคําถาม
รวม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
0
1
0
1
1
6

1
1
1
1
1
1
1
1
8

IOC

1
1
1
0.67
1
0.67
1
1
0.92

แปล
ผล

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็ นว่าชุ ด คําถามความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องความตรงเชิงเนื้ อหาทั้งชุ ด เท่ ากับ 0.92 ซึ่ งอยู่ในช่ วงระหว่าง 0.5 - 1 จึ งเป็ นค่ าดัชนี ที่
สามารถยอมรั บได้ ดังนั้น แบบทดสอบเป็ นที่ ชุด คําถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนที่ผวู้ ิจ ัยสร้างขึ้ น มี
คุณภาพและเหมาะสม สามารถนําไปใช้ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทดลองนําร่ อง และกลุ่มตัวอย่าง
จริ งในระยะที่ 3 ต่อไป
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน
เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เป็ นแบบสอบถาม ชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตามวิธีของ Likert scale มีวิธีดาํ เนิ นการสร้างเครื่ องมือ 5 ขั้น คือ 1) การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
2) การกําหนดเกณฑ์การประเมิน 3) การตรวจสอบคุณภาพ และ 4) การหาค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้ างแบบประเมินความพึงพอใจ
การสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยนภาษา มีจุดประสงค์เพื่อนําไปใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง หลังจากเรี ยนรู้
ด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา โดยผูว้ ิจยั ใช้องค์ประกอบของการดําเนิ นงานเกี่ ยวกับการ
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จัดการเรี ยนการสอน เป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบประเด็นของรายการประเมิน โดยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 1 ฉบับ จํานวน 21 ข้อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเนื้ อหาสาระ มีจุ ด ประสงค์เพื่อสอบถามความคิด เห็ น ของผูเ้ รี ยนต่ อความ
เหมาะสมและความน่ าสนใจของการกําหนดเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการฟังการพูด การใช้กล
ยุทธ์การฟังการพูด การจัดเนื้อหา การเรี ยงลําดับเนื้อหา และเนื้ อหาสาระความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
โดยความพึงพอใจที่ มีต่ อรู ปแบบการสอน กลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาต่างประเทศ ในด้านเนื้ อหาสาระ มี
รายการประเมิน จํานวน 6 ข้อ
2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน มีจุดประสงค์เพื่อสอบถามความคิ ดเห็ นของผูเ้ รี ยน
ต่อความเหมาะสมของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้างทักษะการฟังและการ
พูด โดยความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ ในด้านการจัดการเรี ยน
การสอน มีรายการประเมิน จํานวน 8 ข้อ
3. ด้านการวัด และประเมิน มีจุ ดประสงค์เพื่อสอบถามความคิด เห็ นของผูเ้ รี ยนต่ อ
ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยความพึงพอใจที่ มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนภาษาต่างประเทศ ในด้านการวัดและประเมิน มีรายการประเมิน จํานวน 3 ข้อ
4. ด้า นการใช้สื่ อ มี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ของผูเ้ รี ยนต่ อ ความ
เหมาะสมและน่ าสนใจของสื่ อการสอน โดยความพึงพอใจที่มีต่ อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ ในด้านการใช้สื่อ มีรายการประเมิน จํานวน 4 ข้อ
ขั้นที่ 2 การกําหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึ งพอใจ จํานวน 1 ฉบับนี้ มีรายการประเมิน จํานวน 21 ข้อ โดย
กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ตามสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลของ Likert scale ที่ อยู่ใน
รู ปแบบคะแนนเฉลี่ย ซึ่งกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
พึงพอใจมาก
ระดับ 3
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
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นอกจากนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูล ตามวิธีของ Likert scale 5 ระดับ
นํามาใช้กาํ หนดช่วงของการวัดประเมินเพื่อพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.50 – 5.00
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
พึงพอใจมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
0 – 1.49
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ
เมื่อสร้ างแบบประเมิน และกําหนดเกณฑ์การประเมิน ความพึงพอใจรู ปแบบการสอน
แล้ว ผูว้ ิจยั นําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ก่อนนําเสนอให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Inter-rater reliability) และวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความสอดคล้องของ
แบบประเมินกับองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั นําผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมา
วิเคราะห์คาํ นวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตารางที่ 13 ดังนี้
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความสอดคล้องของการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
รายการประเมินความสอดคล้ อง
1. เนื้อหาด้านการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. เนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3. เนื้อหาด้านการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
4. เนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
5. เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
6. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
7. ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนักด้านความสามารถใน
การฟัง และความสําคัญของการใช้กลยุทธ์การฟัง
8. เตรี ยมความพร้อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ คําถามนําทางและกล
ยุทธ์การฟังที่ใช้ ก่อนการฟัง
9. การใช้กลยุทธ์การฟังช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจในการฟัง

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
แปล
IOC
ผล
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1 ใช้ได้
1
1
1
1 ใช้ได้
1
1
1
1 ใช้ได้
1
1
1
1 ใช้ได้
1
1
1
1 ใช้ได้
1
1
1
1 ใช้ได้
1
1
1
1 ใช้ได้
1

1

1

1

ใช้ได้

1

1

1

1

ใช้ได้
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รายการประเมินความสอดคล้ อง
10. หลังการฟัง ทําการตรวจสอบความเข้าใจในการฟังด้วย
แบบฝึ กหัด และศึกษาการใช้ภาษาและหน้าที่สื่อสาร
11. ก่อนกิจกรรมการพูด เตรี ยมความพร้อมด้านความรู ้ในการใช้
ภาษาและหน้าที่สื่อสาร และกลยุทธ์การพูดที่ใช้ในกิจกรรม ก่อนพูด
12. กิจกรรมการพูดสื่ อสารมีความน่าสนใจและส่ งเสริ มการพูด
13. การใช้กลยุทธ์การพูดช่วยเสริ มสร้างความสามารถในการพูด
สื่ อสาร
14. หลังการพูด มีการอภิปรายและสะท้อนความคิดร่ วมกัน
15. คําถามที่ใช้ในการทดสอบความเข้าใจในการฟัง
16. การใช้สถานการณ์สาํ หรับการพูดสื่ อสาร
17. การประเมินตนเองในการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
18. บทเรี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
19. ภาษาที่ใช้ในบทเรี ยนมีความสมจริ งในสถานการณ์สื่อสาร
20. การใช้ภาพประกอบมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
21. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง และวีดีทศั น์มีคุณภาพเสี ยงดีและชัดเจน
รวม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
แปล
IOC
ผล
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1 ใช้ได้
1

1

1

1

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1
1

ใช้ได้
ใช้ได้

1
1
1
1
1
1
1
1
21

1
1
1
1
1
0
1
1
20

1
1
1
1
1
1
1
1
21

1
1
1
1
1
0.67
1
1
0.98

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ ได้

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ความตรงเชิงเนื้ อหาทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 ซึ่งอยู่ในช่วงค่า IOC ระหว่าง 0.5 - 1 จึ งเป็ นค่ าดัชนี ที่สามารถ
ยอมรับได้ ดังนั้น แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้ น มีความตรงเชิงเนื้ อหา สามารถนําไปทดลองใช้เพื่อหาค่ าสัมประสิ ทธิ์ของความเชื่อมัน่
(Cronbach’s alpha) กับกลุ่มนักศึกษานําร่ องต่อไป ในระยะที่ 3
ขั้นที่ 4 การหาค่ าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินความพึงพอใจ
เมื่อได้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่ าน ซึ่งมี
ความสอดคล้องความตรงเชิงเนื้ อหา และเหมาะสม จึงสามารถนําไปหาค่าความเชื่อมัน่ ต่อไปในระยะที่ 3
ของการวิจยั โดยผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามความพึงพอใจดังกล่าว ไปใช้เก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศกับนัก ศึก ษากลุ่มนําร่ อง จํานวน 10 คน และกลุ่ม
ตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน หลังจากเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอน เพื่อนําข้อมูลจากแบบสอบถามไปหาค่า
สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่ (Cronbach’s alpha) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้งนี้ ผลจากการหาค่า
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สัมประสิ ทธิ์ของความเชื่ อมัน่ พบว่า แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90
คํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้ว่า เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีความน่าเชื่อถือ
2.2 การนําหลักสู ตรที่ได้ ออกแบบไปศึกษานําร่ อง (Pilot study)
ในขั้ นนี้ เป็ นการทด ลองนํ า ร่ อง เพื่ อ ใช้ รู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย น
ภาษาต่ างประเทศ ในหลักสู ตรรายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดย
ศึกษานําร่ องกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 คื อ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นนักศึกษากลุ่มย่อย จํานวน 10 คน (Small group tryout)
ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการ
สอนที่สร้างขึ้นก่อนนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ งในระยะที่ 3 ต่อไป และนําผลที่ได้จากการศึกษามาแก้ไข
ปรับปรุ งรู ปแบบการสอนให้ดียง่ิ ขึ้น โดยเครื่ องมือวิจยั ที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพเรี ยบร้อยแล้ว สามารถ
นํามาใช้ทดลองเพื่อศึกษานําร่ อง มีดงั นี้
1. รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา หลักสูตรรายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ประกอบด้วย บทเรี ยน แบบฝึ กหัด กิ จกรรมเรี ยนรู ้ สื่ อการสอน และการ
ประเมินผล
2. แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (Pretest-Posttest)
การทดลองนํา ร่ องกับ นัก ศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งกลุ่ ม ที่ 2 จํา นวน 10 คน ในครั้ งนี้ มี
จุดประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยอาศัยแนวคิดของชัย
ยงค์ พรหมวงศ์ (2520) ในการกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิภาพ ซึ่ งเป็ นการประเมินทักษะความสามารถของ
ผูเ้ รี ย น 2 ประเภท คื อ E1/ E2 กล่ าวคื อ E1 หมายถึง ค่ า ร้ อ ยละของคะแนนเฉลี่ ยที่ ได้จ ากการทํา
แบบทดสอบประจําหน่วยเรี ยนรู้แต่ละหน่วยของผูเ้ รี ยน และ E2 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้
จากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน (Posttest) หลังเรี ยนจบครบทุกหน่ วยการเรี ยนรู้ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น เกณฑ์ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผวู้ ิจยั กําหนดไว้ คือ 75/75 ทั้งนี้ การดําเนิ นงานศึกษานําร่ อง
เพื่อหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอน สามารถแบ่งออกเป็ น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรี ยมการก่อนการทดลองนําร่ อง ผูว้ ิจยั ดําเนินการขอหนังสืออนุญาตทดลอง
ใช้เครื่ องมือวิจยั และเก็บข้อมูล (เอกสารปรากฏในภาคผนวก ก) กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างศึกษานําร่ อง
จํานวน 10 คน เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอน รวมทั้งจัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการสอน สื่ อภาพและเสี ยง อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ในห้องเรี ยน
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ขั้นที่ 2 แจ้งจุดประสงค์การทดลองใช้รูปแบบการสอนให้กบั นักศึกษากลุ่มศึกษานําร่ อง
จํานวน 10 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ าย เพื่อสร้ างความเข้าใจและให้ค วามร่ วมมือเป็ นอย่างดี โดย
เครื่ อ งมื อวิ จ ัย ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษานําร่ อง ได้แ ก่ รู ปแบบการสอนกลยุท ธ์ก ารเรี ย นภาษาต่ างประเทศ
ประกอบด้วย บทเรี ยน แบบฝึ กหัด ท้ายบท สื่ อการสอน แบบทดสอบวัด ความสามารถในการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ขั้น ที่ 3 ดําเนิ น การทดสอบก่ อนเรี ยน (Pretest) มีจุด ประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลที่ บ่งชี้ ถึง
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของนักศึกษากลุ่มทดลอง
นํา ร่ อง ที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ก่ อ นได้รั บ การจัด การเรี ยนการสอนด้ว ยรู ป แบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ โดยผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทดสอบนักศึกษาทั้ง 10 คนด้วยตนเอง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็ นแบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 100 การทดสอบแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เครื่ องมือที่ ใช้วดั ความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย การ
ทดสอบ 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสรุ ปเรื่ องที่ ฟัง (Summarizing) คะแนนเต็ม 25 จํานวน 1 เรื่ อง ตอนที่ 2
การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) คะแนนเต็ม 25 จํานวน 1 สถานการณ์ ตอนที่ 3 การตอบคําถาม
(Quiz) เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การฟังและการพูด คะแนนเต็ม 10 จํานวน 5 ข้อ และตอนที่ 4 ข้อสอบปรนัย
ชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 รวมคะแนนทั้งสิ้ น 90 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนมี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การสรุ ปเรื่ องที่ฟัง มีเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการฟั ง-พูด 5 ด้านๆ
ละ 5 คะแนน คือ 1) ด้านความคล่องแคล่ว 2) ด้านความเข้าใจ 3) ด้านความถูกต้อง 4) ด้านความสําเร็ จของ
งาน และ 5) ด้านการใช้ภาษาท่าทาง การตัดสินให้คะแนนเป็ นดังนี้
0 คะแนน คือ ไม่เข้าใจเรื่ องที่ฟัง พูดสรุ ปไม่ได้ใจความ นอกประเด็น
1 คะแนน คือ พอเข้าใจเรื่ องที่ฟังบ้างเพียงเล็กน้อย พูดไม่เป็ นประโยค นอกประเด็น
2 คะแนน คือ เข้าใจเรื่ องที่ฟังเพียงเล็กน้อย พูดสรุ ปนอกประเด็น มักผิดไวยากรณ์
3 คะแนน คือ เข้าใจเรื่ องที่ฟังบางประเด็น จับประเด็นไม่สาํ คัญ พูดสรุ ปไม่ชดั เจน
4 คะแนน คือ เข้าใจเรื่ องที่ฟังเกือบทุกประเด็น จับประเด็นสําคัญได้ พูดสรุ ปค่อนข้าง
ชัดเจน
5 คะแนน คือ เข้าใจเรื่ องที่ฟังทุกประเด็น จับประเด็นสําคัญ พูดสรุ ปได้อย่างชัดเจน
ตอนที่ 2 การแสดงบทบาทสมมติ มีเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการฟั ง-พูด 5
ด้านๆ ละ 5 คะแนน คื อ 1) ด้านความคล่องแคล่ ว 2) ด้านความเข้าใจ 3) ด้านความถูก ต้อง 4) ด้าน
ความสําเร็ จของงาน และ 5) ด้านการใช้ภาษาท่าทาง การตัดสินให้คะแนนเป็ นดังนี้
0 คะแนน คือ พูดโต้ตอบไม่ได้เลย และไม่เข้าใจเรื่ องที่สนทนา
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1 คะแนน คือ พูดโต้ตอบได้เล็กน้อย พูดไม่เป็ นประโยค พอเข้าใจเรื่ องที่สนทนาบ้าง
2 คะแนน คื อ พูด โต้ต อบได้บ้าง พอเข้าใจเรื่ องที่ สนทนาและโต้ต อบได้ แต่มกั ใช้
ประโยคอย่างง่าย พูดโต้ตอบได้เป็ นคําๆ หรื อเป็ นประโยคสั้นๆการใช้คาํ ศัพท์อยู่ในวงจํากัดมาก มักผิด
ไวยากรณ์และการพูดออกเสี ยงไม่ชดั เจน
3 คะแนน คือ พูดโต้ตอบสื่ อสารได้ เข้าใจเรื่ องที่สนทนาเกือบทุกเรื่ อง การพูดโต้ตอบ
มักใช้ประโยคอย่างง่าย พูดโต้ตอบมักผิดไวยากรณ์ ใช้เวลานานในการคิดหาคําศัพท์ที่ตอ้ งการเพื่อโต้ตอบ
สื่อสาร และการพูดออกเสี ยงไม่ชดั เจนในบางครั้ง
4 คะแนน คือ พูดโต้ตอบสื่อสารได้ เข้าใจเรื่ องที่สนทนาทุกเรื่ อง พูดประโยคซับซ้อน
ได้บา้ ง แต่บางครั้งมีผดิ ไวยากรณ์ มีความรู้คาํ ศัพท์มากพอ และใช้ในการโต้ตอบได้ทุกเรื่ อง แต่บางครั้ ง
ต้องหยุดคิดหาคําศัพท์ที่ตอ้ งการใช้สื่อสาร
5 คะแนน คื อ พูด โต้ตอบสื่ อสารและเข้าใจเรื่ องที่สนทนาทุกเรื่ องได้สาํ เร็ จ มีความรู้
และใช้คาํ ศัพท์หลากหลายในการโต้ตอบ แม้บางครั้ งต้องใช้เวลาคิด หาคําศัพท์ที่ไม่คุน้ เคย สามารถพูด
ประโยคซับซ้อนหรื อใช้สาํ นวนการพูดคล้ายเจ้าของภาษา การพูดออกเสียงถูกต้องชัดเจน
ตอนที่ 3 การตอบคําถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูด โดยผูว้ ิจยั สุ่ มคําถาม
มา 5 ข้อๆ ละ 2 คะแนน และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
2 คะแนน คือ เข้าใจคําถาม และสามารถตอบได้
1 คะแนน คือ เข้าใจคําถาม แต่ไม่สามารถตอบได้
0 คะแนน คือ ไม่เข้าใจคําถาม และตอบคําถามไม่ได้
ตอนที่ 4 การทําข้อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อๆ ละ 1 คะแนน หากเลือก
คําตอบที่ถกู ได้ 1 คะแนน แต่หากเลือกคําตอบที่ผดิ ได้ 0 คะแนน
ส่ วนที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คือ การตอบคําถาม
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 5 ข้อๆ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
2 คะแนน คือ เข้าใจคําถาม และตอบถูก
1 คะแนน คือ เข้าใจคําถาม แต่ตอบผิด
0 คะแนน คือ ไม่เข้าใจคําถาม และตอบผิด
ขั้นที่ 4 ทดลองสอนใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา โดยใช้บทเรี ยนพร้อมสื่ อ
ประกอบการสอนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จํานวน 5 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ใช้เวลาในการสอนหน่ วยละ 4 ชัว่ โมง รวม
20 ชัว่ โมง สําหรับการศึกษานําร่ อง มีรายละเอียดของขั้นการสอน ประกอบด้วย 6 ขั้นสอน ดังนี้
1. สร้างความตระหนัก (Awareness raising) ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยเห็นความสําคัญและ
ประโยชน์ของกลยุทธ์การเรี ยนภาษา ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ อภิปราย

222
เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ผเู ้ รี ยนเคยใช้หรื อคุน้ เคย และส่งผลต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการที่
เคยใช้ได้ผลและช่วยให้การเรี ยนภาษาดีข้ ึน
2. การเตรี ยมการก่อนฟัง (Pre-Listening) สร้างความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนก่อนการฟัง
โดยปูพ้ืน ฐานความเข้าใจให้ก ับผูเ้ รี ยน ได้แก่ การสอนคําศัพท์สําคัญจากบทฟั ง การให้ดูและสังเกต
รู ปภาพ การใช้คาํ ถามนํา (Guiding questions) เพื่อคาดการณ์ทาํ นายเนื้ อหา อภิปรายถึงเนื้ อหาของเรื่ องที่
จะได้ฟั ง รวมถึ งการตั้ง จุ ด ประสงค์ในการฟั ง เป็ นการคาดหวังสิ่ งที่ ต ้อ งการจะฟั ง ผูส้ อนพยายาม
สนับสนุ นให้ผเู้ รี ยนตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเนื้ อหาล่วงหน้าก่ อน เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการสร้าง
ความเข้าใจ เชื่อมโยงประสบการณ์และความรู ้ เดิ มที่ มี และจึ งนําเสนอกลยุทธ์การฟั งภาษาอังกฤษที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการฟังเพื่อความเข้าใจ
3. ฝึ กฟัง (Listening practice) มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนกลยุทธ์การฟังที่ช่วยสนับสนุ น
ให้เกิดความเข้าใจในการฟังยิง่ ขึ้น เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนการใช้กลยุทธ์การฟัง เพื่อตีความหมายของ
คําพูดและสร้างความหมายจนเกิดความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ได้แก่ กิจกรรมตอบคําถาม กิจกรรม
ฟังและทําเครื่ องหมาย กิจกรรมอภิปรายร่ วมกันและยืนยันความถูกต้อง ในขั้นฝึ กฟังนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการ
เก็บคะแนนจากแบบทดสอบความเข้าใจในการฟัง เป็ นข้อสอบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อๆ ละ
1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 เพื่อนําคะแนนไปใช้ในการหาประสิ ทธิภ าพของรู ปแบบการสอน (E1)
ต่อไป
4. ศึกษาภาษา (Language focus) ให้ผเู้ รี ยนศึกษาวิเคราะห์กฎไวยากรณ์ทางภาษาที่ได้
ยินจากบทฟัง และเพื่อนําไปใช้ในการพูดสื่ อสาร สังเกตรู ปแบบภาษาที่ใช้ (Noticing activities) เช่น รู ป
คําศัพท์ สํานวนคําพูด และประโยคที่แสดงหน้าที่ทางภาษา ให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อหาสาระด้าน
อาเซี ยนที่ ไ ด้ฟั งและได้เห็ น หลัก ภาษาที่ ใช้พูด สื่ อ สาร จากนั้น ผูส้ อนนํา เสนอกลยุท ธ์ก ารพูด ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการพูดสื่อสารในกิจกรรมเรี ยนรู้ต่อไป
5. ฝึ กพูด (Speaking practice) เมื่อผูเ้ รี ยนมีความรู้ดา้ นเนื้ อหาสาระจากเรื่ องที่ฟังไป
แล้ว และมีความรู ้ทางภาษาศาสตร์ คื อ มีความรู้ดา้ นคําศัพท์ ความเข้าใจกฎไวยากรณ์ และการใช้หน้าที่
ภาษาพูดสื่ อสารแล้ว ผูส้ อนเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนการใช้กลยุทธ์การพูดในกิจกรรมสื่ อสาร คือ การ
แสดงบทบาทสมมติ เป็ นกิจกรรมกลุ่ม
6. นําไปใช้สื่อสาร (Language production) เป็ นขั้นสุ ดท้ายของการเรี ยนการสอน มี
เป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนแสดงความสามารถในการพูดสื่ อสาร (Performance) หลังจากได้รับการฝึ กฝนอย่าง
เหมาะสมแล้ว โดยใช้กิจ กรรมบทบาทสมมติ เป็ นกิ จกรรมคู่ เพื่อเก็บคะแนนความสามารถในการพูด
สื่ อสารของนักศึกษา จํานวน 1 สถานการณ์ คะแนนเต็ม 25 หลังจากนั้น ร่ วมกันอภิปราย และสะท้อน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง การหาหนทางแก้ไขปรั บปรุ ง รวมทั้ง ประเมินตนเองจาก
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การใช้กลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูดในกิจกรรมเรี ยนรู้ที่ผา่ นมา
ในการศึกษานําร่ องนี้ ผูว้ ิจยั ทดลองใช้รูปแบบการสอนกับนักศึกษากลุ่มย่อย จํานวน 10
คน ที่มีความใกล้เคี ยงกับกลุ่ มตัวอย่างจริ ง ใช้เวลาในการศึก ษานําร่ อง 1 สัปดาห์ จํานวน 5 บทเรี ยน
ระหว่างการทดลองสอนแต่ ละหน่ วยเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บคะแนนจากแบบฝึ กหัดท้ายบทประจําหน่ วย 2
ส่วน คือ ด้านความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ เป็ นข้อสอบปรนัย 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 และด้าน
ความสามารถในการพูดสื่ อสาร เป็ นการแสดงบทบาทสมมติ 1 สถานการณ์ คะแนนเต็ม 25 รวมคะแนน
เก็บแต่ละหน่วย เท่ากับ 35 คะแนน เพื่อนําไปใช้ในการคํานวณหาค่าประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอน
(E1) ต่อไป
ทั้งนี้ ผูว้ ิ จ ัยกําหนดการทดลองใช้บทเรี ย นในขั้น ศึก ษานําร่ อ ง จํานวน 5 บทเรี ย น
เนื่ องจากในแต่ ละหน่ วยของบทเรี ยนมีก ารจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ เหมือนกัน โดยศึกษาความ
เป็ นไปได้ของการดําเนินงานทดลองใช้รูปแบบการสอน และวิธีการเก็บข้อมูลในขอบเขตที่ แคบกว่า ผล
จากการทดลองใช้บทเรี ยน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนต่ างๆ ว่ามีค วามถูกต้องเหมาะสม และการปรับปรุ ง
แก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบการสอนนี้สามารถนําไปใช้ในการฝึ กกลยุทธ์การฟังและการพูด
ได้ดีเช่นเดียวกัน
ขั้นที่ 5 ดําเนินการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) หลังจากเสร็ จสิ้นการทดลองสอนครบทั้ง
5 บทเรี ยนแล้ว ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของนักศึกษากลุ่มทดลองนําร่ องทั้ง 10 คน หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็ นชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบ
ก่อนเรี ยน (Pretest) คะแนนนเต็ม 100 แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เครื่ องมือที่ใช้วดั ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยการ
ทดสอบ 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสรุ ปเรื่ องที่ ฟัง (Summarizing) คะแนนเต็ม 25 จํานวน 1 เรื่ อง ตอนที่ 2
การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) คะแนนเต็ม 25 จํานวน 1 สถานการณ์ ตอนที่ 3 การตอบคําถาม
(Quiz) เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การฟังและการพูด คะแนนเต็ม 10 จํานวน 5 ข้อ และตอนที่ 4 ข้อสอบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 รวมคะแนนทั้งสิ้น 90 คะแนน
ส่ ว นที่ 2 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวัด ความรู้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน คื อ การตอบ
คําถาม (Quiz) เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10
ทั้งนี้ ผูว้ ิ จยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการทดสอบนัก ศึก ษาทั้ง 10 คน ด้วยตนเอง และการตรวจให้
คะแนนโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับการทดสอบก่อนเรี ยน การเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนการทดสอบครั้งนี้
เป็ นเครื่ องบ่งชี้ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หลังเรี ยน
ด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา และนําคะแนนดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ
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ของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา (E2) ต่อไป
ขั้นที่ 6 การตรวจให้ค ะแนนและเก็บรวบรวมข้อมูลก่ อนนําไปวิ เคราะห์ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบการสอน โดยการเก็บรวบรวมคะแนนจากการทําแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน (E1) และการ
ทดสอบหลังเรี ยน (E2) รายละเอียดมีดงั นี้
ส่ ว นที่ 1 คะแนนจากแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน มาจากการทําแบบทดสอบประจํา
หน่วยเรี ยนรู ้ ในแต่ละหน่ วยมีคะแนนเต็ม 35 คะแนน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 1) ความเข้าใจในการฟัง
เป็ นแบบฝึ กหัดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 วิธีการตรวจให้คะแนน
คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน โดยผูว้ ิจยั เฉลยคําตอบและให้นักศึกษาสลับกันตรวจให้
คะแนนแบบฝึ กหัด ของเพื่อน และ 2) การพูดสื่ อสาร เป็ นแบบฝึ กหัดกิ จกรรมบทบาทสมมติ แบบจับคู่
สนทนา 1 สถานการณ์ คะแนนเต็ ม 25 ดังนั้น รวมคะแนนจากบทเรี ยนทั้ง 5 บท มีค ะแนนเต็ม 175
คะแนน ซึ่งนําไปคิดเป็ นร้อยละเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนต่อไป (E1)
ส่ วนที่ 2 คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรี ยน มาจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ่ง
มีคะแนนเต็ม 100 โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟั ง-พูด ภาษาอังกฤษ ประกอบด้ว ย การ
ทดสอบ 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสรุ ปเรื่ องที่ ฟัง (Summarizing) คะแนนเต็ม 25 จํานวน 1 เรื่ อง ตอนที่ 2
การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) คะแนนเต็ม 25 จํานวน 1 สถานการณ์ ตอนที่ 3 การตอบคําถาม
(Quiz) เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การฟังและการพูด คะแนนเต็ม 10 จํานวน 5 ข้อ และตอนที่ 4 ข้อสอบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 รวมคะแนนทั้งสิ้น 90 คะแนน กล่าวคือ
1.1 การสรุ ปเรื่ องที่ฟัง เป็ นการทดสอบความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ และ
การพูดสื่ อสาร
1.2 การแสดงบทบาทสมมติ เป็ นการทดสอบความสามารถในการพูด และการ
โต้ตอบสนทนา
1.3 การตอบคําถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟั งและการพูด เป็ นการทดสอบความเข้าใจ
ในการฟังเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา และใช้ความสามารถในการพูดอธิบาย
1.4 การทําข้อสอบปรนัย เป็ นการทดสอบความสามารถในการพูดสนทนาโต้ตอบ
ทางอ้อม
2. แบบทดสอบวัด ความรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน คื อ การตอบคําถามเกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซียน จํานวน 5 ข้อๆ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 ซึ่งเป็ นการทดสอบความเข้าใจในการฟังเพื่อ
ตอบคําถามเกี่ยวกับอาเซียน
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ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนิ น การทดสอบและตรวจให้คะแนนด้ว ยตนเอง โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
เกณฑ์ที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยนดังกล่าวมาแล้ว และเก็บรวบรวมคะแนนทดสอบหลังเรี ยนเพื่อนําไป
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนต่อไป (E2)
หลังจากทดลองสอนครบทั้ง 5 บทแล้ว จึงวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากคะแนนเก็บระหว่าง
เรี ยน (E1) และผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรี ยน (E2) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏในตารางที่ 14 ดังนี้
ตารางที่ 14 ผลการหาประสิ ทธิภาพ (E1/E2) ของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา แบบกลุ่มย่อย
(Small group tryout) นักศึกษา จํานวน 10 คน
นักศึกษา บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5
คะแนน
เต็ม
คนที่ 1

รวมคะแนนเก็บ คิดเป็ น หลังเรียน
บทที่ 1-5
ร้ อยละ (Posttest)

35

35

35

35

35

175

100

100

28

25

25

27

26

131

74.86

73

คนที่ 2

24

25

24

27

28

128

73.14

71

คนที่ 3

27

28

25

28

29

137

78.29

76

คนที่ 4

27

27

25

29

29

137

78.29

75

คนที่ 5

29

30

28

31

30

148

84.57

81

คนที่ 6

26

29

27

30

31

143

81.71

80

คนที่ 7

28

27

27

28

31

141

80.57

79

คนที่ 8

25

25

24

29

28

131

74.86

78

คนที่ 9

26

28

25

29

30

138

78.86

76

คนที่ 10

29

28

27

28

30

142

81.14

79

รวม

269

272

257

286

292

1,376

-

768

ร้ อยละ

76.85

77.71

73.43

81.72

83.43

78.63

E1 =78.63 E2 = 76.80
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จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็ น ว่า ผลการวิเคราะห์คะแนนการทําแบบทดสอบประจํา
หน่วยของบทเรี ยน และการทดสอบหลังเรี ยน จากการศึกษานําร่ องโดยนํารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนําร่ อง จํานวน 10 คน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ ด้านเอกสารบทเรี ยนและสื่ อการสอน ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ คือ E1/E2 เท่ากับ 75/75 มีค่าประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา เท่ากับ
78.63/76.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้งั ไว้
ขั้นที่ 7 สรุ ปผลการศึกษานําร่ อง เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองสอนในช่วงการศึกษานําร่ อง
ครบทั้ง 5 หน่ ว ย ให้ก ับกลุ่ มตัว อย่างในการศึก ษานํา ร่ อง คื อ นัก ศึก ษากลุ่มย่อ ย จํานวน 10 คน ที่ มี
ความสามารถใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง ผลจากการวิเคราะห์ค่าประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน เอกสาร
ประกอบการสอน และสื่ อการสอน พบว่ามีค่า E1/E2 เท่ากับ 78.63/76.80 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
75/75 และสามารถแปลผลการหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอน ดังนี้
1. ผลจากการวิเคราะห์ค่า E1 เท่ากับ 78.63 สูงกว่าเกณฑ์ 75 เท่ากับ ร้อยละ 3.63 แปล
ผลได้ว่า รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั
ไว้ ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป จึงถือว่ารู ปแบบการสอนมีประสิ ทธิภาพ อยูใ่ นระดับดีมาก
2. ผลจากการวิเคราะห์ค่า E2 เท่ากับ 76.80 สูงกว่าเกณฑ์ 75 เท่ากับ ร้อยละ 1.80 แปล
ผลได้ว่า รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั
ไว้ แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 จึงถือว่ารู ปแบบการสอนมีประสิ ทธิภาพ อยูใ่ นระดับดี
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1 และ E2 ดังกล่าวแล้ว แสดงว่ารู ปแบบ
การสอนกลยุท ธ์ก ารเรี ย นภาษาต่ า งประเทศที่ ผูว้ ิจ ัยสร้ างขึ้ น มี ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ยอมรั บได้ โดยมีค่ า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ และถือว่าอยูใ่ นระดับดี จึงสรุ ปได้ว่ารู ปแบบการสอนมีประสิ ทธิภาพดี
และสามารถนําไปใช้ในการทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างจริ งในระยะที่ 3 ต่อไป
ระยะที่ 3 การทดลองใช้ และประเมินผล (Implementation and evaluation)
หลังจากผูว้ ิจยั ดําเนิ นการศึกษานําร่ องเพื่อหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนภาษาแล้ว ซึ่ งผลการหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอน ถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพดี ตามเกณฑ์
75/75 มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริ งได้ในระยะที่ 3 โดยผูว้ ิจยั
แบ่งขั้นตอนการดําเนิ นงานในระยะนี้ เป็ น 2 ขั้นตอน คือ 1) การนํารู ปแบบการสอนไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ ในปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ 2) การประเมินประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอน ดังนี้
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3.1 การนํารู ปแบบการสอนไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างจริง
ผูว้ ิจยั นํารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ สร้ างและพัฒนาขึ้ นไปใช้ทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างจริ ง คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ที่กาํ ลังศึกษารายวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Listening
and speaking for social interactions) ในปี การศึกษา 2558 จํานวน 30 คน เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้ในการ
ทดลองในระยะนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณ ภาพและประเมินประสิ ทธิภ าพจากการศึก ษานําร่ องแล้ว
ประกอบด้วย 1) รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ บทเรี ยนและสื่ อการสอน 2)
การทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน (PretestPosttest) 3) การทดสอบวัดความรู้เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน สําหรั บการทดสอบก่ อนและหลังเรี ยน
(Pretest-Posttest) และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอน หลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอน
โดยการดําเนิ นงานวิจยั เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะนี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 6 ขั้น ดังนี้
ขั้น ที่ 1 การเตรี ยมการก่ อ นการทดลองใช้รู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการขอหนังสื ออนุ ญ าตทดลองใช้เครื่ องมือวิจ ัยและเก็ บข้อมูล (เอกสาร
ปรากฏในภาคผนวก ก) กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการสอน
สื่อภาพและเสี ยง อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ ห้องเรี ยน และขอความอนุ เคราะห์จากอาจารย์ต่างชาติ 1 ท่าน
ดําเนินงานร่ วมกับผูว้ ิจยั โดยให้คาํ อธิบายรายละเอียดและเกณฑ์การตัดสินให้คะแนนของการทดสอบแต่
ละตอน เพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ก่อนดําเนินการทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
และความรู้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ย น กับกลุ่ มนัก ศึก ษาตัวอย่างจริ ง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรู ปแบบการสอนต่อไป
ขั้นที่ 2 ผูว้ ิจยั แจ้งจุดประสงค์การศึกษาวิจยั และการใช้เครื่ องมือวิจยั เพื่อทดลองและเก็บ
ข้อมูล กับนัก ศึก ษากลุ่ มตัว อย่างจริ ง จํานวน 30 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ า ย (Simple random
sampling) เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันและการให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
โดยเครื่ องมือวิจยั ที่ ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย บทเรี ยน แบบฝึ กหัดท้ายบท สื่ อการสอน แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจ
ขั้นที่ 3 การทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) เพื่อเก็บข้อมูลที่บ่งชี้ ถึงความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษ และความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ งทั้ง 30 คน ที่มีอยูเ่ ดิม
ก่อนได้รับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ โดยเครื่ องมือ
ที่ ใช้ในการเก็ บ ข้อมูล มี ด ังนี้ ส่ ว นที่ 1) เครื่ องมือ ที่ ใช้ว ดั ความสามารถในการฟั ง -พูด ภาษาอังกฤษ
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ประกอบด้วย การทดสอบ 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสรุ ปเรื่ องที่ฟัง (Summarizing) คะแนนเต็ม 25 จํานวน
1 เรื่ อง ตอนที่ 2 การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) คะแนนเต็ม 25 จํานวน 1 สถานการณ์ ตอนที่ 3 การ
ตอบคําถาม (Quiz) เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การฟังและการพูด คะแนนเต็ม 10 จํานวน 5 ข้อ และตอนที่ 4
ข้อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 รวมคะแนนทั้งสิ้ น 90 คะแนน และ ส่ วนที่
2) เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน คือ การตอบคําถาม (Quiz) เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน จํานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 รวมคะแนนทั้ง 2 ส่วน มีคะแนนเต็ม 100 ทั้งนี้ คะแนนดังกล่าวเป็ น
เครื่ องบ่งชี้ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามี
อยูก่ ่อนเรี ยน
ในการเก็บคะแนนดังกล่าว ผูว้ ิจยั และอาจารย์ต่างชาติอีก 1 ท่าน เป็ นผูร้ ่ วมกันดําเนินการ
ทดสอบนัก ศึกษา โดยก่ อนเริ่ มการทดสอบได้ด าํ เนิ นการซัก ซ้อมการตรวจให้ค ะแนน เพื่อสร้างความ
เข้าใจสอดคล้องตรงกันและตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือการให้ค ะแนนตามเกณฑ์ที่ก าํ หนด ด้วยการสุ่ ม
นักศึกษา 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง มาทําการทดสอบให้คะแนน จากนั้นนําผลคะแนนที่ได้จากผูว้ ิจยั
และอาจารย์ต่างชาติ มาเปรี ยบเที ยบดูความใกล้เคียงหรื อแตกต่างกัน หากคะแนนที่ให้กบั นัก ศึกษาคน
เดียวกันมีความใกล้เคียงกัน ถือว่าการให้คะแนนมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกัน
ก่อนการทดสอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและการให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีของ
นักศึกษา ผูว้ ิจยั ให้คาํ อธิบายแก่นักศึกษาเพื่อชี้แจงรายละเอียด จุดประสงค์ของการทดสอบ รายละเอียด
ของกิจกรรมการทดสอบ เกณฑ์การประเมินและการให้คะแนนอย่างชัดเจน เมื่อนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจเป็ นที่เรี ยบร้อย จึงเริ่ มดําเนินการทดสอบ โดยใช้เวลารวมในการทดสอบประมาณ 4 ชัว่ โมง
ขั้ น ที่ 4 การดํา เนิ นการทดลองสอนโดยใช้รู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนด้วยตนเอง จํานวน
10 บทเรี ยน เริ่ มจากการชี้แจงจุดประสงค์การเรี ยนรู้ อธิบายรายละเอียดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และทํา
ความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับการให้คะแนนและประเมินผลการเรี ยนรู้ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน
ขั้นการสอนตามรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ โดยใช้บทเรี ยน
พร้ อมสื่ อประกอบการสอนที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น จํานวน 10 หน่ ว ยการเรี ยนรู้ ใช้เวลาในการสอนหน่ วยละ
4 ชัว่ โมง รวม 40 ชัว่ โมง มีรายละเอียดของขั้นการสอนดังนี้
1. สร้ างความตระหนัก (Awareness raising) เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนตระหนัก ถึง
ความสําคัญ และประโยชน์ข องกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษา และความรู้เกี่ยวกับสาระอาเซี ยน เริ่ มอภิ ปราย
ร่ วมกันเกี่ยวกับสาระอาเซียน เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิดเห็น และนําเสนอความรู้เดิมที่มีเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจในเนื้อหาสาระที่จะเรี ยนต่อไป แล้วจึงแจ้งจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้และรายละเอียดกิจกรรมให้กบั ผูเ้ รี ยน จากนั้น อภิ ปรายร่ วมกันเกี่ ยวกับปั ญหาการฟั งภาษาอังกฤษ
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เทคนิคการฟังที่เคยใช้ และวิธีการแก้ปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษที่ผเู้ รี ยนเคยใช้ กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิด
ความสนใจและตระหนักถึงปั ญหาการฟังที่เคยประสบด้วยตนเองโดยตรง ช่วยให้ผเู้ รี ยนสร้างภาพแนวคิด
ของสถานการณ์ที่จะเรี ยนรู ้ จากนั้น ผูส้ อนเสนอแนะกลยุทธ์ที่ใช้แก้ไขสถานการณ์การฟั งที่ ผเู ้ รี ยนอาจไม่
คุน้ เคย หรื อไม่ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้กลยุทธ์การฟังมาก่อน
2. ก่อนฟัง (Pre-Listening) เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการฟังให้กบั ผูเ้ รี ยนก่อนการ
ฟังและปูพ้ืนฐานความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ก่อนได้ยินบทฟั งที่มีเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน ผูส้ อนจัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจ มีแรงจูงใจในการฟัง มีความคาดหวัง เพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจในการฟัง
อาทิ กิ จ กรรมเรี ยนรู้ ด ้านคําศัพท์ การคาดเดาสิ่ งที่ ก าํ ลังจะได้ฟังจากภาพ คําศัพท์ และชุ ด คําถามนํา
(Guiding questions) เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่จะได้ฟัง เมื่อผูเ้ รี ยนมีความพร้อมด้าน
ความรู้และกระบวนการเรี ยนรู ้ จึงให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่
นําเสนอนั้นไปใช้ในสถานการณ์ฟังจริ งในขั้นต่อไป
3. ฝึ กฟัง (Listening practice) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฝนการใช้กลยุทธ์การฟัง โดย
ผูส้ อนเตรี ยมบทฟัง 2 ชุด พร้อมแบบฝึ กหัดทดสอบความเข้าใจหลังจากฟัง ในแต่ละบทฟังให้ผเู้ รี ยนได้ฟัง
มากกว่า 1 ครั้ง กล่าวคือ 1) การฟังครั้งแรก เพื่อให้ผเู้ รี ยนคุน้ เคยกับเรื่ องที่ฟัง และระบุขอ้ มูลที่ได้จากการ
ฟัง 2) การฟั งครั้ งที่ สอง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนตอบคําถามจากแบบฝึ กหัดที่ กาํ หนดให้ และจึ งตรวจสอบความ
เข้าใจหรื อความถูกต้องของเนื้อหาที่ฟัง และ 3) หากผูเ้ รี ยนมีขอ้ สงสัยบางประเด็นในเรื่ องที่ ฟัง ผูส้ อนจะ
เปิ ดให้ฟังอี ก ครั้ งเพื่ อความเข้าใจและความถูก ต้อ ง ในขั้น ฝึ กฟั งนี้ ผูว้ ิจ ัยดําเนิ น การเก็ บคะแนนจาก
แบบทดสอบความเข้าใจในการฟัง เป็ นข้อสอบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม
คะแนนเต็ม 10 เมื่อทําแบบฝึ กหัดเสร็ จ จึงเฉลยคําตอบและให้นกั ศึกษาสลับกันตรวจให้คะแนนของเพื่อน
และบันทึกผลคะแนนแต่ ละหน่ วยการเรี ยนรู้ เพื่อนําไปใช้ในการหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอน
(E1) ต่อไป
4. ศึกษาภาษา (Language focus) หลังจากผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจเนื้ อหาสาระจากบทฟัง
แล้ว ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาหลักการใช้ภาษา ที่มีเนื้อหาและได้ยนิ ในบทฟัง เช่น รู ปคําศัพท์ สํานวนคําพูด และ
ประโยคที่แสดงหน้าที่ทางภาษาในการพูดสื่ อสาร (Expressions) เช่น การขอและตอบรับคําแนะนํา การ
แสดงความคิดเห็น เห็ นด้วยหรื อไม่เห็ นด้วย การแสดงความชอบหรื อไม่ชอบ การขอและบอกทิศทาง
รวมทั้งเสริ มเกร็ ดความรู้ (Language tips) ที่เป็ นประโยชน์ในการใช้ภาษาพูดให้กบั ผูเ้ รี ยน และจึงทํา
แบบฝึ กหัด เพื่อทดสอบความรู้ ค วามเข้าใจที่ เรี ยนมา เป็ นการเตรี ย มความพร้ อมก่ อนกิ จ กรรมการพูด
สื่อสารต่อไป หลังจากผูเ้ รี ยนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้ทางภาษาแล้ว
5. ฝึ กพูด (Speaking practice) เมื่อผูเ้ รี ยนมีความรู้ทางภาษาและเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับ
อาเซียนแล้วจึงกําหนดให้ผเู ้ รี ยนพูดสื่ อสารที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับอาเซียนที่ตนเองได้เรี ยนมา เพื่อสร้าง
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ความตระหนักถึงความสําคัญของการใช้กลยุทธ์การพูดจึงเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนอภิปรายร่ วมกันถึงปั ญหา
ในการพูดสื่ อสารภาษาอังกฤษ และวิธีก ารแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิ ญกับสถานการณ์พูดสื่ อสาร จากนั้น
ผูส้ อนจึ งนําเสนอกลยุทธ์การพูด ตามจุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนรู้ เมื่อผูเ้ รี ยนมีความพร้ อมด้านความรู้ และ
กระบวนการเรี ยนรู ้ จึงให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะการพูดสื่ อสาร โดยใช้กลยุทธ์การพูดที่นาํ เสนอนั้นไปใช้
ในกิ จกรรมสื่ อสาร ได้แก่ กิ จกรรมบทบาทสมมติ กิจ กรรมสัมภาษณ์ กิ จกรรมเล่าเรื่ อง การออกแบบ
กิจกรรมมีท้งั รายกลุ่มและรายคู่ เมื่อผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนการใช้กลยุทธ์การพูด โดยใช้เนื้ อหาสาระอาเซียนผ่าน
กิจกรรมพูดสื่ อสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงให้ผเู้ รี ยนแสดงความสามารถในการฟัง-พูดสื่ อสารใน
ขั้นต่อไป
6. นํา ไปใช้สื่ อ สาร (Language production) มี เ ป้ าหมายให้ ผูเ้ รี ยนได้แ สดง
ความสามารถทางภาษา (Performance) หลังจากได้รั บการฝึ กฝนอย่างเหมาะสมแล้ว โดยใช้กิ จ กรรม
บทบาทสมมติ เป็ นกิ จกรรมคู่ เพื่อเก็บคะแนนความสามารถในการพูดสื่ อสารของนักศึก ษา จํานวน 1
สถานการณ์ คะแนนเต็ม 25 โดยกําหนดเกณฑ์ก ารให้ค ะแนน สําหรั บ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ แบ่ ง
ออกเป็ น 5 ด้านๆ ละ 5 คะแนน ได้แก่ ความคล่องแคล่ว ความเข้าใจ ความถูกต้อง ความสําเร็ จของงาน
และการใช้ภาษาท่าทาง ซึ่งเกณฑ์การตัดสินให้คะแนน มีดงั นี้
0 คะแนน คือ พูดโต้ตอบไม่ได้เลย และไม่เข้าใจเรื่ องที่สนทนา
1 คะแนน คื อ พูดโต้ตอบได้เพียงเล็กน้อย พูดไม่เป็ นประโยค และพอเข้าใจเรื่ องที่
สนทนาบ้าง
2 คะแนน คื อ พูด โต้ต อบได้บ้าง พอเข้าใจเรื่ องที่ สนทนาและสื่ อสารได้ แต่ มกั ใช้
ประโยคอย่างง่าย พูดโต้ตอบได้เป็ นคําๆ หรื อเป็ นประโยคสั้นๆการใช้คาํ ศัพท์อยู่ในวงจํากัดมาก มักผิด
ไวยากรณ์และการพูดออกเสี ยงไม่ชดั เจน
3 คะแนน คื อ พูด โต้ต อบสื่ อสารได้ และเข้าใจเรื่ องที่ สนทนาเกือบทุกเรื่ อง การพูด
โต้ตอบมักใช้ประโยคอย่างง่าย พูดโต้ตอบมักผิดไวยากรณ์ ใช้เวลานานในการคิดหาคําศัพท์ที่ตอ้ งการเพื่อ
โต้ตอบสื่ อสาร และการพูดออกเสี ยงไม่ชดั เจนในบางครั้ง
4 คะแนน คือ พูดโต้ต อบสื่ อสารได้และเข้าใจเรื่ องที่สนทนาทุ ก เรื่ อง พูด ประโยค
ซับซ้อนได้บา้ ง แต่บางครั้งมีผดิ ไวยากรณ์ มีความรู้คาํ ศัพท์มากพอ และใช้ในการโต้ตอบได้ทุกเรื่ อง แต่
บางครั้งต้องหยุดคิดหาคําศัพท์ที่ตอ้ งการใช้สื่อสาร
5 คะแนน คื อ พูดโต้ตอบสื่ อสารและเข้าใจเรื่ องที่สนทนาทุกเรื่ องได้สาํ เร็ จ มีความรู้
และใช้คาํ ศัพท์หลากหลายในการโต้ตอบ แม้บางครั้งต้องใช้เวลาคิด หาคําศัพท์ที่ไม่คุน้ เคย สามารถพูด
ประโยคซับซ้อนหรื อใช้สาํ นวนการพูดคล้ายเจ้าของภาษา การพูดออกเสียงถูกต้องชัดเจน
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ในการดําเนิ น การเก็บคะแนนกิจกรรมนี้ ผูว้ ิจยั มอบหมายให้นัก ศึกษาเตรี ยมการก่ อน
แสดง และจึงให้แต่ ละคู่ออกมาแสดงบทบาทหน้าชั้นเรี ยนไม่เกิ น 5 นาที และประเมินความสามารถใน
การพูดโต้ตอบของนักศึกษารายบุคคล คะแนนที่ ได้จากการแสดงบทบาทสมมติ ของแต่ ละหน่ วยเรี ยนรู้
นําไปใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอน (E1) ต่อไป
หลังกิจกรรมบทบาทสมมติ นักศึกษาร่ วมกันอภิปราย และสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเอง การหาหนทางแก้ไขปรับปรุ ง รวมทั้งประเมินตนเองจากการใช้กลยุทธ์การฟัง
และกลยุทธ์การพูดในกิจกรรมเรี ยนรู้ที่ผา่ นมา
ขั้น ที่ 5 การทดสอบหลัง เรี ย น (Posttest) หลังจากเสร็ จ สิ้ น การทดลองสอนครบทั้ง
10 บทเรี ยนแล้ว ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง ทั้ง 30 คน หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็ นชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบ
ก่อนเรี ยน รายละเอียดมีดงั นี้
1. คะแนนความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ มีคะแนนรวมทั้งสิ้ น 90 คะแนน
ประกอบด้วยการทดสอบ 4 ตอน ได้แก่ 1) การสรุ ปเรื่ องที่ ฟัง (Summarizing) คะแนนเต็ม 25 จํานวน
1 เรื่ อง 2) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) คะแนนเต็ม 25 จํานวน 1 สถานการณ์ 3) การตอบคําถาม
(Quiz) เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การฟังและการพูด คะแนนเต็ม 10 จํานวน 5 ข้อ และ 4) ข้อสอบปรนัย ชนิ ด
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30
ผูว้ ิจยั และอาจารย์ต่างชาติอีก 1 ท่าน เป็ นผูร้ ่ วมกันดําเนิ นการทดสอบนักศึกษา โดยก่อน
เริ่ มการทดสอบได้ดาํ เนิ นการซักซ้อมการตรวจให้คะแนน เพื่อสร้างความเข้าใจสอดคล้องตรงกันและ
ตรวจสอบความน่ าเชื่ อถือการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด ด้ว ยการสุ่ มนักศึกษา 1 คน ที่ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริ ง มาทําการทดสอบให้คะแนน จากนั้นนําผลคะแนนที่ ได้จ ากผูว้ ิจยั และอาจารย์ต่างชาติมา
เปรี ยบเทียบดูความใกล้เคียงหรื อแตกต่างกัน หากคะแนนที่ให้กบั นักศึกษาคนเดียวกันมีความใกล้เคียงกัน
ถือว่าการให้คะแนนมีความน่ าเชื่อถือและสอดคล้องกัน
หลังจากนั้น ดําเนิ น การทดสอบนัก ศึก ษากลุ่มตัว อย่างจริ ง จํานวน 30 คน โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ดําเนิ นการทดสอบแยกห้องๆ ละ 1 กลุ่ม ทําการทดสอบในเวลาเดียวกัน และ
ใช้เกณฑ์การตรวจและให้คะแนนเหมือนกัน จึงเป็ นการให้คะแนนที่มาจากเกณฑ์เดียวกันในการตรวจให้
คะแนน ทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. คะแนนความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน มีค ะแนนเต็ม 10 จากการตอบคําถาม
(Quiz) เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 5 ข้อ
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การทดสอบดําเนิ น การโดยผูว้ ิจ ัยและอาจารย์ต่างชาติ 1 ท่ าน โดยแบ่ งกลุ่มตัว อย่าง
30 คน ออกเป็ น 2 ห้องๆ ละ 15 คน โดยก่ อนการทดสอบผูว้ ิจยั เตรี ยมแบบทดสอบและคําเฉลย พร้อม
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
2 คะแนน คือ เข้าใจคําถาม และตอบถูก
1 คะแนน คือ เข้าใจคําถาม แต่ตอบผิด
0 คะแนน คือ ไม่เข้าใจคําถาม และตอบผิด
หลังเสร็ จสิ้ นการทดสอบทั้ง 2 ส่วน จึงเก็บรวบรวมคะแนนความสามารถในการฟัง-พูด
และคะแนนความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซียน มีค ะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน เพื่อเป็ นเครื่ องบ่ งชี้
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการ
สอน และนําคะแนนไปใช้ในการวิ เคราะห์ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการสอน (E2)
ต่อไป
3. คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการสอน ดําเนินการโดยผูว้ ิจยั แจกแบบประเมิน
ความพึงพอใจให้นกั ศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ งทั้ง 30 คน หลังเสร็ จสิ้ นการทดสอบดังกล่าวข้างต้น เพื่อเก็บ
รวบรวมคะแนนไปใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนภาษา ด้วยการนํามาหาคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษานําไปใช้ในการ
ตอบคําถามการวิจยั ต่อไป
ขั้นที่ 6 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากผลรวมคะแนนเก็ บประจําหน่ วยทั้ง 10 บทเรี ยน (E1)
และผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรี ยน (E2) เพื่อหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาต่างประเทศ และวิเคราะห์ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอนโดยการเปรี ยบเทียบคะแนนจาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (Pretest-Posttest) เพื่อบ่งชี้ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
และความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง ทั้ง 30 คน ก่อนและหลังเรี ยน จากนั้น
นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สรุ ปผลไปตอบคําถามการวิจยั ในบทที่ 4 ต่อไป
3.2 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
เมื่อผูว้ ิจยั ดําเนิ น การทดลองใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศกับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้ เป็ นการดําเนินงานเพื่อ
ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ ผวู ้ ิจยั ได้สร้างและ
พัฒ นาขึ้ น โดยนําผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้ท้ ังหมดมาวิเคราะห์และประมวลผล จากนั้น จึ ง
ตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั เพื่อให้แน่ใจว่ารู ปแบบการสอนที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึ้ นนั้น เป็ นรู ปแบบการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอน มีรายละเอียดดังนี้
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1. การวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน (Need analysis) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คื อ
แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ชนิ ดเลือกตอบ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert scale) เพื่อเก็บ
ข้อมูลพื้น ฐานสําคัญ เกี่ ยวกับความต้องการจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ข องผูเ้ รี ยนภาษา โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน ข้อมูลที่ ได้จ ากการศึกษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน นํามาใช้เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอน การออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนและสื่ อการสอน โดยใช้รูปแบบการ
สอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผวู้ ิจยั สร้าง
ขึ้น โดยการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนและสื่ อประกอบการสอน ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
คือ E1/E2 เท่ากับ 75/75
การคํานวณประสิ ทธิภาพ E1 หมายถึง การหาประสิ ทธิภาพของกระบวนการเรี ยนการ
สอน ในระหว่างทดลองใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา โดยมาจากคะแนนการทําแบบฝึ กหัด
ท้ายบทและหรื อกิจกรรมการเรี ยนของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ จํานวน 10 หน่ วย สูตรการคํานวณที่ใช้ใน
การหาค่า E1 มีดงั นี้
(Σ X/N x 100)
A
Σ X คือ คะแนนรวมจากการทําแบบฝึ กหัดและหรื อกิจกรรมระหว่างเรี ยน
A
คือ คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดและหรื อกิจกรรมระหว่างเรี ยน
N
คือ จํานวนผูเ้ รี ยน

E1
โดย

=

การคํานวณประสิ ทธิภาพ E2 หมายถึง การหาประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (ความสามารถ
ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน) หลังจากเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษา โดยใช้คะแนนการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และ
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (Posttest) หลังเรี ยนครบทั้ง 10 หน่วยแล้ว และกําหนดค่านํ้าหนัก
ในการรวมคะแนนของแบบทดสอบ 2 ส่ วน คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
(ค่านํ้าหนัก 90%) และแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ ยวกับประชาคมอาเซียน (ค่านํ้าหนัก 10%) สูต รการ
คํานวณที่ใช้ในการหาค่า E2 มีดงั นี้
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E2
โดย

ΣF
B
N

(Σ F/N x 100)
B
คือ คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
คือ คะแนนเต็มของการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
คือ จํานวนผูเ้ รี ยน

=

3. การวิเคราะห์ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
แบ่งเป็ น 3 ข้อย่อย ดังนี้
3.1 การศึกษาเปรี ยบเที ยบความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจริ ง ก่อนและหลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ โดยใช้สถิติ
ทดสอบ คื อ ค่ า t แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (Dependent sample t-test) และคํานวณขนาดของผลโดยใช้
สูตรของ Cohen (1994)
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรี ยนด้วย
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น โดยการวิเคราะห์ผลคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน (Pretest-Posttest) เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ ของกลุ่ม
ตัว อย่างจริ ง สถิติทดสอบที่ ใช้ คื อ ค่ า t แบบไม่เป็ นอิสระต่ อกัน (Dependent sample t-test) สําหรั บ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างเดียว ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ร้อยละ และกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05
การประเมินขนาดค่ าอิทธิพล (Effect size) โดยการวิเคราะห์ผลต่างของคะแนนการ
ทดสอบก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาของกลุ่มตัวอย่างจริ ง ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Cohen, 1994) ดังนี้
ค่าขนาดของผล (d) เท่ากับ 0.00 – 0.20 หมายถึง มีผลขนาดเล็ก
ค่าขนาดของผล (d) เท่ากับ 0.21 – 0.50 หมายถึง มีผลขนาดปานกลาง
ค่าขนาดของผล (d) เท่ากับ 0.51 – 0.80 หมายถึง มีผลขนาดใหญ่
ค่าขนาดของผล (d) มากกว่า 0.80
หมายถึง มีผลขนาดใหญ่มาก
3.2 การศึกษาเปรี ยบเที ยบความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จริ ง ก่อนและหลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ โดยใช้สถิติทดสอบ
คือ ค่า t แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (Dependent sample t-test) และคํานวณขนาดของผลโดยใช้สูตรของ
Cohen (1988)
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การประเมินความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนก่ อนและหลังเรี ยน ด้วยรู ปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยการวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังเรี ยน (Pretest-Posttest) จาก
การตอบคําถาม (Quiz) ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 เพื่อนําผลคะแนนที่
ได้มาเปรี ยบเทียบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา สถิติทดสอบที่ ใช้ คื อ ค่ า t แบบไม่เป็ น
อิสระต่ อกัน (Dependent sample t-test) สําหรับทดสอบความแตกต่างของค่ าเฉลี่ยคะแนนจากกลุ่ม
ตัวอย่างเดียว ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05
การประเมินขนาดค่ าอิทธิพล (Effect size) โดยการวิเคราะห์ผลต่างของคะแนนการ
ทดสอบก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาของกลุ่มตัวอย่างจริ ง ซึ่งมีเกณฑ์ใน
การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Cohen, 1994) ดังนี้
ค่าขนาดของผล (d) เท่ากับ 0.00 – 0.20 หมายถึง มีผลขนาดเล็ก
ค่าขนาดของผล (d) เท่ากับ 0.21 – 0.50 หมายถึง มีผลขนาดปานกลาง
ค่าขนาดของผล (d) เท่ากับ 0.51 – 0.80 หมายถึง มีผลขนาดใหญ่
ค่าขนาดของผล (d) มากกว่า 0.80
หมายถึง มีผลขนาดใหญ่มาก
3.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง ที่ มีต่อรู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ โดยการประเมินประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอน ด้วยการวิเคราะห์
ระดับความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษากลุ่ มตัว อย่างจริ ง ที่ มีต่ อ รู ป แบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ย นภาษา
เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรวัดเจตคติ
5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert scale) ซึ่งกําหนดเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจไว้ ดังนี้
4.50 – 5.00
หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับน้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
คะแนนที่ ได้จ ากแบบประเมินความพึงพอใจ นํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เบื้ องต้น คื อ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ เพื่อ
เสริ มสร้ า งความสามารถในการฟั ง -พูด ภาษาอัง กฤษ สํา หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ” มี
วัตถุประสงค์การวิจยั คือ 1) ศึกษาความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ดา้ นความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ
ความสามารถในการพูดสื่ อสาร และหัวข้อความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
นําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการสอน 2) พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการ
สอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ และ 3) ประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนภาษา โดยเปรี ยบเที ยบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการ
สอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการดําเนิ นงานวิจ ัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอผลการศึกษาวิจยั เป็ นลําดับตามวัตถุประสงค์การวิจยั
แต่ละข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน (Need analysis) เป็ นข้อมูล
พื้นฐานเพื่อนําไปใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น แบ่งเป็ น 3 ข้อย่อย ดังนี้
3.1 การศึกษาเปรี ยบเที ยบความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา และขนาดของผล
(Effect size)
3.2 การศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บความรู้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังการเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา และขนาดของผล (Effect
size)
3.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อรู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษา
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ ความจําเป็ นของผู้เรียน (Need analysis)
การศึ ก ษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนเป็ นขั้น ตอนการศึก ษาวิ จ ัยในระยะที่ 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําคัญเกี่ยวกับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และนําข้อมูลที่ได้จาก
การศึก ษาไปใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒ นารู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษา
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บข้อมูล คื อ แบบสอบถาม เป็ นแบบวัดประเมินค่ า 5 ระดับ (Likert scale)
เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามประเมินตนเอง (Self-Assessment) แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ด้าน
ความสามารถในการฟั งเพื่อความเข้าใจ จํานวน 14 ข้อ ตอนที่ 2 ด้านหน้าที่ภาษาในการพูดสื่ อสาร
จํานวน 18 ข้อ และตอนที่ 3 ด้านหัว ข้อเนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับประชาคมอาเซียนจํานวน 22 ข้อ โดย
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรก จํานวน 30 คน ซึ่ งกําลังศึกษา
อยูใ่ นชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปี
การศึกษา 2558
ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง สามารถตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 ของการวิจยั ในครั้ งนี้ โดยผูว้ ิจยั แบ่งการนําเสนอผลการศึกษาออกเป็ น
3 ส่ วน คื อ 1) ผลการศึกษาด้านความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ 2) ผลการศึกษาด้านหน้าที่
ภาษาในการพูดสื่ อสาร และ 3) ผลการศึกษาด้านหัวข้อเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
สรุ ปผลมีดงั นี้
1. การศึ ก ษาความจํา เป็ นของผูเ้ รี ยนด้า นความสามารถในการฟั ง (Listening
comprehension subskills) โดยใช้วิธีการทางสถิติ คือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาประเมินตนเอง
ว่ามีความจําเป็ นต้องเสริ มสร้ างความสามารถฟังเพื่อความเข้าใจ โดยผูว้ ิจยั นําผลการวิเคราะห์มาจัด
เรี ยงลํา ดับ (Ranking) 10 อัน ดับ แรก จากการเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งของค่ าเฉลี่ ย ระหว่ า ง
ความสามารถในการฟังที่ผเู ้ รี ยนมีอยูแ่ ล้ว กับระดับความจําเป็ นที่ผเู้ รี ยนคิดเห็นว่าตนเองควรได้รับการ
เสริ มสร้ างทัก ษะความสามารถ และจัดลําดับตามความแตกต่ างของค่าเฉลี่ยมากสุ ดไปยังน้อยสุ ด
ตามลําดับ ดังนี้
1. การฟังเพื่อจับใจความสําคัญหรื อประเด็นหลัก
2. การฟังเพื่อเข้าใจข้อมูลรายละเอียดเฉพาะเจาะจง
3. การฟังเพื่อสรุ ปหรื ออนุ มานเรื่ องที่ฟัง
4. การฟังเพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อความต่าง
5. การฟังเพื่อแยกแยะสาเหตุและผล
6. การฟังเพื่อแยกแยะความจริ งและความคิดเห็น
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7. การฟังเพื่อคาดการณ์หรื อทํานาย
8. การฟังเพื่อเข้าใจลําดับเหตุการณ์
9. การฟังเพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผูพ้ ดู
10. การฟังเพื่อเข้าใจจุดประสงค์หรื อเจตนาของผูพ้ ดู
2. การศึกษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนด้านหน้าที่ภาษา (Language functions) โดยใช้
วิธีการทางสถิติ คือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จาก
การศึกษาวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาประเมินตนเองว่ามีความจําเป็ นต้องเสริ มสร้างความสามารถในการ
พูด สื่ อ สาร โดยผูว้ ิ จ ัย นํา ผลการวิ เ คราะห์ ม าจัด เรี ยงลํา ดับ (Ranking) 10 อัน ดับ แรก จากการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ย ระหว่างความสามารถในการพูดที่ผเู้ รี ยนมีอยู่แล้ว กับระดับ
ความจําเป็ นที่ผเู ้ รี ยนคิดเห็นว่าตนเองควรได้รับการเสริ มสร้างทักษะความสามารถ และจัดลําดับตาม
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากสุ ดไปยังน้อยสุดตามลําดับ ดังนี้
1. การพูดเพื่อถามและแสดงความคิดเห็น
2. การพูดเพื่อเล่าเรื่ องหรื อเหตุการณ์ในอดีต
3. การพูดเพื่อเปรี ยบเทียบหรื อเปรี ยบต่าง
4. การพูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรื ออารมณ์
5. การพูดเพื่อขอและตอบรับคําแนะนํา
6. การพูดเพื่ออธิบายสาเหตุและผล
7. การพูดเพื่อแสดงความชอบหรื อไม่ชอบ
8. การพูดเพื่อบอกทิศทางหรื อสถานที่ต้งั
9. การพูดเพื่อขอและการตอบรับการขออนุ ญาต
10. การพูดเพื่อบอกการคาดการณ์หรื อการทํานาย
3. การศึก ษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนด้านหัวข้อความรู้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซียน
(ASEAN knowledge) โดยใช้วิธีการทางสถิติ คือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาประเมินตนเองว่า มีความจําเป็ นต้อง
เสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยผูว้ ิจยั นําผลการวิเคราะห์มาจัดเรี ยงลําดับ (Ranking)
10 อันดับแรก จากการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างความรู้ที่ผเู้ รี ยนมีอยู่แล้ว กับ
ระดับความจําเป็ นที่ ผเู ้ รี ยนคิ ดเห็ นว่าตนเองควรได้รับการเสริ มสร้างความรู้ และจัดลําดับตามความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยมากสุ ดไปยังน้อยสุดตามลําดับดังนี้
1. อาหารประจําชาติ
2. สถานที่ท่องเที่ยว
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3. เรื่ องเล่าหรื อนิทานพื้นบ้าน
4. สภาพภูมิอากาศ
5. บุคคลที่มีชื่อเสียง
6. สิ นค้าและบริ การ
7. เทศกาลและประเพณี
8. การคมนาคมขนส่ง
9. ศาสนาและความเชื่อ
10. คําขวัญและความเป็ นมาของอาเซียน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาทีผ่ ้วู จิ ยั สร้ าง
ขึน้ ให้ได้ ตามเกณฑ์ ที่กาํ หนดไว้ คือ E1/E2 เท่ ากับ 75/75
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ในข้อที่ 2 เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูด
ภาษาอังกฤษ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสอนโดยใช้กระบวนการเรี ยนการสอน ตามรู ปแบบการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนภาษา และเก็ บ รวบรวมคะแนนของนัก ศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งจริ ง 30 คน เพื่ อ นํา มาหา
ประสิทธิภาพของรู ปแบบ ดังนี้
1. ระหว่ างการเรี ยน เก็บ คะแนนจากแบบฝึ กหัด ประจําหน่ ว ย 10 บทเรี ยนๆ ละ
35 คะแนน รวม 350 คะแนน แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คื อ 1) ความเข้าใจในการฟั ง มาจากแบบฝึ กหั ด
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวนหน่ วยละ 10 ข้อ รวม 100 คะแนน และ 2) ความสามารถในการพูด
มาจากกิ จ กรรมบทบาทสมมติ หน่ ว ยละ 25 คะแนน รวม 250 คะแนน จากนั้น จึ งนําคะแนนเก็บ
ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอน (E1)
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั นําคะแนนเก็บจากการทําแบบฝึ กหัดประจําบท 10 หน่ วย นํามาจัด
อัน ดับผลคะแนนเฉลี่ยประจําบท โดยใช้สถิติค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผล
ปรากฏในตารางที่ 15 ดังนี้
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ตารางที่ 15 ผลการจัดอันดับคะแนนเก็บประจําหน่วยการเรี ยนรู้ 10 บทเรี ยน (E1) ของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน

บทที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อเรื่ อง

Why should you go to Bali?
Malay local breakfast
Typhoon in the Philippines
The lady of Myanmar
Wow! Let’s go shopping
Together we can
Are you fond of a folktale?
Early morning alms at Luang Prabang
Amazing local transport
Brunei interesting facts

คะแนน
เต็ม

คะแนน
เฉลีย่
(x̅)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ร้ อยละ
(%)

จัด
อันดับ

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

24
25
26
26
27
27
28
29
28
29

2.59
1.90
2.56
1.90
1.75
1.83
1.96
1.88
1.72
1.93

69
71
74
75
76
77
79
83
81
82

10
9
8
7
6
5
4
1
3
2

จากตารางที่ 15 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบท้ายบทของแต่ ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ จํานวน 10 หน่ วย ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน พบว่า ผลคะแนน
เฉลี่ยที่นักศึกษาทําคะแนนได้สูงสุ ด 3 อันดับแรก คื อ บทที่ 8 เรื่ อง Early morning alms at Luang
Prabang คิ ดเป็ นร้ อยละ บทที่ 10 เรื่ อง Brunei interesting facts คิดเป็ นร้อยละ 82 และ บทที่ 9 เรื่ อง
Amazing local transport คิดเป็ นร้อยละ 81 และผลคะแนนเฉลี่ยที่นกั ศึกษาทําคะแนนได้นอ้ ยที่สุด คือ
บทที่ 1 เรื่ อง Why should you go to Bali? คิดเป็ นร้อยละ 69
2. หลังการเรี ยน เก็บคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟั ง-พูด และ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อนําไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอน (E2) ดังนี้
2.1 ความสามารถในการฟั ง-พูด มีค ะแนนเต็ม 90 คะแนน มาจากการทดสอบ
4 ส่ ว น คื อ 1) การสรุ ปเรื่ องที่ ฟัง 25 คะแนน 2) การแสดงบทบาทสมมติ 25 คะแนน 3) การตอบ
คําถาม 10 คะแนน และ 4) การทําข้อสอบปรนัย 30 คะแนน จากนั้น จึ งนําคะแนนทั้งหมดมาหา
ค่าเฉลี่ย
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2.2 ความรู้เกี่ ยวกับประชาคมอาเซียน มีคะแนนเต็ม 10 มาจากการตอบคําถาม
5 ข้อๆ ละ 2 คะแนน จากนั้นจึงนําคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย
เมื่อนําผลคะแนนเก็บประจําบทเรี ยน (E1) และผลคะแนนที่ ได้จากการทดสอบหลัง
เรี ยน (E2) ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน มาคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการ
สอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตารางที่ 16 ดังนี้
ตารางที่ 16 ผลคะแนนการทําแบบฝึ กหัดประจําหน่วยการเรี ยนรู้ 10 บทเรี ยน และค่าร้อยละของ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยน ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน
คะแนน
รวม

คะแนน
เต็ม

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

350

ระหว่ าง
เรียน
ร้ อยละ
(E1)

คนที่ 1

23 25 26 27 26 27 28 28 28 28

266

76

78

คนที่ 2

26 25 27 27 26 29 28 29 28 29

274

78

81

คนที่ 3

20 22 23 25 24 23 25 25 27 25

239

68

68

คนที่ 4

19 21 22 23 22 24 24 26 25 26

232

66

64

คนที่ 5

26 25 27 26 26 27 29 29 29 30

274

78

81

คนที่ 6

23 22 25 25 25 25 24 26 26 26

247

71

70

คนที่ 7

25 26 27 26 27 27 27 28 27 29

269

77

76

คนที่ 8

27 28 27 27 27 28 30 30 30 31

285

81

83

คนที่ 9

28 29 28 31 30 29 31 32 31 33

302

86

89

คนที่ 10

21 24 23 26 26 26 25 27 27 27

252

72

73

คนที่ 11

20 24 25 24 26 27 26 28 26 27

253

72

70

คนที่ 12

26 26 29 28 28 28 29 31 30 30

285

81

84

คนที่ 13

21 24 22 23 25 24 26 28 26 26

245

70

71

คนที่ 14

25 24 26 26 28 27 28 30 30 30

274

78

81

คนที่ 15

26 26 28 27 28 28 28 31 30 30

282

81

85

นักศึกษา

บทที่
1

บทที่
2

บทที่
3

บทที่
4

บทที่
5

บทที่
6

บทที่
7

บทที่
8

บทที่
9

บทที่
10

หลังเรียน
ร้ อยละ
(E2)
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ตารางที่ 16 (ต่อ) ผลคะแนนการทําแบบฝึ กหัดประจําหน่วยการเรี ยนรู้ 10 บทเรี ยน และค่าร้อยละของ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยน ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน
คะแนน
รวม

คะแนน
เต็ม

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

350

ระหว่ าง
เรียน
ร้ อยละ
(E1)

คนที่ 16

24 25 26 26 27 28 28 30 29 30

273

78

80

คนที่ 17

21 23 23 24 25 26 26 28 27 27

250

71

73

คนที่ 18

27 27 27 28 29 30 30 32 30 30

290

83

86

คนที่ 19

22 23 23 23 24 25 25 27 27 27

246

70

68

คนที่ 20

23 23 22 25 25 26 26 28 27 27

252

72

71

คนที่ 21

27 25 27 28 28 28 29 31 30 30

283

81

85

คนที่ 22

25 25 27 27 28 28 30 31 31 30

282

81

84

คนที่ 23

23 22 25 27 27 25 27 29 27 27

259

74

75

คนที่ 24

25 25 27 27 27 27 29 29 29 29

274

78

85

คนที่ 25

26 25 27 28 27 28 28 30 30 30

279

80

83

คนที่ 26

22 23 23 25 26 25 25 27 27 27

250

71

74

คนที่ 27

25 26 28 27 28 28 28 31 30 30

281

80

84

คนที่ 28

27 26 28 27 26 28 29 30 29 30

280

80

80

คนที่ 29

28 28 29 28 29 30 30 32 30 30

294

84

87

คนที่ 30

27 26 29 30 29 30 29 31 30 30

291

83

83

728 743 776 791 799 811 827 874 853 861 8,063

-

2,352

นักศึกษา

รวม
ร้ อยละ

บทที่ บทที่
1
2

บทที่
3

บทที่
4

บทที่
5

บทที่
6

บทที่
7

บทที่
8

บทที่
9

บทที่
10

69 71 74 75 76 77 79 83 81 82 76.79 76.79

หลังเรียน
ร้ อยละ
(E2)

78.40
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ตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบฝึ กหัดท้ายบทของแต่
บทเรี ยน จํานวน 10 หน่ วย ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน เท่ากับ 8,063 คะแนน จากคะแนนเต็ม
10,500 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 76.79 และผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบความสามารถ
ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน หลังเรี ยน (E2)
เท่ากับ 2,352 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3,000 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 78.40
ผลจากการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรี ยนและสื่อการสอนดังกล่าว ผูว้ ิจยั
สรุ ปได้ว่ า รู ป แบบการสอนกลยุท ธ์ก ารเรี ย นภาษาต่ า งประเทศ มี ประสิ ทธิ ภ าพ E1/E2 เท่ า กับ
76.79/78.40 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ 75/75 ทั้งนี้ การแปลผลประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการ
สอน มีดงั นี้
1. ผลจากการวิเคราะห์ค่า E1 เท่ากับ 76.79 สูงกว่าเกณฑ์ 75 เท่ากับร้อยละ 1.79 แปล
ผลได้ว่า รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นนี้ มีประสิ ทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 จึงถือว่าเป็ นรู ปแบบการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ อยูใ่ นระดับดี
2. ผลจากการวิเคราะห์ค่า E2 เท่ากับ 78.40 สูงกว่าเกณฑ์ 75 เท่ากับร้อยละ 3.40 แปล
ผลได้ว่า รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นนี้ มีประสิ ทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป จึงถือว่าเป็ นรู ปแบบการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ อยูใ่ นระดับดีมาก
3. ผลต่างระหว่างค่า E1 และ E2 เท่ากับ ร้อยละ 1.61 แปลผลการประเมินสิ ทธิ ภาพ
ของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศได้ว่า อยูใ่ นเกณฑ์ดี คือ มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ต้งั ไว้ แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 จึงถือว่า เป็ นรู ปแบบการสอนที่มีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นระดับดี
จากผลการวิเคราะห์ค่า E1 และ E2 ดังกล่าว แสดงว่ารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาต่ างประเทศที่ ผูว้ ิจ ัยสร้ างขึ้ นนี้ มีประสิ ทธิภ าพที่ยอมรับได้ โดยมีระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ และถือว่าอยูใ่ นระดับดี ดังนั้น สรุ ปได้ว่าผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาที่สร้ างขึน้
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ในข้อที่ 3 เป็ นการหาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษา โดยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้ 1) เปรี ยบเที ยบความสามารถในการ
ฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ก่ อนและหลังเรี ยน และหาค่าขนาดของผล (Effect size) 2) เปรี ยบเที ยบความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ก่อนและหลังเรี ยน และหาค่าขนาดของผล (Effect size) และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา ดังนั้น ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอผล
การศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลของรู ปแบบการสอนที่ ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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3.1 การศึ ก ษาเปรี ย บเที ยบความสามารถในการฟั ง -พู ด ภาษาอัง กฤษ ของนัก ศึ กษากลุ่ม
ตัวอย่างจริง จํานวน 30 คน ก่อนและหลังเรียน และหาค่ าขนาดของผล (Effect size)
ผลจากการวิเคราะห์ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง
30 คน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1) การสรุ ปเรื่ องที่ ฟัง
(Summarizing) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) การตอบคําถาม (Quiz) และการทําข้อสอบปรนัย
(Indirect speaking) จํานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 90 ทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้รูปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษา และนําคะแนนทั้งสองครั้งมาหาค่าผลต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เพื่อเปรี ยบเที ยบผลของความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ ผลจากการวิเคราะห์น ําเสนอใน
ตารางที่ 17 รายละเอียดมีดงั นี้
ตารางที่ 17 ผลคะแนนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรี ยน ของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คน
นักศึกษา

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15

คะแนนสอบ คะแนนสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

(90)

(90)

46
50
34
32
52
38
45
58
60
40
39
61
39
50
52

71
73
62
59
73
63
68
74
79
66
64
76
64
72
77

(D)

นักศึกษา

คะแนนสอบ
ก่อนเรียน

คะแนนสอบ
หลังเรียน

ผลต่ าง

25
23
28
27
21
25
23
16
19
26
25
15
25
22
25

คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20
คนที่ 21
คนที่ 22
คนที่ 23
คนที่ 24
คนที่ 25
คนที่ 26
คนที่ 27
คนที่ 28
คนที่ 29
คนที่ 30

50
41
59
42
45
56
51
37
43
41
34
50
50
59
52

73
66
77
62
64
77
75
68
77
75
67
75
71
77
74

23
25
18
20
19
21
18
31
34
34
33
25
21
18
22

ผลต่ าง

(90)

(90)

(D)
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จากตารางที่ 17 แสดงให้เ ห็ น ว่า ความสามารถในการฟั ง-พูด ภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน มีคะแนนสูงขึ้นทุ กคน หลังได้รับการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาต่ างประเทศ คะแนนจากการทําแบบทดสอบก่ อนและหลัง
เรี ยนพบว่า มีค่าผลต่างของคะแนนสูงสุด เท่ากับ 34 คะแนน และค่าผลต่างของคะแนนตํ่าสุ ด เท่ากับ
15 คะแนน
การวิเคราะห์ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา โดยใช้ค่าสถิติ
t-test แบบ Dependent one sample t-test และค่าขนาดของผล (Effect size) คะแนนก่อนและหลังเรี ยน
นําเสนอการสรุ ปผลในตารางที่ 18 รายละเอียดมีดงั นี้
ตารางที่ 18 ผลคะแนนเฉลี่ย คะแนนผลต่างเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ t-test
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน
การทดสอบ

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

คะแนน
เต็ม

คะแนนเฉลีย่
(x̅)

90
90

47
71

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ผลต่ าง
เฉลีย่

(d)

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของ
ผลต่าง (SD)

t

df

ขนาด
ของผล

8.37
5.71

24

4.97

26.77

29

4.83

(SD)

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็น ว่า ค่ าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการฟั ง-พูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง 30 คน หลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 71 คะแนน ซึ่งสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรี ยน เท่ากับ 47 คะแนน ดังนั้น ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน มี ค่าเท่ ากับ 24 คะแนน และค่ าสถิติ t-test มีค่ าเท่ ากับ 26.77 แสดงว่า
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน หลังได้รับการ
เรี ยนการสอนที่ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ สูงขึ้นกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปว่า ผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ขนาดของผล (Effect size) พบว่ามีผลขนาดใหญ่มาก มี
ค่าขนาดเท่ากับ 4.83 ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปว่า ผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2
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3.2 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่ างจริ ง
ก่ อนและหลังเรียน และหาค่าขนาดของผล (Effect size)
ผลจากการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง
จํานวน 30 คน โดยการใช้แบบทดสอบวัดความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน คื อ กิ จกรรมตอบคําถาม
(Quiz) จํานวน 5 ข้อๆ ละ 2 คะแนน มีคะแนนเต็ม 10 ทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่ใช้รูปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ และนําคะแนนทั้งสองครั้ งมาหาค่ าผลต่ างของคะแนนก่ อนและ
หลังเรี ยน เพื่อเปรี ยบเทียบผลของความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์นาํ เสนอใน
ตารางที่ 19 รายละเอียดมีดงั นี้
ตารางที่ 19 ผลคะแนนความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ก่อนและหลังเรี ยน ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง
จํานวน 30 คน

นักศึกษา

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15

คะแนนสอบ คะแนนสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

(10)

(10)

3
3
2
2
4
4
5
5
6
3
2
5
4
5
4

7
8
6
5
8
7
8
9
10
7
6
8
7
9
8

ผลต่ าง

(D)

นักศึกษา

4
5
4
3
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4

คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20
คนที่ 21
คนที่ 22
คนที่ 23
คนที่ 24
คนที่ 25
คนที่ 26
คนที่ 27
คนที่ 28
คนที่ 29
คนที่ 30

คะแนนสอบ คะแนนสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

(10)

(10)

5
4
5
3
4
5
4
3
5
4
4
5
5
6
5

7
7
9
6
7
8
9
7
8
8
7
9
9
10
9

ผลต่ าง

(D)

2
3
4
3
3
3
5
4
3
4
3
4
4
4
4
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จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็ น ว่า คะแนนความรู้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน ของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน มีคะแนนสูงขึ้นทุกคน หลังได้รับการเรี ยนการสอน โดยใช้
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ จากการทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนพบว่า
มีค่าผลต่างของคะแนนสูงสุ ด เท่ากับ 5 และค่าผลต่างของคะแนนตํ่าสุด เท่ากับ 2
การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ
โดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent one sample t-test และค่ าขนาดของผล (Effect size) คะแนน
ก่อนและหลังเรี ยน สรุ ปผลในตารางที่ 20 รายละเอียดมีดงั นี้
ตารางที่ 20 ผลคะแนนเฉลี่ย คะแนนผลต่างเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ t-test
ความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

คะแนนเฉลีย่
(x̅)

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

10
10

4.12
7.76

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ผลต่ าง
เฉลีย่

(d)

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของ
ผลต่าง (SD)

t

df

ขนาด
ของผล

1.11
1.22

3.64

0.67

29.76

29

5.43

(SD)

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็ น ว่ า ค่ าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เกี่ ยวกับ ประชาคม
อาเซียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน หลังได้รับการเรี ยนการสอน โดยใช้รูปแบบ
การสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ เท่ากับ 7.76 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน
เรี ยน มีค่าเท่ากับ 4.12 คะแนน ดังนั้น ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มี
ค่าเท่ากับ 3.64 คะแนน และค่าสถิติ t-test เท่ากับ 29.76 แสดงว่าความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง หลังการเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา สูงขึ้นกว่าก่อน
การเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปว่า ผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ข้อที่ 3
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ขนาดของผล (Effect size) พบว่ามีผลขนาดใหญ่มาก มี
ค่าขนาดเท่ากับ 5.43 ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปว่า ผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3
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3.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่ างจริง ที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์
การเรียนภาษาต่ างประเทศ
หลังเสร็ จสิ้ นการเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาแล้ว ผูว้ ิจยั นํา
แบบสอบถามมาให้นัก ศึ ก ษากลุ่ มตัว อย่างจริ ง จํานวน 30 คน เพื่อประเมิน ความพึงพอใจที่ มีต่ อ
รู ปแบบการสอน ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาสาระการเรี ยนรู้ 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้าน
การวัดและประเมินผล และ 4) ด้านการใช้สื่อการสอน โดยแบบสอบถามเป็ นลักษณะมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ เพื่อบ่งชี้ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการสอน และนํา
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจาก
การวิเคราะห์นาํ เสนอดังตารางที่ 21 รายละเอียดมีดงั นี้
ตารางที่ 21 ผลระดับคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน
ด้ านการ
ประเมิน

รายการ

เนื้ อหาสาระ 1. เนื้อหาด้านการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
การเรี ยนรู ้ 2. เนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3. เนื้อหาด้านการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
4. เนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
5. เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
6. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
รวม

ค่ าเฉลี่ย
(x̅)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

จัด
อันดับ

4.50
4.43
4.57
4.20
4.47
4.27
4.41

0.51
0.50
0.50
0.55
0.51
0.69
0.54

2
4
1
6
3
5
4

(SD)
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ตารางที่ 21 (ต่อ) ผลระดับคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน
ด้ านการ
ประเมิน

รายการ

การจั ด การ 1. ก่อนกิจกรรมการฟัง สร้ างความตระหนักด้านความสามารถในการ
เ รี ย น ก า ร ฟังและความสําคัญของการใช้กลยุทธ์การฟัง
สอน
2. ก่อนกิจกรรมการฟั ง เตรี ยมความพร้ อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ
คําถามนําทาง และกลยุทธ์การฟังที่ใช้ในกิจกรรมก่อนการฟัง
3. การใช้กลยุทธ์การฟังช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจในการฟัง

ค่ าเฉลี่ย
(x̅)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

จัด
อันดับ

4.64

0.49

2

4.67

0.48

1

4.53

0.51

3

0.45

4

0.49

5

0.61
0.47
0.45
0.49
0.48
0.51
0.51
0.50
0.49
0.50
0.51
0.51
0.50
0.51

8
6
7
2
3
1
2
3
1
4
2
3
1
-

4. หลังกิ จกรรมการฟั ง ทํา การตรวจสอบความเข้า ใจในการฟั งด้ว ย
4.37
แบบฝึ กหัด และศึกษาการใช้ภาษาหน้าที่สื่อสาร
5. ก่อนกิจกรรมการพูด เตรี ยมความพร้อมด้านความรู ้ การใช้ภาษาและ
4.37
หน้าที่สื่อสาร และกลยุทธ์การพูดที่ใช้ในกิจกรรมก่อนการพูด
6. กิจกรรมการพูดสื่ อสารมีความน่าสนใจและส่ งเสริ มการพูด
4.20
7. การใช้กลยุทธ์การพูดช่วยเสริ มสร้างความสามารถในการพูดสื่ อสาร
8. หลังการพูด มีการอภิปรายและสะท้อนความคิดร่ วมกัน
รวม
การวั ด และ 1. คําถามที่ใช้ในการทดสอบความเข้าใจในการฟัง
ประเมินผล 2. การใช้สถานการณ์สาํ หรับการพูดสื่ อสาร
3. การประเมินตนเองในการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
รวม
ก า ร ใ ช้ สื่ อ 1. บทเรี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
การสอน
2. ภาษาที่ใช้ในบทเรี ยนมีความสมจริ งในสถานการณ์สื่อสาร
3. การใช้ภาพประกอบมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
4. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง วีดีทศั น์มีคุณภาพเสี ยงดีและชัดเจน
รวม
รวมค่ าเฉลี่ยทุกด้ าน

4.30
4.27
4.42
4.20
4.53
4.50
4.41
4.60
4.47
4.53
4.50
4.53
4.44

(SD)
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จากตารางที่ 21 แสดงให้เห็น ว่า ความพึงพอใจของนัก ศึก ษากลุ่มตัว อย่างที่มีต่ อ
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษา จํานวน 30 คน เมื่อพิจารณาค่ าเฉลี่ยโดยรวมของความพึง
พอใจที่ มีต่อรู ปแบบการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 จึง
สรุ ปได้ว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน มีความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การ
เรี ยนภาษาต่างประเทศ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 4
โดยภาพรวมของความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ รู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่ างประเทศ พบว่ า นัก ศึ ก ษามีค วามคิ ด เห็ น พึงพอใจในระดับมากที่ สุด 3 อัน ดับแรก เรี ยง
ตามลําดับดังนี้
อันดับที่ 1 คือ ก่อนกิจกรรมการฟัง เตรี ยมความพร้อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ
คําถามนําทาง และกลยุทธ์การฟังที่ใช้ในกิจกรรมก่อนการฟัง (x̅ = 5.67)
อันดับที่ 2 คือ บทเรี ยน มีความเหมาะสมและน่ าสนใจ (x̅ = 5.60)
อันดับที่ 3 คือ เนื้อหาด้านการพูด มีความเหมาะสมและน่าสนใจ (x̅= 4.57)
อย่างไรก็ตาม นักศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาต่างประเทศในระดับมาก 3 อันดับสุ ดท้าย ดังนี้ 1) กิจกรรมการพูดสื่ อสารมีความน่ าสนใจและ
ส่ งเสริ มการพูด (x̅ = 4.20, SD = 0.61) 2) เนื้ อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่ าสนใจ
(x̅ = 4.20, SD = 0.55) และ 3) คําถามที่ใช้ในการทดสอบความเข้าใจในการฟัง (x̅ = 4.20, SD = 0.48)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการใช้สื่อ
การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ด้าน
การวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และด้านเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
เช่นกัน รายละเอียดมีดงั นี้
อันดับที่ 1 คือ ด้านการใช้สื่อการสอน ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจ 2 ระดับ ดังนี้ นักศึกษามีความพึง
พอใจระดับมากที่ สุด ได้แก่ 1) บทเรี ยนมีค วามเหมาะสมและน่ าสนใจ (x̅ = 4.60) 2) การใช้
ภาพประกอบมีความเหมาะสมและน่ าสนใจ (x̅ = 4.53) 3) การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง วีดีทศั น์มีคุณภาพ
เสี ยงดีและชัดเจน (x̅ = 4.50) ส่ วนรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก คือ ภาษาที่ ใช้ใน
บทเรี ยนมีความสมจริ งในสถานการณ์สื่อสาร (x̅ = 4.47)
อัน ดับ ที่ 2 คื อ ด้า นการจัด การเรี ยนการสอน ผลจากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจ 2 ระดับ คือ ระดับ
มากที่สุดและระดับมาก ดังนี้
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รายการความพึงพอใจที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ 1) การ
เตรี ยมความพร้ อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ คําถามนําทาง และกลยุทธ์การฟัง ในขั้น ก่อนการฟั ง
(x̅ = 4.67) 2) การสร้ า งความตระหนัก ของความสามารถในการฟั งและการใช้ก ลยุท ธ์ก ารฟั ง
(x̅ = 4.64) และ 3) การใช้กลยุทธ์การฟังช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจในการฟัง (x̅ = 4.53) ตามลําดับ
รายการความพึงพอใจที่ นัก ศึ ก ษามีค วามพึง พอใจในระดับ มาก ได้แก่ 1) การ
ตรวจสอบความเข้าใจในการฟัง และศึกษาการใช้ภาษา หลังกิจกรรมการฟัง (x̅ = 4.37) 2) การเตรี ยม
ความพร้ อมด้านการใช้ภาษาและกลยุทธ์การพูด ก่อนกิจกรรมการพูด (x̅ = 4.37) 3) การใช้กลยุทธ์
การพูด ช่ ว ยเสริ มสร้ างความสามารถในการพูด ( x̅ = 4.30) 4) การอภิปรายและสะท้อนความคิ ด
ร่ วมกัน หลังการพูด (x̅ = 4.27) และ 5) กิจกรรมการพูดสื่ อสารมีความน่ าสนใจและส่ งเสริ มการพูด
(x̅ = 4.20) ตามลําดับ
อัน ดับ ที่ 3 คื อ ด้า นการวัด และการประเมิ น ผลจากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จาก
แบบสอบถามความพึ งพอใจของนัก ศึก ษา พบว่านัก ศึกษามีค วามคิ ดเห็ นพึงพอใจ 2 ระดับ ดังนี้
นัก ศึก ษามี ค วามพึ งพอใจในระดับมากที่ สุด คื อ 1) การใช้ส ถานการณ์ สําหรั บ การพูด สื่ อสาร
(x̅ = 4.53) และ 2) การประเมินตนเองในการใช้กลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษา (x̅ = 4.50) ส่ วนรายการที่
นักศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านการใช้คาํ ถามในการทดสอบความเข้าใจในการ
ฟัง (x̅ = 4.20)
อัน ดั บ ที่ 4 คื อ ด้ า นเนื้ อ หาสาระการเรี ยนรู้ ผลจากการวิ เ คราะห์ ข ้อ มูล จาก
แบบสอบถามความพึ งพอใจของนัก ศึก ษา พบว่านัก ศึกษามีค วามคิ ดเห็ นพึงพอใจ 2 ระดับ ดังนี้
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาการพูด (x̅ = 4.57) ส่วนรายการที่นักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ 1) เนื้ อหาการฟัง (x̅ = 4.50) 2) เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน (x̅ = 4.47) 3) เนื้ อหากลยุทธ์การฟัง (x̅ = 4.43) 4) การจัดเรี ยงลําดับเนื้ อหา (x̅ = 4.27) และ
4) เนื้ อหากลยุทธ์การพูด (x̅ = 4.20) ตามลําดับ
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลจากการแสดงความคิ ดเห็ นในชั้นเรี ยนของนักศึกษา ใน
ระหว่างการเรี ยนที่ ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศครั้ งนี้ ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิ ง
คุณภาพที่เป็ นประโยชน์ คื อ นักศึกษาส่ วนใหญ่คิดว่าตนเองควรได้รับการสอนกลยุทธ์การฟัง และ
กลยุทธ์การพูด ในชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เรี ยนอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา เพื่อช่วยให้มีพ้ืนฐานทาง
ภาษาดีข้ ึน และมีความสนุ กสนานเพลิดเพลินในการเรี ยนภาษา เนื่ องจากการใช้กลยุทธ์เป็ นเครื่ องมือ
ช่วยให้การเรี ยนรู้ง่ายขึ้น แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของ
การใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย ในรู ปแบบของการวิ จ ัย และพัฒ นา (Research and
Development) เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้าง
ความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรั บนัก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ” โดยการศึก ษาและ
พัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ เริ่ มต้นจากการศึกษาข้อมูลความจําเป็ นของ
กลุ่มนักศึกษาตัวอย่างการวิจยั ด้านความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการพูด
สื่อสาร และความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ
และพัฒนารู ปแบบการสอน นํารู ปแบบการสอนไปใช้ และประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนอย่าง
เป็ นระบบทุกกระบวนการ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั นํามาอภิปรายและมีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาปริ ญญา
ตรี รายละเอียดมีดงั นี้
1. ศึ ก ษาความจํา เป็ นต้อ งเรี ย นรู้ ด ้า นความสามารถในการฟั ง เพื่ อ ความเข้า ใจ
ความสามารถในการพูดสื่อสาร และหัวข้อสาระความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่นาํ ไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ
2.

พั ฒ นาและหาประสิ ทธิ ภ าพของรู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน

ภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
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3. ศึก ษาและประเมิ น ประสิ ทธิ ผลของการใช้รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยน
ภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดยแบ่งออกเป็ นรายข้อย่อย ดังนี้
3.1 เปรี ยบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ และขนาดของผล (Effect size)
3.2 เปรี ยบเทียบความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ และขนาดของผล (Effect size)
3.3 ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. แบบสอบถามความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ความสามารถใน
การฟังเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการพูดสื่ อสาร และหัวข้อสาระความรู้ เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
2. เอกสารและสื่ อประกอบการสอน รายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคม โดยใช้รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาต่ างประเทศ ประกอบด้ว ย
บทเรี ยนที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน 10 บทเรี ยน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับใช้ทดสอบก่อน
และหลังเรี ยน ประกอบด้วย การทดสอบ 4 ตอน ได้แก่ 1) การสรุ ปเรื่ องที่ ฟัง (Summarizing) 2) การ
แสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) 3) การตอบคําถาม (Quiz) และ 4) ข้อสอบปรนัยชนิ ด 4 ตัวเลือก
(Multiple choices)
4. แบบทดสอบวัดความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซียน คือ การตอบคําถาม (Quiz)
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ มีต่อรู ปแบบการสอนกล
ยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ คือ แบบสอบถามชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดับ
ตามวิ ธี ข อง Likert scale ในด้า นเนื้ อ หา ด้า นการเรี ยนการสอน ด้า นการวัด และประเมิ น ผล
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และด้านการใช้สื่อการสอน
วิธีการดําเนินการวิจยั
การศึ ก ษาวิ จ ัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยกํา หนดกระบวนการและวิธีก ารดําเนิ น การวิจ ัยตาม
แนวทางการศึกษาแบบวิจยั และพัฒนา (R&D) โดยแบ่งระยะการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาความจําเป็ นต้ องเรียนรู้ (Need analysis) ด้ านความสามารถในการฟัง การพูด
สื่อสาร และหัวข้ อความรู้เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแบบสอบถามความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถ
ในการฟังเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการพูดสื่อสาร และหัวข้อความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เป็ นแบบสอบถามให้นัก ศึกษาประเมิน ตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลสําคัญดังกล่าวนําไปใช้เป็ น
แนวทางในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศในครั้งนี้
ผลการวิ เ คราะห์ ม าจากการเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า ง
ความสามารถที่ นักศึก ษามีอยู่เดิ ม กับระดับความจําเป็ นที่นักศึกษาคิดเห็นว่าตนเองควรได้รั บการ
เสริ มสร้ างและพัฒ นาให้ดี ข้ ึ น โดยจัด ลําดับตามความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ย มากสุ ด ไปยังน้อยสุ ด
จํานวน 10 อันดับ
ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา (Design and development)
ในระยะนี้ ผูว้ ิ จ ัย ดําเนิ น การสร้ า งและพัฒ นาเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย และหา
ประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ ก่ อนนําไปใช้ทดลองจริ ง โดย
นําข้อมูลจากการวิเคราะห์ ค วามจําเป็ นของผูเ้ รี ยนในระยะแรก มาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนด
รายละเอียดของหน่ วยการเรี ยนรู ้ (Unit specification) จํานวน 10 บทเรี ยน มีข้ นั ตอนการดําเนิ นงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เนื้ อหาสาระการเรี ยนรู้ หน้าที่ภาษาที่ใช้ในการฟัง
และการพูดสื่ อสาร กลยุทธ์การฟังกลยุทธ์การพูด ขั้นตอนการสอน การประเมินและวัดผล และเกณฑ์
การให้ค ะแนน จากนั้ น จึ งนํา กรอบรายละเอี ย ดของหน่ ว ยการเรี ยนรู้ ไ ปสร้ า งบทเรี ยนและสื่ อ
ประกอบการสอน ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บคะแนนความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ
ระหว่างการเรี ยนการสอน (E1)
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นอกจากนี้ ผูว้ ิจ ัยสร้ างและพัฒ นาเครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการสอน ได้แ ก่ 1) แบบทดสอบวัด ความสามารถในการฟั ง -พูด 2)
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อรู ปแบบ
การสอน กล่าวคือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูด และแบบทดสอบวัดความรู ้ เกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซียน นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมคะแนนเพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรี ยน ซึ่ง
เป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกัน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อรู ปแบบการสอน
หลังเสร็ จ สิ้ น การสอน ทั้งนี้ ทุ กเครื่ องมือวิจ ัยนําไปตรวจสอบคุ ณภาพเป็ นที่ เรี ยบร้ อย ก่อนนําไป
ทดลองใช้ศึกษานําร่ องกับนักศึกษากลุ่มย่อย เพื่อหาประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนต่อไป (E2)
หลังจากนั้น ผูว้ ิจยั ดําเนินการศึกษานําร่ อง (Pilot study) กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก 10
คน ที่ไม่ใช่ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริ ง และหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอนที่สร้างขึ้น โดยใช้
บทเรี ยนมาทดลองสอนในการศึกษานําร่ อง จํานวน 5 บทเรี ยน เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ เนื่ องจากในแต่ ละ
หน่วยของบทเรี ยนมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่ เหมือนกัน เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองสอนนํา
ร่ อง จึงนําผลคะแนนที่ได้จากคะแนนเก็บระหว่างเรี ยน (E1) และคะแนนการทดสอบหลังเรี ยน (E2)
มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอน และพบว่ามีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
ดังนั้น รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาที่สร้างขึ้น จึงมีความเหมาะสม และสามารถนําไปใช้ใน
การทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างจริ งในระยะที่ 3 ต่อไป
ระยะที่ 3 การนํารู ปแบบการสอนไปทดลองใช้ แ ละประเมินประสิ ท ธิผ ล (Implementation and
evaluation)
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทดลองใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศกับ
กลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 30 คน ขั้นตอนการดําเนิ นงานมีดงั นี้ 1) การเตรี ยมการก่ อนทดลองใช้และ
แจ้งจุดประสงค์ให้กบั ผูเ้ รี ยน 2) การทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการ ฟัง-พูด ประกอบด้วย 4 ตอน คือ การสรุ ปเรื่ องที่ฟัง การแสดงบทบาทสมมติ การตอบคําถาม
และการทําข้อสอบปรนัย คะแนนเต็ม 90 และความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน คะแนนเต็ม 10 มี
คะแนนรวมทั้งสิ้ น 100 คะแนน คะแนนที่ได้จากการทดสอบเป็ นเครื่ องบ่งชี้ความสามารถในการฟังพูด และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนของผูเ้ รี ยนก่ อนทดลองใช้รูปแบบการสอน 3) ดําเนิ นการ
สอนครบทั้ง 10 บทเรี ยน และเก็บคะแนนระหว่างเรี ยนจากแบบฝึ กหัดประจําหน่ วย แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
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คือ ด้านความเข้าใจในการฟังจากการทําแบบฝึ กหัดเลือกตอบ 10 คะแนน และด้านการพูดสื่อสาร จาก
การทํากิจกรรมบทบาทสมมติ 25 คะแนน รวมคะแนนเก็บระหว่างเรี ยน 350 คะแนน เพื่อนําคะแนน
ไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอน (E1) 3) หลังเสร็ จสิ้นการสอน ดําเนินการทดสอบหลัง
เรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ ฟัง-พูด และความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ชุด
เดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อนําคะแนนไปวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอน (E2)
และ 4) แจกแบบประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อรู ปแบบการสอน กลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ
แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ เนื้อหาสาระ การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมิน และสื่ อการสอน โดย
เก็บรวบรวมและนําไปวิเคราะห์ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการสอนต่อไป
การวิเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา กับนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจริ ง 30 คน แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1. การหาประสิ ทธิภ าพของรู ปแบบการสอน โดยนําคะแนนเก็บระหว่างเรี ยน
(E1) และคะแนนเก็บหลังเรี ยน (E2) มาคํานวณเป็ นค่าร้อยละ
2. การหาประสิทธิผลของรู ปแบบการสอน โดยการเปรี ยบเทียบความสามารถใน
การฟัง-พูด ก่อนและหลังเรี ยน โดยการทดสอบค่า t-test ของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรี ยน และหา
ขนาดของผล (Effect size)
3. การหาประสิทธิผลของรู ปแบบการสอน โดยการเปรี ยบเที ยบความรู ้ เกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ก่อนและหลังเรี ยน โดยการทดสอบค่า t-test ของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรี ยน
และหาขนาดของผล (Effect size)
4. การศึ ก ษาความพึงพอใจของนัก ศึก ษาที่ มีต่ อรู ปแบบการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิ น ความพึงพอใจ หลังเรี ยนด้ว ยรู ปแบบการสอน คะแนนที่ ได้น ํามาหาค่ าเฉลี่ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั และพัฒนารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูด ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี ที่ ผวู้ ิจ ัยสร้ างขึ้ น
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยสรุ ปเป็ นรายข้อ ดังนี้
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1. การศึกษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน (Need analysis) 3 ด้าน คือ ความสามารถในการ
ฟังเพื่อความเข้าใจ การใช้หน้าที่ ภาษาพูดสื่ อสาร และหัว ข้อความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผล
การศึกษามีดงั นี้
1.1 ด้านความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ พบว่านักศึกษาจําเป็ นต้องพัฒนา
ทักษะย่อยการฟังให้ดียงิ่ ขึ้น 10 อันดับ เรี ยงตามลําดับดังนี้ 1) ฟังเพื่อจับใจความสําคัญ 2) ฟังเพื่อสรุ ป
เรื่ องที่ฟัง 3) ฟังเพื่อข้อมูลเฉพาะเจาะจง 4) ฟังเพื่อเข้าใจจุดประสงค์ของผูพ้ ดู 5) ฟังเพื่อแยกแยะเหตุ
และผล 6) ฟั งเพื่อคาดการณ์ 7) ฟั ง เพื่ อเข้าใจอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของผูพ้ ูด 8) ฟั งเพื่ อเข้าใจลําดับ
เหตุการณ์ 9) ฟังเพื่อแยะแยะความจริ งและความคิดเห็น และ 10) ฟังเพื่อเข้าใจทัศนคติของผูพ้ ดู
1.2 ด้า นการใช้ห น้ า ที่ ภ าษาพู ด สื่ อ สาร พบว่ า นั ก ศึ ก ษาจํา เป็ นต้อ งพัฒ นา
ความสามารถในการใช้หน้าที่ ภาษาสื่ อสารให้ดียิ่งขึ้ น 10 อันดับ เรี ยงตามลําดับดังนี้ 1) พูดเพื่อถาม
และแสดงความคิ ดเห็ น 2) พูดเพื่อเล่าเรื่ องเหตุการณ์ในอดีต 3) พูดเพื่อเปรี ยบเทียบหรื อเปรี ยบต่าง
4) พูดเพื่อแสดงอารมณ์ ค วามรู ้ สึกของตนเอง 5) พูด เพื่อขอและตอบรั บคําแนะนํา 6) พูด เพื่อบอก
สาเหตุ และผล 7) พูดเพื่อแสดงความชอบหรื อไม่ชอบ 8) พูดเพื่อบอกทิ ศทาง 9) พูด เพื่อขออนุ ญาต
และการตอบรับ และ 10) พูดเพื่อบอกการคาดการณ์หรื อการทํานาย
1.3 ด้านหัวเรื่ องความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผูว้ ิจยั พบว่า นักศึกษามีความ
จําเป็ นต้องเสริ มสร้ างความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยนให้มากขึ้ น โดยการจัดอัน ดับหัว ข้อเนื้ อหา
สาระอาเซียน เรี ยงจากมากไปน้อย จํานวน 10 อันดับ ดังนี้ 1) อาหารประจําชาติ 2) สถานที่ท่องเที่ยว
3) เรื่ องเล่ า หรื อนิ ท านพื้ น บ้า น 4) สภาพภู มิ อ ากาศ 5) บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง 6) สิ น ค้า และบริ การ
7) เทศกาลและประเพณี 8) การคมนาคมขนส่ ง 9) ศาสนาและความเชื่อ และ 10) คําขวัญและความ
เป็ นมาของอาเซียน
2. การศึกษาประสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศที่
สร้างขึ้ น ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 พบว่ าผลการหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนและสื่ อการสอน มีค่ า
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.79/78.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ กล่าวคือ ค่า E1 เท่ากับ 76.79 สูงกว่า
เกณฑ์ 75 เท่ากับร้อยละ 1.79 และค่า E2 เท่ากับ 78.40 สูงกว่าเกณฑ์ 75 เท่ากับร้อยละ 3.40
เมื่อเปรี ยบเที ยบผลต่างระหว่าง E1 และ E2 มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 1.61 แปลผลการ
ประเมินสิทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศได้ว่า อยู่ในเกณฑ์ดี คือ มี
ประสิ ทธิ ภ าพสู ง กว่ าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ แต่ ไ ม่เกิ น ร้ อยละ 2.5 จึ งสรุ ปได้ว่า เป็ นรู ป แบบการสอนที่ มี
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ประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับดี
3. การศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศที่
สร้างขึ้น แบ่งผลออกเป็ น 3 ข้อย่อย ดังนี้
3.1 การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ พบว่าผลคะแนน
ก่อนและหลังการเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ มีความแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ นักศึกษามีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนการเรี ยนโดยมีค ะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ากับ 71 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน
เท่ากับ 47 คะแนน ผลต่ างของคะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ 24 คะแนน จึ งมีค่ าขนาดของผล (Effect size)
เท่ากับ 4.83 แปลผลได้ว่ามีค่าขนาดของผลใหญ่มาก
3.2 การเปรี ยบเทียบความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน พบว่าผลคะแนนก่ อนและ
หลังการเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ มีความแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนการ
เรี ยน โดยมีค ะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ ากับ 7.76 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยก่ อนเรี ยน เท่ ากับ 4.12
คะแนน ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 จึงมีค่าขนาดของผล (Effect size) เท่ากับ 5.43 แปลผลได้
ว่า มีค่าขนาดของผลใหญ่มาก
3.3. ก าร ศึ กษ า คว า มพึ ง พอใจ ต่ อรู ป แบ บ กา ร สอนก ลยุ ท ธ์ ก า ร เรี ย น
ภาษาต่างประเทศ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.44 หากพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยการจัดอันดับจากมากไปน้อย คือ 1) ด้านการใช้สื่อการสอน 2)
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้านการวัด และประเมิน ผล และ 4) ด้านเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู้
ตามลําดับ
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าวข้างต้น จะขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั เป็ นราย
ข้อดังนี้
1. การศึกษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการฟังเพื่อความ
เข้าใจ การใช้หน้าที่ภาษาพูดสื่ อสาร และหัวข้อความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รายละเอียดมีดงั นี้
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1.1 ด้านความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ผลการศึก ษาแสดงให้เห็ น ว่า
นักศึกษาให้ความสําคัญและเห็นว่า จําเป็ นต้องเสริ มสร้างความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการศึกษาด้านการฟังภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศ อาทิ Aitken
(1978) Willis (1981) Richards (1983) และ Harmer (1991) กล่าวถึงความสามารถในการฟังเพื่อความ
เข้าใจว่า ผูเ้ รี ยนภาษาจําเป็ นต้องมีทกั ษะย่อยการฟังต่างๆ เช่น การจับใจความสําคัญ การเก็บข้อมูล
รายละเอียดเฉพาะเจาะจง การเข้าใจเจตนาและทัศนคติของผูพ้ ดู สรุ ปความจากเรื่ องที่ฟัง เมื่อผูว้ ิจยั นํา
แนวคิดมาใช้ในการออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน จึงทําให้ทราบผลการประเมิน
ตนเองของนั ก ศึ ก ษาว่ า จํา เป็ นต้อ งพัฒ นาความสามารถในการฟั ง ในทัก ษะย่อยต่ า งๆ โดยให้
ความสําคัญกับการเสริ มสร้างทักษะการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ (Listening for main idea) มากที่สุด
สอดคล้องกับงานวิ จ ัย ของ Chen (2013) พบว่าผูเ้ รี ยนภาษามีปัญหาการฟั งมากที่ สุด คื อ การจับ
ใจความสําคัญ รองลงมาคื อ ไม่เข้าใจคําศัพท์และกลุ่มคําที่ไม่คุน้ เคย และขาดความรู้ภูมิหลังในการ
เข้าใจความหมาย
ทั้งนี้ Vandergrift และ Goh (2012) อธิ บายว่าทักษะการฟังที่จาํ เป็ นสําหรับผูเ้ รี ย น
ภาษา คือ การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ เป็ นความสามารถในการเข้าใจประเด็นหลักของเนื้ อหาที่ฟัง
นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนภาษาจําเป็ นต้องมีทกั ษะย่อยการฟังอื่นๆ ที่จาํ เป็ นสําหรับการฟังเพื่อความเข้าใจ เช่น
การฟังเพื่อเข้าใจรายละเอียด โดยสามารถเข้าใจและระบุขอ้ มูลเฉพาะเจาะจงในเนื้ อหา การฟั งเพื่อ
เข้าใจภาพรวมเป็ นการเข้าใจแนวคิ ดทัว่ ไปในเนื้ อหา เช่น หัวข้อ หัวเรื่ อง และความคิดเห็นโดยรวม
ของผูพ้ ดู การฟังและสรุ ป การเชื่อมโยงกับความรู ้ เดิ ม และการใช้ตวั ชี้ แนะทางภาพหรื อบริ บทเพื่อ
เข้าใจความหมาย การฟังและการทํานายเป็ นการคาดเดาว่าผูพ้ ูดจะพูดอะไรก่อนฟังและระหว่างฟัง
เช่น ใช้ความรู้ในบริ บทที่มีปฏิสมั พันธ์ ในการสรุ ปเกี่ยวกับเจตนาของผูพ้ ูดก่ อนที่ จะแสดงคําพูดของ
เขา/เธอออกมา ซึ่ ง ตรงกับความสนใจและความต้องการจํา เป็ นของนัก ศึก ษาในการเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการฟังให้ดียง่ิ ขึ้น
1.2 ด้านการใช้หน้าที่ภาษาพูดสื่ อสาร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาเห็น
ความจํา เป็ นต้อ งได้ รั บ การพัฒ นาความสามารถการใช้ห น้า ที่ ภ าษาต่ า งๆ ที่ ใ ช้พูด สื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Halliday (1975), Finocckiaro และ Brumfit (1983), Ek และ
Trim (2001) ว่ าในการเรี ยนภาษาที่ สองหรื อภาษาต่างประเทศนั้น หลักสู ตรการสอนภาษาควรจัด
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แบ่งกลุ่มของภาษา โดยใช้หน้าที่ทางภาษาที่ผเู้ รี ยนต้องการใช้สื่อสาร มากกว่าการใช้กฎไวยากรณ์ที่
เป็ นรู ปแบบการสอนภาษาดั้งเดิม เนื่ องจากทักษะการพูดเกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้หน้าที่
ทางภาษาเพื่อสื่ อสารตามจุ ดประสงค์ของผูพ้ ูดได้อย่างเหมาะสม เมื่อผูว้ ิจยั สังเคราะห์แนวคิด ของ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสอบถามความจําเป็ นในการพูดสื่ อสาร จึงทําให้
ทราบผลการประเมินตนเองของนักศึกษาว่า จําเป็ นต้องพัฒนาความสามารถในการใช้หน้าที่ภาษาพูด
สื่อสารต่างๆ เช่น พูดเพื่อถามและบอกความคิดเห็น พูดเพื่อเปรี ยบเทียบหรื อเปรี ยบต่าง พูดเพื่อบอก
และถามทิ ศทาง พูดเพื่ อแสดงความชอบหรื อไม่ชอบ พูด เพื่อขออนุ ญาตและการตอบรับ เป็ นต้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ นี ตา โฆษิต ชัยวัฒ น์ (2555) พบว่านักศึก ษามีค วามบกพร่ องในการพูด
ภาษาอังกฤษ คือ การเลือกใช้หน้าที่ ภาษาไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ จําเป็ นต้อง
ได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้หน้าที่ภาษาพูดสื่อสารหลายรายการ
1.3 ด้านหัวข้อความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นักศึกษาให้ความสําคัญและเห็น
ว่าจําเป็ นต้องเสริ มสร้างความรู ้ในหัวข้อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่สอดคล้องกับแนวเรื่ อง (Theme)
ของกรอบอ้างอิง CEFR เนื่ องจากเป็ นหัวเรื่ องที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจําวัน และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ (2555) ว่านักศึกษามีความสนใจศึกษาหัวข้อสาระอาเซียน อาทิ อาหาร ผูค้ น
สถานที่ สิ่งแวดล้อม
2. การศึกษาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ
พบว่ารู ปแบบการสอนมีประสิ ทธิ ภ าพอยู่ในเกณฑ์ดี ช่ วยเสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูด
ภาษาอังกฤษ และความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผลจากการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คง
ศักดิ์ สังฆมานนท์ (2548) ซึ่ งพบว่ารู ปแบบการสอนทักษะการพูดที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อารี ย ์ ปรี ดี
กุล (2553) ที่พบว่าการพัฒนารู ปแบบการสอนทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพอยูใ่ นระดับ
ดี ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ดําเนิ น งานพัฒนารู ปแบบการสอน โดยใช้แนวคิ ดการพัฒนา
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษของ Brown (1995), Nunan (1998), Richards (2001), Nation และ
Macalister (2010) มาใช้เป็ นแนวทางออกแบบขั้น ตอนการดําเนิ น งานวิจ ัยอย่างเป็ นระบบและมี
ขั้นตอน ดังนี้
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เริ่ มจากการเก็ บข้อมูลความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน (Learning needs) เพื่อทราบข้อมูล
พื้นฐานของผูเ้ รี ยนภาษา 3 ด้าน คื อ ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ การใช้หน้าที่ภาษาพูด
สื่อสาร และ

หัวข้อความรู ้ เกี่ ยวกับอาเซียน เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการ

สอน (Design and development) โดยกําหนดกรอบรายละเอียดของหน่ วยการเรี ยนรู้ท้ งั 10 บทเรี ยน
สร้างเป็ นบทเรี ยนและสื่อการสอน และสร้างเครื่ องมือการวิจยั อื่น ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถ
ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และแบบประเมินความพึง
พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มีต่อรู ปแบบการสอน นําไปตรวจสอบคุ ณภาพ เมื่อผ่านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพเรี ยบร้อยแล้ว จึงนําไปใช้ในการทดลองศึกษานําร่ องกับนักศึกษากลุ่มย่อยที่ ไม่ใช่
กลุ่ม ตัว อย่าง เพื่ อหาประสิ ทธิ ภ าพของรู ปแบบการสอนก่ อนนําไปทดลองใช้จ ริ ง เมื่ อพบว่ า มี
ประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี จึงนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง เพื่อหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ
การสอน ดัง นั้ น รู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ก ารเรี ยนภาษาต่ า งประเทศนี้ จึ ง มี ผ ลการประเมิ น
ประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี เนื่ องจากการดําเนินงานเป็ นไปตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวคิดทฤษฎีที่เสนอแนะไว้ดงั กล่าวข้างต้น
3. การศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาต่ างประเทศ
โดยการเปรี ยบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
ขนาดของผล (Effect size) ก่อนและหลังเรี ยน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบ
การสอน พบว่าผลการศึกษาที่พบ เนื่ องมาจากรายละเอียดการอภิปรายดังนี้
3.1 ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยน และขนาดของผล
(Effect size) พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 และมีค่าขนาดของผลใหญ่มาก เนื่องจากผูว้ ิจยั พัฒนารู ปแบบการสอน โดยนําข้อมูลความจําเป็ น
ของผูเ้ รี ยนมาใช้เป็ นแนวทางการออกแบบและพัฒนา ทําให้รูปแบบการสอนมีหวั ข้อและเนื้ อหาสาระ
การเรี ยนรู ้สอดคล้องตรงกับความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นการเสริ มสร้าง
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยเริ่ มจากการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนก่อนการฟัง
ตามแนวคิดอภิปัญญา (Metacognition) เพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนการคาดการณ์ส่ิงที่จะได้ฟัง (Harmer, 1991)
อาทิ การสอนคําศัพท์สาํ คัญ การคาดเดาจากภาพ ชื่อเรื่ อง คําถามนําทาง และการสอนกลยุทธ์การฟัง
เมื่อผูเ้ รี ยนมีความพร้อมจึงให้ผเู ้ รี ยนฝึ กฟั งและทําแบบฝึ กหัดตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นจึ งศึกษา
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กฎการใช้ภาษา อาทิ ประโยคสื่ อสาร (Expression) การใช้โทนเสียง เกร็ ดความรู้เกี่ยวกับภาษาพูด และ
กลยุทธ์การพูด เพื่ อเตรี ยมความรู ้ ทางภาษาก่อนนําไปใช้ในการฝึ กพูดสื่ อสาร เมื่อผูเ้ รี ยนมีความรู้
พร้อมแล้วจึงให้ฝึกพูดในกิจกรรมบทบาทสมมติเป็ นกลุ่ม หลังจากนั้นจึงให้ผเู ้ รี ยนนําความรู้ทางภาษา
พูดไปใช้ในการแสดงบทบาทสมมติเป็ นรายคู่ ซึ่ งสถานการณ์สื่อสารคล้ายกับสถานการณ์ จริ งใน
ชีวิตประจําวัน จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการสอนเริ่ มจากการฟังไปสู่การพูด และเตรี ยมความพร้อมให้กบั
ผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสมก่อน จึงให้ผเู ้ รี ยนนําความรู้ทางภาษาและกลยุทธ์การเรี ยนไปฝึ กฝนในกิ จกรรม
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
สอดคล้องกับแนวคิดการสอนทักษะการฟังและการพูด กล่าวคือ การสอนทักษะฟัง
นั้น ผูเ้ รี ยนควรได้รับการเตรี ยมความพร้อมก่อนการฟัง เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ่ งที่ฟังให้มาก
ที่สุด เช่ น การอภิ ปรายเกี่ ยวกับเรื่ องที่จะฟัง การนําเสนอกลุ่มคําศัพท์ที่คดั เลือกมาจากบทฟัง การ
คาดการณ์เรื่ องที่จะฟังหรื อคําศัพท์ที่จะได้ยิน การซักถามเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องที่จะฟัง การดูรูปภาพที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะฟัง ตามแนวคิ ดของ Nation (1985), Underwood (1989), Ur (1984) และ Wier
(1993) รวมทั้ง การสอนเทคนิ คหรื อกลยุทธ์การฟังให้กบั ผูเ้ รี ยน ช่วยสนับสนุนให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจ
ในการฟั งมากขึ้ น และผลการศึกษาด้านการสอนทักษะพูดของ Rost และ Ross (1991), Vandergrift
(1996), Amin และคณะ (2011) ว่าผูเ้ รี ยนควรได้รับการเตรี ยมความพร้อมก่อนกิจกรรมพูดเช่นกัน
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Milrood (2001), Goh (2007), Wang (2014) ที่ เสนอว่าควรออกแบบ
กิจกรรมก่อนพูด (Pre-speaking) เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ทางภาษาก่อนพูดและมีเวลาในการวางแผนสิ่ง
ที่จะพูด เป็ นการเตรี ยมพร้อมทั้งด้านความถูกต้องและความคล่องแคล่วของการใช้ภาษาก่อนการพูด
และการใช้กลยุทธ์การพูดที่เหมาะสม
นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ O’Malley และคณะ (1989) และ Dornyei
(1995) ที่พบว่าผูเ้ รี ยนที่ได้รับการฝึ กฝนการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษามีความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น
และงานวิจยั ของศรี ปทุม นุ่ มอุร า (2551) ซึ่ งพบว่าการสอนทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยการให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบทบาทสมมติ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีคะแนนทักษะการฟั งและการพูดเพิ่มขึ้ น มี
ทัศนคติ ที่ดีต่ อการเรี ยนภาษาอังกฤษ มี ค วามมัน่ ใจในการเรี ย น และมัน่ ใจในการใช้ภ าษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น และผลการศึกษาของนุ ชรี ภู่เงิน (2556) ว่าบทบาทสมมติทาํ ให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านทักษะ
การพูดดีข้ ึน

263
3.2 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนก่อนและหลังเรี ยน และขนาดของผล (Effect
size) พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
และมีค่าขนาดของผลใหญ่ มาก เนื่ องจากผูว้ ิจยั ผลจากการวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนด้านหัว
ข้อความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มาใช้ในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นการบูรณาการสอน
ภาษาอังกฤษกับเนื้ อหาสาระอาเซี ยน โดยใช้รู ปแบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาต่ างประเทศ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Eric Thomson และจุลนี เทียนไทย (2551) และงานวิจยั ของพรทิวา คง
คุณ (2555) พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนค่อนข้างน้อยมาก จําเป็ นต้อง
ได้รับการส่ งเสริ มความรู้และทําความเข้าใจเกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยนมากขึ้ น เมื่อนักศึกษาได้รั บ
ความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ ใช้เนื้ อหาสาระอาเซียน จึงมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสูงขึ้ น หลัง
การเรี ยน นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรบทบาทสมมติ
เป็ นกิจกรรมกลุ่มและคู่ เพื่อนําความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาใช้ในการพูดสื่ อสาร สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของวัฒนา ปาลโมกข์ (2557) ที่พบว่าผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้วิชาอาเซียนศึกษา
เพิ่มขึ้น หลังเรี ยนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
3.3 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม (x̅) เท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจของนักศึกษาเป็ นรายด้าน 4 ด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจเรี ยงตามลําดับมากไปน้อย
ดังนี้

1) ด้านการใช้สื่อการสอน (x̅ = 4.53) 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน (x̅ = 4.42) 3) ด้านการ

วัดและประเมินผล (x̅ = 4.41) และ 4) ด้านเนื้อหาสาระการเรี ยนรู้ (x̅ = 4.41) เช่นกัน เห็นได้ว่าคะแนน
เฉลี่ยแต่ละด้านมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการสอน ในประเด็นสําคัญดังนี้
1. นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการใช้สื่อการสอน เนื่ องจากบทเรี ยน
และสื่อการสอนมีความเหมาะสมน่าสนใจ การคัดเลือกภาพประกอบในบทเรี ยน ช่ วยกระตุ น้ ให้เกิด
ความสนใจเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดี และพยายามคิดค้นความหมายและคาดการณ์เนื้อหาบทฟังล่วงหน้า โดย
ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม (Schemata) ส่ งเสริ มกระบวนการคิ ด และการใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง วีดี
ทัศน์มีคุณภาพเสี ยงดีชดั เจน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนฟังนํ้าเสียง ดูสีหน้าท่ าทางประกอบ และเข้าใจความหมาย
ของผูพ้ ดู ได้ดียิ่งขึ้ น ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของยุพดี หิ นเธาว์ (2550) ว่าการใช้สื่อวีดี
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ทัศน์สมจริ งประกอบการสอนทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการฟั งเพิ่มขึ้น และ Thanajaro (2000)
พบว่าสื่ อการสอนเสมือนจริ งช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความเข้าใจในการฟังดีข้ ึน และเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาอันดับแรกและอันดับสุ ดท้ายของด้านสื่ อ
การสอน มีดงั นี้
อันดับแรก คื อ บทเรี ยนมีความเหมาะสมและน่ าสนใจ เนื่ องจากเอกสารบทเรี ย น
นําเสนอข้อมูลทางภาษาที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน อาทิ การอธิบายความหมายของกลยุทธ์การฟัง กล
ยุทธ์การพูด การนําไปใช้และตัวอย่างประกอบ รวมถึง ประโยคต่างๆ ที่ แสดงหน้าที่ภาษาพูดสื่ อสาร
(Expressions) เกร็ ดความรู ้ในการใช้ภาษาพูด (Tips) ในขั้นศึกษาภาษา (Language focus) นักศึกษามี
โอกาสได้เรี ยนรู ้และสังเกตรู ปแบบภาษาที่ใช้ เช่น คําศัพท์ สํานวนพูด และประโยคแสดงหน้าที่ภาษา
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้กบั นักศึกษา ก่อนนําไปใช้ในกิ จกรรมฝึ กพูด ต่อไป ผลจากการศึกษานี้ มี
ความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Harmer (1991) และ Richards (1994) ว่าสิ่ งสําคัญในการสอน
ทักษะการพูด คื อ ผูเ้ รี ยนควรมีโอกาสได้รับข้อมูลภาษา และเข้าใจรู ปแบบโครงสร้างภาษา ในการ
สนทนา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รู้ ว่าควรใช้ภาษาอย่างไร ภาษาสํานวนการพูด กลุ่มคําวลี คําศัพท์ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสื่ อสารเป็ นธรรมชาติ ช่วยให้ผเู้ รี ยนสนทนาได้อย่างคล่องแคล่วและมี
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในการสนทนา
อันดับสุ ดท้าย คือ ภาษาที่ใช้ในบทเรี ยนมีความสมจริ งในสถานการณ์สื่อสาร เป็ นผล
มาจากผูว้ ิจยั คัดเลือกและดัดแปลงภาษาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน ซึ่งการใช้ภาษา
สื่ อสารในชี วิ ต จริ งมีค วามหลากหลาย ทั้งรู ปแบบภาษา การใช้คาํ ศัพท์และประโยค ตามบริ บทที่
แตกต่างกัน เช่น ภาษาพูดเป็ นกันเอง ภาษาเป็ นทางการที่ใช้กบั บุคคลในแต่ละสถานภาพทางสังคม ทํา
ให้ผวู้ ิจ ัยไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาไว้ในบทเรี ย นได้ค รบถ้วน อาจเป็ นผลให้นัก ศึกษามี
ความพึงพอใจเป็ นลําดับสุ ดท้าย
2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เนื่ องจาก
มีข้นั ตอนการสอนอย่างเป็ นระบบ ตามรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ โดยเริ่ ม
จากการสร้างความตระหนัก การเตรี ยมความพร้อมก่อนฟัง การฝึ กฟัง การศึกษาภาษา การเตรี ยมการ
ก่อนพูด การฝึ กพูด และการนําภาษาไปใช้สถานการณ์อื่น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rost และ
Ross (1991), Vandergrift (1993), Goh (2007), และ Wang (2014) ว่าควรเตรี ยมความพร้ อมให้กบั
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ผูเ้ รี ยนก่อนการฟังและการพูด เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีขอ้ มูลทางภาษาและเนื้อหาในการนําไปพูดสื่อสาร ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาอันดับแรกและอันดับสุดท้าย มีดงั นี้
นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ งพอใจเป็ นอัน ดับแรกของด้านการจัด การเรี ยนการสอน คื อ
กิจกรรมก่อนการฟัง (Pre-Listening) การเตรี ยมความพร้อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ คําถามนําทาง
และกลยุทธ์การฟัง เป็ นข้อที่นกั ศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด เพราะเป็ นการปูพ้ืนฐานความรู้ให้กบั
ผูเ้ รี ยนก่ อนฟั ง อาทิ กิ จกรรมสอนคําศัพท์สาํ คัญ ที่ผเู้ รี ยนไม่รู้จกั หรื อไม่คุน้ เคย การพยายามคิดค้น
ความหมายของคํา และคาดการณ์ เนื้ อหาบทฟังล่วงหน้า จากภาพประกอบ ช่วยกระตุน้ ความรู้และ
ประสบการณ์เดิม ส่งเสริ มกระบวนการคิดและกระบวนการเรี ยนรู ้แบบรู ้คิด (Metacognitive learning)
การใช้คาํ ถามนําทาง (Guiding questions) และการสอนกลยุทธ์การฟั ง ซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นและช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนประสบความสําเร็ จ ในการฟั ง ภาษาอังกฤษ (Oxford, 1990) สอดคล้องกับแนวคิ ด ของ
Vandergrift และ Goh (2006) ว่ าผูเ้ รี ยนภาษาจําเป็ นต้องใช้ความรู้อภิปัญญาในการฟั ง 3 ด้าน คื อ
ความรู ้ส่วนบุคคล ความรู ้ เกี่ ยวกับกิ จกรรมการฟัง และความรู้ในการใช้กลยุทธ์การฟัง และแนวคิด
ของ Harmer (1991) ว่ า การเตรี ยมความพร้ อมให้ก ับผูเ้ รี ยนก่ อ นการฟั ง ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ยนประสบ
ความสําเร็ จในการเข้าใจความหมาย
อันดับสุ ดท้ายของความพึงพอใจด้านการจัดการเรี ยนการสอน คือ กิจกรรมการพูด
สื่อสารมีความน่าสนใจและส่งเสริ มการพูด เป็ นเพราะผูว้ ิจยั ออกแบบกิจกรรมในขั้นฝึ กพูด และการ
นําไปใช้สื่อสาร เป็ นกิจกรรมบทบาทสมมติ ในทุ กหน่ วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งควรจัดกิ จกรรมสื่ อสารให้มี
ความหลากหลายตามข้อเสนอแนะของ Harmer (1991), Richards (1994) และ Brown (2001)
3. ด้านการวัดและประเมินผล นัก ศึกษาได้รับข้อมูลทางภาษาและความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน มีโอกาสฝึ กฝนอย่างเหมาะสมก่อนการทดสอบความสามารถทางภาษา จึงทําให้ผเู้ รี ยนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Harmer (1991) ว่าผูเ้ รี ยนควรได้รับข้อมูลทางภาษา
อย่างเพียงพอเหมาะสมเพื่อนําไปใช้ในการพูดสื่อสาร ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษา
อันดับแรกและอันดับสุดท้าย มีดงั นี้
นักศึกษามีความพึงพอใจเป็ นอันดับแรกของด้านการวัดและประเมินผล คื อ การใช้
สถานการณ์สาํ หรับพูดสื่ อสาร เนื่ องจากการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ที่เน้นสื่ อสารฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดย
ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ในสถานการณ์ ที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความรู ้ ทางภาษาและเนื้ อหา
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สาระเกี่ ยวกับอาเซี ยนที่ ได้รั บการปูพ้ืน ฐานอย่า งเหมาะสม นํา มาใช้ในการแสดงความสามารถ
(Performance) ทําให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวคิด ของ Cunningham (1999) และ Florez (1999) ว่าผูเ้ รี ยนภาษาไม่เพีย งแต่ มีความรู ้ ทางภาษา
เท่านั้น แต่ต ้องมีค วามเข้าใจเรื่ องการใช้ภ าษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด ้วย และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Bosan (2013) ผลการใช้บทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ
ในการพูดดีข้ ึน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ
อันดับสุ ดท้ายของความพึงพอใจด้านการวัดและประเมินผล คือ คําถามที่ใช้ในการ
ทดสอบความเข้าใจในการฟัง เนื่องจากคําถามที่ ใช้ในแบบฝึ กหัดทดสอบความเข้าใจในการฟั ง เป็ น
คําถามที่มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละบทเรี ยน โดยการตั้งคําถามเพื่อให้ผเู้ รี ยนจับใจความสําคัญ การ
สรุ ปเรื่ องที่ฟังโดยการอนุ มาน การถามความรู้สึกนึ กคิดของผูพ้ ูด และการหาข้อมูลรายละเอียด เช่น
ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร อาจเป็ นเหตุให้นกั ศึกษามีความพึงพอใจในอันดับท้ายสุด
4. ด้านเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู้ นัก ศึก ษามีค วามพึงพอใจในระดับมาก เนื่ องจาก
รู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา มีเนื้อหาภาษาและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสอดคล้อง
ตรงกับความจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้ น สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Brown (1995) และ
Graves (2000) ว่าจําเป็ นต้องศึกษาความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาเป็ นอันดับแรกและอันดับสุดท้าย มีดงั นี้
นักศึกษามีความพึงพอใจเป็ นอันดับแรกของด้านเนื้อหาสาระ คือ เนื้ อหาด้านการพูด
มีความเหมาะสมและน่าสนใจ เนื่องจากเอกสารบทเรี ยนนําเสนอประโยคต่างๆ ที่แสดงหน้าที่ภาษา
ในการพูดสื่อสาร (Expressions) พร้อมตัวอย่างประโยคที่นาํ ไปใช้ในการพูดสื่อสาร ในขั้นศึกษาภาษา
(Language focus) โดยให้นักศึกษาสังเกตรู ปแบบภาษาที่ใช้ เช่น คําศัพท์ สํานวนพูด และประโยค
แสดงหน้าที่ ภ าษา ก่ อนนําไปใช้ในกิ จ กรรมฝึ กพูด สอดคล้องกับแนวคิ ด Dornyei และ Thurell
(1994), Richards (1994) และ Harmer (2001) ว่าสิ่งสําคัญในการสอนทักษะการพูด คือ การให้ขอ้ มูล
ภาษา คําศัพท์และรู ปแบบโครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องในการพูด เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้รู้ว่าควรใช้ภาษาแบบ
ใด สํานวนการพูด กลุ่มคํา ประโยคหน้าที่ภาษาที่ใช้กบั สถานการณ์ใด ช่วยให้ผเู้ รี ยนพูดสื่ อสารได้
ถูกต้องและเลือกใช้ภาษาในสถานการณ์อย่างเหมาะสม
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ท้ายสุ ด นักศึกษามีความพึงพอใจเป็ นอันดับสุดท้าย คือ เนื้ อหาด้านกลยุทธ์การพูดมี
ความเหมาะสมและน่ าสนใจ เนื่ องจากผูว้ ิจยั นําเสนอการใช้กลยุทธ์การพูด เพื่อเป็ นเทคนิ คการพูดใน
กิจ กรรมสื่ อสาร และ หลี ก เลี่ ยงความล้มเหลวในการสื่ อสาร (Communication breakdown) โดย
ยกตัวอย่างประกอบ เพียงเล็กน้อยในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้ อาจทําให้นกั ศึกษาคิดเห็นว่า ควรนําเสนอ
ข้อมูลรายละเอียด และตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษาเพิ่มขึ้น มากกว่าที่ผวู้ ิจ ัยนําเสนอไว้ใน
บทเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะการนํารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่ างประเทศ ไป
ใช้ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
จากการพัฒ นารู ป แบบการสอนกลยุท ธ์ ก ารเรี ยนภาษาต่ า งประเทศในครั้ งนี้
ปรากฏผลว่ า สามารถเสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง -พูด ภาษาอังกฤษ และความรู้ เกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนเป็ นอย่างมาก จึงนับว่า
รู ป แบบการสอนนี้ เป็ นทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ผูส้ อนสามารถนํา ไปใช้ส อนภาษาอัง กฤษในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาได้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามสภาพและความเหมาะสมของบริ บทการเรี ยน
การสอนในหลายๆ ด้านโดยอาจนําไปปรับใช้กบั รายวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และ
ขยายผลในวงกว้างยิง่ ขึ้น ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดของรู ปแบบการสอน เอกสารบทเรี ยนและสื่ อการสอนให้เข้าใจ
ก่อนที่จะนําไปใช้
2. คํานึ งถึงระดับความสามารถของนักศึกษาในชั้นเรี ยน โดยการปรั บเวลาในการ
สอนเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงในแต่ละขั้นสอนตามระดับความสามารถในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน เช่น การเพิ่ม
ระยะเวลาในการฝึ กฟั งให้มากขึ้ น การสอนคําศัพท์ที่ไม่คุน้ เคยและทําแบบฝึ กหัดก่อนการฟั ง การ
อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมอย่างละเอียดให้ผเู้ รี ยนเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง การเพิ่ม
เวลาในการทํากิจกรรมกลุ่มเพื่อร่ วมมือกันเตรี ยมความพร้ อมก่ อนพูดแสดงบทบาทสมมติ หรื อเพิ่ม
เวลาในการฝึ กฝนให้มากขึ้น ทั้งนี้ กรณี ช้นั เรี ยนที่มีนกั ศึกษาคละความสามารถ หรื อความสามารถทาง
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ภาษาแตกต่ างกันมาก อาจต้องใช้เวลาในการทํากิจกรรมฝึ กฝนมากขึ้ น ผูส้ อนควรจัดสรรเวลาตาม
ความเหมาะสม
3. ศึกษาและเข้าใจวิธีการใช้กลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูด เพื่อสามารถนําเสนอ
และสาธิ ตการใช้ก ลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างชัด เจน เนื่ องจากผูส้ อนเป็ นต้น แบบ
(Model) ให้กบั ผูเ้ รี ยนในการนํากลยุทธ์การเรี ยนภาษาไปประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมการฟังและการพูด
สนับสนุนให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนการใช้กลยุทธ์การฟังและการพูดอย่างเพียงพอในกิจกรรมเรี ยนรู้ จะทําให้
เกิดเป็ นทักษะภาษาต่อไป
4. เสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู้นอกชั้นเรี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากสื่ อหลายแหล่ง
และเสริ มสร้างประสบการณ์เรี ยนรู้จริ ง ที่ มีลกั ษณะสื่ อประสม (Multimedia) นําเสนอสถานการณ์
สื่อสารตัวอย่างการสนทนา เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในการฝึ กพูด เช่น Blog สําหรับสนทนาภาษาอังกฤษ การ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social network) ที่ มีผใู้ ช้เป็ นผูส้ ื่ อสารภาษาอังกฤษ ช่ วยให้ผเู้ รี ยนเกิด ความ
เข้าใจและมีโอกาสฝึ กพูดภาษาอังกฤษมากขึ้ น ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู้ภ าษาในชั้นเรี ยนจะเป็ นการ
ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายยิง่ ขึ้น
5. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนฝึ กฝนความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
ตามสภาพจริ ง และสนับสนุ นการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรี ยนให้มากที่สุด อาจเสริ มกิจกรรมภาษาอื่นๆ
เช่น เกม 20 คําถาม เกมใบ้คาํ การหาความแตกต่างของภาพ การสํารวจข้อมูล เป็ นต้น ช่วยให้ผเู้ รี ยน
ได้ใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
การวิ จ ัยครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัยมีข ้อค้น พบที่ น่ าสนใจระหว่า งการทําวิ จ ัย จึ งขอเสนอแนะ
สําหรับการศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ด้านการออกแบบการวิ จยั (Research design) ในการวิจยั ครั้ งนี้ มีแบบแผนการ
ทดลองกับนัก ศึก ษา 1 กลุ่ม (Experimental group) โดยการทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One
group pretest-posttest design) ที่ใช้เครื่ องมือเดี ยวกัน เปรี ยบเที ยบผลที่ เกิ ดขึ้นจากรู ปแบบการสอน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ที่สนใจทําการศึกษาต่ อไป ควรทําการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจยั แตกต่ างออกไป
เช่น การใช้แผนการวิจยั เป็ นการทดลองแบบ 2 กลุ่มหรื อมากกว่า คือ มีกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม หรื อ
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กลุ่มเปรี ยบเที ยบ เพื่ อศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากทดลองใช้รู ปแบบการสอน หรื อศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บกลุ่ มผูเ้ รี ยนที่ มี ค วามสามารถแตกต่ างกัน ว่า กลุ่มเก่ งมี ค วามสามารถในการฟั ง-พูด
ภาษาอังกฤษ แตกต่างกับกลุ่มอ่อนอย่างไร เมื่อทดลองใช้รูปแบบการสอน
2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ควรมีการศึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนารู ปแบบการ
สอนกลยุทธ์ก ารเรี ยนภาษาที่ ใช้น อกชั้น เรี ยน เพื่อศึ ก ษาว่ ามีผ ลต่ อความสามารถในการฟั ง-พูด
ภาษาอังกฤษหรื อไม่ อย่างไร เนื่ องจากงานวิจยั นี้ เป็ นการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาสําหรับกิจกรรม
ฟัง-พูดในชั้นเรี ยน จึงควรมีงานวิจยั ที่ศึกษา และเปรี ยบเทียบระหว่างการผลการใช้รูปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรี ยนภาษาในชั้นเรี ยน กับรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษานอกชั้นเรี ยน
3.

ด้ า นการพั ฒ นาหลัก สู ต รโดยใช้ รู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน

ภาษาต่างประเทศ ในด้านเนื้ อหาสาระที่บูรณาการกับเนื้ อหาสาระอื่น เช่น ภาษาอังกฤษสําหรับการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธุรกิจ ภาษาอังกฤษสําหรับครู ภาษาอังกฤษ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการสอนกลยุทธ์
การเรี ยนภาษา หรื อโครงงานพัฒ นาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับหลักสู ตรรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนต่อไป
4. ด้านการพัฒนาสื่ อการสอน เนื่องจากผลการศึกษาวิจยั นี้ ปรากฏว่าผูเ้ รี ยนมีความ
พึงพอใจด้านการใช้สื่อประกอบการสอนในระดับมากที่ สุด ดังนั้น งานวิจยั ต่ อไป จึ งควรศึกษาวิจยั
และพัฒนาสื่ อผสม (Multimedia) ที่เป็ นสื่ อการสอนสนับสนุ น ให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสใช้กลยุทธ์ก ารฟั ง
และกลยุ ทธ์ก ารพู ด เพื่ อพัฒนาทัก ษะการฟั ง และการพูด สื่ อสาร โดยการนําสื่ อการสอนหลายๆ
ประเภทมาใช้ร่วมกัน เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เทปบันทึกเสี ยง วีดีทศั น์ ให้มีความสมจริ งมาก
ที่สุด
นอกจากนี้ ควรศึกษาพัฒนาบทเรี ยน และแบบฝึ กเฉพาะสําหรับการสอนกลยุทธ์การ
ฟังและกลยุทธ์การพูดอย่างชัดเจน จัดแบ่งกลุ่มกลยุทธ์ย่อยๆ เพื่อนําไปใช้ในการฝึ กให้ผเู้ รี ยนใช้ตรง
กับความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนรายบุคคล เช่น บทเรี ยนการใช้กลยุทธ์การฟัง สําหรับผูเ้ รี ยนภาษาในระดับ
เริ่ มต้น (Beginning) ระดับปานกลาง (Intermediate) และระดับก้าวหน้า (Advance) ประกอบกับการ
พัฒ นาแบบวัด ประเมิ น การใช้ก ลยุทธ์ก ารเรี ยนควบคู่ ไปกับแบบวัด ความสามารถในการฟั ง-พูด
ภาษาอัง กฤษ ให้ ผู ้เ รี ยนทราบถึ ง พฤติ ก รรมและความก้ า วหน้ า ในการเรี ยนรู้ ข องตนเอง
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ภาคผนวก ข
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
- แบบสอบถามความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถ
- แบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
- แบบประเมินความสอดคล้องของบทเรี ยนที่ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
- แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
- แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอน
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แบบสอบถามความจําเป็ นต้องเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แบบสอบถามฉบับนี้ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้ นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความจําเป็ นต้อง
เรี ยนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถ ด้านความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และด้านความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยเป็ นแบบสอบถามเพื่อการประเมินตนเองของนักศึกษา และนําไปใช้
เป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒ นารู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จึงขอความ
ร่ ว มมือจากนักศึ ก ษาในการตอบแบบสอบถามให้ค รบถ้ว นทุ ก ข้อตามความเป็ นจริ งและตรงตาม
ประสบการณ์ของตนเองมากที่สุด เพื่อช่วยให้การศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ มีผลสรุ ปที่ น่าเชื่ อถือและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีลกั ษณะเป็ นการประเมินตนเองแบบเลือกตอบ (Checklist)
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านความสามารถในการใช้หน้าที่ภาษาพูดสื่อสาร
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณนิ สิตนักศึกษาทุกท่านเป็ นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ ในการให้ความ
ร่ วมมือเป็ นอย่างดี โดยการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนและตรงตามความเป็ นจริ งมากที่สุด

นางสาวธนกร สุวรรณพฤฒิ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้ านความรู้ เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับการประเมินตนเองของท่าน

1. คําขวัญและความเป็ นมาของอาเซี ยน
2. ที่ต้ งั และอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
3. สภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
4. ชนชาติและประชากรของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
5. ลักษณะการปกครองของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
6. เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
7. วันชาติของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
8. สิ นค้าและบริ การของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
9. หน่วยเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
10. ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
11. การประกอบอาชีพของประชากรในประเทศ
สมาชิกอาเซี ยน
12. ศาสนาและความเชื่อของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
13. ภาษาประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
14. อาหารประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
15. ดอกไม้ประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
16. เรื่ องเล่าหรื อนิทานพื้นบ้านของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ท่ านจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้แต่
ละหัวข้ อมากน้ อยเพียงใด
มากที่สุด

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

หัวข้ อสาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(22 ข้ อ)

ท่ านมีความรู้แต่ ละหัวข้ อ
มากน้ อยเพียงใด
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17. เครื่ องแต่งกายประจําชาติของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
18. เทศกาลและประเพณี ของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
19. บุคคลที่มีชื่อเสี ยงของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
20. แหล่งหรื อสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ
สมาชิกอาเซี ยน
21. ระบบการคมนาคมขนส่ งของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
22. ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซี ยน

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ท่ านจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้แต่
ละหัวข้ อมากน้ อยเพียงใด
มากที่สุด

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

หัวข้ อสาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(22 ข้ อ)

ท่ านมีความรู้แต่ ละหัวข้ อ
มากน้ อยเพียงใด
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้ านความสามารถในการฟังเพือ่ ความเข้ าใจ (Listening comprehension)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับการประเมินตนเองของท่าน

1.ท่านสามารถฟังเพื่อจับใจความสําคัญหรื อ
ประเด็นหลักได้
2. ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจข้อมูลรายละเอียด
เฉพาะเจาะจงบางอย่างได้
3. ท่านสามารถฟังเพื่อสรุ ปหรื ออนุมานเรื่ องที่ฟังได้
4. ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะความจริ งและความ
คิดเห็นได้
5. ท่านสามารถฟังเพื่อคาดการณ์หรื อทํานายผลของ
เรื่ องที่ฟังได้
6. ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจจุดประสงค์ของผูพ้ ูด
ได้
7. ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจทัศนคติหรื อความ
คิดเห็นของผูพ้ ูด
8. ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู ้สึก
ของผูพ้ ูด
9. ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะเหตุและผลของเรื่ อง
ที่ฟังได้
10.ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจความหมายแฝงหรื อ
ความหมายโดยนัย ของเรื่ องที่ฟังได้
11. ท่านสามารถฟังเพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือน
หรื อความแตกต่างของเรื่ องที่ฟังได้
12. ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจลําดับเหตุการณ์
ก่อนหลังของเรื่ องที่ฟังได้
13. ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจปัญหาและวิธี
แก้ปัญหาจากเรื่ องที่ฟังได้
14. ท่านสามารถฟังเพื่อตัดสิ นคุณค่าของเรื่ องที่ฟัง

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ท่ านจําเป็ นต้ องพัฒนา
ทักษะฟังมากน้ อยเพียงใด
มากที่สุด

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้ าใจ
(14 ข้ อ)

ท่ านมีความสามารถฟัง
มากน้ อยเพียงใด
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้ านการใช้ หน้ าที่ทางภาษาในการพูดสื่อสาร (Speaking functions)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับการประเมินตนเองของท่าน

1. ท่านสามารถพูดเพื่อทักทายและตอบรับคํา
ทักทายผูอ้ ื่นได้
2.ท่านสามารถพูดเพื่อแนะนําตนเองและผูอ้ ื่นได้
3. ท่านสามารถพูดเพื่อถามและบอกทิศทางหรื อ
สถานที่ต้ งั ได้
4.ท่านสามารถพูดเพื่อถามความคิดเห็นผูอ้ ื่น และ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง เห็นด้วยหรื อไม่เห็น
ด้วยได้
5. ท่านสามารถพูดเพื่อเชิญชวนและตอบรับคําเชิญ
ชวนได้
6. ท่านสามารถพูดเพื่อขออนุญาต และตอบรับการ
อนุญาตกับผูอ้ ื่นได้
7. ท่านสามารถพูดเพื่อถามและบอกความชอบ
หรื อไม่ชอบเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งได้
8.ท่านสามารถพูดเพื่อขอคําแนะนําและตอบรับ
คําแนะนําได้
9. ท่านสามารถพูดเพื่อบอกการคาดการณ์หรื อ
ทํานายสถานการณ์บางอย่างได้
10. ท่านสามารถพูดเพื่อการเปรี ยบเทียบหรื อ
เปรี ยบต่างได้
11. ท่านสามารถพูดเพื่อเล่าเรื่ องหรื อเหตุการณ์ใน
อดีตได้
12. ท่านสามารถพูดเพื่อออกคําสั่งและตอบรับ
คําสั่ง

น้ อยที่สุด

ปานกลาง
น้ อย

มาก

ท่ านจําเป็ นต้ องพัฒนา
ทักษะพูดมากน้ อยเพียงใด

น้ อย
น้ อยที่สุด
มากที่สุด

ปานกลาง

มากที่สุด
มาก

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
(18 ข้ อ)

ท่ านมีความสามารถพูด
สื่ อสารมากน้ อยเพียงใด
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ตอนที่ 3 (ต่ อ) แบบสอบถามด้ านการใช้ หน้ าที่ทางภาษาในการพูดสื่อสาร (Speaking functions)
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับการประเมินตนเองของท่าน

13. ท่านสามารถพูดเพื่อขอร้องหรื อขอความ
ช่วยเหลือ และตอบรับการขอความ
ช่วยเหลือได้
14. ท่านสามารถพูดเพื่อขอและให้ขอ้ มูล
รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล
15. ท่านสามารถพูดเพื่อแสดงความรู ้สึก
หรื ออารมณ์ของตนเองได้
16. ท่านสามารถพูดเพื่ออธิบายสาเหตุและ
ผลของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งได้
17. ท่านสามารถพูดเพื่อลําดับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ได้
18. ท่านสามารถพูดเพื่อเริ่ มต้นและจบการ
สนทนาได้

น้ อยที่สุด

ปานกลาง
น้ อย

มาก

ท่ านจําเป็ นต้ องพัฒนา
ทักษะพูดมากน้ อยเพียงใด

น้ อย
น้ อยที่สุด
มากที่สุด

ปานกลาง

มากที่สุด
มาก

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
(18 ข้ อ)

ท่ านมีความสามารถพูด
สื่ อสารมากน้ อยเพียงใด
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
(Pretest-Posttest)
ในการศึก ษาวิจ ัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้สร้ างแบบทดสอบความสามารถในการฟั ง-พูด
ภาษาอัง กฤษ และแบบทดสอบวัด ความรู้ เ กี่ ย วกับ ประชาคมอาเซี ย น เพื่ อ วัด ประเมิ น ความรู้
ความสามารถของนักศึกษา ก่อนและหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ
โดยผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบบ่งบอกถึงความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้
เกี่ ย วกับประชาคมอาเซี ย น มี ค ะแนนรวมทั้งสิ้ น 100 คะแนน รายละเอี ยดการให้ค ะแนนและ
แบบทดสอบมีดงั นี้
1. แบบทดสอบความสามารถในการฟั ง-พูด โดยกิ จ กรรมสื่ อสาร 4 กิ จกรรม มี
โครงสร้างและเนื้ อหาของแบบทดสอบ (Test structure and content) แบ่งออกเป็ น 4 ตอน มีคะแนน
เต็ม 90 ดังนี้
ตอนที่ 1 การสรุ ปเรื่ องที่ฟัง (Summarizing) 25 คะแนน
ตอนที่ 2 การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) 25 คะแนน
ตอนที่ 3 การตอบคําถาม (Quiz) 10 คะแนน
ตอนที่ 4 ข้อสอบปรนัย (Multiple choices) 30 คะแนน
2. แบบทดสอบความรู ้ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน โดยการตอบคําถาม (Quiz) 10
คะแนน
คําชี้แจง ผูเ้ ข้าสอบมีเวลาในการทดสอบกิจกรรมสื่ อสาร โดยประมาณกิ จกรรมละ 5 นาที และมีเวลา
ในการทําข้อสอบปรนัย 30 นาที เวลาในการทดสอบไม่เกิ น 4 ชัว่ โมง การทดสอบดําเนิ นการโดย
ผูว้ ิจยั และอาจารย์ผชู ้ ่วยอีก 1 ท่าน ซึ่งเป็ นอาจารย์เจ้าของภาษา ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั แบ่งห้องการทดสอบเป็ น 2
ห้องๆ ละ 15 คน สําหรับดําเนิ นการทดสอบในเวลาเดียวกัน
ก่อนเริ่มการทดสอบ (Warm-up)
ผูท้ ดสอบเริ่ มสนทนาอย่างเป็ นกันเอง โดยการทักทายและใช้คาํ ถามอย่างง่ายเพื่อเป็ นการอุ่น
เครื่ อง เตรี ยมความพร้ อมก่ อนการทดสอบการพูดจริ งในลําดับต่อไป คําถามที่ใช้ในการสนทนาอุ่น
เครื่ อง เช่ น Hello, how are you? What’s your full name? Can you tell me about yourself? จากนั้น ผู้
ทดสอบอธิบายกิจกรรมการทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนน
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ตอนที่ 1 การสรุ ปเรื่องที่ฟัง (Summarizing)
การทดสอบในตอนนี้ มี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ ทดสอบความสามารถในการฟั ง -พูด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ โดยผูร้ ับการทดสอบจะได้ฟังบทสนทนา (Short monologue) มีความยาว 1 นาที โดยมี
เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้
The Association of Southeast Asian Nations or ASEAN was established on August 8, 1967, in
Bangkok by the five original member countries: Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, and the
Philippines. Since then, membership has expanded to include Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, and
the last one is Cambodia. Today, ten member states became ASEAN community. ASEAN has 3
main purposes: economic growth, social progress, and cultural development along with the
promotion of regional peace, stability, and prosperity. The most important goal is to promote better
quality of life for ASEAN peoples.
Since 2015, ASEAN has promoted economic cooperation to all ten countries, called AEC 2015.
English became very important because it is used as the language for communication among people
in ASEAN countries. As a Thai student, are you ready for AEC?

คําอธิบาย ให้ผทู้ ดสอบฟังบทสนทนาอย่างสั้น เมื่อฟังเสร็ จแล้ว ผูเ้ ข้ารับการทดสอบมีเวลาในการ
เตรี ยมตัวก่อนพูดเป็ นเวลา 2 นาที โดยผูท้ ดสอบกําหนดให้ 1) พูดสรุ ปเรื่ องที่ฟัง และ 2) แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟัง ใช้เวลาในการพูดไม่เกินคนละ 2 นาที
ตอนที่ 2 การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay)
ในการทดสอบนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถในการฟั ง-พูดสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ที่มีผเู้ ข้ารั บการทดสอบพร้อมกัน 2 คน ในการแสดงบทบาทสมมติ โดยให้ดูภาพและสถานการณ์
สื่อสารที่กาํ หนดประกอบด้วย 2 ชุดสถานการณ์สมมติ ดังนี้
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Roleplay I
Situation: In a department store, two friends are walking together. A friend is looking for a present
for his/her sister’s birthday.
Role card
Student A: You are a Thai student. You are walking with a Vietnamese friend looking for a
present for your sister's birthday in the mall. You have no idea what to buy for her. Ask your friend
to give suggestion but your friend doesn't know the English word of
. You try to
understand the unknown word that your friend describes and then accept your friend's advice.
- Ask for advice from your friend what to buy for your sister’s birthday.
- Use a question tag to ensure your understanding.
- Accept your friend’s advice.

Student B:

Role card
You are a Vietnamese student walking with a Thai student. Your friend is looking

for a present for sister's birthday in the mall. You give advice to buy

but you don't know

the English word of
. You try to describe it, so your friend can understand your target
word. When your friend accepts your advice, give opinion that you agree with him/her.
-Give your friend advice to buy a …… (Look at picture A).
-Use synonym to replace the unknown word (Use picture A).
-Give opinion to show you agree with him/her.

309
Roleplay II
Situation: In an office, two friends are looking for a place to visit on vacation together.
Role card
Student A: You are Thais. You start talking to your friend about a place to go on vacation. You
ask for advice from your friend for a place to go. When your friend suggests a place to go, you ask
for reasons why. Then you accept your friend's advice.
- Ask for advice from your friend about a place to go on vacation.
- Ask for reasons why you should go to that place.
- Accept your friend's advice.

Student B:

Role card
You are Vietnamese. Your friend asks you where to go on vacation. You give

advice to go to
. But you don't know the name of that place. Try to describe the place.
When your friend asks for reasons why, you give some reasons.
-Give suggestion about a place to go to …… (Look at picture B).
-Describe the place you don’t know its name (Use picture B).
-Give reasons why you suggest that place.

คําอธิบาย ผูท้ ดสอบจัดเตรี ยมภาพ และกําหนดสถานการณ์ให้ผเู้ ข้ารับการทดสอบพร้อมกัน 2 คน
แสดงบทบาทที่ได้รับเพื่อสื่ อสารภาษาอังกฤษ โดยการสุ่มมา 1 สถานการณ์สมมติ จากชุดสถานการณ์
ที่ เตรี ยมไว้ และอธิ บายให้ผูเ้ ข้ารั บการทดสอบแสดงบทบาทที่ ได้รั บ 1 นาที โดยมีเวลาในการ
เตรี ยมการพูด 2 นาที และใช้เวลาในการแสดงบทบาทสมมติ ไม่เกิน 2 นาที
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Picture Card 1

Picture Card 2
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ตอนที่ 3 การตอบคําถาม (Quiz)
ในการทดสอบนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถในการฟั ง-พูด โดยการตอบคําถาม
เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การฟัง-พูดภาษาอังกฤษของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ ชุดคําถามที่ใช้ในการทดสอบ
มี 10 ข้อ แบ่งออกเป็ นกลยุทธ์การฟัง 5 ข้อ และกลยุทธ์การพูด 5 ข้อ รายละเอียดชุดคําถาม มีดงั นี้
กลยุทธ์ การฟัง (Listening strategies)
1. Before you listen, what technique do you use to have some ideas about what you are
going to listen?
2. While listening, what technique do you use to keep and recall information?
3. While listening, what technique do you use to get the main idea?
4. While listening, what technique do you use to know the important words or phrases?
5. While listening, what technique do you use to understand the speaker’s feeling or
emotion?
กลยุทธ์ การพูด (Speaking strategies)
1. While speaking, what technique do you use to emphasize the important words or
phrases?
2. In spoken language, what technique do you use to know that the listener can follow or
understand what you mean?
3. In spoken language, if you don’t know some words in English, what technique do you
use to communicate them?
4. In spoken language, if you don’t have any words to say, what technique do you use to
keep conversation?
5. In spoken language, what technique do you use to speak English fast and fluently.
คําอธิบาย ผูท้ ดสอบทําการสุ่มคําถาม 5 คน จากชุดคําถาม 10 ข้อ โดยผูเ้ ข้ารับการทดสอบ เมื่อได้ยิน
คําถามแล้ว มีเวลาในการตอบคําถามข้อละ 1 นาที
ตอนที่ 4 ข้ อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple choices)
การทดสอบนี้ มีจุดประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษทางอ้อม
โดยใช้แบบทดสอบที่ เป็ นข้อสอบปรนัย (Indirect speaking) ชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อๆ ละ
1 คะแนน มี ค ะแนนเต็ ม 30 เมื่ อเลื อกคําตอบถูก ได้ 1 คะแนน และเลือกคําตอบผิด ได้ 0 คะแนน
รายละเอียดข้อสอบ มีดงั นี้
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ความสามารถในการพูดสื่อสาร (Indirect speaking)
แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นแบบวัดความสามารถในการพูดสื่ อสาร มีจุดประสงค์เพื่อวัด
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการเรี ยนรู้ดว้ ยรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
ภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
คะแนนที่ได้จากการทดสอบบ่งบอกความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คําชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ เป็ นข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัว เลือก จํานวน 30 ข้อ ผูส้ อบมีเวลาในการทํา
ข้อสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน
Direction: Choose the best answer. Mark an X on each correct answer in the given answer sheet.
1. Situation: A woman is giving a reason why Tanah Lot is famous. What would she say?
A man: For what reason is it famous?
A woman: ………………………………….
a. By the way, it’s beautiful.
b. I recommend it’s a must-see.
c. Because of its ocean-front location.
d. So, it’s the most beautiful at sunset.
2. Situation: Suppose you wonder why people call Bali a paradise of fruit lovers. What would you
say?
You: ………………………………………….
A man: Because Bali has plenty of fruits, so it’s called a paradise of fruit lovers.
a. What reason is a paradise of fruit lovers for?
b. Can you call Bali a paradise of fruit lovers?
c. Do you know what a paradise of fruit lovers for?
d. Why do most people call it a paradise of fruit lovers?
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3. Situation: A woman explains the difference between Nasi Lemak and Nasi Goreng.
What would she say?
A man: What is the difference between Nasi Lemak and Nasi Goreng?
A woman: …………………………………………..
a. Similarly, Nasi Goreng is fried rice with seasoning.
b. Although Nasi Lemak is delicious, I prefer Nasi Goreng.
c. Due to its taste, Nasi Lemak is the most popular Malay food.
d. Nasi Lemak is Malay dish, whereas Nasi Goreng is Indonesian dish.
4. Situation: A man explains how Nasi Lemak and Nasi Goreng are similar. What would he say?
A Woman: What do you think about Nasi Lemak and Nasi Goreng?
A man:
…………………………………………….
a. Both Nasi Lemak and Nasi Goreng are rice dishes.
b. In contrast to Nasi Lemak, Nasi Goreng is more delicious.
c. Even though Nasi Goreng is Indonesian dish, it is very popular.
d. Nasi Lemak is for breakfast. On one hand, it’s served any meal.
5. Situation: Suppose you cannot remember the name of a Malay dish. What would you say?
A man: What’s your favorite Malay food?
You:
……….……………………………..………
a. I think I don’t know it.
b. Sorry, it doesn’t matter to me.
c. Malay food is my favorite dish.
d. It’s rice, smell good with many toppings.
6. Situation: A woman is asking a man for his experience during a super typhoon in the Philippines.
What would she say?
A woman: ……………………………………………
A man:
Yes. I still remember it happened two years ago.
a. Have you ever experienced a big typhoon there?
b. Should you ever experienced a super typhoon there?
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c. Did you have any experiences when you were young?
d. Could you know when people have experiences during a super typhoon?
7. Situation: A man is starting to share his experience. What would he say?
A woman: When did you experience a super typhoon?
A man:
……………………………………………
a. No. I have never experienced that before.
b. I like to share my experience of a super typhoon.
c. I don’t remember exactly when, but it was awful.
d. Yes. I used to experience when I was living in the Philippines.
8. Situation: A man is ending to share his experience. What would he say?
A man:
……………………………………………
A woman: Thanks for sharing this.
a. That’s my experience, anyway.
b. When I turn 18, it was a big flood in the Philippines.
c. My own experience of a big typhoon is when it was in 1998.
d. An unforgettable experience that I had was a super typhoon.
9. Situation: A man wants to ask a woman for her opinion towards Aung San Suu Kyi.
What would he say?
A man:
…………………………………………….
A woman: I think she deserves the Nobel Peace Prize.
a. What happened with Aung San Suu Kyi?
b. What is your thought about Aung San Suu Kyi?
c. Why do you think Aung San Suu Kyi should be free?
d. Wouldn’t you say Aung San Suu Kyi is a good person?
10. Situation: A woman wants to reject a man’s opinion. What would she say?
A man:
It seems to me that Myanmar is peaceful.
A woman: …………………………………………….
a. I guess so.
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b. I’m afraid I disagree.
c. You are absolutely right.
d. That’s exactly how I feel
11. Situation: Suppose you want to start a conversation. You don’t expect the answer from people.
What would you say?
a. It’s a nice day, isn’t it? (rising sound)
b. It’s a nice day, isn’t it? (falling sound)
c. It’s a nice day (rising sound), isn’t it?
d. It’s a nice day (falling sound), isn’t it?
12. Situation: Suppose you are not sure about your idea. You want to get the answer from someone.
What would you say?
a. You didn’t know who won the Prize (rising sound), did you?
b. You didn’t know who won the Prize (falling sound), did you?
c. You didn’t know who won the Prize, did you? (falling sound)
d. You didn’t know who won the Prize, did you? (rising sound)
13. Situation: A woman is asking a man for suggestion while trying on a new dress. What would
she say?
A woman: ……………………………………………
A man: Fantastic. You look amazing in this dress.
a. How much does it cost?
b. What do you think?
c. Is it expensive?
d. Why not?
14. Situation: A woman is giving a suggestion about the shopping place in Singapore.
What would she say?
A man: Where do you suggest for shopping in Singapore?
A woman: ……………………………………………
a. Personally, I recommend Orchard Road.
b. As the matter of fact, it’s rarely everywhere.
c. You will go to China town.
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d. What a good idea!
15. Situation: Two tourists are listening to their guide. A tourist wants to tell his friend what the
guide just said. What would he say?
The guide: You should go shopping at Orchard Rd.
A man:
……………………………………………
a. He asked us where we went shopping.
b. He said we went shopping at Orchard Rd.
c. He suggested that we went shopping at Orchard Rd.
d. He asked me whether I should go shopping at Orchard Rd.
16. Situation: A man is asking a woman for the possibility when AEC begins in 2015. What would
he say?
A man:
……………………………………………
A woman: I suppose people will have a better life.
a. What do you think about AEC?
b. What do you say about possibility?
c. What would happen when AEC begins?
d. What do you see about people in ASEAN countries?
17. Situation: A man is giving his assumption but he is not sure about his idea. What would he say?
A woman: When ASEAN is formed?
A man:
……………………………………………
a. It must be August 8, 1967.
b. It might be August 8, 1967.
c. It can’t be August 8, 1967.
d. It is exactly on August 8, 1967.
18. Situation: A man is planning his vacation in ASEAN countries but he is not sure which country
he will visit. What would he say?
A woman: So, where do you spend on vacation?
A man:
……………………………………………
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a. I wish I could visit Thailand.
b. Perhaps I’m going to Thailand.
c. Actually, I like Thailand and Singapore.
d. Basically, I will spend my vacation in Bangkok.
19. Situation: Suppose you are talking to a native speaker. During conversation, you are not clear
about what you heard. What would you say?
You:
……………………………………………
Native speaker: Oh, I said AEC began in 2015
a. Can you follow me?
b. Can you say it again?
c. Can you repeat after me?
d. Can I say repeat it before?
20. Situation: A man is telling that he likes Phra Apai Mani, a famous Thai folktale. What would he
say?
A woman: What is your favorite folktale?
A man:
……………………………………………
a. I’m a big fan of Phra Apai Mani.
b. I dislike reading Phra Apai Mani.
c. I can’t stand reading Phra Apai Mani.
d. I detest talking about Phra Apai Mani.
21. Situation: A man is telling that he reads many folktales. He stresses the word “enjoy”.
What does he really mean?
A man: I ENJOY reading many folktales.
a. He reads many folktales.
b. He has nothing much to say.
c. He emphasizes that he enjoys reading.
d. He is stressed when talking about folktales.
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22. Situation: Suppose you have no ideas how to answer the question. You need time to think.
What would you say?
A man: Do you like Vietnamese fairytale?
You:
……………………………………………
a. Why do you ask me?
b. You mean what I like….
c. I understand what you mean.
d. Well, it depends....... Uh….
23. Situation: A student is asking for permission from his mother for traveling to Luang Prabang.
What would he say?
A student: ……………………………………………
Mother: No, please don’t.
a. Is it okay if I go to Luang Prabang with my friends?
b. Would you like to know how we go to Luang Prabang?
c. Does it matter to go to Luang Prabang with my friends?
d. As far as I know you want me to ask my friends, right?
24. Situation: A woman is giving permission to a man for offering food to the monks.
What would she say?
A man:
May I place food in his bowl?
A woman: ……………………………………………….
a. Of course not.
b. Sure, go ahead.
c. I’m afraid you can’t.
d. I’m sorry, but that’s not possible.
25. Situation: A man lost a way to a tourist attraction in Vietnam. What would he say?
A man:
……………………………………………….
A woman: You can take a Cyclo. It’s our local transport.
a. Where is Ho Chi Minh Mausoleum?
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b. What can I go to Ho Chi Minh Mausoleum?
c. When does Ho Chi Minh Mausoleum open?
d. What is the best way to go to Ho Chi Minh Mausoleum?
Use the map below to answer question 26-30. You are supposed to give directions.

(For educational purpose only)

26. A: Where is the ...................?
B: It's opposite to the post office.
a. library
b. cinema
c. hospital
d. book shop
27. A: How do you go to ..................?
B: Go down the Bond Street. Go over the roundabout. It’s on your left.
a. hospital
b. supermarket
c. bus station
d. police station

320
28. A: How do I get to ................?
B: Go down the Bond Street. Go over the roundabout. Cross the road. It’s next to the book shop.
a. hospital
b. supermarket
c. bus station
d. police station
29. The cafe' is ................ Italian restaurant.
a. beside
b. opposite
c. between
d. around the corner
30. The bus station is ................ the Italian restaurant.
a. beside
b. opposite
c. between
d. around the corner

***************************
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ความรู้เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Knowledge)
แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นกิ จกรรมตอบคําถาม (Quiz) มีจุด ประสงค์เพื่อวัด ความรู ้
เกี่ ยวกับ ประชาคมอาเซี ย น ก่ อนและหลังการเรี ย นรู้ โดยใช้รู ป แบบการสอนกลยุทธ์ก ารเรี ยน
ภาษาต่ างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรั บนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย
คะแนนที่ได้จากการทดสอบบ่งบอกถึงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รายละเอียดมีดงั นี้
คําชี้แจง การทดสอบความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนี้ ผูท้ ดสอบทําการสุ่ มคําถามมา 5 ข้อ จากชุด
คําถามและผูส้ อบมีเวลาในการตอบคําถาม 1 นาที หลังจากได้ยนิ คําถามแล้ว โดยตอบคําถามจํานวน 5
ข้อๆ ละ 2 คะแนน มีคะแนนเต็ม 10
ชุดคําถาม ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน จํานวน 20 ข้ อ
1. What does ASEAN stand for?
Answer: The Association of Southeast Asian Nations
2. What does AEC stand for?
Answer: ASEAN Economic Community
3. What is the motto of ASEAN?
Answer: One vision, one identity, one community
4. When was ASEAN formed?
Answer: August 8, 1967
5. How many countries are members of ASEAN?
Answer: 10 countries
6. How many pillars of ASEAN cooperation?
Answer: 3 pillars
7. What are the three cooperation of ASEAN community?
Answer: Security, economic, and sociocultural cooperation
8. What is the most important goal of ASEAN?
Answer: Better quality of life among ASEAN people
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9. In ASEAN country, who won the Noble Peace Prize?
Answer: Aung San Suu Kyi
10. What is Bali’s famous tourist attraction?
Answer: Tanah Lot temple/Uluwatu temple/Kuta and Saminyak beach
11. What is Malaysia’s national dish?
Answer: Nasi Lemak
12. How is the weather in Philippines?
Answer: Hot and rainy
13. What is Thai famous folktale?
Answer: Phra Apai Mani
14. What country in ASEAN is a developed country?
Answer: Singapore
15. Which place is the most famous shopping area in Singapore?
Answer: Orchard road
16. What is the must-see activity early morning at Luang Prabang?
Answer: Morning alms
17. What is the full name of Lao country?
Answer: Lao People’s Democratic Republic
18. What is the famous local transport in Vietnam?
Answer: Cyclo
19. What religion are most people in Brunei?
Answer: Muslim
20. Which part of body is not allowed to touch, in Brunei?
Answer: Head
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการเรียนรู้
โดยรู ปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาต่างประเทศ
รายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม
**************************************************************
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของท่านที่มตี ่อการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ โดยทําเครื่ องหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของ
ท่าน ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
พึงพอใจ/ เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
พึงพอใจ/ เห็นด้วยมาก
ระดับ 3
หมายถึง
พึงพอใจ/ เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
พึงพอใจ/ เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
พึงพอใจ/ เห็นด้วยน้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้ านเนือ้ หา
1. เนื้ อหาด้านการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. เนื้ อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3. เนื้ อหาด้านการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
4. เนื้ อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
5. เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ
6. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการฟัง
1.1 ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนักด้าน
ความสามารถในการฟังและความสําคัญของการใช้กลยุทธ์
การฟัง

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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รายการประเมิน
1.2 เตรี ยมความพร้อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ คําถามนํา
ทางและกลยุทธ์การฟังที่ใช้ ก่อนการฟัง
1.3 การใช้กลยุทธ์การฟังช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจในการ
ฟัง
1.4 หลังการฟัง ทําการตรวจสอบความเข้าใจในการฟังด้วย
แบบฝึ กหัด และศึกษาการใช้ภาษาและหน้าที่สื่อสาร
2. กิจกรรมการพูด
2.1 ก่อนกิจกรรมการพูด เตรี ยมความพร้อมด้านความรู้ใน
การใช้ภาษาและหน้าที่สื่อสาร และกลยุทธ์การพูดที่ใช้ใน
กิจกรรม ก่อนการพูด
2.2 กิจกรรมการพูดสื่อสารมีความน่ าสนใจและส่ งเสริ ม
การพูด
2.3 การใช้กลยุทธ์การพูดช่วยเสริ มสร้างความสามารถใน
การพูดสื่ อสาร
2.4 หลังการพูด มีการอภิปรายและสะท้อนความคิดร่ วมกัน
ด้ านการวัดและประเมิน
1. คําถามที่ใช้ในการทดสอบความเข้าใจในการฟัง
2. การใช้สถานการณ์สาํ หรับการพูดสื่อสาร
3. การประเมินตนเองในการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ด้ านการใช้ สื่อ
1. บทเรี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. ภาษาที่ใช้ในบทเรี ยนมีความสมจริ งในสถานการณ์
สื่อสาร
3. การใช้ภาพประกอบมีความเหมาะสมและน่ าสนใจ
4. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง และวีดีทศั น์มีคุณภาพเสียงดีและ
ชัดเจน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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บทเรียนรายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม
โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เชี่ยวชาญ
**************************************************************
คําชี้แจง โปรดพิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (IOC) และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
สําหรับบทเรี ยนที่ใช้ในรายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Listening
and speaking for social interactions) โดยทําเครื่ องหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
+1
0
-1

เมื่อแน่ใจว่าบทเรี ยนมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อไม่แน่ใจว่าบทเรี ยนมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อแน่ใจว่าบทเรี ยนไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด

รายการประเมิน
ด้ านเนือ้ หาของบทเรียน
1. การกําหนดเนื้อหาด้านทักษะการฟังสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
2. การกําหนดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
3. การจัดเนื้อหาด้านทักษะการฟังมีความเหมาะสม
4. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านทักษะการฟังมีความเหมาะสม
5. การจัดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสม
6. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสม
7. การกําหนดเนื้อหาด้านทักษะการพูดสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
8. การกําหนดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
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9. การจัดเนื้อหาด้านทักษะการพูดมีความเหมาะสม
10. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านทักษะการพูดมีความเหมาะสม
11. การจัดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสม
12. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสม
13. การกําหนดเนื้อหาด้านสาระอาเซียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
14. การจัดเนื้อหาด้านสาระอาเซียนมีความเหมาะสม
15. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านสาระอาเซียนมีความเหมาะสม
ด้ านองค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอน
1. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านทักษะการฟังมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านกลยุทธ์การฟัง มีความเหมาะสม
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านทักษะการพูด มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านกลยุทธ์การพูด มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5. การจัดกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
6. การจัดกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
7. การจัดกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
8. การจัดกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
9. การให้ขอ้ มูลและเนื้ อหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการฟัง
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10. การให้ขอ้ มูลและเนื้ อหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการพูด
11. การกําหนดสถานการณ์และภาระงานพูดสื่อสารมีความเหมาะสม
12. กิจกรรมการฟังส่ งเสริ มการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
13. กิจกรรมการพูดส่ งเสริ มการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
14. ปริ มาณของกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสม
15. ปริ มาณของกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสม
16. ปริ มาณของกลยุทธ์การเรี ยนภาษามีความเหมาะสม
17. ความสมจริ งของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
18. การใช้ภาษาในบทเรี ยนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้ านการวัดและประเมิน
1. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมและจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
2. แบบฝึ กทดสอบความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ
3. แบบฝึ กทดสอบความสามารถในการพูดสื่ อสาร
4. แบบประเมินตนเองด้านการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ด้ านสื่อการสอน
1. การใช้ภาพประกอบสมจริ ง เหมาะสมกับการนําไปใช้ในกิจกรรมการ
ฟัง-พูด
2. การใช้ภาพประกอบสมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
4. การใช้สื่อวีดีทศั น์สมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5. สื่อเสี ยง วีดีทศั น์ มีคุณภาพเสี ยงดีและภาพชัดเจน
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ด้านทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษกับจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เชี่ยวชาญ
**************************************************************
คําชี้แจง โปรดพิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (IOC) และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยทําเครื่ องหมาย
ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
+1
0
-1

เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อไม่แน่ ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อแน่ ใจว่าแบบทดสอบไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด

รายการประเมิน
กิจกรรมสื่อสาร (Communicative activities)
1. การทดสอบมีเนื้อหาครอบคลุมความสามารถด้านการฟังที่เรี ยนใน
บทเรี ยน
2. การทดสอบมีเนื้อหาครอบคลุมความสามารถด้านการพูดที่เรี ยนใน
บทเรี ยน
3. การทดสอบมีแนวทางในการใช้กลยุทธ์การฟัง-พูด
4. ความยากง่ายของเนื้ อหาในบทฟัง
5. ปริ มาณของเนื้ อหาในบทฟัง
6. การกําหนดสถานการณ์เพื่อพูดสื่ อสาร
7. ความเหมาะสมของภาระงานที่กาํ หนดให้พดู สื่อสาร
8. ปริ มาณภาระงานการทดสอบที่กาํ หนด
9. ความเหมาะสมของเวลาในการทดสอบ
10. การกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนการพูด
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ข้ อสอบปรนัย (Indirect speaking)
1. ข้อสอบมีเนื้ อหาครอบคลุมการใช้ประโยคแสดงหน้าที่ภาษาที่เรี ยนใน
บทเรี ยน
2. ความยากง่ายของเนื้อหาข้อสอบ
3. ภาษาที่ใช้ในการตั้งคําถามมีความชัดเจน
4. ความยาวของคําถามมีความเหมาะสม
5. ความเหมาะสมของเวลาในการทําข้อสอบ
6. ความเหมาะสมของปริ มาณข้อสอบ
7. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหาของข้อสอบ
8. การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ เกีย่ วกับประชาคมอาเซียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เชี่ยวชาญ
**************************************************************
คําชี้แจง โปรดพิจ ารณาความตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) และความสอดคล้องกับจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้
สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดา้ นความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยทําเครื่ องหมาย ลงใน
ช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
+1
0
-1

เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อไม่แน่ ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อแน่ ใจว่าแบบทดสอบไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด

รายการประเมินความสอดคล้ อง
1. เนื้ อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ภาษาที่ใช้ในการตั้งคําถามมีความเหมาะสม
3. คําถามมีความชัดเจน ไม่คลุมเครื อ
4. ความยากง่ายของข้อคําถาม
5. ปริ มาณของข้อคําถาม
6. ความยาวของคําถามมีความเหมาะสม
7. เวลาในการตอบคําถามมีความเหมาะสม
8. การกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนตอบคําถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
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แบบประเมินความสอดคล้ อง (IOC)
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา
สําหรับผู้เชี่ยวชาญ
**************************************************************
คําชี้แจง โปรดพิจ ารณาความตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) และความสอดคล้องกับจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้
สํา หรั บ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้เ รี ยนที่ มี ต่ อ รู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ โดยทําเครื่ องหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
+1
0
-1

เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบประเมินมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด

รายการประเมิน
ด้ านเนือ้ หา
1. เนื้ อหาด้านการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. เนื้ อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3. เนื้ อหาด้านการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
4. เนื้ อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
5. เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
6. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการฟัง
1.1 ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนักด้านความสามารถใน
การฟังและความสําคัญของการใช้กลยุทธ์การฟัง
1.2 เตรี ยมความพร้อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ คําถามนําทางและกล
ยุทธ์การฟังที่ใช้ ก่อนการฟัง
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1.3 การใช้กลยุทธ์การฟังช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจในการฟัง
1.4 หลังการฟัง ทําการตรวจสอบความเข้าใจในการฟังด้วยแบบฝึ กหัด
และศึกษาการใช้ภาษาและหน้าที่สื่อสาร
2. กิจกรรมการพูด
2.1 ก่อนกิจกรรมการพูด เตรี ยมความพร้อมด้านความรู้ในการใช้ภาษา
และหน้าที่สื่อสาร และกลยุทธ์การพูดที่ใช้ในกิจกรรม ก่อนการพูด
2.2 กิจกรรมการพูดสื่ อสารมีความน่าสนใจและส่งเสริ มการพูด
2.3 การใช้กลยุทธ์การพูดช่วยเสริ มสร้างความสามารถในการพูดสื่อสาร
2.4 หลังการพูด มีการอภิปรายและสะท้อนความคิดร่ วมกัน
ด้ านการวัดและประเมิน
1. คําถามที่ใช้ในการทดสอบความเข้าใจในการฟัง
2. การใช้สถานการณ์สาํ หรับการพูดสื่อสาร
3. การประเมินตนเองในการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ด้ านการใช้ สื่อ
1. บทเรี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. ภาษาที่ใช้ในบทเรี ยนมีความสมจริ งในสถานการณ์สื่อสาร
3. การใช้ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และน่าสนใจ
4. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง และวีดีทศั น์มีคุณภาพเสียงดีและชัดเจน
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อการเรียนรู้
โดยรู ปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาต่างประเทศ
รายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม
**************************************************************
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของท่านที่มตี ่อการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ โดยทําเครื่ องหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของ
ท่าน ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
พึงพอใจ/ เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
พึงพอใจ/ เห็นด้วยมาก
ระดับ 3
หมายถึง
พึงพอใจ/ เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
พึงพอใจ/ เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
พึงพอใจ/ เห็นด้วยน้อยที่สุด
รายการประเมิน
ด้ านเนือ้ หา
1. เนื้ อหาด้านการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. เนื้ อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3. เนื้ อหาด้านการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
4. เนื้ อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
5. เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ
6. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการฟัง
1.1 ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนักด้าน
ความสามารถในการฟังและความสําคัญของการใช้กลยุทธ์
การฟัง

5
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1.2 เตรี ยมความพร้อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ คําถามนํา
ทางและกลยุทธ์การฟังที่ใช้ ก่อนการฟัง
1.3 การใช้กลยุทธ์การฟังช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจในการ
ฟัง
1.4 หลังการฟัง ทําการตรวจสอบความเข้าใจในการฟังด้วย
แบบฝึ กหัด และศึกษาการใช้ภาษาและหน้าที่สื่อสาร
2. กิจกรรมการพูด
2.1 ก่อนกิจกรรมการพูด เตรี ยมความพร้อมด้านความรู้ใน
การใช้ภาษาและหน้าที่สื่อสาร และกลยุทธ์การพูดที่ใช้ใน
กิจกรรม ก่อนการพูด
2.2 กิจกรรมการพูดสื่อสารมีความน่ าสนใจและส่ งเสริ ม
การพูด
2.3 การใช้กลยุทธ์การพูดช่วยเสริ มสร้างความสามารถใน
การพูดสื่ อสาร
2.4 หลังการพูด มีการอภิปรายและสะท้อนความคิดร่ วมกัน
ด้ านการวัดและประเมิน
1. คําถามที่ใช้ในการทดสอบความเข้าใจในการฟัง
2. การใช้สถานการณ์สาํ หรับการพูดสื่อสาร
3. การประเมินตนเองในการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ด้ านการใช้ สื่อ
1. บทเรี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. ภาษาที่ใช้ในบทเรี ยนมีความสมจริ งในสถานการณ์
สื่อสาร
3. การใช้ภาพประกอบมีความเหมาะสมและน่ าสนใจ
4. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง และวีดีทศั น์มีคุณภาพเสียงดีและ
ชัดเจน
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บทเรียนรายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม
โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เชี่ยวชาญ
**************************************************************
คําชี้แจง โปรดพิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (IOC) และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
สําหรับบทเรี ยนที่ใช้ในรายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Listening
and speaking for social interactions) โดยทําเครื่ องหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
+1
0
-1

เมื่อแน่ใจว่าบทเรี ยนมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อไม่แน่ใจว่าบทเรี ยนมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อแน่ใจว่าบทเรี ยนไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด

รายการประเมิน
ด้ านเนือ้ หาของบทเรียน
1. การกําหนดเนื้อหาด้านทักษะการฟังสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
2. การกําหนดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
3. การจัดเนื้อหาด้านทักษะการฟังมีความเหมาะสม
4. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านทักษะการฟังมีความเหมาะสม
5. การจัดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสม
6. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสม
7. การกําหนดเนื้อหาด้านทักษะการพูดสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
8. การกําหนดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
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9. การจัดเนื้อหาด้านทักษะการพูดมีความเหมาะสม
10. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านทักษะการพูดมีความเหมาะสม
11. การจัดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสม
12. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสม
13. การกําหนดเนื้อหาด้านสาระอาเซียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
14. การจัดเนื้อหาด้านสาระอาเซียนมีความเหมาะสม
15. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านสาระอาเซียนมีความเหมาะสม
ด้ านองค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอน
1. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านทักษะการฟังมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านกลยุทธ์การฟัง มีความเหมาะสม
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านทักษะการพูด มีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านกลยุทธ์การพูด มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5. การจัดกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
6. การจัดกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
7. การจัดกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
8. การจัดกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้
9. การให้ขอ้ มูลและเนื้ อหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการฟัง
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10. การให้ขอ้ มูลและเนื้ อหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการพูด
11. การกําหนดสถานการณ์และภาระงานพูดสื่อสารมีความเหมาะสม
12. กิจกรรมการฟังส่ งเสริ มการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
13. กิจกรรมการพูดส่ งเสริ มการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
14. ปริ มาณของกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสม
15. ปริ มาณของกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสม
16. ปริ มาณของกลยุทธ์การเรี ยนภาษามีความเหมาะสม
17. ความสมจริ งของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
18. การใช้ภาษาในบทเรี ยนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้ านการวัดและประเมิน
1. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมและจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้
2. แบบฝึ กทดสอบความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ
3. แบบฝึ กทดสอบความสามารถในการพูดสื่ อสาร
4. แบบประเมินตนเองด้านการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ด้ านสื่อการสอน
1. การใช้ภาพประกอบสมจริ ง เหมาะสมกับการนําไปใช้ในกิจกรรมการ
ฟัง-พูด
2. การใช้ภาพประกอบสมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
4. การใช้สื่อวีดีทศั น์สมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5. สื่อเสี ยง วีดีทศั น์ มีคุณภาพเสี ยงดีและภาพชัดเจน
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ด้านทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษกับจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เชี่ยวชาญ
**************************************************************
คําชี้แจง โปรดพิจารณาความตรงเชิงเนื้ อหา (IOC) และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยทําเครื่ องหมาย
ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
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เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อไม่แน่ ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อแน่ ใจว่าแบบทดสอบไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด

รายการประเมิน
กิจกรรมสื่อสาร (Communicative activities)
1. การทดสอบมีเนื้อหาครอบคลุมความสามารถด้านการฟังที่เรี ยนใน
บทเรี ยน
2. การทดสอบมีเนื้อหาครอบคลุมความสามารถด้านการพูดที่เรี ยนใน
บทเรี ยน
3. การทดสอบมีแนวทางในการใช้กลยุทธ์การฟัง-พูด
4. ความยากง่ายของเนื้ อหาในบทฟัง
5. ปริ มาณของเนื้ อหาในบทฟัง
6. การกําหนดสถานการณ์เพื่อพูดสื่ อสาร
7. ความเหมาะสมของภาระงานที่กาํ หนดให้พดู สื่อสาร
8. ปริ มาณภาระงานการทดสอบที่กาํ หนด
9. ความเหมาะสมของเวลาในการทดสอบ
10. การกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนการพูด

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1
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รายการประเมิน
ข้ อสอบปรนัย (Indirect speaking)
1. ข้อสอบมีเนื้ อหาครอบคลุมการใช้ประโยคแสดงหน้าที่ภาษาที่เรี ยนใน
บทเรี ยน
2. ความยากง่ายของเนื้อหาข้อสอบ
3. ภาษาที่ใช้ในการตั้งคําถามมีความชัดเจน
4. ความยาวของคําถามมีความเหมาะสม
5. ความเหมาะสมของเวลาในการทําข้อสอบ
6. ความเหมาะสมของปริ มาณข้อสอบ
7. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหาของข้อสอบ
8. การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบ

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ เกีย่ วกับประชาคมอาเซียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เชี่ยวชาญ
**************************************************************
คําชี้แจง โปรดพิจ ารณาความตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) และความสอดคล้องกับจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้
สําหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดา้ นความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยทําเครื่ องหมาย ลงใน
ช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
+1
0
-1

เมื่อแน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อไม่แน่ ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อแน่ ใจว่าแบบทดสอบไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด

รายการประเมินความสอดคล้ อง
1. เนื้ อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ภาษาที่ใช้ในการตั้งคําถามมีความเหมาะสม
3. คําถามมีความชัดเจน ไม่คลุมเครื อ
4. ความยากง่ายของข้อคําถาม
5. ปริ มาณของข้อคําถาม
6. ความยาวของคําถามมีความเหมาะสม
7. เวลาในการตอบคําถามมีความเหมาะสม
8. การกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนตอบคําถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา
สําหรับผู้เชี่ยวชาญ
**************************************************************
คําชี้แจง โปรดพิจ ารณาความตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) และความสอดคล้องกับจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้
สํา หรั บ แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้เ รี ยนที่ มี ต่ อ รู ปแบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ โดยทําเครื่ องหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
+1
0
-1

เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบประเมินมีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด
เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่กาํ หนด

รายการประเมิน
ด้ านเนือ้ หา
1. เนื้ อหาด้านการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. เนื้ อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3. เนื้ อหาด้านการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
4. เนื้ อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
5. เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
6. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการฟัง
1.1 ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนักด้านความสามารถใน
การฟังและความสําคัญของการใช้กลยุทธ์การฟัง
1.2 เตรี ยมความพร้อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ คําถามนําทางและกล
ยุทธ์การฟังที่ใช้ ก่อนการฟัง

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1
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1.3 การใช้กลยุทธ์การฟังช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจในการฟัง
1.4 หลังการฟัง ทําการตรวจสอบความเข้าใจในการฟังด้วยแบบฝึ กหัด
และศึกษาการใช้ภาษาและหน้าที่สื่อสาร
2. กิจกรรมการพูด
2.1 ก่อนกิจกรรมการพูด เตรี ยมความพร้อมด้านความรู้ในการใช้ภาษา
และหน้าที่สื่อสาร และกลยุทธ์การพูดที่ใช้ในกิจกรรม ก่อนการพูด
2.2 กิจกรรมการพูดสื่ อสารมีความน่าสนใจและส่งเสริ มการพูด
2.3 การใช้กลยุทธ์การพูดช่วยเสริ มสร้างความสามารถในการพูดสื่อสาร
2.4 หลังการพูด มีการอภิปรายและสะท้อนความคิดร่ วมกัน
ด้ านการวัดและประเมิน
1. คําถามที่ใช้ในการทดสอบความเข้าใจในการฟัง
2. การใช้สถานการณ์สาํ หรับการพูดสื่อสาร
3. การประเมินตนเองในการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
ด้ านการใช้ สื่อ
1. บทเรี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. ภาษาที่ใช้ในบทเรี ยนมีความสมจริ งในสถานการณ์สื่อสาร
3. การใช้ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และน่าสนใจ
4. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง และวีดีทศั น์มีคุณภาพเสียงดีและชัดเจน

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
+1
0
-1
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ภาคผนวก ค
ค่าดัชนีความสอดคล้องประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและคุณภาพของข้อสอบ
-ค่าดัชนี ความสอดคล้องของบทเรี ยน
-ค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูด
-ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
-ค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ
-ค่าอํานาจจําแนก และค่าความยากง่ายของข้อสอบปรนัย
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ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC

ด้ านเนื้อหาของบทเรี ยน
1. การกําหนดเนื้อหาด้านทักษะการฟังสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

1

1

1

3

1

2. การกําหนดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

1

1

1

3

1

3. การจัดเนื้อหาด้านทักษะการฟังมีความเหมาะสม

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

8. การกําหนดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

1

1

1

3

1

9. การจัดเนื้อหาด้านทักษะการพูดมีความเหมาะสม

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

16. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านทักษะการฟังมีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้

1

1

1

3

1

17. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านกลยุทธ์การฟัง มี
ความเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้

1

1

1

3

1

4. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านทักษะการฟังมีความเหมาะสม
5. การจัดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสม
6. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสม
7. การกําหนดเนื้อหาด้านทักษะการพูดสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

10. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านทักษะการพูดมีความเหมาะสม
11. การจัดเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสม
12. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสม
13. การกําหนดเนื้อหาด้านสาระอาเซี ยนสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
14. การจัดเนื้อหาด้านสาระอาเซี ยนมีความเหมาะสม
15. การเรี ยงลําดับเนื้อหาด้านสาระอาเซี ยนมีความเหมาะสม
ด้ านองค์ประกอบและกระบวนการเรี ยนการสอน
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18. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านทักษะการพูด มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
19. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนด้านกลยุทธ์การพูด มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
20. การจัดกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
21. การจัดกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
22. การจัดกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
23. การจัดกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
24. การให้ขอ้ มูลและเนื้อหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการฟัง
25. การให้ขอ้ มูลและเนื้อหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการพูด
26. การกําหนดสถานการณ์และภาระงานพูดสื่ อสารมีความ
เหมาะสม
27. กิจกรรมการฟังส่ งเสริ มการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
28. กิจกรรมการพูดส่ งเสริ มการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
29. ปริ มาณของกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสม
30. ปริ มาณของกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสม
31. ปริ มาณของกลยุทธ์การเรี ยนภาษามีความเหมาะสม
32. ความสมจริ งของการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
33.การใช้ภาษาในบทเรี ยนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1
1
1

0
1
1

1
1
1

2
3
3

0.67
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
2
3
3
3
3

1
1
0.67
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
0
1
1
0

1
1
1
1
1

3
2
3
3
2

1
0.67
1
1
0.67

ด้ านการวัดและประเมิน
34. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมและจุดประสงค์การเรี ยนรู้

35. แบบฝึ กทดสอบความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ
36. แบบฝึ กทดสอบความสามารถในการพูดสื่ อสาร
37. แบบประเมินตนเองด้านการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
38. การใช้ภาพประกอบสมจริ ง เหมาะสมกับการนําไปใช้ในกิจกรรมการ
ฟัง-พูด

346
รายการประเมินความสอดคล้ อง

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC

ด้ านสื่ อการสอน
39. การใช้ภาพประกอบสมจริ ง มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

1

1

1

3

1

40. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้

1

1

1

3

1

41. การใช้สื่อวีดีทศั น์สมจริ ง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้

1

1

1

3

1

42. สื่ อเสี ยง วีดีทศั น์ มีคุณภาพเสี ยงดีและภาพชัดเจน

1
42

1
38

1
42

รวม

3
1
122 0.96
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ตารางที่ 23 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะการฟัง-พูด
รายการประเมินความสอดคล้ อง

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC

กิจกรรมสื่ อสาร (Functional communication activities)
1. การทดสอบมีเนื้อหาครอบคลุมความสามารถด้านการฟังที่
เรี ยนในบทเรี ยน

1

1

1

3

1

2. การทดสอบมีเนื้อหาครอบคลุมความสามารถด้านการพูดที่
เรี ยนในบทเรี ยน

1

1

1

3

1

3. การทดสอบมีแนวทางในการใช้กลยุทธ์การฟัง-พูด

1
1
1
1
1
1
1
1
10

0
0
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
1
1
1
10

2
2
3
3
3
3
3
3
28

0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
0.93

1. ข้อสอบมีเนื้อหาครอบคลุมการใช้ประโยคแสดงหน้าที่ภาษาที่
เรี ยนในบทเรี ยน

1

1

1

3

1

2. ความยากง่ายของเนื้อหาข้อสอบ

1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
1
1
8

3
3
3
3
3
3
3
24

1
1
1
1
1
1
1
1

4. ความยากง่ายของเนื้อหาในบทฟัง
5. ปริ มาณของเนื้อหาในบทฟัง
6. การกําหนดสถานการณ์เพื่อพูดสื่ อสาร
7. ความเหมาะสมของภาระงานที่กาํ หนดให้พูดสื่ อสาร
8. ปริ มาณภาระงานการทดสอบที่กาํ หนด
9. ความเหมาะสมของเวลาในการทดสอบ
10. การกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนการฟัง-พูด
รวม
ข้ อสอบปรนั ย (Indirect speaking)

3. ภาษาที่ใช้ในการตั้งคําถามมีความชัดเจน
4. ความยาวของคําถามมีความเหมาะสม
5. ความเหมาะสมของเวลาในการทําข้อสอบ
6. ความเหมาะสมของปริ มาณข้อสอบ
7. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหาของข้อสอบ
8. การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบ
รวม
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ตารางที่ 24 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
รายการประเมินความสอดคล้ อง
1. เนื้อหาครอบคลุมความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2. ภาษาที่ใช้ในการตั้งคําถามมีความเหมาะสม
3. คําถามมีความชัดเจน ไม่คลุมเครื อ
4. ความยากง่ายของข้อคําถาม
5. ปริ มาณของข้อคําถาม
6. ความยาวของคําถามมีความเหมาะสม
7. เวลาในการตอบคําถามมีความเหมาะสม
8. การกําหนดเกณฑ์ให้คะแนนตอบคําถาม
รวม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
0
1
0
1
1
6

1
1
1
1
1
1
1
1
8

ΣR

IOC

3
3
3
2
3
2
3
3
22

1
1
1
0.67
1
0.67
1
1
0.92

ตารางที่ 25 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์
รายการประเมินความสอดคล้ อง
1. เนื้อหาด้านการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. เนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3. เนื้อหาด้านการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
4. เนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
5. เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
6. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
7. ก่อนกิจกรรมการฟัง สร้างความตระหนักด้านความสามารถใน
การฟัง และความสําคัญของการใช้กลยุทธ์การฟัง
8. เตรี ยมความพร้อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ คําถามนําทาง
และกลยุทธ์การฟังที่ใช้ ก่อนการฟัง

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

3

1
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รายการประเมินความสอดคล้ อง
9. การใช้กลยุทธ์การฟังช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจในการฟัง
10. หลังการฟัง ทําการตรวจสอบความเข้าใจในการฟังด้วย
แบบฝึ กหัด และศึกษาการใช้ภาษาและหน้าที่สื่อสาร
11. ก่อนกิจกรรมการพูด เตรี ยมความพร้อมด้านความรู ้ในการใช้
ภาษาและหน้าที่สื่อสาร และกลยุทธ์การพูดที่ใช้ในกิจกรรม ก่อน
การพูด
12. กิจกรรมการพูดสื่ อสารมีความน่าสนใจและส่ งเสริ มการพูด
13. การใช้กลยุทธ์การพูดช่วยเสริ มสร้างความสามารถในการพูด
สื่ อสาร
14. หลังการพูด มีการอภิปรายและสะท้อนความคิดร่ วมกัน
15. คําถามที่ใช้ในการทดสอบความเข้าใจในการฟัง
16. การใช้สถานการณ์สาํ หรับการพูดสื่ อสาร
17. การประเมินตนเองในการใช้กลยุทธ์การเรี ยนภาษา
18. บทเรี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
19. ภาษาที่ใช้ในบทเรี ยนมีความสมจริ งในสถานการณ์สื่อสาร
20. การใช้ภาพประกอบมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
21. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง และวีดีทศั น์มีคุณภาพเสี ยงดีและ
ชัดเจน
รวม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

ΣR

IOC

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1

1

1

3

1

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
2
3
3

1
1
1
1
1
0.67
1
1

21

20

21

62

0.98
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ตารางที่ 26 ค่าอํานาจจําแนกและค่าความยากง่ายของข้อสอบปรนัย (4-Multiple choices) 35 ข้อ
ข้ อที่

ค่าอํานาจจําแนก (p)

ค่าความยากง่ าย (r)

ผลการวิเคราะห์

1
2

0.75
0.44

0.00
0.39

ตัดทิง้

3

0.53

0.78

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

4
5
6
7
8

0.58
0.76
0.76
0.00
0.50

0.63
0.77
0.77
0.00
0.50

ค่อนข้างง่าย จําแนกดี

9

0.57

0.38

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

10

0.51

0.37

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

11

0.58

0.63

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

12
13

0.19
0.42

0.18
0.62

ตัดทิ้ง

14
15

0.37
0.57

0.27
0.38

ค่อนข้างยาก จําแนกดี

16
17

0.63
0.58

0.78
0.63

ค่อนข้างง่าย จําแนกดี

18
19

0.25
0.51

0.78
0.73

ค่อนข้างยาก จําแนกดี

20

0.51

0.73

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

21
22

0.25
0.58

0.78
0.63

ค่อนข้างยาก จําแนกดี

23

0.50

0.50

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

ค่อนข้างง่าย จําแนกดี
ค่อนข้างง่าย จําแนกดี
ตัดทิ้ง
ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

351
ข้ อที่

ค่าอํานาจจําแนก (p)

ค่าความยากง่ าย (r)

ผลการวิเคราะห์

24
25
26

0.38
0.76
0.58

0.00
0.33
0.63

ตัดทิ้ง

27

0.25

0.78

ค่อนข้างยาก จําแนกดี

28

0.58

0.63

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

29

0.42

0.62

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

30

0.10

-0.57

ตัดทิ้ง

31

0.58

0.63

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

32

0.51

0.73

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

33

0.57

0.38

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

34

0.53

0.78

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

35

0.53

0.78

ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี

ค่อนข้างง่าย จําแนกดี
ยากง่ายปานกลาง จําแนกดี
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ภาคผนวก ง
ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยนและประเมินประสิทธิภาพของรู ปแบบ
การสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษาต่างประเทศ
- ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็ นของผูเ้ รี ยน (Need analysis)
- ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ (Pretest-Posttest)
- ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (Pretest-Posttest)
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน
- ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา (E1/E2)
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ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ ด้านหัวข้อสาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ความรู้ พนื้ ฐานที่

ลําดับ

หัวข้ อสาระความรู้ อาเซียน

ที่

1
2
3

(N=30)
อาหารประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
แหล่งหรื อสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศ
สมาชิกอาเซี ยน
เรื่ องเล่าหรื อนิทานพื้นบ้านของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน

นักศึกษามีอยู่
ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน

ความจําเป็ นต้ อง
เรียนรู้ ของ
นักศึกษา
ค่ าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน

ส่ วน

ผลต่ างของ
ค่าเฉลีย่
ค่ าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน

ส่ วน
เบี่ยงเบน

(x̅)

(SD)

(x̅)

(SD)

(x̅)

(SD)

3.48

1.20

3.80

1.02

0.34

0.18

3.35

1.18

3.80

1.06

0.27

0.14

3.58

1.15

3.80

1.01

0.23

0.14

4

สภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซี ยน

3.48

1.27

3.65

1.14

0.17

0.14

5

บุคคลที่มีชื่อเสี ยงของประเทศสมาชิกอาเซี ยน

3.57

1.22

3.73

1.19

0.16

0.03

6

สิ นค้าและบริ การของประเทศสมาชิกอาเซี ยน

3.49

1.18

3.65

1.12

0.16

0.05

3.43

1.29

3.59

1.23

0.16

0.06

3.33

1.20

3.49

1.12

0.16

0.08

3.35

1.16

3.49

1.09

0.14

0.07

7
8
9

เทศกาลและประเพณี ของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
ระบบการคมนาคมขนส่ งของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
ศาสนาและความเชื่อของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน

10

คําขวัญและความเป็ นมาของอาเซี ยน

3.47

1.24

3.59

1.18

0.12

0.06

11
12

หน่วยเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน
การประกอบอาชีพของประชากรในประเทศ
สมาชิกอาเซี ยน

3.51
3.29

1.20
1.32

3.62
3.40

1.13
1.22

0.11
0.11

0.07
0.10

3.44

1.19

3.53

1.05

0.09

0.14

3.52

1.42

3.60

1.27

0.08

0.15

13
14

354
ตารางที่ 27 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ ด้านหัวข้อสาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ความรู้ พนื้ ฐานที่

ลําดับ
ที่

หัวข้ อสาระความรู้ อาเซียน
(N=30)

นักศึกษามีอยู่
ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน

ความจําเป็ นต้ อง
เรียนรู้ ของ
นักศึกษา
ค่ าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน

ส่ วน

ผลต่ างของ
ค่าเฉลีย่
ค่ าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน

ส่ วน
เบี่ยงเบน

(x̅)

(SD)

(x̅)

(SD)

(x̅)

(SD)

15

ชนชาติและประชากรของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน

3.68

1.33

3.76

1.15

0.08

0.18

16

ลักษณะการปกครองของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน

3.54

1.26

3.62

1.07

0.08

0.19

3.57
3.49
3.58

1.37
1.15
1.14

3.64
3.55
3.63

1.26
1.01
0.99

0.07
0.06
0.05

0.11
0.14
0.15

17
18
19

ที่ต้ งั และอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
วันชาติของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
ภาษาประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซี ยน

20

เครื่ องแต่งกายประจําชาติของประเทศสมาชิก
อาเซี ยน

3.43

1.15

3.48

1.33

0.05

0.18

21
22

เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซี ยน
ดอกไม้ประจําชาติของประเทศสมาชิกอาเซี ยน

3.81
3.79

1.17
1.15

3.86
3.83

1.27
1.01

0.05
0.04

0.21
0.14
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความจําเป็ นต้องพัฒนาด้านความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ

ลําดับ
ที่

ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้ าใจ
(N=30)

ความสามารถ
ทีน่ ักศึกษามีอยู่
ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน

(x̅)

(SD)

ความจําเป็ นต้ อง
พัฒนาทักษะ
ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน

ผลต่ างของ
ค่าเฉลีย่
ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน

(x̅)

(SD)

(x̅)

(SD)

1

ท่านสามารถฟังเพื่อจับใจความสําคัญหรื อ
ประเด็นหลัก

3.52

1.20

3.84

1.06

0.32

0.14

2

ท่านสามารถฟังเพื่อสรุ ปหรื ออนุมานเรื่ องที่ฟัง

3.39

1.18

3.70

1.06

0.31

0.12

3

ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจข้อมูลรายละเอียด
เฉพาะเจาะจงบางอย่าง

3.58

1.15

3.87

1.04

0.29

0.11

4

ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจจุดประสงค์ของผูพ้ ูด

3.48

1.27

3.76

1.22

0.28

0.05

5

ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะเหตุและผลของ
เรื่ องที่ฟัง

3.33

1.22

3.61

1.14

0.28

0.08

6

ท่านสามารถฟังเพื่อคาดการณ์หรื อทํานายผล
ของเรื่ องที่ฟัง

3.57

1.18

3.84

1.08

0.27

0.10

7

ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู ้สึก
ของผูพ้ ูด

3.43

1.29

3.68

1.27

0.25

0.02

8

ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจลําดับเหตุการณ์
ก่อนหลังของเรื่ องที่ฟัง

3.48

1.20

3.72

1.15

0.24

0.05

9

ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะความจริ งและความ
คิดเห็น

3.43

1.21

3.65

1.21

0.22

0.11

10

ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจทัศนคติและความ
คิดเห็นของผูพ้ ูด

3.49

1.16

3.70

1.07

0.21

0.09

11

ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจความหมายแฝงหรื อ
ความหมายโดยนัย ของเรื่ องที่ฟัง

3.44

1.29

3.64

1.22

0.20

0.07

12

ท่านสามารถฟังเพื่อเข้าใจปัญหาและวิธี
แก้ปัญหาจากเรื่ องที่ฟัง

3.21

1.15

3.41

1.11

0.20

0.04

13

ท่านสามารถฟังเพื่อตัดสิ นคุณค่าของเรื่ องที่ฟัง

3.10

1.23

3.29

1.09

0.19

0.14

14

ท่านสามารถฟังเพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือน
หรื อความแตกต่างของเรื่ องที่ฟัง

3.39

1.27

3.56

1.15

0.18

0.12
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ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ความจําเป็ นต้องพัฒนาด้านความสามารถในการพูดสื่อสาร

ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความสามารถในการพูดสื่ อสาร
(N=30)
ท่านสามารถพูดเพื่อถามความคิดเห็นและแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง
ท่านสามารถพูดเพื่อเล่าเรื่ องหรื อเหตุการณ์ใน
อดีต
ท่านสามารถพูดเพื่อเปรี ยบเทียบหรื อเปรี ยบต่าง
ท่านสามารถพูดเพื่อแสดงความรู ้สึกหรื อ
อารมณ์ของตนเอง
ท่านสามารถพูดเพื่อขอคําแนะนําและตอบรับ
คําแนะนํา
ท่านสามารถพูดเพื่ออธิบายสาเหตุและผลของ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ท่านสามารถพูดเพื่อแสดงความชอบหรื อไม่
ชอบเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
ท่านสามารถพูดเพื่อบอกทิศทางหรื อสถานที่ต้ งั
ท่านสามารถพูดเพื่อขออนุญาตและตอบรับการ
อนุญาต
ท่านสามารถพูดเพื่อบอกการคาดการณ์หรื อการ
ทํานาย
ท่านสามารถพูดเพื่อออกคําสัง่ และตอบรับ
คําสั่ง
ท่านสามารถพูดเพื่อลําดับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์
ท่านสามารถพูดเพื่อเริ่ มต้นและจบการสนทนา

ความสามารถ
ทีน่ ักศึกษามีอยู่
ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน

(x̅)

(SD)

3.35

ความจําเป็ นต้ อง
พัฒนาทักษะ
ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน

ผลต่ างของ
ค่าเฉลีย่
ค่ าเฉลี่ย

ส่ วน
เบี่ยงเบน

(x̅)

(SD)

(x̅)

(SD)

1.16

3.62

1.28

0.27

0.12

3.58

1.15

3.81

1.29

0.23

0.14

3.48

1.27

3.67

1.41

0.19

0.14

3.33

1.22

3.49

1.25

0.16

0.03

3.57

1.18

3.72

1.23

0.15

0.05

3.43

1.29

3.55

1.35

0.12

0.06

3.29

1.20

3.40

1.12

0.11

0.08

3.53

1.26

3.64

1.11

0.11

0.15

3.21

1.14

3.31

1.03

0.10

0.11

3.43

1.22

3.53

1.08

0.10

0.14

3.52

1.29

3.61

1.38

0.09

0.16

3.28

1.17

3.37

1.26

0.09

0.08

3.47

1.23

3.55

1.06

0.08

0.17
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ตารางที่ 29 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความจําเป็ นต้องพัฒนาด้านความสามารถในการพูดสื่อสาร

ลําดับ
ที่

ความสามารถ
ทีน่ ักศึกษามีอยู่

ความจําเป็ นต้ อง
พัฒนาทักษะ

ผลต่ างของ
ค่าเฉลีย่

ความสามารถในการพูดสื่ อสาร
(N=30)

ค่ าเฉลี่ย

14

ท่านสามารถพูดเพื่อเชิญชวนและตอบการเชิญ

3.39

1.08

3.46

1.27

0.07

0.19

15

ท่านสามารถพูดเพื่อทักทายและตอบรับคํา
ทักทาย

3.72

1.18

3.78

1.09

0.06

0.09

16

ท่านสามารถพูดเพื่อแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น

3.68

1.25

3.74

1.33

0.06

0.08

17

ท่านสามารถพูดเพื่อขอร้องหรื อขอความ
ช่วยเหลือ และการตอบรับ

3.45

1.28

3.50

1.44

0.05

0.16

18

ท่านสามารถพูดเพื่อขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
บุคคล

3.36

1.27

3.41

1.39

0.05

0.12

(x̅)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
(SD)

ค่ าเฉลี่ย
(x̅)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
(SD)

ค่ าเฉลี่ย
(x̅)

ส่ วน
เบี่ยงเบน
(SD)
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ตารางที่ 30 ผลการเปรี ยบเทียบค่าร้อยละของคะแนนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และ
ความรู ้เกี่ยวกับอาเซียน ก่อนและหลังเรี ยน ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง 30 คน
คะแนนก่ อนเรี ยน

คะแนนหลังเรี ยน

คนที่

การฟั ง-พูด

(90)

อาเซี ยน
(10)

คะแนน
รวม
100

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

46
50
34
32
52
38
45
58
60
40
39
61
39
50
52
50
41
59
42
45
56
51
37

3
3
2
2
4
4
5
5
6
3
2
5
4
5
4
5
4
5
3
4
5
4
3

49
53
36
34
56
42
50
63
66
43
41
66
43
55
56
55
45
64
45
49
61
55
40

การฟั ง-พูด

(90)

อาเซี ยน
(10)

คะแนน
รวม
100

ผลต่ าง (d)
ร้ อยละ

71
73
62
59
73
63
68
74
79
66
64
76
64
72
77
73
66
77
62
64
77
75
68

7
8
6
5
8
7
8
9
10
7
6
8
7
9
8
7
7
9
6
7
8
9
7

78
81
68
64
81
70
76
83
89
73
70
84
71
81
85
80
73
86
68
71
85
84
75

29
28
32
30
25
28
26
20
23
30
29
18
28
26
29
25
28
22
23
22
24
29
35
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ตารางที่ 30 (ต่อ) ผลการเปรี ยบเทียบค่าร้อยละของคะแนนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ก่อนและหลังเรี ยน ของกลุ่มตัวอย่างจริ ง 30 คน
คะแนนก่ อนเรี ยน

คะแนนหลังเรี ยน

คนที่

การฟั ง-พูด

(90)

อาเซี ยน
(10)

คะแนน
รวม
100

24
25
26
27
28
29
30

43
41
34
50
50
59
52

5
4
4
5
5
6
5

48
45
38
55
55
65
57

การฟั ง-พูด

(90)

อาเซี ยน
(10)

คะแนน
รวม
100

ผลต่ าง (d)
ร้ อยละ

77
75
67
75
71
77
74

8
8
7
9
9
10
9

85
83
74
84
80
87
83

37
38
36
29
25
22
26

360
ตารางที่ 31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยนภาษา
รายการประเมิน
(N =30)
ด้ านเนื้อหาสาระการเรียนรู้
1. เนื้อหาด้านการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
2. เนื้อหาด้านกลยุทธ์การฟังมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ
3. เนื้อหาด้านการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
4. เนื้อหาด้านกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ
5. เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซี ยนมีความเหมาะสม
และน่าสนใจ
6. การจัดเรี ยงลําดับเนื้อหามีความเหมาะสม
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการฟัง
1.1 ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนัก
ด้านความสามารถในการฟังและความสําคัญของ
การใช้กลยุทธ์การฟัง
1.2 เตรี ยมความพร้อมด้านคําศัพท์ ภาพประกอบ
คําถามนําทางและกลยุทธ์การฟังที่ใช้ ก่อนการฟัง
1.3 การใช้กลยุทธ์การฟังช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจ
ในการฟัง
1.4 หลังการฟัง ทําการตรวจสอบความเข้าใจในการ
ฟังด้วยแบบฝึ กหัด และศึกษาการใช้ภาษาและหน้าที่
สื่ อสาร
2. กิจกรรมการพูด
2.1 ก่อนกิจกรรมการพูด เตรี ยมความพร้อมด้าน
ความรู ้ในการใช้ภาษาและหน้าที่สื่อสาร และกล
ยุทธ์การพูดที่ใช้ในกิจกรรม ก่อนการพูด

(x̅)

ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ระดับความ
พึงพอใจ
(Level)

ลําดับ
(Rank)

4.50

0.51

มากที่สุด

2

4.43

0.50

มาก

4

4.57

0.50

มากที่สุด

1

4.20

0.55

มาก

6

4.47

0.51

มาก

3

4.27

0.69

มาก

5

4.64

0.49

มากที่สุด

2

4.67

0.48

มากที่สุด

1

4.53

0.51

มากที่สุด

3

4.37

0.45

มาก

4

4.37

0.49

มาก

5

ค่าเฉลี่ย
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ตารางที่ 31 (ต่อ) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อรู ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรี ยน

(x̅)

ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ระดับความ
พึงพอใจ
(Level)

ลําดับ
(Rank)

2.2 กิจกรรมการพูดสื่ อสารมีความน่าสนใจและ
ส่ งเสริ มการพูด

4.20

0.61

มาก

8

2.3 การใช้กลยุทธ์การพูดช่วยเสริ มสร้าง
ความสามารถในการพูดสื่ อสาร

4.30

0.47

มาก

6

2.4 หลังการพูด มีการอภิปรายและสะท้อนความคิด
ร่ วมกัน

4.27

0.45

มาก

7

1. คําถามที่ใช้ในการทดสอบความเข้าใจในการฟัง
2. การใช้สถานการณ์สาํ หรับการพูดสื่ อสาร

4.20
4.53

0.48
0.51

มาก
มากที่สุด

3
1

3. การประเมินตนเองในการใช้กลยุทธ์การเรี ยน
ภาษา

4.50

0.51

มากที่สุด

2

1. บทเรี ยนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ

4.60

0.49

มากที่สุด

1

2. ภาษาที่ใช้ในบทเรี ยนมีความสมจริ งใน
สถานการณ์สื่อสาร

4.47

0.50

มาก

4

3. การใช้ภาพประกอบมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ

4.53

0.51

มากที่สุด

2

4. การใช้สื่อเสี ยงสมจริ ง และวีดีทศั น์มีคุณภาพเสี ยง
ดีและชัดเจน

4.50

0.51

มากที่สุด

3

รวม

4.44

0.51

มาก

-

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ด้ านการวัดและประเมิน

ด้ านการใช้ สื่อ
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่างบทเรี ยนประกอบการสอน
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Language Learning Strategy Instruction

Ajarn.Tanagorn Suwannaprut
Instructor
(This book is used for educational purposes only)
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ASEAN countries are full of many tourist attractions. They are
famous places for tourism. Some are natural, historical, and
man-made. How many tourist attractions in ASEAN do you
know? What kind of places are tourist attractions? Have you
ever seen the temple in the sea?
In this unit, you will learn how to enhance your listening and
speaking skills by the useful language learning strategies. In
listening, you will practice identifying cause and effect
including tone of voice to get ideas about a speaker’s
intention for better comprehension. After that, you will learn
how to express cause and effect and select topic you’re interested
to talk about tourist attraction in Bali.

365
Overview
Objectives:
• Be able to identify cause and effect.
• Be able to identify tone of voice to understand a speaker's
intention.
• Be able to recognize discourse markers that signal cause and
effect.
• Be able to use discourse markers to express cause and effect.
• Be able to select appropriate topic to talk about.
Language learning strategies:
• Use transitional words to identify cause and effect
• Pay attention to people's tone of voice
• Predict what is going to be heard from visual clues
• Use body language to convey meaning
• Select appropriate topic to talk about
Language function:
• Asking for and giving cause and effect
Listening:
• Listening for tone of voice that reveal intentions
• Listening for expressions that give cause and effect
Speaking:
•
•

Brainstorming and sharing predictions about content
Use appropriate expressions to ask and give cause and effect

Expression focus:
• As a result, ……..(effect)………..
• Therefore, ………(effect)……….
• Due to….(cause)….., …(effect)…..
• Since….(cause)….., ….(effect)….
• ….(cause)…...Consequently,….(effect)…..
• Because of…..(cause)…., …….(effect)….. and etc.
Grammar focus:
• Wh-questions asking for reasons, asking why and what…for and
etc.
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In this lesson, you will:
• Recognize and identify the difference between cause and effect
• Pay specific attention to the speaker’s tone of voice
• Make prediction of what you’re going to hear
• Talk about famous tourist attractions
• Ask and give cause and effect

In real life situation, you don’t have a script for listening to English conversation.
It’s a big challenge for you to understand the message from the speaker. Share
your information to discuss how you comprehend the message based on your
previous experiences. What are your listening problems? Try to identify your
listening problems and how you deal with them. List a number of listening
strategies you like to use and work with you.

Activity 1: Get ready before you listen. Guess the meaning of the underlined
words and phrases in the following sentences.
1. I like to visit places with rich cultural heritage, physical artifacts
developed by a community and passed on from generation to
generation.
2. Balinese people are very welcoming and friendly.
3. So, I don’t hesitate to make a trip because I can’t wait.
4. It’s unique. Unlike anywhere else, Bali has many temples.

Activity 2: Find the word above that matches each synonym or definition
below.
a.
b.
c.
d.

_____________
_____________
_____________
_____________

distinct
hold back
very pleasing
legacy
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In listening, you can make a guess of what you are going to hear from the title
and pictures. While listening, you can identify cause and effect of the situation
by recognizing discourse markers that help you identify differences. The
discourse markers can signal the meaning and help you comprehend easily.
However, sometimes you don’t know what a speaker’s intention is. Pay
attention to tone of voice, you will get some useful information to understand a
speaker’s attitude.

Listening 1:
 Look at the picture and try to guess what the conversation is about. Before
you listen, discuss with your partner and share your ideas in class.

Use the following questions to guide your ideas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Who are the speakers?
What topic are they talking about?
What places are mentioned in this conversation?
How long will the speaker spend in the place?
How many reasons are there the speaker talks about? What are they?
How do the speakers feel about the place?
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Activity 3: Check () the answers.
_____1. Mark and Lisa are talking about vacation.
_____2. Lisa has some reasons for Bali trip.
_____3. Lisa likes Balinese culture and heritage.
_____4. Tanah Lot is very beautiful at sunset.
_____5. Mark is going to Bali with Lisa.
Listening 2:
 Look at the pictures. Guess what you are going to hear. Discuss with your
partner and write down your ideas.

Try to figure out the answers from the guided questions as follows.
1.
2.
3.
4.

Who are speaking?
What topic are they talking about?
How many places are mentioned in this conversation? What are they?
How many reasons does the female speaker give about going to the
place? What are they?
5. What do both speakers feel about the place?
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Activity 4: Listen and answer the following questions.
1. This conversation is mainly about____
a. Mark and Lisa went to Bali on vacation.
b. Lisa wants to go to Tanah Lot temple.
c. Many tourists visit Bali for many reasons.
d. Balinese people like to go to the sea temples.
2. What is the first reason mentioned in this conversation?
a. Friendly people
b. Beautiful beaches
c. Cultural heritage
d. Paradise of fruit lovers
3. According to the conversation, what is the meaning of “Warung”?
a. Tropical fruit
b. Beach name
c. Local eatshop
d. Cheap massage
4. According to the conversation, why is Bali called a paradise of fruit
lovers?
a. Because there are many lovers in Bali
b. Because there are a lot of fruit available.
c. Because people enjoy eating fruit in paradise.
d. Because lovers feel Bali is a paradise for them.
5. What is Lisa’s main reason to visit Bali?
a. Tropical fruit

b. Balinese people

c. Culture and heritage

d. Most beautiful beaches
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6. What reason is NOT mentioned in the conversation?
a. Delicious meals
b. Affordable price
c. Cheap massages
d. Local transportation
7. Which of the following is true?
a. Lisa fell in love with Bali.
b. Mark is going to Bali with Lisa.
c. Both Mark and Lisa are fruit lovers.
d. Uluwatu is the most beautiful beach.
8. Which of the following is NOT true?
a. Uluwatu is most beautiful at sunset.
b. There are a lot of tourist attractions in Bali.
c. Lisa gives Mark a recommendation to visit Bali.
d. People enjoy travelling to Bali because of cheap price.
9. What is Lisa’s attitude towards Bali?
a. dreamy
b. disliking
c. interested
d. reflective
10. According to the conversation, it implies that____
a. Mark should go to Bali because of Lisa.
b. Lisa gives a few reasons so that Mark is not interested.
c. Many tourists visit Bali as a result of Lisa’s suggestion.
d. Due to many tourist attractions, Bali is a dream destination.
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After you have finished listening exercises, study the expressions for asking and
giving causes and effects.
1. Expressing Causes and Effects
In English conversation, people may talk about reasons to give causes and
effects about facts, events or concepts. Words that signal the relationship
between cause and effect represent the ideas which help you identify
difference between them. There are signal words that can help you identify
cause and effect relationship. Now take a look at the list of signal words below
and study how to use.
Because

Because of

Since

So

If, then

Therefore

Consequently

As a result of

As a result

Due to

Notice the following sentences. Can you spot the differences?
Because
Example: Why does she have the problem of obesity?
Because she likes fast and fattening food, she has the problem of obesity.
She has the problem of obesity because she likes fast and fattening food.
Since

Example: Why should you start right away?
Since you have a lot of homework, you should start right away.
You should start right away since you have a lot of homework.
Because of

Example: Why did Bali become famous among touists?
Because of its cultural heritage, Bali became famous among tourists.
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Bali became famous among tourists because of its cultural heritage.
Due to

Example: Why is Bali called a pradise of fruit lovers?
Due to many tropical fruit on island, Bali is called a paradise of fruit lovers.
Bali is called a paradise of fruit lovers due to many tropical fruit on island.
As a result
Example:Why are Balinese people friendly?
Balinese people are friendly. As a result, they always greet and smile.

As a result of
Example: Why do many tourists enjoy living in Bali?
As a result of cheap massages, many tourists enjoy living in Bali.
Many tourists enjoy living in Bali as a result of cheap massages.

Therefore
Example: Why will he fly to Bali?
He is interested in unique cultral places; therefore, he will fly to Bali.
So
Example: Why do they have to wait until 6.30 pm?
Tanah Lot is most beautiful at sunset, so we have to wait until 6.30 pm.

373
If, then

Example: What if I don’t go to Bali?
If you don’t go to Bali, then you can’t tell how beautiful it is.

Consequently
Example: Why do you gain more weight?
I eat much chicken Satay every day; consequently, I gain more weight.

2. Wh-Questions
Wh-question words are used to ask for information and we do not expect a yesno answer to a wh-question. To ask for reason, we use ‘Why’ and ‘What…for’.
Why
Example:

Why does she help you?
Why are the lights green?
Why don’t you try making a trip?

What…for
Example:

What does she help you for?
What are you trying for?
What did you open the door for?
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Intonation
1. The intonation of wh-questions is normally falling.
2. In speaking, we can emphasize or stress the auxiliary verb ‘do’ to show
strong interest.
For example:
I DO like chocolate.
She DID enjoy the party last night.
3. It’s less formal in speaking. We can sometimes put wh-questions at the
end of the statement.
For example:
You should go to Bali, why?
She’s waiting for an hour, why?
4. Sometimes we use the preposition with wh-phrase to ask for reason
For example:
For what reason has she been waiting an hour?
5. Informal style of speaking, we can make it a short form.
For example:
What for?
For what?
For what reason?
Why?
Why not?
Tone
When we speak of ‘tone’ in English, it means we talk about sound and voice.
Tone is the quality of a person’s voice. It can signal a speaker’s attitude
towards someone or something. People use tones of voice in communication
to convey an emotion or emotions through words. You can quickly determine
what a person feels about ideas, events, or another person through the tone of
voice, facial expressions, and gesture. In English conversation, you can also
use tone of voice to express your feeling.
Tone of voice can be classified into 5 groups; positive, negative, humorirony-sarcasm, sorrow-fear-worry, and neutral.
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Here’s a list of words that describe tone.
Positive

Negative

Humor

Sorrow

Neutral

dreamy

angry

amazed

sad

formal

hopeful

furious

droll

pitiful

judgmental

cheerful

bitter

joking

fearful

reflective

friendly

hurtful

silly

serious

objective

welcoming

childish

teasing

upset

questioning

For example:

He’s amazed at my fluency in English.
Oh! Those shoes are absolutely dreamy.

Exercise 1: Work in pairs. Use the following ideas to express cause and effect.
Write C for cause and E for effect.
1. The flight was cancelled. A man harmed a flight attendant.
2. Many tourists go to Tanah Lot at 6.30 pm. Tanah Lot is most beautiful at
sunset.
3. Bali is a dream destination of many tourists. Balinese people are very
welcoming and friendly.
4. There are a lot of tropical fruit. Bali is a paradise of fruit lovers.
5. Kuta beach is well known. The water is blue and the sand is actually
white.
Exercise 2: Work in groups. Read the following sentences and identify causes
and effects that they describe. Underline each cause and circle each effect.
1. Since the business was not very successful, the manager decided not to
produce more products.
2. Due to the cold weather, Sarah will go to Indonesia for a vacation.
3. Because of beautiful scenery, many newlyweds go to Bali for their
honeymoon.
4. Bali has a plenty of tropical fruit. Consequently, more tourists want to
explore and taste them.
5. The flight was delayed as a result of the inclement weather.
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Exercise 3: Work in pairs. Ask and give cause and effect with picture clues.

……………………………………………

…….……...…………...…………………

……………………………………………

…….…….....…………...……………….

Since you comprehend the information about tourist attractions in Bali from
listening activities, you now get some ideas to share information. Can you tell
why tourists should go to Bali? Why must they visit Tanah Lot temple?





You can practice with sound system, like tone of voice, to express your
feelings or emotions when speaking. Recognizing and using discourse
markers to signal cause and effect. In real life communication, you can use
body language such as face expression, gesture or mime to better convey the
meaning. Moreover, in case of less information or unfamiliar topic, you may
select topic you know best to talk about.
Activity 5: Work in groups. Suppose you are going to make a trip with your
friends.
1. Discuss in your group to choose a place to visit.
2. Explain why you want to go to that place. Give 5 reasons for why.
3. Apply speaking strategies to make your communication go through.
- Use discourse markers to signal causes and effects.
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- Use tone of voice to express your feelings.
- Select the appropriate topic you have information to talk about.
Scenario: You will be talking about a place to go and what reasons you have
for visiting that place.

Useful expressions: At the tourist information center
Brad: How can I help you?
Sue: Yes, thanks. I’d like to make a trip to Thailand. Can you suggest me a
place to visit?
Brad: Bangkok is interesting, I recommend.
Sue:

Could you tell me why?

Brad: Oh, because there’re many famous attractions and things to do. So,
you will enjoy taking many pictures as you want.

Work in pairs: Make a role play in the situation of asking and giving cause and
effect about visiting a tourist attraction.
Scenario: At the tourist center, a tourist and a guide have a conversation.
Student A: You are a tourist looking for information about places to spend on
vacation. Ask where to go and for what reasons.
Student B:

You are a tourist guide giving information to a tourist.

Follow-up discussion:
Share information and discuss together. What do you think about your
performance? What are your speaking problems? Which points do you want to
improve? What speaking strategies do you think that work most? What do you
plan for your next performance?
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Check your progress. Use this checklist to rate how well you use language
learning strategies in listening and speaking activities. If you have over 80% the
points ticked, you have probably improved your performance.
Direction: Make a tick  in the rating scale to tell how true the statement
describes you. Do not answer how you think you should be, or what other
people do. There are no right or wrong answers to these statements.
5

Very well

4

Well

3

Moderately well

2

Not well

1

Not very well

Listening strategies

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1. I associate the content with title and
pictures.
2. I recognize discourse markers that signal
cause and effect.
3. I make a guess of what I’m going to hear
4. I pay attention to tone of voice to
understand the speaker’s attitude.
5. I use discourse markers to identify cause
and effect.
Speaking strategies
6. I share ideas about tourist attractions in
Bali.
7. I use discourse markers to ask and give
cause and effect.
8. I use tone of voice to express my feeling.
9. I use body language to convey meaning.
10. I select topic that I prefer to talk about
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Malaysia is one of ASEAN countries with rich culture. The
population is a combination of mainly Malays, Chinese, and
Indians. Malaysian food is very much reflective of its diversity of
people in the country. Just like other ASEAN countries,
the staple food in Malaysia is rice. Have you ever tried
Malay dishes? Do you know what Malay dish is most popular?
Look at the picture above, is it a meal for breakfast? Which one
do you think is the most popular dish?
In this unit, you will learn how to listen for gist and
inferences. You will practice listening to identify transitional
words of comparison, and guess what the conversation is
about. After that, you will participate in speaking activities
focusing on using transitional words to express comparison. Use
approximation or synonym and appeal for help when needed.
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Overview
Objectives:
• Be able to identify contrast and comparison
• Be able to make inferences by using keywords
• Be able to recognize stressed words to gain information
• Be able to gain information by guessing from visual clues
• Be able to use transitional words for contrast and comparison
• Be able to use synonyms when speaking of unfamiliar words
Language learning strategies:
• Use transitional words that signal contrast and comparison
• Group words by meaning to make inferences
• Guess what is going to be heard from visual clues
• Use transitional words to express contrast and comparison
• Use approximation or synonyms
Language function:
• Talking about food
• Comparing and contrasting
Listening:
• Listening for gist to get main ideas
• Listening for keywords to make inferences
Speaking:
•
•

Use transitional words to express contrast and comparison
Use synonyms for unfamiliar words

Expression focus:
• Similarly, like, the same as, in the same way, however, on the
other hand, and etc.
Grammar focus:
• Sentence structure of adjectives in comparison
For example: It looks more delicious than that dish.
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In this lesson, you will:
• Identify transitional words of contrast and comparison
• Listen for gist to get essential information
• Group words in meaning to make inference
• Recognize and use transitional words of contrast/comparison
• Talk about food and compare/contrast something
• Use synonyms to replace unfamiliar or unknown words

What you’re listening for is
more important than
what you’re listening to.

It is the main idea or essential part of the message. So, the
gist of conversation refers to what the conversation is about.
It's a big picture or the overall meaning of the listening text.
Sometimes you can find the main idea or theme of a
conversation easily at the beginning of conversation. But it's
not always true. You need to listen to the whole
conversation and put all the information together to get the
main idea. Here’s a list of synonyms for ‘Gist’:
Thesis

Main point

Controlling idea

Central thought

Remember: Gist is NOT the little details.

Central focus
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In listening, people tend to listen for the main point of information. Sometimes
they speak a long conversation but there is just only one main point. As a
language learner, your most important work is listening for just the main idea to
understand what the conversation is all about. Now, take your time to share
your past experiences when you listen to a long message or conversation. How
do you get the main idea? Is it necessary to catch every word or detail to
understand the whole conversation?

Activity 1: Get ready before you listen. Categorize the following words and
consider its topic.
Example:
1.
2.
3.
4.
5.

Green, yellow, brown, black, pink

Topic _color_____

Cucumber, tomato, cabbage, carrot, onion
Mango, orange, apple, grapes, watermelon
Milk, water, soda, orange juice, lemonade
Pants, shirt, blouse, jeans, sweater
Rice, eggs, fish sauce, sugar, water

Topic
Topic
Topic
Topic
Topic

___________
___________
___________
___________
___________

Activity 2: Find the word that matches each synonym or definition below.
1.
2.
3.
4.
5.

Fabulous
Yummy
Shrimp paste
Eatery
Infused

a. soak
b. excellent
c. restaurant
d. sauce
e. delicious

383




You can make a guess of what you are going to hear from visual clues such as
the title and pictures. While listening, use a list of words to encompass or
categorize the key ideas which are considered as the main idea or topic.
Moreover, transitional words are very helpful to help you get information that
compares between something or someone.
In English, people stress or emphasize the important words in a sentence. If
you understand the stressed words, you can usually understand the important
information. But How do you know which word is stressed? It’s normally higher,
louder, and clearer than the other words. Different stressed words can change
the meaning of the same sentence.
For example,
I THINK it’s yummy. (It doesn’t mean it’s really yummy.)
I think it’s YUMMY. (It means that dish is really yummy.)
I think it’s yummy. (It means only me who thinks it’s yummy.)

Listening 1:
 Look at the picture and guess what the conversation will be about. Before
you listen, discuss with your partner and share your ideas in class.
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 Useful questions to guide your discussion.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Who are the speakers?
What topic are they talking about?
What country is mentioned in this conversation?
Is it about a meal? If so, do they name ingredients?
How does the speaker feel about?
What is the speaker’s purpose?

Activity 3: Write “T” if the statement is true and “F” if the statement is false.
_____1. Mark is having breakfast.
_____2. Lisa likes Malaysian food.
_____3. Mark and Lisa are cooking breakfast.
_____4. Nasi Lemak is rice with many toppings.
_____5. Shrimp paste is an ingredient of Nasi Lemak.

Listening 2:
 Look at the pictures to help you guess what you are going to hear. Write
down your ideas. Then listen to the conversation.
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 Try to figure out the answers of the following guided questions.
1.
2.
3.
4.
5.

Who are talking?
What topic are they talking about?
Is it about food? If so, what food are they talking about?
What are they comparing about?
How do the speakers feel while talking?

Activity 4: Listen and answer the following questions.
1. What is this conversation about?
a. How to make Nasi Lemak
b. Nasi Lemak can be found in food stall.
c. Nasi Lemak is a popular Malay dish.
d. Malay dish is popular among tourists.
2. What food is Lisa looking for?
a. Satay
b. Curry
c. Nasi Lemak
d. Popular dish
3. What is Lisa’s purpose asking about Nasi Lemak?
a. She wants to know how much it costs.
b. She is going to have breakfast with Mark.
c. She went to Kuala Lumpur for breakfast.
d. She can’t recognize the name of Malay dish.
4. From the dialogue, what does “versatility” mean?
a. pitiful
b. helpful
c. yummy
d. healthy
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5. Why is Nasi Lemak popular?
a. It smells good.
b. It’s a healthy food.
c. It looks like pyramid.
d. It’s made of Sambal chili.
6. From the conversation, it implies that Lisa____
a. can’t remember the name of Malay dish.
b. thinks Nasi Lemak is not a healthy food.
c. knows the reason why Nasi Lemak is popular.
d. believes it’s hard to find a good Nasi Lemak.
7. Which statement is TRUE?
a. Sambal chili is not shrimp paste.
b. Nasi Lemak can be wrapped in circle shape.
c. Sambal chili is the main ingredient of Nasi Lemak.
d. Malay people only have Nasi Lemak for breakfast.
8. From the conversation, why is it hard to find a good and simple Nasi Lemak?
a. Vendors came around Kuala Lumpur.
b. Nasi Lemak is now usually wrapped with brown paper.
c. Malay people think Nasi Lemak is their national dish.
d. Different toppings on top of Nasi Lemak are rarely found.
9. What shape of Nasi Lemak packet is compared to?
a. Circle
b. Square
c. Triangle
d. Rectangular
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10. What is the best title of this conversation?
a. Delicious Nasi Lemak
b. Malaysia’s national dish.
c. Fragrant rice with Sambal Chili
d. Heavenly toppings of Nasi Lemak

After you have finished listening exercises, check your understanding with
class. Then study the expressions for speaking of comparison and contrast.
1. Expressing Comparison and contrast
a. In English conversation, when you want to compare someone or something
to another, you can show how the two are alike or similar.
Example: The rose, like the jasmine, is a flower.

b. When you want to contrast someone or something to another, you can show
how the two are different.
Example: The rose, unlike the jasmine, is its color.

c. Sometimes, we use both contrast and comparison in the same sentence.
Example: Both the rose and the jasmine smell good, but the rose is more
popular than the jasmine.
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Instruction: Look at the list of key words or phrases commonly used to express
comparison and contrast.

similarly
both…and
the same as

likewise
too
alike

Comparison
equally
and
like

Contrast
but
however
although
though
unlike
conversely
different from in contrast (to)
whereas

not only…but also
also
just like

even though
not the same as
on the other hand

1. Both....and......
Function:

To indicate the two things are included in the information.

Example:

Both Lisa and Mark are interested in Malay food.

2. Not only.....but also......
Function:

To emphasize both things are included in the information.

Example:

Not only the teacher but also the students are having
lunch at 12.00.

3. On one hand, On the other hand
Function:

To indicate two contrasting ideas

Example:

She's trying to buy a book. On one hand, she likes to read
novel. On the other hand, she wants to save money.

4. In contrast, whereas
Functions:

To indicate contrast between two things.

Example:

She's in love. In contrast, her sister is heartbroken.
Men are from Mars, whereas women are from Venus.
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5. Unlike
Functions:

To indicate contrast between two nouns or pronouns

Example:

Unlike Joann, Steve works in a successful company.

6. Like
Function:

To indicate the similarity between two nouns or pronouns

Example:

Like his father, he chose to marry a good woman.

7. Conversely
Function:

To discuss the opposite situation

Example:

Joe likes to solve a problem. Conversely, his girlfriend
likes to cause a problem.

8. Although, even though, though
Function:

To indicate a certain fact has little effect on another fact.

Example:

Although (even though, though) she's just a little girl, she
helps her mother cooking a meal.
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2. The degrees of comparison
Degree of comparison is different forms of adjectives to compare one, two or
more nouns which are words describing persons, places and things. In English,
there are three degrees of comparison including the positive, comparative and
superlative.
Notice: Adjective is a word that qualifies a noun. It gives more information
about noun.
1. Positive degree
Function:

To speak about only one person or thing.

Example:

He's a tall student. He's a good student.

2. Comparative degree
Function:

To compare two person or two things with each other.

Example:

He's taller than his brother. He's better than his brother.

3. Superlative degree
Function:

To compare more than two persons or things with one another.

Example:

He's the tallest student in classroom. He's the best in classroom.

Do you know? Degrees of comparison can apply to adverbs.
Example:

Among ESL students, he speaks most effectively.

Can you spot the
same or different
expressions?

Exercise 1: The sentences below express the similarities and differences
between Anna and Sarah. In each sentence, circle the joining word(s) that
shows contrast and comparison.
1. Both Anna and Sarah have blue eyes and blonde hair.
2. Anna likes to study English, but Sarah likes to study Science.
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3. Sarah is completely different from Anna.
4. In contrast to Sarah, who is lazy, Anna is very diligent.
5. Anna is pretty the same as Sarah.
6. Although Anna is pretty, Sarah looks prettier.
7. Unlike Anna, Sarah often takes care of her beauty.
8. Some students walk to school, whereas Anna and Sarah ride a bicycle.
9. Just like other students, both Anna and Sarah have a lot of homework.
10. Even though they do homework, they still have time to play a game.
List the words you’ve circled above in the table below.
Contrast words

Comparison words

Exercise 2: Work in pairs. Use the given statements below to join ideas by
contrast or comparison words showing similarities and differences between
Nasi Lemak and Nasi Goreng.

Nasi Lemak

Nasi Goreng

- is creamy coconut rice with various side - is fried rice with egg, and chicken
dishes.
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- is Malaysia’s national dish

- is Indonesia’s national dish

- is commonly for breakfast.

- is traditionally served at home for
breakfast.

- often comes wrapped in banana leaves
or brown paper.
- is fried rice in a tin plate or eaten on
porcelain.
- includes coconut milk, rice, boiled egg,
peanuts, anchovies, and Sambal chili.
- has main ingredients, pre-cooked rice,
sweet soy sauce, garlic, shallot, spring
onion, and chicken.

Since you get some information about Nasi Lemak which is a popular Malay
dish. Can you compare Nasi Lemak with another popular dish? Can you explain
how similar or different they are?

You can practice with sound system, especially stressed words to signal
important information to the listener. Moreover, you can use transitional words
to signal contrast and comparison between something or someone. When you
encounter communication problems, speaking strategies are needed. Use
approximation or synonyms to describe unfamiliar or unknown words to
convey the meaning. Sometimes, you need to ask for help from others to keep
conversation going on. By the use of speaking strategies, you can speak more
effectively. Listeners can understand what you mean or what you’re trying to
say.

Approximation is a communication strategy to help you go through words you
don’t know. You can use an alternative term or another word to express the
meaning of your target word as closely as possible.
For example: Saying “good smell rice” when you mean fragrant rice.
Saying “take home” when you mean “take out food service”.
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This speaking strategy is asking for help from others about words,
sentences, or idioms that you don’t know or sometimes you may forget
them in English
For example: What do you call…..?
Do you know the word in English about (for)…..?
Can you help me figure out the word that means …….?

Activity 5: Work in pairs. Let’s find the approximation or synonyms of these
words.
1. Stunning

……………………………………………………….

2. Heavenly

……………………………………………………….

3. Fragrant

……………………………………………………….

4. Versatility

……………………………………………………….

5. Vendors

……………………………………………………….

Activity 6: Work in groups. Suppose you are going to choose only one dish.

1. Discuss in your group to compare which one is more delicious.
2. Give 5 statements of comparison or contrast between two dishes.
3. Apply speaking strategies to make your communication go through.
- Use discourse markers to signal comparison and contrast.
- Use synonyms to replace unknown words.
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Work in pairs: Make a role play in the situation of comparing or contrasting
between your dish and your partner’s.
1. Select a dish to compare or contrast between your dish and your
partner’s
2. Tell the similarities or differences between two dishes.
3. Use discourse markers to signal meaning and synonyms for unknown
words.
Scenario: At the canteen, student A and student B are having breakfast.
Student A: You think that your dish looks more delicious. Compare or
contrast between your dish and your partner’s.
Student B: You prefer your dish. Tell your friend that your dish is more
delicious. Compare or contrast your dish with your partner’s.

Follow-up discussion:
Share information and discuss altogether. What do you think about your
performance? What are your speaking problems? Which points do you want to
improve? What language learning strategies do you think that work best? What
is your plan for the next performance?
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Check your progress. Use this checklist to rate how well you use language
learning strategies in listening and speaking activities. If you have over 80% the
points ticked, you have probably improved your performance.
Direction: Make a tick  in the rating scale to tell how true the statement
describes you. Do not answer how you think you should be, or what other
people do. There are no right or wrong answers to these statements.
5

Very well

4

Well

3

Moderately well

2

Not well

1

Not very well

Listening strategies

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1. I associate the content with title and pictures.
2. I recognize transitional words that signal
comparison and contrast.
3. I make a guess of what I’m going to hear
4. I group keywords to make inferences about
topic.
5. I recognize stressed words to gain
information.
6. I identify transitional words for comparison
and contrast.
Speaking strategies
7. I use stressed words to convey meaning.
8. I use transitional words to express
comparison and contrast between two things.
9. I use approximation or synonyms to replace
unknown words.
10. I use body language to convey meaning.
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ประวัตยิ ่อผู้วจิ ยั
ชื่อ นามสกุล

นางสาวธนกร สุ วรรณพฤฒิ

วันเดือนปี เกิด 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
ที่อยูป่ ัจจุบนั

22/156 หมู่ 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2533

ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนตรี มิตรวิทยา

พ.ศ. 2535

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

พ.ศ. 2536

สอบเทียบมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พ.ศ. 2540

บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

พ.ศ. 2550

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2553

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2551

ครู โปรแกรมสามภาษา โรงเรี ยนทานตะวันไตรภาษา จังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. 2554

ครู โปรแกรมสองภาษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี กรุ งเทพฯ

พ.ศ. 2558

อาจารย์โครงการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุ งเทพฯ

