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    การวิจยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันารูปแบบการสอนกลยทุธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา มีวตัถุประสงค์การวิจัยดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาความจาํเป็นของนักศึกษา ดา้น

ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ ความสามารถในการพูดส่ือสาร และความรู้เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน        

2) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ตามเกณฑ์ 75/75 และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลของ

รูปแบบการสอนกลยทุธ์การเรียนภาษาต่างประเทศในประเด็นดงัน้ี 3.1) เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาก่อนและหลงัเรียน และศึกษาขนาดของผล (Effect size) 3.2) เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบั

ประชาคมอาเซียนก่อนและหลงัเรียน และศึกษาขนาดของผล (Effect size) และ 3.3) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ 2) เอกสาร

บทเรียนและส่ือการสอน 3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 4) แบบทดสอบวดัความรู้

เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอน กลุ่มตวัอย่างการวิจัย

ในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ปี

การศึกษา 2558 จาํนวน 30 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ใชเ้วลาในการทดลองสอน   

40 ชัว่โมง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าขนาดของผล และค่าสถิติทดสอบ t  (Dependent t-test) 

     ผลการศึกษาวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

     1. ความจาํเป็นของนกัศึกษาดา้นความสามารถในการฟังเพื่อความเขา้ใจ ความสามารถในการพูดส่ือสาร 

และหวัขอ้ความรู้เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน โดยเฉลี่ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 

     2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยทุธ์การเรียนภาษาต่างประเทศท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึน อยู่ในเกณฑ์

ระดบัดี โดยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 76.79 และค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 

78.40 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 75/75 

     3. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยทุธ์การเรียนภาษาต่างประเทศท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีดงัน้ี 

         3.1 ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีผลขนาดใหญ่มาก 

         3.2 ความรู้เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียนของนักศึกษา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และมีผลขนาดใหญ่มาก 

         3.3 นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนกลยทุธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ อยูใ่นระดบัมาก 
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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 investigate the effectiveness of  the instructional model as fol lows;                

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 identif ied by the self-

assessment questionnaire showed that leaner needs including listening comprehension 

subskills, speaking subskil ls, and ASEAN knowledge were at medium level.  2)  The 

instructional model reached the eff iciency by comparing the percentage of formative 

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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ช้ีแนะอยา่งละเอียดทุกขั้นตอนการดาํเนินงานดว้ยความทุ่มเท และใหค้วามเมตตาอบรมสัง่สอน ความ

ห่วงใย และคอยดูแลเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่เร่ิมตน้กระทัง่งานวิจยัน้ีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และขอ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราณี นิลกรณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีให้

ความกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่ายิ่งในการให้คาํปรึกษาและข้อเสนอแนะ ทาํให้งานวิจัยน้ีมีความ

ถกูตอ้งและสมบูรณ์อยา่งดียิง่ 
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  ขอกราบขอบพระคุณอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่ีกรุณาตรวจสอบและประเมินเคร่ืองมือการ

วิจัยให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพ และกรุณาให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันา

รูปแบบการสอนของงานวิจยัน้ี ได้แก่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เผด็จ ก๋าคาํ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.   
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บทนํา 

 

1. ภูมหิลงั สภาพปัญหา และความเป็นมาของการวจิยั 

 1.1 ภูมหิลงัทางการวจิยั 

  ภาษาองักฤษไดพ้ฒันาความสาํคญัในฐานะภาษาสากล (English as an international 

language) ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในยุคแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน (Crystal, 2000) และเป็นทกัษะ

สาํคญัสาํหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21ในปัจจุบนัมีผูค้นท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการส่ือสาร

ถึง 1 ใน 3 ของประชากรโลก หรือประมาณกว่า 2,000 ลา้นคน (Lewis, 2009) ความสามารถในการ

ส่ือสารภาษาองักฤษจึงเป็นทกัษะจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการดาํเนินชีวิตในศตวรรษน้ีจากการท่ีประเทศไทย

เขา้ร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และต้องใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษา

ทางการในการติดต่อส่ือสารและการทาํงานร่วมกนั (กรมอาเซียน, 2552) ทาํให้ภาครัฐตระหนักถึง

ความสาํคญัของภาษาองักฤษยิ่งข้ึน โดยกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่ง

การรณรงคก์ารพดูภาษาองักฤษ "English Speaking Year 2012" เพ่ือเตรียมความพร้อมในการกา้วเขา้

สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบนัการศึกษาต่างๆ ร่วมกนั

รณรงคก์ารเรียนรู้และใชภ้าษาองักฤษทัว่ประเทศ โรงเรียนในระบบกว่า 30,000 แห่ง ไดจ้ดักิจกรรม

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนอย่างเข้มข้น เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนด้านทักษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมไทยเห็นความสําคัญของการใช้

ภาษาองักฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ภาษาองักฤษจึงเปรียบเสมือนกุญแจสาํคญัในการเตรียม

ความพร้อมดา้นทรัพยากรบุคคลของไทย เพ่ือกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งเขม้แข็งและภาคภูมิ 

(สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554) 

  การท่ีประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหน่ึงในประชาคมอาเซียน ประชาชน

จาํเป็นตอ้งมีทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากสมาคมอาเซียนได้

ประกาศไวอ้ยา่งชดัเจนว่า English as Lingua franca in ASEAN หรือภาษาองักฤษเป็นภาษากลางท่ีใช้
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ส่ือสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Kirkpatrick, 2010)  ดงัปรากฎในกฏบตัรอาเซียนขอ้ท่ี 34 

บญัญติัว่า "The working language of ASEAN shall be English” (กรมอาเซียน, 2552) กล่าวคือ 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการท่ีใชใ้นการทาํงานของประชาคมอาเซียน กลุ่มบุคคลทั้งในภาครัฐและ

ธุรกิจเอกชนใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารระหว่างกัน ในการทาํงานร่วมกันของเจา้หน้าท่ีรัฐบาล 

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการท่ีประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนตอ้งใช้

ภาษาองักฤษกันมากข้ึน นอกเหนือจากภาษาประจาํชาติหรือภาษาถ่ินของแต่ละชาติและชุมชน 

พลเมืองอาเซียนจะตอ้งติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร วฒันธรรมความเป็นอยู ่การเดินทางท่องเท่ียว 

การทาํความรู้จกัคุน้เคยและเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั รวมถึงการเดินทางขา้มพรมแดนเพ่ือแสวงหาโอกาส

การมีงานทาํท่ีดีกว่าให้กับชีวิต กล่าวได้ว่า ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือสําคัญอนัดับหน่ึงสําหรับ

พลเมืองอาเซียนในการติดต่อส่ือสารและสร้างความสมัพนัธสู่์โลกกวา้งของภูมิภาคอาเซียน (สุรินทร์ 

พิศสุวรรณ, 2555)  ดงัคาํกล่าวของวิจิตร ศรีสอา้น (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" ดงันั้น 

การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นภาษาท่ีตอ้งใชส่ื้อสารกบัคน

ชาติอ่ืนๆ ในอาเซียน 

  จากบทบาทและความสาํคญัของภาษาองักฤษดงักล่าว หากพิจารณาถึงทกัษะพ้ืนฐาน

ท่ีจาํเป็นในการส่ือสารในชีวิตประจาํวนัแลว้ การฟังและการพูดถือเป็นทักษะท่ีใชใ้นการส่ือสาร

มากกว่าทกัษะอ่ืนๆ กล่าวคือ โดยทัว่ไปการส่ือสารในชีวิตประจาํวนัจะใชท้กัษะการฟังมากท่ีสุด คือ

ร้อยละ 45 รองลงมา คือ การพูด ร้อยละ 30 การอ่าน ร้อยละ 16 และการเขียน ร้อยละ 9  (Feyten, 

1991) ในการเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศนั้น การฟังถือเป็นทกัษะแรกในการรับรู้ภาษา 

และเป็นทกัษะพ้ืนฐานสาํคญัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทกัษะภาษาดา้นอ่ืนๆ (Oxford,1990; Brown, 2001) 

ดังนั้ น การฟังจึงเป็นทักษะพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาทักษะการพูด ซ่ึง Harmer (2007) 

เสนอแนะว่าการฟังไม่ไดเ้ป็นทกัษะเด่ียว หากแต่เป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยพฒันาทกัษะการพูด 

เช่น การใชส้าํเนียง การออกเสียงสูงตํ่า และการใชภ้าษาพดู (Spoken discourse) อาจกล่าวไดว้่า ผูเ้รียน

ภาษาจะประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัความสามารถทั้งการฟังและการพูด เช่นเดียวกบั 

Brown (2001) เสนอแนวคิดไวว้่า หากผูเ้รียนไม่ไดฟั้งเพ่ือรับรู้ขอ้มูลในเชิงภาษาศาสตร์ (Linguistics 

information) ก็จะไม่สามารถเรียนรู้การพดูได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Feyten (1991) พบว่า ระดบั

ความสามารถในการพดูมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความเขา้ใจในการฟัง ดงันั้น การเรียนการ
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สอนภาษาองักฤษควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทั้งทกัษะการฟังและการพูดควบคู่กนั เพ่ือช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาส่ือสารในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการฟังภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศนั้ น หลัก

ธรรมชาติของการเรียนรู้ ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาทกัษะฟังและการพูดไปพร้อมๆ กนั Richards 

(2008) อธิบายไวว้่า ในอดีตท่ีผา่นมา การฟังเป็นการเรียนรู้แบบแยกทกัษะ (Discrete skills) เช่น การ

ตระหนักรูปย่อของคาํ การใชค้าํเช่ือม และการระบุคาํท่ีเป็นกุญแจ (Key words) ของส่ิงท่ีไดฟั้ง ใน

เวลาต่อมา การฟังถือเป็นกระบวนการดา้นจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม (Cognitive psychology) เก่ียวขอ้ง

กับกระบวนการคิดภายในสมองของผูเ้รียน  ได้แก่ กระบวนการคิดแบบบนลงล่าง (Top-down 

process) และกระบวนการคิดแบบล่างไปสู่บน (Bottom-up process) ซ่ึงนําไปสู่ความสนใจเร่ือง

โครงสร้างทางความคิด (Schema) และบทบาทของความรู้เดิม (Background knowledge) ท่ีช่วยสร้าง

ความหมายในกระบวนการฟัง โดย Rubin (1994) อธิบายว่าการฟังเป็นกระบวนการกระตือรือร้น 

(Active process) ท่ีผูฟั้งรับข้อมูลในรูปวจันภาษาและอวจันภาษา (Verbal and non-verbal) แลว้

เช่ือมโยงกบัความรู้เดิม (Background knowledge) ท่ีตนเองมี เลือกรับรู้ขอ้มลูส่วนท่ีเขา้ใจ และตีความ

ขอ้มลูบางส่วนโดยใชท้ั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ในขณะเดียวกนั เพ่ือทาํความเขา้ใจเจตนาของผูพ้ดู

และส่ิงท่ีไดฟั้ง ซ่ึงกระบวนการฟังเกิดจากกระบวนการหลายอยา่งทาํงานร่วมกนั มีความซบัซอ้นและ

เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั (Rost, 1990; Oxford, 1993) ดงันั้น การฟังจึงมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

ตีความ (Interpretive process) ในปัจจุบนั แนวการสอนทกัษะฟังมุ่งเนน้บทบาทของผูเ้รียนใหฟั้งอยา่ง

มีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive  listening) และใช้กลยุทธ์ต่างๆ (Listening strategies) เพ่ือช่วยเอ้ือ 

ตรวจสอบ และประเมินความเขา้ใจในการฟังของผูเ้รียน ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาความสามารถในการ

ส่ือสาร (Richards, 2008) 

  เป้าหมายของการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศตามแนวการสอนภาษาเพ่ือ

การส่ือสาร คือ ผูเ้รียนสามารถส่ือสารภาษาเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Larsen-Freeman, 2000) 

วิธีการสอนภาษาดว้ยแนวคิดน้ี จึงมุ่งเนน้ท่ีการสอนใหผู้เ้รียนมีความสามารถส่ือสารตามสถานการณ์

ในการใชภ้าษาจริง มากกว่ามุ่งเนน้การสอนรูปแบบหรือโครงสร้างภาษาเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ี Canale 

และ Swain (1980) และ Savignon (1983) กล่าวถึงความสามารถในการส่ือสาร (Communicative 

competence) ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศว่า  มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ  คือ                   

1) ความสามารถดา้นไวยากรณ์ของภาษา (Grammatical competence) 2) ความสามารถดา้นความ
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เข้าใจถอ้ยคํา (Discourse competence) 3) ความสามารถด้านสังคมวฒันธรรม (Socio-Cultural 

competence) และ 4) ความสามารถในการใช้กลยุทธ์ส่ือความหมาย (Strategic competence) หาก

ผูเ้รียนมีความบกพร่องดา้นใดดา้นหน่ึง ความสามารถในการส่ือสารย่อมขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงการ

พฒันาความสามารถในการส่ือสารนั้นผูเ้รียนภาษาจาํเป็นตอ้งมีกลยทุธก์ารเรียนรู้ (Oxford, 1990) 

  กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา (Language learning strategies) หมายถึง กระบวนการคิด 

พฤติกรรม เทคนิค และวิธีการต่างๆ ท่ีผูเ้รียนใช ้เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้ของตนเองดีข้ึน เปรียบเสมือน

เป็นเคร่ืองมือช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาง่ายข้ึน รวดเร็วข้ึน สนุกสนานมากข้ึน สามารถเรียนรู้และ

กาํหนดทิศทางการเรียนตนเองไดม้ากข้ึน เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถนาํกล

ยุทธ์ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่อ่ืนๆ ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาความสามารถในการส่ือสารไดดี้ยิ่งข้ึน 

(Oxford, 1990)  กล่าวไดว้่า กลยทุธก์ารเรียนภาษามีความสาํคญัและเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผูเ้รียนตอ้งใชใ้น

การเรียนรู้ภาษา เพ่ือช่วยใหก้ระบวนการเรียนรู้ง่ายข้ึน และเป็นองค์ประกอบสาํคญัของกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีส่งผลต่อความสามารถและความสาํเร็จในการเรียนภาษา (Stern, 1975; Rubin, 1975; Oxford, 

1990) ดงันั้น การพฒันาความสามารถดา้นการฟัง-พดูภาษาองักฤษของผูเ้รียนใหป้ระสบผลสาํเร็จนั้น 

ผูเ้รียนควรไดรั้บการสอนและฝึกฝนการใชก้ลยทุธเ์รียนภาษาท่ีเหมาะสมและหลากหลาย จึงสามารถ

เลือกใชก้ลยทุธก์ารเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักิจกรรมเรียนรู้ (Oxford, 1990; O’Malley and Chamot, 

1990; Dornyei, 1995; Cohen, 1998; Grenfell and Harris, 1999; Chamot  et. al, 1999; Chamot,  

2005)  

  อยา่งไรก็ตาม การศึกษาวิจยัเก่ียวกบักลยทุธก์ารเรียนภาษาส่วนใหญ่เป็นการวิจยัเชิง

สาํรวจ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา ประเภทของกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีผูเ้รียนมกั

ใช ้จาํนวนความถ่ีหรือความบ่อยของการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาในกิจกรรมชั้นเรียน และปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา เช่น เพศ อายุ แรงจูงใจ ทศันคติ ระดบัความสามารถของผูเ้รียน 

สาขาวิชาท่ีเรียน ชนิดของกิจกรรมส่ือสาร อาทิ งานวิจัยของ Wharton (2000), Yu (2006), 

Suwannaprut (2007), Yang (2007) และ Liu (2013) เป็นตน้ งานวิจัยส่วนใหญ่ดงักล่าวนิยมใช้

แบบสอบถามกลยุทธ์ในการเรียนภาษา (Strategy Inventory for Language Learning: SILL) ซ่ึงสร้าง

และพฒันาข้ึนโดย Oxford (1990) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามาศึกษา

วิเคราะห์ลกัษณะการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาของผูเ้รียน 
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  ในดา้นการสอนทกัษะฟังเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียนภาษานั้น มีหลกัการ

ไม่แตกต่างจากการสอนอ่าน (Brown, 2001) กล่าวคือ โดยทัว่ไปการสอนทกัษะฟัง มีลาํดบัขั้นการ

สอน 3 ขั้น  ไดแ้ก่ 1) ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนก่อนฟัง จดั

กิจกรรมส่งเสริมทั้งกระบวนการฟังแบบ Bottom-up และกระบวนการฟังแบบ Top-Down  เช่น 

ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟัง อ่านเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีฟัง การสอนคาํศพัทจ์ากบทฟัง 

การใชค้าํถามนาํ (Guiding question) และคาดการณ์ส่ิงท่ีจะไดฟั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการ

สร้างความเข้าใจ โดยเ ช่ือมโยงประสบการณ์และความรู้ เดิม ท่ีมีของผู ้เ รียน  2) ขั้ นฟัง                

(While-Listening) มุ่งเนน้ความเขา้ใจในการฟัง ดว้ยการฝึกทกัษะย่อยการฟังผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การฟังจบัใจความสาํคญั การฟังแบบเลือกฟัง การฟังเพ่ือลาํดบัเหตุการณ์ และตรวจสอบความเขา้ใจ

ในการฟัง  และ 3) ขั้นหลงัฟัง (Post-Listening) เป็นการแสดงความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง นาํเน้ือหา

สาระท่ีไดฟั้งมาอภิปรายในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั รวมถึงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีฟัง 

  Harmer (1991) เสนอแนวคิดสาํคญัท่ีเป็นแนวทางในการสอนทกัษะฟังใหก้บัผูเ้รียน

ภาษาว่า ส่ิงจาํเป็นในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ คือ การสอนคาํศพัท์ก่อนฟัง (Pre-Teaching vocabulary) 

ซ่ึงเป็นคาํศพัทท่ี์ผูเ้รียนไม่รู้จกัหรือไม่คุน้เคย เพ่ือสร้างความสนใจ กระตุน้ความรู้และประสบการณ์

เดิมของผูเ้รียน (Schemata) ทาํให้ผูเ้รียนพยายามคิดคน้ความหมายของคาํ และคาดการณ์เก่ียวกับ

เน้ือหาบทฟังท่ีกาํลงัจะไดย้ิน ซ่ึง Harmer (1991) เช่ือว่าผูฟั้งท่ีมีประสิทธิภาพสามารถคาดเดาส่ิงท่ี

กาํลงัจะไดย้นิ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการสอนเชิงอภิปัญญา (Metacognitive instruction) หมายถึง การ

สอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนตระหนักถึงกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้  ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการรู้คิด 

(Metacognition) คือ สามารถจดัการกระบวนการคิดของตนเองได ้(Thinking about thinking) ดงันั้น 

ผูส้อนควรเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนก่อนการฟัง โดยกิจกรรมเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด

กระบวนการคิด คาดการณ์ส่ิงท่ีกาํลงัจะฟัง มีความรู้ดา้นคาํศพัท์ท่ีพอเพียงต่อความเขา้ใจ และมีกล

ยทุธก์ารฟัง ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นและช่วยให้ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จในการฟังภาษาองักฤษ (Oxford, 

1990) 

  นอกจากน้ี การสอนใหผู้เ้รียนใชก้ลยุทธ์การพูดท่ีเหมาะสมช่วยให้ผูเ้รียนหลีกเล่ียง

ความลม้เหลวในการพดูส่ือสาร และทาํให้การพูดส่ือสารสาํเร็จลุล่วง (Dornyei, 1995) เม่ือผูเ้รียนอยู่

ในสถานการณ์ท่ีตอ้งใชค้าํศพัทท่ี์ไม่รู้จกัมาก่อน หรือมีความรู้ทางภาษาไม่เพียงพอ กลยทุธก์ารพดูเป็น

ส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีใชใ้นการพยายามส่ือความหมาย ดงันั้น ผูเ้รียน

ภาษาควรไดรั้บการสอนใหมี้ความสามารถในการใชก้ลยุทธ์พูดท่ีเหมาะสม และนาํไปใชใ้นการพูด

ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การใชก้ลยุทธ์การพูดไดอ้ย่างเหมาะสม จึงมีความสาํคญัมากสาํหรับ

ผูเ้รียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการพดูและชดเชยขอ้บกพร่องใน
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ความรู้เก่ียวกบัภาษาเป้าหมาย ทาํให้การสนทนาราบร่ืน ไม่หยุดชะงกัหรือประสบความลม้เหลวใน

การส่ือสาร (Faerch and Kasper, 1983; Dornyei, 1995)  

1.2 สภาพปัญหาด้านการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 

 ในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยยงัไม่ประสบความสําเร็จ

เท่าท่ีควร โดยเฉพาะปัญหาดา้นความสามารถในการฟัง-พูดส่ือสาร แมผู้เ้รียนจะเรียนรู้ภาษาองักฤษ

ตั้งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงระดบัมหาวิทยาลยัก็ตาม ปัญหาสาํคญัท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

คือ ผูเ้รียนไทยส่วนใหญ่พดูภาษาองักฤษไม่ค่อยได ้ถึงพดูไดก้็ไม่คล่อง หากกล่าวถึงสาเหตุของปัญหา

ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษของผูเ้รียนไทย มีประเด็นสาํคญัหลายประการโดยสรุปดงัน้ี 

 ประการแรก จาํนวนผูเ้รียนในชั้นเรียนท่ีมีมากเกินไป เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาทกัษะการฟัง-พูด (สุนันทา วรรณสินธ์เบล และ กมลรัตน์ ศรีหารักษา, 2555) ชั้นเรียนท่ีมี

จาํนวนผูเ้รียนมากเกินความเหมาะสม ทาํให้กิจกรรมส่ือสารเป็นไปไดย้ากและไม่ทัว่ถึง การฝึกฟัง

และพูดจึงมีลกัษณะคลา้ยชั้นเรียนบรรยาย โดยผูส้อนอธิบายลกัษณะการใช้ภาษาให้ผูเ้รียนฟัง ซ่ึง

ผูส้อนสามารถสอนพูดอย่างดีท่ีสุด คือ ฝึกออกเสียงตามผูส้อนหรือส่ือการสอน ปัญหาน้ีมีผลต่อ

คุณภาพการเรียนการสอนเป็นอยา่งยิง่ เพราะผูเ้รียนมีโอกาสใชภ้าษาส่ือสารปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นน้อย 

และไดรั้บขอ้มลูจากผูส้อนแต่เพียงอยา่งเดียว จึงไม่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีโอกาสน้อยมากใน

ก า ร ฝึ ก ฝ น ทัก ษ ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร ฟั ง -พู ด ส่ื อ สา ร ทั้ ง ใ น ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ น อ ก ชั้ น เ รี ย น 

(Pawapatcharaudom, 2007) ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาการเรียนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 90 ไม่เน้นให้

ผูเ้รียนส่ือสารได้ วิชาเรียนภาษาองักฤษบางแห่งไม่มีการสอนบทสนทนา (Conversation) หรือฝึก

สนทนาภาษาองักฤษแมแ้ต่ชัว่โมงเดียว และปัจจุบนัก็ยงัเป็นแบบเดิมจึงทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถพูด

ภาษาองักฤษได ้(จาตุรนต ์ฉายแสง, 2556) 

 ประการท่ีสอง ลกัษณะนิสยัของผูเ้รียนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบพดูโตต้อบหรือซกัถาม

ในชั้นเรียน ไม่กลา้ใชภ้าษาองักฤษเพราะอายหรือกลวัผดิ ขาดแรงจูงใจหรือขาดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน

ภาษาองักฤษ เป็นลกัษณะการเรียนรู้แบบรับอยา่งเดียว (Passive learning) โดยเฉพาะนกัศึกษาไทยใน

ระดบัอุดมศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้สึกกลวัการพูดผิด เกิดความอายและไม่กลา้แสดงออก ทาํให้มี

ปัญหาในดา้นทกัษะการพดู (นนัทกา ทาวุฒิ, 2542)  จากผลการศึกษาของจรวยพร ตนัตระกูล (2543) 

พบว่านักศึกษาไม่เห็นความจาํเป็นในการใช้ทักษะพูด เพราะไม่จาํเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาํวนั 

ประกอบกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัไม่เอ้ือต่อโอกาสการใชภ้าษาองักฤษนอกชั้นเรียน เพราะมีโอกาสใช้
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ภาษาองักฤษเพียงเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้น ทาํให้ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่ตระหนักถึง

ความสาํคญัในการเรียนภาษาองักฤษเท่าท่ีควร และมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษอยูใ่นระดบัอ่อน  

 ประการท่ีสาม ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษยงัไม่เพียงพอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผูส้อนภาษาองักฤษในระดับประถมศึกษา กว่าร้อยละ 80 ไม่ได้จบวิชาเอก

ภาษาองักฤษโดยตรง และมีภาระงานสอนหลายกลุ่มสาระ รวมไปถึงภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการ

สอนเป็นจาํนวนมาก (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ์ และคณะ, 2549) ส่วนในระดบัอุดมศึกษานั้น พบว่า

อุปสรรคในการพฒันาความสามารถดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศของผูเ้รียนไทย ไดแ้ก่ นักศึกษาไม่

คุน้เคยกบัการส่ือสารภาษาองักฤษดว้ยการสนทนา มีความรู้คาํศพัทไ์ม่เพียงพอ ขาดความต่อเน่ืองและ

โอกาสในการฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษ และปัญหาระบบการประเมินความสามารถดา้นการใช้

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีแต่ละสถาบนัต่างกาํหนดเกณฑคุ์ณภาพของตนเอง 

(สุวรรณี พนัธุพ์รึกส์ และ ณัลลิกา มหาพนูทอง, 2550) นอกจากน้ี ครูผูส้อนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ ใช้

ภาษาไทยเป็นส่ือกลางในการสอน และมุ่งเน้นท่ีการสอนเพ่ือให้ผูเ้รียนผ่านการทดสอบมากกว่าการ

พฒันาความสามารถ 

 ประการสําคัญสุดท้าย คือ ผูเ้ รียนขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับ

ผูเ้รียน เพราะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ สาเหตุเน่ืองจากผูเ้รียนไทย

ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสอนหรือการฝึกฝนอย่างจริงจังในระดับมัธยมศึกษา เม่ือเข้าเรียนใน

ระดบัอุดมศึกษา ผูเ้รียนส่วนมากจึงขาดกลยทุธ์การเรียนท่ีเหมาะสม และมีนิสัยการเรียนยงัไม่เป็นท่ี

พอใจ (พิทกัษ์ นิลนพคุณ, 2539) สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของ ธีราภรณ์ กิจจารักษ์ (2553) ว่า

ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัญหาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนและลกัษณะ

นิสัยในเร่ืองการใช้ภาษาชั้นเรียนภาษาองักฤษ ส่วนใหญ่ยงัเน้นการสอนไวยากรณ์และท่องศพัท ์

ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษแบบส่ือสารได ้วิธีการเรียนการสอนไม่มีความหลากหลาย

และไม่สอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานของผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนยงัยึดแบบเรียนเป็นหลกั และเลือก

เฉพาะบางกิจกรรมท่ีสามารถสอนได ้เม่ือผูเ้รียนไม่ไดรั้บการฝึกฝนใหรู้้จกัใชว้ิธีการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้

การเรียนภาษามีประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จยอ่มส่งผลให้ผูเ้รียนมีทกัษะความสามารถในการ

ใชภ้าษาองักฤษในระดบัส่ือสาร อยูใ่นเกณฑต์ํ่า และไม่สามารถศึกษาภาษาองักฤษไดด้ว้ยตนเองหรือ
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ฝึกใชภ้าษาองักฤษนอกชั้นเรียนได ้

 จากสาเหตุดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ปัญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษของไทย ดา้น

ความสามารถในการฟัง-พดูส่ือสารของผูเ้รียน เกิดจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ กล่าวคือ การ

เรียนการสอนในชั้นเรียนภาษาท่ีมุ่งเน้นการสอนไวยากรณ์และคาํศพัท์ เป็นการเรียนแบบท่องจาํ 

(Rote learning) มากกว่าการพฒันาทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน จึงขาดการฝึกฝนใชก้ล

ยทุธก์ารเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนมากข้ึน สภาพชั้นเรียนท่ีมีจาํนวน

ผูเ้รียนมากเกินไป ทาํใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นโครงสร้างไวยากรณ์มากกว่าการสอน

ตามแนวส่ือสาร  ผูเ้รียนขาดโอกาสในการฝึกใชภ้าษาและการมีปฏิสมัพนัธใ์นชั้นเรียน ทาํให้มีทกัษะ

และประสบการณ์การใช้ภาษาไม่เพียงพอ ไม่สามารถฝึกฝนภาษาด้วยตนเองนอกชั้นเรียน และ

บรรยากาศนอกชั้นเรียนไม่เอ้ือต่อการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้ ง ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจ ไม่เห็น

ความสาํคญัหรือความจาํเป็นของการเรียนภาษาองักฤษเป็นผลให้ความสามารถในการพูดและความ

เขา้ใจภาษาองักฤษของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัไม่เป็นท่ีพึงพอใจหรืออยูใ่นระดบัตํ่ากว่าเกณฑ ์

  นอกจากปัญหาดา้นภาษาองักฤษแลว้ ปัญหาสาํคัญอีกประการหน่ึงในดา้นความ

พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน คือ นกัเรียนนักศึกษาไทยยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียนอยา่งเพียงพอ กล่าวคือ ผลการศึกษาสาํรวจทศันคติและการตระหนักรู้เก่ียวกบัอาเซียน โดย

กลุ่มตวัอย่างนักศึกษา 2,170 คน จากมหาวิทยาลยัชั้นนาํในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

อาทิ มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลยัมลายา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นตน้ พบว่า

นักศึกษาไทยมีความรู้และมีทศันคติต่อความรู้เก่ียวกบัอาเซียนในระดบัตํ่า และถูกจดัอยู่ในอนัดับ

ท้ายสุด เม่ือเปรียบเทียบกับนักศึกษาในชาติอาเซียนอ่ืนๆ แมน้ักศึกษาไทยจะมีความคุ้นเคยกับ

ประชาคมอาเซียนถึงร้อยละ 68 แต่ในดา้นความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนนั้น มีเพียงร้อยละ 27.5 

เท่านั้น ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (Thomson and Thianthai, 2008) และจากการศึกษาวิจยั

ของ ธญัญลกัษณ์ วีระสมบติั (2555) พบว่านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเขา้ใจท่ี

จาํเป็นเก่ียวกบัเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) สอดคลอ้งกบัรายงานการ

วิจยักรณีศึกษา นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ

เร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน (กองวิจยัตลาดแรงงาน, 2553) พบว่านักเรียน

ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 99.46 ไม่มีความรู้เร่ืองการขนยา้ยแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน ซ่ึงปัญหาเร่ือง

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนของนักเรียนนักศึกษาไทย อาจส่งผลต่อประเทศในการกา้วเขา้สู่
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อาเซียนและศกัยภาพในการพฒันาของประเทศ 

1.3 ความเป็นมาของการวจิยัด้านการฟัง-พูด 

  การวิจยัดา้นการฟัง-พูดของภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศใน

อดีตจนถึงปัจจุบนั สามารถสรุปเป็นแนวทางการวิจยัสาํคญัๆ ตามยคุของการสอนภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

  ยคุการสอนภาษาแบบฟัง-พดู (Audio-Lingual Method: ALM) หรือท่ีรู้จกักนัว่าเป็น

วิธีการสอนแบบกองทพั (Army method) เกิดข้ึนในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ขณะเดียวกัน ในฝ่ังประเทศองักฤษได้พัฒนาวิธีสอนภาษาแบบสถานการณ์ (Oral-Situational 

approach) โดยใหค้วามสาํคญักบัทกัษะการฟัง-พดูเป็นส่ิงแรกเช่นเดียวกนั วิธีการสอนแบบฟัง-พูดมี

แนวคิดว่า ภาษาคือพฤติกรรมหรือนิสัย (Habit) วิธีการสอนจึงเป็นการสอนภาษาท่ีเน้นท่องจาํบท

สนทนา ให้ผูเ้รียนฝึกฝนการใช้รูปแบบประโยคและโครงสร้างภาษาแบบซํ้ าๆ กันหลายคร้ัง 

จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งหยุดคิด (Larsen-Freeman, 2000) การ

สอนทกัษะฟังภาษาองักฤษในยคุน้ี เป็นการสอนแบบซึมซบั (Osmosis approach) เพราะมองว่าการฟัง

เป็นทกัษะท่ีพฒันาโดยการฟังภาษาแบบซํ้ าๆ การพูดเลียนแบบ และการจดจาํ (Mendelsohn, 1998) 

เน้นการทดสอบความเข้าใจในการฟัง (Comprehension approach) มากกว่าการพฒันาทักษะ

กระบวนการฟัง ไม่มีการสอนทกัษะการฟังอย่างชดัเจน งานวิจยัเก่ียวกบัการสอนและพฒันาทกัษะ

การฟังค่อนขา้งนอ้ยมากในงานวรรณกรรมตีพิมพเ์ผยแพร่ (Richards, 2003) การฟังเป็นเพียงฟังเพ่ือ

พดูซํ้าหรือพดูตามเท่านั้น บทสนทนาในหนังสือและตาํราเรียนจึงไม่ไดเ้ป็นบทสนทนาท่ีใชส่ื้อสาร

จริง และไม่มีตาํราเรียนสาํหรับการสอนทกัษะฟังโดยเฉพาะ ทาํให้ผูเ้รียนไม่ไดรั้บการพฒันาทกัษะ

การฟัง-พดู (Burns and Hill, 2013) 

  ยคุการสอนภาษาตามสถานการณ์และหนา้ท่ีการใชภ้าษา (Situational and functional 

method) ในยุคน้ี นักการศึกษาหลายท่าน อาทิ Hymes (1972), Savignon (1972), Canale และ Swain 

(1980), Canale (1983), และ Widdowson (1983) สนบัสนุนแนวคิดว่า เป้าหมายของการเรียนภาษา คือ 

ความสามารถในการส่ือสาร เพราะภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร ประกอบดว้ยองค์ประกอบ

ความรู้ทั้งดา้นภาษาศาสตร์และการใชห้นา้ท่ีภาษาส่ือสารท่ีเหมาะสมกบับริบท การศึกษาวิจยัเก่ียวกบั

ทักษะการฟังส่วนใหญ่ เป็นการศึกษาด้านกระบวนการความเข้าใจในการฟัง ประกอบด้วย 

กระบวนการฟังแบบบนลงล่าง กระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน และการผสมผสานระหว่างสอง

กระบวนการโดย Richards (2008) กล่าวว่า ผูฟั้งจาํเป็นตอ้งใชท้ั้งสองกระบวนการฟังไปพร้อมกนั 
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เพ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจภาษาพดูในสถานการณ์ส่ือสารจริงนอกจากน้ี ความสนใจเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนเร่ิมมีมาก

ข้ึน ทั้งในดา้นความถนดั ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ เม่ือ Rubin (1975) พยายามศึกษาและอธิบาย

กลยทุธก์ารเรียนของผูเ้รียนภาษาท่ีดี และระบุกลยทุธก์ารเรียนท่ีใช ้เพ่ืออธิบายว่าผูเ้รียนมีกระบวนการ

จดัการขอ้มลูอยา่งไร ใชก้ลยทุธใ์ดบา้งในการเรียนภาษา เพ่ือทาํใหเ้ขา้ใจ เรียนรู้ และจดจาํขอ้มูลไดซ่ึ้ง

ต่อมามีผูใ้ห้ความสนใจศึกษาดา้นกลยุทธ์การเรียนของผูเ้รียนภาษาท่ีดีเพ่ิมข้ึน อาทิ Stern (1975),  

Naiman และคณะ (1978), Wenden (1987),  Chamot (1987), O' Malley และคณะ (1985) ผลจาก

การศึกษาเหล่าน้ีมีความคลา้ยคลึงกัน คือ ผูเ้รียนท่ีใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาประสบความสําเร็จ

มากกว่าผูเ้รียนท่ีไม่ใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา แมไ้ดรั้บการสอนภาษาดว้ยวิธีเดียวกนั 

 ในยุคปัจจุบัน การสอนภาษามุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(Learning process) ใหก้บัผูเ้รียนภาษามากกว่าผลลพัธ์การเรียน (Learning product) โดยส่งเสริมให้

ผูเ้รียนตระหนกัถึงความสาํคญัและประโยชน์ของกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

เพราะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนในการเรียนรู้ภาษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูเ้รียน

ควรไดรั้บการฝึกใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบักิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ในชั้น

เรียนเพ่ือช่วยพฒันาทกัษะความสามารถใหก้บัผูเ้รียนภาษาให้ดียิ่งข้ึน อีกทั้ง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนนาํกล

ยุทธ์การเรียนภาษาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ภาษานอกชั้นเรียน เกิดความมัน่ใจ และสามารถ

กาํหนดทิศทางการเรียนรู้ภาษาของตนเองไดอ้ยา่งอิสระ (Oxford, 1990; Chamot and O’Malley 1994; 

Cohen, 1998; Grenfell and Harris, 1999) นกัวิจยัหลายท่านใหค้วามสนใจศึกษาการสอนกลยุทธ์การ

ฟังใหก้บัผูเ้รียน อาทิ Rost และ Ross (1991), Field (1998) และ Vandergrift (1999) และผลการศึกษา 

พบว่าการกลยุทธ์การฟังต่างๆ โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางปัญญา (Cognitive strategies) ช่วยให้ผูเ้รียน

ภาษามีความเขา้ใจในการฟังดีข้ึน  

  จากยคุการสอนภาษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัดงักล่าว จะเห็นไดว้่าหลายทศวรรษท่ี

ผา่นมา แนวคิดการสอนทกัษะการฟัง-พดูภาษาต่างประเทศ (Oracy instruction) มีการเปล่ียนแปลงมา

โดยตลอด การสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบนั มุ่งเนน้ความสามารถในการส่ือสารและกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาให้กบัผูเ้รียน (Goh, 2014) ดงันั้น แนวทางการวิจยัดา้นการฟัง-พูดภาษาองักฤษ จึงให้

ความสาํคญักบัการส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน เพ่ือพฒันาความสามารถใน

การฟัง-พดูส่ือสารไดอ้ยา่งคล่องแคล่วมากข้ึน ควบคู่กบัความถกูตอ้งตามหลกัภาษา ซ่ึงแนวการสอน

ทกัษะการพูดท่ีสาํคญัมี  2 แนวทาง คือ  1) แนวการสอนโดยตรง คือ ให้ผูเ้รียนฝึกภาษาโดยใช้
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องค์ประกอบ และเน้นลกัษณะเฉพาะของการพูด เช่น ฝึกใช้คาํเกร่ิน (Gambit) การผลดักันพูด   

(Turn-taking) และ 2) แนวการสอนโดยออ้ม เป็นการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการสนทนาผา่นกิจกรรม

ส่ือสาร เช่น บทบาทสมมติ (Role-play) เล่าเร่ือง (Storytelling) การจดักิจกรรมส่ือสารต่างๆ เหล่าน้ีก็

เพ่ือใหผู้เ้รียนพยายามใชภ้าษาส่ือสาร แมมี้ขอ้จาํกดัความรู้ทางภาษา ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสใชก้ลยุทธ์

การเรียนภาษา มีพฒันาการใชก้ลยุทธ์ส่ือสารและการเจรจาความหมาย (Negotiation of meaning)    

ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ (Richards, 2003)  

  จากการศึกษาภูมิหลงั สภาพปัญหา และแนวทางการวิจยัดา้นการฟัง-พูด เพ่ือเป็น

แนวทางการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบว่ามีช่องว่างทางการวิจยัท่ีสาํคญัอยู ่3 ประการ ดงัน้ี 

      1. งานวิจยัท่ีศึกษาในลกัษณะบูรณาการทกัษะภาษา โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะ

การฟังและการพดูใหก้บัผูเ้รียน ยงัมีจาํนวนไม่มากนกั เม่ือเทียบกบัความสนใจศึกษาทกัษะภาษาดา้น

อ่ืน เช่น การอ่าน การเขียน และส่วนใหญ่เป็นการศึกษาพฒันาเพียงทกัษะเด่ียว 

     2. งานวิจยัเก่ียวกบักลยทุธก์ารเรียนภาษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาสาํรวจ ระบุชนิด

กลยทุธก์ารเรียนภาษาของผูเ้รียน และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา ทาํให้มีงานวิจยั

จาํนวนไม่มากนกัท่ีสนใจศึกษาการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาในชั้นเรียน โดยการพฒันารูปแบบการ

สอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้รียน 

     3. ในบริบทของไทย ผูเ้รียนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ขาดการฝึกฝนอบรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีหลากหลายและ

เหมาะสม อีกทั้ง งานวิจยัส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัทกัษะอ่ืนมากกว่าทกัษะการฟังและการพดู จึงทาํ

ใหค้วามสามารถในการฟังและการพดูส่ือสารภาษาองักฤษของคนไทยอยูใ่นระดบัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ 

  ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาและพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การ

เรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สาํหรับนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  โดยมีกรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual framework)  ปรากฏในภาพแผนภูมิท่ี 1 

ดงัน้ี 
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ปัจจยันําเข้า (Input) 

 

กระบวนการ (Process) 

 

ผลลพัธ์ (Output) 

 

ศึกษาสังเคราะห์ข้อมูล 

1. หลกัสูตรรายวิชาการฟังและ

พู ด ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ เ พื่ อ ก า ร

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สาขา

ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ           

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ตาม

กรอบ TQF ดา้นการใชห้น้าท่ี

ภาษาส่ือสารสําหรับการฟัง-

พูดส่ือส าร (Listening and 

speaking functions) 

2. มาตรฐานความสามารถทาง

ภาษา ตามกรอบ CEFR (ระดบั

ปานกลาง-B1) ด้านการใช้

หนา้ท่ีภาษาส่ือสารในการฟัง-

พูดภาษาองักฤษ 

3. หัวข้อและเน้ือหาสาระ

อาเซียน ตามกรอบ CEFR และ

หลกัสูตรรายวิชาฟัง-พูด 

4. ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร เ รี ย น

ภาษาต่างประเทศ 

5. รูปแบบการสอนกลยทุธ์การ

เรียนภาษาต่างประเทศ 

6. การพัฒนาหลักสูตรการ

สอนภาษา 

กระบวนการจัดการเรียน 

การสอน 

1. กําหนดจุดประสงค์ 

    1.1 ด้านความรู้ (K) 

      -คาํศพัท ์และโครงสร้าง

ภาษา 

      -หนา้ท่ีภาษาในการฟัง-พูด

ส่ือสาร 

     1.2 ด้านกระบวนการ (P) 

      -กลยทุธ์การฟังและการพูด 

2. กระบวนการสอน 6 ข้ัน 

ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 สร้างความตระหนกั 

(Awareness raising) 

ขั้นท่ี 2 ก่อนการฟัง (Pre-

Listening) 

ขั้นท่ี 3 การฝึกฟัง (Listening 

practice) 

ขั้นท่ี 4  การศึกษาภาษา 

(Language focus) 

ขั้นท่ี 5 การฝึกพูด (Speaking 

practice) 

ขั้นท่ี 6  นาํไปใชส่ื้อสาร 

(Language production) 

3. การทดสอบและประเมินผล 

   - แบบทดสอบความสามารถ

ในการฟัง-พูด, ความรู้อาเซียน 

และแบบวดัความพึงพอใจ 

ผลการสอนด้วยรูปแบบการ

สอนกลยทุธ์การเรียนภาษา 

1. ความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ 

2. ความรู้เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน 

3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบ

กา ร ส อ น ก ล ยุท ธ์ ก า ร เ รี ย น

ภาษาต่างประเทศ 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual framework) 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รายละเอียดมีดงัน้ี 

  1. ศึกษาความจําเป็นต้องเรียนรู้ด้านความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจ 

ความสามารถในการพดูส่ือสาร และหวัขอ้สาระความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี เพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ 

  2. พัฒนา และ หาป ระสิทธิภ าพข องรู ปแบ บกา รสอ นกล ยุทธ์การ เ รีย น

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2520)  

  3. ศึกษาและประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็นรายขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

     3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนักศึกษา ก่อนและ

หลงัการใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ และขนาดของผล (Effect size) ของ

รูปแบบการสอน 

     3.2 เปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ก่อนและหลงัการ

ใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ และขนาดของผล (Effect size) ของรูปแบบการ

สอน 

     3.3 ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การ

เรียนภาษาต่างประเทศ  

 

คาํถามการวจิยั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดคาํถามในการวิจยัไว ้ดงัน้ี 

  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความจาํเป็นต้องเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอน      

กลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ แบบใด
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และอยา่งไร 

  2. รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ

ในการฟัง-พดูภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑ ์75/75 หรือไม่ 

  3. รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ

ในการฟัง-พดูภาษาองักฤษสาํหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิผลหรือไม่ 

อยา่งไร โดยพิจารณาจากดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

      3.1 ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลงั

การเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลยุทธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร 

และมีขนาดของผลเท่าใด 

      3.2 ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลงัการเรียน

ดว้ยรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อยา่งไร และมีขนาด

ของผลเท่าใด 

      3.3 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ อยูใ่นระดบัมากหรือไม่ 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

  1. รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ

ในการฟัง-พูดภาษาองักฤษสาํหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ ์75/75  

  2. ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา หลงัการเรียนดว้ยรูปแบบ

การสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ

สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สูงกว่าก่อนการเรียน และมีผลขนาดใหญ่ 

 3. ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนกัศึกษา หลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการสอน      

กลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษสาํหรับ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สูงกว่าก่อนการเรียน และมีผลขนาดใหญ่ 

 

 



15 
 

  4. ความพึงพอใจของนัก ศึกษาท่ี มีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเ รียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัมาก 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัในดา้นต่างๆ มีดงัน้ี 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  1.1 ประชากร 

  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปี

ท่ี 4 ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา จาํนวน 131 คน 

  1.2 กลุ่มตวัอย่างการวจิยั แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

  กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็นของผู ้เรียนด้าน

ความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ความสามารถในการพดูส่ือสาร และความรู้เก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน ในระยะท่ี 1 ของการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ในปี

การศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจา้พระยา จาํนวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple random sampling)  

  กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มตวัอย่างในการทดลองใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการ  

ฟัง-พดูภาษาองักฤษ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ในระยะท่ี 2 ของการวิจยั คือ นักศึกษา

สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) 

  กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานําร่อง (Pilot study) เพ่ือการทดลองใช้

รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ ท่ีผูว้ิจยัออกแบบและพฒันาข้ึน ในระยะท่ี 2 ของ

การวิจยั คือ นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยั

ราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา จาํนวน 10 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random sampling) 

  กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มตวัอย่างจริงในการทดลองใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ เม่ือรูปแบบการสอนไดผ้า่นเกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพ และสามารถนาํไปใช้

ไดแ้ลว้ ในระยะท่ี 3 ของการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ท่ีกาํลงั
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ศึกษารายวิชาการฟังและพูดภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Listening and speaking for 

social interactions) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

จาํนวน 30 คน โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling)  

 2.  ตวัแปรที่ศึกษา ประกอบดว้ย 

  2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 2) ความรู้เก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน และ 3) ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ 

 3. ระยะเวลาในการศึกษาวจิยั 

  ดาํเนินการศึกษาทดลองในปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือน

มีนาคม 2559 โดยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศท่ีพฒันาข้ึนน้ี ใชเ้วลาในการ

ทดลองรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษากบักลุ่มตวัอยา่งการวิจยั เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 

8 ชัว่โมง รวม 40 ชัว่โมง และใชเ้วลาในการทดสอบก่อนและหลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการสอน คร้ัง

ละ 4 ชัว่โมง ดงันั้น รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจยั จาํนวน 48 ชัว่โมง 

 

ข้อจาํกดัของการวจิยั 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัท่ีเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการศึกษาวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. การกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 75/75 ซ่ึงถือว่าให้ค่าความคลาดเคล่ือน

ในการยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนไว ้เป็นมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

ของนกัการศึกษาทางภาษาศาสตร์ ดงัน้ี 

   1.1  เม่ือประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวร้้อยละ 2.5 ข้ึนไป 

ถือว่ารูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพดีมาก 

  1.2  เม่ือประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน สูงกว่าหรือเท่ากบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่ไม่

เกินร้อยละ 2.5 ถือว่าเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดี 

 

 



17 
 
  1.3  เม่ือประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ตํ่ากว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 

2.5 ถือว่ายงัมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับได ้หรืออยูใ่นระดบัพอใช ้

  1.4  เม่ือประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ตํ่ากว่าเกณฑ์และตํ่ามากกว่าร้อยละ 2.5 

ถือว่าเป็นเกณฑท่ี์มีประสิทธิภาพตํ่า เป็นรูปแบบการสอนท่ีไม่เหมาะสมในการนาํไปใช ้

  คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบคร้ังแรก (Pretest) เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถใน

การฟัง-พดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาแต่ละคนก่อนการเรียน และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

โดยใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

  คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสามารถใน

การฟัง-พดูภาษาองักฤษของนักศึกษาแต่ละคนหลงัการเรียน และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

โดยใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 2. ผูว้ิจัยเป็นผูด้าํเนินการพฒันาและทดลองใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ ดว้ยตนเอง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามรูปแบบการสอนท่ีกาํหนดตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  ผูว้ิจัยกาํหนดนิยามความหมายของคาํศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในงานวิจยัน้ี โดยนําเสนอ

รายละเอียดและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งตรงกนั ซ่ึงคาํอธิบายความหมาย

และขอบเขตของคาํศพัทเ์ฉพาะต่างๆ มีดงัน้ี 

 1. รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ หมายถึง กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนภาษาท่ีเนน้ทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ โดยบูรณาการกบักลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์

การพดูภาษาองักฤษ และเน้ือหาสาระประชาคมอาเซียนในบทเรียน โดยเน้ือหาภาษาไดม้าจากการ

วิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชาการฟัง-พูดภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และการวิเคราะห์

ความจําเป็นของผูเ้ รียนได้มาจากการสํารวจหัวเร่ืองตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาองักฤษของสภายุโรป (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) 

โดยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ มีกระบวนการจดัการเรียนการสอน 6 ขั้น 

ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1 สร้างความตระหนกั (Awareness raising) คือ การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความ

ตระหนกัถึงประโยชน์และความสาํคญัของการใชก้ลยทุธเ์รียนภาษา โดยการอภิปรายเก่ียวกบักลยุทธ์
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ท่ีผูเ้รียนเคยใช้หรือคุน้เคย และส่งผลต่อการเรียนภาษา สร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียนโดยอธิบายถึง

สาเหตุท่ีผูเ้รียนพบความยากลาํบากในการเรียนภาษาองักฤษ เน่ืองจากขาดการใช้กลยุทธ์การเรียน

ภาษาท่ีเหมาะสม 

 ขั้นท่ี 2 ก่อนฟัง (Pre-Listening) คือ การสร้างความพร้อมให้กบัผูเ้รียนก่อนการฟัง

ดว้ยการปูพ้ืนฐานความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียน ไดแ้ก่ การสอนคาํศพัทส์าํคญั การสอนกลยุทธ์การฟัง การ

คาดการณ์เร่ืองท่ีจะไดฟั้งจากการดูรูปภาพ และคาํถามนาํทาง (Guiding questions) ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมี

ความคาดหวงัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟัง  

 ขั้นท่ี 3 ฝึกฟัง (Listening practice) คือ การให้ผูเ้รียนฝึกฟังและใชก้ลยุทธ์การฟังท่ี

ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ โดยการทาํแบบฝึกหัดชนิดเลือกตอบถูกหรือ

ผิด และการเลือกคาํตอบท่ีถูกต้อง เป็นการตรวจสอบความเข้าใจในการฟัง และร่วมกันอภิปราย

เน้ือหาในบทฟังใหเ้กิดความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนั 

 ขั้นท่ี 4. ศึกษาภาษา (Language focus) คือ การวิเคราะห์กฎไวยากรณ์และประโยคท่ี

ใชใ้นการพดูภาษาองักฤษ เช่น สาํนวนพดู ประโยคแสดงหนา้ท่ีทางภาษา (Expressions) เกร็ดความรู้

ของภาษาพดู (Language tips) กลยทุธก์ารพดู และทาํแบบฝึกหดัเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจหลกัการใช้

ภาษาท่ีถกูตอ้ง 

 ขั้นท่ี 5. ฝึกพดู (Speaking practice) คือ การใหผู้เ้รียนฝึกพูดและใชก้ลยุทธ์การพูดท่ี

ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ โดยการแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมกลุ่ม 

 ขั้นท่ี 6. นําไปใชส่ื้อสาร (Language production) คือ การให้ผูเ้รียนนาํความรู้ทาง

ภาษา เน้ือหาสาระอาเซียน และการใชก้ลยทุธก์ารฟัง-พดูภาษาองักฤษ มาใชใ้นกิจกรรมบทบาทสมมติ

เป็นกิจกรรมคู่ หลงัจากนั้น จึงร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถทางภาษาของตนเอง 

ปัญหาในการส่ือสาร และแนวทางแกไ้ขปรับปรุงความสามารถส่ือสารของตนเองในกิจกรรมคร้ัง

ต่อไป 

  2. ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนการทดสอบ

ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และความเขา้ใจด้านกลยุทธ์การฟัง-พูด ท่ีไดจ้ากการทาํ

แบบทดสอบ ดังน้ี  1) ด้านความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจ คือ การสรุปเร่ืองท่ีฟัง 

(Summarizing) จาํนวน 1 ขอ้  2) ดา้นความสามารถในการพดูส่ือสาร ไดแ้ก่ การแสดงบทบาทสมมติ 

(Roleplay) จาํนวน 1 สถานการณ์ และขอ้สอบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ เพ่ือวดัความรู้

ดา้นการใชภ้าษาส่ือสาร (Expressions)  และ 3) ดา้นความเขา้ใจในการใชก้ลยุทธ์การฟัง-พูด คือ การ
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ตอบคาํถาม (Quiz) เก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารฟัง-พดูภาษาองักฤษ จาํนวน 5 ขอ้ รวมคะแนนเต็ม 90 

 3. ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบถามตอบเป็นภาษาองักฤษ (Quiz) จาํนวน 5 ขอ้ๆ ละ 2 

คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 

 4. ความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบประเมินความพึงพอใจชนิด

มาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของ Likert scale ในดา้นเน้ือหา ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวดัและ

ประเมินผล และดา้นการใชส่ื้อการสอน  

 5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2558  

 

 



 

 

บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

  งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาวิจัยและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพดูภาษาองักฤษ สาํหรับนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ตาํรา เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ

พฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการสอนภาษา การสอนกลยุทธก์ารเรียนภาษา การสอนทกัษะการฟัง-พูด 

หนา้ท่ีภาษา กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาแนวส่ือสาร การทดสอบและประเมินความสามารถในการ

ฟัง-พูด กรอบเน้ือหาสาระความรู้เก่ียวกับอาเซียน แนวทางและกระบวนการดาํเนินงานวิจัย และการ

พฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินกระบวนการวิจยั สร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

วิจยัในบทท่ี  3 ต่อไป ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ตาํราเอกสาร และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดร้วบรวมและเรียบเรียงไวเ้ป็นลาํดบั โดยจดัแบ่งเป็นหวัขอ้ประเด็นเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

  1. ทกัษะการฟัง-พดู 

      1.1  ความหมายทกัษะการฟัง-พดู 

      1.2  องคป์ระกอบทกัษะการฟัง-พดู 

      1.3  ทกัษะยอ่ยการฟัง-พดู 

  2.  การสอนทกัษะฟัง-พดู และกลยทุธก์ารเรียนภาษา 

       2.1  ความหมายการสอนทกัษะฟัง-พดู 

       2.2  แนวคิดทฤษฎีการสอนทกัษะฟัง-พดู 

       2.3  แนวทางการสอนทกัษะฟัง-พดู 

            2.3.1  วิธีการสอนทกัษะฟัง-พดู 

             2.3.2  การจดักิจกรรมการสอนทกัษะฟัง-พดู 

             2.3.3  การวดัและประเมินผลทกัษะการฟัง-พดู 

       2.4  กลยทุธก์ารฟัง-พดู 

   2.4.1  ความหมายกลยทุธก์ารฟัง-พดู 

      2.4.2  ประเภทกลยทุธก์ารฟัง-พดู 

          2.4.3  แนวคิดทฤษฎีการสอนกลยทุธก์ารฟัง-พดู 
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            2.4.4  รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารฟัง-พดู 

              2.4.5  วิธีการสอนกลยทุธก์ารฟัง-พดู 

  3. สาระดา้นหนา้ท่ีภาษาและหวัเร่ืองการพดูแนวอาเซียน 

       3.1  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

       3.2  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสภายโุรป 

  4. การพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา 

       4.1  ความหมายการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา 

       4.2  แนวคิดทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา 

       4.3  แนวทางการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา 

  5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

       5.1  งานวิจยัเก่ียวกบัความสามารถในการฟัง-พดู 

       5.2  งานวิจยัเก่ียวกบักลยทุธก์ารฟัง-พดู 

       5.3  งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการสอนฟัง-พดู 

     5.4  งานวิจยัเก่ียวกบัความรู้ประชาคมอาเซียน 

 

1. ทักษะการฟัง-พูด 

  ในหัวข้อแรก เป็นประเด็น เ น้ือหาเก่ี ยวกับทักษะการฟัง -พูดภาษา ท่ีสองหรือ

ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความหมายทักษะการฟัง-พูด           

2) องค์ประกอบทักษะการฟัง-พูด และ 3) ทักษะย่อยการฟัง-พูด ทั้ งน้ี ผูว้ิจ ัยนําผลจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้น้ี ไปใชก้าํหนดความหมาย องค์ประกอบในการเรียนการสอน กาํหนด

ทกัษะยอ่ยการฟังเพ่ือความเขา้ใจและทกัษะยอ่ยการพดูส่ือสาร เพ่ือใชใ้นการศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียน 

ซ่ึงเป็นขอ้มลูสาํคญัท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

1.1 ความหมายทักษะการฟัง-พูด 

  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของทกัษะการ

ฟัง-พดู ซ่ึงมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายความหมายของทกัษะการฟัง-พูดภาษาท่ี

สองหรือภาษาต่างประเทศไวห้ลากหลายแนวคิด โดยผูว้ิจยัขอนาํเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ความหมายของ

ทกัษะการฟัง และความหมายของทกัษะการพดู ดงัน้ี 
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       1.1.1 ทักษะการฟัง 

  ทกัษะการฟังเป็นทกัษะพ้ืนฐานสาํคญัในการเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ 

เน่ืองจากเป็นทกัษะแรกท่ีช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาไปสู่ทกัษะการพูด อ่าน และเขียน ทาํให้สามารถใชภ้าษา

เพ่ือส่ือสารได้ ซ่ึงการส่ือสารในชีวิตประจําว ันนั้ น ใช้ไปในการฟังมากท่ีสุดประมาณ 40-50% 

(Mendelsohn, 1994) ในการสนทนากนัผูฟั้งจาํเป็นตอ้งเขา้ใจเร่ืองท่ีไดฟั้ง ไม่เพียงแต่สามารถแยกเสียง

หนกัเบา เสียงสูงตํ่า และแยกความแตกต่างของเสียงไดเ้ท่านั้น ดงันั้น ผูเ้รียนภาษาควรมีทกัษะการฟังใน

ระดับส่ือสารได ้คือ เข้าใจคาํสั่ง คาํอธิบาย เขา้ใจความหมายท่ีมีหลายประโยค และประโยคท่ีอาจมี

คาํศพัทไ์ม่คุน้เคย (Vandergrift,1997; Morley, 1999; Rost, 2002) ผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการฟังดีก็จะสามารถรับ

สารจากผูส่้งสารด้วยความเข้าใจ เพ่ือให้การส่ือความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทาํให้การ

ส่ือสารนั้นมีประสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการฟัง ไดมี้นกัการศึกษาใหค้าํนิยาม

ทกัษะการฟังไวห้ลากหลาย พอสรุปดงัน้ี 

  การฟังเป็นส่วนสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้ภาษา และเป็นกระบวนการกระตือรือร้น 

(Active process) ในการถอดความหมายและสร้างความหมายจากข้อความท่ีได้ฟัง โดย Wolvin และ 

Coakley (1996) กล่าวว่า การฟัง (Listening) หมายถึง กระบวนการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการกาํหนด

ความหมายจากส่ิงกระตุน้ทางเสียง (Aural stimuli) ซ่ึงการฟังเป็นทกัษะการแกไ้ขปัญหาและมีความ

ซบัซอ้น นอกจากการรับรู้เสียงซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการฟังแลว้ การฟังจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในความหมาย 

แนวคิดน้ีเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสองว่าการฟังเป็นกระบวนการกระตือรือร้นและมีความ

ซบัซอ้น ซ่ึงผูฟั้งมุ่งเน้นเลือกส่ิงท่ีฟัง สร้างความหมาย และเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดฟั้งเข้ากบัความรู้ของผูฟั้ง 

ส่วนการไดย้นิ (Hearing) เป็นพ้ืนฐานของการฟังและเป็นองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อกระบวนการฟังโดยรวม 

กล่าวคือ ผูฟั้งตอ้งอาศยัการไดย้นิเพ่ือใชใ้นกระบวนการทั้งหมดของการฟังและการเขา้ใจความหมาย ซ่ึง

การได้ยินและการฟังมีความแตกต่างกัน คือ การได้ยินไม่จาํเป็นต้องใช้ความพยายามในการเข้าใจ

ความหมาย ในขณะท่ีการฟัง เป็นการให้ความสนใจผูพู้ดและพยายามเขา้ใจความหมายเพ่ือสามารถ

ส่ือสารโตต้อบไดอ้ยา่งเหมาะสม  

  Wipf (1984) กล่าวถึงการฟังเพ่ือความเขา้ใจว่า เป็นทกัษะการแกปั้ญหา มีความซบัซอ้น

และเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางจิตใจ ซ่ึงสามารถอธิบายกระบวนการน้ีไดย้าก ในการเขา้ใจภาษาพดูนั้น 

ผูฟั้งตอ้งสามารถแยกแยะความแตกต่างของเสียง เขา้ใจคาํศพัทแ์ละโครงสร้างไวยากรณ์ การตีความหมาย

และเจตนาของผูพู้ด สามารถจดจาํส่วนสําคญัของถอ้ยคาํในบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีความ

หลากหลาย 

  Anderson และ Lynce (1998) กล่าวถึงการฟังท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร คือ การให้

ผูเ้รียนฟังแลว้สามารถตอบโตไ้ดม้ากกว่าการฟังฝ่ายเดียวและไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ออกไป จึงไดแ้บ่งแยก
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ระหว่างการฟังแบบมีปฏิสมัพนัธ ์(Reciprocal listening) และการฟังแบบไม่มีปฏิสมัพนัธ ์(Non-reciprocal 

listening) กล่าวคือ การฟังแบบมีปฏิสมัพนัธ ์หมายถึง กิจกรรมการฟังท่ีผูเ้รียนมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผู ้

พดูและเจรจาความหมายของเน้ือหาท่ีฟัง ส่วนการฟังแบบไม่มีปฏิสมัพนัธ ์คือ การรับฟังข่าวสารทางเดียว 

เช่น การฟังวิทย ุการฟังบรรยาย เป็นตน้ ซ่ึง Anderson และ Lynce อธิบายว่าความเขา้ใจในการฟังมีความ

ซบัซอ้น โดยผูเ้รียนบูรณาการทกัษะต่างๆ เขา้ดว้ยกนัในขณะฟัง นอกจากความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการ

จาํแนกเสียง คาํศพัท ์โครงสร้างประโยค และการโตต้อบอย่างเหมาะสมแลว้ ผูฟั้งจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ท่ี

ไม่ใช่ทางภาษาศาสตร์ คือ มีจุดประสงคใ์นการฟัง มีความรู้และทกัษะทางสังคมวฒันธรรม และมีความรู้

ภูมิหลงัท่ีเหมาะสม 

  นอกจากน้ี Anderson และ Lynce (1998) อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะการฟังว่า

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การฟังแบบสองทาง (Bidirectional listening) หมายถึง การฟังเพ่ือ

ส่ือสารสองทางระหว่างผูพู้ดและผูฟั้งโดยตรงทั้งแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้า เช่น การพูดทาง

โทรศพัท์ การสนทนา 2) การฟังแบบส่ือสารทางเดียว (Unidirectional listening) เป็นการฟังท่ีรับเฉพาะ

ขอ้มูลป้อนเข้าอย่างเดียว เช่น การฟังเพลง ฟังบรรยาย การชมภาพยนตร์ และ 3) การฟังแบบส่ือสาร

โตต้อบหลายทาง (Autodirectional listening) เป็นการส่ือสารท่ีผูพ้ดูและผูฟั้งมีปฏิกิริยาโตต้อบซ่ึงกนัและ

กนัครบถว้น เช่น การสนทนาตอบโต ้โตว้าที อยา่งไรก็ตาม การฟังยงัสามารถแบ่งตามหน้าท่ีของการฟัง

ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) การฟังแบบแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร (Transactional listening) หมายถึง การฟัง

ท่ีเน้นการรับข้อมูลข่าวสาร เช่น การบรรยาย การบอกเส้นทาง การฟังคาํสั่ง และ 2) การฟังแบบมี

ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (Interactional listening) เป็นการฟังเพ่ือการส่ือสารท่ีเนน้ตวับุคคลในดา้นการแสดง

ความคิดเห็น ความรู้สึกและปฏิกิริยาต่างๆ มากกว่าการใหข้อ้มลูข่าวสาร 

  ตามแนวคิดของ Rost (2002) การฟัง คือ กระบวนการภายในจิตใจเพ่ือสร้างความหมาย

จากขอ้มลูคาํพดูท่ีไดฟั้ง ซ่ึงเป็นกระบวนการอา้งอิง การตีความหมายและการอนุมานเพ่ือเขา้ใจภาษาพูด 

โดยบูรณาการ 3 ทกัษะ ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการรับรู้ (Perception skills) สามารถแยกเสียงและจดจาํคาํได ้     

2) ทกัษะการวิเคราะห์ (Analysis skills) สามารถระบุสาํนวน ถอ้ยคาํและกฎการใชภ้าษาได ้และ 3) ทกัษะ

การสงัเคราะห์ (Synthesis skills) โดยเช่ือมโยงภาษากบัตวับ่งช้ี เช่น สถานการณ์ บริบท ส่วนต่างๆ ของ

เน้ือความท่ีผูพ้ดูถ่ายทอดออกมา ประกอบเขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยูข่องผูฟั้ง  ทั้งน้ี ผูฟั้งจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้

หลายประเภทเพ่ือถอดรหัสและตีความข้อมูลท่ีรับมา ซ่ึง Buck (2001) สรุปว่าความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการฟังมี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Linguistic knowledge) เช่น รากคาํศพัท ์

โครงสร้างประโยค ความหมาย และโครงสร้างคาํพดู และ 2) ความรู้ท่ีไม่ใช่ภาษาศาสตร์ (Non-linguistic 

knowledge) เช่น ความรู้ภูมิหลงั การเขา้ใจภาษาท่าทาง ความรู้ทางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

ดงันั้น ปัญหาในการฟังของผูเ้รียนภาษาเป็นผลมาจากความรู้ท่ีไม่เพียงพอดา้นระบบภาษา รวมทั้งขาด
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ความรู้ดา้นสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงต่างจากปัญหาการฟังของเจา้ของภาษาท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการขาด

ความสนใจและไม่ตั้งใจฟัง 

   อยา่งไรก็ตาม ทกัษะการฟังเป็นทกัษะท่ีถูกมองขา้มในชั้นเรียนภาษา ซ่ึง Nunan (2002) 

เรียกทกัษะการฟังว่า ทกัษะซินเดอร์เรลลา (Cinderella skills) สาเหตุเพราะคนส่วนใหญ่เขา้ใจว่าความรู้

ทางภาษา เป็นความสามารถทางการพดูและการเขียน ส่วนการฟังและการอ่านเป็นทกัษะระดบัรองลงมา 

การฟังสามารถแบ่งออกได้หลายชนิดตามวตัถุประสงค์ของการฟัง บทบาทของผูฟั้ง และชนิดของ

ขอ้ความท่ีฟัง รวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ 1) การฟังทางเดียว 

(Monologue) การฟังประเภทน้ีเป็นการฟังแบบไม่มีการโตต้อบ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1) การฟังขอ้มูลท่ี

เตรียมการ (Planned monologue) เช่น การฟังข่าว คาํกล่าว ซ่ึงเป็นเขียนเตรียมเน้ือหาและอ่านให้ฟัง และ

การฟังขอ้มูลท่ีไม่เตรียมการ (Unplanned monologue) เช่น การเล่าเร่ือง เล่าเกร็ดประวติั และการกล่าว

กลอนสด และ 2) การฟังสองทาง (Dialogue) เป็นการฟังท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบ ซ่ึงแบ่งออกเป็นการ

ฟังทางสังคม (Social/interpersonal dialogue) และการฟังเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร (Transactional 

dialogue) 

  Harmer (2007) กล่าวถึงความสําคัญของทกัษะการฟังว่าเป็นทกัษะพ้ืนฐานสําคัญท่ี

นาํไปสู่กระบวนการพฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ ของผูเ้รียนภาษา ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาการออกเสียง การพูด

ประโยคโดยใชเ้สียงสูงตํ่า และการออกเสียงแต่ละคาํในการเช่ือมประโยคเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากความสาํเร็จ

การในการพดูส่ือสารไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัความสามารถในการพดูเท่านั้น แต่ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการฟัง

ดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Morley (1999)  และ  Rost (2002) ว่าการฟังเป็นทกัษะเบ้ืองตน้ท่ีสาํคญัใน

การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง ผูส้อนควรจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกทกัษะการฟังในชั้นเรียน

และส่งเสริมการฟังนอกชั้นเรียน เช่น การฟังเพลง การชมภาพยนตร์  เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความคุน้เคยกบัภาษา

และพฒันาทกัษะการฟังใหมี้ประสิทธิภาพ 

  ชนิดของการฟังในการเรียนการสอนภาษาตามแนวคิดของ Harmer (2007) นั้น มี           

2 ลกัษณะ คือ การฟังอยา่งมุ่งมัน่ (Intensive listening)  และการฟังนอกเวลา (Extensive listening) ผูเ้รียน

สามารถพฒันาทกัษะการฟังโดยการฝึกฟังทั้งสองประเภทในกิจกรรมการเรียนรู้ กล่าวคือ การฟังนอก

เวลาหรือนอกชั้นเรียน นอกจากเป็นการฟังเพ่ือความเพลิดเพลินตามความสนใจของผูเ้รียนแลว้ ส่ิงสาํคญั

คือ ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาความรู้ดา้นคาํศพัท์และการใชรู้ปแบบประโยคท่ีหลากหลายในการส่ือสารจาก

สถานการณ์จริงโดยเจา้ของภาษา เช่น การฟังบทสนทนาหรือบทสมัภาษณ์ การฟังรายงานข่าว เพลง และ

ภาพยนตร์ ส่วนการฟังอย่างมุ่งมัน่ เป็นการฝึกฟังในชั้นเรียนโดยผูส้อนเตรียมส่ือการสอนฟังด้วย

จุดประสงคเ์พ่ือบรรลุเป้าหมายในกิจกรรมการเรียนรู้และความเขา้ใจในการฟังของผูเ้รียน เช่น การใชเ้ทป

บนัทึกเสียง การเชิญเจา้ของภาษามาพดูคุยสนทนาในชั้นเรียน  
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  จากความหมายของทักษะการฟังดังกล่าว  สรุปได้ว่า  ทักษะการฟัง  หมายถึง 

ความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจส่ิงท่ีไดฟั้ง โดยอาศยักระบวนการตีความหมาย การจดจาํ การคิดเชิง

สร้างสรรค ์รวมทั้งปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกบัส่ิงท่ีไดฟั้งอยา่งมีความหมาย การฟังจะมีประสิทธิภาพเกิดจาก

ผูฟั้งตั้งใจฟัง มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ และความรู้ท่ีไม่ใช่ภาษาศาสตร์ เช่นบริบท สังคม วฒันธรรม 

ความรู้เดิมและประสบการณ์เก่ียวกบัส่ิงท่ีไดฟั้ง ผูฟั้งท่ีดีตอ้งมีความสามารถในการถอดความหมาย การใช้

กลยทุธห์ลากหลายเพ่ือเขา้ใจความหมายไดง่้ายข้ึน รวมทั้งความสามารถในการโตต้อบ ซ่ึงการเป็นผูฟั้งท่ีดี

จาํเป็นต้องอาศัยความพยายามและการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง ความเข้าใจในการฟังไม่เพียงแต่เป็น

กระบวนการรับฟังข้อมูลทางโสตประสาท แต่เป็นกระบวนการท่ีมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ เม่ือการ

ตีความหมายและความเขา้ใจของผูฟั้งกบัส่ิงท่ีผูพ้ดูส่ือสารตรงกนั จะทาํใหก้ารส่ือสารประสบความสาํเร็จ 

        1.1.2 ทักษะการพูด 

  ทักษะการพูดเป็นอีกหน่ึงทักษะส่ือสารท่ีจ ํา เป็นสําหรับผูเ้ รียนภาษาท่ีสองหรือ

ภาษาต่างประเทศ และสามารถพฒันาควบคู่ไปกบัทกัษะการฟัง เน่ืองจากมีความสมัพนัธใ์นการทาํให้การ

ส่ือสารประสบความสาํเร็จ กล่าวไดว้่าการพูดเป็นทกัษะท่ีสาํคัญท่ีสุด เพราะเป็นทกัษะส่ือสารท่ีใชใ้น

ชีวิตประจาํวนับ่อยมากท่ีสุด มากกว่าการอ่านและการเขียนถึงสองเท่า (Rivers, 1981) ซ่ึงผูเ้รียนภาษาส่วน

ใหญ่ใหค้วามสนใจความสามารถในการพดูส่ือสารเป็นอนัดบัแรก เพราะสามารถถ่ายโอนไปใชใ้นการพดู

ส่ือสารกบัผูอ่ื้นได ้(Ur, 1996) อย่างไรก็ตาม ทักษะการพูดถือเป็นทกัษะท่ียากท่ีสุดในบริบทการเรียน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Shumin, 2002) จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการพดู ได้

มีนกัการศึกษาใหค้าํนิยามทกัษะการพดูไวห้ลากหลาย พอสรุปดงัน้ี 

  ตามแนวคิดของ Hymes (1972)  การพูด หมายถึง การใชรู้ปแบบภาษาท่ีถูกตอ้ง และผู ้

พดูควรมีความรู้ว่ารูปแบบภาษาต่างๆ นั้นจะใชเ้ม่ือไร อย่างไร และกบัใคร การพูดจึงเก่ียวขอ้งกบัความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ บริบทของการพดู จุดประสงค์ของการพูด และสถานะของผูฟั้ง 

เช่นเดียวกบั Valette (1977)  มีความเห็นว่า การพูดเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชภ้าษาไดอ้ย่างเหมาะสมกบั

บริบท และเป็นท่ียอมรับของเจา้ของภาษา รวมถึงการใชภ้าษาท่าทางประกอบเพ่ือทาํใหผู้อ่ื้นเขา้ใจในส่ิงท่ี

ตนพดู 

  Valdman (1980) อธิบายว่า ความสามารถในการพดูภาษาต่างประเทศเป็นทกัษะภาษาท่ี

สาํคญัมาก เน่ืองจากผูเ้รียนท่ีสามารถพูดภาษาไดดี้ สามารถเขา้ใจภาษาพูด สามารถเรียนรู้เพ่ือการอ่าน 

และช่วยสนบัสนุนทกัษะการเขียนใหดี้ข้ึน จึงควรใหค้วามสนใจศึกษากระบวนการพดูว่าเป็นอยา่งไร และ

การพดูท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น พดูอะไร พดูกบัใครไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Cunningham (1999) เสนอว่า ผูเ้รียนภาษาไม่เพียงแต่มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ เช่น หลกัภาษา การออก

เสียง หรือคําศัพท์เท่านั้ น แต่ต้องเข้าใจการใช้ภาษาให้เหมาะสม ซ่ึงเป็นความสามารถทางด้าน
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ภาษาศาสตร์สังคม และ Cunningham (1999) เห็นว่าในดา้นทกัษะการพูดนั้น ผูเ้รียนภาษาไม่เพียงแต่มี

ความรู้ในการสร้างคาํพูดโดยใชไ้วยากรณ์ การออกเสียง หรือคาํศพัท์ ซ่ึงเป็นความรู้ทางภาษาศาสตร์

เท่านั้น แต่ตอ้งเขา้ใจการใชภ้าษา เม่ือไร ทาํไม อย่างไร เป็นความสามารถการใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์หรือบริบททางสงัคม 

  Brown และ Yule (1993) อธิบายความแตกต่างของการพูดตามหน้าท่ีทางภาษา โดยมี

องคป์ระกอบการใชห้นา้ท่ีภาษาท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 1) การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร (Transactional 

function) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น การแสดงความรู้สึกนึกคิด และข้อมูลต่างๆ 2) การมี

ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น (Interactional function) เพ่ือรักษาความสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ่ื้นดว้ยการส่ือสารใน

หัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนั และ 3) การแสดงความสามารถ (Performance) เป็นการพูดแบบในท่ี

สาธารณชนการพดูคนเดียว เช่น การพดูรายงาน การแสดงคาํกล่าว และการประกาศ เป็นตน้ 

  นอกจากน้ี Byrne (1998) มีความเห็นว่าการพูด หมายถึง กระบวนการส่ือสารสองทาง

ระหว่างผูพ้ดูและผูฟั้ง ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการผลิตสาร (Productive skill) ในการพูด และทกัษะ

การรับสาร (Receptive skill) ในการเขา้ใจ ในการผลิตสารนั้น ผูพู้ดตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษา

โดยจดัป้อนเน้ือความรหัส (Encode) นาํคาํศพัท์ต่างๆ มาสร้างเป็นประโยคหรือถอ้ยคาํ แลว้เปล่งเสียง

ออกมาเป็นเสียงคาํพดูท่ีผูฟั้งสามารถเขา้ใจได ้ส่วนผูฟั้งทาํหนา้ท่ีถอดรหสั (Decode) หรือตีความหมายส่ิง

ท่ีไดฟั้งเพ่ือเขา้ใจความหมาย  

  Chaney and Burk (1998) นิยามทักษะการพูดว่า เป็นกระบวนการของการสร้าง

ความหมายและแบ่งปันความหมายโดยการใชส้ัญลกัษณ์ทางวาจาและไม่ใช่วาจาในบริบทท่ีหลากหลาย 

การพดูมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้ 3 ดา้น ท่ีเป็นกลไกการพดู ไดแ้ก่ การออกเสียง ไวยากรณ์ และคาํศพัท ์

การพดูเป็นความสามารถในการใชค้าํศพัทใ์นลาํดบัถกูตอ้ง ดว้ยการออกเสียงถูกตอ้ง เขา้ใจการใชห้น้าท่ี

ภาษา กฎ ธรรมเนียมปฏิบติั สงัคมและวฒันธรรม 

  ต่อมา Nunan (2003) สนับสนุนแนวคิดของ Byrnes (1998) โดยกล่าวว่าการพูดเป็น

ทกัษะการผลิตสารทางวาจาและประกอบดว้ยการสร้างคาํพดูอยา่งมีระบบเพ่ือส่ือความหมาย การพูดเป็น

ทกัษะการผลิตสารและเก่ียวขอ้งกบัหลายองคป์ระกอบ เป็นกระบวนการท่ีมากกว่าสร้างเสียงชนิดต่างๆ 

หรือการเลือกใชค้าํไดถ้กูตอ้ง การพดูมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตสารและการส่งสาร ในการพูด

นั้นจะมีการแลกเปล่ียนบทบาทระหว่างผูพู้ดกบัผูฟั้ง นอกจากพูดส่ือความหมายโดยการออกเสียง ผูพู้ด

แสดงลกัษณะท่าทางประกอบ โดยใชส่้วนต่างๆ ของใบหน้าและร่างกาย เพ่ือให้ผูฟั้งรับสารและเขา้ใจ

ความหมายตรงกนัซ่ึงการพดูแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ การพดูทางเดียว (Monologue) เป็นการพูดนาํเสนอ

ขอ้มลู และการพดูสองทาง (Dialogue) เป็นการพดูท่ีมีการปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบกบัผูอ่ื้น และหน้าท่ีของการ

พดูมี 2 ชนิด คือ การพดูเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร (Transactional) และการพูดเพ่ือการมีปฏิสัมพนัธ์
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ทางสังคม (Interactional) กบัผูอ่ื้นโดยความสามารถในการพูดทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกนัตาม

จุดประสงคข์องการพดู 

  Bygate (2002) กล่าวถึงทกัษะการพูดว่า เป็นทกัษะท่ีมีกระบวนการทางทกัษะแตกต่าง

จากทกัษะท่ีใชใ้นการอ่านและการเขียน ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะในการส่ือสาร เน่ืองจาก

ภาษาพดูมีความแตกต่างจากภาษาเขียน ในดา้นกฎการใชภ้าษา รูปแบบประโยคและคาํศพัท์ การพูดเป็น

กระบวนการปฏิสัมพนัธ์โต้ตอบเพ่ือการสร้างความหมาย ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการผลิตและการรับ

ขอ้มลูข่าวสาร (Brown, 1994) โดยรูปแบบและความหมายข้ึนอยู่กบับริบทของผูพู้ดและจุดประสงค์ใน

การพดู หนา้ท่ีทางภาษาท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัสถานการณ์ เช่น การทกัทาย การเชิญชวน การขอร้อง เป็นตน้ 

  จากความหมายของทกัษะการพดูดงัท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า การพดู หมายถึง กระบวนการ

ผลิตสารเพ่ือส่ือความหมาย โดยผูพ้ดูมีจุดประสงคใ์นการพดู ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัทกัษะความเขา้ใจใน

การฟังและการโตต้อบ เป็นการส่ือสารฝ่ายเดียว หรือการส่ือสารปฏิสมัพนัธข์องบุคคล 2 ฝ่าย คือผูพ้ดูและ

ผูฟั้ง เพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั ผ่านการออกเสียง ใช้ถอ้ยคาํ 

นํ้ าเสียง และท่าทางประกอบ การพูดเป็นกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์ในการสร้างความหมายและ

เก่ียวขอ้งกบัการสร้าง การรับ และการประมวลขอ้มูล (Brown, 2001) ผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการพูดท่ีดีตอ้งมี

ความรู้ทางภาษาเก่ียวกับคาํศพัท์ โครงสร้างประโยค ส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาท่ีจะพูด (Linguistic 

competence) และมีความรู้ความเขา้ใจวฒันธรรมและบริบทในการพูด รู้ว่าควรพูดอย่างไรให้เหมาะสม 

เป็นความสามารถทางภาษาศาสตร์เชิงสงัคม (Sociolinguistic competence) เพ่ือให้การพูดส่ือสารประสบ

ความสาํเร็จและบรรลุจุดประสงคข์องผูพ้ดู 

 1.2 องค์ประกอบของทักษะการฟัง-พูด 

  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบของทกัษะ

การฟัง-พดู ซ่ึงมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของทกัษะการฟัง-พดูภาษา

ท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศไวห้ลายแนวคิด โดยผูว้ิจยัขอนําเสนอเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบของ

ทกัษะการฟัง และองคป์ระกอบของทกัษะการพดู ดงัน้ี 

       1.2.1 องค์ประกอบทักษะการฟัง 

   การฟังเป็นทกัษะรับรู้และเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีไดฟั้ง ความสามารถในการเขา้ใจ

ภาษาหรือถอ้ยคาํต่างๆ นั้น มีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องอยู่หลายประการ เพ่ือช่วยให้ผูฟั้งสามารถเขา้ใจ

ความหมาย จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่าน องค์ประกอบของการฟังเพ่ือความ

เขา้ใจภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ พอสรุปไดด้งัน้ี 
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   Chastain (1976)  เสนอแนวคิดท่ีอธิบายองค์ประกอบของการฟังเพ่ือความเข้าใจท่ีมี

ลกัษณะเป็นลาํดบัขั้น 5 ประการ คือ 1) การเขา้ใจขอ้มลูท่ีฟัง โดยระบุและแยกแยะเสียงคาํ เสียงสูงตํ่าของ

ประโยค และคุณภาพของเสียง 2) การเขา้ใจขอ้มลูท่ีฟังโดยคร่าวๆ 3) การเก็บขอ้ความท่ีฟังไวจ้นกว่าผูฟั้ง

สามารถประมวลผลขอ้มลู 4) การถอดรหสัขอ้มลูส่ิงท่ีฟัง และ 5) การเก็บขอ้มูลความเขา้ใจในภาษาท่ีฟัง

ไวใ้นสมอง กล่าวได้ว่า ความเข้าใจในการฟังเป็นกระบวนการถอดรหัสจากข้อมูลเสียงต่างๆ ไปสู่

ความหมาย ต่อมา Omaggio (2001) สนับสนุนแนวคิดน้ี คือ เม่ือผูฟั้งได้รับขอ้มูลภาษาและเก็บไวใ้น

ความจาํระยะสั้น จากนั้นพยายามอธิบายเน้ือหา หน้าท่ี และจุดประสงค์ของขอ้ความนั้น และจดักลุ่ม

องคป์ระกอบเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัเพ่ือสร้างความหมาย และเก็บไวใ้นความจาํระยะยาว 

   Rivers (1981) กล่าวถึง องค์ประกอบสําคัญของการเข้าใจความหมายส่ิงท่ีได้ฟังมี           

2 ประการ คือ 1) การตระหนกัรู้ (Recognition) เม่ือผูฟั้งสามารถแยกแยะเสียง โครงสร้าง และความหมาย

ของคาํหรือประโยค ซ่ึงเป็นความสามารถระดับแรกในการฟังเพ่ือความเข้าใจ และ 2) การเลือกฟัง 

(Selection) ผูฟั้งสามารถรับรู้ส่ิงท่ีฟังและจดจาํประเด็นสาํคญัต่างๆ ของถอ้ยคาํพูดได ้เป็นความสามารถ

ต่อจากการตระหนกัรู้ 

  จากแนวคิดของ Rivers (1981)  ความเขา้ใจในการฟังเก่ียวขอ้งกบัทกัษะเชิงสร้างสรรค ์

การวิเคราะห์และการตีความ เพ่ือทาํความเขา้ใจส่ิงท่ีฟัง โดยผูฟั้งรับขอ้มูลคาํพูดท่ีมีความหมายจากผูพู้ด 

แลว้นาํมาสร้างความหมายข้ึนใหม่ ซ่ึงความหมายของผูฟั้งอาจไม่ตรงกบัความหมายของผูพู้ดท่ีตอ้งการ

ส่ือออกมา โดยเฉพาะเม่ือผูฟั้งไม่คุน้เคยกบัภาษาและวฒันธรรมของผูพู้ด ทั้งน้ี องค์ประกอบในการฟัง

เพ่ือเขา้ใจความหมายมี 3 ประการ คือ 1) ขอ้มูลทางภาษาศาสตร์ (Linguistic information) ผูฟั้งรับขอ้มูล

ทางเสียง คาํ และประโยคสาํนวน 2) บริบทเชิงสถานการณ์ (Situational context) คือ สถานการณ์การพูด

หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการรับฟัง เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง การคาดการณ์ส่ิงท่ีฟัง 

ความสนใจในเร่ืองท่ีฟัง และ 3) ขอ้ความท่ีเขา้ใจได ้(Comprehended message) เป็นขอ้มูลหรือสารท่ีผูฟั้ง

สามารถเขา้ใจได ้โดยการตีความหมายและเช่ือมโยงเขา้กบัสถานการณ์ท่ีผูพู้ดตอ้งการส่ือความหมายให้

เขา้ใจตรงกนั 

   ในการฟังเพ่ือความเขา้ใจนั้น Brown และ Yule (1983) อธิบายว่า ผูฟั้งตอ้งเขา้ใจคาํศพัท์

ของเร่ืองท่ีฟัง เขา้ใจส่ิงท่ีอา้งถึงและตีความส่ิงท่ีฟังได ้รวมถึงการเขา้ใจบริบทท่ีเกิดข้ึนดว้ย ซ่ึงบริบทของ

สถานการณ์จะมีบริบทร่วมท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีไดฟั้งมาก่อนกบัขอ้ความท่ีกาํลงัจะตามมา

เขา้ดว้ยกนั องค์ประกอบดงักล่าวทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจส่ิงท่ีไดฟั้ง และช่วยให้ผูฟั้งสามารถคาดเดาส่ิงท่ีผูพู้ด

ตั้งใจจะพดูไวก่้อนล่วงหนา้ได ้

   Wipf (1984)  อธิบายว่า องค์ประกอบพ้ืนฐานสําคัญของการฟังเพ่ือความเข้าใจ มี           

6 ประการ คือ 1) การแยกแยะเสียง (Sound discrimination)  ผูฟั้งจาํเป็นตอ้งเขา้ใจระบบเสียงของภาษาท่ีมี
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ความแตกต่างกนั หากผูฟั้งไม่คุน้เคยเสียงในภาษานั้นกจ็ะไม่สามารถเห็นความแตกต่างของเสียง และมีผล

ต่อความเขา้ใจ เช่น เม่ือฟังเสียงพดูแบบลดรูปเสียง กลืนเสียง ไม่ออกเสียงในบางคาํ ผูฟั้งจึงอาศยับริบท

ของถอ้ยคําในการตีความหมาย 2) โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammatical structure) คือ ความรู้ด้าน

โครงสร้างภาษา เช่น หน้าท่ีของคาํ การเรียงคาํ สามารถแยกส่วนต่างๆ ของประโยค ช่วยให้เกิดความ

เขา้ใจในการฟังและสามารถคาดเดาโครงสร้างภาษาท่ีต่อเน่ืองได ้3) คาํศพัท์ (Vocabulary) คาํศพัท์แต่ละ

คาํมีความหมายไดห้ลากหลาย เม่ือนาํคาํศพัท์มาใชใ้นรูปของประโยค จึงจะสามารถเขา้ใจความหมายท่ี

แท้จริงได้ ซ่ึงผูฟั้งจ ําเป็นต้องอาศยับริบทของประโยคเป็นแนวทางในการตีความหมาย 4)  บริบท 

(Context) การตีความหมายในภาษาพดูจาํเป็นตอ้งอาศยับริบทเพ่ือเขา้ใจความหมายของคาํศพัท์ เช่น การ

ลงเสียงเนน้หนกั ท่วงทาํนอง เสียงสูงตํ่าในประโยค 5) การจดจาํ (Retention) ความเขา้ใจในการฟังส่ิงท่ี

กาํลงัฟังนั้น มีความเก่ียวขอ้งกบัความจาํระยะสั้นและความคงทนในการจดจาํ โดยความเขา้ใจในการฟัง

เกิดข้ึนเม่ือความรู้เก่ียวกบัตวัภาษาในความจาํระยะสั้น สอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีเก็บไวอ้ยู่ใน

ความจาํระยะยาว ยิ่งสามารถจดจาํไดม้ากเท่าไร ความสามารถในการเข้าใจเร่ืองท่ีฟังยิ่งรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และ 6) การเน้นเสียงและระดับเสียง (Stess and intonation) การออกเสียงท่ีมี

ลกัษณะแตกต่างกนั เช่น การเนน้เสียง ระดบัเสียง เสียงสูงตํ่าของประโยค และท่วงทาํนองการพูด ซ่ึงใช้

แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผูพ้ดู ลกัษณะนิสยั เจตนาของผูพ้ดู และการใชภ้าษาตามหลกัไวยากรณ์การ

ออกเสียง 

   ผูฟั้งสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีฟังไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การ

ฟังมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี Rubin (1994) อธิบายว่าความสามารถในการฟังเกิดจากองค์ประกอบสาํคัญ         

5 ประการ คือ  1) ลกัษณะของส่ิงท่ีฟัง (Text characteristics) เช่น การฟังถอ้ยคาํบรรยาย การฟังเร่ืองเล่า 

การฟังบทสนทนา รายการโทรทศัน์ วิทย ุเป็นตน้ 2) ลกัษณะของผูพู้ด (Interlocutor characteristics) เช่น 

จุดประสงค์ ทัศนคติ นํ้ าเสียง ความเร็วในการพูด เป็นต้น 3) ลักษณะของกิจกรรมการฟัง (Task 

characteristics) เป็นการฟังเพ่ือสามารถปฏิบติัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ฟังแลว้จดบนัทึก ฟังแลว้ปฏิบติัตาม เป็น

ต้น 4)  ลักษณะของผูฟั้ง (Listener characteristics) เ ช่น สถานะของผูฟั้ง บริบทของผูฟั้ง และ                    

5) กระบวนการท่ีใชใ้นการฟัง (Process characteristics) เช่น กระบวนการฟังแบบบนลงล่าง กระบวนการ

ฟังแบบล่างไปสู่บน และกระบวนการฟังแบบปฏิสมัพนัธ ์

   นอกจากน้ี Rubin (1994) อธิบายถึงองคป์ระกอบสาํคญัของการฟังท่ีมีผลทางออ้มต่อการ

ฟังเพ่ือความเขา้ใจ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นผูฟั้ง เช่น ความสามารถทางภาษา ความคงทนในการจดจาํ การ

ตั้งใจฟัง ความวิตกกงัวลในการฟัง ประสบการณ์ในการฟังและความรู้เดิม 2) ดา้นผูพ้ดู เช่น ความสามารถ

ทางภาษาของผูพู้ด การใชถ้อ้ยคาํบ่งช้ีลกัษณะการพูด สําเนียง ความเร็วในการพูด บุคลิกลกัษณะหรือ

พฤติกรรมของผูพ้ดู 3) ดา้นกลยทุธใ์นการฟัง ผูเ้รียนภาษาท่ีมีความสามารถทางภาษามกัใชก้ลยุทธ์การฟัง
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ท่ีหลากหลาย และเลือกใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 4) ดา้นบทเรียน การใชบ้ทเรียนเพ่ือฝึกฝนทกัษะการฟังควรมี

ความน่าสนใจ ผูเ้รียนคุน้เคย สามารถใช้ความรู้เดิมท่ีมีในการทาํความเขา้ใจ บทฟังควรเป็นภาษาท่ีใช้

ส่ือสารจริงและมาจากหลายสถานการณ์ ไม่ควรยาวเกินไปจนทาํให้ไม่สามารถจดจาํรายละเอียดได้

ทั้งหมด และ 5) ดา้นกิจกรรมการฟัง ควรเป็นกิจกรรมฟังท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ไม่ยากเกินหรือมีลกัษณะ

เป็นการทดสอบมากเกินไป 

   Anderson และ Lynch (1998) ให้ความเห็นว่า องค์ประกอบของการฟังเพ่ือความเขา้ใจ 

และมีผลต่อความสามารถในการฟังท่ีสาํคญัมีอยู ่3 ประการ คือ 1) ชนิดของตวัป้อน (Type of input) คือ 

ลกัษณะของภาษาท่ีผูฟั้งได้รับฟัง ซ่ึงความยากง่ายของตัวป้อนทางภาษาอยู่ท่ีการจัดลาํดับข้อมูล 

ความคุน้เคยกบัเร่ืองท่ีฟัง ความชดัเจนของเน้ือหา รวมถึงความซบัซอ้นของขอ้มูล 2) การสนับสนุนจาก

บริบทในการฟัง (Support provided by listening context)  เช่น ปริมาณของขอ้มูลและเวลาท่ีใชใ้นการฟัง 

การใชส่ื้อ หรือวสัดุท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ทาํใหผู้ฟั้งสามารถตีความและเขา้ใจความหมายได ้และ 

3) ประเภทของกิจกรรม (Type of task) โดยกิจกรรมการฟังท่ีต่างกนัทาํให้ผูฟั้งได้รับฟังส่ิงท่ีมีความ

ซบัซอ้นต่างกนั 

   การใชโ้ครงสร้างความรู้เพ่ือความเขา้ใจในการฟังนั้น Nunan (1999) อธิบายว่า ข้ึนอยูก่บั

การใชป้ระสบการณ์ท่ีผา่นมาของผูฟั้ง ซ่ึงนาํมาเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ใหม่ รวมถึงลกัษณะเร่ืองท่ีฟัง 

สถานการณ์ เหตุการณ์ และความรู้ดา้นกระบวนการจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นความทรงจาํ การเรียงเรียง และ

ตีความขอ้มลู ทั้งน้ี  Richards (1990)  มีความเห็นว่า การฟังเพ่ือความเขา้ใจตอ้งใชค้วามรู้เดิมในเร่ืองหลกั

ภาษาเพ่ือถอดขอ้ความของส่ิงท่ีฟัง และใชค้วามรู้เดิมในเร่ืองสถานการณ์และบริบทในการตีความและทาํ

ความเขา้ใจความหมาย นอกจากน้ี  Anderson และ Lynch (1998) อธิบายคลา้ยกนัว่า โครงสร้างความรู้

เก่ียวกบัความเขา้ใจ ตอ้งอาศยัความรู้เดิม ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้ ความทรงจาํ และประสบการณ์ของแต่

ละบุคคล ช่วยใหผู้ฟั้งเกิดมโนภาพในเร่ืองท่ีฟังชดัเจนข้ึน สามารถรวบรวมและเช่ือมโยงขอ้มลูใหม่ท่ีเรียน

ไดก้บัขอ้มลูความรู้เดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ และนาํมาตีความหมายท่ีไดฟั้งจนเกิดความเขา้ใจ 

  Vandergrift (2004) กล่าวถึงความเขา้ใจในการฟังว่า ตอ้งอาศยัความรู้ 2 ประเภทหลกั คือ 

1) ความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Linguistic knowledge) เช่น การออกเสียง คาํศพัท์ โครงสร้างประโยค 

ความหมาย โครงสร้างของถอ้ยคาํ และ 2) ความรู้ท่ีไม่ใช่ภาษาศาสตร์ (Nonlinguistic knowledge) เช่น 

ความรู้เก่ียวกับหัวขอ้ เน้ือหา ความรู้ทัว่ไป และความรู้ทางวฒันธรรมและโลก ซ่ึงความรู้ท่ีไม่ใช่ทาง

ภาษาศาสตร์เป็นโครงสร้างความรู้ (Schemata) หรือโครงสร้างทางจิตใจท่ีจดัระเบียบความรู้เก่ียวกบัโลก

ของผูฟั้ง และใชใ้นการตีความเน้ือหาท่ีฟัง ดงันั้น กระบวนการฟังจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการนาํความรู้ทั้ง

สองชนิดไปใชใ้นการฟัง อยา่งไรก็ตาม กระบวนการฟังมีความซบัซอ้นและเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสัมพนัธ์

ของหลายกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในขณะเวลาเดียวกนั  
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   ตามแนวคิดของ Richards (2008) การเรียนรู้ทกัษะฟังมี 2 ลกัษณะ คือ การฟังเพ่ือความ

เขา้ใจ (Listening as comprehension) และการฟังเพ่ือการรับรู้ (Listening as acquisition) หน้าท่ีหลกัของ

การฟังเพ่ือความเขา้ใจในการเรียนภาษา คือ การฟังเพ่ือเอ้ือต่อความเขา้ใจในภาษาพูด (Spoken discourse) 

ส่วนการฟังเพ่ือการรับรู้เป็นการฟังเพ่ือพฒันาความสามารถทางภาษา กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟัง

เพ่ือความเขา้ใจ ประกอบดว้ย 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการล่างไปสู่บน (Bottom-up process) เป็น

ความเขา้ใจท่ีเกิดจากกระบวนการถอดรหสั (Decoding process) โดยเร่ิมจากถอดความหมายหน่วยเสียงท่ี

เลก็ท่ีสุดแลว้จึงเช่ือมโยงไปสู่คาํ ประโยค และคาํพดู และ 2) กระบวนการบนลงล่าง (Top-down process) 

เป็นการเก็บขอ้มลูการฟังแลว้จึงสร้างความหมายโดยใชต้วัช้ีนาํ (Clue) เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัหัวขอ้และสถานการณ์ท่ีฟัง ซ่ึงกระบวนการทั้งสองเป็นท่ียอมรับและนาํไปใชเ้ป็นแนวการสอนกล

ยทุธก์ารฟังในชั้นเรียนอยา่งแพร่หลาย อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ไปกระบวนการฟังทั้งสองเกิดข้ึนพร้อมกนั

ในสถานการณ์ส่ือสารในชีวิตจริง ผูฟั้งจะใชก้ระบวนการใดมากน้อยกว่ากนัข้ึนอยู่กบัความคุย้เคยของ

ผูฟั้งท่ีมีต่อหวัขอ้และเน้ือหา ปริมาณและประเภทของสาร รวมทั้งวตัถุประสงคข์องผูฟั้ง 

   จากแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการฟังดงักล่าว สรุปไดว้่า การฟังเพ่ือความเขา้ใจ

ภาษาอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยัองค์ประกอบหลายดา้น อาทิ ความรู้ทางภาษาศาสตร์ เช่น 

เสียง คาํ ไวยากรณ์ ลกัษณะเฉพาะของภาษา ความรู้ทางบริบทของภาษา เช่น สถานการณ์ในการพูด การ

เขา้ใจตวัช้ีแนะและบริบทของสถานการณ์ท่ีปรากฏในสาร ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ ์

และตีความส่ิงท่ีไดย้นิไดฟั้ง รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจเดิมของผูฟั้งดว้ย การท่ีผูฟั้งมีความรู้ความเขา้ใจใน

ดา้นต่างๆ ดงักล่าวนั้น จะทาํใหผู้ฟั้งมีขอ้มลูประกอบการฟังและสามารถตีความหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

       1.2.2 องค์ประกอบของทักษะการพูด 

   การพูดเป็นทักษะสําคัญสําหรับบุคคลท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจาํวนั เพ่ือใช้ในการ

ถ่ายทอดความในใจ โดยส่ือความหมายในด้านความคิดความเข้าใจ และความรู้สึก เพ่ือให้ผูฟั้งเข้าใจ

จุดมุ่งหมายของผูพ้ดู ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัระหว่างส่ิงท่ีพดู สถานการณ์ของการพดู ลกัษณะของ

เสียง เช่น การเน้นเสียง การออกเสียงสูงตํ่า รวมถึงการใชภ้าษาท่าทางประกอบเพ่ือส่ือความหมาย เช่น 

การแสดงสีหนา้ การใชภ้าษามือ ดงันั้น ทกัษะการพดูจึงมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัเก่ียวขอ้งอยูห่ลายประการ 

โดยมีนกัวิชาการและผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนาํเสนอแนวคิดไวห้ลากหลาย 

พอสรุปไดด้งัน้ี 

   การใชภ้าษาเพ่ือส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้น เกิดจากความสามารถในการส่ือสาร 

(Communicative competence) ซ่ึงมีองค์ประกอบสาํคญั 4 ประการ (Canale and Swain, 1980) ไดแ้ก่       

1) ความสามารถดา้นไวยากรณ์ (Grammatical competence) คือ มีความรู้ดา้นองคป์ระกอบและโครงสร้าง

ภาษาเพ่ือช่วยให้เข้าใจเสียง ศัพท์ โครงสร้าง และนํามาสร้างเป็นคําพูดเพ่ือส่ือความหมายได ้                   
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2) ความสามารถในการใชภ้าษาทางสงัคม (Sociolinguistic competence) คือ การเลือกใชภ้าษาท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์และสถานภาพของคู่สนทนาตามวตัถุประสงค์ในการส่ือสาร 3) ความสามารถในการใช้

ความสมัพนัธข์องขอ้ความ (Discourse competence) คือ การตีความและเขา้ใจการเช่ือมโยงของประโยค

ต่างๆ ใชค้าํเช่ือมส่ือความหมายให้ราบร่ืนและสอดคลอ้งกนั และ 4) ความสามารถในการใชก้ลยุทธ์ส่ือ

ความหมาย (Strategic competence) คือ การใชก้ลยุทธ์ต่างๆ ช่วยให้การส่ือสารดาํเนินไปอย่างราบร่ืน 

หลีกเล่ียงการหยุดชะงักและความล้มเหลว ประกอบด้วยการใช้กลยุทธ์ส่ือสาร (Communication 

strategies) และกลยุทธ์การเรียนรู้ (Learning strategies) หากผูเ้รียนขาดความสามารถในการส่ือสารทั้ง     

4 ประการหรือบางประการ อาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสาร ตวัอย่างเช่น เม่ือผูพู้ดขาด

ความสามารถทางดา้นไวยากรณ์ในเร่ืองคาํศพัท์ ผูพู้ดก็อาจเล่ียงคาํโดยใชค้าํอ่ืนท่ีมีความหมายใกลเ้คียง

เพ่ือส่ือความหมายแทน หรืออาจใชก้ริยาท่าทางประกอบใหคู้่สนทนาเขา้ใจความหมายส่ิงท่ีตอ้งการจะพูด

แทนคาํศพัทน์ั้น ซ่ึงวิธีการดงักล่าวเป็นการใชก้ลยทุธส่ื์อสารเพ่ือหลีกเล่ียงความลม้เหลวในการส่ือสาร 

   ต่อมา Savignon (1983) อธิบายเก่ียวกบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือส่ือสาร 

ในด้านทักษะการพูดนั้น มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี 1) ความสามารถด้านภาษาศาสตร์ 

(Grammatical competence) เป็นความรู้ด้านกฎและหลกัการใช้ภาษา เช่น เสียง คาํศพัท์ โครงสร้าง

ประโยคในการส่ือความหมาย 2) ความสามารถดา้นภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistic competence) ผู ้

พูดสามารถเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตาม

ระเบียบปฏิบติัทางสงัคม เช่น การใชภ้าษาแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ     3) ความสามารถในการ

เช่ือมโยงขอ้ความ (Discourse competence) เป็นความรู้ในการใชร้ะเบียบวิธีของความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประโยค ในการเช่ือมโยงความหมายให้เขา้กนัได้อย่างถูกตอ้ง และ 4) ความสามารถในการใชก้ลยุทธ์

ส่ือสาร (Strategic competence)เป็นการใชก้ลยุทธ์ส่ือสารทั้งทางคาํพูด (Verbal)  และไม่ใช่คาํพูด (Non-

verbal)  เช่น สีหนา้ ท่าทาง เพ่ือรับมือกบัปัญหาหรือแกไ้ขสถานการณ์ส่ือสาร เม่ือผูพู้ดมีความบกพร่อง

ดา้นความรู้ทางภาษาศาสตร์ เช่น เม่ือนึกคาํศพัทไ์ม่ออก ก็จะใชท่้าทางประกอบการอธิบาย หรือใชค้าํศพัท์

ท่ีคุน้เคยเพ่ือพยายามอธิบายคาํศพัทท่ี์ไม่รู้ 

   Levelt (1989)  นักภาษาศาสตร์จิตวิทยาให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกบักระบวนการพูด

และเสนอแนวคิดท่ีเป็นรูปแบบของกระบวนการพูด (Blueprint of speech production)มีองค์ประกอบท่ี

สําคัญ 5 ประการ ซ่ึงเป็นกระบวนการต่างๆ ท่ีทาํหน้าท่ีร่วมกันตามลาํดับ คือ 1) การกาํหนดกรอบ

ความคิด (Conceptualizer) เป็นการเตรียมการวางแผนก่อนนาํเสนอแนวคิดเป็นคาํพดู ผูพ้ดูตดัสินใจว่าจะ

พดูอะไร อยา่งไร  เช่น วางแผนการใชค้าํศพัท์ก่อนเสนอคาํพูดออกไปให้สอดคลอ้งกบัเจตนาของผูพู้ด 

ลกัษณะของขอ้ความ เน้ือหา และอารมณ์ของเร่ืองท่ีพดู  2) การสร้างรูปแบบของคาํพูด (Formulator) การ

คิดสร้างคาํพดูตามกฏไวยากรณ์ภาษานั้นเช่น การเลือกใชค้าํศพัทส์าํหรับผลิตถอ้ยคาํพดู ลกัษณะของเสียง
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และโครงสร้างประโยค  3) การเปล่งวาจา (Articulator)  หลงัจากผูพู้ดมีขอ้มูลโครงสร้างพ้ืนฐานของ

คาํศพัท์และโครงสร้างภาษาแลว้ต่อมาจึงผลิตเสียงและคาํศพัท์ท่ีใช้ประโยคพูดส่ือสาร เป็นการสร้าง

ลกัษณะเสียงต่างๆ ของคาํ หรือประโยคและเปล่งเสียงออกไปเป็นวาจา 4) การควบคุมเสียง (Acoustic-

phonetic processor) ซ่ึงเปล่ียนสญัลกัษณ์เสียงใหเ้ป็นเสียงท่ีใชเ้พ่ือการถ่ายทอดคาํพดู และ 5) ระบบความ

เข้าใจของการพูด (Speech comprehension system) เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์คาํในประโยค และ

โครงสร้างไวยากรณ์ของคาํพดู  

   Bachman (1990) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความสามารถในการส่ือสารท่ีสาํคญัสาํหรับ

การแสดงความสามารถทางภาษาของผูเ้รียน ในการใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ คือ ความรู้ทางปัญญา 

(Cognitive knowledge) ความรู้ในการเอาชนะความยากลาํบากในการส่ือสาร ความรู้ในการจดัการและวาง

แผนการพูด ความรู้เก่ียวกับหัวข้อท่ีพูด และปฏิกิริยาทางด้านอารมณ์และจิตใจของผูเ้รียน ดังนั้ น 

ความสามารถในการส่ือสารประกอบดว้ย ความรู้และความสามารถในการใชภ้าษาเพ่ือส่ือสาร 

  Weir (1990) อธิบายองค์ประกอบของความสามารถในการพูดภาษาท่ีสองหรือ

ภาษาต่างประเทศ  4 ประการ ดังน้ี 1) ใช้ภาษาคล่องแคล่ว (Fluency) พูดได้อย่างราบร่ืนและส่ือ

ความหมายได ้เม่ือเผชิญกบัความยากลาํบากในการส่ือสาร 2) ใชภ้าษาเหมาะสม (Appropriateness) พูด

ดว้ยถอ้ยคาํท่ีสุภาพหรือแสดงความคิดเห็นโดยใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 3) ความถูกตอ้งของ

การใชภ้าษา (Accuracy) พูดโดยใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์ และ 4) ใช้ภาษา

หลากหลาย (Range) การพดูโดยใชภ้าษาถกูตอ้ง ใชค้าํศพัท ์และไวยากรณ์ในการพดูประโยคหลากหลาย 

  Richards และ Renandya (2002) กล่าวถึงการส่ือสารทางวาจาท่ีมีประสิทธิภาพนั้น 

จาํเป็นต้องใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของอวจันภาษา 

(Paralinguistic elements) เช่น โทนเสียงสูงตํ่า อากัปกิริยา ท่าทาง ลกัษณะการเคล่ือนไหว สีหน้าท่ี

แสดงออก หรือภาษาของสงัคมนั้น ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหผู้พ้ดูสามารถส่ือขอ้ความใหผู้ฟั้ง

เขา้ใจตรงกนั 

  Thornbury (2005) อธิบายกระบวนการผลิตภาษาพดูและองคป์ระกอบของการพูดว่า ใน

กระ บว นก าร ผลิ ตภา ษา มีอ งค์ปร ะกอ บท่ี สํา คัญ  คื อ 1) กา รสร้า งแ นว คิดข อง เ ร่ื อง ท่ีจ ะพูด 

(Conceptualization and formulation) เป็นการวางแผนดา้นเน้ือหาและการใชภ้าษาในคาํพูด เช่น ขอ้มูล

รายละเอียดของหัวข้อเร่ืองพูด การใช้กฎไวยากรณ์ต่างๆ ในการสร้างคําพูด 2) การเปล่งวาจา 

(Articulation) โดยใชเ้สียงลกัษณะต่างๆ เพ่ือส่ือสารเป็นภาษาพดูออกไปตามหลกัภาษา  3) การตรวจสอบ

และแกไ้ขตนเอง (Self-monitoring and repair)  เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัทั้งในขณะคิดเร่ืองพูด

และการเปล่งวาจาออกไป  4) แบบอตัโนมติั (Automaticity) ในการพดูนั้นมีลกัษณะเป็นไปโดยอตัโนมติั 

ทั้งในช่วงท่ีวางแผนพดูและการเปล่งวาจา 5) ความคล่องแคล่ว (Fluency) ผูพู้ดท่ีคล่องแคล่วจะรู้จงัหวะ
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หยดุของการพดู (Pausing) และเม่ือพบปัญหาในการพดูจะชดเชยปัญหาการพดูคล่องแคล่ว โดยการใชก้ล

ยทุธก์ารพูด เช่น ใชค้าํเสริม (Filler) และการพูดซํ้ า (Repeat)  และ 6) การจดัการคาํพูด (Managing talk)  

เช่น การปฏิสัมพันธ์ การผลัดกันพูด การใช้ค ําเช่ือมถ้อยคํา แสดงความเช่ือมโยงคําพูด ท่าทาง

ประกอบการพูด ซ่ึงการพูดส่ือสารจะประสบความสาํเร็จเม่ือผูพู้ดมีความรู้ทางภาษาศาสตร์และความรู้

ทัว่ไป เช่น ชนิดของภาษา (Genre) การใชถ้อ้ยคาํ การใชภ้าษาในบริบท ไวยากรณ์ คาํศพัท์ เสียง ความรู้

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มในการพดู 

  นอกจากน้ี Richards (2008) อธิบายถึงหน้าท่ีของการพูด ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในดา้น

รูปแบบ (Form) หนา้ท่ีการใชภ้าษา (Function) และแนวการสอนพูด (Teaching approach) โดยแบ่งเป็น   

3 ชนิด คือ 1) การพดูเพ่ือมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น หรือการเขา้สังคม (Interaction)  เช่น การพบปะพูดคุยกบั

เพ่ือน การคุยอยา่งเป็นกนัเอง การใชภ้าษาอยา่งสุภาพหรือเป็นกนัเองกบัคู่สนทนา 2) การพูดแลกเปล่ียน

ขอ้มลูข่าวสาร (Transaction)  มุ่งเนน้ไปท่ีการรับหรือส่งขอ้มลู เช่น การขอขอ้มูลบางอย่างเก่ียวกบัสินคา้ 

มิใช่ผูส้นทนา และ 3) การพดูเพ่ือแสดงความสามารถ (Performance) ในท่ีสาธารณะเพ่ือใหข้อ้มลู เป็นการ

พดูคนเดียวมากกว่าการพดูสนทนาจึงมีลกัษณะเป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาท่ีใชใ้นการสนทนา เช่น การ

ประกาศ การนาํเสนอ ผูพ้ดูจาํเป็นตอ้งมีทกัษะเฉพาะสาํหรับการพดูชนิดน้ี เช่น รูปแบบการพูดและลาํดบั

การพดูท่ีเหมาะสม การรักษาความสนใจของผูฟั้งไว ้คาํพดูในการเปิดหรือปิดคาํกล่าว เป็นตน้ 

   จากองคป์ระกอบของการพดูดงักล่าว สรุปไดว้่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิดในใจ 

โดยส่ือความหมายในลกัษณะของเสียงต่างๆ ออกมาเป็นถอ้ยคาํพูด และท่าทาง เช่น สีหน้า อากปักิริยา 

การพดูเกิดจากองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีทาํหนา้ร่วมกนั โดยเร่ิมจากการคิดวางแผนเตรียมการเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

จะพดู กาํหนดกรอบเน้ือหาท่ีจะพดู จุดมุ่งหมายของการพดูการส่ืออารมณ์ความคิดเห็น และทศันคติ การ

ใชค้วามรู้ทางภาษาศาสตร์ เช่น การเลือกคาํศพัท ์การออกเสียงพยางค ์การเนน้เสียง การใชเ้สียงสูงตํ่าและ

โครงสร้างประโยคท่ีใชห้นา้ท่ีทางภาษาเพ่ือส่ือความหมาย และความเขา้ใจเก่ียวกบัความเหมาะสมของ

การพดูในบริบทและสถานการณ์ต่างๆ นอกจากน้ี การพูดจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้น ผูพู้ดจาํเป็นตอ้ง

วิเคราะห์และเขา้ใจลกัษณะของผูฟั้ง เช่น สถานะทางสงัคม ความสนใจในหัวขอ้ และจุดมุ่งหมายในการ

ฟัง เป็นตน้ 

1.3  ทักษะย่อยการฟัง-พูด 

  ในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะย่อย

การฟัง-พดู ซ่ึงมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่าน นาํเสนอแนวคิดการจดัแบ่งชนิดของทกัษะย่อย

การฟัง-พดูภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศไวห้ลากทกัษะ โดยผูว้ิจยัขอนาํเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ทกัษะ

ยอ่ยการฟัง และทกัษะยอ่ยการพดู ดงัน้ี 
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       1.3.1 ทักษะย่อยการฟัง 

  ความสามารถในการฟังภาษาต่างประเทศนั้น ประกอบดว้ยความสามารถท่ีเป็นทกัษะ

ยอ่ยๆ อยูห่ลายทกัษะ ซ่ึงผูส้อนควรมีความรู้และเขา้ใจทกัษะยอ่ยของการฟังเหล่านั้น เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสาํหรับพฒันาทกัษะการฟัง และสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นของ

ผูเ้รียน (Learner needs) อีกทั้งยงัเป็นแนวทางท่ีชดัเจนให้แก่ผูส้อนในการฝึกฝนและพฒันาทกัษะย่อย

ต่างๆ จนกลายเป็นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจและสามารถส่ือสารโตต้อบได ้ซ่ึงผูเ้รียนภาษา

ควรไดรั้บการฝึกฝนทกัษะย่อยเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาคน้ควา้แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ทกัษะย่อยการฟังชนิดต่างๆ (Taxonomy of  listening skills) โดยมีนักวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายชนิด

ของทกัษะยอ่ยการฟังไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

  Carroll (1972) กบั Clark และ Clark (1977) มีแนวคิดเก่ียวกบัความสามารถในการฟัง

คลา้ยกัน คือ การฟังเพ่ือความเข้าใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ (Stages) คือ ระยะความเข้าใจ 

(Comprehending) และระยะนาํไปใช ้(Application) กล่าวคือ ในระยะความเขา้ใจ ผูเ้รียนใชค้วามรู้ทาง

ภาษาศาสตร์ในกระบวนการฟังเพ่ือเขา้ใจความหมาย และในระยะนาํไปใชน้ั้น ผูเ้รียนจะใชข้อ้มูลจาก

บริบทของการส่ือสารเพ่ือช่วยในการตีความส่ิงท่ีฟัง ซ่ึงต่อมาไดมี้นักวิชาการอ่ืนๆ พยายามอธิบายชนิด

ของทกัษะยอ่ยตามการเรียนการสอนท่ีเนน้เชิงส่ือสารมากข้ึน 

  Aitken (1978) กล่าวถึงความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ท่ีสามารถแบ่งออกเป็น

ทกัษะย่อยต่างๆ ได ้7 ทกัษะ ดงัน้ี 1) การเขา้ใจคาํศพัท์และสามารถเดาความหมายของคาํท่ีไม่คุน้เคย

หรือไม่ชดัเจนจากบริบทได ้ 2) การเขา้ใจรูปแบบของประโยค รูปแบบของคาํ ลกัษณะของภาษาพูด และ

รูปแบบของการใชค้าํเช่ือมในถอ้ยคาํภาษาพดู  3) การเขา้ใจคาํท่ีมีการเนน้หรือไม่เนน้เสียง เสียงสูงตํ่าของ

ประโยค และตวัช้ีแนะอ่ืนๆ ของการออกเสียงพดู 4) การระบุจุดประสงคข์องผูพ้ดู 5) การสรุปไดต้รงและ

ถกูตอ้งเก่ียวกบัสถานการณ์ทางสังคม เจตนาของผูพู้ด และบริบททัว่ไป  6) การรู้ทศันคติของผูพู้ดและ

หวัขอ้เร่ืองท่ีอภิปราย  และ 7) การระบุเทคนิคและสาํนวนโวหารท่ีผูพ้ดูใชส่ื้อขอ้ความท่ีพดู 

  ต่อมา Willis (1981) ไดน้าํเสนอรายการทกัษะยอ่ยการฟัง ซ่ึงเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า ทกัษะ

ทาํใหส้ามารถฟัง (Enabling skills) ประกอบดว้ยความสามารถในการฟัง 8 ประการ คือ 1) การคาดคะเน

ว่าผูพ้ดูกาํลงัจะพดูเก่ียวกบัอะไร 2) การเดาคาํศพัทห์รือวลีท่ีไม่รู้จกัโดยไม่ต่ืนตระหนก 3) การใชค้วามรู้

เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีฟังเพ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจ  4) ระบุประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และตดัขอ้มูลท่ีไม่ตรงประเด็นออกไป  

5) เก็บขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็น โดยการจดบนัทึก การสรุปความเห็น  6) รู้จกัคาํเช่ือมประเภทต่างๆ 

ในคาํพูด 7) เขา้ใจรูปแบบของเสียงท่ีแตกต่างกนั เสียงหนักเบาของคาํ เสียงสูงตํ่าในประโยค ซ่ึงบอก

ความหมายและบริบททางสังคม และ 8) เขา้ใจขอ้มูลเชิงลงความเห็น เช่น ทศันคติของผูพู้ด เจตนาและ

อารมณ์ของผูพ้ดู 

 



36 
 
  จากการศึกษาวิจยัของ Richards (1983) ทกัษะย่อยการฟังสามารถแบ่งไดต้ามประเภท

การฟังและตามจุดประสงคก์ารฟังของผูเ้รียน ไดแ้ก่ การฟังเชิงสนทนา (Conversational listening) การฟัง

เพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร (Listening for information) การฟังเชิงวิชาการ (Academic listening) เช่น ฟัง

บรรยาย การฟังเพ่ือความเพลิดเพลิน (Listening for pleasure) เช่น ฟังวิทย ุภาพยนตร์ ทีวี  และการฟังอ่ืนๆ 

ซ่ึงทกัษะการฟังแต่ละประเภทจะประกอบดว้ยประเภทของทกัษะยอ่ยของการฟังต่างๆ โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

          1. ทักษะย่อยการฟังเชิงสนทนา (Micro-skills: Conversational listening) 

ประกอบดว้ย 33 ทกัษะ ไดแ้ก่ 1) จดจาํกลุ่มคาํพดูท่ีมีความยาวต่างกนัในระยะเวลาอนัสั้น 2) แยกเสียงท่ี

แตกต่างกนัได ้3) รู้จกัรูปแบบการลงเสียงหนักเบาของคาํ 4) รู้จกัโครงสร้างของจงัหวะภาษาองักฤษ       

5) รู้จกัหนา้ท่ีของเสียงหนกัเบา (Stress) และทาํนองเสียง (Intonation) ในการบอกแนวของขอ้มูลท่ีไดฟั้ง  

6) ระบุคาํท่ีมีและไม่มีตาํแหน่งของเสียงหนักเบา 7) รู้จกัรูปแบบของการลดคาํ 8) แยกออกเป็นคาํๆ ได ้  

9) รู้จกัรูปแบบของการเรียงคาํ 10) รู้จกัคาํศพัท์ท่ีใชใ้นหัวขอ้สนทนา 11) จบัคาํท่ีให้ขอ้มูลสาํคญั (Key 

words)  12) เดาความหมายของคาํจากบริบท 13) รู้จกัชนิดของคาํทางไวยากรณ์ 14) รู้จกัโครงสร้าง

ประโยค 15) รู้จกัคาํเช่ือมในภาษาพดู 16) รู้จกัการละคาํของประโยค 17) รู้จกัองค์ประกอบของประโยค    

18) แยกแยะระหว่างองคป์ระกอบหลกัและรองของประโยค 19) จบัความหมายของประโยคท่ีมีการพูด

แบบต่างกนั   20) รู้จกัหน้าท่ีของคาํพูดในสถานการณ์ คู่สนทนา และเป้าหมายต่างกนั 21) ประกอบ

เร่ืองราวใหม่หรือสรุปสถานการณ์ เป้าหมาย คู่สนทนาได ้ 22) ใชค้วามรู้เดิมและประสบการณ์ในการรู้

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และบริบท  23) คาดการณ์ผลจากเหตุการณ์ท่ีไดฟั้ง 24) สรุปความเช่ือมโยง

ระหว่างเหตุการณ์ 25) คาดการณ์สาเหตุและผลของเหตุการณ์ 26) แยกความหมายของคาํระหว่าง

ความหมายตรงและมีนยั 27) ประกอบเร่ืองราวใหม่จากถอ้ยคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพู้ดมากกว่า  2 คนข้ึนไป 

28) รู้จกัคาํเช่ือมในประโยคและจบัความสมัพนัธไ์ด ้เช่น ใจความสาํคญั รายละเอียด ขอ้มลูใหม่ การกล่าว

ทัว่ไป เป็นตน้  29) ฟังคาํพูดท่ีมีความเร็วต่างกนัได ้ 30) ฟังคาํพูดท่ีมีการหยุดพูด คาํผิดและการแกไ้ข

คาํพดู  31) ดูสีหนา้ท่าทางประกอบเพ่ือหาความหมาย 32) ปรับเปล่ียนกลยทุธก์ารฟังใหเ้ขา้กบัจุดประสงค์

การฟังท่ีต่างกนั และ 33) ส่ือใหผู้พ้ดูไดว้่าเขา้ใจหรือไม่เขา้ใจโดยใชท้ั้งภาษาพดูและท่าทาง 

          2. ทกัษะย่อยการฟังเชิงวิชาการ (Academic listening) ประกอบด้วย 18 ทกัษะ 

ไดแ้ก่ 1) ระบุวตัถุประสงคแ์ละกรอบการบรรยาย  2) ระบุหวัขอ้และติดตามรายละเอียดของหวัขอ้ 3) ระบุ

ความสัมพนัธ์ของหน่วยต่างๆ ของถอ้ยคาํ เช่น ใจความสาํคญั รายละเอียด ตวัอย่าง สมมติฐาน 4) ระบุ

บทบาทของคาํเช่ือมในประโยค 5) สรุปความสัมพนัธ์ของเร่ือง เช่น สาเหตุ ผลลพัธ์ การสรุป 6) รู้จกัคาํ

สาํคญัเก่ียวข้องกบัหัวขอ้รายวิชา 7) สรุปความหมายจากบริบท 8) รู้จกัการเช่ือมโยงของบทบรรยาย        

9) รู้จกัหน้าท่ีของเสียงสูงตํ่าในการให้ขอ้มูล 10) จบัทศันคติของผูพู้ดต่อเร่ืองนั้น 11) ติดตามวิธีการ
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บรรยายต่างๆ ได ้12) ติดตามคาํบรรยายท่ีต่างกนัในสาํเนียงและความเร็ว 13) คุน้เคยกบัลีลาการบรรยาย

ต่างกนั เช่น แบบทางการ แบบสนทนา 14) คุน้เคยกบัทาํเนียบภาษาต่างกนั เช่น ภาษาเขียนกบัภาษาพูด      

15) รู้จกัเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวชิาการ เช่น เร่ืองตลก การพดูนอกเร่ือง 16) รู้จกัหนา้ท่ีของภาษาท่าทางของ

การเนน้ย ํ้าและทศันคติ 17) ความรู้เก่ียวกบัธรรมเนียมในชั้นเรียน และ 18) รู้จกักิจกรรมการเรียนการสอน 

เช่น การเตือน แนะนาํ คาํสัง่ เป็นตน้ 

  จากแนวคิดของ Richards (1983)  เก่ียวกบัทกัษะย่อยการฟังต่างๆ ในการสนทนาและ

ทางวิชาการกล่าวไดว้่า สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดวตัถุประสงค์การสอนเพ่ือพฒันา

ทกัษะการฟัง โดยเป็นขอ้มลูรายละเอียดท่ีชดัเจนของพฤติกรรมและความสามารถของผูเ้รียนในการฟัง

ภาษาต่างประเทศ และสามารถนาํไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลทกัษะการฟังเพ่ือความเขา้ใจ

ของผูเ้รียน 

  นอกจากน้ี Harmer (1991) ได้แบ่งทักษะย่อยการฟังออกเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ 

ประเภทแรก (Type 1) เป็นทกัษะต่างๆ ท่ีผูเ้รียนใชเ้ม่ือไดฟั้งเป็นคร้ังแรก โดยการฟังเพ่ือรับรู้ขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มูลเฉพาะ และพยายามคาดการณ์ส่ิงท่ีไดฟั้ง ประเภทท่ีสอง (Type 2) คือทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

วิเคราะห์รายละเอียดของเน้ือเร่ืองท่ีฟังมากข้ึน ดงันั้น ในการเรียนการสอนจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะ

ฟังแบบประเภทแรกก่อนเพ่ือเขา้ใจขอ้มลูทัว่ไปก่อน แลว้จึงใหฝึ้กวิเคราะห์รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดฟั้ง 

จากแนวคิดของ  Harmer (1991) มีความคลา้ยคลึงกับการใชท้ั้ งกระบวนการฟังแบบบนลงล่างและ

กระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน 

   Weir (1993) จดัแบ่งความเขา้ใจในการฟังออกเป็น 3 ระดบั ตามระดบัของทกัษะการฟัง 

ดงัน้ี  

       ระดับ 1 ความเข้าใจความหมายตรง (Direct meaning comprehension) คือ 

ความสามารถในการฟัง   5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ฟังเพ่ือเขา้ใจแก่นเร่ือง  2) ฟังเพ่ือเขา้ใจขอ้มูลสาํคญัหรือ

ใจความสําคญั 3) ฟังเพ่ือแยกแยะใจความสาํคญัออกจากรายละเอียดสนับสนุน 4) ฟังเพ่ือจุดประสงค์

เฉพาะ รวมถึงการระลึกรายละเอียดสาํคญั และ 5) ฟังเพ่ือระบุทศันคติหรือเจตนาผูพ้ดู 

       ระดบั 2 ความเข้าใจความหมายโดยสรุป (Inferred meaning comprehension) คือ 

ความสามารถในการฟัง 4 ประการ ได้แก่ 1) ฟังเพ่ือทําการสรุปหรืออนุมาน 2) ฟังเพ่ือเช่ือมโยง

ความสมัพนัธข์องคาํพดูกบับริบททางสังคมหรือสถานการณ์ 3) ฟังเพ่ือรู้หน้าท่ีในการส่ือสารของคาํพูด 

และ 4) ฟังเพ่ือสรุปความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่คุน้เคยจากบริบท 

       ระดับ 3 ความเข้าใจความหมายโดยการสนับสนุน (Contributory meaning 

comprehension) คือ ความสามารถในการฟัง 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) ฟังเพ่ือเขา้ใจลกัษณะของเสียง 2) ฟังเพ่ือ

เขา้ใจดา้นไวยากรณ์ เช่น การเปรียบเทียบ ผลลพัธ์ ระดบัขั้น 3) ฟังเพ่ือเขา้ใจตวัช้ีแนะของถอ้ยคาํ 4) ฟัง
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เพ่ือเขา้ใจโครงสร้างของประโยคหรือหน่วยทางความคิด 5) ฟังเพ่ือเขา้ใจคาํเช่ือม โดยเฉพาะคาํอา้งอิง     

6) ฟังเพ่ือเขา้ใจคาํเช่ือมดา้นคาํศพัท์ โดยเฉพาะคาํศพัท์อยู่ร่วมกัน และ 7) ฟังเพ่ือเข้าใจระบบคาํศพัท ์

(Lexis) 

  Rost (1994) กล่าวถึงทกัษะยอ่ยของการฟังเพ่ือความเขา้ใจว่ามีอยู่ 5 ประการ คือ ผูฟั้งมี

ความสามารถ ดงัน้ี  1) แยกแยะระหว่างเสียง 2) รู้คาํชนิดต่างๆ 3) ระบุคาํท่ีเนน้เสียงหนักและกลุ่มของคาํ 

4) ระบุหนา้ท่ีของคาํพดู เช่น การขอโทษในบทสนทนา 5) เช่ือมโยงตวัช้ีแนะทางภาษาศาสตร์ (เสียงหนัก

เบาของคําและเสียงสูงตํ่าในประโยค) และตัวช้ีแนะท่ีไม่ใช่ภาษาศาสตร์ (ท่าทางและวัตถุท่ีใช้ใน

สถานการณ์เพ่ือสร้างความหมาย) 6) ใชค้วามรู้พ้ืนฐานเดิมและบริบทเพ่ือทาํนายและยืนยนัความหมาย    

7) ระลึกคาํสาํคญั หวัขอ้ และความคิด 8) ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีเหมาะสมกบัผูพู้ด และ 9) สร้างคาํพูดข้ึน

ใหม่จากส่ิงท่ีผูพ้ดูไดพ้ดูไปแลว้ 

  ตามแนวคิดของ White (1998) ความสามารถในการฟังประกอบดว้ยหลายทกัษะย่อยใน

กระบวนการฟังแบบบนลงล่าง (Top-down) และกระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน (Bottom-up) 

สอดคลอ้งกบัความเห็นของ Brown (2001) โดยทกัษะย่อยของการฟังข้ึนอยู่กบัระดบัความสามารถของ

ผูเ้รียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ผูเ้รียนในระดบัเร่ิมตน้ (Beginner level) มีทกัษะยอ่ยในกระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน 

ประกอบดว้ย 5 ทกัษะ คือ 1) การแยกแยะเสียงสูงตํ่าในประโยค 2) การแยกแยะหน่วยของเสียง 3) การ

เลือกฟังเพ่ือตอนทา้ยของคาํศพัท์ 4) การเลือกฟังรายละเอียดหรือการจดจาํคาํศพัท์ 5) การฟังโครงสร้าง

ประโยค และทกัษะย่อยในกระบวนการฟังแบบบนลงล่าง มี 4 ทกัษะย่อย คือ 1) การจบัใจความสาํคญั

ของประโยค 2) รู้จกัหวัขอ้เร่ือง 3) ติดตามทิศทางของเร่ือง 4) แยกแยะปฏิสมัพนัธท์างอารมณ์ 

  ผูเ้รียนในระดบัปานกลาง (Intermediate level) มีทกัษะย่อยในกระบวนการฟังแบบล่าง

ไปสู่บน ประกอบดว้ย 3 ทกัษะ คือ 1) รู้รูปแบบของคาํพดูท่ีรวบรัด 2) รู้จกัพยางค์ของคาํท่ีออกเสียงหนัก

เบา 3) รู้จกัคาํท่ีมีการลดพยางค ์และทกัษะยอ่ยในกระบวนการฟังแบบบนลงล่าง ประกอบดว้ย 4 ทกัษะ 

คือ 1) วิเคราะห์โครงสร้างถอ้ยคาํเพ่ือใชก้ลยทุธ์การฟังท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ฟังเพ่ือระบุผูพู้ดหรือหัวเร่ือง 

3) รู้จกัใจความสาํคญัและรายละเอียดของเร่ือง และ  4) สามารถทาํการสรุปเร่ืองท่ีฟัง 

  นอกจากน้ี Brown (2001) ไดเ้สนอทกัษะย่อยของการฟัง ซ่ึงดดัแปลงจากแนวคิดของ 

Richards (1983) จาํนวน 17 ทกัษะย่อย ไดแ้ก่ 1) จดจาํกลุ่มคาํในความจาํระยะสั้น 2) แยกแยะเสียงท่ี

แตกต่างกนัในภาษาองักฤษ 3) รู้เสียงหนกัเบา การเนน้เสียงคาํ ตาํแหน่งเสียงหนักเบา ท่ีช่วยในการเขา้ใจ

ขอ้มลู 4) รู้จกัรูปคาํท่ีถกูลดลง 5) แยกแยะขอบเขตของคาํพูด แก่นคาํพูด ตีความการเรียงคาํในประโยค   

6) เขา้ใจคาํพูดท่ีมีอตัราเร็วแตกต่างกนั 7) เขา้ใจคาํพูดท่ีมี การหยุดพูด การพูดผิด การแกไ้ขคาํพูด และ

ปัจจยัการพดูอ่ืนๆ 8) รู้ประเภทของคาํทางไวยากรณ์ เช่น คาํนาม คาํกริยา กาล พหูพจน์ รูปแบบ กฎต่างๆ 
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และรูปย่อของคาํ 9) รู้คาํเช่ือมโยงในภาษาพูด 10) รู้หน้าท่ีในการส่ือสารทางภาษา ตามสถานการณ์ คู่

สนทนา และเป้าหมายในการส่ือสาร 11) คาดเดาผลท่ีจะเกิดข้ึน จากเหตุการณ์ ความคิด สามารถสรุป

ความเก่ียวขอ้งระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ ความเป็นเหตุเป็นผล ความสมัพนัธร์ะหว่างใจความสาํคญั ใจความ

สนับสนุน ข้อมูลใหม่ การให้ข้อมูล การส่ือสารทั่วไป และการยกตัวอย่าง 12) แยกแยะระหว่าง

ความหมายตรงและความหมายมีนัย 13) พฒันาวิธีการเรียกคืนความจาํขอ้มูล 14) สรุปสถานการณ์ ผูมี้

ส่วนร่วม เป้าหมาย โดยใชค้วามรู้เดิม 15) รู้สงัเกตส่วนประกอบของประโยค และแยกแยะส่วนประกอบ

หลกั ส่วนประกอบรองของประโยค 16) รู้ความหมายเฉพาะจากรูปแบบประโยคท่ีแตกต่างกัน และ      

17) ใชก้ลยทุธ์การฟังต่างๆ เช่น การสังเกตคาํท่ีเป็นกุญแจ การเดาความหมายของคาํจากบริบท การขอ

ความช่วยเหลือ และใหส้ญัญาณความเขา้ใจ หรือใหส้ญัญาณความไม่เขา้ใจ  

  จากแนวคิดของ Peterson (2001) ความสามารถในการฟังเกิดจากผูฟั้งใชก้ระบวนการฟัง

แบบบนล่างล่าง การฟังแบบล่างไปสู่บน และกระบวนการฟังแบบปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงในแต่ละกระบวนการ

ฟังจะมีทกัษะยอ่ยต่างๆ ดงัน้ี  1) กระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน มี 5 ทกัษะยอ่ย คือ 1) แยกแยะระหว่าง

คาํแสดงเน้ือหา (Content words) และคาํแสดงหน้าท่ี (Function words) โดยรูปแบบการเน้นเสียง  2) หา

พยางค์ท่ีมีเสียงเน้นหนัก (Find the stressed syllable)    3) รู้จกัคาํท่ีลดเสียงสระหรือพยางค์ท่ีละเสียงไว ้  

4) รู้จกัคาํท่ีใชเ้ช่ือมคาํพดู  และ 5) รู้จกัรายละเอียดท่ีเขา้เร่ืองในคาํพดูส่วนกระบวนการฟังแบบบนลงล่าง 

มี 4 ทกัษะยอ่ย คือ 1) แยะแยะระหว่างทาํเนียบหรือชนิดของภาษาพูดและนํ้ าเสียงพูด 2) ฟังเพ่ือระบุผูพู้ด

หรือหัวข้อท่ีพูด  3) หาใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน  และ 4) ทาํการสรุป นอกจากน้ี 

กระบวนการฟังแบบปฏิสมัพนัธ ์มี 3 ทกัษะยอ่ย คือ 1)ใชเ้สียงเน้นหนักของคาํเพ่ือเขา้ใจเจตนาของผูพู้ด      

2) รู้คาํเช่ือมทางไวยากรณ์ท่ีหายไปในคาํพดูและสร้างขอ้ความข้ึนใหม่  และ 3) ใชบ้ริบทและความรู้ทัว่ไป

สร้างความคาดหมายในการฟัง หรือฟังเพ่ือยนืยนัความคาดหมาย 

  ดา้น Vandergrift และ Goh (2012) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัความเขา้ใจในการฟัง และ

อธิบายว่าความสามารถในการฟัง ประกอบดว้ย 6 ทกัษะย่อย คือ 1) การฟังเพ่ือเขา้ใจรายละเอียด โดย

สามารถเขา้ใจและระบุขอ้มลูเฉพาะเจาะจงในเน้ือหา ตวัอยา่งเช่น คาํสาํคญั จาํนวน และช่ือบุคคล  2) การ

ฟังเพ่ือจบัใจความสาํคญั เป็นการเขา้ใจประเด็นสาํคญัหรือคาํกล่าวในเน้ือหา เช่น ประเด็นสนับสนุนการ

โตแ้ยง้ หรือส่วนต่างๆ ของการอธิบาย  3) การฟังเพ่ือเขา้ใจภาพรวมเป็นการเขา้ใจแนวคิดทัว่ไปในเน้ือหา 

เช่น หวัขอ้ หวัเร่ือง และความคิดเห็นโดยรวมของผูพู้ด  4)  การฟังและสรุปคือ สามารถสาธิตการเขา้ใจ

โดยการเติมขอ้มลูท่ีละไว ้ไม่ชดัเจน หรือกาํกวม และเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม โดยการฟังระหว่างบรรทดั

คาํพดู เช่น การใชต้วัช้ีแนะทางภาพเพ่ือเขา้ใจความรู้สึกของผูพ้ดู 5) การฟังและการทาํนายเป็นการคาดเดา

ว่าผูพู้ดจะพูดอะไรก่อนฟังและระหว่างฟัง เช่น ใชค้วามรู้ในบริบทท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ในการสรุปเก่ียวกับ

เจตนาของผูพู้ดก่อนท่ีเขา/เธอจะแสดงคาํพูดออกมา  และ 6) การเลือกฟังโดยให้ความสนใจเฉพาะ
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บางส่วนของขอ้ความและมองผา่นหรือไม่สนใจส่วนอ่ืนๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการฟังท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น 

เม่ือฟังขอ้มลูท่ีเยอะมากเกิน จะฟังเฉพาะส่วนท่ีจาํเป็นตอ้งเพ่ือไดข้อ้มลูบางอยา่งเท่านั้น 

   จากการศึกษาแนวคิดทกัษะยอ่ยการฟังของนกัวิชาการต่างๆ ท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่า ทกัษะ

ยอ่ยของการฟังมีอยูห่ลายทกัษะ และสามารถแบ่งทกัษะยอ่ยเหล่านั้นเป็น 2 ประเภท ตามกระบวนการฟัง 

ได้แก่ กลุ่มทักษะย่อยของกระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน (Bottom up) และกลุ่มทักษะย่อยของ

กระบวนการฟังแบบบนลงล่าง (Top down) นอกจากน้ียงัสามารถจดัประเภทของทกัษะย่อยออกเป็น       

5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ทกัษะทางดา้นการรับรู้ 2) ทกัษะทางภาษา    3) ทกัษะการใชค้วามรู้และประสบการณ์   

4) ทกัษะการรับมือกบัขอ้มลูข่าวสาร และ 5) ทกัษะการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูพ้ดู  

  เม่ือผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัทกัษะย่อยของการฟังภาษาต่างประเทศ จากแนวคิด

ของนักวิชาการดังกล่าวข้างตน้ จึงได้สังเคราะห์ทักษะย่อยการฟังสําหรับงานวิจัยน้ี โดยพิจารณาถึง

ลกัษณะร่วมบางประการท่ีคลา้ยคลึงกนัของการแบ่งประเภททกัษะยอ่ยการฟังต่างๆและกาํหนดเป็นกลุ่ม

ของทกัษะยอ่ยของการฟังท่ีนาํมาใชศึ้กษาในการวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความ

จาํเป็นในการพฒันาทกัษะการฟังเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียน ผูว้ิจยัจึงกาํหนดทกัษะย่อยการฟังท่ีนาํไปใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย  14  ทกัษะย่อยการฟัง ไดแ้ก่ 1) ฟังเพ่ือจบัใจความสาํคญัหรือประเด็น

หลกัได ้ 2)  ฟังเพ่ือเขา้ใจขอ้มลูรายละเอียดเฉพาะเจาะจง  3) ฟังเพ่ือสรุปหรืออนุมานเร่ืองท่ีฟัง  4) ฟังเพ่ือ

แยกแยะความจริงและความคิดเห็น 5) ฟังเพ่ือคาดการณ์หรือทาํนายเร่ืองท่ีฟัง  6) ฟังเพ่ือเขา้ใจจุดประสงค์

ของผูพ้ดู 7) ฟังเพ่ือเขา้ใจทศันคติหรือความคิดเห็นของผูพ้ดู 8) ฟังเพ่ือเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึกของผู ้

พดู 9) ฟังเพ่ือแยกแยะสาเหตุและผลของเร่ืองท่ีฟังได ้ 10) ฟังเพ่ือเขา้ใจความหมายโดยนัยของเร่ืองท่ีฟัง 

11) ฟังเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนหรือต่างในเน้ือเร่ืองท่ีฟัง  12) ฟังเพ่ือบอกลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั

ของเร่ืองท่ีฟัง 13) ฟังเพ่ือเขา้ใจปัญหาและวิธีแกไ้ขปัญหาจากเร่ืองท่ีฟังได ้และ 14) ฟังเพ่ือตดัสินคุณค่า

ของเร่ืองท่ีฟังได ้

       1.3.2  ทักษะย่อยการพูด 

  ทกัษะการพดูเป็นความสามารถในการส่ือสารท่ีสามารถแบ่งออกเป็นทกัษะยอ่ยๆ ได ้ซ่ึง

หนงัสือการสอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ไม่ไดร้ะบุเก่ียวกบัทกัษะยอ่ยการพดูไวอ้ย่างชดัเจน เพราะมุ่งเน้น

สนับสนุนการพูดอย่างคล่องแคล่วให้กับผู ้เ รียน (Sayer, 2005) โดยธรรมชาติของการพูดนั้ น 

ความสามารถในการพดูเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะหรือความสามารถพ้ืนฐานท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการ

พูด ในดา้นโครงสร้างภาษา องค์ประกอบของการพูดชนิดของการปฏิสัมพนัธ์ และความสัมพนัธ์ของ

องคป์ระกอบต่างๆ ในการผลิตคาํพดู ผูพ้ดูแสดงทกัษะการพดูไดแ้ตกต่างกนั จะข้ึนอยูก่บัความสามารถท่ี

เป็นทกัษะยอ่ยเหล่าน้ี (Widdowson, 1998) 
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   ทักษะการพูดเก่ียวข้องกับความสามารถในการใช้หน้าท่ีทางภาษาเพ่ือส่ือสารตาม

จุดประสงคข์องผูพ้ดูไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึง Halliday (1975) เสนอกรอบหนา้ท่ีทางภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร

ไว ้7 ประการ คือ 1) เคร่ืองมือส่ือสาร (Instrumental function) เป็นการพูดเพ่ือแสดงจุดประสงค์ของผูพู้ด 

เช่น การขอ การบอกเล่า 2) การสั่งการ (Regulatory function) เป็นการพูดเพ่ือมอบหมายหรือสั่งการให้

กระทาํบางส่ิงบางอย่าง 3) การปฏิสัมพนัธ์ (Interactional function) เป็นการพูดเพ่ือเข้าสังคม สร้าง

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 4) ดา้นบุคคล (Personal function) การพูดเพ่ือแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล 

ดา้นความเห็น ความรู้สึก 5) การคน้หา (Heuristic function) การพูดเพ่ือคน้คา้ขอ้มูลหรือทดสอบความรู้  

6) การจินตนาการ (Imaginative function) เป็นการพดูเชิงสร้างสรรคเ์พ่ือเล่าเร่ืองราวจินตนาการ หรือเร่ือง

ท่ีแต่งข้ึน และ 7) การให้ข้อมูล (Informative function) การพูดเพ่ือให้ขอ้มูลผูอ่ื้น อธิบายส่ิงต่างๆ โดย

ต่อมา Halliday (1985)  เพ่ิมหน้าท่ีการพูดเขา้มาอีก 1 ประการ คือ การเพลิดเพลิน (Divertive function) 

เป็นการพดูเพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น พดูเร่ืองตลก พดูเป็นปริศนา เป็นตน้ 

  Finocchiaro และ Brumfit (1983) มีความเห็นว่า ในการเ รียนภาษาท่ีสองหรือ

ภาษาต่างประเทศนั้น หลกัสูตรการสอนภาษาควรมีการจดัแบ่งกลุ่มของภาษาโดยใชห้น้าท่ีทางภาษาท่ี

ผูเ้รียนต้องการใช้ส่ือสาร มากกว่าการใช้กฎไวยากรณ์ท่ีเป็นรูปแบบการสอนภาษาดั้ งเดิม ดังนั้ น 

ความสามารถในการพูด จึงแบ่งเป็นกลุ่มตามหน้าท่ีการใชภ้าษาส่ือสาร ซ่ึงมีอยู่ 4 กลุ่ม คือ 1) การพูด

เก่ียวกบับุคคล เช่น การทกัทายและการอาํลา การแนะนาํบุคคลอ่ืนให้รู้จัก การแนะนาํตนเองกบัผูอ่ื้น      

2) การพูดช้ีแนะ เช่น การให้คาํแนะนาํกบัผูอ่ื้น รวมทั้งตนเอง การชกัชวนผูอ่ื้นให้เปล่ียนความคิดเห็น     

3) การพูดพาดพิง เช่น การตั้งสมมติฐานการสร้างและสนับสนุนความคิดเห็น การประเมินผลของการ

กระทาํหรือสถานการณ์  และ 4) การพดูเชิงจินตนาการเช่น การเล่าเร่ือง หรือบรรยายเหตุการณ์การแสดง

ประสบการณ์ หรืออภิปรายเหตุการณ์ท่ีเสมือนจริงเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

  หากกล่าวถึงความสามารถในการพูดส่ือสาร  Canale (1983) อธิบายแนวคิดท่ีพฒันามา

จากแนวคิดของ Canale และ Swain (1980) ว่า การพดูส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีความสามารถแยก

ยอ่ย 4 ดา้น คือ  1) ความสามารถทางไวยากรณ์ (Grammatical competence) ผูพู้ดมีความรู้ความเขา้ใจกฎ

ภาษา เช่น คาํศพัท์ การสร้างคาํ ประโยค และการออกเสียง  2) ความสามารถทางภาษาศาสตร์สังคม 

(Sociolinguistic competence) เป็นการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้ งรูปแบบและ

ความหมาย ซ่ึงมีความหลากหลายในการใชภ้าษาในหน้าท่ีต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัผูส้นทนา จุดประสงค์

ของการส่ือสาร และแบบแผนการส่ือสาร 3) ความสามารถทางถอ้ยคาํ (Discourse competence) มีความ

เขา้ใจการจดัระเบียบของภาษาพดู การใชค้าํเช่ือม และความเช่ือมโยงของถอ้ยคาํ  และ  4) ความสามารถ

เชิงกลยทุธ ์(Strategic competence) เป็นความสามารถท่ีผูพู้ดใชก้ลยุทธ์ส่ือสารทางภาษาหรือท่าทาง เม่ือ

เผชิญปัญหาความบกพร่องดา้นความรู้ทางภาษานั้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับ
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ความรู้ทางภาษามากกว่าการใชภ้าษาส่ือสาร 

  ตามแนวคิดของ Nunan (1989)  ผูพู้ดจะตอ้งมีทักษะความสามารถท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี        

1) ความสามารถในการออกเสียงต่างๆ ของภาษานั้นไดอ้ย่างชดัเจนให้ผูฟั้งเขา้ใจ 2) มีความรู้และเขา้ใจ

คาํพูดท่ีมีเสียงหนักเบา จงัหวะของภาษา และเสียงสูงตํ่าของประโยคในรูปแบบต่างๆ 3) มีระดบัความ

คล่องในการพดูท่ีเป็นธรรมชาติ 4) มีทกัษะทางการส่ือสารระหว่างบุคคลและปฏิสมัพนัธ ์5) ทกัษะในการ

พดูโตต้อบทั้งช่วงเวลาสั้นและช่วงเวลายาว  6) ทกัษะในการจดัการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพูด  7) ทกัษะใน

การเจรจาความหมาย  8) ทกัษะในการฟังบทสนทนา ซ่ึงการสนทนาจะบรรลุผลจาํเป็นตอ้งมีผูฟั้งท่ีดีและ

ผูพ้ดูท่ีดี และ 9) ทกัษะในการรู้จุดประสงคข์องการสนทนาและการเจรจา นอกจากน้ี Nunan เสนอแนะว่า 

ผูส้อนสามารถประยกุตก์ารสอนโดยใชก้ระบวนการพดูแบบล่างไปสู่บน (Bottom up) หมายถึง ผูเ้รียนเร่ิม

จากหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดของภาษา เช่น ออกเสียงพยญัชนะ ไปยงัระดบัคาํและประโยค และกระบวนการพูด

แบบบนลงล่าง (Top down) โดยใหผู้เ้รียนเร่ิมจากการพูดกลุ่มคาํต่างๆ (Chunks) อย่างมีความหมาย แลว้

จึงใชค้วามรู้จากบริบทเพ่ือทาํความเขา้ใจและใชท้กัษะยอ่ยการพดูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

   ต่อมา Kingen (2000) ซ่ึงมีแนวคิดเก่ียวกบัหนา้ท่ีทางภาษาคลา้ยคลึงกบั Halliday (1975) 

ไดอ้ธิบายหนา้ท่ีทางภาษาในการส่ือสาร โดยรวมหนา้ท่ีการพดูแบบเชิงปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ่ื้นและ

การแลกเปล่ียนขอ้มูลไว ้ประกอบดว้ย 12หน้าท่ีของการพูด ไดแ้ก่ 1) ส่วนบุคคล (Personnel) เป็นการ

แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ความเช่ือ และแนวคิดส่วนบุคคล 2) การอธิบาย (Descriptive) อธิบายบุคคล

หรือบางส่ิงบางอย่าง ส่ิงท่ีเป็นจริงหรือจินตนาการ    3) การพรรณนา (Narrative) การเล่าเร่ืองราวหรือ

เหตุการณ์ต่อเน่ืองอยา่งเป็นลาํดบั 4) การสอน (Instructive) เป็นการสอนหรือพดูใหแ้นวทางเพ่ือให้ไดผ้ล

ผลิตบางอย่าง 5) การถาม (Questioning) การถามเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 6) การเปรียบเทียบ 

(Comparative) พูดเปรียบเทียบส่ิงของ บุคคล ความคิด เพ่ือตัดสินส่ิงเหล่านั้ น 7) การจินตนาการ 

(Imaginative) การพูดแสดงภาพความคิดในใจเก่ียวกบับุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ และส่ิงของ 8) การ

ทาํนาย (Predictive) การทาํนายความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ในอนาคต  9) การตีความ (Interpretative) 

การแสดงความหมาย สร้างสมมติฐานและสรุป  10) การชกัชวน (Persuasive) เป็นการพูดเพ่ือเปล่ียน

ความคิด ทศันคติ มุมมองของผูอ่ื้น หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้นทางใดทางหน่ึง  11) การอธิบาย 

(Explanatory) พูดเพ่ืออธิบาย ให้ความกระจ่าง และสนับสนุนความคิด  และ 12) การบอกกล่าว 

(Informative) เป็นการพดูเพ่ือแบ่งปันขอ้มลูข่าวสารกบัผูอ่ื้น 

  Ek  และ Trim (2001) ไดศึ้กษาและพฒันาแนวคิดเพ่ือเสนอกรอบความสามารถในการ

พดูสาํหรับผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) 

โดยพฒันาจดักลุ่มหนา้ท่ีทางภาษาท่ีใชใ้นการพดูส่ือสารข้ึน พร้อมรายละเอียดของภาษาท่ีใชใ้นการแสดง

หนา้ท่ีส่ือสาร (Exponent) ตามจุดประสงคข์องการพูดชนิดต่างๆซ่ึงประกอบดว้ย 6 กลุ่มหน้าท่ีภาษา คือ 
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1) การขอและใหข้อ้มลูท่ีเป็นจริงระหว่างบุคคล เช่น การรายงาน การอธิบาย การเล่า การแกไ้ข การถาม 

และตอบคาํถาม  2) การแสดงทศันคติ ความเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย  3) การตดัสินใจและการจดัการการ

กระทาํรวมถึงการโนม้นา้วผูอ่ื้น เช่นการเสนอความช่วยเหลือการเช้ือเชิญผูอ่ื้นให้กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง 4) 

การเขา้สงัคมเช่นการดึงความสนใจ ทกัทายผูอ่ื้น เม่ือพบเพ่ือนหรือคนรู้จกัการตอบรับคาํทกัทายจากเพ่ือน

หรือคนรู้จกั  5) การใชถ้อ้ยคาํพูดเช่น การแสดงความลงัเล  และ 6) การแกไ้ขคาํพูดตนเอง เช่น การขอ

โอกาสพดู เป็นตน้ 

  Richards และ Renandya (2002) กล่าวถึงการส่ือสารทางวาจาท่ีมีประสิทธิภาพ 

จาํเป็นต้องใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของอวจันภาษา 

(Paralinguistic elements) เช่น โทนเสียงสูงตํ่า อากัปกิริยา ท่าทาง ลกัษณะการเคล่ือนไหว สีหน้าท่ี

แสดงออก หรือภาษาของสงัคมนั้น ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหผู้พ้ดูสามารถส่ือขอ้ความใหผู้ฟั้ง

เข้าใจตรงกัน จากการศึกษาองค์ประกอบและทักษะย่อยการพูดจากแนวคิดของนักการศึกษาและ

นกัวิชาการหลาย สามารถนาํเสนอดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  Brown (2004) กล่าวว่า ทกัษะการพูดภาษาต่างประเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ทกัษะ 

คือ ทกัษะมหภาค (Macro-skills) และทกัษะจุลภาค หรือทกัษะยอ่ย (Micro-skills) กล่าวคือ ทกัษะมหภาค

ของการพูด หมายถึง ผูพู้ดให้ความสาํคญัหรือมีจุดสนใจหน่วยภาษาท่ีใหญ่กว่า เช่น ความคล่องแคล่ว 

ถอ้ยคาํพดู หนา้ท่ีภาษา ลีลาภาษา การเช่ือมโยงคาํและประโยค การส่ือสารดว้ยท่าทาง และทางเลือกใน

การพดูอยา่งมีกลยทุธ ์ส่วนทกัษะยอ่ยการพดู หมายถึง การผลิตกลุ่มของคาํสั้นๆ เช่น หน่วยเสียง หน่วยคาํ 

กลุ่มคาํท่ีตอ้งใชร่้วมกนั (Collocation) หรือกลุ่มคาํวลี ซ่ึงทกัษะยอ่ยต่างๆ มีความสาํคญัมาก ผูเ้รียนควรมี

ความรู้ทั้งรูปแบบภาษา (Forms) และหน้าท่ีของภาษา (Functions) ในการส่ือสารทางวจนภาษา ซ่ึง

ความสามารถจากทกัษะยอ่ยเหล่าน้ีจะพฒันาไปสู่ความสามารถในการพดูส่ือสารไดดี้ข้ึน 

   ตามแนวคิดของ Brown (2004) ลักษณะของทักษะความสามารถในการพูด 

ประกอบดว้ย 6 กลุ่มทกัษะ ไดแ้ก่  1) ทกัษะเลียนเสียง (Imitative) หมายถึง ความสามารถในการฝึกฝน

ออกเสียงสูงตํ่าในประโยคและมุ่งสนใจการออกเสียงท่ีถกูตอ้ง การเลียนเสียงของคาํ วลี และประโยคโดย

การพดูตามส่ิงท่ีไดฟั้ง  2) ทกัษะพดูอยา่งครํ่ าเคร่ง (Intensive) เป็นการให้ผูเ้รียนฝึกลกัษณะการออกเสียง

และโครงสร้างภาษา โดยการมอบหมายงานกลุ่มหรืองานคู่ เช่น ใหอ่้านออกเสียงยอ่หน้า อ่านบทสนทนา

กบัคู่ อ่านขอ้มูลจากแผนผงั และผลดักันอ่าน เป็นต้น  3) ทกัษะโตต้อบ (Responsive) เป็นการฝึกพูด

โต้ตอบและทดสอบความเข้าใจในระดับประโยคหรือบทสนทนาสั้นๆ 4) ทักษะสนทนาติดต่อ 

(Transactional dialogue) ใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนขอ้มลูกนัระหว่างคู่สนทนาในกิจกรรมคู่  5) ทกัษะสนทนา

เชิงสมัพนัธท์างสงัคม (Interpersonal dialogue) เป็นการสนทนาเพ่ือรักษาสัมพนัธ์ทางสังคมมากกว่าการ

ใหข้อ้มลูข่าวสาร เช่น การสมัภาษณ์ บทบาทสมมติ อภิปราย สนทนาและเกม  และ 6) ทกัษะการพูดเด่ียว 
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(Extensive monologue) โดยผูเ้รียนพดูบรรยายรายงาน สรุป เล่าเร่ือง หรือกล่าวคาํพดูสั้นๆ  

  นอกจากน้ี Brown (2004) อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างทกัษะมหภาค

และทกัษะจุลภาคของการพดูไว ้จาํนวน 16 ทกัษะ โดยแบ่งออกเป็นทกัษะมหภาค จาํนวน 5 ทกัษะ และ

ทกัษะจุลภาค จาํนวน  11 ทกัษะ ดงัน้ี 

        1. ทกัษะมหภาคของการพดู มี 5 ทกัษะ คือ 1) ความสามารถในการพูดตามสถานการณ์ 

หนา้ท่ีภาษา คู่สนทนา  และเป้าหมายในการส่ือสารไดอ้ย่างเหมาะสม 2) ความสามารถในการใชร้ะดบั

ภาษา (Register) ภาษามีนยั (Implicature) ขอ้ตกลงในการใชภ้าษา และลกัษณะทางภาษาศาสตร์สังคมใน

การสนทนาแบบตวัต่อต่อ  3) ความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์และการ

ส่ือสาร เช่น ใจความสาํคญั ใจความสนบัสนุน ขอ้มลูใหม่ ขอ้มลูท่ีไดรั้บ ภาษาทัว่ไป และการให้ตวัอย่าง 

4) ความสามารถในการแสดงสีหนา้ท่าทาง ประกอบการพูดเพ่ือส่ือความหมาย และ 5) ความสามารถใน

การพฒันาและใชก้ลยทุธก์ารพดูต่างๆ เช่น การเนน้ย ํ้าคาํสาํคญั การพดูใหม่ การตีความหมายคาํจากบริบท 

การขอความช่วยเหลือ และการประเมินว่าคู่สนทนาเขา้ใจถกูตอ้งหรือไม่ 

        2. ทกัษะจุลภาคหรือทกัษะย่อยการพูด ประกอบดว้ย  11 ทกัษะ คือ 1) พูดดว้ยหน่วย

เสียงภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั  2) พดูกลุ่มคาํของภาษาท่ีมีความยาวแตกต่างกนั  3) พดูภาษาองักฤษแบบ

มีเสียงหนกัเบา คาํท่ีตอ้งเนน้เสียงและตาํแหน่งท่ีไม่มีเสียงหนกัเบา โครงสร้างจงัหวะภาษาพดู และการใช้

เสียงสูงตํ่าในประโยค  4) สามารถพดูโดยรูปแบบการลดรูปของคาํศพัทแ์ละวลี 5) ใชป้ริมาณหรือจาํนวน

คาํศพัทท่ี์เหมาะสมเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการใชภ้าษา 6) พดูอยา่งคล่องแคล่วดว้ยอตัราความเร็วแตกต่างกนั 

7) ตรวจสอบการพดูของตนเองและใชเ้คร่ืองมือทางกลยุทธ์หลากหลาย เช่น การหยุดพูด ใชค้าํพูดเสริม 

แกไ้ขคาํพูดตนเอง ยอ้นกลบัไปพูดใหม่ เพ่ือเพ่ิมความชดัเจนของคาํพูด 8) ใชป้ระเภทของคาํในหน้าท่ี

ต่างๆ (เช่น คาํนาม คาํกริยา) ระบบภาษา (เช่น กาล พหูพจน์) การเรียงคาํในประโยค รูปแบบ กฎ และรูป

ย่อย 9) พูดอย่างเป็นธรรมชาติ ใชว้ลีและประโยคเหมาะสม การหยุดพูด การหยุดจังหวะเพ่ือหายใจ        

10) พดูความหมายเฉพาะในรูปแบบการพดูแตกต่างกนั และ 11) ใชค้าํเช่ือมต่างๆ ในการพดูส่ือสาร 

  จากการศึกษาแนวคิดทกัษะย่อยการพูดของนักวิชาการต่างๆ ดงักล่าว สรุปไดว้่า การ

จาํแนกประเภทของทกัษะย่อยการพูดนั้น นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการพูดและการวดั

ประเมินทกัษะการพดูของผูเ้รียน ทั้งน้ี ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการออกเสียง คาํศพัท ์และหนา้ท่ี

ของภาษา โดยการฝึกฝนเรียนรู้จากกิจกรรมส่ือสารต่างๆ จึงจะสามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างเหมาะสม ผูว้ิจยั

ไดศึ้กษาสงัเคราะห์และพิจารณาลกัษณะร่วมบางประการของทกัษะย่อยการพูด เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน

การศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียนในการพฒันาทกัษะการพดู และนาํขอ้มลูไปใชใ้นการออกแบบ

การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นของผูเ้รียน การจดัแบ่งความสามารถในการ

พดูโดยใชห้นา้ท่ีทางภาษาเพ่ือจุดประสงคใ์นการพดูตามสถานการณ์ 
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  ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดทกัษะยอ่ยการพดูส่ือสารตามหนา้ท่ีทางภาษา โดยใชเ้ป็น

แนวทางในการศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียนดา้นทกัษะการพดู และเป็นขอ้มูลสาํคญัในการออกแบบการ

เรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย 18 ทกัษะยอ่ยการพูด ดงัน้ี  1) พูดเพ่ือทกัทายและตอบรับคาํทกัทายผูอ่ื้น  

2) พดูเพ่ือแนะนาํตนเองและผูอ่ื้น  3) พูดเพ่ือบอกทิศทางหรือสถานท่ีตั้ง  4)  พูดเพ่ือแสดงความคิดเห็น

และสนับสนุนความคิดเห็น 5) พูดเพ่ือเชิญชวนและตอบรับคาํเชิญชวน  6) พูดเพ่ือขออนุญาตให้หรือ

ไม่ใหก้ารอนุญาตกบัผูอ่ื้น  7) พดูเพ่ือบอกความชอบหรือไม่ชอบเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  8) พูดเพ่ืออธิบาย

ลกัษณะคนสถานท่ีและส่ิงของ  9) พดูเพ่ือบอกการคาดการณ์หรือการทาํนาย  10) พดูเพ่ือการเปรียบเทียบ

หรือเปรียบต่าง  11) พูดเพ่ือเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ในอดีต 12) พูดเพ่ือให้คาํแนะนาํหรือตกัเตือนผูอ่ื้น   

13) พูดเพ่ือขอร้องหรือขอความช่วยเหลือและตอบรับความช่วยเหลือ  14) พูดเพ่ือขอและให้ขอ้มูล

รายละเอียดเก่ียวกบัคนสถานท่ีและส่ิงของ  15) พูดเพ่ือแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเอง 16) พูด

เพ่ืออธิบายสาเหตุและผลของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  17) พดูเพ่ือลาํดบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์  และ 18) พูด

เพ่ือเปิดหรือปิดการสนทนา 

 

2. การสอนทกัษะฟัง-พูด และกลยุทธ์การเรียนภาษา 

  ในหัวข้อน้ี เป็นประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับการสอนทักษะฟัง-พูดภาษาท่ีสองหรือ

ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 1) ความหมายการสอนทกัษะฟัง-พูด   

2) แนวคิดทฤษฎีการสอนทักษะฟัง-พูด 3) แนวทางการสอนทักษะฟัง-พูด แบ่งเป็น 3 ข้อย่อย คือ         

3.1) วิธีการสอนทักษะฟัง-พูด 3.2) การจัดกิจกรรมการสอนทักษะฟัง-พูด และ 3.3) การวัดและ

ประเมินผลทกัษะฟัง-พดู และ 4) กลยุทธ์การฟัง-พูด แบ่งเป็น 5 ขอ้ย่อย คือ 4.1) ความหมายกลยุทธ์การ

ฟัง-พดู   4.2) ประเภทกลยุทธ์การฟัง-พูด  4.3) แนวคิดทฤษฎีการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด  4.4) รูปแบบ

การสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด และ 4.5) วิธีการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด ทั้งน้ี ผูว้ิจยันาํผลจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในหัวข้อน้ี ไปใชก้าํหนดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเรียนรู้ และการ

ทดสอบวดัผล เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 2.1 ความหมายการสอนทกัษะฟัง-พูด 

  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาค้นควา้เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นความหมายการสอน

ทกัษะการฟัง-พดู ซ่ึงมีนกัวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายความหมายของการสอนทกัษะ

การฟัง-พดูภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศไวห้ลากหลายแนวคิด โดยผูว้ิจยัขอนาํเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 

ความหมายการสอนทกัษะการฟัง และความหมายการสอนทกัษะการพดู ดงัน้ี 
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      2.1.1 ความหมายการสอนทักษะฟัง 

  จากวิวฒันาการของการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ การเรียนการสอนทกัษะ

ฟังเป็นทกัษะท่ีไม่ไดรั้บความสนใจเร่ือยมาจนกระทัง่แนวคิดการสอนภาษาแบบฟังพูด (Audio-lingual 

approach) เร่ิมมีบทบาทสาํคญัต่อการใหค้วามสาํคญัและการพฒันาทกัษะการฟังในช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 

หลงัจากนั้น การสอนทักษะฟังได้รับความสนใจและตระหนักต่อความสําคญัมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลจาก

แนวคิดการสอนภาษาเนน้ความสามารถในการส่ือสาร (River,1980) ในช่วงปี 1980-1990 มีงานวิจยัเน้น

บทบาทสาํคญัของทกัษะการฟังท่ีมีต่อการรับรู้ภาษาเพ่ิมมากข้ึน (Brown and Yule, 1983; Ellis, 1994; 

Faerch and Kasper, 1986)  ตั้งแต่นั้นมา ทกัษะการฟังและความเขา้ใจในการฟังไดรั้บความสนใจอยา่งเป็น

ระบบมากข้ึนในการเรียนการสอนภาษาในชั้นเรียน ทาํให้มีงานวิจยัท่ีสรุปผลสอดคลอ้งกนัโดยช้ีชดัว่า 

ผูเ้รียนควรไดรั้บการสอนทกัษะการฟังในชั้นเรียนภาษา ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัดา้นการ

สอนทกัษะฟังนบัแต่นั้นจนถึงปัจจุบนั กล่าวคือ เป็นการเปล่ียนแนวคิดจากเดิมว่าทกัษะการฟังเป็นทกัษะ

ท่ีไม่จาํเป็นตอ้งสอนให้กบัผูเ้รียนตามแนวการสอนแบบการฟังพูด มาเป็นแนวคิดใหม่ท่ีสนับสนุนการ

สอนทกัษะฟังเน้ือหา ความเขา้ใจในการฟังคาํถาม และการสอนท่ีเนน้กลยทุธก์ารฟังในปัจจุบนั 

  วิธีการสอนทกัษะการฟังไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามแนวคิดการสอนภาษา ในยุคแรก

การสอนฟังเนน้ใหผู้เ้รียนฟังแลว้พดูตาม (Listen to repeat) การฟังแลว้ตอบคาํถามเพ่ือวดัความเขา้ใจ ซ่ึง

มาจากแนวคิดของการสอนแบบฟัง-พูด ต่อมาไดเ้ปล่ียนวิธีการสอนฟังให้เป็นการฟังในชีวิตประจาํวนั 

(Real life listening) ตามแนวคิดการสอนแนวส่ือสาร และการสอนฟังเน้นกระบวนการเรียนรู้ในการฟัง

แทนการเนน้ไปท่ีผลลพัธก์ารฟัง (Vandergrift, 2004) กล่าวคือ ในช่วงปี 1970 การสอนฟังส่วนใหญ่เป็น

การพฒันากระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บนให้กบัผูเ้รียน ซ่ึงมุ่งสอนให้ผูเ้รียนสามารถระบุคาํ ขอบเขต

ของประโยค เสียงของแต่ละคาํ และการรวมของเสียง หลงัจากนั้นหลายปีต่อมา แนวคิดการสอนเปล่ียน

มาใหค้วามสาํคญักบัโครงสร้างทางความคิดของผูเ้รียนมากกว่าความรู้ทางภาษา จึงมีการสอนทกัษะฟัง

โดยมุ่งเน้นกระบวนการฟังแบบบนลงล่าง เป็นการพฒันาความรู้อภิปัญญา และกระตุ้นให้ผูเ้รียนใช้

ความรู้ภูมิหลงั เช่น ความคุน้เคยในเร่ืองท่ีฟัง ตวัช้ีแนะทางคาํพูด และภาษาในสถานการณ์ส่ือสาร การ

สอนทกัษะฟังทั้งสองกระบวนการประสบความสาํเร็จในการพฒันาทกัษะฟังให้กบัผูเ้รียน และแนวโน้ม

ความสนใจในปัจจุบนั เป็นการศึกษาความเขา้ใจในการฟังซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาของแนวคิดทฤษฎี

การรับรู้ภาษาท่ีสอง โดยแนวการสอนทกัษะฟังเนน้ท่ีความสาํคญัและประโยชน์ของการใชก้ลยทุธก์ารฟัง

เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจ และช่วยใหผู้เ้รียนเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้มากข้ึน 

  การสอนทกัษะฟังในภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศท่ีแพร่หลายท่ีผ่านมา เป็นการ

สอนตามรูปแบบของกระบวนการฟัง ซ่ึงประกอบด้วย 1) การสอนฟังแบบล่างไปสู่บน (Bottom-up 

approach) และ 2) การสอนฟังแบบบนลงล่าง (Top-down approach) โดยการสอนฟังแบบล่างไปสู่บนมี
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สมมติฐานว่า การฟัง คือ กระบวนการถอดรหสัเสียงท่ีไดย้นิและมีลกัษณะเป็นเสน้ตรง โดยเร่ิมจากการฟัง

หน่วยเสียงท่ีมีความหมายท่ีเลก็ท่ีสุดไปสู่การฟังขอ้ความทั้งหมด ลกัษณะกิจกรรมการสอน เช่น การพูด

ซํ้า การเขียนตามคาํบอก (Dictation) การเขียนคาํศพัท์ (Dictogloss) และการสอนฟังแบบบนลงล่าง เป็น

การสอนใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้ทางอภิปัญญา โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชโ้ครงสร้างทางความคิดในขั้นก่อนการ

สอนฟัง ประกอบดว้ยความรู้และประสบการณ์เดิม ความรู้ทัว่ไป ความรู้ทางสงัคมวฒันธรรม และบริบท

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจบัใจความสาํคญั และคาดคะเนส่ิงท่ีกาํลงัฟังต่อไป   

  นับตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1990 งานวิจัยดา้นการฝึกอบรมกลยุทธ์การเรียนรู้เร่ิมมีบทบาท

สาํคัญในการเรียนการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ โดยนักวิชาการคนสาํคญัในดา้นน้ี คือ 

Oxford (1990) ไดศึ้กษาและอธิบายประเภทของกลยทุธก์ารเรียนรู้ภาษาทัว่ไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลยทุธ์

ทางตรงและกลยุทธ์ทางออ้ม ในขณะท่ี O'Malley และ Charmot (1990) คิดเห็นต่างจาก Oxford (1990) 

โดยแบ่งกลุ่มกลยุทธ์เป็น 3 กลุ่ม คือ กลยุทธ์ทางปัญญา กลยุทธ์อภิปัญญา และกลยุทธ์ทางอารมณ์และ

สงัคม ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกบักลยทุธก์ารเรียนรู้เป็นความพยายามอธิบายว่า ผูท่ี้มีความสามารถในการฟังใช้

กลยทุธใ์ดใหป้ระสบผลสาํเร็จในการฟัง เพ่ือนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาการสอนฟังท่ีเน้นกลยุทธ์

การเรียนรู้ ทาํให้มีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการใช้และประโยชน์กลยุทธ์การฟังเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งให้

ความสาํคญักบัการสอนกลยทุธก์ารเรียนรู้ในหลกัสูตรการสอนฟัง  

  จากแนวคิดความหมายการสอนทกัษะฟังดงักล่าว สรุปไดว้่า การสอนทกัษะฟัง เป็นการ

จดักระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทักษะฟังเพ่ือความเขา้ใจ โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นทั้ง

กระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บนและกระบวนการฟังแบบบนลงล่าง โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาความรู้

คิดหรืออภิปัญญา กระตุน้ใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้ภูมิหลงั ใชต้วัช้ีแนะทางคาํพูด นํ้ าเสียง ภาษาและบริบทใน

สถานการณ์ส่ือสาร และการใช้กลยุทธ์การฟัง เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในการฟังและเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึน 

                    2.1.2. ความหมายการสอนทักษะพูด 

  ทกัษะการพดูเป็นทกัษะผลิตสาร (Productive skill) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัทกัษะการเขียน

หลายประการ การสอนทกัษะพูดจึงมีความคลา้ยคลึงกบัการสอนเขียน (Harmer, 1991) แต่ก็มีความ

แตกต่างอยูบ่างประการ เน่ืองจากการพูดเป็นการส่ือสารทางวาจาท่ีสามารถโตต้อบส่ือสารโดยฉับพลนั

การสอนพูด ทั้งน้ี  Harmer (1991) อธิบายว่าการสอนทกัษะพูด มีองค์ประกอบท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ     

1) การนาํเสนอความรู้ใหม่ดา้นภาษาให้กับผูเ้รียน   2) การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกฝน และ 3) การจัด

กิจกรรมส่ือสารท่ีหลากหลาย  

  Ur (1996) กล่าวว่า จากทักษะภาษาทั้งส่ี คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

ทกัษะการพดูเหมือนเป็นทกัษะสาํคญัท่ีสุด เน่ืองจากผูท่ี้รู้ภาษาคือผูท่ี้พูดภาษานั้นได ้ทกัษะการพูดเป็น
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ความรู้ทั้งหมดของการใชภ้าษา และผูเ้รียนภาษาใหค้วามสนใจเรียนรู้ทกัษะการพดูเป็นอนัดบัแรก เทคนิค

การสอนพดูและกิจกรรมในชั้นเรียน อาทิ การอภิปราย เช่น การอธิบายภาพ การหาความแตกต่างของภาพ 

ส่ิงท่ีเหมือนกนั การแกปั้ญหา และการแสดงบทบาทสมมติ เช่น การสนทนาคู่ การแสดงละคร การจาํลอง

สถานการณ์ เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูส้อนควรจดักิจกรรมเป็นกลุ่ม กิจกรรมท่ีใชภ้าษาอยา่งง่าย เลือกหวัขอ้พูดท่ีอยู่

ในความสนใจของผู ้เ รียน ให้การสอนหรือฝึกฝนทักษะการอภิปราย และมุ่งเน้นให้ผู ้เ รียนใช้

ภาษาเป้าหมายในกิจกรรมเรียนรู้ให้มากท่ีสุด กิจกรรมการพูดท่ีประสบความสาํเร็จ คือ กิจกรรมท่ีเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนภาษาแต่ละคนไดพู้ดมากข้ึน มีแรงจูงใจเพ่ิมมากข้ึน และการมีความสามารถในการใช้

ภาษาสูงข้ึน  โดยเป้าหมายสาํคญัของการสอนทกัษะพดู คือ ใหผู้เ้รียนสามารถพูดไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ใช้

ภาษาแสดงความสามารถของตนเองในดา้นความคิดเห็น ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกนึกคิด ไดอ้ย่างมี

เหตุผลและถกูตอ้ง โดยไม่ชกัชา้ตะกุกตะกกั 

  Mackey (2002) อธิบายการสอนทกัษะพูดว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความสามารถ     

3 ประการ คือ 1) ความรู้ดา้นกลไกภาษา (Mechanics) ไดแ้ก่ การออกเสียงไวยากรณ์ และคาํศพัท์ เป็น

ความสามารถในการใชค้าํไดถู้กต้องและเรียงลาํดับคาํไดถู้กตอ้งดว้ยการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง 2) ความรู้

ดา้นหนา้ท่ีทางภาษา (Function)  เพ่ือการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม และการแลกเปล่ียนขอ้มลู หมายถึง ผูพู้ดรู้

ว่าเม่ือใดความชดัเจนของขอ้ความมีความสาํคญั เช่น เม่ือมีการติดต่อ การแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร และรู้

ว่าเม่ือใดไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจชดัเจน เช่น การปฏิสมัพนัธท์างสงัคม การสร้างความสมัพนัธ ์และ 3) ความรู้

ดา้นสงัคมวฒันธรรมและบรรทดัฐาน (Social and cultural rules and norms) ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ คือ มี

ความรู้ด้านการผลดักนัพูด ความเร็วในการพูด การเวน้ช่วงการพูดระหว่างผูพู้ด บทบาทของผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในการพูด การเขา้ใจสถานการณ์พูดระหว่างใครกบัใคร ในบริบทใด เก่ียวกบัอะไรและเพ่ือ

เหตุผลใด 

  ตามแนวคิดของ Nunan (2003) การสอนทกัษะพดู หมายถึง การสอนใหผู้เ้รียนสร้างเสียง

และรูปแบบของคาํพดู การออกเสียงหนกัเบาของคาํศพัท ์รูปแบบการออกเสียงสูงตํ่าในประโยค จงัหวะ

การออกเสียง การเลือกคาํและประโยคท่ีเหมาะสมกบัสถานภาพทางสังคม ผูฟั้ง สถานการณ์ และเร่ืองท่ี

พดู การจดัระเบียบความคิดใหเ้ป็นลาํดบัอยา่งมีความหมายและมีเหตุผล การใชภ้าษาเป็นส่ือในการแสดง

คุณค่าและการตดัสินส่ิงต่างๆ รวมถึงการใชภ้าษาไดอ้ย่างรวดเร็วและมัน่ใจ หรือมีความคล่องแคล่วใน

การพดู กล่าวคือ ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนใหส้ามารถพดูไดอ้ย่างถูกตอ้งและคล่องแคล่ว ผ่านกิจกรรม

การเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ยหรือแบบคู่เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนใชเ้วลาในการพูด (Student talk) มากข้ึน และ

ลดเวลาในการพดูของผูส้อน (Teacher talk) ใหน้อ้ยลง 

  จากความหมายการสอนทกัษะพูดดงักล่าว สรุปไดว้่า การสอนทกัษะพูด เป็นการจัด

กระบวนการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนภาษาทุกคนมีโอกาสฝึกใชภ้าษาเป้าหมายในการพดูใหม้ากท่ีสุด  ผา่น
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กิจกรรมส่ือสารท่ีหลากหลายในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมกลุ่มและคู่ โดยผูส้อนนาํเสนอความรู้ทางภาษาและ

การใชภ้าษาไดอ้ยา่งความเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือในบริบทท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนพดู

ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และใชภ้าษาส่ือสารแสดงความคิดเห็นของตนเองในดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างมีเหตุผลและ

ถกูตอ้ง 

 2.2  แนวคดิทฤษฎีการสอนทักษะฟัง-พูด 

  แนวคิดการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายใน

ปัจจุบัน คือ แนวการสอนภาษาเพ่ือส่ือสาร (Communicative language teaching: CLT) โดยมุ่งเน้น

ความสามารถในการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Richards, 2008) และมีวิธีการสอนเป็นท่ีรู้จกักัน

ทัว่ไป คือ วิธีการสอนแบบ PPP หมายถึง การสอนภาษาตามลาํดับขั้น ดังน้ี 1) ขั้นนาํเสนอเน้ือหา 

(Presentation)   2) ขั้นฝึกปฏิบติั (Practice) และ 3) ขั้นใชภ้าษาส่ือสาร (Production) ซ่ึงมีแนวคิดพ้ืนฐาน

ว่าภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร ดงันั้น เป้าหมายของการสอนภาษา คือ ให้ผูเ้รียนภาษาสามารถ

ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมในบริบทต่างๆ ทางสังคม (Social context) หรือสถานการณ์ส่ือสารในชีวิตจริง 

แนวคิดน้ีเกิดจากความตระหนกัถึงปัญหาท่ีผูเ้รียนไม่สามารถใชภ้าษาส่ือสารได ้แมจ้ะมีความรู้หลกัภาษา

และโครงสร้างทางภาษาเป็นอยา่งดี แต่ไม่สามารถพดูคุยส่ือสารหรือใชภ้าษาท่ีไม่เหมาะสมกบับริบทหรือ

สถานการณ์นั้นๆ (Richards,1990; Savignon, 1991) ดว้ยเหตุดงักล่าว หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาจึง

ควรมีลกัษณะเป็นการสอนภาษาใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ ตามหัวเร่ืองและหน้าท่ี

ภาษา (Notional-functional language) ซ่ึงเป็นหลกัสูตรเน้นความจาํเป็นตอ้งใชภ้าษาของผูเ้รียน การจดั

กิจกรรมตามความสนใจและการใชภ้าษาของผูเ้รียน มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึน

จริงในชีวิตประจาํวนั (Authenticity) เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ผูเ้รียนในการใชภ้าษานอกชั้นเรียน และฝึก

ใชภ้าษาส่ือความหมายโดยมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น จนกระทัง่สามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง 

และเหมาะสม  

  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสอนทักษะฟัง-พูดภาษาท่ีสองหรือ

ภาษาต่างประเทศนั้น ผูว้ิจยัขอนาํเสนอแนวคิดทฤษฎีการสอนท่ีเสนอแนะโดยนักวิชาการและนักการ

ศึกษาหลายท่าน โดยแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ แนวคิดทฤษฎีการสอนทกัษะฟัง และแนวคิดทฤษฎีการ

สอนทกัษะพดู ดงัน้ี 

       2.2.1 แนวคดิทฤษฎีการสอนทักษะฟัง 

  ทกัษะการฟังและการพูดเป็นทกัษะท่ีพฒันาควบคู่กนัเสมอ (Brown, 2001; Harmer, 

2007) การสอนพดูจึงแทรกปนไปกบัการสอนฟังโดยการฝึกควบคู่กนัไป Richards (2003) อธิบายว่า แม้

ทกัษะพดูจะเป็นเป้าหมายสาํคญัในการสอนภาษา แต่ยงัไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควรทั้งการศึกษาในดา้น
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ธรรมชาติของการพดูและแนวการสอนพดู ทั้งน้ี ในช่วงปี 1970 การสอนพูดมีลกัษณะเป็นการพูดซํ้ าตาม

ผูส้อน การจดจาํบทสนทนา การโตต้อบและฝึกฝนซํ้ าๆ (Drill) ในแบบต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นถึงแนวคิดการ

สอนตามวิธีสอนฟัง-พูด (Audiolingual) และการสอนเน้นสถานการณ์ (Situational approach) อยา่งไรก็

ตาม ตั้งแต่ปี 1980 เป็นตน้มา แนวคิดการสอนภาษาไดเ้ปล่ียนมาเป็นการเนน้ความสามารถในการส่ือสาร 

(Communicative competence) ให้ผูเ้รียนส่ือสารโดยใช้ทกัษะการฟังและการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว 

(Fluency) มากข้ึน ซ่ึงมีแนวการสอนทกัษะการพูดท่ีสาํคญั 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) แนวการสอนโดยตรง 

(Direct approach) คือ ใหผู้เ้รียนฝึกภาษาโดยใชอ้งคป์ระกอบและเน้นลกัษณะเฉพาะของการพูด เช่น ฝึก

ใชค้าํเกร่ิน (Gambit)  การผลดักนัพูด (Turn-taking)  กลยุทธ์การถาม (Questioning strategies) เป็นตน้ 

และ 2) แนวการสอนโดยออ้ม (Indirect approach) เป็นการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสนทนาผ่าน

กิจกรรมส่ือสาร เช่น บทบาทสมมติ (Role-play)  เล่าเร่ือง (Storytelling)  เป็นตน้ การจดักิจกรรมส่ือสาร

ต่างๆ ก็เพ่ือให้ผูเ้รียนพยายามส่ือสารแมมี้ขอ้จาํกดัความรู้ทางภาษา ทาํให้ผูเ้รียนมีพฒันาการใชก้ลยุทธ์

ส่ือสาร (Communication strategies) และการเจรจาความหมาย (Negotiation of meaning) ซ่ึงมีผลช่วย

พฒันาทกัษะการฟังและการพดู 

   Richards (2008) กล่าวถึงการเรียนรู้ทกัษะฟังในภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศนั้น มี

อยู่ 2 ลกัษณะ คือ 1) การฟังเพ่ือความเขา้ใจ (Listening as comprehension) และ 2) การฟังเพ่ือการรับรู้ 

(Listening as acquisition) หนา้ท่ีหลกัของการฟังเพ่ือความเขา้ใจในการเรียนภาษา คือ การฟังเพ่ือเอ้ือต่อ

ความเขา้ใจในภาษาพดู (Spoken discourse) ส่วนการฟังเพ่ือการรับรู้เป็นการฟังเพ่ือพฒันาความสามารถ

ทางภาษา กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการฟังเพ่ือความเข้าใจ ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ                  

1) กระบวนการล่างไปสู่บน (Bottom-up process)  เป็นความเขา้ใจท่ีเกิดจากกระบวนการถอดรหัส 

(Decoding process) โดยเร่ิมจากถอดความหมายหน่วยเสียงท่ีเล็กท่ีสุดแลว้จึงเช่ือมโยงไปสู่คาํ ประโยค 

และคาํพูด และ 2) กระบวนการบนลงล่าง (Top-down process) เป็นการเก็บขอ้มูลการฟังแลว้จึงสร้าง

ความหมายโดยใชต้วัช้ีนาํ (Clue) เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้และสถานการณ์ท่ีฟัง ซ่ึง

กระบวนการทั้งสองเป็นท่ียอมรับและนาํไปใชเ้ป็นแนวการสอนกลยทุธก์ารฟังในชั้นเรียนอยา่งแพร่หลาย 

อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ไปกระบวนการฟังทั้งสองเกิดข้ึนพร้อมกนัในสถานการณ์ส่ือสารในชีวิตจริง ผูฟั้งจะ

ใชก้ระบวนการใดมากน้อยกว่ากนัข้ึนอยู่กบัความคุ้ยเคยของผูฟั้งท่ีมีต่อหัวข้อและเน้ือหา ปริมาณและ

ประเภทของสาร รวมทั้งวตัถุประสงคข์องผูฟั้ง 

  การสอนทกัษะฟังในภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศท่ีแพร่หลายเป็นการสอนตาม

รูปแบบของกระบวนการฟัง (Richards, 2006) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ1) การสอนฟังแบบล่างไปสู่

บน (Bottom-up approach) ท่ีมีสมมติฐานว่า การฟังคือกระบวนการถอดรหัสเสียงท่ีไดย้ินและมีลกัษณะ

เป็นเสน้ตรง โดยเร่ิมจากการฟังหน่วยเสียงท่ีมีความหมายท่ีเลก็ท่ีสุดไปสู่การฟังขอ้ความทั้งหมด ลกัษณะ
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กิจกรรมการสอน เช่น การพดูซํ้า การเขียนตามคาํบอก (Dictation) การเขียนคาํศพัท ์(Dictogloss)  และ 2) 

การสอนฟังแบบบนลงล่าง (Top-down approach) เป็นการสอนให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้ทางอภิปัญญา โดย

กระตุน้ใหผู้เ้รียนใชโ้ครงสร้างทางความคิดในขั้นก่อนการสอนฟัง ประกอบดว้ยความรู้และประสบการณ์

เดิม ความรู้ทัว่ไป ความรู้ทางสงัคมวฒันธรรม และบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจบัใจความสาํคญั และคาดคะเน

ส่ิงท่ีกาํลงัฟังต่อไป อยา่งไรก็ตาม ในสถานการณ์ส่ือสารจริงนั้น ผูฟั้งใชท้ั้งกระบวนการฟังแบบล่างไปสู่

บนและกระบวนการฟังแบบบนลงล่างในขณะเดียวกนัเพ่ือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ  

  หลกัการออกแบบเทคนิคการสอนฟังตามแนวคิดของ Brown (2001) เสนอแนะว่าการ

ออกแบบเทคนิคการสอนความเข้าใจในการฟังมีแนวปฏิบัติ 6 ประการ คือ 1) หลกัสูตรการสอน

ภาษาองักฤษควรใหค้วามสาํคญักบัทั้ง  4 ทกัษะภาษา และใหค้วามสาํคญักบัเทคนิควิธีการสอนเพ่ือพฒันา

ความเขา้ใจในการฟังของผูเ้รียน  2) ใชเ้ทคนิควิธีการสอนฟังเพ่ือสร้างแรงจูงใจภายในของผูเ้รียนตาม

ความสนใจและเป้าหมายการเรียนรู้  3) ใช้เน้ือหาภาษาท่ีเสมือนจริง ในกิจกรรมการฝึกให้ผูเ้รียนฟัง

มากกว่าภาษาท่ีดดัแปลงเพ่ือใชเ้ฉพาะกิจกรรมในชั้นเรียน  4) พิจารณารูปแบบของการโตต้อบการฟัง

อยา่งรอบคอบเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน  5) ผูส้อนควรสนับสนุนการใชก้ลยุทธ์การฟังให้กบั

ผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนตระหนกัวิธีการเรียนรู้อยา่งไร โดยการพฒันาความสามารถในการใชก้ลยทุธเ์พ่ือการ

ฟังท่ีมีประสิทธิผล เช่น การคน้หาคาํสาํคัญ การคาดเดาจุดประสงค์ของผูพู้ด เป็นต้น และ 6) การใช้

เทคนิคการสอนผสมผสานระหว่างกระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บนและการฟังแบบบนลงล่าง เพ่ือให้

ผูเ้รียนฝึกใชก้ระบวนการฟังทั้งสองทิศทางเพ่ือช่วยเขา้ใจภาษาในสถานการณ์ส่ือสารจริง 

  นอกจากน้ี Rost (2002) ไดเ้สนอแนวคิดหลกัการสอนทกัษะฟังท่ีควรพิจารณาสาํหรับ

ผูส้อน โดยมีลกัษณะสาํคญั 3 ประการ คือ 1) ผูส้อนควรวางแผนการสอนโดยเร่ิมจากศึกษาความสนใจ

และความจาํเป็นตอ้งพฒันาทกัษะภาษาของผูเ้รียน และมุ่งเน้นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผูเ้รียน    

2) บทบาทของผูส้อนควรเปล่ียนจากผูใ้หค้าํบรรยายเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้ และ

สนับสนุนช่วยเหลือให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและสนใจในกิจกรรมทักษะฟัง และ 3) การเรียนการสอน

โดยรวมควรจดัระเบียบอยา่งเป็นระบบ มุ่งเนน้การใชป้ระโยชน์ของแหล่งขอ้มูลและดาํเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้ใหมี้ลกัษณะยดืหยุน่และสนุกสนาน 

  ในการสอนทกัษะฟังนั้น  Harmer (1991)  มีขอ้เสนอแนะท่ีผูส้อนภาษาควรคาํนึงถึงใน

การจดัการเรียนการสอน รายละเอียดมีดงัน้ี 

         1. การสอนคาํศพัทก่์อนกิจกรรมฟัง (Pre-teaching vocabulary) ช่วยใหผู้เ้รียนขจดัปัญหา

ความเข้าใจด้านคําศพัท์ก่อนการฟัง โดยให้คาํศพัท์เพียงบางส่วนของเน้ือเร่ืองเพ่ือฝึกให้ผูเ้รียนไม่

จาํเป็นตอ้งพยายามเขา้ใจทุกคาํพดู แต่ฟังเพ่ือเขา้ใจประเด็นหรือใจความสาํคญัทัว่ไป หรือการใชค้าํศพัท์

เพ่ือสร้างความสนใจและกระตุ้นให้ผูเ้รียนใช้โครงสร้างทางความคิดในการคาดคะเนส่ิงท่ีฟังต่อไป 
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หลงัจากท่ีแนะนาํหวัขอ้ ชนิดของเร่ือง และคาํอธิบายใหก้บัผูเ้รียน  

        2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดฟั้งบ่อยๆ และมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยฝึกให้

ผูเ้รียนฟังทั้งการฟังแบบมุ่งมัน่ เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนฟังเพ่ือบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ และ

การฟังนอกเวลา เป็นการฟังแบบเพลิดเพลินช่วยให้ผูเ้รียนมีคลงัคาํศพัท์และรู้จักรูปแบบประโยคท่ี

หลากหลายเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงผูส้อนควรคาํนึงถึงระดับความสามารถของผูเ้รียนในการเลือกเน้ือหาท่ี

มอบหมายให้ฟัง เพราะเม่ือผูเ้รียนได้รับข้อมูลท่ีพอเข้าใจได้บางส่วน ผูเ้รียนจึงใช้ความรู้ท่ีมีหรือ

โครงสร้างทางความคิดในการแกปั้ญหาวามรู้ทางภาษาและเป็นการพฒันาทกัษะการฟังของผูเ้รียน ใน

กิจกรรมฟังควรให้ผูเ้รียนมีโอกาสฟังมากกว่าหน่ึงคร้ัง ส่งเสริมให้ผูเ้รียนโต้ตอบแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง  

         3. ความเสมือนจริงของภาษา (Authenticity) ท่ีใชส้ําหรับการฝึกฟังให้ผูเ้รียนควรมี

ลกัษะเป็นภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัจริงท่ีผูเ้รียนอาจตอ้งเผชิญสถานการณ์ส่ือสารนั้น Harmer (1991) 

อธิบายเสริมว่าการใช้ส่ือการสอนฟังท่ีเสมือนจริง เช่น บทสนทนาเจา้ของภาษา รายงานข่าว อาจลด

แรงจูงใจในการฟังของผูเ้รียนเพราะไม่สามารถเขา้ใจ ดงันั้น ผูส้อนจาํเป็นตอ้งจดัลาํดบัความยากง่ายของ

กิจกรรมการฟังใหเ้หมาะสม นอกจากน้ีการสอนกลยทุธก์ารเรียนรู้ช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้

การฟังไดดี้ข้ึน 

   Harmer (1991) ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรพฒันากลยุทธ์เรียนรู้ควบคู่ไปกบัการสอน

โดยใชว้ิธีการ  4 ลกัษณะ ดงัน้ี 1) ผูส้อนควรแนะนาํการใชต้าํราเรียนอย่างไรในการเรียนรู้ 2) ผูส้อนไม่

ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้ภาษาแม่เม่ือทาํกิจกรรมฝึกพูด 3) ผูส้อนต้องอธิบายและแสดงวิธีการเขา้ใจ

ความหมายหรือใจความสาํคญัของเน้ือหาไดอ้ย่างไร และ 4) ผูส้อนควรเตรียมพร้อมผูเ้รียนให้รับมือกบั

คาํศพัทท่ี์ไม่คุน้เคย 5) ผูส้อนควรอธิบายการใชพ้จนานุกรมให้ดีท่ีสุดไดอ้ย่างไร นอกจากน้ี บทบาทของ

ผูส้อนในชั้นเรียนมีผลต่อบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก ผูส้อนจึงมีหนา้ท่ีสร้างบรรยากาศ

ท่ีเป็นมิตรและสนบัสนุนการเรียนรู้  

  จากแนวคิดการสอนทกัษะการฟังดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ในขั้นแรกผูส้อนควรศึกษา

ความสนใจและความจาํเป็นตอ้งพฒันาทกัษะการฟังของผูเ้รียน จากนั้นนาํขอ้มูลไปใชใ้นการออกแบบ

และจดักิจกรรมการฟังอยา่งเป็นระบบ เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั

ในการสร้างแรงจูงใจในการฟังให้กบัผูเ้รียน โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูส้นับสนุนช่วยเหลือให้ผูเ้รียน

ตระหนกัใชโ้ครงสร้างความคิด ดา้นความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ทั้งความรู้ทัว่ไป ความรู้ทางสงัคม

และวฒันธรรม เพ่ือช่วยใหเ้กิดการเขา้ใจในการฟังมากข้ึน ควบคู่ไปกบัการใชค้วามรู้ทางภาษา ซ่ึงผูเ้รียน

ควรไดรั้บการเตรียมความพร้อมในขั้นก่อนฟัง โดยการสนทนาหรืออภิปรายเก่ียวกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีฟัง 

คาํศพัท์ท่ีได้ยิน และเน้ือหาท่ีฟังควรเรียงลาํดับ โดยเร่ิมจากเน้ือหาท่ีง่ายและค่อยเพ่ิมความยากหรือ
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ซบัซอ้นข้ึน สนบัสนุนใหผู้เ้รียนตรวจสอบและแกไ้ขความเขา้ใจ โตต้อบแลกเปล่ียนความคิดเห็นในชั้น

เรียนโดยการอภิปรายร่วมกนัในขณะฝึกฟัง สนับสนุนให้ผูเ้รียนสะทอ้นความคิดต่อประเด็นท่ีเขา้ใจไม่

ชดัเจน จากนั้นใหผู้เ้รียนฟังเน้ือหาเพ่ือยืนยนัและประเมินผลความเขา้ใจของตนเอง ดงันั้น การสอนฟัง

อยา่งเป็นขั้นตอนตามแนวคิดการสอนฟังและขอ้เสนอแนะดงักล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะ

ฟังของผูเ้รียนใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

       2.2.2 แนวคดิทฤษฎีการสอนทักษะพูด 

   ในการสอนทักษะพูดนั้น Harmer (1991) เห็นว่าส่ิงสําคัญท่ีผูเ้รียนภาษาจาํเป็นต้อง

ปฏิบัติในการเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ  คือ ผูเ้รียนควรมีโอกาสอยู่ก ับภาษาและไดรั้บ

ขอ้มลูภาษา เขา้ใจความหมาย เขา้ใจรูปแบบโครงสร้างภาษา และฝึกฝนการใชภ้าษา เช่นเดียวกบัแนวคิด

ของ Ryan (2001) ใหข้อ้เสนอแนะในการสอนทกัษะพดูสาํหรับผูส้อนภาษาองักฤษ โดยมีแนวคิดคลา้ยกบั

นกัวิชาการท่านอ่ืน กล่าวคือ มุ่งเนน้การส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีโอกาสในการแสดงทกัษะพูดมากท่ีสุดเท่าท่ี

เป็นไปได ้ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความร่วมมือในการทาํงานกลุ่ม การใชกิ้จกรรมและส่ือท่ีเสมือนจริง และ

การแบ่งปันความรู้  

  เม่ือกล่าวถึงแนวทางการสอนทกัษะการพูด Richards (1994) ให้ความเห็นว่า การสอน

ทกัษะพูดมีแนวคิดหลกัการสอนอยู่ 2 วิธี คือ แนวการสอนแบบออ้ม (Indirect approach) และแนวการ

สอนแบบตรง (Direct approach) อธิบายสรุปดงัน้ี 

   แนวทางการสอนแบบออ้ม (Indirect speech) หมายถึง การสอนโดยให้ผูเ้รียนทํา

กิจกรรมท่ีมีการสนทนาปฏิสัมพนัธ์กัน เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการพูดสนทนาได้ โดยมี

พ้ืนฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ภาษาท่ีสอง (Second language acquisition: SLA) ท่ีเสนอโดย  

Krashen (1982)  และนกัทฤษฎีดา้น SLA คนอ่ืนๆ มองว่าภาษาสามารถรับรู้ได ้โดยการสนทนาส่ือสาร

และการรับขอ้มลูทางภาษาท่ีสามารถเขา้ใจ (Comprehensible input) การเรียนรู้ภาษาท่ีสองมีลกัษณะคลา้ย

กบัการเรียนรู้ภาษาแม่ของเด็กเล็กท่ีรับรู้ภาษา โดยไม่จาํเป็นตอ้งสอนรูปแบบการใช้ภาษาโดยตรง แต่

ผูเ้รียนสามารถพฒันาเป็นผูใ้ชภ้าษาท่ีมีประสิทธิภาพไดเ้องในท่ีสุด ดงันั้น ในชั้นเรียนภาษาจึงควรเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนได้มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนให้มากท่ีสุด โดยมีเป้าหมายเพ่ือทาํกิจกรรมเรียนรู้ให้

สาํเร็จลุล่วง วิธีการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดน้ี ไดแ้ก่ การสอนภาษาแนวส่ือสาร (CLT) และการสอน

ภาษาแบบเน้นภาระงาน (Task-based language teaching) หรือ TBLT  ถึงแมแ้นวคิดการสอนน้ีจะช่วย

เปล่ียนการเรียนภาษาให้ออกห่างจากการท่องจาํ แต่ก็มีผูโ้ต้แยง้ไม่เห็นด้วยและเสนอแนะข้อเสียบาง

ประการ อาทิ Skehan (1996) และ Long (2000) ใหค้วามเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ภาษาท่ีสองและภาษา

แม่ไม่เหมือนกนั ผูเ้รียนภาษาท่ีสองจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสอนอยา่งชดัแจง้  
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   Richards (1994) อธิบายเพิ่มเติมว่า ผูเ้รียนภาษาจากแนวการสอนแบบออ้ม มีขอ้บกพร่อง

ดา้นการใชภ้าษาท่ีถกูตอ้งและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบับริบททางสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ผูเ้รียนตามแนว

สอนแบบ TBLT มกัไดรั้บการฝึกใชภ้าษาเพ่ือให้ขอ้มูล (Transactional language) บ่อยมากกว่าการฝึกใช้

ภาษาเพ่ือการเขา้สังคม (Interactional language) เน่ืองจากชนิดของกิจกรรมในชั้นเรียน ผูเ้รียนเป็นผูพู้ด

คล่องแคล่วท่ีสามารถสร้างคาํพูดไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่เป็นประโยคคาํพูดท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ ซ่ึงสถานภาพไม่ต่างกบัผูเ้รียนท่ีใชค้าํพดูไดถ้กูตอ้งและเหมาะสมแต่พดูชา้หรือไม่สามารถพดู

ออกมาได ้เน่ืองจากการพดูไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมกบับริบทเป็นเป้าหมายสาํคญัของทกัษะการฟัง

เช่นกนั 

   แนวทางการสอนแบบตรง (Direct approach) ผูส้นบัสนุนแนวคิดการสอนแบบตรง อาทิ 

Dornyei และ Thurrell (1994), Richards (1994), Hedge (2004), McCarthy และ O’Keeffe (2004) ให้

ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การสอนทกัษะพดูควรสอนโดยผ่านกิจกรรมสร้างความตระหนักให้พูดอย่าง

ชดัแจง้ การสอนตามแนวคิดน้ี สร้างความตระหนักให้กบัผูเ้รียนในดา้นธรรมชาติทางภาษา ระบบภาษา 

และรูปแบบภาษาท่ีเก่ียวขอ้งในการสนทนาผา่นตวัป้อนซ่ึงเป็นขอ้มลูทางภาษาใหก้บัผูเ้รียนเฉพาะเจาะจง 

(Specific language input)  ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ว่าควรใชภ้าษาอยา่งไรในดา้นภาษาสาํนวนการพูด ทกัษะ

ยอ่ยการพดู กลุ่มคาํวลี และเคร่ืองหมายทางคาํพูดท่ีมีอยู่มากมายในถอ้ยคาํของภาษาพูด โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการส่ือสารโดยรู้กฎเกณฑ์ รูปแบบการสนทนา และหน้าท่ีทางภาษา ซ่ึง

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของความสามารถในการส่ือสาร  การสอนแบบตรงจึงมีลกัษณะการสอนเป็นการ

วางโปรแกรมการสนทนาเก่ียวกบัทกัษะเฉพาะ การใหก้ลยทุธ ์และกระบวนการต่างๆ ท่ีช่วยให้ผูส้นทนา

ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและมีความถกูตอ้งของภาษาท่ีใชใ้นการสนทนา  

   นอกจากน้ี  Richards (1994)  อธิบายเพ่ิมเติมว่า แนวทางการสอนแบบตรงของทกัษะการ

พดู แตกต่างจากวิธีการสอนแบบตรง (Direct method) แบบดั้งเดิมท่ีเนน้การสอนโครงสร้างภาษา คาํศพัท ์

และการฝึกจดจาํเฉพาะส่ิงท่ีเตรียมไวใ้หก้บัผูเ้รียนเท่านั้น ทาํใหผู้เ้รียนไม่สามารถเลือกใชภ้าษาและคาํพูด

เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ส่ือสารในชีวิตจริงไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันั้น ในการสอนทกัษะพดู ผูส้อนควร

สอนประเด็นสาํคญัทางภาษาและฝึกใหถ่้ายโอนหรือนาํไปใชใ้นสถานการณ์หลากหลาย มีขั้นตอนในการ

เลือกคาํศพัทท่ี์จาํเป็นต่อสถานการณ์นั้นๆ รวมทั้งการสอนหลกัไวยากรณ์จากประโยคใจความเดียวไปสู่

ประโยคท่ีมีหลายใจความ 

  จากแนวคิดการสอนฟัง-พดู ดงันาํเสนอขา้งตน้ วิธีการสอนทกัษะพดูท่ีดีท่ีสุด คือ ผูส้อน

ควรพิจารณานําแนวคิดการสอน ทั้ งแบบตรงและแบบอ้อม มาผสมผสานเข้าด้วยกัน และนําไป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของการเรียนการสอน (Richards, 1994) โดยเร่ิมจากการสอนแบบตรง

อย่างชัดแจ้งให้กับผูเ้รียนด้วยการสอนทักษะย่อยการพูด คาํศพัท์ท่ีเก่ียวข้อง กลุ่มคาํวลีและสํานวน 
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เคร่ืองหมายคาํพดู รูปแบบประโยคและภาษาท่ีใชใ้นหนา้ท่ีส่ือสารต่างๆ จนเกิดความคล่องแคล่วและพูด

ได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นจึงใช้แนวคิดการสอนแบบทางออ้ม โดยให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมส่ือสาร

สนทนาและใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธก์นัเพ่ือใชภ้าษาในการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมเรียนรู้ท่ีจดัเตรียมไว ้

เน่ืองจากผูเ้รียนมีความพร้อมในการใชภ้าษาเพ่ือแกปั้ญหาสถานการณ์ส่ือสารจากการทาํกิจกรรม และเป็น

การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้การพดูดว้ยตนเอง 

   นอกจากน้ี Ryan (2001) ให้แนวคิดเพ่ิมเติมไว ้ดงัน้ี 1) ผูส้อนควรพยายามให้ผูเ้รียนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการพดูท่ีหลากหลาย 2) การลดจาํนวนการพูดของผูส้อนอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ

เพ่ิมเวลาในการพดูของผูเ้รียน ผูเ้รียนขอความช่วยเหลือจากผูส้อนน้อยลงและทาํการสังเกตผูเ้รียน 3) ให้

คาํแนะนาํหรือคาํวิจารณ์ในเชิงบวกกบัผูเ้รียน เพ่ือไม่ให้ผูเ้รียนขาดมัน่ใจและแรงจูงใจในการพูดต่อไป   

4) ตั้งคาํถามกบัผูเ้รียนเพ่ือดาํเนินการสนทนาต่อไป เช่น “What do you mean?”,  “How did you reach that 

conclusion?” เป็นตน้ 5) ผูส้อนเตรียมขอ้คิดเห็นต่อการแสดงทกัษะพดูของผูเ้รียน เป็นขอ้มลูยอ้นกลบัเพ่ือ

ผูเ้รียนเขา้ใจความสามารถในการใชภ้าษาของตนเองและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง   6) ผูส้อนไม่ควรแกไ้ขการออก

เสียงผิดของผูเ้รียนบ่อยคร้ังจนเกินไป ซ่ึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดความวา้วุ่นหรือไขวเ้ขวในคาํพูดของตนเอง      

7) ผูส้อนควรเดินไปรอบห้องเรียนเพ่ือสังเกตผูเ้รียนทาํกิจกรรมแบบคู่หรือกลุ่ม และให้ความช่วยเหลือ

เม่ือจาํเป็น 8) เตรียมคาํศพัทท่ี์ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชใ้นกิจกรรมการพูดก่อนการฝึกฝน  และ 9) ผูส้อนควร

วินิจฉยัปัญหาท่ีผูเ้รียนไม่สามารถแสดงคาํพดูไดด้ว้ยตนเอง และจดัเตรียมโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกฝนการพูด

ดงักล่าวมากข้ึน 

  ในการสอนทกัษะพดูใหก้บัผูเ้รียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศนั้น Bailey (2003) 

ไดเ้สนอแนวคิดสาํหรับผูส้อนเพ่ือพิจารณาลกัษณะการสอนไว ้ 5 ประการ ไดแ้ก่  1) คาํนึงถึงเร่ืองความ

แตกต่างของบริบทหรือสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนภาษาท่ีสองและการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัดา้นโอกาสในการใชภ้าษานอกชั้นเรียน 2) ควรเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนได้มีโอกาสฝึกฝนการพูดจนเกิดความคล่องแคล่วควบคู่ไปกับความถูกต้องในการใช้ภาษา            

3) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการพดูส่ือสารผา่นกิจกรรมเรียนรู้แบบงานคู่หรืองานกลุ่ม โดยเพ่ิมเวลา

การพดูใหก้บัผูเ้รียนและจาํกดัการพดูของผูส้อนให้น้อยลง  4) ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ดา้นการพูด โดย

ใหผู้เ้รียนฝึกใชก้ลยทุธก์ารพดูชนิดต่างๆ เช่น การขอความกระจ่าง การยนืยนัความถกูตอ้ง การใชค้าํเสริม 

การใชภ้าษาท่าทาง เป็นตน้ และ 5) ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกพดูเพ่ือจุดประสงคต่์างๆ 

โดยใชภ้าษาในหนา้ท่ีต่างๆ  

   หลกัการออกแบบเทคนิคการสอนพูดเป็นแนวทางท่ีผูส้อนควรพิจารณาในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นท่ีน่าสนใจและสนับสนุนให้ผูเ้รียนกลา้แสดงความสามารถในการพูด ทาํให้

ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการฝึกฝนการพูดในชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ  Nunan (2003)  เสนอหลกัการสอน
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พดูไวด้งัน้ี  1) ผูส้อนควรใชเ้ทคนิคการสอนตามความจาํเป็นตอ้งใชท้กัษะพดูของผูเ้รียน โดยเร่ิมจากการ

มุ่งเน้นความถูกตอ้งของภาษาไปยงัการใช้ภาษาปฏิสัมพนัธ์เพ่ือส่ือความหมายอย่างความคล่องแคล่ว       

2) ส่งเสริมการใชภ้าษาเสมือนจริงอย่างมีความหมายในสถานการณ์ส่ือสาร กล่าวคือ ผูส้อนควรฝึกให้

ผูเ้รียนใช้ภาษาท่ีส่ือสารจริงในชีวิตประจําว ันมากกว่าภาษาท่ีใช้เพ่ือบริบทของการเรียนการสอน             

3) ส่งเสริมแรงจูงใจภายในของผูเ้รียนในให้มีความสนใจและตั้ งเป้าหมายให้สอดคล้องกับความ

จาํเป็นตอ้งเรียนรู้เพ่ือความสาํเร็จในการพฒันาความสามารถในการพดู รวมทั้งการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่าง

อิสระ 4) ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและการแกไ้ขความถูกตอ้งในการใชภ้าษาของผูเ้รียนอย่างเหมาะสม การให้

ขอ้มลูยอ้นกลบัและการแกไ้ขเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนเม่ือฝึกภาษาในชั้นเรียน เน่ืองจากผูเ้รียนอาจไม่ได้

รับการแกไ้ขให้ถูกตอ้งเม่ือส่ือสารนอกชั้นเรียน ซ่ึงไม่ไดใ้ชภ้าษาเป้าหมายในสังคม  5) การสอนพูดมี

ความเช่ือมโยงกบัการฟัง ผูส้อนตอ้งบูรณาการทั้งสองทกัษะเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากเป็นทกัษะพดูจาํเป็นตอ้ง

อาศยัความเขา้ใจในการฟัง  6) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนริเร่ิมการใชภ้าษาสนทนาส่ือสาร เช่น การเสนอหัวขอ้ 

การตั้งคาํถาม การควบคุมบทสนทนา และการเปล่ียนหัวขอ้สนทนา  และ 7) ส่งเสริมการใชก้ลยุทธ์การ

พดูของผูเ้รียน เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถในการพูดโดยเป็นความสามารถอย่างหน่ึงในการ

ส่ือสาร เช่น กลยทุธก์ารขอความกระจ่าง กลยุทธ์การขอให้พูดซํ้ า การใชค้าํเสริมเพ่ือเพ่ิมเวลาในการคิด

คาํพดู เป็นตน้ 

2.3  แนวทางการสอนทักษะฟัง-พูด 

  ในหวัขอ้น้ี ผูว้ิจยันาํเสนอประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบัแนวทางการสอนทกัษะฟัง-พูดภาษาท่ี

สองหรือภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 1) วิธีการสอนทกัษะฟัง-พูด   

2) การจดักิจกรรมการสอนทกัษะฟัง-พูด และ 3) การวดัและประเมินผลทกัษะฟัง-พูด ทั้งน้ี ผูว้ิจยันาํผล

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้น้ี ไปใชใ้นการออกแบบขั้นการสอนของรูปแบบการสอน

กลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  

       2.3.1 วธิีการสอนทักษะฟัง-พูด 

  ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นควา้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการสอนทักษะฟัง-พูด และรวบรวม

ขอ้เสนอแนะของนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านไว ้โดยขอนาํเสนอเป็น 2 ส่วน คือ การสอน

ทกัษะการฟัง และการสอนทกัษะการพดู ดงัน้ี 

         การสอนทกัษะฟัง 

  แนวทางการสอนทกัษะฟังภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย 

คือ การออกแบบการสอนฟังโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นกิจกรรมโดย  Nation (1985) นาํเสนอแนวคิดการ

สอนทักษะฟัง แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนฟัง 2) ขั้นระหว่างฟัง และ 3) ขั้นหลงัฟัง โดยมี
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รายละเอียดพอสรุปดงัน้ี 

  ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening)  เป็นการเตรียมผูเ้รียนก่อนการฝึกฟัง โดยให้ขอ้มูลเก่ียวกบั

เร่ืองท่ีจะฟังบางส่วนเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานหรือกระตุน้ความรู้เดิม (Background knowledge) เพ่ือให้

ผูเ้รียนฟังอย่างมีจุดมุ่งหมายและช่วยสร้างความเขา้ใจผ่านกระบวนการสร้างความหมายจากส่ิงท่ีไดฟั้ง 

ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้เดิมในการเดาความหมายและตีความหมาย ผูส้อนอาจจดักระตุน้ความรู้เดิม

ไดห้ลายวิธี เช่น การสนทนาซกัถามเก่ียวกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีจะให้ฟัง การดูรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ืออภิปราย

ร่วมกันเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีจะฟัง หรือนําเสนอกลุ่มคาํศพัท์ท่ีคดัเลือกมาจากเน้ือหาการฟังเพ่ือให้ผูเ้รียน

ร่วมกนัอภิปรายและคาดการณ์เร่ืองท่ีจะฟัง เป็นตน้ 

  ขั้นระหว่างฟัง (While-Listening) ผูส้อนควรกาํหนดภาระงานฝึกฟังท่ีไม่ยุ่งยากซบัซอ้น

เกินไปและไม่ตอ้งอาศยัทกัษะอ่ืนมากจนเกินไป เช่น ฟังแลว้จดตาม ฟังแลว้พดูตอบ การกาํหนดกิจกรรม

ระหว่างฝึกฟังควรมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนในการปฏิบติั เช่น การเลือกรูปภาพท่ีตรงกบัขอ้ความท่ีฟัง 

การเรียงลาํดับรูปภาพตามเน้ือเร่ืองท่ีฟัง การเขียนคาํสั้นๆ หรือเติมคาํลงในช่องว่าง เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้รียน

สามารถปฏิบติัในระหว่างการฟังไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งรอฟังจนจบขอ้ความ 

  ขั้นหลงัฟัง (Post-Listening) หลงัจากผูเ้รียนทาํกิจกรรมฝึกฟัง ผูส้อนควรให้ข้อมูล

ป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนทนัที (Immediate feedback)  เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจว่าตนเองฟังไดถู้กตอ้งมากน้อย

เพียงใด และใหค้าํอธิบายเพ่ือแกไ้ขความเขา้ใจผดิ การเวน้ช่วงระยะเวลาของการให้ขอ้มูลป้อนกลบัจะทาํ

ใหผู้เ้รียนรู้ถึงส่ิงท่ีผดิของตนเองยากข้ึนเพราะการฟังนั้นไดผ้า่นพน้ไปแลว้อยา่งรวดเร็ว ผูส้อนและผูเ้รียน

อาจร่วมกนัอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟังเพ่ือปรับความเขา้ใจใหถ้กูตอ้ง หรือขยายต่อส่ิง

ท่ีเรียนออกไปสู่เน้ือหาอ่ืนหรือกิจกรรมอ่ืน 

   Rixon (1986)  เสนอแนวทางการสอนฟังเป็นลาํดบัขั้นท่ีคลา้ยกบัแนวคิดของ Nation 

(1985) โดยอธิบายว่าการสอนทกัษะฟัง ประกอบดว้ย 1) ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening) เป็นขั้นเตรียมความ

พร้อมของผูเ้รียนก่อนการฟัง เพ่ือใหผู้เ้รียนมีขอ้มลูเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟังใหม้ากท่ีสุด 2) ขั้นระหว่างฟัง (While-

Listening) เป็นการฝึกฟังโดยใชกิ้จกรรมและแบบฝึกหดั และผูส้อนควบคุมกิจกรรมการฟังเพ่ือให้ผูเ้รียน

พยายามเก็บขอ้มูลประเด็นหลกัของขอ้ความ และ 3) ขั้นติดตาม (Follow-up) เป็นขั้นหลงัจากผูเ้รียนมี

ความเขา้ใจความหมายในเน้ือหาท่ีฟัง  แลว้สะทอ้นความคิดเห็นหรืออภิปรายเก่ียวกบัเน้ือหา หรือลกัษณะ

ของภาษาท่ีฟัง 

   ในเวลาต่อมา Underwood (1989) ไดเ้สนอแนวการสอนทกัษะฟังคลา้ยคลึงกบั Rixon 

(1986) แต่มีความแตกต่างกนัในช่ือของขั้นการสอน โดยแบ่งขั้นตอนการสอนออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) ขั้น

ก่อนฟัง (Pre-Listening) 2) ขั้นระหว่างฟัง (While-Listening)  และ 3) ขั้นหลงัฟัง (Post-Listening) อธิบาย

โดยสรุปแต่ละขั้นสอนดงัน้ี 
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   ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening)  เป็นกิจกรรมการแนะนาํหวัขอ้เร่ืองก่อนการฟังหรือประเภท

ของกิจกรรมท่ีผูเ้รียนกาํลงัไดม้อบหมาย เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนคาดคะเนและมีจุดมุ่งหมายในการฟัง โดยใช้

ความรู้ภูมิหลงัและความรู้ทางภาษา อีกทั้งช่วยให้เกิดความมัน่ใจและประสบความสาํเร็จและผูส้อน

สามารถใชกิ้จกรรมในขั้นสอนก่อนฟัง อาทิ นาํเสนอขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีฟัง ให้ผูเ้รียนอ่าน

เน้ือหาท่ีมีประเด็นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีฟัง ให้ผูเ้รียนดูภาพ อภิปรายหัวขอ้หรือสถานการณ์ของเน้ือหาท่ีฟัง 

สร้างคาํถามกระตุน้ความคิดเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีฟัง ทาํแบบฝึกหัด  และผูส้อนควรต่อเน่ืองดว้ยการอธิบาย

กิจกรรมต่อไปในขั้นระหว่างฟัง เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินกิจกรรมในขั้นต่อไป  

   นอกจากน้ี Yagang (1993) นาํเสนอกิจกรรมท่ีน่าสนใจในขั้นก่อนฟัง โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีจาํเป็นก่อนการฟังและเสริมความมัน่ใจ ไดแ้ก่  1) การอภิปรายเก่ียวกบัหัวขอ้

โดยใชภ้าพ เสียง หรือช่ือเร่ือง  2) การระดมสมองให้ผูเ้รียนคาดคะเนคาํศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้เร่ือง 

และผูส้อนเขียนคาํศพัท์เหล่านั้นบนกระดาน หรือการระดมสมองโดยให้เขียนแผนผงัความคิด (Mind 

map)  3)การเล่นเกมส์ เป็นกิจกรรมอุ่นเคร่ือง หรือผูส้อนอาจใบค้าํศพัทแ์ละใหผู้เ้รียนเดาความหมาย และ 

4) การใชค้าํถามนาํ โดยการเขียนหรือถามคาํถามท่ีสามารถช่วยผูเ้รียนเขา้ใจส่ิงท่ีฟังในขั้นฝึกต่อไป ในขั้น

ก่อนฟังน้ี ผูส้อนควรเตรียมส่ือการสอนและเน้ือหาท่ีฟังท่ีเสมือนจริงในชีวิตประจาํวนั และให้คาํอธิบาย

กิจกรรมท่ีชดัเจน 

   ขั้นระหว่างฟัง  (While-Listening)  เป็นการทาํกิจกรรมฝึกฟังท่ีมีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้

ผูเ้รียนจบัประเด็นความหมายของส่ิงท่ีฟัง จนกระทัง่มีขอ้มลูเพียงพอในการตีความหมายของเน้ือหาท่ีฟัง

ได ้กิจกรรมระหว่างฝึกฟังท่ีดีจะช่วยให้สร้างความคาดหวงัต่อเน่ืองจากขั้นก่อนฟังและเป็นแนวทางใน

การเขา้ใจเน้ือหา ซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมท่ีผูเ้รียนให้ความสนใจและทา้ทายความสามารถเพ่ือเกิด

ความมุ่งมัน่ในการฟัง ควรเป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลาไม่นานและเป็นแบบฝึกหัดการฟังชนิดต่างๆ เพ่ือไม่ให้

ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการทาํกิจกรรมเดิมๆ ซํ้ า กัน ผูส้อนต้องอธิบายให้ผูเ้รียนเข้าใจว่าไม่

จาํเป็นตอ้งวิตกกงัวลเก่ียวกบัความยาวของการตีความหมายเน้ือหาและคาํถามท่ียากและสลบัซบัซอ้น แต่

ควรมุ่งเนน้การฟังไปท่ีขอ้มลูสาํคญัของเร่ือง ซ่ึงหนา้ท่ีของกิจกรรมระหว่างฟังท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงก็คือ การ

นาํเสนอภาษาเป้าหมายเพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะความเขา้ใจในการฟังและถ่ายโอนไปใชเ้ป็นรูปแบบใน

การพูดต่อไป การออกแบบกิจกรรมในขั้นน้ีควรเรียงลาํดับจากกิจกรรมง่ายก่อน และเตรียมข้อมูลท่ี

เพียงพอใหผู้เ้รียนจนสามารถทาํกิจกรรมฝึกฟังอยา่งยากได ้ โดย Underwood (1989) ไดเ้สนอกิจกรรมใน

ขั้นระหว่างฝึกฟัง ไดแ้ก่ 1) ใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบขอ้ความท่ีฟังในขั้นน้ีกบัขั้นก่อนฟัง  2) การตรวจสอบ

ความเขา้ใจโดยใหค้าํสัง่และผูเ้รียนปฏิบติัตาม 3) กิจกรรมแบบฝึกหดัเติมคาํ ใหผู้เ้รียนฟังบทสนทนาและ

เติมขอ้มลูท่ีหายไป 4) กิจกรรมหาความแตกต่าง โดยใหผู้เ้รียนตอบเม่ือไดย้นิบางส่ิงท่ีแตกต่างไปจากส่ิงท่ี

ผูเ้รียนรู้เก่ียวกบัหวัขอ้หรือผูพ้ดู 5) กิจกรรมถ่ายโอนขอ้มลู โดยถามผูเ้รียนใหเ้ติมแบบฟอร์ม เขียนรายการ 

 



59 
 
หรือวาดแผนท่ี 6) กิจกรรมหาขอ้มลู ใหผู้เ้รียนเนน้ฟังเฉพาะบางส่ิง และ 7) กิจกรรมจบัคู่ ส่ิงของกบัเน้ือ

เร่ืองท่ีฟัง นอกจากน้ี ผูส้อนควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัโดยทันทีเป็นการเฉลยคาํตอบท่ีถูกต้องในแต่ละ

กิจกรรม เน่ืองจากการใหค้าํเฉลยท่ีถกูตอ้งหลงัจากกิจกรรมผา่นไปแลว้ ตอ้งใชเ้วลาในการเปิดบนัทึกเสียง

ใหผู้เ้รียนฟังซํ้าและยากลาํบากต่อการเรียกความสนใจของผูเ้รียน 

   ขั้นหลงัฟัง (Post-Listening) เป็นขั้นตรวจสอบความเขา้ใจในการฟังของผูเ้รียนและ

ความสามารถในการกิจกรรมการฟังได้สําเร็จหรือไม่ โดยผูเ้รียนใช้ความรู้ท่ีได้จากขั้นก่อนฟังและ

ระหว่างฟังมาใช้ในการทาํกิจกรรมแบบฝึกหัดให้สมบูรณ์ เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน 

นอกจากน้ี ยงัเป็นการสะทอ้นถึงเหตุผลท่ีผูเ้รียนบางคนไม่ประสบผลสาํเร็จในการฟังหรือขาดข้อมูล

บางส่วนของเน้ือหา การแกปั้ญหาน้ีโดยใหผู้เ้รียนอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาการฟัง โดยผูส้อนดึงความสนใจ

ผูเ้รียนไปท่ีคาํศพัท์หรือลกัษณะของเสียงท่ีอาจเป็นปัญหา รวมทั้งโครงสร้างไวยากรณ์ โดยยกตวัอย่าง

ประโยคท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือแสดงให้ผูเ้รียนเห็นรูปแบบและหลกัการใช ้ยิ่งไปกว่านั้น ในขั้นหลงัฟังน้ี 

ผูส้อนอาจนาํเสนอผูเ้รียนให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติของผูพู้ด กิจกรรมท่ีเสนอแนะในขั้นน้ี 

ได้แก่ 1) กิจกรรมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยให้ผูเ้รียนพยายามหาหนทางแก้ไขในการฟัง          

2) บทบาทสมมติ 3) การสรุป โดยให้ผูเ้รียนสรุปเร่ืองราวท่ีไดฟั้ง รวมไปถึงวิธีการแกไ้ขปัญหาการฟัง  

และ 4) การเขียน ใหผู้เ้รียนเขียนตอนจบของเร่ืองราวต่อจากส่ิงท่ีฟัง ซ่ึงกิจกรรมในขั้นหลงัฟังน้ี ผูส้อน

ควรพิจารณาปัจจยัหลายประการ เช่น การใหเ้วลาทาํกิจกรรมท่ีเหมาะสม การให้ผูเ้รียนใชท้กัษะการพูด 

การอ่านและการเขียน การมอบหมายกิจกรรมงานกลุ่ม งานคู่ และงานเด่ียว เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในกิจกรรม

การฟังใหก้บัผูเ้รียน 

  การสอนทกัษะฟังตามขั้นตอนดงักล่าว มีเป้าหมายในการสนับสนุนผูเ้รียนให้มีทกัษะ

การฟังท่ีดีข้ึน  Underwood (1989) อธิบายเพ่ิมเติมว่าการสอนทกัษะฟังควรมีลกัษณะ 4 ประการ ดงัน้ี      

1) ใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ฟังท่ีหลากหลายสถานการณ์ 2) ผูส้อนควรเปล่ียนทศันคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อ

การฟังและอธิบายกระบวนการฟังเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจมากข้ึน 3) ผูส้อนควรใชบ้นัทึกเสียงท่ี

มีลกัษณะเสมือนจริง และเป็นเสียงธรรมชาติท่ีใชใ้นการสนทนาปกติในชีวิตประจาํวนั เพ่ือให้เกิดการฟัง

อย่างมีความหมาย และ 4) ผูส้อนตอ้งสนับสนุนและให้กาํลงัใจผูเ้รียนในขณะฝึกฟังเน้ือหาเพ่ือช่วยให้

ผูเ้รียนฟังอยา่งต่อเน่ือง ควรเลือกเน้ือหาการฟังท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ใจไดส้าํเร็จ แต่ไม่ควรเป็นเน้ือหาท่ีง่าย

เกินไปสาํหรับผูเ้รียน นอกจากน้ี  Underwood (1989) ใหค้วามเห็นว่า ก่อนวางแผนกิจกรรมการฟังให้กบั

ผูเ้รียน ผูส้อนควรพิจารณาส่ิงสาํคญั 3ประการ คือ 1) เลือกประเภทของกิจกรรมการฟังท่ีผูเ้รียนสนใจและ

เหมาะสมกบัผูเ้รียน  2) เลือกกิจกรรมเพ่ือฝึกทกัษะการฟังท่ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งพฒันา และ 3) การเรียง

ระดับความยากง่ายของเน้ือหาการฟัง โดยเร่ิมฝึกจากบทความสั้นๆ และง่ายต่อการเข้าใจก่อนเพ่ือให้

ผูเ้รียนมีประสบการณ์ฟังท่ีเพียงพอและประสบความสาํเร็จ 
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  การใชค้าํถามในการสอนทกัษะการฟัง เป็นเทคนิคการสอนอย่างหน่ึงท่ีมีผลต่อความ

เขา้ใจของผูเ้รียน Mendelsohn (1995) แนะนาํว่าการให้ผูเ้รียนรู้คาํถามก่อนเร่ิมฟัง ช่วยให้ผูเ้รียนกาํหนด

ความสนใจการฟังไปในทิศทางท่ีถกูตอ้ง อยา่งไรก็ตาม มีกลุ่มนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งไม่เห็นดว้ยกบัเทคนิค

ดงักล่าว อาทิ  Ur (1984), Underwood (1989)  และ Weir (1993) เน่ืองจากการอ่านคาํถามก่อนการฟังอาจ

ทาํใหธ้รรมชาติของกระบวนการฟังเปล่ียนไป เพราะทาํให้ผูเ้รียนไขวเ้ขวความสนใจฟังในเน้ือหาภาษา

จริง ทั้งน้ี การใชเ้ทคนิคคาํถามสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นขั้นก่อนฟังและหลงัฟัง กล่าวคือ 

  ในขั้นการสอนก่อนฟัง การใชค้าํถามช่วยให้ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จในการฟังและมี

ความมัน่ใจในการฟังท่ีมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมุ่งเน้นท่ีหัวขอ้การฟังให้แคบลง จากการ

คาดหวงัส่ิงท่ีจะไดฟั้ง กระตุน้ความรู้ภูมิหลงัท่ีเก่ียวขอ้งและความรู้ทางภาษาท่ีมี ส่วนผูเ้รียนท่ีไม่มีความ

เพียงภูมิหลงัเพียงพอเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีฟัง การใชเ้ทคนิคคาํถามสร้างโอกาสให้รับความรู้บางอย่าง ซ่ึงจะ

ช่วยใหส้ามารถติดตามเน้ือหาการฟังไดด้งันั้น การให้ผูเ้รียนไดอ่้านคาํถามก่อนการฟังเป็นเทคนิคท่ีช่วย

ใหผู้เ้รียนคาดการณ์และสรุปส่ิงท่ีจะไดฟั้ง เพราะมีจุดมุ่งหมายของการฟัง นอกจากน้ี คาํถามเพ่ือความ

เขา้ใจก่อนการฟังยงัช่วยให้ผูเ้รียนกาํหนดกลยุทธ์การฟังท่ีจะใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะช่วยให้

ผูเ้รียนตระหนกัรู้ถึงส่วนสาํคญัและส่วนรายละเอียดเฉพาะของขอ้ความ 

  การใชค้าํถามเพ่ือความเข้าใจในหลงัการฟังสําหรับผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนตอ้งตั้งใจฟัง

บทความทั้งหมด เพราะผูเ้รียนไม่รู้ว่าจะมีคาํถามอะไรหลงัจากฟังไปแลว้ Ur (1984) และ Underwood 

(1989) มีแนวคิดสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคนิคใชค้าํถามหลงัการฟัง แทนการใชเ้ทคนิคคาํถามก่อนการฟัง ดว้ย

เหตุผลว่า การไดรั้บคาํถามหลงัจากผูเ้รียนฟังไปแลว้ ผูเ้รียนจะเขา้ใจความหมายทั้งหมดของเน้ือหาและ

แสดงความสามารถในการฟังโดยการตอบคาํถามเหล่านั้น 

   Brown (2001) กล่าวไวว้่า ขั้นตอนการสอนทกัษะฟังมีหลกัการท่ีไม่แตกต่างจากการ

สอนอ่าน โดยทัว่ไปการสอนทกัษะฟังมีลาํดบัขั้นการสอน 3 ขั้น คือ 1) ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening) เป็น

การเตรียมผูเ้รียนก่อนฟัง และจดักิจกรรมท่ีใชท้ั้งกระบวนการ Bottom-up และ Top-down เช่น อภิปราย

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟัง อ่านเน้ือหาและสอนคาํศพัท ์เป็นตน้ 2) ขั้นฟัง (While-Listening) มุ่งเน้นความเขา้ใจ

ดว้ยการฝึกฟังผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น การฟังแบบเลือกฟัง (Selective listening) การฟังจบัใจความสาํคญั 

(Gist listening) และลาํดบัก่อนหลงั (Sequencing) เป็นตน้ และ 3) ขั้นหลงัฟัง (Post-Listening) เป็นการ

ตอบโตเ้พ่ือแสดงความเขา้ใจ อาจรวมถึงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีฟังดว้ย (Field, 2007) 

   Vandergrift (2004) ไดศึ้กษาวิธีการสอนฟังท่ีบูรณาการรูปแบบของกระบวนการฟังทั้ง

สอง และเสนอแนวคิดว่าการฝึกฟังท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนตระหนกัการใชค้วามรู้ทางอภิปัญญา ทาํใหป้ระสบ

ความสาํเร็จในการฟังและสามารถควบคุมกระบวนการฟังดว้ยตนเอง ซ่ึงแนวการสอนฟังของ Vandergrift 

ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผนและกาํหนดความมุ่งหมาย โดยให้ผูเ้รียนทราบหัวขอ้และ
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ประเภทของเน้ือหา เพ่ือคาดคะเนชนิดของขอ้มูลและคาํศพัท์ท่ีอาจไดย้ิน 2) ขั้นตรวจสอบ เป็นการให้

ผูเ้รียนฟังเพ่ือสร้างสมมติฐานเร่ิมแรก แกไ้ขความเขา้ใจและจดบนัทึก 3) ขั้นตรวจสอบ วางแผน และเลือก

ส่ิงท่ีสนใจ โดยใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบส่ิงท่ีจดบนัทึกจากการฟังกบัเพ่ือน เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจและ

ตดัสินใจเก็บขอ้มูลท่ีสาํคญัและให้ความสนใจเป็นพิเศษ 4) ขั้นตรวจสอบและแกปั้ญหา โดยให้ผูเ้รียน

ตั้งใจเลือกฟังในประเด็นท่ีอาจขดัแยง้กบัความเขา้ใจ ทาํการแกไ้ขและเขียนบนัทึกขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเขา้ใจ 

5) ขั้นตรวจสอบและประเมิน ใหผู้เ้รียนในชั้นอภิปรายเพ่ือหาประเด็นหลกัของเร่ืองท่ีฟังและรายละเอียดท่ี

เขา้เร่ือง และสะทอ้นความคิดว่าผูเ้รียนเขา้ใจความหมายของคาํและส่วนต่างๆ ของเร่ืองท่ีฟังไดอ้ย่างไร   

6) ขั้นเลือกให้ความสนใจและตรวจสอบ เป็นการให้ผูเ้รียนฟังขอ้มูลท่ีไดอ้ภิปรายในชั้นเรียนไป และ

เปรียบเทียบส่ิงท่ีไดย้ินกบัการถอดขอ้ความ (Transcription) และ 7) การประเมินผล เป็นการให้ผูเ้รียน

เขียนเป้าหมายของกิจกรรมการฟังในคร้ังต่อไป และอาจมีการอภิปรายความแตกต่างระหว่างรูปแบบ

ภาษาพดูและภาษาเขียน 

   Richards (2005) ใหแ้นวทางในการสร้างบทเรียนสาํหรับการพฒันาทกัษะฟังเพ่ือความ

เขา้ใจท่ีมีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นการสอน ประกอบดว้ย 3 ขั้นการสอน คือ 1) ก่อนการฟัง 2) ระหว่างฟัง 

และ 3) หลงัการฟัง กล่าวคือ ขั้นสอนก่อนการฟังเป็นการเตรียมพร้อมผูเ้รียนก่อนฝึกทกัษะการฟังเพ่ือ

ความเข้าใจ โดยใชกิ้จกรรมท่ีกระตุน้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ การคาดการณ์ส่ิงท่ีจะไดฟั้ง และการทบทวน

คาํศพัท์สําคญั ในขั้นก่อนฟังเป็นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดลอ้มให้ผูเ้รียนมีความคาดหวงัและ

ขอ้มลูพ้ืนฐาน ซ่ึงเกิดแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟัง ต่อมาในขั้นระหว่างฟัง เป็นขั้นการสอนท่ีมุ่งเน้นให้

ผูเ้รียนฟังเพ่ือเกิดความเขา้ใจ โดยการทาํกิจกรรมการฟังเพ่ือจุดประสงคต่์างๆ เช่น การเลือกฟัง การฟังเพ่ือ

จบัประเด็นสาํคญั การลาํดบัเหตุการณ์ เป็นต้นและผูส้อนเตรียมชุดคาํถามก่อน-หลงัการฟัง การตรวจ

คาํตอบ และในขั้นสุดทา้ยของการสอน คือ ขั้นหลงัฟังเป็นขั้นการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรวจสอบหนา้ท่ีทาง

ภาษา ศึกษาลกัษณะของภาษา การสรุปความหมายของคาํศพัท์ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและสรุป

ความเขา้ใจหลงัจากท่ีฟังแลว้  

   จากแนวทางการสอนเพ่ือพฒันาทักษะการฟังเพ่ือความเขา้ใจดงักล่าว สรุปไดว้่า การ

สอนฟังประกอบดว้ย 3 ขั้น คือ 1) ขั้นก่อนฟัง 2) ขั้นระหว่างฟัง และ 3) ขั้นหลงัฟัง ซ่ึงเป็นลาํดบัขั้นตอน

กิจกรรมการสอนท่ีมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกนั กล่าวคือ ในขั้นกิจกรรมการสอนก่อนฟัง มีเป้าหมายเตรียม

ความพร้อมและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และใชค้วามรู้พ้ืนฐานท่ีมีเก่ียวกบัหวัขอ้การฟังในการ

ทาํนาย สร้างเป้าหมายและความคาดหวงัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะไดฟั้ง เพ่ือให้ผูเ้รียนมีระดบัความสามารถท่ี

เพียงพอก่อนกบัการรับฟัง ในขั้นกิจกรรมระหว่างฟังเป็นการฝึกฝนใหผู้เ้รียนฟังดว้ยกิจกรรมหลากหลาย 

และตรวจสอบความเขา้ใจ หลงัจากฟังแลว้ผูส้อนสนับสนุนใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น การตอบความ

เขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีฟัง รวมถึงใหผู้เ้รียนศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์ หนา้ท่ีทางภาษาและความหมายของ
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คาํศพัท ์และสรุปความรู้ความเขา้ใจ 

       การสอนทักษะพูด 

   เม่ือกล่าวถึงแนวทางและขั้นตอนการสอนทกัษะการพูดนั้น ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และ

พฒันาทักษะการพูดได้โดยการมีปฏิสัมพนัธ์ส่ือสาร ดังนั้น ผูส้อนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนส่ือสาร

แลกเปล่ียนขอ้มลูซ่ึงกนัและกนัในชั้นเรียน และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหมี้ลกัษณะเหมือนการส่ือสาร

ในชีวิตจริง มีกิจกรรมการพูดเสมือนสถานการณ์หรือเหตุการณ์จริง และเป็นกิจกรรมส่ือสารอย่างมี

ความหมายเพ่ือส่งเสริมการใชภ้าษาพูดส่ือสารให้ประสบความสาํเร็จโดยอาศยัความร่วมมือกนัระหว่าง

ผูเ้รียนและผูส้อนในชั้นเรียน ขั้นตอนการสอนทกัษะพดูโดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อน

การพดู ระหว่างพดู และหลงัการพดู ซ่ึงนกัวิชาการและนักการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งนาํเสนอแนวทางไว ้พอ

สรุปไดด้งัน้ี 

   Willis (1996)  เสนอแนะแนวทางการสอนทกัษะการพดู ซ่ึงมีขั้นตอนการสอน 3 ขั้น คือ 

ขั้นรับขอ้มลู (Input stage) ขั้นฝึกซอ้ม (Rehearsal stage) และขั้นแสดงความสามารถ (Performance stage) 

กล่าวคือ ในขั้นรับขอ้มลูเป็นขั้นท่ีผูส้อนใหต้วัอยา่งประโยคหรือสาํนวนคาํพูดท่ีดีเพ่ือให้ผูเ้รียนใชค้าํพูด

เลียนแบบ อาทิ การออกเสียง ไวยากรณ์ และคาํศพัท ์ขั้นการฝึกซอ้ม เป็นข้ึนท่ีผูเ้รียนนาํรูปแบบการพดูไป

ใชใ้นกิจกรรมส่ือสารในกลุ่มยอ่ย เพ่ือลดความกดดนัและเพิ่มโอกาสใหทุ้กคนไดพ้ดูภาษาองักฤษ และขั้น

แสดงเป็นการนาํเสนอการพดูส่ือสารในชั้นเรียน เป็นการจูงใจให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้ใน

ชั้นเรียน ซ่ึงรูปแบบการสอนน้ีเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียนในการเสริมสร้างความสามารถในการพดูส่ือสาร 

   Brown และ Nation (1997) ไดเ้สนอรูปแบบการสอนทกัษะพูดภาษาต่างประเทศในชั้น

เรียนท่ีมีอยู่  3 ขั้นตอนการสอน คือ 1) ขั้นการสอนรูปแบบภาษา (Form-focused instruction) เป็นขั้นท่ี

ผูส้อนนาํเสนอความรู้ทางภาษา ซ่ึงมีองค์ประกอบดา้นการออกเสียง คาํศพัท์ กฎไวยากรณ์ และการใช้

ภาษาพดูท่ีเหมาะสมกบับริบททางสงัคม   2) ขั้นการสอนความหมาย (Meaning-focused instruction) เป็น

การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการฟังและการพูด โดยนาํความรู้ทางภาษาท่ีมีอยู่ทั้งดา้นการออก

เสียง คาํศพัท ์รูปแบบและสาํนวนการพดู ไปใชใ้นการส่ือความหมายอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ และ 

3) ขั้นพฒันาความคล่องแคล่ว (Opportunity to improve fluency) คือ ขั้นการสอนท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนฝึก

ใช้ภาษาท่ีเรียนรู้มาแลว้ ถ่ายโอนไปใช้ในกิจกรรมการพูดส่ือสารสถานการณ์อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความ

คล่องแคล่ว และเป็นความสามารถในการพูดโดยอตัโนมติั ดงันั้น รูปแบบการสอนน้ีจึงมีเป้าหมายเพ่ือ

ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะความสามารถในการใช้ภาษาพูดไดอ้ย่างถูกตอ้งและคล่องแคล่วในการส่ือ

ความหมาย 

   รูปแบบการสอนทกัษะพดูของ  Florez (1999) ในชั้นเรียนภาษา ประกอบดว้ย 5 ขั้น คือ 

1) ขั้นเตรียมการ (Preparation) โดยให้ผูเ้รียนระดมสมองเก่ียวกบัหัวขอ้การพูด หรือสร้างความสนใจ
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เก่ียวกบัหวัขอ้โดยใชรู้ปภาพ 2) ขั้นนาํเสนอ (Presentation) เป็นขั้นท่ีผูส้อนนาํเสนอประโยคหรือสาํนวน

การพดู เช่น บนัทึกภาพการสนทนา ใบงาน บนัทึกเสียง เป็นตน้ 3) ขั้นฝึก (Practice) ในขั้นน้ีใหผู้เ้รียนฝึก

การพดูเป็นกลุ่มยอ่ย หรือฝึกเป็นคู่ โดยใชป้ระโยคหรือสาํนวนการพูดท่ีนาํเสนอและนาํมาสร้างประโยค

ตามหวัขอ้เหตุการณ์สนทนาของกิจกรรมเรียนรู้ 4) ขั้นประเมินผล (Evaluation) โดยผูเ้รียนเปรียบเทียบผล

การพูดของตนเองในกิจกรรมส่ือสารกับประโยคการพูดท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห้ และ 5) ขั้นขยายผล 

(Extension) ผูเ้รียนบันทึกผลการปฏิบัติสนทนาในสถานการณ์ส่ือสารจริงเพ่ือรายงานส่ิงท่ีพบและ

อภิปรายในชั้นเรียน รูปแบบการสอนทักษะพูดน้ี ช่วยปรับปรุงความสามารถในการพูดของผูเ้รียน 

เน่ืองจากในขั้นเตรียมการโดยใหผู้เ้รียนระดมสมองเก่ียวกบัหวัขอ้ ช่วยให้ผูเ้รียนมีขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบั

หวัขอ้เพ่ือใชเ้ป็นเน้ือหาในการพูด ในขั้นนาํเสนอผูส้อนแสดงตวัอย่างประโยคหรือสาํนวนพูดท่ีดี เป็น

การใหข้อ้มลูท่ีเพียงพอสาํหรับผูเ้รียนในดา้นการออกเสียง คาํศพัท์ และไวยากรณ์ และการให้ผูเ้รียนฝึก

พูดส่ือสารภายในกลุ่มเล็กๆ หรือจบัคู่ช่วยลดความวิตกกงัวลและเพ่ิมเวลาในการพูดของแต่ละคน เม่ือ

เปรียบเทียบการใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนัในขั้นประเมินผลจะทาํให้ผูเ้รียนสังเกตเห็นรูปแบบของภาษาท่ี

ถกูตอ้ง นอกจากน้ี การบนัทึกบทสนทนาจริงเป็นการขยายกิจกรรมพูดจากชั้นเรียนไปยงัการใชภ้าษาใน

ชีวิตจริง และนาํส่ิงท่ีผูเ้รียนพบจากบนัทึกสนทนาจริงมาแบ่งปันหรืออภิปรายในชั้นเรียนสามารถจูงใจให้

ผูเ้รียนทาํกิจกรรมการพดูใหป้ระสบผลสาํเร็จอยา่งกระตือรือร้น 

   Thornbury (2005) อธิบายแนวคิดการสอนพูดภาษาต่างประเทศว่า ผูเ้รียนภาษา

จาํเป็นตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นทางภาษา ไดแ้ก่ ความสามารถในการออกเสียงชดัเจนและเป็นท่ีเขา้ใจ

ได ้ความรู้ดา้นไวยากรณ์หรือโครงสร้างประโยค คาํศพัท์ท่ีใชบ่้อย วลีหรือสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นหน้าท่ี

ต่างๆ ในการส่ือสารชีวิตประจาํวนั และมีทกัษะการนาํความรู้ทางภาษาท่ีมีอยู่ไปใชไ้ดอ้ย่างมัน่ใจและ

คล่องแคล่วในสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมีการส่ือสารเกิดข้ึน โดย Thornbury  เสนอแนวคิด

วิธีการสอนเพ่ือการพฒันาทกัษะการพดูภาษาท่ีสอง ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนการสอน 3 ขั้น ดงัน้ี 

          1. ขั้นสร้างความตระหนัก (Awareness raising) มีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนมีความ

ตระหนกัรู้เก่ียวเร่ืองท่ีพดู โดยผูส้อนมีกิจกรรมสร้างความสนใจและอยากมีส่วนรวมของผูเ้รียน กิจกรรม

การสงัเกตการใชภ้าษาหรือความแตกต่างในการใชภ้าษาของตนเองกบัเจา้ของภาษา และช่วยผูเ้รียนสร้าง

ความเขา้ใจจากการเรียนรู้กฎเกณฑก์ารใชภ้าษาดว้ยการยกตวัอยา่งรูปแบบภาษาเพ่ือถ่ายโอนนาํไปใช ้ 

          2. ขั้นฝึกฝนควบคุมทกัษะ (Appropriation) ในขั้นน้ีประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกพูด

หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถควบคุมทกัษะการพดูของตนเอง นอกจากควบคุม

การฝึกพูดแลว้ (Practiced control) ผูเ้รียนตอ้งฝึกพูดต่อไปจนเกิดเป็นแนวปฏิบติัของตนเองจนเกิดเป็น

ความสามารถในการกาํกบัควบคุมตนเอง (Self-regulation) หรือสามารถสร้างความรู้ข้ึนใหม่ในการพดู 
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          3.  เรียนรู้โดยอิสระ (Autonomy)  หลงัจากผูเ้รียนสามารถกาํกบัควบคุมทกัษะการพูด

ของตนเองไดแ้ลว้ จึงมีความมัน่ใจและแรงจูงใจในการกลา้เส่ียงท่ีจะพูดในกิจกรรมชั้นเรียน ในขั้นน้ี 

ผูส้อนให้ความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย เป็นการสนับสนุนให้ผูเ้รียนนาํความรู้จากการฝึกฝนการพูดไป

ใชไ้ดโ้ดยอิสระในสถานการณ์ส่ือสารรูปแบบต่างๆ เช่น การพูดในสถานการณ์เร่งรีบ การพูดแบบไม่ได้

วางแผนล่วงหนา้ เป็นตน้ ซ่ึงการสอนพดูภาษาต่างประเทศตามแนวคิดน้ี มีเป้าหมายเพ่ือช่วยผูเ้รียนพฒันา

ทกัษะการพดู โดยกิจกรรมสร้างความตระหนกัรู้ แรงจูงใจ และเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียนดว้ยความรู้

ทางภาษาก่อน จากนั้นเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนฝึกฝนจนสามารถกาํกบัควบคุมการใชภ้าษาของตนเองจนเกิด

ความชาํนาญ และกลายเป็นความสามารถในการพดูอยา่งอตัโนมติัในสถานการณ์ส่ือความหมาย 

   การสอนทกัษะพูดตามรูปแบบของ Goh (2007)  เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งเน้นความ

ถกูตอ้งในการพดู นอกเหนือจากความคล่องแคล่วในการพูดของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 4 ขั้นการสอน คือ 

1) ขั้นก่อนพดู (Pre-speaking) เป็นการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางภาษา เช่น คาํศพัท์ ประโยค การ

ออกเสียง และความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีพูด  2) ขั้นการเน้นความหมาย (Meaning oriented speaking) เป็น

กิจกรรมเรียนรู้เพ่ือให้ผูเ้รียนพัฒนาการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วเป็นหลกั 3) ขั้นเน้นหลกัภาษา 

(Language-focused speaking) ใหผู้เ้รียนสร้างความตระหนักการใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง  และ 4) ขั้นฝึก

เพ่ิมเติม (Further practice) เป็นการให้ผูเ้รียนฝึกกิจกรรมเดิมเพ่ือพฒันาทั้งความถูกต้องและความ

คล่องแคล่ว ซ่ึงรูปแบบการสอนพูดของ Goh  เป็นรูปแบบเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการพูด

ภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้รียน เน่ืองจากเร่ิมตน้ขั้นการสอนดว้ยการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีความรู้เบ้ืองตน้และ

ภาษาท่ีใชใ้นการพูด เป็นการลดภาระการคิดและความวิตกกงัวลให้น้อยลง ผูเ้รียนมีเวลาพอในการวาง

แผนการพูดว่าควรพูดอะไรและพูดอย่างไร ต่อมาในกิจกรรมเน้นความหมายช่วยให้ผูเ้รียนมุ่งแสดง

แนวคิดในการพูด เป็นการพฒันาความคล่องแคล่วในการพูด จากนั้นในขั้นเน้นหลกัการใชภ้าษาเป็น

กิจกรรมท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนเพราะช่วยปรับปรุงความถกูตอ้งของการใชภ้าษา แลว้จึงใหผู้เ้รียนฝึกอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปในการพดูไดอ้ยา่งถกูตอ้งและคล่องแคล่วโดยการใหฝึ้กพดูในกิจกรรมเดิมซํ้าอีกคร้ัง 

   Goh และ Burns (2012)  กล่าวถึงกรอบแนวคิดการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการ

พดูว่า ผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะในการพดูไดอ้ยา่งเหมาะสม ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสร้างภาษาไดดี้และมีความ

คล่องแคล่ว เพ่ือส่ือสารความหมายไดอ้ย่างกระชบัและชดัเจน รวมไปถึงผูเ้รียนตอ้งใชก้ลยุทธ์ส่ือสารท่ี

เหมาะสมเพ่ือทาํใหมี้ส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองในการส่ือสารปฏิสัมพนัธ์ หรือใชเ้ม่ือประสบกบัปัญหาการ

พดู จากแนวคิดของการออกแบบวิธีการสอนของ Richards และ Roger (1986) กรอบแนวคิดการสอนพูด

มีองค์ประกอบสาํคญัท่ีนําไปใชใ้นการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ การออกแบบรายวิชาหรือ

ส่วนประกอบของบทเรียน ไดแ้ก่ 1) คุณภาพของคาํพดู ในดา้นความถกูตอ้ง ความคล่องแคล่ว และความ

ซบัซอ้น ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนการสอน  2) องค์ประกอบของความสามารถในการพูด คือ ความรู้ทาง
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ภาษาและถอ้ยคาํ ทกัษะการพูด และกลยุทธ์ส่ือสาร 3) บทบาทของการใชอ้ภิปัญญา และ 4) วิธีการ

ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ ซ่ึงกรอบแนวคิดการสอนทกัษะพดูน้ี ใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการเรียน

การสอนพูดท่ีครอบคลุมองค์ประกอบสาํคัญของการพฒันาความสามารถในการพูดให้กับผูเ้รียนได้

เหมาะสม 

   วิธีการสอนทกัษะการพูดตามแนวคิดของ Wang (2014) เป็นมุมมองการสอนพูดแบบ

กระบวนการ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นการสอน คือ 1) ขั้นก่อนพูด (Pre-speaking) 2) ขั้นฝึกพูด (While-

speaking)  3) ขั้นหลังฝึกพูด (Post-speaking)  และ 4) ขั้นขยายการฝึกพูด (Extension practice)  

รายละเอียดดงัน้ี 

   ขั้นก่อนพูด (Pre-speaking) ในขั้นน้ีผูส้อนออกแบบกิจกรรมก่อนเรียน (Pre-task 

activities) เพ่ือใหผู้เ้รียนมีเวลาพอเพียงในการวางแผนและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางภาษาก่อนการ

พดู ซ่ึงมี 3 ลกัษณะกิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการวางแผน เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นความถูกตอ้ง

และความคล่องแคล่วของการใชภ้าษาก่อนการพูด โดยให้ผูเ้รียนวางแผนส่ิงท่ีจะพูดและควรพูดอย่างไร  

2) กิจกรรมสนบัสนุนก่อนการพดู ผูส้อนช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ดา้นคาํศพัทแ์ละขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองท่ีพูด ซ่ึงมีความสาํคญัในการลดความวิตกกังวลของผูเ้รียน และ 3) ปัจจยัป้อนทางภาษาท่ีใช้

ส่ือสารจริง เพ่ือกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความสนใจและมีแรงจูงใจในชั้นเรียนภาษาท่ีมีความทา้ทายด้าน

ความสามารถการพดู เช่น บทสนทนาจากภาพยนตร์ การรายงานข่าวบนัเทิง เป็นตน้  

   ขั้นฝึกพดู (While-speaking) เป็นขั้นท่ีผูส้อนใหค้วามสนใจทั้งการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งและ

ความคล่องแคล่วในการพูด อย่างไรก็ตาม ผูส้อนควรมุ่งเน้นความคล่องแคล่วในการพูดก่อนในขั้นฝึก

ก่อน แลว้จึงมุ่งเน้นด้านความถูกต้องของการใช้ภาษาของผูเ้รียน กิจกรรมส่ือสารท่ีช่วยพฒันาความ

คล่องแคล่วในการพดู เช่น กิจกรรมช่องว่างขอ้มูล (Information gap) เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่าง

กนัโดยการพูดส่ือสาร กิจกรรมแก้ปัญหา (Problem solving)  เป็นการกาํหนดให้ผูเ้รียนร่วมมือกัน

แกปั้ญหาโดยใชภ้าษาองักฤษ และการพูดเชิงสังคม (Social monologue) เป็นการให้ผูเ้รียนแสดงความ

คิดเห็นอยา่งอิสระ นอกจากน้ี ผูส้อนควรให้ผูเ้รียนฝึกพูดเก่ียวกบัหัวขอ้เดิมหลายๆ คร้ัง ทาํให้การพูดมี

ความเร็วมากข้ึนและพดูอยา่งลงัเลนอ้ยลง เน่ืองจากผูเ้รียนตอ้งจดจาํคาํศพัท์จาํนวนมากและนาํมาใชโ้ดย

อตัโนมติัในการพดู ซ่ึงมีความกดดนัดา้นเวลาและภาระดา้นความจาํ การลดความตึงเครียดในบางส่วน

ของกิจกรรม ช่วยใหผู้เ้รียนพดูไดค้ล่องมากข้ึน 

   ขั้นหลงัฝึกพูด (Post-speaking) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพฒันา

ความสามารถพดูทั้งดา้นรูปแบบและความหมายของภาษา เน้นกิจกรรมดา้นความหมายของภาษาก่อน 

แลว้จึงเป็นกิจกรรมท่ีเนน้รูปแบบภาษา โดยใชกิ้จกรรมส่ือสาร คือ 1) กิจกรรมเนน้หลกัภาษา  2) กิจกรรม

แกไ้ขภาษาดว้ยตนเอง และ 3) การใหผ้ลยอ้นกลบัและแกไ้ขการใชภ้าษา 
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  กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การสอนทักษะพูดมีความสําคัญอย่างมากในการเรียน รู้

ภาษาต่างประเทศ ผูส้อนควรให้ความสนใจการสอนทกัษะพูดโดยจดัเตรียมให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดรั้บ

ขอ้มลูทางภาษาและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ เป้าหมายของการสอนพูดไดเ้ปล่ียนจากการให้

ผูเ้รียนจดจาํเพียงอยา่งเดียว มาเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมการส่ือสารอยา่งมี

ความหมายแนวการสอนพดูสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวคิดหลกั ไดแ้ก่ สอนแบบตรงและสอนแบบออ้ม 

กล่าวคือ แนวการสอนแบบตรง เป็นการสอนท่ีเน้นการใชท้กัษะภาษาและกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีช่วยให้ผูเ้รียน

ประสบความสาํเร็จในการพูดส่ือสารไดอ้ย่างถูกตอ้งคล่องแคล่ว และใชภ้าษาเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ส่วนแนวการสอนแบบออ้ม เป็นการใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นโดยใชภ้าษาในการส่ือสารเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายของกิจกรรมเรียนรู้ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ภาษาไดเ้อง ซ่ึงแนวการสอนพูดท่ีเหมาะสมควร

เป็นการนําแนวการสอนทั้ งสองมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในบริบทการเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีผูเ้รียนมีโอกาสนอ้ยในการใชภ้าษานอกชั้นเรียน ซ่ึงผูส้อนควรพิจารณาหลกัการสอน

พดู ขอ้เสนอแนะและเทคนิคในการจดัชั้นเรียนท่ีมีกิจกรรมส่ือสาร การออกแบบกิจกรรมส่ือสาร เป็นการ

ช่วยใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในกระบวนการเรียนรู้ ทาํใหก้ารเรียนมีความหมายและมีความสนุกสนานสาํหรับ

ผูเ้รียน 

       2.3.2  การจดักจิกรรมการสอนทักษะฟัง-พูด 

  ในหวัขอ้น้ี ผูว้ิจยัขอนาํเสนอการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะการฟัง-

พดูภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศใหก้บัผูเ้รียนภาษา ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสอนทกัษะฟัง-พูด 

โดยแบ่งการนาํเสนอเป็น  2 ส่วน คือ การจดักิจกรรมการสอนทักษะฟัง และการจัดกิจกรรมการสอน

ทกัษะพดู ดงัน้ี 

        การจดักจิกรรมการสอนทักษะฟัง 

  การสอนทกัษะฟังควรคาํนึงถึงความสนใจและความจาํเป็นตอ้งพฒันาทกัษะความเขา้ใจ

ในการฟังของผูเ้รียน (Harmer, 1991) การจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะฟังเพ่ือให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกฝนการ

ฟังเป็นส่วนสาํคญัของการเรียนการสอน โดยนักวิชาการและนักการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเสนอแนะแนวคิด

การจดักิจกรรมเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะฟังใหก้บัผูเ้รียนใหป้ระสบผลสาํเร็จ ดงัน้ี 

  กิจกรรมการฟังควรมีลกัษณะเป็นขั้นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายของการพฒันาทกัษะการ

ฟังใหก้บัผูเ้รียน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้น คือ ขั้นก่อนฟัง ขั้นระหว่างฟัง และขั้นหลงัฟัง (Rost, 1990) ใน

สถานการณ์ส่ือสารจริงนั้น ผูฟั้งมกัรู้ล่วงหนา้เสมอเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะไดฟั้ง ใครเป็นผูพ้ดู และหัวขอ้เร่ืองท่ี

จะได้ฟัง ในขั้นก่อนฟังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนค้นพบจุดมุ่งหมายของการฟังและเตรียมข้อมูล

พ้ืนฐานท่ีจาํเป็น กิจกรรมในขั้นน้ีจึงมีลกัษณะเป็นการอภิปราย คาดการณ์ และทาํนายเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะได้
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ฟัง ความสามารถในการทาํนายส่ิงท่ีพูดอ่ืนกาํลงัจะพูดและใชค้วามรู้ท่ีมีเก่ียวหัวขอ้เร่ืองพูดจะช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจล่วงหนา้ รายละเอียดของกิจกรรมการสอนฟังแต่ละขั้น  

  Underwood (1989)  เสนอแนวทางการจดักิจกรรมการฟัง โดยแบ่งออกเป็นขั้นการสอน 

3 ขั้น คือ  1) ขั้นก่อนฟัง เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้พ้ืนฐานในการคาดการณ์ ทาํนายเน้ือหาท่ีจะ

ฟัง สร้างจุดมุ่งหมายของการฟัง หรือท่ีเรียกว่ากิจกรรมอุ่นเคร่ือง (Warm-Up activity) 2) ระหว่างฟัง เป็น

กิจกรรมท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนฟังเพ่ือรู้ความหมายโดยมุ่งเน้นไปท่ีความเข้าใจ และทาํแบบฝึกหัดใน

รูปแบบต่างๆ และ 3) ขั้นหลงัฟัง เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งไดส้ะทอ้นความคิดเห็นและความเขา้ใจ

เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีฟัง ควรเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจและจูงใจผูเ้รียน โดยมีรายละเอียดพอสรุปดงัน้ี 

  กิจกรรมขั้นก่อนฟัง  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีขอ้มลูเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

จะฟัง คาดการณ์ ทาํนายเร่ืองท่ีจะฟังโดยใชค้วามรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์เดิม เตรียมความพร้อมให้

ผูเ้รียนมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟัง สร้างความมัน่ใจในความสามารถเม่ือเจอปัญหาการฟัง 

กิจกรรมในขั้นก่อนฟัง ไดแ้ก่ การอภิปรายเก่ียวกบัหัวขอ้เร่ือง ให้ผูเ้รียนสรุปหัวขอ้การสนทนาจากช่ือ

เร่ือง โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การระดมสมองโดยให้ผูเ้รียนคาดเดาคาํศพัท์หรือ

ประโยคท่ีจะปรากฏในเน้ือเร่ือง จดักิจกรรมเกม ให้คาํถามช้ีแนะแนวทางเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง ให้ขอ้มูล

พ้ืนฐานเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะฟัง ให้อ่านเน้ือเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ให้ดูรูปภาพ การอภิปรายและตอบคาํถาม

บางอยา่ง เป็นตน้ 

  กิจกรรมขั้นระหว่างฟัง เป็นกิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนฟังเพ่ือเขา้ใจความหมายจากเน้ือหาท่ี

ฟัง โดยไม่จาํเป็นตอ้งจบัความหมายของคาํไดทุ้กคาํ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนฟังแลว้เข้าใจเพียง

พอท่ีจะเก็บขอ้มลูสาํคญัและจาํเป็น และใหผู้เ้รียนมุ่งความสนใจไปท่ีการฟังมากกว่าการวิตกกงัวลกบัการ

อ่าน การเขียน ไวยากรณ์หรือการสะกดคาํ กิจกรรมท่ีแนะนาํ เช่น การเปรียบเทียบขอ้ความท่ีฟังกบัความ

คิดเห็นท่ีมีในขั้นก่อนการฟัง การฟังและแสดงความเขา้ใจโดยการโตต้อบ เช่น การวาด เขียน ขีดเส้นใต ้

การเติมคาํในช่วงว่าง การเรียงลาํดบัภาพเหตุการณ์ การหาขอ้มูลเฉพาะดว้ยการตอบคาํถาม การเติมคาํท่ี

หายไปจากเน้ือเพลง การจบัคู่ความหมายกบัภาพท่ีสอดคลอ้งกนั 

  กิจกรรมขั้นหลงัฟัง เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดศึ้กษารูปแบบของภาษา เสียง ไวยากรณ์ 

และคาํศพัท์ หลงัจากได้ฝึกฟังแลว้ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาวิเคราะห์หลกัการใช้ภาษาส่ือสาร 

สะทอ้นความคิดเห็นและความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีฟัง 

  การจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะฟัง โดย  Richards (1983)  เสนอแนะว่าภาระงานกิจกรรม

การฟังข้ึนอยูก่บัจุดประสงคใ์นการพฒันาทกัษะยอ่ยการฟังดา้นใด ใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทกัษะ

ยอ่ยการฟังใหส้ามารถฟังไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเสนอลกัษณะกิจกรรมการฟังต่างๆ ไว ้ดงัน้ี 1) การ

จบัคู่หรือจาํแนกความแตกต่าง (Matching) เช่น เลือกคาํตอบหรือรูปภาพท่ีสมัพนัธก์บัส่ิงท่ีฟัง 2) การถ่าย

 



68 
 
โอน (Transferring) เป็นการฟังแลว้สามารถถ่ายโอนขอ้มลูออกมาเป็นอีกลกัษณะหน่ึง เช่น ฟังแลว้กรอก

แบบฟอร์ม วาดภาพหรือตาราง  3) การจดบนัทึก (Transcribing) เช่น เขียนตามคาํบอก 4) การหาขอ้มูล

เฉพาะอยา่ง (Scanning)  5) การใหข้อ้มลูเพ่ิมเติม (Extending) เช่น เติมขอ้มูลบางส่วนให้สมบูรณ์ 6) การ

สรุปย่อ (Condensing) เช่น ฟังแล้วสรุปประเด็นสําคัญ 7) การตอบคาํถาม (Answering) และ 8) การ

คาดการณ์ (Predicting) เช่น คาดการณ์เหตุการณ์ต่อไปจากเร่ืองท่ีฟัง หรือสาเหตุของเร่ือง เป็นตน้ 

  Ur (1984) เสนอแนวการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการฟัง โดยแบ่งตามระดบัขั้นของ

การฟัง  2 ระดบั คือ 1) ระดบัการฟังเพ่ือรับรู้ และ 2) การฟังเพ่ือความเขา้ใจ รายละเอียดพอสรุปดงัน้ี 

  ระดบัการฟังเพ่ือรับรู้ เป็นการฝึกฟังระดบัคาํและระดบัประโยค เช่น พูดตามส่ิงท่ีฟัง 

แยกแยะเสียงท่ีฟัง จดัหมวดหมู่ของเสียงจากคาํท่ีฟัง เลือกคาํหรือขีดเส้นใตต้รงกบัคาํท่ีฟัง เติมพยญัชนะ

บางตวัท่ีหายไปจากคาํท่ีฟัง ฝึกพดูซํ้าตามคาํหรือประโยคท่ีไดย้นิ บอกจาํนวนคาํในประโยคท่ีฟัง แยกแยะ

คาํท่ีเนน้เสียงและไม่เนน้เสียงในประโยค แยกแยะเสียงสูงตํ่าในประโยค เป็นตน้ 

  ระดบัการฟังเพ่ือเขา้ใจ มีลกัษณะกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) การฟังท่ีไม่มี

การโตต้อบจากผูเ้รียน 2) การฟังและมีการโตต้อบอยา่งสั้น 3) การฟังท่ีมีการโตต้อบอยา่งยาว และ 4) การ

ฟังเพ่ือเป็นพ้ืนฐานสาํหรับการเรียนและการอภิปราย กล่าวคือ 

  การฟังท่ีไม่มีการโตต้อบจากผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีการโตต้อบจากผูเ้รียน 

แต่ผูส้อนจาํเป็นตอ้งหาหนทางเพ่ือทาํใหแ้น่ใจว่าผูเ้รียนมีความตั้งใจฟัง การเสนอเน้ือหามีความชดัเจน มี

ความน่าสนใจ โดยเน้ือหาไม่ยากเกินไปสาํหรับผูเ้รียนในการเขา้ใจ เช่น การฟังเน้ือหาควบคู่ไปกบัการ

อ่านเน้ือหา ฟังเน้ือหาท่ีคุน้เคย ฟังเน้ือหาและดูส่ือประกอบ ฟังนิทาน ฟังเพลง ภาพยนตร์หรือโปรแกรม

ทีว ี

  การฟังท่ีมีการโตต้อบอยา่งสั้น เป็นกิจกรรมการฟังท่ีผูเ้รียนแสดงความเขา้ใจเน้ือหาท่ีฟัง

โดยการโตต้อบดว้ยภาษาหรือท่าทาง เน้ือหาการฟังเป็นบทสนทนาเป็นตอนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ ใหผู้เ้รียน

โตต้อบสั้นๆ ไดท้นัที เช่น การปฏิบติัตามคาํสัง่ การทาํเคร่ืองหมายกบัเน้ือหาตามท่ีฟัง การทาํแบบฝึกหัด

แบบถูกผิดจากประโยคท่ีฟัง การตรวจหาส่ิงท่ีผิดไปจากเน้ือหาท่ีฟัง การเติมคาํในช่องว่าง การเดา

ความหมายจากส่ิงท่ีฟัง การจดบนัทึกรายละเอียดเฉพาะ การใชรู้ปภาพประกอบการฟัง การใช้แผนท่ี

ประกอบการฟัง การใชแ้ผนผงัประกอบการฟัง การเติมเน้ือหาในตารางหรือบทสนทนา การใชแ้ผนภูมิ

ตน้ไมป้ระกอบการฟัง การใชก้ราฟประกอบการฟัง 

  การฟังท่ีมีการโตต้อบอยา่งยาว เป็นการฟังท่ีใหผู้เ้รียนมีการโตต้อบมากข้ึน กิจกรรมอาจ

เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการพดู การอ่าน การเขียน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้รียนมีความเขา้ใจส่ิงท่ีฟังและสามารถ

ผลิตคาํพดู ตอบคาํถาม ขยายความ ตีความ หรือสรุปความได ้เช่น การพูดซํ้ าหรือเขียนตามส่ิงท่ีฟัง การ

ถอดความจากส่ิงท่ีฟัง การตอบคาํถามเพ่ือความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟัง การคาดการณ์หรือทาํนายเน้ือหาท่ี
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หายไปจากการฟัง การเติมวลีหรือประโยคท่ีหายไป  

  การฟังเพ่ือเป็นพ้ืนฐานสาํหรับการเรียนและการอภิปราย เป็นกิจกรรมการฟังท่ีขยาย

ความเขา้ใจในเน้ือหาการฟังของผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ตีความ ประเมิน และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟัง เช่น กิจกรรมแกปั้ญหา โดยฟังรายละเอียดหรือขอ้มลูท่ีเป็นปัญหา และ

พยายามแกไ้ขปัญหาจากส่ิงท่ีฟังเป็นงานเดียว หรืออภิปรายกลุ่ม อาจแยกเน้ือหาเป็นส่วนๆ ให้ผูเ้รียน

แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีฟังเพ่ือรวบรวมเน้ือหาและคิดวิธีแก้ปัญหา อาจร่วมกนัวิเคราะห์อภิปรายสํานวน

โวหาร ทศันคติของผูพู้ด สถานการณ์ และอารมณ์ของผูพู้ด จากเน้ือหาการฟังประเภทต่างๆ เช่น การ

สมัภาษณ์ โฆษณา ภาพยนตร์ โคลงกลอน เป็นตน้ 

  กิจกรรมการฟังในชั้นเรียนควรมีความหลากหลาย โดย Anderson และ Lynch (1988)  

เสนอกิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการฟังไวห้ลายชนิด ไดแ้ก่  1) ฟังแลว้ปฏิบติัตาม เช่น ฟังการบอกทิศทาง 

2) ฟังเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น ฟังนิทาน 3) ฟังแลว้ปฏิบติั เช่น ฟังและทาํเคร่ืองหมาย หรือ

วาดรูป 4) ฟังแลว้แสดงอารมณ์ 5) ฟังแลว้เติมส่ิงท่ีขาดหายไป เช่น ฟังและเติมคาํในบทสนทนา 6) ฟัง

แลว้แกไ้ขข้อผิดพลาด  7) ฟังแลว้แสดงความคิดเห็น เช่น ฟังและพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ      

8) ฟังแลว้ทบทวน 

  Underwood (1989) เสนอกิจกรรมการพฒันาทกัษะฟังภาษาองักฤษไว ้ตามขั้นตอนการ

สอนทักษะฟัง 3 ขั้น คือ 1) ขั้นก่อนฟัง เป็นการเตรียมขอ้มูลพ้ืนฐานให้กบัผูเ้รียนก่อนฟังและช่วยให้

ผูเ้รียนใชค้วามรู้เดิมในการคาดการณ์เพ่ือมีจุดมุ่งหมายในการฟัง เช่น การดูภาพและพูดเก่ียวกบัภาพ ดู

รายการขอ้ความ อ่านคาํถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองท่ีจะฟัง การคาดการณ์เร่ืองท่ีจะฟัง เป็นตน้ 2) ขั้นระหว่างฟัง 

เป็นการกาํหนดภาระงานท่ีเหมาะสมและผูเ้รียนสามารถเขา้ใจได ้เช่น การจบัคู่รูปภาพกบัส่ิงท่ีฟัง การ

จดัลาํดบัรูปภาพตามเร่ืองท่ีฟัง การจดัเรียงลาํดบัภาพ วาดภาพหรือเติมภาพให้สมบูรณ์ตามส่ิงท่ีฟัง การ

แสดงท่าทางตามส่ิงท่ีฟัง การตอบคาํถาม การเติมคาํในช่องว่างให้สมบูรณ์ การหาส่ิงท่ีผิดหรือแตกต่าง

จากการฟัง การทาํนายหรือฟังเพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะ เป็นตน้  และ 3) ขั้นหลงัฟัง เป็นการตรวจสอบความ

เขา้ใจและทาํความเขา้ใจส่ิงท่ีฟัง เช่น การอธิบายเน้ือหาเพ่ิมเติม การสรุปเร่ืองท่ีฟัง การใชร้ายละเอียดท่ีฟัง

ทาํกิจกรรมแกปั้ญหา เรียบเรียงเน้ือหา แยกแยะความสมัพนัธข์องผูพ้ดูจากบทบาทสมมติ เป็นตน้ 

  ทางดา้นแนวคิดของ Byrne (1998) เสนอลกัษณะกิจกรรมในการพฒันาทกัษะการฟังไว ้

ดงัน้ี  1) กิจกรรมฝึกการใชหู้ (Ear training) โดยใหน้กัเรียนแยกแยะเสียงต่างๆ การเนน้เสียงหนกัเบา เสียง

สูงตํ่าในประโยค และสาํเนียงต่างๆ 2) กิจกรรมเกม (Game)เป็นกิจกรรมท่ีมีกฎกติกา มีเป้าหมาย และ

ความสนุกสนานเช่น เกม Find someone who ให้ผูเ้รียนฝึกฟังโดยหาข้อมูลจากเพ่ือนในชั้นเรียน             

3) กิจกรรมปฏิบติัตามคาํสั่ง (Instruction)ให้ผูเ้รียนฝึกฟังและมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบ ปฏิบติัตามคาํสั่งได ้

เช่น วาดรูปตามคาํบอก  ปฏิบัติตามคําบอก เรียงลาํดับส่ิงของ  4) กิจกรรมเติมความให้สมบูรณ์ 
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(Completion) เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนเติมเน้ือความของเน้ือเร่ือง หรือเพลงท่ีขาดหายไปให้สมบูรณ์จาก

การฟัง  5) กิจกรรมหาขอ้ผิดพลาดหรือขอ้ขดัแยง้ (Identifying mistake or contradiction) เป็นกิจกรรมท่ี

ใหผู้เ้รียนฟังเร่ืองราวและหาขอ้ผิดพลาดหรือส่ิงท่ีขดัแยง้จากเร่ืองท่ีฟัง 6) กิจกรรมคน้หาความแตกต่าง 

(Finding differences) เป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนฟังเร่ืองหน่ึงเร่ืองในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั และให้หาความ

แตกต่าง   7)  กิจกรรมแกปั้ญหา (Problem solving) เช่น กิจกรรมใหจ้บัคู่ระหว่างรูปภาพ หรือคาํบรรยาย

กบัส่ิงท่ีฟัง และ  8) กิจกรรมคน้หาขอ้มูล (Extracting information) เป็นกิจกรรมการฟังพ้ืนฐาน โดยให้

ผูเ้รียนเติมคาํหรือขอ้มลูลงในตารางจากส่ิงท่ีไดฟั้ง 

  การออกแบบกิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการฟังตามแนวคิดของ Brown (2001) มีลกัษณะ 

คือ 1) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ความสาํคญัในการพฒันาความสามารถในการฟัง  2) เป็นกิจกรรมท่ีดึงดูดความ

สนใจของผูเ้รียน ในการออกแบบกิจกรรมการฟัง ผูส้อนควรคาํนึงถึงพ้ืนฐานประสบการณ์ ความสนใจ 

และความสามารถของผูเ้รียนดว้ย  3) เป็นกิจกรรมท่ีใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง  4) ผูส้อนควรสังเกตการ

โตต้อบของผูฟั้งในระหว่างท่ีทาํกิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด  5) เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนฝึกพฒันากล

ยุทธ์ในการฟัง  และ 6) เป็นกิจกรรมท่ีฝึกเทคนิคการฟังจากล่างข้ึนบน (Bottom up) และจากบนลงล่าง 

(Top down) 

  Richards และ Rodgers (2001) อธิบายเก่ียวกบักิจกรรมการฟังในการส่ือสารจริงและการ

แก้ปัญหา เป็นกิจกรรมการฟังท่ีส่งเสริมทักษะส่ือสารและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ผูส้อนและ

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการฟังเพ่ือส่ือสารในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นกิจกรรมส่ือสารช่วยพฒันาทกัษะฟังและ

สอดคลอ้งกับความจาํเป็น ความสนใจและลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจ เขา้ร่วม

กิจกรรมอยา่งกระตือรือร้น และเกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมาย กิจกรรมการฟังในลกัษณะน้ีจึงมี

ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

  จากข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะฟังท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า กิจกรรม

ส่งเสริมทกัษะการฟังควรมีความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน ทา้ทายความสามารถ 

สนุกสนานเพลิดเพลิน และเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้รียน โดยการจัดกิจกรรมแต่ละ

กิจกรรมข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคก์ารพฒันาทกัษะย่อยการฟังต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนฝึกฝนและพฒันา

ทกัษะการฟังไดอ้ยา่งเต็มท่ีในชั้นเรียนและสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือในสถานการณ์จริงได ้

        การจดักจิกรรมการสอนทักษะพูด 

   การออกแบบกิจกรรมส่ือสารเพ่ือการสอนทกัษะการพูด เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

โอกาสฝึกพดูสนทนาโตต้อบตอ้งอาศยัแนวทางในการจดักิจกรรมท่ีมีความน่าสนใจ เหมาะสมกบัระดบั

ความสามารถของผูเ้รียน มีลกัษณะทา้ทายความสามารถ สนุกสนาน และส่งเสริมความมัน่ใจให้ผูเ้รียน

กลา้แสดงออกในการพดู โดยนกัวิชาการและนกัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งนาํเสนอแนวทางการจดักิจกรรมพูด
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ท่ีประโยชน์ต่อผูส้อนภาษาไว ้พอสรุปไดด้งัน้ี 

   Littlewood (1981) อธิบายเก่ียวกบักิจกรรมการพูดท่ีใชห้น้าท่ีภาษาในการส่ือสาร เพ่ือ

บรรลุวตัถุประสงค์ของกิจกรรมท่ีกาํหนดไวโ้ดยผูส้อนสร้างสถานการณ์ส่ือสารข้ึนมาเพ่ือให้ผูเ้รียน

แก้ปัญหา หรือพยายามเติมเต็มข้อมูลท่ีหายไปและเป็นช่องว่างของขอ้มูล (Information gap) ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ลกัษณะกิจกรรมส่ือสาร ได้แก่ 1) การแลกเปล่ียนข้อมูลแบบความร่วมมือจาํกัด (Sharing 

information with restricted cooperation)  เป็นกิจกรรมการแลกเปล่ียนข้อมูลแบบความร่วมมือจาํกัด 

กาํหนดใหผู้เ้รียนแบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มลูพ้ืนฐานบางอยา่ง โดยการสอบถามขอ้มลูจากผูเ้รียนคนอ่ืน

เพ่ือไดข้อ้มลูท่ีหายไปและเติมเต็มขอ้มลูใหค้รบถว้น เช่น การขอขอ้มูลท่ีหายไประหว่างผูเ้รียน A และ B 

2) การแลกเปล่ียนขอ้มูลแบบความร่วมมือไม่จาํกดั (Sharing information with unrestricted cooperation) 

เป็นกิจกรรมส่ือสารโดยใช้หน้าท่ีภาษาพูดส่ือสารเพ่ือแกปั้ญหา โดยตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นในการ

แบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มลูอยา่งอิสระ จึงจะสามารถทาํกิจกรรมเรียนรู้ไดส้าํเร็จ เช่น การสาํรวจขอ้มูล 

การสืบหาขอ้มูล3) การแลกเปล่ียนและการจดัระบบขอ้มูล (Sharing and processing information) เป็น

กิจกรรมการปะติดปะต่อขอ้มลู คลา้ยกิจกรรม Jigsaw ผูเ้รียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มมีช้ินส่วนของขอ้มูล

แตกต่างกนั จาํเป็นตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มลูจึงจะแกปั้ญหาและทาํกิจกรรมไดป้ระสบความสาํเร็จ เช่น การ

ลาํดบัเหตุการณ์ เกมหาท่ีซ่อน และ 4) การจดัระบบขอ้มลู (Processing information) เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียน

แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มมีขอ้มูลครบถว้น ไม่จาํเป็นตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มูล แต่ตอ้งปรึกษาหารือกนัเพ่ือ

ตดัสินใจแกปั้ญหาบางประการ โดยใชภ้าษาส่ือสารเพ่ือลงความเห็นและสรุปการตดัสินใจ การใชภ้าษา

ส่ือสารมีลกัษณะเป็นการพดูเพ่ือจุดประสงคบ์างประการ เช่น การอธิบาย การซกัถาม แสดงความคิดเห็น 

ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยการส่ือสารจริงในชีวิตประจาํวนั 

   จากแนวคิด Finocchiaro และ Brumfit (1983) เสนอแนวคิดการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะ

พดูต่างๆ ไว ้โดยผูส้อนสามารถเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละระดบั ลกัษณะของกิจกรรมพูด

ส่ือสารมี  12 กิจกรรม ดงัน้ี  1) การตอบคาํถาม อาจเป็นผูส้อนหรือเพ่ือนเป็นผูถ้าม 2) การปฏิบติัตามคาํ

บอกหรือคาํสั่ง 3) การตั้งคาํถามและตอบคาํถามของเพ่ือนในชั้นเรียนเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 4) การบอก

ลกัษณะของส่ิงต่างๆ จากภาพ  5) การเล่าประสบการณ์ต่างๆ ของผูเ้รียน โดยผูส้อนให้คาํสาํคญั  6) การ

รายงานเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด  7) การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ท่ีกาํหนดในชั้นเรียน  

8) การเล่มเกมภาษา 9) การอภิปราย โตว้าที แลกเปล่ียนความคิดเห็นตามหัวขอ้ท่ีกาํหนด 10) การฝึก

สนทนาทางโทรศพัท ์11) การอ่านหนงัสือพิมพแ์ลว้รายงานเป็นภาษาองักฤษ  และ 12) การแสดงบทบาท

สมมติ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวน้ี เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กพดูและพยายามใชค้วามรู้ทางภาษาท่ีผูเ้รียนมี 

  Ur (1996)  เสนอแนะเทคนิคและกิจกรรมการพูดในชั้นเรียนไว ้2 ลกัษณะ คือ การ

อภิปราย เช่น กิจกรรมบรรยายภาพ กิจกรรมหาความแตกต่างของภาพ กิจกรรมส่ิงท่ีเหมือนกนั กิจกรรม
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การแกปั้ญหา และการสวมบทบาท เช่น การสนทนา 2 คน การแสดงละคร การจาํลองสถานการณ์ และ

การแสดงบทบาทสมมติ ผูส้อนควรใช้จดักิจกรรมการพูดให้มีลกัษณะ ดงัน้ี  1) เป็นการทาํงานกลุ่ม         

2) กิจกรรมการใชภ้าษาท่ีง่าย 3) เลือกหวัขอ้และกิจกรรมท่ีกระตุน้ความสนใจผูเ้รียน 4) ให้การสอนหรือ

ฝึกทกัษะการอภิปราย และ 5) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนใชภ้าษาเป้าหมายในการทาํกิจกรรมเสมอ ซ่ึงกิจกรรม

การพูดท่ีประสบความสาํเร็จจะทาํให้ผูเ้รียนพูดไดม้าก ทุกคนมีโอกาสในการพูดเท่าเทียมกนั ผูเ้รียนมี

แรงจูงใจมากข้ึน และภาษาท่ีใชแ้สดงระดบัความสามารถของผูเ้รียน 

  กิจกรรมการสอนทักษะพูดตามแนวคิดของ Brown (2001) นั้น มีบทบาทสําคัญต่อ

ความสาํเร็จในการพฒันาทกัษะพูดของผูเ้รียนภาษา โดยเสนอหลกัเกณฑ์ในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือ

พฒันาทักษะการพูด กล่าวคือ 1) เป็นกิจกรรมท่ีครอบคลุมความต้องการของผูเ้รียน โดยเน้นการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน การส่ือความหมายและความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา 2) เป็นกิจกรรมท่ี

ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และเหมาะสมกบัสถานภาพของผูเ้รียน 3) คดัเลือกกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก

พดูอยา่งมีความหมายไดใ้นสถานการณ์จริง  4) หลงัจากส้ินสุดการทาํกิจกรรมควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่

ผูเ้รียน  5) ใชกิ้จกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการฟังพร้อมไปกบัการพูดดว้ย 6) ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส

ออกแบบกิจกรรมเองบา้ง และ 7) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันากลยทุธใ์นการพดู 

  Millrood (2001) เสนอแนวทางในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะพดู โดยแบ่งออกเป็น    

3 ระยะ คือ 1) กิจกรรมก่อนการพูด (Pre-speaking activity) 2) กิจกรรมระหว่างพูด (While-speaking 

activity) และ 3) กิจกรรมหลงัการพดู (Post-speaking activity) รายละเอียดมีดงัน้ี  

   กิจกรรมก่อนการพดูเป็นกิจกรรมอุ่นเคร่ือง (Warm-up) เตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียน

ก่อนเขา้สู่กิจกรรมฝึกพดู มีเป้าหมายเพ่ือกระตุน้ความรู้ความสามารถทางภาษาของผูเ้รียน สร้างแรงจูงใจ 

และเตรียมเน้ือหาการพดู โดยใหผู้เ้รียนนาํความรู้พ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในใชใ้นการพูดสาํหรับบทเรียนการสอน

พูดนั้น ผูส้อนใชค้าํถามเพ่ือสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกับหัวขอ้พูด เช่น กิจกรรมระดมสมอง ในกิจกรรม

ก่อนการพดูน้ี ผูส้อนควรกาํหนดรายละเอียด 4 ประการ คือ 1) หวัขอ้การพูดของบทเรียน 2) จุดประสงค์

การพดูของบทเรียน 3) คุณลกัษณะของผูฟั้ง  และ 4) รูปแบบของการพดู ไม่ว่าจะเป็นการพดูแบบสนทนา 

การอภิปราย การพดูคนเดียว การนาํเสนอ และ การพดูเป็นทางการ  

   กิจกรรมระหว่างการพดู ผูส้อนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพูดส่ือสาร 

หรือแลกเปล่ียนขอ้มลูอยา่งมีปฏิสมัพนัธ ์เช่น กิจกรรมสวมบทบาท กิจกรรมการแกปั้ญหา หรือกิจกรรม

เกมส่ือสาร ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีมีเป้าหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนได้รับโอกาสอย่างเหมาะสมในการพูดแสดง

ความรู้สึก บรรยายหรืออธิบายส่ิงต่างๆ อยา่งชดัเจน การตั้งคาํถามและอภิปรายในกลุ่มเลก็หรือกลุ่มใหญ่  

   กิจกรรมหลงัการพดู เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการสะทอ้นความคิด โดยสนบัสนุนให้ผูเ้รียน

สะทอ้นความคิดเห็นท่ีมีต่อการแสดงการพูดส่ือสารของตนเอง หลงัจากการทาํกิจกรรมการพูดท่ีผ่าน
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มาแลว้ และศึกษาวิเคราะห์ภาษาท่ีใชใ้นการพดู รวมถึงแนวคิดดา้นเน้ือหาการพูด ซ่ึงการพูดส่ือสารเป็น

การบูรณการกบัทกัษะอ่ืนนอกเหนือจากการผลิตภาษาพดู กล่าวคือ กิจกรรมหลงัการพดูน้ี มีเป้าหมายเพ่ือ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียน เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาทางภาษามากข้ึน 

   Harmer (2007) กล่าวถึง ส่ิงสาํคญัท่ีผูเ้รียนภาษาจาํเป็นตอ้งปฏิบติัในการเรียนรู้ภาษาท่ี

สองหรือภาษาต่างประเทศ  คือ ผูเ้รียนควรมีโอกาสอยู่กบัภาษาและไดรั้บขอ้มูลภาษา เขา้ใจความหมาย 

เขา้ใจรูปแบบโครงสร้างภาษา และฝึกฝนการใชภ้าษาซ่ึงกิจกรรมการฝึกฝนควรมีลกัษณะเป็นการกระตุน้ 

(Activate) ผูเ้รียนใช้ความรู้ทางภาษาทาํกิจกรรมพูดให้สําเร็จ มีลกัษณะสําคญั 3 ประการ คือ 1) การ

ฝึกซอ้ม (Rehearsal) โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งอิสระ การสวมบทบาทสมมติ

เป็นการใหผู้เ้รียนฝึกซอ้มการพดูในสถานการณ์จริงนอกชั้นเรียน ช่วยให้เกิดความเขา้ใจการส่ือสารจริง  

2) การใหข้อ้มลูป้อนกลบั (Feedback) กิจกรรมฝึกพดูช่วยใหผู้เ้รียนเห็นปัญหาของตนเองดา้นการใชภ้าษา 

และพยายามใชค้วามรู้ทางภาษาทั้งหมดท่ีผูเ้รียนมีในการบรรลุกิจกรรมท่ีกาํหนด ผูส้อนช่วยให้คาํช้ีแนะ

และใหก้าํลงัใจแก่ผูเ้รียนในการฝึกฝน ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจในการพดูและมีกาํลงัใจในการปรับปรุงการ

พดูใหดี้ข้ึนต่อไป และ 3) การใหผู้เ้รียนสนใจและมีส่วนร่วม (Engagement) กิจกรรมพูดท่ีเหมาะสมช่วย

ให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพูด และสามารถให้ข้อมูลป้อนกลบัท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันาทกัษะพดูของผูเ้รียน เช่น การสวมบทบาทสมมติ การอภิปราย การ

โตว้าที เป็นตน้ 

   กิจกรรมในชั้นเรียนท่ีเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการพฒันาทกัษะ

การพดูของผูเ้รียนมีหลากหลาย โดย Kayi  (2006)  เสนอแนะกิจกรรมพดูส่ือสารท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี  

              1. กิจกรรมอภิปราย (Discussion) เป็นการจดักลุ่มอภิปรายโดยผูส้อนหรือผูเ้รียนจบั

กลุ่มเอง และควรมีการเปล่ียนกลุ่มใหม่เม่ือมีการอภิปรายเร่ืองใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นต่างๆ จากหลายคน 

        2. กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) โดยมอบหมายให้ผูเ้รียนสวมบทบาทต่างๆ 

ในสถานการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนนอกชั้นเรียน หรือในชีวิตจริง เป็นกิจกรรมส่ือสารท่ีมีลกัษณะการ

ลอกเลียนแบบสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต โดยผูเ้รียนใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และบทบาทท่ี

ไดรั้บ ก่อนการทาํกิจกรรม ผูส้อนตอ้งอธิบายสถานการณ์ส่ือสารใหช้ดัเจนเพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจเหตุการณ์ท่ี

คาดหวงัใหเ้กิดข้ึนในกิจกรรมส่ือสารนั้น และอธิบายเป้าหมายของบทบาทสมมติ หลงัจากนั้นจึงใหผู้เ้รียน

ระดมสมองร่วมกนั และใชค้วามรู้ภูมิหลงัเก่ียวกบัภาษาท่ีใชใ้นการแสดง เช่น คาํศพัท์ ไวยากรณ์ สาํนวน

ภาษา  

        3. กิจกรรมจาํลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นกิจกรรมท่ีคลา้ยกบักิจกรรมบทบาท

สมมติ แต่มีรายละเอียดและเสมือนจริงมากกว่า มีการใชอุ้ปกรณ์จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ส่ือสารนั้น 
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เพ่ือให้สภาพแวดลอ้มการส่ือสารเสมือนจริงมาก เช่น เม่ือผูเ้รียนสวมบทบาทเป็นแพทย ์ผูส้อนจะนํา

เคร่ืองตรวจฟังมาใชใ้นชั้นเรียน 

        4. กิจกรรมการเล่าเร่ือง (Story telling) ในกิจกรรมน้ี ผูเ้รียนนาํเสนอหนา้ชั้นเรียนเป็น

การเล่าเร่ืองท่ีตนเองเคยไดย้นิหรือเคยอ่านมาก่อน หรือเล่าเร่ืองท่ีสร้างข้ึนเอง รวมถึงการบอกเล่าเร่ืองท่ี

สนใจ เช่น เร่ืองตลก เร่ืองลึกลบั ปริศนา เป็นตน้ กิจกรรมชนิดน้ีสามารถส่งเสริมความสามารถการพูด

ใหก้บัผูเ้รียนและดึงความสนใจจากทั้งชั้นเรียน 

        5. กิจกรรมช่องว่างขอ้มูล (Information gap) ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งทาํงานร่วมกนัและ

แบ่งปันส่วนของข้อมูลต่างๆ ท่ีมีเพ่ือเติมเต็มช่องว่างของขอ้มูล หรือขอ้มูลท่ีหายไป ช่องว่าง หมายถึง 

ผูเ้รียนบางคนไม่มีส่วนเฉพาะของขอ้มูล ในขณะท่ีบางคนมีขอ้มูล ดงันั้น ทั้งสองฝ่ายจะถามและตอบ

คาํถามในส่วนของขอ้มลูท่ีเป็นช่องว่าง เพ่ือใหต่้างฝ่ายต่างไดข้อ้มลูและรู้คาํตอบ 

        6. การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกิจกรรมให้ผูเ้รียนสร้างแนวคิดเก่ียวกับ

หวัขอ้ท่ีกาํหนดใหใ้นเวลาท่ีจาํกดั การระดมสมองเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มนั้นข้ึนอยูก่บับริบทการเรียน

การสอน กิจกรรมน้ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนริเร่ิมความคิดไดร้วดเร็วและอิสระ โดยลกัษณะของการระดมสมอง

ท่ีดีจะไม่วิพากษว์ิจารณ์แนวคิด ดงันั้น ผูเ้รียนจะเปิดกวา้งในการแสดงหรือแบ่งปันความคิดเห็น 

        7. การสัมภาษณ์ (Interview) กิจกรรมน้ีให้ผูเ้รียนสัมภาษณ์ผูอ่ื้นในหัวขอ้ท่ีเลือกไว ้

โดยผูส้อนเตรียมเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือให้ผูเ้รียนรู้ว่า คาํถามชนิดใดท่ีสามารถถามได ้ผูเ้รียนจะตอ้ง

เตรียมคาํถามการสมัภาษณ์เอง การสมัภาษณ์ผูอ่ื้นจะทาํใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกความสามารถในการพดู และ

ช่วยใหเ้ป็นผูท่ี้ชอบการเขา้สงัคม หลงัจากสมัภาษณ์แลว้ ผูเ้รียนแต่ละคนจะนาํเสนอผลการศึกษาจากการ

สมัภาษณ์ในชั้นเรียน  

        8. การเติมเต็มเร่ืองราว (Story completion) เป็นกิจกรรมการพูดอย่างอิสระท่ี

สนุกสนานมาก ผูเ้รียนนัง่เป็นวงกลมทั้งชั้นเรียน ผูส้อนเร่ิมตน้ดว้ยการเล่าเร่ืองราว แต่เล่าเพียงสองสาม

ประโยคแลว้จึงหยุดเล่า ต่อจากนั้น ผูเ้รียนแต่ละคนจะเร่ิมเล่าต่อจากประเด็นท่ีหยุดพูดก่อนหน้าน้ี โดย

กาํหนดใหผู้เ้รียนแต่ละคนเพ่ิมประโยคจาก  4 ประโยค เป็น 10 ประโยค และสามารถเพ่ิมส่ิงใหม่ๆ ได้

โดยอิสระ เช่น บุคลิกลกัษณะ เหตุการณ์ คาํบรรยาย และอ่ืนๆ ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเล่าเร่ืองและผูก

เร่ืองราวต่อไปได ้

        9. การรายงาน (Reporting) ก่อนเขา้ชั้นเรียน ผูเ้รียนจะตอ้งอ่านข่าวหรือนิตยสาร และ

ใหน้าํเสนอรายงานให้เพ่ือนในชั้นเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีพบ เช่น ข่าวท่ีน่าสนใจท่ีสุด ผูเ้รียนสามารถพูดคุย

เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเคยพบเจอ และเป็นประโยชน์กบัเพ่ือนในชีวิตประจาํวนั 

        10. การเล่นบตัรภาพ (Playing card) กิจกรรมน้ีเป็นการเล่นเป็นกลุ่มเล็ก 4 คน แต่ละ

กลุ่มจะไดห้วัขอ้พดูแตกต่างกนั และผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มจะเขียนคาํถามเก่ียวกบัหัวขอ้พูด 4-5 คาํถาม 
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เพ่ือใชถ้ามเพ่ือนท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่ม โดยผูเ้รียนจะตั้งคาํถามท่ีเป็นปลายเปิด เพ่ือฝึกการพูดโตต้อบได้

มากกว่าคาํถามปลายปิด เช่น หัวขอ้พูด คือ Hearts: Love and relationship คาํถามควรเป็น What do you 

think about love? หรือ How do you love somebody? 

        11. การพรรณนาหรือบรรยายภาพ (Picture narrating) เป็นกิจกรรมท่ีใชล้าํดบัภาพ

ต่างๆ โดยให้ผูเ้รียนเล่าเร่ืองราวของภาพตามลาํดบั และให้ความสนใจเกณฑ์การให้คะแนนของผูเ้รียน 

เกณฑ์การให้คะแนนครอบคลุมดา้นคาํศพัท์หรือโครงสร้าง สาํหรับผูเ้รียนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในขณะ

บรรยายภาพ 

        12. การอธิบายภาพ (Picture description) เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีใชภ้าพในกิจกรรม

การพูด โดยให้ภาพมา 1 ภาพ และให้ผูเ้รียนอธิบายส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในภาพนั้น กิจกรรมน้ีสามารถเป็น

กิจกรรมกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะไดภ้าพท่ีแตกต่างกนั ใหผู้เ้รียนในกลุ่มช่วยกนัอภิปรายเก่ียวกบัภาพท่ีได ้และ

ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายภาพให้เพ่ือนร่วมชั้น กิจกรรมน้ีสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการของผูเ้รียนเช่นเดียวกนักบัการส่งเสริมทกัษะการพดูในท่ีสาธารณะ 

        13. การหาความแตกต่าง (Find the difference) เป็นกิจกรรมให้ผูเ้รียนทาํงานร่วมกนั

เป็นคู่ แต่ละคู่จะไดรั้บภาพท่ีแตกต่างกนั เช่น ภาพหน่ึงเป็นภาพเด็กผูช้ายกาํลงัเล่นฟุตบอล และอีกภาพ

หน่ึงเป็นภาพเด็กผูห้ญิงกาํลงัเล่นเทนนิส โดยผูเ้รียนแต่ละคู่จะอภิปรายความเหมือน และหรือความ

แตกต่างของภาพท่ีตนเองมีอยู ่

  จากแนวทางการจดักิจกรรมการสอนภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมทกัษะการฟังและการพูด

ท่ีกล่าวมานั้น สรุปไดว้่า กิจกรรมส่ือสารเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนในการฝึกใชภ้าษาในสถานการณ์

ต่างๆ ท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ทางภาษาใน

การส่ือความหมายและฝึกสนทนาในชั้นเรียน ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจในการใชภ้าษาส่ือสาร ซ่ึง

ผูส้อนควรจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและระดบัความสามารถของผูเ้รียน มีความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน ทา้ทายความสามารถ และผ่อนคลายความวิตกกงัวลในการแสดงออกทางภาษา ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษส่ือสาร การจดักิจกรรมส่ือสารท่ีหลากหลายเพ่ือฝึกใชภ้าษาใน

สถานการณ์ต่างๆ ทาํให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์และกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่เสมอ เป็นการพฒันา

ทกัษะการพดูส่ือสาร ช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนภาษาองักฤษ 

      2.3.3  การวดัและประเมนิทักษะการฟัง-พูด 

  ในหัวข้อน้ี ผูว้ิจ ัยขอนําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวัดและ

ประเมินผลความสามารถในการฟัง-พูดภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ โดยนําแนวคิดและ

ขอ้เสนอแนะจากนกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่าน ไปใชเ้ป็นแนวทางในการทดสอบและประเมิน

ความสามารถในการฟัง-พดูของผูเ้รียนในงานวิจยัคร้ังน้ี โดยแบ่งการนาํเสนอเป็น 2 ส่วน คือ การวดัและ
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ประเมินทกัษะการฟัง และการวดัและประเมินทกัษะการพดู ดงัน้ี 

       การวดัและประเมนิทักษะการฟัง 

  การวดัและทดสอบทกัษะการฟังมีววิฒันาการเปล่ียนแปลงไปมาก จากเดิมท่ีการทดสอบ

การฟังมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญั ดา้นความสามารถในการแยกแยะระหว่างหน่วยเสียงและเสียงชนิดต่างๆ มา

สู่ความสามารถในการฟังเพ่ือเขา้ใจความหมายโดยรวมของบทฟังทั้งน้ี ความสามารถในการฟังเป็น

กระบวนการท่ีมองไม่เห็น เป็นการจดักระบวนการขอ้มูลและตีความหมายของสัญลกัษณ์ทางเสียงท่ี

เกิดข้ึนภายในบุคคล แมก้ารทดสอบการฟังเป็นเร่ืองยากและเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บการศึกษาน้อยท่ีสุด แต่ก็มี

ความสาํคญัมากท่ีสุดในการวดัและทดสอบความสามารถทางภาษา ในการทดสอบทกัษะการฟังนั้น มี

เป้าหมายให้ได้มาซ่ึงผลลพัธ์ของการฟัง เพ่ือเป็นการวดัความสามารถในการฟังของบุคคลและมีความ

สอดคลอ้งกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอนภาษา โดยนักวิชาการและนักการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง

เสนอแนะแนวทางการวดัและทดสอบทกัษะการฟังภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศไว ้พอสรุปไดด้งัน้ี 

   การวดัความสามารถในการฟังนั้น Valette (1977) สร้างแนวคิดพ้ืนฐานสาํหรับการ

ทดสอบทกัษะการฟัง และแนวทางการแบ่งระดบัความสามารถมาจากแนวคิดจุดประสงค์การเรียนรู้ดา้น

พุทธิปัญญาของ Bloom (1956) ซ่ึงระดบัความสามารถในการฟัง มี 5 ระดบั และคาํอธิบายลกัษณะทกัษะ

ทางปัญญาท่ีซบัซอ้นข้ึนตามลาํดบัความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ดงัน้ี 

       1. ทกัษะการฟังระดบักลไก (Mechanical skills) หมายถึง ผูฟั้งแสดงความสามารถใน

การฟังดว้ยการท่องจาํ มากกว่าการเขา้ใจ เช่น การเขา้ใจความแตกต่างระหว่างสองเสียงหรือเสียงต่างๆ 

และสามารถแยกแยะเสียงไดเ้ช่น เสียงหนักเบาของคาํ เสียงสูงตํ่าของประโยค โดยไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจ

ความหมาย 

       2. ทกัษะการฟังระดบัความรู้ทางภาษา (Knowledge of the language) หมายถึง ผูฟั้ง

สาธิตความสามารถในการฟังดว้ยการแสดงความรู้เก่ียวกบัความจริงของเร่ืองท่ีฟัง กฎเกณฑ์การใชภ้าษา 

และอ่ืนๆ โดยการตอบคาํถามอย่างง่ายเก่ียวกบัภาษาทาํตามคาํสั่งท่ีคุน้เคย จบัคู่รูปภาพท่ีมีความหมาย

เหมือนประโยค 

       3. ทกัษะการฟังระดบัถ่ายโอน หมายถึง ผูฟั้งใชค้วามรู้ในสถานการณ์ใหม่ ใชข้อ้มูล

จากแหล่งหน่ึง และนาํความรู้เก่ียวกับข้อมูลนั้น ไปใช้เพ่ือจุดประสงค์ใหม่อ่ืนๆ เช่น การเข้าใจแต่ง

ประโยคข้ึนใหม่ท่ีมีคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ท่ีเคยเรียนมาแลว้  

       4. ทกัษะการฟังระดบัส่ือสาร หมายถึง ผูฟั้งใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการส่ือสาร

อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น สามารถเข้าใจเม่ือข้อความท่ีฟังมีข้อมูลใหม่เข้าใจคาํพูดของเจ้าของภาษา 

ขอ้ความท่ีมีคาํศพัทใ์หม่โดยการใชค้วามรู้ภูมิหลงัคาดเดา 

       5. ทกัษะการฟังระดับวิเคราะห์ หมายถึง ผูฟั้งวิเคราะห์หรือประเมินภาษาท่ีฟังใน
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ลกัษณะต่างๆ เช่น ดา้นความเหมาะสม ดา้นลีลาภาษา การใชเ้สียง ภาษาชนิดใด เขา้ใจความแตกต่างของ

คาํพดูท่ีใชร้ะดบัเสียงสูงตํ่า และสามารถอธิบายอารมณ์หรือนํ้ าเสียงของผูพ้ดูได ้  

  นอกจากน้ี Valette (1977)  เสนอแนะแนวทางการทดสอบและวดัความเขา้ใจในการฟัง

ของผูเ้รียนภาษาไว้ ดังน้ี 1) การทดสอบจับใจความสําคัญ (Skimming) เช่น ฟังเร่ืองเล่านิทาน แล้ว

สามารถตั้ งช่ือเร่ืองได้ ฟังข่าวแล้วสามารถบอกประเด็นข่าวได้  2) การทดสอบความเข้าใจ (Oral 

comprehension) เป็นการทดสอบความเขา้ใจในการฟังจากบทสนทนาท่ีพูดเป็นเจา้ของภาษาหรือบทพูด

คนเดียว โดยใชค้าํถามแบบเลือกตอบท่ีมีการตั้งคาํถามใหเ้ขา้ใจไดง่้าย และให้ผูเ้รียนอ่านคาํถาม ก่อนฟัง

จากเทป จากนั้นเปิดเทปเสียงใหผู้เ้รียนฟังเป็นตอนๆ ละ 1-2 คร้ัง เม่ือฟังแต่ละตอนจบแลว้ให้ตอบคาํถาม 

การทดสอบสามารถวดัความเขา้ใจความหมายย่อยๆ หรือความหมายโดยรวม เช่น การฟังเพ่ือจบัใน

ความสาํคญั การฟังเพ่ือหาขอ้มลูรายละเอียดเฉพาะบางอย่าง  3) การทดสอบรับขอ้มูล (Perception) เป็น

การทดสอบความเขา้ใจส่ิงท่ีฟัง โดยผูเ้รียนสามารถปฏิบติักิจกรรมท่ีมอบหมายได ้เช่น ฟังขอ้มูลเก่ียวกบั

บุคคล แลว้กรอกข้อมูลลงในตาราง สมมติสถานการณ์ให้ แลว้สรุปข้อความจากส่ิงท่ีได้ยิน  4) การ

ทดสอบการถ่ายโอนคาํพดู (Transfer the oral message) เป็นการทดสอบวดัความเขา้ใจในการฟังระดบัสูง 

ผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการรับสารและถ่ายทอดสารท่ีไดรั้บ เช่น การฟังเร่ืองเล่าและจดบนัทึกไว ้

จากนั้นนาํไปเล่าต่อใหเ้พ่ือนฟัง และ 5) การเขียนตามคาํบอก (Dictation) ใชก้บัผูเ้รียนท่ีสามารถเขียนได ้

เช่น ทดสอบความเขา้ใจในคาํศพัท ์หรือประโยค โดยการแบ่งประโยคในการอ่านให้เป็นธรรมชาติมาก

ท่ีสุด หลงัจากนั้นใหผู้เ้รียนเขียนลงไป 

  ทกัษะการฟังสามารถวดัไดโ้ดยการใชค้าํถามวดัความเขา้ใจ ในชั้นเรียนการสอนฟังนั้น 

ผูส้อนออกแบบชุดคาํถามความเขา้ใจในการฟังเพ่ือวดัว่าผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาอย่างไร การใช้

คาํถามวดัความเขา้ใจสามารถใชไ้ดก้บัขอ้ความหรือบทฟังชนิดต่างๆ สาํหรับการวดัความรู้ ทกัษะและ

ความสามารถ ทั้งน้ี Weir (1993) เสนอแนวทางการวดัและทดสอบความสามารถในการฟัง ในลกัษณะ

เป็นรายการ (Checklist) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 กลุ่ม ความสามารถในการฟัง ดงัน้ี  

        กลุ่ม 1 การเขา้ใจความหมายตรง หมายถึง เขา้ใจขอ้มูลในระดบัพ้ืนฐานและความจริงท่ี

ปรากฏอยูใ่นเน้ือหาของบทฟัง ซ่ึงผูฟั้งไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจทุกรายละเอียด แต่สามารถนาํขอ้มูลส่วนต่างๆ 

ท่ีเขา้ใจไปใชใ้นกิจกรรมการฟังได ้ประกอบดว้ย 4 ลกัษณะ 1) การฟังอยา่งคร่าวๆ (Gist) เป็นการทดสอบ

ความสามารถในการเข้าใจเน้ือหาการฟัง 2) การฟังเพ่ือจับประเด็น (Main idea) เป็นการทดสอบ

ความสามารถในการแยกประเด็นหลกัหรือใจความสาํคญั ออกมาจากรายละเอียดขอ้ความสนับสนุนหรือ

ตวัอย่าง รวมถึงแยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริงและความคิดเห็น 3) การฟังเพ่ือขอ้มูลเฉพาะ

บางอยา่ง (Specific information) คือการทดสอบความสามารถฟังเพ่ือรู้ขอ้มลูรายละเอียดบางอยา่ง รวมทั้ง

เรียกคืนความจาํเก่ียวกบัขอ้มลูสาํคญั และ 4) การฟังเพ่ือบอกทศันคติและเจตนาของผูพ้ดู 
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        กลุ่มท่ี 2 การเขา้ใจความหมายจากการสรุป เป็นการวดัและทดสอบความเขา้ใจในการ

ฟัง โดยสร้างการสรุปความหมายจากเน้ือหาท่ีมีขอ้มลูบางอยา่งไม่ชดัเจน หรือไม่ไดก้ล่าวไวอ้ย่างชดัแจง้

ในบทฟัง ผูฟั้งจาํเป็นตอ้งฟังอยา่งระมดัระวงั เพ่ือสรุปความหมาย ประกอบดว้ย 4 ลกัษณะ 1) การสร้าง

บทสรุปและอนุมาน เพ่ือใช้ในการเข้าใจเน้ือหาทั่วไปท่ีฟัง  2) การเช่ือมโยงบริบททางสังคมและ

สถานการณ์ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ  3) การรู้หน้าท่ีภาษาในการส่ือสาร และ  4) การอนุมานความหมาย

ของคาํศพัทท่ี์ไม่คุน้เคยจากบริบท 

        ก ลุ่ม ท่ี  3 กา รเ ข้าใจค วาม หม ายโ ดย ใช้ค วา ม รู้ท าง ภาษ าศ าสต ร์ เ ฉพา ะ อา ทิ                       

1) ความสามารถเข้าใจโดยการแยกแยะลกัษณะของเสียงชนิดต่างๆ 2) ความสามารถเข้าใจโดยใช้

กฎไวยากรณ์ เช่น การเปรียบเทียบ สาเหตุและผล  3) ความสามารถเข้าใจโดยใช้คาํเช่ือมประโยค            

4) ความสามารถเขา้ใจโดยใชค้วามรู้ในการสร้างประโยค  5) ความสามารถเขา้ใจโดยการอา้งอิงและเช่ือม

ประโยค เช่น “He” refers to….  และ 6) ความสามารถเขา้ใจโดยการใชค้าํศพัท ์

        กลุ่มท่ี 4 การฟังและการเขียน เป็นการทดสอบความสามารถถ่ายโอนจากการฟังไปสู่การ

เขียน อาทิ ความสามารถในการสรุปเน้ือหาจากการบรรยายความรู้ในชั้นเรียน เป็นการคดัเลือกเน้ือหาท่ี

สาํคญัและสรุปความเขา้ใจ และความสามารถในการเลือกประเด็นหลกัจากการฟังมาเขียนบนัทึก 

   นอกจากน้ี แนวคิดในการวดัและทดสอบความสามารถในการฟังของ Weir (1993) ดงั

รายละเอียดท่ีกล่าวมานั้น สอดคลอ้งคลอ้งกบัโครงสร้างการทดสอบทกัษะฟัง (Construct) ของขอ้สอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิมาตรฐานสากล อาทิ ขอ้สอบ TOEFL  IELTS และ TOEIC ซ่ึงประกอบดว้ยโครงสร้างการ

ทดสอบทกัษะฟังทั้ง 4 กลุ่ม จึงกล่าวไดว้่าแนวคิดของ Weir (1993) เป็นท่ียอมรับและเหมาะสมในการ

นาํมาใชส้อนและทดสอบความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ 

  ตามแนวคิดของ Rost (1994) มองว่าความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจนั้น ผูฟั้งจะมี

ทกัษะท่ีสาํคญัต่างๆ โดยการบูรณาการทุกทกัษะเขา้ดว้ยกนัจึงเกิดความเขา้ใจในการฟัง ประกอบดว้ย     

1) ทกัษะการรับรู้ (Perceptive skills) สามารถจาํแนกเสียงลกัษณะต่างๆ ได้ และจดจาํคาํศพัท์ท่ีฟังได ้     

2) ทกัษะการวิเคราะห์ภาษา (Analysis skills) สามารถระบุกฎไวยากรณ์ทางภาษา และหนา้ท่ีทางภาษาเพ่ือ

ใชใ้นการตีความหมายได ้3) ทกัษะการสงัเคราะห์ (Synthesis skills) สามารถเช่ือมโยงองค์ประกอบของ

ภาษา ตวัช้ีแนะทางภาษา และความรู้ภูมิหลงัท่ีมีมาใชป้ระกอบการตีความเพ่ือเขา้ใจความหมาย 

  ต่อมา กรอบแนวทางการอธิบายความสามารถทางภาษาของผูเ้รียน จากแนวคิดของ 

Bachman และ Palmer (1996) เป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงเป็นกรอบท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นแนวทางใน

การพฒันาการทดสอบการฟัง โดยอธิบายองค์ประกอบของความเขา้ใจในการฟัง และช่วยให้ผูท้ดสอบ

ทางภาษามีความเขา้ใจทกัษะการฟังต่างๆ ความสามารถในการฟังของผูเ้รียนสามารถรู้ไดจ้ากสามารถทาง

ภาษาท่ีผูเ้ รียนนําความรู้มาใช้ในสถานการณ์การฟัง ความสามารถทางภาษา ประกอบด้วย 1) 
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ความสามารถดา้นไวยากรณ์ คือ ผูฟั้งมีความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท ์การใชเ้สียง โครงสร้างประโยค โครงสร้าง

คาํ 2) ความสามารถดา้นถอ้ยคาํ คือ ผูฟั้งเขา้ใจคาํพดูยาวหรือการส่ือสารระหว่างผูพู้ดหลายคน และเขา้ใจ

ลกัษณะคาํเช่ือม อา้งอิง วาทกรรม การลดหรือละคาํ 3) ความสามารถดา้นใชภ้าษาส่ือสาร ทาํใหผู้ฟั้งเขา้ใจ

หนา้ท่ีของคาํพดูและตีความหมายตามหนา้ท่ีภาษาในสถานการณ์ส่ือสารต่างๆ และ 4) ความสามารถดา้น

ใชภ้าษาเหมาะสมกบับริบท ทาํใหผู้ฟั้งเขา้ใจภาษาในแต่ละสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรมเฉพาะ 

และการตีความคาํพดูข้ึนอยูก่บับริบทของการใชภ้าษาเฉพาะนั้นๆ เช่น ภาษาถ่ิน หรือกลุ่มคนท่ีแตกต่าง 

  Buck (2001) อธิบายและระบุแนวทางสาํคญัในการวดัและทดสอบความสามารถในการ

ฟังเพ่ือความเขา้ใจ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 แนวทาง คือ 1) การทดสอบแยกทกัษะ (Discrete point approach) 

เป็นแนวทางการทดสอบทกัษะฟังท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย นับตั้งแต่วิธีการสอนแบบฟัง-พูด 

โดยแยกการฟังออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ยๆ เช่น การแยกแยะเสียง การถอดความ และการประเมินคาํตอบ 

เช่น การแยกแยะความแตกต่างของเสียงเป็นคู่ (Minimal pair) การฟังแลว้เลือกตอบขอ้ท่ีมีความหมาย

ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัขอ้ความท่ีฟัง  2) การทดสอบแบบบูรณาการ (Integrative approach) มีแนวคิดว่าการวดั

ความเขา้ใจแบบแยกองคป์ระกอบเป็นการพยายามทดสอบความรู้เก่ียวกบัภาษาเพียงดา้นหน่ึงในเวลาเดียว 

ส่วนการทดสอบเพ่ือวดัความเขา้ใจแบบบูรณาการเป็นความพยายามวดัความสามารถของผูเ้รียนในการใช้

ความรู้ทางภาษาหลายๆ ดา้นพร้อมกนัในเวลาเดียว  เพราะการเขา้ใจภาษามีลกัษณะท่ีมากกว่าการเขา้ใจ

จากผลรวมของหน่อยยอ่ยทางภาษา ชนิดของคาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบแนวน้ี คือ การเขียนตามคาํบอก

กบัการเติมคาํ  และ 3) การทดสอบเชิงส่ือสาร (Communicative approach) การวดัความเขา้ใจในการฟัง

แนวน้ี เกิดข้ึนในเวลาเดียวกบัการทดสอบแบบบูรณาการ ซ่ึงเป็นผลมาจากแนวคิดการสอนภาษาเชิง

ส่ือสาร โดยผูฟั้งตอ้งสามารถเขา้ใจขอ้ความและนาํไปใชใ้นบริบทส่ือสาร รูปแบบคาํถามเชิงส่ือสารตอ้งมี

ลกัษณะเสมือนจริงและเป็นธรรมชาติของภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั ซ่ึงผูฟั้งจาํเป็นตอ้งมี

ทกัษะทางปัญญาขั้นสูง (Higher-level cognitive skills) อยา่งไรก็ตาม การทดสอบทกัษะการฟังเชิงส่ือสาร

เป็นเร่ืองยาก ในการครอบคลุมสถานการณ์ส่ือสารทั้งหมด บริบท และหวัขอ้ในการใชภ้าษา 

  นอกจากน้ี การทดสอบความสามารถในการฟังโดยใช้ค ําถาม สามารถแบ่งเป็น               

5 ประเภท Philips (2006) อธิบายคาํถามวดัความเขา้ใจในการฟัง ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ระดบัการฟังเพ่ือ

ความเขา้ใจ พอสรุปดงัน้ี 

   1. ความเขา้ใจพ้ืนฐาน (Basic comprehension) เป็นคาํถามเพ่ือดึงคาํตอบทั้งหมดท่ีมีอยู่

ในบทความ คาํถามเหล่าน้ีอาจถามเก่ียวกบัประเด็นหลกัทั้งหมด เช่น ใจความสาํคญั หัวขอ้ หรืออาจถาม

รายละเอียดเฉพาะบางอยา่งในบทความ ความเขา้ใจระดบัน้ี ประกอบดว้ย 2 ชนิดคาํถาม คือ  

                   1.1 คาํถามดา้นประเด็นหรือส่วนสาํคญั (Gist questions) เป็นคาํถามเก่ียวกบัแนวคิด

โดยรวมของเร่ืองท่ีฟังทั้งหมด เช่น เป็นเร่ืองราวอะไร หัวขอ้อะไร ใจความสาํคญัของเร่ืองคืออะไร และ
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จุดประสงคข์องเร่ืองคืออะไร ซ่ึงผูเ้รียนสามารถพบขอ้มูลดงักล่าวในบทฟังอย่างง่ายดาย เพราะมีการพูด

ไวโ้ดยตรงในบทฟัง หรืออาจตอ้งสังเคราะห์ขอ้มูลจากส่วนต่างๆ ของบทฟังเพ่ือเขา้ใจแก่นเร่ือง ดงันั้น 

คาํถามชนิดน้ี ไดแ้ก่ 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 คาํถามดา้นรายละเอียด (Detailed questions) เป็นคาํถามเก่ียวส่วนเฉพาะของ

ขอ้มลูท่ีกล่าวไวใ้นบทความ มุ่งเนน้รายละเอียดจากบทความ เช่น What is stated in the passage? What is 

indicated in the passage? 

       2. ความเข้าใจการใช้ภาษาทางปฏิบัติ (Pragmatic understanding) คาํถามในระดับน้ี

ตอ้งการให้ผูเ้รียนตอบเหตุผลและความรู้สึกของผูพู้ดในสถานการณ์เฉพาะ คาํถามเหล่าน้ีอาจทดสอบ

ความเขา้ใจผูเ้รียนถึงจุดประสงค์ของผูพู้ด กล่าวคือ นอกจากเขา้ใจว่าพูดอะไร ยงัต้องเขา้ใจดว้ยว่าพูด

ทาํไม นอกจากน้ี อาจถามใหผู้เ้รียนระบุไดว้่าผูพ้ดูไดก้ล่าวบางอยา่งเช่น ขอโทษ อธิบาย เปล่ียนหัวขอ้พูด 

เปล่ียนความคิดเห็น หรือแนะนาํการกระทาํ ดงันั้น ในการตอบคาํถามน้ี ผูฟั้งตอ้งฟังว่าผูพ้ดูไดก้ล่าวอะไร

ในบริบทหน่ึงและสรุปจุดประสงคข์องผูพ้ดู เช่นคาํถามว่า Why does the speaker say this? 

   ในอีกลกัษณะหน่ึงของคาํถามเพ่ือความเขา้ใจในการฟัง คือ การถามเก่ียวกบัท่าทีหรือ

ทศันคติของผูพ้ดู ผูเ้รียนอาจถกูถามว่าผูพ้ดูมีท่าทีรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัหัวขอ้บางอย่าง บางคร้ังผูพู้ดจะไม่

พดูโดยตรงถึงความรู้สึกอย่างไร รู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ มีความสุขหรือเศร้าใจ การใชค้าํท่ีผูพู้ดกล่าว

ประกอบกบับริบทท่ีพูดถึง และวิธีใชค้าํพูดช่วยให้ผูฟั้งเขา้ใจทศันคติของผูพู้ดได ้ตวัอย่างคาํถาม เช่น 

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. การเช่ือมโยงขอ้มูล (Connecting information) คาํถามเก่ียวกบัการเช่ือมโยงขอ้มูลมี

ความเก่ียวขอ้งกับแนวคิดต่างๆ มากกว่าข้อมูลอย่างใดอย่างหน่ึง แบ่งเป็นคาํถามดา้นการจดัระเบียบ

ความคิด และคาํถามดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคิดของบทฟัง 

                     3.1 คาํถามด้านการจัดระเบียบความคิด (Organization questions) เป็นการถาม

เก่ียวกับบทความมีการจดัระเบียบความคิดอย่างไร อาจถามผูเ้รียนเฉพาะข้อมูลท่ีได้ยินว่าจัดระเบียบ

ความคิดอย่างไร หรือให้ผูเ้รียนเติมขอ้มูลในผงัเพ่ือแสดงการจดัระเบียบความคิด คาํถามชนิดน้ีมาจาก

พ้ืนฐานความเขา้ใจประเด็นหลกัของเร่ือง และมีการจดัระเบียบประเด็นการพูดอย่างไร ตวัอย่างคาํถาม 

เช่น How is the information in the passage organized? Please fill a chart to show the organization of the 

passage. 

                    3.2 คาํถามด้านความสัมพันธ์ของแนวคิด (Relationship questions) เป็นการถาม

เก่ียวกบัความแตกต่างทางความคิดหรือส่วนของขอ้มลูในบทความท่ีเก่ียวขอ้งกนั คาํตอบของคาํถามชนิด
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น้ีไดม้ากจากขอ้มูลส่วนต่างๆ จากบทความมากกว่าขอ้มูลเพียงอย่างเดียว ตวัอย่างคาํถาม เช่น What is 

most likely….? What is implied…..? What can be inferred…? 

    จากแนวคิดการวดัและประเมินทกัษะการฟังดงักล่าว สรุปไดว้่า กิจกรรมการวดัความ

เขา้ใจในการฟังมีหลากหลายวิธีการ และควรมีลกัษณะการประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินเป็น

ระยะ เพ่ือศึกษาพฒันาการความสามารถในการฟังของผูเ้รียนรายบุคคล ทั้งน้ี ผูส้อนควรเลือกกิจกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้และการทดสอบ เพ่ือบ่งบอกถึงความสามารถของผูเ้รียนภาษา เช่น 

กิจกรรมการฟังแลว้เลือก (ภาพ วตัถุ หรือขอ้ความ) ฟังแลว้วาดภาพ ฟังแลว้ตอบคาํถาม ฟังแลว้จดบนัทึก 

ฟังแลว้ต่อเน้ือเร่ืองตอนจบ ฟังแลว้แปลเป็นภาษาแม่ ฟังแลว้สามารถนาํรูปแบบการพูดไปใช ้และฟังแลว้

สามารถสนทนาส่ือสารได ้เป็นตน้ 

       การวดัและประเมนิทักษะการพดู 

  ในอดีตท่ีผ่านมา การสอนทกัษะพูด เป็นการฝึกพูดตามและการจดจาํบทสนทนาใน

หนงัสือตาํรา ต่อมาเม่ืองานวิจยัดา้นการรับรู้ภาษา ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 เขา้มามีบทบาทสาํคญั ทาํให้

ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรู้ทกัษะพดูมีการเปล่ียนไปจากเดิม กล่าวคือ การสอนภาษาแนวส่ือสารมุ่งเน้น

การปฏิสัมพันธ์จริง การเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ กิจกรรมเน้นภาระงาน และการส่ือสารใน

ชีวิตประจาํวนัท่ีมีจุดประสงคอ์ยา่งมีความหมาย ผูเ้รียนควรรับรู้และใชภ้าษาในบริบทท่ีผูส้อนคอยแนะ

แนวมิใช่การควบคุม ผูเ้รียนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บโอกาสต่างๆ ในการแสดงความสามารถส่ือสารทางวาจา 

ซ่ึง Oller (1979) อธิบายว่า การทดสอบภาษาเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึง ท่ีพยายามวดัผลว่า ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้

หลกัสูตรรายวิชา หรือบางส่วนของหลกัสูตรรายวิชา ไดม้ากนอ้ยเพียงใด กล่าวคือ เป็นการวดัผลว่าผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาและบรรลุจุดประสงคข์องหลกัสูตรรายวิชาไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

  เม่ือกล่าวถึงการทดสอบความสามารถการพดูการวดัความสามารถในการพดูเป็นเร่ืองทา้

ทายสาํหรับผูส้อน เน่ืองจากปัจจยัหลายอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อความประทบัใจของผูส้อนหรือผูท้ดสอบว่า 

ผูเ้รียนสามารถพดูภาษาไดดี้อยา่งไร กล่าวคือ เม่ือผูส้อนประเมินการพูดของผูเ้รียน หมายความว่าทกัษะ

การฟังของผูส้อนไดก้าํหนดความเท่ียงตรงของการทดสอบพดูปากเปล่า เช่น การใหค้ะแนนระดบั 1 ถึง 5 

ซ่ึงเป็นเร่ืองยากในการพิจารณาว่าความแตกต่างของคะแนนในแต่ละระดบัเป็นอย่างไร ซ่ึงผูท้ดสอบการ

พูดตอ้งใชเ้วลาและประสบการณ์ในการวดัความสามารถการพูดเพ่ือให้ไดผ้ลการวดัประเมินท่ีถูกตอ้ง 

(Brown, 2004) แนวทางในการทดสอบการพูดส่ือสารจากนักการศึกษาและนักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง พอ

สรุปไดด้งัน้ี 

   การวดัผล (Assessment) เป็นการเช่ือมโยงระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้และการเรียน

การสอน ทาํใหผู้ส้อนทราบประสิทธิผลของการสอนและการบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ดงันั้น ในการ

ประเมินและให้คะแนนการใชภ้าษาพูดของผูเ้รียน ผูส้อนจาํเป็นตอ้งเร่ิมจากการระบุระดบัของภาษาท่ี
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ตั้งเป้าหมายและกาํหนดองคป์ระกอบการพดู ซ่ึง Brown (2004) เสนอองค์ประกอบเกณฑ์การให้คะแนน 

ดงัน้ี 1) การออกเสียง 2) ความคล่องแคล่ว 3) คาํศพัท์   4) ไวยากรณ์ 5) ลกัษณะถอ้ยคาํ (ความเหมาะสม

กบัสงัคมวฒันธรรม บริบท การเช่ือมโยงถอ้ยคาํ) และ 6) กิจกรรมการเรียน (การบรรลุจุดประสงค์ของ

กิจกรรมเรียนรู้) และการใหค้ะแนน มี 2 ลกัษณะ คือ การให้คะแนนแบบรวม (Holistic rubric) หมายถึง 

การวดัผลว่าระดบัความสามารถในการพดู โดยใหค้ะแนนผลรวมเม่ือผูเ้รียนมีความสามารถตามคาํอธิบาย 

(Description) ของเกณฑ ์(Rubric) และการใหค้ะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic rubric) คือ การให้คะแนน

ความสามารถในการพดูแบบแยกเกณฑ์เป็นองค์ประกอบต่างๆ เช่น การออกเสียง การเลือกใชค้าํ ความ

สมบูรณ์ในการทาํกิจกรรม ระดบัของถอ้ยคาํ ความคล่องแคล่ว และไวยากรณ์ 

 ในด้านการให้คะแนนความสามารถในการพูดนั้ น Harris (1969) เสนอเกณฑ์ประเมิน

ความสามารถในการพดูส่ือสารไว ้ในลกัษณะการประเมินค่า 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ 1) การ

ออกเสียง 2) ไวยากรณ์ 3) คาํศพัท์ 4) ความคล่องแคล่ว และ 5) ความเขา้ใจได ้พร้อมให้คาํอธิบาย

รายละเอียดไวด้งัน้ี 

  1. ดา้นการออกเสียง (Pronunciation) 

      5 คะแนน   หมายถึง   การออกเสียงไดเ้ทียบเท่าเจา้ของภาษา 

      4 คะแนน   หมายถึง   การออกเสียงไดดี้ แต่ยงัมีปัญหาการออกเสียงบางเสียงอยู ่

      3 คะแนน   หมายถึง   การออกเสียงมีปัญหาอยูบ่า้ง มกัออกเสียงผดิและทาํใหส้บัสน 

      2 คะแนน   หมายถึง การออกเสียงมีปัญหามาก ยากต่อการเขา้ใจ 

      1 คะแนน   หมายถึง การออกเสียงมีปัญหาหนกัมาก ไม่สามารถเขา้ใจคาํพดูไดเ้ลย 

 2. ดา้นไวยากรณ์ (Grammar) 

      5 คะแนน   หมายถึง มีขอ้ผดิพลาดการใชไ้วยากรณ์เพียงเลก็นอ้ย 

      4 คะแนน   หมายถึง มีขอ้ผดิพลาดการใชไ้วยากรณ์อยูบ่า้ง แต่ส่ือความหมายได ้

      3 คะแนน   หมายถึง มีขอ้ผดิพลาดการใชไ้วยากรณ์บ่อยคร้ัง ส่ือความหมายผดิบา้ง 

      2 คะแนน   หมายถึง ใชไ้วยากรณ์พ้ืนฐานง่ายๆ ได ้แต่เรียงลาํดบัคาํผดิบ่อยๆ 

      1 คะแนน   หมายถึง ใชไ้วยากรณ์ผดิมาก ไม่สามารถส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจได ้

 3. ดา้นคาํศพัท ์(Vocabulary) 

      5 คะแนน   หมายถึง ใชค้าํศพัทส์าํนวนในวงกวา้ง เทียบไดก้บัเจา้ของภาษา 

      4 คะแนน   หมายถึง ใชค้าํศพัทผ์ดิบา้ง และไม่เหมาะสมในบางคร้ัง 

      3 คะแนน   หมายถึง ใชค้าํศพัทผ์ดิบ่อย ประโยคคาํพดูสนทนาอยูใ่นวงจาํกดั 

      2 คะแนน   หมายถึง มกัใชค้าํศพัทผ์ดิ มีวงคาํศพัทจ์าํกดัมาก 

      1 คะแนน   หมายถึง ขาดความรู้ดา้นคาํศพัท ์ไม่สามารถสนทนาได ้
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 4. ดา้นความคล่องแคล่ว (Fluency) 

      5 คะแนน   หมายถึง พดูไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติเหมือนเจา้ของภาษา 

      4 คะแนน   หมายถึง มีความคล่องแคล่วในการพดูดี แต่มีพดูสะดุดในบางคร้ัง 

      3 คะแนน   หมายถึง ความคล่องแคล่วในการพดูไม่เป็นธรรมชาติ พดูสะดุดบ่อย 

      2 คะแนน   หมายถึง มกัหยดุเวน้ช่วงการพดูอยูเ่สมอ หยดุคิดเป็นเวลานาน 

      1 คะแนน   หมายถึง หยดุเวน้ช่วงการพดูนานมาก ไม่สามารถสนทนากนัได ้

 5. ดา้นความเขา้ใจ (Comprehension) 

      5 คะแนน   หมายถึง พดูส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจไดค้รบถว้น โดยไม่มีปัญหา 

      4 คะแนน   หมายถึง พดูส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจไดดี้ แต่พดูซํ้าในบางคร้ัง 

      3 คะแนน   หมายถึง พดูส่ือความหมายพอเขา้ใจได ้แต่พดูค่อนขา้งชา้ และพดูซํ้าๆ 

      2 คะแนน   หมายถึง พดูส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจไดย้ากลาํบาก พดูชา้ พดูซํ้าไปซํ้ามา 

      1 คะแนน   หมายถึง ไม่สามารถพดูส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจไดเ้ลย 

   Underhill (1982) แบ่งประเภทของการทดสอบความสามารถในการพูดส่ือสารเป็น        

3 ประเภท คือ  1) การทดสอบแบบวดัตรง (Direct oral test) คือ การวดัการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารใน

สถานการณ์จริง เช่น การพดูถามตอบ การสนทนาโตต้อบ การพดูเล่าเร่ือง  2) การทดสอบแบบวดัก่ึงตรง 

(Semi direct oral test)  เป็นการวดัโดยกาํหนดการใชภ้าษาส่ือสาร โตต้อบของผูเ้ขา้รับการทดสอบ เช่น 

การตอบคาํถามกบัเคร่ืองบนัทึกเสียง และ 3) การทดสอบแบบวดัออ้ม (Indirect oral test) โดยการแปลง

ภาษาท่ีใชส่ื้อสารในสถานการณ์จริงให้อยู่ในรูปของส่ือหรือขอ้ความแทน เช่น ขอ้สอบแบบตวัเลือก 

(Multiple choices) ขอ้สอบเติมคาํ เป็นตน้  

   นอกจากน้ี Heaton (1990) เสนอแนวทางการทดสอบการพูดในชั้นเรียน และตวัอย่าง

กิจกรรมการทดสอบการพดูของผูเ้รียนภาษาไว ้5 กิจกรรม ดงัน้ี  

        1. การเล่าเร่ืองซํ้าๆ (Retelling stories) การทดสอบยอ่ยน้ีมีประโยชน์มากกว่าการอ่าน

ออกเสียง คือ ผูเ้รียนจะอ่านในใจจากเร่ืองท่ีผูส้อนเตรียมประมาณ 2-3 นาที แลว้นาํไปเล่าให้ผูอ่ื้นฟัง 

จุดประสงคข์องการทดสอบน้ี เพ่ือให้คะแนนผูท้ดสอบในส่วนท่ีเป็นการออกเสียงเท่านั้น ไม่คาํนึงว่าผู ้

ทดสอบจะเล่าเร่ืองถกูหรือไม่   

        2. การใชภ้าพเพ่ือการบรรยาย (Pictures for description) เป็นการทดสอบโดยผู ้

ทดสอบใหผู้เ้ขา้รับการทดสอบบรรยายรูปภาพง่ายๆ เช่น รูปถ่าย หรือโปสเตอร์ โดยอธิบายว่าส่ิงท่ีอยู่ใน

ภาพเป็นอยา่งไร ผูเ้ขา้รับการทดสอบอาจพดูจากจินตนาการ และผูท้ดสอบไม่ควรถามคาํถามจากภาพมาก

เกินไป   
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        3. การใช้ภาพเพ่ือการเปรียบเทียบ (Picture for comparison) เป็นการทดสอบท่ี

น่าสนใจมากข้ึน คือ ผูท้ดสอบจะให้รูปแบบท่ีคลา้ยกนักบัผูเ้ขา้รับการทดสอบ 2 คน ๆ ละ หน่ึงใบ ให้ผู ้

เขา้รับการทดสอบพดูแลกเปล่ียนขอ้มลู เพ่ือหาส่ิงท่ีแตกต่างจากภาพท่ีตนเองถืออยู ่ 

         4. การเรียงลาํดบัภาพเพ่ือการเล่าเร่ือง (Sequences of pictures) เป็นวิธีการทดสอบ

โดยผูท้ดสอบใหผู้เ้ขา้รับการทดสอบเล่าเร่ืองจากภาพตามลาํดบัเหตุการณ์ ซ่ึงเป็นการทดสอบรายบุคคล 

ถา้ผูท้ดสอบตอ้งการทดสอบเป็นคู่ ก็สามารถทาํไดโ้ดยนาํภาพทั้งหมดมาปนกนั ให้ผูเ้ขา้รับการทดสอบ

ทั้งคู่ช่วยกนัพดูลาํดบัเหตุการณ์จากภาพ   

        5. การสัมภาษณ์ (Oral interview) เป็นการทดสอบความสามารถในการพูดท่ีดีมาก 

โดยถามผูท้ดสอบเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนตวั เช่น ช่ือ งานอดิเรก ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีไม่ชอบ ช่วยให้ผูท้ดสอบรู้สึก

สบายใจท่ีจะตอบ และผูส้มัภาษณ์ยงัไดข้อ้มลูเก่ียวกบัตวัผูท้ดสอบอีกดว้ย 

  อย่างไรก็ตาม Weir (1993) ไดเ้สนอวิธีการทดสอบความสามารถในการพูดเพ่ือการ

ส่ือสาร โดยพิจารณาจากลกัษณะและปริมาณการปฏิสมัพนัธข์องผูเ้ขา้รับการทดสอบ 4 แนวทาง ดงัน้ี 

          1. การสัมภาษณ์แบบอิสระ (Free interview) การสนทนาชนิดน้ีไม่มีโครงสร้าง

แน่นอน และไม่มีการวางแผนหรือกระบวนการใดๆ ล่วงหน้า จึงเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 

และสามารถเปล่ียนทิศทางการปฏิสมัพนัธห์รือแนะนาํหวัขอ้ท่ีพูดใหม่ได ้โดยมีโอกาสในการจดัการกบั

การปฏิสมัพนัธแ์ละใชเ้ทคนิคการส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจตรงกนั  

          2. การสัมภาษณ์แบบควบคุม (Controlled interview) การสัมภาษณ์แบบน้ีเป็น

กระบวนการทดสอบท่ีวางแผนและตดัสินใจล่วงหนา้ ผูส้มัภาษณ์เตรียมคาํถามเพ่ือประเมินความสามารถ

ในการพดูของผูเ้ขา้รับการทดสอบ ดงันั้น ผูท้ดสอบจึงเป็นผูจ้ดัการปฏิสัมพนัธ์และการเร่ิมตน้การเลือก

หวัขอ้การสนทนาและดาํเนินการสนทนา ผูเ้ขา้รับการทดสอบจึงทาํไดเ้พียงพดูตอบสนอง  

        3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) ผูเ้ขา้รับการทดสอบตอ้งแสดงบทบาทตาม

การปฏิสมัพนัธใ์นสถานการณ์ท่ีกาํหนด การสนทนาอาจเป็นบทบาทของผูเ้ขา้รับการทดสอบ 2 คน หรือผู ้

ทดสอบอาจสวมบทบาทเป็นคนหน่ึงของการสนทนา  

        4. การแลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีหายไป ระหว่างผูท้ดสอบกบัผูเ้ขา้รับการทดสอบ ตอ้งพูด

ส่ือสารเพ่ือขอขอ้มลูท่ีหายไประหว่างกนั 

   Knight (1992) เสนอเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีนาํไปใชใ้นการทดสอบการพูด โดยแบ่งการ

ประเมินออกเป็น 8 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นไวยากรณ์ ความถูกตอ้ง 2) ดา้นคาํศพัท์ จาํนวนและความถูกตอ้ง     

3) ดา้นการออกเสียง เช่น เสียงหนกัเบาของคาํและจงัหวะ การออกเสียงสูงตํ่าในประโยค การเช่ือมเสียง 

ละเสียง  4) ดา้นความคล่อง เช่น ความเร็วในการพูด การลงัเลขณะพูด การลงัเลก่อนพูด 5) ทกัษะการ

สนทนา เช่น หวัขอ้การพดู การเร่ิมพดู การผลดัเปล่ียนกนัพดู การควบคุมหัวขอ้พูด การเช่ือมโยงถอ้ยคาํ 
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การรักษาบทสนทนา 6) ดา้นทกัษะทางภาษาศาสตร์สงัคม เช่น ใชภ้าษาทางการหรือไม่เป็นทางการ การ

เชิญชวน ทาํเนียบและลีลาภาษา 7) ดา้นท่าทางประกอบการพูด เช่น การสบสายตา การออกท่าทาง การ

แสดงสีหนา้ และ 8) ดา้นเน้ือหา เช่น การตรงประเด็น การโยงเน้ือหาถอ้ยคาํ ซ่ึงเป็นเกณฑ์การให้คะแนน

ท่ีค่อนขา้งละเอียดต่อการนาํไปใช ้

   นอกจากน้ี การทดสอบและวดัความสามารถในการพดูของผูเ้รียนภาษา สามารถกระทาํ

ได ้3 แนวทาง คือ การวดัแบบไม่เป็นทางการ การวดัแบบเป็นทางการ และการวดัดว้ยตนเอง กล่าวคือ 

        1. การวดัทักษะการพูดอย่างไม่เป็นทางการ (Informal assessment) นับว่ามี

ความสาํคญัมาก เน่ืองจากการทดสอบการพูดอย่างเป็นทางการเป็นเร่ืองยากในบริบทของการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน การวดัผลไม่เป็นทางการมีลกัษณะง่าย โดยการสงัเกตการณ์ผูเ้รียนและตรวจสอบการทาํ

กิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียน ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเกตและตรวจสอบความจาํเป็นของผูเ้รียน โดยใชม้าตร

วดั (Band scale) ซ่ึงเป็นมาตรฐานความเขา้ใจตรงกนัสาํหรับการวดัผล ตวัอย่างมาตรวดัผลทกัษะการพูด 

มีดงัน้ี 

ระดบัคะแนน ความสามารถ คาํอธิบาย 

5 พดูไดค้ล่องแคล่ว เกือบไม่มีขอ้ผดิพลาด 

4 พดูไดค่้อนขา้งคล่อง มีขอ้ผดิพลาดบางอยา่ง 

3 มีปัญหาในการพดูบา้ง มีขอ้ผดิพลาดมาก 

2 มีปัญหาในการพดู เกือบไม่สามารถเขา้ใจได ้

1 ไม่สามารถใชภ้าษาพดูได ้ ไม่สามารถเขา้ใจได ้

             2. การวดัทกัษะการพดูอยา่งเป็นทางการ (Formal assessment) มีรูปแบบการทดสอบ

การออกแบบและวางแผนอย่างมีโครงสร้าง และการบริหารจัดการท่ีมากกว่าการสังเกตการณ์และ

ตรวจสอบผูเ้รียน รูปแบบการทดสอบมีความหลากหลายตามชนิดของกิจกรรม ซ่ึงมีขอ้ดีและข้อเสีย

แตกต่างกนั ดงัน้ี 

                  2.1 การสัมภาษณ์แบบอิสระ (Free interviews) ผูเ้รียนพูดคุยในกลุ่มหรือพูดเดียว มี

ขอ้ดี คือ มีความเสมือนจริงและลดความตึงเครียดของผูเ้รียน ส่วนขอ้เสีย คือ ความยากในการให้คะแนน

การแสดงออก หรือปัจจยัทางบุคลิกภาพ และผูท้ดสอบจาํเป็นตอ้งรักษาการสนทนาในเวลาเดียวกนัท่ีให้

คะแนน 

                 2.2 การอธิบายรูปภาพ (Picture description) การใช้รูปภาพหรือภาพวาดให้ผูเ้รียน

อธิบายส่ิงท่ีเห็นและความคิดเห็น ขอ้ดี คือ ผูท้ดสอบมีเวลาในการฟังและผูเ้รียนเห็นอยา่งเป็นรูปธรรม แต่

มีขอ้เสีย คือ เป็นกิจกรรมท่ีไม่มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

 



86 
 
                      2.3 การถ่ายโอนขอ้มลู (Information transfer) เป็นช่องว่างขอ้มูลของขอ้ความหรือ

รูปภาพ มีขอ้ดี คือ การวดัผลดูสมจริง ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งส่ือสารและทดสอบการใชก้ลยทุธ์การปฏิสัมพนัธ ์

ส่วนข้อเสีย คือ อาจเกิดปัญหาเม่ือผูเ้ รียนอีกฝ่ายมีทักษะการพูดด้อยกว่าผูเ้ รียนอีกคน หรือด้อย

ความสามารถในการพดูทั้งคู่ 

                     2.4 การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ใหผู้เ้รียนสวมบทบาทท่ีสมมติข้ึนมาโดยมี

หรือไม่มีขอ้มูลช้ีแนะ ข้อดี คือ การทดสอบปฏิสัมพนัธ์ไดดี้และเป็นการทดสอบท่ีใชโ้ดยทัว่ไป แต่มี

ขอ้เสีย คือ อาจทดสอบความสามารถในการแสดงมากกว่าการใชภ้าษา 

                     2.5 การนาํเสนอปากเปล่า (Oral presentation) ให้ผูเ้รียนเตรียมคาํพูดสั้นๆ มีขอ้ดี 

คือ การทดสอบเสมือนจริงและให้เวลาผูท้ดสอบในการวดัผลการแสดงความสามารถทางภาษา ส่วน

ขอ้เสีย คือ ไม่มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นและอาจมีความกดดนัสูง นอกจากน้ี ยงัไม่เหมาะกบัผูเ้รียนท่ีมีอายนุอ้ย 

          3.  การวดัทักษะพูดโดยการประเมินตนเอง (Self-assessment) เป็นกิจกรรมการ

ทดสอบทกัษะการพดูของผูเ้รียนท่ียากในการนาํไปใช ้ดว้ยเหตุผลหลายประการ อาทิ การสร้างเกณฑ์การ

ใหค้ะแนนเพ่ือใหผู้เ้รียนรู้ล่วงหนา้ว่าจะสะทอ้นความคิดอะไร ควรถามใหผู้เ้รียนสะทอ้นความคิดเห็นต่อ

ความสาํเร็จในการพดูและความบกพร่องท่ีตนเองเขา้ใจมากกว่าใหผู้เ้รียนใหค้ะแนนตนเอง ซ่ึงผูส้อนควร

ตรวจสอบและใหข้อ้มลูยอ้นกลบัไปยงัผูเ้รียน เน่ืองจากผูเ้รียนตอ้งการการสนับสนุนและตอ้งการรู้ว่ามี

ขอ้ผดิพลาดในการพดูส่ือสารใดบา้งท่ีเป็นสาเหตุใหผู้อ่ื้นไม่เขา้ใจหรือเขา้ใจผดิ 

  ทั้งน้ี Ur (1996) อธิบายว่า การสร้างการทดสอบทกัษะพูดนั้น เป็นประโยชน์สาํหรับ

ผูเ้รียนและผูส้อน เน่ืองจาก ทาํใหผู้ส้อนไดรั้บขอ้มลูว่าผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะในระดบัใดขณะนั้น เพ่ือ

ช่วยตดัสินว่าจะสอนส่ิงใดถดัไป ทาํให้ผูเ้รียนทราบว่าตนเองมีความรู้อะไร และตระหนักว่าจาํเป็นตอ้ง

เรียนรู้หรือทบทวนส่ิงใด การวดัผลเพ่ือจุดประสงคบ์างอย่างของการสอน เช่น การให้คะแนนปลายภาค 

ตดัเกรด  และการสร้างแรงจูงใจผูเ้รียนในการเรียนรู้หรือทบทวนกิจกรรมเรียนรู้บางอย่าง ซ่ึงเทคนิคการ

ทดสอบการพดูเพ่ือวดัความสามารถในการพดู ไดแ้ก่ การถามและตอบ (Questions and answers) การพูด

คนเดียว (Monologue) การสร้างบทสนทนา (Conversation) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) และการ

โตว้าที (Debate) 

  Brown (2004) เสนอแนะว่าการวดัความสามารถในการพูดของผูเ้รียน มีอยู่ 5 ประเภท 

คือ 1) การเลียนเสียง (Imitative) คือ การวดัตรวจสอบความสามารถในการออกเสียง ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบั

ความสามารถในการเข้าหรือส่ือความหมาย หรือการมีส่วนร่วมในการสนทนา 2) การพูดอย่างสั้ น 

(Intensive)  เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาในวงแคบ เช่น การใชไ้วยากรณ์ วลี คาํศพัท ์และเสียง 

เช่น การเนน้เสียงหนกัเบาของคาํ เสียงสูงตํ่าของประโยค จงัหวะการพดู 3) การโตต้อบ (Responsive) เป็น

การทดสอบท่ีมีการโตต้อบปฏิสัมพนัธ์และทดสอบความเขา้ใจในบทสนทนาสั้นๆ เช่น ทกัษะการคุย
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กนัเอง การขอร้องอยา่งง่าย ซ่ึงมีการถามโตต้อบสองสามประโยค 4) การพดูอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ มีลกัษณะ

คลา้ยกบัการพดูโตต้อบ แต่เป็นการพูดสนทนาท่ียาวมากกว่า คู่สนทนามีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัมากข้ึน 

ผลดัเปล่ียนกนัพดู และการใชค้วามรู้ทางภาษาในวงกวา้ง  เช่น ไวยากรณ์ คาํศพัท ์การออกเสียงต่างๆ การ

เข้าใจเสียงท่ีละ การลดรูปประโยค การละคาํ การใชค้าํแสลง อารมณ์การพูด และความรู้ทางสังคม

วฒันธรรมการใชภ้าษาท่ีเก่ียวขอ้ง และ 5) การพดูคนเดียว (Extensive) เป็นการทดสอบความสามารถใน

การพดูคน เช่น การนาํเสนอผลงาน การรายงาน การเล่าเร่ือง และการพดูในท่ีสาธารณะ 

   ต่อมา Thornbury (2005) กล่าวว่าแนวทางการวดัทกัษะการพูด สามารถทาํได ้2 วิธี คือ   

1) การใหค้ะแนนแบบรวม (Holistic scoring)  เป็นการใหค้ะแนนคร้ังเดียวเป็นพ้ืนฐานของความสามารถ

ในการพดูทั้งหมด  ซ่ึงเหมาะกบัการทดสอบการพดูแบบไม่เป็นทางการเพราะสามารถทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว  

และ 2) การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic scoring) เป็นการให้คะแนนแยกสาํหรับแต่ละลกัษณะ

กิจกรรมการพูด และถึงแม้การให้คะแนนแบบแยกน้ีจะใช้เวลานานมากกว่า แต่เป็นการพิจารณา

ความสามารถในการพดูท่ีมีปัจจยัเก่ียวขอ้งหลากหลาย และการเลือกปัจจยัท่ีใชใ้นการวดัไดเ้หมาะสมก็จะ

เป็นการยติุธรรมและน่าเช่ือถือมากกว่า ซ่ึงการทดสอบการฟังนั้นเป็นเร่ืองตอ้งใชเ้วลาและไม่ง่าย ผูส้อน

จาํเป็นตอ้งมีเวลามากสาํหรับการวดัความสามารถการพดูของผูเ้รียนแต่ละคน และผูท้ดสอบก็จาํเป็นตอ้งรู้

เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือนาํไปใชใ้นการแสดงความสามารถของตน Thornbury จึงเสนอเกณฑ์การให้

คะแนนท่ีมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 1) ไวยากรณ์และคาํศพัท์ 2) การจดัองค์ประกอบถอ้ยคาํพูด 3) การ

ออกเสียง และ 4) การส่ือสารอย่างมีปฏิสัมพนัธ์ นอกจากน้ี Thornbury เสนอเทคนิคการทดสอบทกัษะ

การพดู ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชก้นัเป็นส่วนมากเพ่ือทดสอบการพดูของผูเ้รียนในชั้นเรียน ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ 

การพูดคนเดียวแบบสด การพูดคนเดียวแบบบันทึกเสียง การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายและ

กิจกรรมพดูร่วมกนั และการใชภ้าพ 

   จากแนวทางการวดัและประเมินผลทกัษะการฟัง-พูดดงักล่าว สรุปไดว้่า การทดสอบ

ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษนั้น มีกิจกรรมทดสอบในชั้นเรียนท่ีหลากหลาย การเลือก

กิจกรรมทดสอบความสามารถให้เหมาะสมข้ึนอยู่ก ับวตัถุประสงค์ในการเรียนการสอน และพิจารณา

เลือกกิจกรรมการทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน ให้คาํช้ีแจงและอธิบายวิธีการ

ดาํเนินการทดสอบและเกณฑใ์นการใหค้ะแนนเพ่ือประเมินผลความสามารถไดอ้ยา่งยุติธรรมและมีความ

เท่ียงตรง 

2.4   กลยุทธ์การฟัง-พูด 

  ใน หัว ข้อ น้ี  มี ป ร ะ เ ด็ น เ น้ื อ ห า เ ก่ี ย ว กับ ก ล ยุท ธ์ก า ร ฟั ง -พูด ภ า ษ า ท่ี สอ ง ห รื อ

ภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย ๆ 5 หัวขอ้ ได้แก่ 1) ความหมายกลยุทธ์การฟัง-พูด         

2) ประเภทกลยทุธก์ารฟัง-พดู 3) แนวคิดทฤษฎีการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด 4) รูปแบบการสอนกลยุทธ์
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การฟัง-พูด และ 5) วิธีการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด ทั้งน้ี ผูว้ิจ ัยนําผลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งในหวัขอ้น้ี ไปใชก้าํหนดความหมาย ชนิดของกลยทุธท่ี์ใชใ้นการเรียนการสอน ขั้นการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษา ซ่ึงเป็นขอ้มลูสาํคญัท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาใน

คร้ังน้ี 

        2.4.1 ความหมายกลยุทธ์การฟัง-พูด 

  การพฒันาทกัษะความสามารถในการฟังของผูเ้รียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ

นั้น นอกจากการฝึกฝนทักษะย่อยของการฟังแลว้ อีกหน่ึงวิธีท่ีช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการฟังและ

ประสบผลสาํเร็จในการฟัง คือ การฝึกใชก้ลยุทธ์การฟังอย่างเหมาะสม (O'Malley and Chamot, 1990; 

Oxford 1990, Mendelsohn, 1995; Vandergrift, 1999)  โดย Vandergrift (1999) กล่าวว่าการพฒันาให้

ผูเ้รียนใช้กลยุทธ์ต่างๆ มีความสําคัญต่อการฝึกฟังภาษา เน่ืองจากผูเ้รียนใช้กลยุทธ์การฟังช่วยแนะ

แนวทางและประเมินความเขา้ใจของตนเองและโตต้อบ 

  คาํว่ากลยุทธ์ (Strategy) มาจากภาษาทางการทหาร บัญญัติมาจากรากศพัท์ภาษากรีก

โบราณ คือ Strategia หมายถึง การนาํทพัหรือศิลป์แห่งการสงคราม ในความหมายน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

การบญัชาการทางทหารในการรบ คาํว่ากลยทุธมี์ความสมัพนัธก์บัคาํว่า tactics หมายถึง เคร่ืองมือท่ีทาํให้

กลยุทธ์ต่างๆ นั้นประสบความสําเร็จ กล่าวคือ คาํว่า strategy และ tactics มีลกัษณะร่วมกันในทาง

ความหมาย เป็นการวางแผน ขั้นตอน การจดัการอยา่งตั้งใจ และการมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Oxford, 1990) เม่ือ

นาํคาํน้ีมาใชก้บัการเรียนรู้ ความหมายจึงเก่ียวขอ้งกบั การวางแผนหรือวิธีการต่างๆ ท่ีผูเ้รียนตั้งใจนาํมาใช้

เพ่ือใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ หรือบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเรียนรู้ 

   กลยุทธ์การเรียน (Learning strategies)  เป็นองค์ประกอบสาํคญัท่ีทาํให้ผูเ้รียนประสบ

ความสาํเร็จในการเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ (Wenden and Rubin, 1987; Oxford, 1990; 

O’Malley and Chamot, 1990) การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัคาํนิยามความหมาย ความเป็นมา ความสาํคญั 

การจดัแบ่งประเภท และการวดัผลการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาของผูเ้รียน จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

รูปแบบการสอนท่ีเนน้กลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศใหมี้ประสิทธิภาพ โดยผูว้ิจยันาํเสนอตามลาํดบั

ดงัน้ี 

  นกัวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านให้คาํนิยามความหมายของกลยุทธ์การเรียนไว้

หลากหลายตามความเช่ือหรือการรับรู้ และถึงแมจ้ะมีช่ือเรียกแตกต่างกนัแต่ก็หมายถึงส่ิงเดียวกนั อาทิ 

Wenden และ Rubin (1987)  เรียกว่า “Learner strategies” ส่วน O’Malley และ Chamot (1990) ใชค้าํว่า 

“Learning strategies” และ Oxford (1990) ใชค้าํว่า “Language learning strategies”  ซ่ึงคาํนิยามต่างๆ ของ

กลยทุธก์ารเรียนมีลกัษณะร่วมกนัท่ีสาํคญัอยู่สองประการ คือ คุณลกัษณะทัว่ไปของผูเ้รียนและเทคนิค

วิธีการเรียนภาษา โดยผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างความหมายกลยุทธ์การเรียนภาษาของนักวิชาการต่างๆ ท่ีได้
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รวบรวมมานาํเสนอไว ้ดงัน้ี 

  Rubin (1975) อธิบายว่า กลยุทธ์การเรียนภาษาเป็นเทคนิควิธีการต่างๆ หรือเป็น

เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีผูเ้รียนอาจจะใชส้าํหรับการเรียนหรือการรับความรู้ 

  Stern (1975) นิยามความหมายกลยุทธ์การเรียนว่า เป็นรูปแบบเฉพาะเจาะจงของ

พฤติกรรมการเรียนท่ีสงัเกตเห็นไดข้องผูเ้รียนท่ีนาํไปใชม้ากหรือนอ้ยอยา่งตั้งใจ 

  Bailystock (1985) มีมุมมองเก่ียวกบักลยุทธ์การเรียนภาษาว่า เป็นกิจกรรมต่างๆ ของ

ผูเ้รียนไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซ่ึงส่งผลและส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียน ในการวิเคราะห์ความรู้

ทางภาษาศาสตร์ของภาษาท่ีเรียน หรือปรับปรุงการควบคุมของกระบวนการในการเลือกและใชค้วามรู้ใน

สถานการณ์เฉพาะต่างๆ  

  Weinstein และ Mayer (1986) นิยามกลยทุธก์ารเรียนไวว้่า เป็นพฤติกรรมและความคิด

ต่างๆ ท่ีผูเ้รียนภาษาเก่ียวขอ้งผกูพนัในระหว่างการเรียน ซ่ึงเป็นความตั้งใจในการควบคุมกระบวนการจดั

กระทาํขอ้มลูและการรับรู้ของผูเ้รียน 

  Rubin (1987) เห็นว่า กลยุทธ์การเรียนภาษาเป็นพฤติกรรมในการเรียนภาษาท่ีมี

ประโยชน์โดยตรงต่อการเรียน ช่วยใหผู้เ้รียนไดใ้ชเ้พ่ือควบคุมหรือเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีเป็นผลเก่ียวกบั

ภาษา 

  Wenden (1987) อธิบายว่า กลยุทธ์การเรียนภาษาเป็นการกระทาํหรือเทคนิค โดยการ

สังเกตเห็นได้และไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ซ่ึงสามารถเรียนรู้การกระทําหรือเทคนิคนั้ นได้ และ

ปรับเปล่ียนเพ่ือนาํไปใชก้บัการเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม ผูเ้รียนจะกระทาํหรือใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีอย่าง

ตั้งใจหรือโดยอตัโนมติัเม่ือจาํเป็น 

  Dickinson (1988) มองว่ากลยุทธ์การเรียนภาษาเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือ

เทคนิคต่างๆ ท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้ เช่น กลยทุธก์ารจดัการเก่ียวกบักฎเกณฑข์องภาษาท่ีเรียน ซ่ึงเป็นวิธีการ

ท่ีช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ ช่วยใหก้ารเรียนรู้ง่ายข้ึน และสามารถนาํกลยทุธไ์ปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน 

  Oxford (1990) ใหค้าํนิยามกลยทุธก์ารเรียนภาษาไวอ้ย่างน่าสนใจ กล่าวคือ กลยุทธ์การ

เรียนภาษาเป็นการกระทาํเฉพาะของผูเ้รียนเพ่ือทาํให้การเรียนรู้มีความง่ายข้ึน รวดเร็วข้ึน สนุกสนาน

เพลิดเพลินมากข้ึน กาํหนดทิศทางดว้ยตนเองไดม้ากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถถ่ายโอนไป

ยงัสถานการณ์ใหม่ๆ ไดม้ากข้ึน 

  Ellis (1997) เสนอคาํนิยามของกลยุทธ์การเรียนภาษาว่า เป็นแนวทางหรือเทคนิค

เฉพาะท่ีผูเ้รียนใชใ้นการพยายามเรียนรู้ภาษาท่ีสอง ซ่ึงเป็นลกัษณะของพฤติกรรม (ตวัอยา่งเช่น การพดูซํ้ า

คาํศพัทใ์หม่ดว้ยเสียงดงัออกมาเพ่ือช่วยใหจ้าํ) หรือเป็นลกัษณะทางจิตใจ (ตวัอย่างเช่น การใชบ้ริบททาง

ภาษาศาสตร์หรือสถานการณ์เพ่ือสรุปความหมายของคาํศพัทใ์หม่) 
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  Cohen (1998) เสนอความหมายของกลยทุธก์ารเรียนว่า เป็นกระบวนการของการเรียนรู้

ต่างๆ ซ่ึงผูเ้รียนเลือกมาใชอ้ย่างตั้งใจ องค์ประกอบของตวัเลือกนั้นมีความสาํคญั เพราะทาํให้กลยุทธ์ท่ี

เลือกนั้นมีลกัษณะเฉพาะ 

   Brown (2004) มีมุมมองว่า กลยทุธก์ารเรียนภาษาเป็นกระบวนการทาํงานภายในสมองท่ี

ประมวลผลขอ้มลูความรู้ (Processing) โดยมีตวัป้อน (Input) แลว้เก็บรักษาขอ้มูลไวใ้นความจาํระยะสั้น

และระยะยาว (Storage) และสามารถถูกดึงมาใชเ้ม่ือจาํเป็น (Retrieval) ซ่ึงผูเ้รียนจะแสดงความสามารถ

ทางภาษาออกมาโดยการใชภ้าษาเพ่ือส่ือความหมาย (Output) ดว้ยเหตุน้ี Brown จึงมองว่ากลยทุธก์ารเรียน

ควรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลยุทธ์การเรียนรู้ (Learning strategies) ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับ

กระบวนการเรียนภาษา และกลยทุธก์ารส่ือสาร (Communication strategies) เป็นการใชภ้าษาของผูเ้รียน

ในสถานการณ์ส่ือสาร 

  จากความหมายของกลยทุธก์ารเรียนภาษาดงักล่าว สรุปไดว้่า กลยุทธ์การเรียนภาษา คือ 

เทคนิค วิธีการ ความคิด และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีผูเ้รียนภาษาใช ้และพยายามให้การเรียนรู้ของตนเอง

ประสบผลสาํเร็จ ทั้งน้ี การใชก้ลยุทธ์การเรียนช่วยทาํให้การเรียนรู้ง่ายข้ึน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน อีกทั้ง ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถกาํหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง 

และนาํกลยทุธไ์ปใชใ้นการเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์ใหม่อ่ืนๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

  เม่ือกล่าวถึงกลยทุธท่ี์ใชใ้นทกัษะการฟัง  ซ่ึงเป็นเทคนิคและวิธีการต่างๆ ท่ีผูฟั้งใชเ้พ่ือ

ช่วยให้เข้าใจและระลึกส่ิงท่ีได้ฟัง ซ่ึง Ross และ Rost (1991) อธิบายว่า กลยุทธ์การฟัง (Listening 

strategies) หมายถึง แผนการท่ีตั้งใจ (Conscious plans) เพ่ือรับมือกบัถอ้ยคาํท่ีได้ฟัง และชดเชยความ

บกพร่องในการเขา้ใจ เม่ือผูเ้รียนมีความเขา้ใจข้อมูลเพียงบางส่วนหรือขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์ ดงันั้น การ

สอนกลยทุธก์ารฟังชนิดต่างๆ ใหก้บัผูเ้รียนเป็นการส่งเสริมความเขา้ใจในการฟัง ช่วยให้ผูเ้รียนควบคุม

พฤติกรรมการเรียนรู้ และปรับปรุงความสามารถในการฟังเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนภาษาจะมี

ทกัษะการฟังท่ีดีจาํเป็นตอ้งใชก้ลยทุธก์ารฟังอยา่งเหมาะสม กล่าวไดว้่า ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์การ

ฟังเช่นเดียวกบัมีความรู้ทางภาษาเพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจในการฟังคลา้ยคลึงกับ Vandergrift 

(2003) ท่ีใหค้าํนิยามกลยทุธก์ารฟังไวว้่า เป็นเทคนิคต่างๆ ท่ีผูฟั้งใชเ้พ่ือร่วมมือกบัผูอ่ื้น ยนืยนัความเขา้ใจ

ในการฟัง และลดความวิตกกงัวลลง 

  ในสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนตอ้งส่ือสารภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศนั้น เม่ือผูเ้รียนพบ

อุปสรรคในการพูดส่ือความหมายเน่ืองจากขาดความรู้ทางภาษาหรือบกพร่องในการใช้ภาษา ผูเ้รียน

จาํเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์การพูดหลายอย่างเพ่ือให้การพูดนั้นบรรลุวตัถุประสงค์ (Oxford, 1990; O'Malley 

and Chamot, 1990) การศึกษาเก่ียวกบักลยทุธก์ารพดูในภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศนั้น ไดมี้นกัการ

ศึกษาและนกัวิชาการใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก โดยเร่ิมศึกษาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนรู้ชนิดต่างๆ ของ
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ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถดีในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20  เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั   

  นอกจากน้ี กลยุทธ์การพูด (Speaking strategies) มีช่ือเรียกอีกอย่าง คือ กลยุทธ์ส่ือสาร 

(Communication strategies) หรือกลยุทธ์ชดเชย (Compensatory strategies) หมายถึง การวางแผนอย่าง

ตระหนกัของผูพ้ดู  ในการแกปั้ญหาการพดูส่ือสาร โดยใชว้ิธีการต่างๆ เพ่ือชดเชยความรู้ทางภาษาท่ีจาํกดั 

ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายในการพูด (Faerch and Kasper, 1983)  กลยุทธ์ส่ือสารเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในสาขา

การเรียนการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ เม่ือ Selinker (1972) ได้นาํเสนอบทความการ

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาท่ีสองของผู ้เรียน ซ่ึงพบว่าผูเ้ รียนใช้อันตรภาษา 

(Interlanguage) เป็นกลยทุธห์น่ึงในการผลิตคาํพดูของผูเ้รียน โดยกล่าวว่า การใชก้ลยุทธ์ทางการส่ือสาร

เป็นความพยายามอยา่งหน่ึงของผูเ้รียนท่ีจะส่ือสาร เม่ือผูเ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาเป้าหมายนั้น

ไม่เพียงพอ นอกจากน้ี การเสนอผลการศึกษาของ Savignon (1972) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธก์ารรับมือ (Coping 

strategies) แทนคาํว่ากลยทุธส่ื์อสารไวใ้นรายงานการวิจยั ต่อมาไดมี้ผูใ้หค้วามสนใจศึกษาการใชก้ลยุทธ์

ส่ือสารของผูเ้รียนอย่างจริงจงั คือ Tarone, Cohen และ Dumas (1976), Varadi (1980) โดยนาํเสนอผล

การศึกษา กาํหนดคาํนิยาม อธิบายลกัษณะและประเภทของกลยุทธส่ื์อสาร ซ่ึงนับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

ใหค้วามสาํคญัและขยายความสนใจศึกษาการใชก้ลยทุธส่ื์อสารอยา่งแพร่หลายเพ่ิมมากข้ึนจนถึงปัจจุบนั 

ดงันั้น จึงมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่านเสนอแนวคิดและอธิบายความหมายของกลยทุธส่ื์อสาร

ไวห้ลากหลาย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  กลยุทธ์ส่ือสารตามแนวคิดของ Tarone, Cohen และ Dumas (1976) หมายถึง ความ

พยายามอยา่งเป็นระบบของผูเ้รียนในการส่ือหรือถอดความหมายภาษาเป้าหมายในสถานการณ์ท่ีไม่รู้กฎ

ภาษา ต่อมา Tarone (1980) ขยายความหมายของกลยุทธ์ส่ือสารกวา้งข้ึน และอธิบายว่ากลยุทธ์ส่ือสาร

เก่ียวขอ้งกบัความพยายามของคู่สนทนาทั้งสองฝ่ายเพ่ือเขา้ใจความหมายตรงกนัในสถานการณ์ท่ีความรู้

ทางภาษาของคู่สนทนาแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัคาํนิยามของ Corder (1981) กล่าวว่ากลยุทธ์ส่ือสารเป็น

เทคนิคเชิงระบบท่ีผูพู้ดใชส่ื้อความหมายเม่ือเผชิญปัญหายากลาํบากในการส่ือสาร เช่นเดียวกบั Faerch 

และ Kasper (1983)  นิยามกลยทุธส่ื์อสารว่า เป็นแผนการเพ่ือแกปั้ญหาของผูพู้ดเพ่ือบรรลุเป้าหมายการ

ส่ือสาร นอกจากน้ี ไดมี้ผูใ้หค้าํนิยามกลยทุธส่ื์อสารในเชิงจิตวิทยา อาทิเช่น Ellis (1986) กล่าวว่ากลยุทธ์

ส่ือสารเป็นแผนการเชิงจิตวิทยาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความสามารถในการส่ือสารของผูพู้ด Bialystock 

(1985) กล่าวถึงกลยุทธ์ส่ือสารว่า เป็นการวางแผนอย่างตั้ งใจเพ่ือเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมาย

ส่ือสาร Dornyei (1995) ขยายขอบเขตคาํนิยามของกลยุทธ์ส่ือสารว่า หมายถึงเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วย

เพ่ิมพูนการส่ือสาร รวมถึงกลยุทธ์การดึงเวลาและใช้คาํพูดเสริมหรือคาํพูดแสดงความลงัเลในการ

แก้ปัญหาอุปสรรคการพูดส่ือสาร ต่อมา Dornyei และ Scott (1997) อธิบายว่ากลยุทธ์ส่ือสารเป็น

พฤติกรรมท่ีผูพ้ดูโตต้อบทางตรงเม่ือประสบปัญหาระหว่างการส่ือสาร และใชก้ลยุทธ์ส่ือสารดว้ยความ
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พยายามแกไ้ขปัญหานั้น นอกจากเป็นเพราะขาดความรู้ในตวัภาษาของผูพู้ดหรือคู่สนทนาแลว้ อาจเป็น

เพราะผูพ้ดูตอ้งการเวลามากข้ึนในการคิดหาคาํพดูเพ่ือทาํใหก้ารส่ือสารดาํเนินต่อไปได ้ 

  จากความหมายของกลยทุธก์ารเรียนดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปคาํนิยามจากแนวคิดท่ี

หลากหลาย ซ่ึงมีประเด็นความหมายคลา้ยคลึงกนั คือ กลยุทธ์การฟัง-พูด เป็นพฤติกรรมหรือเทคนิค

วิธีการเฉพาะของผูเ้รียนเพ่ือช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ภาษานั้นง่ายข้ึน สนุกสนานเพลิดเพลินมากข้ึน 

รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองไดม้ากข้ึน กาํหนดทิศทางและควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทาํใหก้ารเรียนรู้ภาษาเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดความมัน่ใจในการเรียน และ

สามารถถ่ายโอนไปใชก้บัสถานการณ์ใหม่อ่ืนๆ ได ้จนกระทัง่ประสบความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายใน

การเรียนภาษา 

      2.4.2  ประเภทกลยุทธ์การฟัง-พูด 

   นบัจากทศวรรษท่ี 70 เป็นตน้มา งานวิจยัส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจศึกษาเก่ียวกบัตวัผูเ้รียน 

ดา้นความถนดั ความสนใจ โดยเฉพาะวิธีการเรียนรู้เม่ือนักวิชาการและนักการศึกษาดา้นการสอนภาษา

หลายท่านใหค้วามสนใจศึกษาเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้ ว่าผูเ้รียนมีวิธีการอย่างไรในการ

แกปั้ญหาการเรียน จึงมีความพยายามในการระบุและจดักลุ่มประเภทของกลยุทธ์ต่างๆ เป็นหมวดหมู่ ซ่ึง

การจดัแบ่งประเภทของกลยทุธก์ารเรียนภาษานั้นมีอยู่หลากหลายแนวคิด ตามความเช่ือของนักวิชาการ

และนกัการศึกษา อาทิ ประเภทกลยุทธ์การเรียนภาษาของ Wenden (1985), Wenden และ Rubin (1987), 

Oxford (1990), O’Malley และ Chamot (1990) โดยผูว้ิจยัขอนาํเสนอตวัอย่างการจดัประเภทของกลยุทธ์

การเรียนภาษา ดงัน้ี 

   ในปี ค.ศ. 1975 เร่ิมมีการศึกษากลยุทธ์การเรียนภาษาโดย Rubin สนใจศึกษาวิธีการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนภาษาท่ีดี (Good language learners: GLL) เน่ืองจากมีแนวคิดว่ากลยุทธ์การเรียนภาษา

ของผูเ้รียนท่ีประสบความสาํเร็จจะเป็นแนวทางการเรียนภาษาสาํหรับผูเ้รียนอ่ืนๆ ได ้จากผลการศึกษา

ของ Rubin (1975) มีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ Stern (1975) ซ่ึงพบว่า คุณลกัษณะของผูเ้รียนภาษาท่ี

ดี มีลกัษณะสาํคญั 7 ประการ ดงัน้ี 

       1. ผูเ้รียนภาษาท่ีดี สามารถเดาความหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้งโดยมีวิธีการเดา จากการใช้

ตวัช้ีแนะท่ีพบในขอ้ความ คาํศพัทห์รือบริบท โดยใชค้วามรู้ท่ีมีอยูเ่พ่ือช่วยในการเดา 

       2. ผูเ้รียนภาษาท่ีดี มีแรงจูงใจและสนใจใชภ้าษาส่ือสารกบัผูอ่ื้น โดยมีวิธีการใชภ้าษา

เพ่ือใหก้ารส่ือสารประสบความสาํเร็จ เช่น การพดูออ้ม การอธิบายคาํท่ีตอ้งการส่ือความหมาย การสร้าง

คาํใหม่ หรือการใชท่้าทาง 

       3. ผูเ้รียนภาษาท่ีดี มีความกลา้เส่ียง ลองผิดลองถูกในการใชภ้าษา และไม่กลวัความ

ผดิพลาด เพ่ือช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ภาษาดีข้ึน 
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       4. ผูเ้รียนภาษาท่ีดี สนใจรูปแบบการใชภ้าษา โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลทาง

ภาษาท่ีไดเ้รียนรู้ และจดัประเภทขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ 

       5. ผูเ้รียนภาษาท่ีดี มุ่งมัน่ฝึกฝนการใชภ้าษาอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ฝึกออกเสียงคาํศพัท ์

นาํคาํศพัทม์าเรียบเรียงเป็นประโยค ฟังเพลงหรือชมภาพยนตร์ และหาโอกาสใชภ้าษากบัเจา้ของภาษา 

       6. ผูเ้รียนภาษาท่ีดี หมัน่ตรวจสอบการใชภ้าษาของตนเองและผูอ่ื้น โดยการเรียนรู้

และปรับปรุงการใชภ้าษาจากขอ้ผดิพลาดท่ีพบ 

       7. ผูเ้รียนภาษาท่ีดี นอกจากสนใจเร่ืองรูปแบบการใชภ้าษา กฎไวยากรณ์การใชภ้าษา

ใหถ้กูตอ้งแลว้ ยงัใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์หรือบริบทท่ีแตกต่างกนั  

  จากการศึกษาของ  O'Malley, Chamot และ Kupper (1989) พบว่ากลยุทธ์การฟังของ

ผูเ้รียนภาษา ประกอบดว้ย 6 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 1) การสรุปหรือลงความเห็น (Inferencing) ผูฟั้งใชข้อ้มูลเสียง

หรือหน่วยคาํศพัทเ์พ่ือเดาความหมายของคาํท่ีไม่คุน้เคยหรือเติมเต็มขอ้มลูท่ีหายไป 2) การคิดอย่างถ่ีถว้น 

(Elaboration) โดยเช่ือมโยงส่ิงท่ีฟังกบัความรู้เดิมเพ่ือเขา้ใจหรือเติมเต็มขอ้มูลท่ีหายไป 3) การตรวจสอบ

ดว้ยตนเอง (Self-monitoring) ผูฟั้งตรวจสอบ พิสูจน์ และแกไ้ขความเขา้ใจของตนเอง รวมถึงตรวจสอบ

กลยทุธท่ี์ใช ้การวางแผน และส่ิงท่ีไดท้าํในการฟัง  4) การสรุป (Summarization) ทาํการสรุปขอ้มูลท่ีได้

ฟังหรือในตอนทา้ย 5) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) ตรวจสอบการเพ่งความสนใจหรือวดัการใช้

กลยทุธต่์างๆ  และ 6) อดทนต่อความกาํกวม (Toleration of ambiguity) ยอมรับความไม่ชดัเจนหรือความ

ไม่รู้ในส่ิงท่ีฟังและพยายามทาํความเขา้ใจ 

  O'Malley และ Chamot (1990) และ Brown (1994) มีแนวคิดคลา้ยคลึงกนัในการจาํแนก

ชนิดของกลยทุธก์ารฟัง ซ่ึงประกอบดว้ย 7 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ 1) คน้หาคาํสาํคญั 2) คาดคะเนจุดประสงค์ของ

ผูพู้ด โดยใชบ้ริบทของหน้าท่ีภาษาในการส่ือสาร และตวัแนะทางอวจันภาษา 3) เช่ือมโยงข้อมูลดว้ย

โครงสร้างทางความคิดท่ีมีอยู่และกระตุน้ความรู้เดิม 4) เดาความหมายของคาํท่ีไม่คุ ้นเคย 5) ค้นหา

คาํอธิบาย 6) จบัใจความสาํคญัทัว่ไปของเร่ือง และ 7) ใชก้ลยทุธต่์างๆ เพ่ือทดสอบความเขา้ใจ 

  ต่อมา Young (1997) ศึกษากลยทุธค์วามเขา้ใจในการฟังและนาํเสนอกลยุทธ์ชนิดต่างๆ 

โดยประยกุตช์นิดของกลยทุธก์ารเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามแนวคิดของ O'Malley และ Chamot (1990), 

Oxford (1990), Vandergrift (1997) ในการเสนอชนิดกลยุทธ์ความเข้าใจในการฟัง (Listening 

comprehension strategy inventory) ซ่ึงประกอบดว้ย 20 กลยทุธ ์ไดแ้ก่  1) การสรุป (Inferencing) โดยใช้

เสียง หน่วยคาํจากส่ิงท่ีฟังเพ่ือเดาความหมายของภาษาท่ีไม่คุน้เคยหรือเติมเต็มขอ้มูลท่ีหายไป 2) การ

เช่ือมโยงขอ้มลูอยา่งถ่ีถว้น (Elaboration) เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงท่ีฟังเพ่ือสร้างความหมาย 3) จินตภาพ 

(Imagery) ใชม้โนภาพในการสร้างความเขา้ใจ 4) การสรุป (Summarization) ลงความเห็นสรุปเร่ืองท่ีฟัง 

5) การจดบนัทึก (Note taking) เขียนคาํสาํคญัหรือประเด็นในระหว่างท่ีฟัง 6) การอนุมาน (Deduction) ลง
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ความเห็นสรุปจากข้อมูลท่ีคิดว่าเป็นจริง 7) การแปลความ (Translation) ถอดความหมายจาก

ภาษาเป้าหมายเป็นภาษาแม่ของผูฟั้ง 8) การถ่ายโอน (Transfer) ใชค้วามรู้จากภาษาหน่ึงเพ่ือช่วยในการฟัง

อีกภาษาหน่ึง    9) การพูดซํ้ า (Repetition)  คาํหรือวลีในใจหรือพูดออกมา  10) การใช้แหล่งขอ้มูล 

(Resourcing) ใชแ้หล่งขอ้มลูหรือหนงัสือตาํราเพ่ืออา้งอิงเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟัง 11) การจดักลุ่ม (Grouping) จดั

กลุ่มของขอ้มลู เช่น คาํศพัท ์ตามความหมายหรือการจดัระเบียบกลุ่มตามลกัษณะเฉพาะของคาํหรือส่ิงท่ี

ไดฟั้ง 12) การวางแผน (Planning) ตระหนักและวางแผนเพ่ือบรรลุเป้าหมายการฟัง 13) การตรวจสอบ

ความเขา้ใจของตนเอง (Self-monitoring)  14) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) เพ่ือตรวจสอบความ

ตั้งใจและการใชก้ลยทุธฟั์ง  15) การระบุปัญหา (Self-identification) ระบุส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขและอุปสรรคต่อ

การฟัง 16) การชดเชย (Reprise) แสดงใหผู้พ้ดูทราบว่าไม่เขา้ใจส่ิงท่ีฟัง 17) ผลยอ้นกลบั (Feedback) ให้

คาํวิจารณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 18) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) สอบถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง

เพ่ือพิสูจน์ความเขา้ใจ 19) การหยิบยก (Uptaking) ใชท่้าทางเพ่ือเป็นแนวให้ผูพู้ดเขา้ใจว่าให้พูดต่อไป  

และ 20) การขอความชดัเจน (Clarifying) เช่น การขอคาํอธิบาย การยืนยนั การถอดความ หรือให้

ยกตวัอยา่งประกอบ  

  Buck (2001) อธิบายว่า กลยุทธ์การฟังมี 2 ชนิด ประกอบดว้ย 1) กลยุทธ์พุทธิปัญญา 

(Cognitive strategies) เป็นกลยทุธเ์ก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของความจาํระยะสั้นและความจาํระยะยาวใน

กระบวนการเขา้ใจ เก็บขอ้มลู และเรียกขอ้มูลยอ้นกลบัมา และ 2) กลยุทธ์ทางอภิปัญญา (Metacognitive 

strategies) เป็นวิธีการหรือกิจกรรมทั้งรู้ตัว (Consciousness) และไม่รู้ตวั (Unconsciousness) ในการ

ประเมินสถานการณ์ โดยใชค้วามรู้ของตนเอง แหล่งขอ้มูล และอุปสรรคของสถานการณ์ก่อนฟัง การ

ตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองและผูอ่ื้น การประเมินตนเองและผูอ่ื้น และการทดสอบตนเองในการใช้

ภาษา 

  ตามแนวคิดของ Vandergrift (2004) กลยทุธก์ารฟังเพ่ือความเขา้ใจ สามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 ประเภท คือ 1) กลยุทธ์อภิปัญญา และ 2) กลยุทธ์พุทธิปัญญา โดยมีกลยุทธ์ย่อยๆ อีกในแต่ละ

ประเภท ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

       1. กลยุทธ์อภิปัญญา (Metacognitive strategies) ประกอบดว้ยกลยุทธ์ย่อย จาํนวน      

8 ชนิด ไดแ้ก่   กลยทุธท่ี์ 1 การวางแผน (Planning) เป็นกลยทุธเ์ก่ียวกบัความตระหนกัถึงส่ิงจาํเป็นตอ้งทาํ

เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์และเอาชนะอุปสรรคในการฟัง แบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ย่อย คือ 1.1) กาํหนด

วตัถุประสงค์และกาํหนดแผนการในการฟังให้ชดัเจน (Advance organization) 1.2) มุ่งประเด็นความ

สนใจ (Directed attention) 1.3) สนใจฟังรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเพ่ือช่วยให้เขา้ใจ (Selective attention) 

ตดัสินใจล่วงหน้าเพ่ือมุ่งประเด็นความสนใจเร่ืองท่ีตอ้งการขอ้มูล และไม่สนใจประเด็นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 

1.4) จดัการตนเองและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการฟัง  (Self-management) กลยุทธ์ท่ี 
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2 การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นกลยทุธเ์ก่ียวกบัการตรวจสอบ พิสูจน์ และแกไ้ขความเขา้ใจของตนเอง

ในการฟัง แบ่งออกเป็น 2 กลยทุธย์อ่ย คือ 2.1) การตรวจสอบ พิสูจน์ และแกไ้ขความเขา้ใจของตนเองใน

การฟังเบ้ืองตน้ (Comprehension monitoring) 2.2 การตรวจสอบ พิสูจน์ และแกไ้ขความเขา้ใจของตนเอง

ในการฟังอีกคร้ัง (Double check monitoring) 3) การประเมินความเขา้ใจและความถูกตอ้ง (Evaluation) 

และ 4) ระบุปัญหาท่ีจาํเป็นตอ้งแกไ้ขซ่ึงมีผลต่อความสาํเร็จในการฟัง (Problem identification) 

        2. กลยทุธพุ์ทธิปัญญา (Cognitive strategies) ประกอบดว้ยกลยทุธย์อ่ย 15 ชนิด ไดแ้ก่ 

กลยทุธท่ี์ 1 การสรุป (Inferencing) เป็นกลยทุธใ์ชข้อ้มลูบริบทเร่ืองท่ีฟังเพ่ือเดาความหมายคาํท่ีไม่คุน้เคย 

แบ่งออกเป็น 4 กลยทุธ ์คือ 1.1) ใชค้าํท่ีรู้จกัเพ่ือเดาความหมายของคาํศพัท์ท่ีไม่รู้ (Linguistic inferencing) 

1.2) ใช้โทนเสียงเพ่ือเดาความหมายของคาํศพัท์ท่ีไม่รู้ (Voice inferencing) 1.3) ใชเ้สียงประกอบ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูพ้ดู หรือสถานการณ์อา้งอิงเพ่ือเดาความหมายของคาํศพัท์ท่ีไม่รู้ (Extra linguistic 

inferencing) และ 1.4) ใชข้อ้มลูท่ีมากกว่าระดบัประโยคเพ่ือเดาความหมาย (Between-parts inferencing) 

กลยทุธท่ี์ 2 การเช่ือมโยงขอ้มลูอยา่งถ่ีถว้น (Elaboration) เป็นกลยทุธใ์ชค้วามรู้ประสบการณ์เดิมเช่ือมโยง

กบัเร่ืองท่ีฟังเพ่ือทาํให้เร่ืองท่ีฟังมีขอ้มูลครบถว้น แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ 2.1) เช่ือมโยงประสบการณ์

ส่วนบุคคล (Personal elaboration) 2.2) ใชค้วามรู้จากประสบการณ์ทางสังคมโลก (World elaboration) 

2.3) ใชค้วามรู้จากทางวิชาการ (Academic elaboration) 2.4) ใชค้าํถามต่างๆ และประสบการณ์ความรู้เพ่ือ

ระดมความคิดส่ิงท่ีเป็นไปไดอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผล (Questioning elaboration)  และ 2.5) เช่ือมโยงและ

สร้างสรรค์เร่ืองราวข้ึนมา (Creative elaboration) กลยุทธ์ท่ี 3 จินตภาพ (Imagery) เป็นกลยุทธ์ท่ีใชม้โน

ภาพภายในความคิดเพ่ืออธิบายขอ้มูล กลยุทธ์ท่ี 4 การสรุป (Summarization) เป็นการสร้างขอ้สรุปของ

ภาษาและขอ้มูลจากเร่ืองท่ีฟัง กลยุทธ์ท่ี 5 การแปลความ (Translation) เป็นการถอดความคิดจากหน่ึง

ภาษาไปยงัอีกภาษาในลกัษณะคาํต่อคาํ กลยุทธ์ท่ี 6 การถ่ายโอน (Transfer) เป็นการใชค้วามรู้ของภาษา

หน่ึงเพ่ือช่วยการฟังภาษาอ่ืน เช่น คาํท่ีอาจมีรากศพัท์เดียวกนั และ กลยุทธ์ท่ี 7 การพูดซํ้ า (Repetition) 

เป็นการพดูซํ้ากลุ่มคาํหรือวลีของเร่ืองท่ีฟัง 

  McCormick (2003) อธิบายว่า การฟังเชิงกลยุทธ์ (Strategic listening) มีองค์ประกอบ

สาํคญั 2 ประการ คือ 1) ความรู้ดา้นกลยทุธ์การฟัง ผูฟั้งมีความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์ฟังต่างๆ รู้ว่าใชอ้ย่างไร

และเม่ือใด ซ่ึงเป็นความรู้อภิปัญญา (Metacognitive knowledge) และ 2) การใชก้ลยุทธ์การฟัง กล่าวคือ 

ผูฟั้งท่ีมีกลยุทธ์การฟังจะมีความตระหนักทางอภิปัญญา (การวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผล) ใน

ระหว่างการฟังเพ่ือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการฟัง 

  กลยุทธ์การฟังตามแนวคิดของ Freeman (2004) สามารถจาํแนกชนิดโดยแบ่งตาม

กระบวนการฟังมี    2 ประเภท คือ 1) กลยุทธ์การฟังแบบบนลงล่าง (Top down strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ี

ผูฟั้งใชป้ระสบการณ์ความรู้เดิมช่วยในการเขา้ใจหัวขอ้เร่ืองท่ีฟัง สถานการณ์ บริบท ประเภทของเร่ือง 
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รวมทั้งช่วยในการตีความและคาดการณ์ส่ิงท่ีไดฟั้ง  2) กลยุทธ์การฟังแบบล่างไปสู่บน (Bottom up 

strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีผูฟั้งใชค้วามรู้ทางภาษาเพ่ือช่วยให้เขา้ใจความหมาย เช่น ความรู้ดา้นเสียง คาํ 

และหลกัภาษา นอกจากน้ี ผูฟั้งใชก้ลยทุธอ์ภิปัญญา (Metacognitive strategies) ในการวางแผน ตรวจสอบ 

และประเมินการฟังของตนเอง  

  Nakatani (2006) ไดส้ร้างแบบสอบถามกลยุทธ์ส่ือสารทางวาจา (Oral communication 

strategy inventory) เพ่ือวดัความรู้ดา้นกลยทุธก์ารพดูในขณะส่ือสารของผูเ้รียน เม่ือตอ้งรับมือกบัปัญหา

ความเขา้ใจในการส่ือสาร แบบสอบถามประกอบดว้ยกลยุทธ์การฟังจาํนวน 26 ขอ้ ซ่ึงแต่ละขอ้จดัอยู่ใน

กลุ่มประเภทกลยุทธ์ ดงัน้ี  1) กลยุทธ์เจรจาความหมายขณะฟัง (Negotiation for meaning) 2) กลยุทธ์

รักษาความคล่อง (Fluency maintaining)      3) กลยุทธ์จบัใจความสาํคญั (Getting the gist) 4) กลยุทธ์

ภาษาท่าทาง (Nonverbal strategies) 5) กลยุทธ์ให้ความกระตือรือร้นน้อยลง (Less active listener 

strategies) และ 6) กลยทุธด์า้นคาํศพัท ์(Word oriented strategies) 

  ต่อมา Vandergrift และ Goh (2006) ศึกษาการพฒันาและความตรงของแบบสอบถาม

เร่ืองการฟังเชิงตระหนักทางอภิปัญญา (Metacognitive awareness listening questionnaire : MALQ) โดย

อธิบายว่าผูเ้รียนภาษาจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้อภิปัญญาในการฟัง 3 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ความรู้ส่วนบุคคล 

(Personal knowledge) 2) ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมการฟัง (Task knowledge) และ 3) ความรู้ในการใชก้ล

ยุทธ์การฟัง จากแบบสอบถามจาํแนกเป็น 5 กลุ่มกลยุทธ์การฟัง ไดแ้ก่ 1) การวางแผนและประเมินผล 

(Planning-evaluation) 2) การมุ่งความสนใจ (Directed attention) 3) การใชค้วามรู้ส่วนบุคคล (Personal 

knowledge) 4) การแปลในใจ (Mental translation) และ 5) การแกไ้ขปัญหา (Problem solving)  

  นอกจากน้ี McBride (2007) กล่าวถึงการฟังเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูฟั้ง     

1) ใชก้ลยุทธ์การฟังเพ่ือชดเชยความบกพร่องทางดา้นภาษาเพ่ือความเขา้ใจในการฟัง และ 2) ควบคุม

กระบวนการทางจิตใจเพ่ือสนใจฟังอยา่งดีท่ีสุดและเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีผูเ้รียนควร

ตระหนกัเพ่ือเป็นผูฟั้งท่ีมีกลยทุธ ์

  จากชนิดของกลยุทธ์การฟังท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กล่าวไดว้่าการพฒันาทกัษะการฟังของ

ผูเ้รียนภาษาให้มีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งอาศยัองค์ประกอบท่ีสาํคญั 2 สาํคญัประการ คือ 1) ความรู้

เก่ียวกับกลยุทธ์การฟังชนิดต่างๆ กล่าวคือ ผูฟั้งท่ีมีกลยุทธ์ในการฟังจะมีความรู้ว่ามีกลยุทธ์การฟัง

อะไรบา้ง รู้ว่าใชอ้ยา่งไร เม่ือใด มีความตระหนกัในการวางแผนเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ในการฟัง โดยใช้

ความรู้อภิปัญญา (Metacognitive knowledge) ในการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลความเขา้ใจ และ 

2) การเลือกใชก้ลยทุธก์ารฟังชนิดต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์หรือบริบท 

   เม่ือผูว้ิจยัศึกษาสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ดา้นกลยทุธก์ารเรียนภาษาของผูเ้รียนแลว้ 

พบว่ามีลกัษณะร่วมกนัหลายประการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Oxford (1990) ท่ีไดร้วบรวบไวอ้ย่าง
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ละเอียดครบถว้น พอสรุปดงัน้ี 

  Oxford (1990)  มีแนวคิดว่า กลยุทธ์การเรียนภาษาเป็นส่ิงสาํคัญและจาํเป็นสาํหรับ

ผูเ้รียน และสามารถนาํไปสอนได ้เพราะเช่ือว่าการสอนกลยุทธ์ให้ผูเ้รียนอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาส

ในการฝึกใชอ้ยา่งสมํ่าเสมอจะทาํใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน ในการจดัประเภทของกลยทุธก์ารเรียนภาษานั้น แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คือ กลยุทธ์ทางตรง (Direct 

strategies) และกลยุทธ์ทางออ้ม (Indirect strategies) ซ่ึงการจดัประเภทของกลยุทธ์การเรียนภาษาของ 

Oxford (1990) และ Rubin (1987)  มีลกัษณะคลา้ยกนั เพียงแต่มีความต่างกนั 2 ประการ คือ  1)  Rubin ได้

รวมกลยุทธ์การจาํ (Memory strategies) ไวใ้นกลยุทธ์ทางปัญญา (Cognitive strategies)  และ 2) กลยุทธ์

การส่ือสาร ตามแนวคิดของ Rubin นั้น มีลกัษณะคลา้ยกบักลยุทธ์การชดเชย (Compensation strategies) 

ตามแนวคิดของ Oxford (1990) กลยทุธก์ารเรียนภาษาทางตรง มีรายละเอียดมีดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 2 กลยทุธก์ารเรียนภาษาโดยตรง (Direct strategies) ตามแนวคิดของ Oxford (1990) 
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                    กลยุทธ์การเรียนโดยตรง 

  กลุ่มท่ีหน่ึง คือ กลยทุธก์ารจาํ (Memory strategies) เป็นวิธีการท่ีใชม้าตั้งแต่ในอดีตเพ่ือ

จดจาํขอ้มลู ซ่ึงเป็นวิธีการท่ียงัใชไ้ดอ้ยู่ในปัจจุบนั เพ่ือช่วยให้ขอ้มูลมีความคงทน โดยการจดัเก็บขอ้มูล

และเรียกมาใชไ้ดอ้ย่างอตัโนมติัเม่ือจาํเป็น กลยุทธ์การจาํเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเรียนภาษาเป้าหมาย 

โดยผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางสมองท่ีแตกต่างกนั กลยุทธ์การจาํ ประกอบดว้ยกลยุทธ์ย่อย4 กลุ่ม ในแต่

ละกลุ่มยงัแบ่งยอ่ยออกเป็นชนิดต่างๆ อีก โดยรวมจาํนวนทั้งหมดของกลยทุธก์ารจาํมีอยู่ 10 กลยุทธ์เรียก

เป็นอกัษรยอ่คือ CARE เพ่ือง่ายต่อการจดจาํ ดงัน้ี 

       1. การสร้างความจาํโดยเช่ือมโยงทางความคิด (Creating mental linkages) มีอกัษรยอ่ 

คือ C กลยทุธช์นิดน้ี ประกอบดว้ยกลยทุธย์อ่ย 3 ชนิด คือ  

            1.1 การจัดกลุ่ม (Grouping) เป็นกลยุทธ์ท่ีช่วยจัดประเภทข้อมูล เช่น การจับ

กลุ่มคาํศพัท์ท่ีสัมพนัธ์กนั ผูเ้รียนจดัทาํต่างๆ ท่ีตอ้งการจดจาํเป็นหมวดหมู่ท่ีมีความหมายอย่างใดอย่าง

หน่ึง ตวัอย่างการจดักลุ่ม เช่น การจัดกลุ่มคาํตามชนิดคาํ (Type of word)  อาทิ กลุ่มคาํชนิดคาํกริยา 

กลุ่มคําชนิดคุณศัพท์ เป็นต้น การจัดกลุ่มคําตามความคล้ายคลึงกันทางมโนทัศน์  (Conceptual 

similarities) เช่น การจดักลุ่มคาํท่ีมีความหมายเก่ียวกบัอุณหภูมิ คาํว่า  hot warm, fire, cold, cool, ice   

            1.2 การเช่ือมโยง (Associating/elaborating) เป็นการเช่ือมโยงความรู้เดิมเขา้กับ

ความรู้ใหม่ โดยผูเ้รียนเช่ือมโยงความหมายตามกลไกความคิดของผูเ้รียนเอง เช่น ถา้ตอ้งการจาํช่ือคน 

อาจแต่งประโยคท่ีมีช่ือคนนั้นอยูเ่พ่ือใหจ้าํง่ายข้ึน หรือเช่ือมคาํศพัท์เป็นกลุ่มก่อนตามความสัมพนัธ์ เช่น 

school-paper-tree-country-earth 

              1.3 การใชบ้ริบทช่วยจาํคาํศพัทใ์หม่ (Placing new words into a context) เป็นการ

ใส่คาํท่ีตอ้งการจดจาํไวใ้นประโยคท่ีมีความหมายในบทสนทนาหรือเร่ืองราวต่างๆ ท่ีสนใจ เช่น การจดจาํ

คาํยอ่ของ HOMES มาจากอกัษรตวัแรกของทะเลสาบในสหรัฐอเมริกา คือ Huron-Onario-Michigan-

Erie-Superior 

       2. การสร้างความจาํโดยใชภ้าพและเสียง (Applying images and sounds) มีอกัษรย่อ 

คือ A หมายถึง กลยุทธ์ท่ีผูเ้รียนใช้จินตภาพ (Using imagery) การใชเ้สียง (Representing sounds in 

memory) การใชค้าํสาํคญั (Using keywords) และการสร้างแผนผงัความหมาย (Semantic mapping) เพ่ือ

ช่วยใหจ้ดจาํไดดี้ยิง่ข้ึน 

          2.1 การใชจิ้ตนภาพ (Using imagery) เป็นการเช่ือมโยงภาพในความนึกคิดเก่ียวกบั

ส่ิงท่ีเรียนเข้ากับความรู้เดิมเพ่ือช่วยให้จดจําดีข้ึน เช่น หากพยายามจาํคาํศพัท์เก่ียวกับงานบ้าน จะ

จินตนาการนึกถึงภาพ และมีคาํศพัท์เก่ียวขอ้ง เช่น cooking, cleaning, washing, cutting, buying เป็นตน้ 

 



100 
 
หรืออาจวาดเป็นภาพอธิบายความหมายของคาํศพัท์ออกมา เช่น above, over, under, below โดยการวาด

ภาพสญัลกัษณ์เป็นลกูศร 

          2.2 การสร้างแผนผงัความหมาย (Semantic mapping) เป็นกลยุทธ์ช่วยทั้งการจดจาํ

และความเขา้ใจ โดยการเน้นเช่ือมโยงมโนทศัน์หลกั (Key concepts) กบัมโนทศัน์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใน

รูปแบบของแผนผงัเช่ือมโยงกนัดว้ยเส้นหรือลูกศร วิธีการน้ีเป็นการผสมผสานกบักลยุทธ์การจาํชนิด

อ่ืนๆ เช่น การจดักลุ่ม การใชจิ้นตภาพ และการเช่ือมโยงความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม ดว้ยการแสดง

ความสมัพนัธข์องคาํศพัทแ์ละเช่ือมโยงความหมาย 

          2.3 การใชค้าํสาํคญั (Using keywords) เป็นการเช่ือมโยงเสียงและภาพเพ่ือจดจาํ

คาํศพัทใ์หม่ วิธีการ คือ เร่ิมจากการเปรียบเทียบว่าเสียงของคาํใหม่มีความเหมือนหรือคลา้ยกบัเสียงของ

คาํใดในภาษาแม่ (เช่ือมโยงเสียง) ต่อมาเป็นการจินตนาการภาพท่ีมีความสมัพนัธก์บัคาํใหม่กบัคาํท่ีคุม้เคย

ในภาษาแม่ เพ่ือเช่ือมโยงความนึกคิดทั้งภาพและเสียง และมีความหมายต่อตวัผูเ้รียน เช่น คาํว่า potage 

(soup) ในภาษาฝร่ังเศส ผูเ้รียนท่ีพดูภาษาองักฤษจะเช่ือมโยงคาํว่า pot กบัจินตนาการว่า มี potage อยู่เต็ม

เป่ียม จะช่วยใหจ้าํคาํศพัทน้ี์ไดดี้ข้ึน 

          2.4 การใชเ้สียงเพ่ือช่วยจดจาํ (Representing sounds in memory) เป็นการเช่ือมโยง

คาํใหม่กบัเสียงหรือคาํท่ีคุน้เคยในภาษาใดภาษาหน่ึง ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ เช่น happy เช่ือมโยงกบั happiness 

หรือการใชค้าํคลอ้งจองเพ่ือช่วยให้จดจาํไดดี้ เช่น he, she, it, we, you, they เป็นคาํสรรพนาม หรือ 

pronoun 

       3. การสร้างความจาํโดยการทบทวน (Reviewing well) มีอกัษรยอ่ คือ R กลยทุธ์ชนิด

น้ี เป็นการสร้างความจาํดว้ยการทบทวนซํ้าๆ อยา่งมีระบบ เก่ียวกบัโครงสร้างทางภาษาและคาํศพัท์โดย

การกาํหนดเวลาในการทบทวนเป็นระยะๆ ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั เช่น เม่ือเรียนคาํศพัท์ใหม่แลว้ เร่ิม

ทบทวนทนัที อีก 15 นาทีต่อมา จึงทบทวนอีกคร้ัง จากนั้นจะทบทวนอีก 1 ชัว่โมงต่อมา 2 ชัว่โมงต่อมา 

ทบทวนวนัต่อมา สปัดาห์ต่อมา สองสปัดาห์ต่อมา และท้ิงช่วงเวลาห่างออกไปเร่ือยๆ จนกระทัง่สามารถ

จดจาํคาํศพัทไ์ดอ้ยา่งคล่องแคล่วเป็นอตัโนมติั 

       4. การสร้างความจาํโดยการใชท่้าทาง (Employing action) มีอกัษรย่อ คือ E กลยุทธ์

การจาํชนิดน้ี เป็นการใชร่้างกายและความรู้สึก (Using physical response or sensation) ประกอบการ

อธิบายความหมายของคาํศพัท์ และการใชเ้ทคนิคท่ีเป็นกลไก (Using mechanical techniques) เช่น เขียน

คาํศพัทบ์นบตัรคาํและสลบัคาํเพ่ือช่วยในการจดจาํ 

          4.1 การใชร่้างกายและความรู้สึก (Using physical response or sensation) กลยุทธ์น้ี

ผูเ้รียนมีวิธีการจดจาํคาํศพัทห์รือความหมาย โดยการแสดงออกดว้ยกริยาท่าทาง เช่น เม่ือไดย้ิน Stand up 

ผูเ้รียนจะลุกข้ึนยนื เป็นการปฏิบติัตามคาํและความหมาย ในขอบข่ายท่ีสามารถกระทาํได ้ส่วนดา้นความรู้ 
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เช่น เม่ือไดย้ินคาํท่ีมีคุณสมบติัเป็นพหูพจน์ เช่น we you they people ผูเ้รียนอาจแสดงอาการความรู้สึก

ออกมาอยา่งใดอยา่งหน่ึง กลยทุธน้ี์ใชว้ิธีการเช่ือมโยงระหว่างคาํกบัการกระทาํและความรู้สึก เพ่ือจดจาํ

ไดง่้ายข้ึน 

          4.2 การใชเ้ทคนิคท่ีเป็นกลไก (Using mechanical techniques) เป็นวิธีการช่วยจดจาํ

ดว้ยการเคล่ือนไหว เช่น เขียนคาํศพัทใ์หม่ไวบ้นบตัรคาํดา้นหน่ึง และเขียนความหมายไวอี้กดา้นหน่ึง เม่ือ

จดจาํคาํศพัทใ์ดไดแ้ลว้ก็จะยา้ยไปไวอี้กกองหน่ึง 

  กลุ่มท่ีสอง คือ กลยุทธ์ทางปัญญา (Cognitive strategies)  เป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กระบวนการทางสมองของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนกาํหนดควบคุมความนึกคิดและปฏิบติัดว้ยตนเองเพ่ือช่วยให้

การเรียนภาษาดีข้ึน ประกอบดว้ย กลยุทธ์ย่อย 4 ชนิด ในแต่ละกลุ่มยงัแบ่งย่อยออกเป็นชนิดต่างๆ อีก 

โดยรวมจาํนวนทั้งหมดของกลยทุธท์างปัญญามีอยู่ 15 กลยุทธ์ เรียกเป็นอกัษรย่อ คือ PRAC เพ่ือง่ายต่อ

การจดจาํ ดงัน้ี 

       1. กลยทุธก์ารฝึกฝน (Practice) มีอกัษรยอ่ คือ P กลยุทธ์น้ียงัแบ่งออกเป็น 5 กลยุทธ์

ยอ่ย ดงัน้ี 

                         1.1 การทวนซํ้า (Repeating) เป็นการกระทาํซํ้าๆ เช่น การฟังเสียงเจา้ของภาษาจาก

เทปหลายๆ คร้ัง การฟังรายงานข่าว พยากรณ์อากาศ เพ่ือไดย้ินคาํศพัท์ สาํนวน หรือประโยคซํ้ าๆ ทาํให้

รู้สึกคุน้เคย และสามารถเขา้ใจเน้ือหา หรือการอ่านหลายคร้ังเพ่ือเขา้ใจเน้ือหา โดยมีจุดประสงคก์ารอ่านท่ี

แตกต่างกนั เช่น อ่านจบัใจความสาํคญั อ่านเพ่ือคาดเดาเน้ือเร่ือง อ่านเพ่ือทราบรายละเอียด  

            1.2 การฝึกตามระบบเสียงและการเขียน (Formally practicing with sounds and 

writing systems) เช่น การฝึกฟังการออกเสียงสูงตํ่า (Intonation) เพ่ือช่วยเขา้ใจความหมาย 

            1.3 การจาํและการใช้รูปแบบภาษา (Recognizing and using formulas and 

patterns) เป็นการจดจาํประโยคท่ีเป็นสูตรสาํเร็จซ่ึงมีรูปแบบท่ีใช้กนัอยู่เสมอในชีวิตประจาํวนัในการ

สนทนา ช่วยใหเ้ขา้ใจและใชภ้าษาไดค้ล่องแคล่วยิง่ข้ึน 

             1.4 การรวมคาํหรือวลี (Recombining) เป็นการรวมคาํหรือวลีข้ึนใหม่อยา่งมี

ความหมาย โดยการรวบรวมคาํศพัท ์สาํนวน หรือวลี ท่ีรู้จกัคุน้เคยใหเ้ป็นประโยคท่ีมีความหมาย  

             1.5 การฝึกฝนอยา่งเป็นธรรมชาติ (Practicing naturalistically) เป็นลกัษณะการหา

โอกาสไดฝึ้กใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร เสมือนในสถานการณ์จริง โดยใชส่ื้อการเรียน เน้ือหา แบบฝึกหัด 

และกิจกรรมส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มของการใชภ้าษา

ส่ือสาร 

       2. กลยุทธ์การรับและส่งสาร (Receiving and sending messages) มีอกัษรย่อ คือ R 

ประกอบดว้ยกลยทุธช์นิดยอ่ยอีก 2 ชนิด คือ 
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            2.1 การจบัใจความคิดอยา่งรวดเร็ว (Getting the idea quickly) เป็นกลยทุธท่ี์ผูเ้รียน

พยายามจบัประเด็นสาํคญัท่ีตอ้งการคน้หาหรือตอ้งการทาํความเขา้ใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว เช่น การ

จบัใจความสาํคญั (Skimming) และการจบัขอ้มลูเฉพาะ (Scanning) 

            2.2 การใชแ้หล่งขอ้มูลเพ่ือรับและส่งสาร (Using resources for receiving and 

sending messages) เป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้นหาความหมายของส่ิงท่ีไดย้ิน หรือส่ิงท่ีอ่านใน

ภาษาเป้าหมาย  แหล่งขอ้มลูท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจความหมาย ไดแ้ก่ พจนานุกรม รายการคาํศพัท์ หนังสือตาํรา 

วิทย ุโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีใชภ้าษาเป้าหมาย ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

       3. กลยุทธ์การวิเคราะห์และให้เหตุผล (Analyzing and reasoning) มีอกัษรย่อ คือ A 

ประกอบดว้ยกลยทุธช์นิดยอ่ยอีก 5 ชนิด คือ 

            3.1 การใชเ้หตุผลเชิงนิรนัย (Reasoning deductively) เป็นกลยุทธ์เก่ียวกบัการนาํ

กฎเกณฑค์วามรู้ท่ีเรียนแลว้ไปใชเ้พ่ือทาํความเขา้ใจส่ิงท่ีไดย้นิหรือส่ิงท่ีอ่าน และช่วยใหก้ารผลิตภาษาพูด

หรือภาษาเขียน 

            3.2 การวิเคราะห์สํานวนภาษา (Analyzing expressions) เป็นกลยุทธ์ในการ

พิจารณาความหมายของคาํ วลี และประโยค โดยการวิเคราะห์แยกยอ่ยองคป์ระกอบของภาษา เพ่ือนาํไปสู่

การเขา้ใจความหมายโดยรวม เช่น การวิเคราะห์คาํ โดยใชร้ากศพัท ์หรือคาํประสม 

            3.3 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Analyzing contrastively, across language) เป็น

การวิเคราะห์องค์ประกอบของคาํ วลี หรือประโยค เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

ระหว่างภาษาเป้าหมายท่ีเรียนและภาษาแม่  

            3.4 การแปลความหมาย (Translating) เป็นกลยทุธท่ี์ใชถ้อดความหมายของคาํ วลี 

หรือประโยค โดยการแปลใหเ้ป็นภาษาแม่ 

            3.5 การถ่ายโอนความรู้ (Transferring) เป็นการถ่ายโอนความรู้ทางภาษาศาสตร์

ของภาษาแม่ เพ่ือใชค้วามรู้เดิมมาช่วยเสริมการเรียนรู้ภาษาใหม่ 

       4. กลยทุธก์ารสร้างโครงสร้างการเรียนรู้ (Creating structure for input and output) มี

อกัษรยอ่ คือ C ประกอบดว้ยกลยทุธช์นิดยอ่ยอีก 3 ชนิด คือ 

            4.1 การจดบนัทึก (Taking notes) เป็นวิธีการท่ีนิยมใชใ้นทกัษะการฟังและการ

อ่าน การจดบนัทึกจะช่วยเก็บขอ้มลูความรู้ท่ีเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียนและสามารถนาํมาทบทวน

หรืออา้งอิง โดยภาษาท่ีใชจ้ดบนัทึกควรเป็นภาษาเป้าหมายท่ีเรียน 

            4.2 การสรุป (Summarizing) เป็นการสรุปย่อเน้ือหา จบัประเด็นสาระสาํคญัให้

ครบถว้นตามความเขา้ใจ การสรุปยอ่น้ีจาํเป็นตอ้งใชค้วามคิดและไตร่ตรองมากกว่าการจดบนัทึก 
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            4.3 การเน้นความสาํคญั (Highlighting) เป็นการเน้นจุดท่ีเป็นสาระสาํคญัให้มี

ความเด่นชดั โดยการขีดเส้นใต ้เขียนตวัอกัษรใหญ่ หรือตวัหนา หรือทาํเคร่ืองหมาย ช่วยให้จดจาํและ

เขา้ใจส่ิงท่ีเรียนไดร้วดเร็วข้ึน 

  กลุ่มท่ีสาม คือ กลยุทธ์การชดเชย (Compensation strategies) เป็นกลยุทธ์เก่ียวขอ้งกบั

การเรียนโดยตรง และผูเ้รียนใชว้ิธีการต่างๆ เพ่ือช่วยให้สามารถส่ือสารไดเ้ม่ือเกิดปัญหาความบกพร่อง

ทางภาษา ประกอบดว้ย กลยุทธ์ย่อย 2 ชนิด ในแต่ละกลุ่มยงัแบ่งย่อยออกเป็นชนิดต่างๆ อีก โดยรวม

จาํนวนทั้งหมดของกลยทุธก์ารชดเชยมีอยู ่10 กลยทุธ ์เรียกเป็นอกัษรยอ่ คือ GO เพ่ือง่ายต่อการจดจาํ ดงัน้ี 

       1. กลยทุธก์ารเดาโดยใชปั้ญญา (Guessing intelligently) มีอกัษรยอ่ คือ G เป็นกลยทุธ์

ท่ีสาํคญัสาํหรับการเขา้ใจภาษา ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งรู้ความหมายของคาํศพัท์ทุกคาํ แต่อาศยัการเดาอย่างมี

วิธีการ   ประกอบดว้ย กลยทุธช์นิดยอ่ยอีก 2 ชนิด คือ  

            1.1  กลยุทธ์การใชต้วัช้ีแนะทางภาษา (Using linguistic clues) เป็นการใชค้วามรู้

เดิมทางภาษาศาสตร์ของภาษาท่ีเรียน เพ่ือช้ีแนะให้เขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีฟังหรือส่ิงท่ีอ่าน เช่น ใช้

ความรู้เก่ียวกบัการประกอบคาํ การเรียงลาํดบัคาํ หรือการสร้างคาํ เช่น คาํอุปสรรค (Prefixes) รากศพัท ์

(Root) เป็นตน้ 

            1.2 กลยุทธ์การใชต้วัช้ีแนะอ่ืน (Using other clues) เป็นวิธีการเขา้ใจความหมาย

ของส่ิงท่ีฟังหรือส่ิงท่ีอ่าน โดยอาศยัตวัช้ีแนะอย่างอ่ืนนอกจากความรู้ทางภาษาศาสตร์ เช่น บริบทการ

สนทนา สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม การใชน้ํ้ าเสียง การแสดงสีหน้า กริยาท่าทาง หรือรูปแบบการเขียน

จดหมาย ก็สามารถบอกถึงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ขียนและผูรั้บจดหมาย 

       2. กลยุทธ์การเอาชนะขอ้จาํกดัในการพูดและการเขียน (Overcoming limitations in 

speaking and writing) มีอกัษรยอ่ คือ O ประกอบดว้ยกลยทุธช์นิดยอ่ยๆ อีก 8 ชนิด คือ 

            2.1 การสลบัไปใชภ้าษาแม่ (Switching to the mother tongue) เป็นการใชภ้าษาแม่

แทนคาํหรือวลี แทรกเขา้ไปในการใชภ้าษาเป้าหมายท่ีเรียน เช่น Students “Wai” their teacher. ใชค้าํว่า 

“ไหว”้ ซ่ึงเป็นภาษาไทยแทรกเขา้ในในประโยคภาษาองักฤษ 

            2.2 การขอความช่วยเหลือ (Getting help) โดยการขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเม่ือ

ประสบปัญหาในการส่ือสาร 

            2.3 การใชท่้าทาง (Using mime or gesture) เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายในลกัษณะ

ท่าทางต่างๆ เพ่ือส่ือความหมายส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสาร 

            2.4 การหลีกเล่ียงส่ือสารบางส่วนหรือโดยรวม (Avoiding communication 

partially or totally) เป็นวิธีการหลบหลีกการใชภ้าษาส่ือสารในหวัขอ้ท่ีไม่คุน้เคย หรือไม่ทราบคาํศพัท์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้นั้น และรู้สึกว่าอาจเกิดปัญหาในการส่ือสารจึงหลีกเล่ียงการพดูสนทนาหรือการเขียน 
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            2.5 การเลือกหัวขอ้ (Selecting the topic) เป็นการเลือกหัวขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจ มี

ความรู้เก่ียวกบัภาษา เช่น คาํศพัท ์วลี สาํนวน โครงสร้างประโยค เพ่ือใชส่ื้อความหมายในภาษาท่ีเรียนได้

ง่ายและสะดวกข้ึน 

            2.6 การปรับข้อความหรือการใชค้าํใกลเ้คียง (Adjusting or approximating the 

message) เม่ือประสบปัญหาในการส่ือความหมาย เช่น ไม่ทราบคาํศพัท์ ผูเ้รียนใชว้ิธีการปรับคาํพูด หรือ

ใชค้าํศพัทอ่ื์นท่ีมีความหมายใกลเ้คียงแทนคาํท่ีตอ้งการพดูหรือเขียน 

            2.7 การสร้างคาํใหม่ (Coining words) เป็นการสร้างคาํศพัท์ข้ึนมาเอง โดยคิดคน้

คาํศพัทใ์หม่จากภาษาเป้าหมายท่ีเรียน เม่ือเผชิญกบัปัญหาการไม่รู้คาํศพัทท่ี์ตอ้งการส่ือความหมาย 

            2.8 การพดูออ้มหรือการใชค้าํท่ีมีความหมายเหมือนกนั (Using a circumlocution 

or synonym) เป็นวิธีการอธิบายความหมายแทนคาํศพัทท่ี์ตอ้งการใชส่ื้อสาร เม่ือประสบปัญหาขาดความรู้

เก่ียวกบัคาํศพัทน์ั้น 

       2.4.3  แนวคดิทฤษฎีการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด 

   ส่ิงสาํคญัประการหน่ึงในการพฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษของผูเ้รียนให้

มีประสิทธิภาพ คือ การสอนใหผู้เ้รียนใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาอย่างเหมาะสม (Oxford, 1990) เน่ืองจาก

การใชภ้าษาเพ่ือส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้น เกิดจากความสามารถในการส่ือสาร (Communicative 

competence) ซ่ึงมีองค์ประกอบสาํคญั 4 ประการ (Canale and Swain, 1980) คือ 1) ความสามารถดา้น

ไวยากรณ์ (Grammatical competence) คือ มีความรู้ดา้นองค์ประกอบและโครงสร้างภาษาเพ่ือช่วยให้

เขา้ใจเสียง ศพัท์ โครงสร้าง และนาํมาสร้างเป็นคาํพูดเพ่ือส่ือความหมายได ้2) ความสามารถในการใช้

ภาษาทางสังคม (Sociolinguistic competence) คือ การเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และ

สถานภาพของคู่สนทนาตามวตัถุประสงค์ในการส่ือสาร 3) ความสามารถในการใชค้วามสัมพนัธ์ของ

ขอ้ความ (Discourse competence) คือ ตีความและเขา้ใจการเช่ือมโยงของประโยคต่างๆ ใชค้าํเช่ือมส่ือ

ความหมายใหร้าบร่ืนและสอดคลอ้งกนั และ 4) ความสามารถในการใชก้ลยุทธ์ส่ือความหมาย (Strategic 

competence) คือ การใชก้ลยทุธต่์างๆ ช่วยให้การส่ือสารดาํเนินไปอย่างราบร่ืน หลีกเล่ียงการหยุดชะงกั

และความลม้เหลว ประกอบด้วย การใช้กลยุทธ์ส่ือสาร (Communication strategies) และกลยุทธ์การ

เรียนรู้ (Learning strategies) หากผูเ้รียนขาดความสามารถในการส่ือสารทั้ง 4 ประการหรือบางประการ 

อาจทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสาร ตัวอย่างเช่น เม่ือผูพู้ดขาดความสามารถทางด้าน

ไวยากรณ์ในเร่ืองคาํศพัท ์ผูพ้ดูก็อาจเล่ียงคาํโดยใชค้าํอ่ืนท่ีมีความหมายใกลเ้คียงเพ่ือส่ือความหมายแทน 

หรืออาจใชก้ริยาท่าทางประกอบให้คู่สนทนาเขา้ใจความหมายส่ิงท่ีตอ้งการจะพูดแทนคาํศพัท์นั้น ซ่ึง

วิธีการดงักล่าวเป็นการใชก้ลยทุธส่ื์อสารเพ่ือหลีกเล่ียงความลม้เหลวในการส่ือสาร 
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  การใช้กลยุทธ์ส่ือสารท่ีเหมาะสมช่วยให้ผูเ้รียนหลีกเล่ียงความลม้เหลวในการพูดส่ือ

ความหมายและทาํใหก้ารส่ือสารเป็นไปอย่างราบร่ืน (Bailystock, 1990; Dornyei, 1995) เน่ืองจากผูเ้รียน

อาจพบสถานการณ์ท่ีตอ้งใชภ้าษาท่ีไม่เคยเรียนมาก่อน หรือมีความรู้ทางภาษาไม่เพียงพอ เม่ือตอ้งเผชิญ

กบัสถานการณ์ส่ือสารจริง เคร่ืองมือสาํคญัท่ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชเ้พ่ือชดเชยความรู้ทางภาษาท่ีบกพร่อง 

คือ กลยทุธส่ื์อสาร เป็นวิธีการต่างๆ ท่ีผูพ้ดูใชใ้นการพยายามส่ือความหมาย ในสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญกบั

ปัญหาและความยากลาํบากในการส่ือความหมาย จากการท่ีผูพู้ดขาดความรู้ทางภาษาและทักษะการ

ส่ือสาร ทาํให้ผูพู้ดตอ้งใช้เวลาในการคิดหาวิธีส่ือสารส่ิงท่ีต้องการพูด เพ่ือให้การส่ือสารเป็นไปอย่าง

ราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงคข์องผูพ้ดู ดงันั้น ผูเ้รียนควรไดรั้บการสอนให้มีความสามารถในการใชก้ล

ยทุธส่ื์อสารท่ีเหมาะสมและนาํไปใชใ้นการพูดส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การใชก้ลยุทธ์ส่ือสารได้

อยา่งเหมาะสม จึงมีความสาํคญัมากสาํหรับผูเ้รียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ ช่วยให้ผูเ้รียนพฒันา

ทกัษะการพูดและชดเชยขอ้บกพร่องในความรู้เก่ียวกับภาษาเป้าหมาย ทาํให้การสนทนาราบร่ืน ไม่

หยุดชะงกัหรือประสบความลม้เหลวในการส่ือสาร (Tarone, 1981; Faerch and Kasper, 1983; Dornyei, 

1995)  

  นอกจากน้ี ผูเ้รียนภาษาควรสามารถใชก้ลยุทธ์การเรียนรู้ไดห้ลากหลายและมีความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์การเรียนรู้ กลุ่มนกัวิชาการและนกัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนให้มีการสอน

กลยุทธ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนภาษา อาทิ  Cohen (1998),  Dornyei (1995),  Faerch และ Kasper (1986), 

Oxford (1990),  O’Malley และ Chamot (1990)  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัจากผลการศึกษาวิจยัท่ีผ่านมา 

จึงเสนอแนวคิดทฤษฎีว่า ผูเ้รียนภาษาควรไดรั้บการสอนและฝึกฝนการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาชนิด

ต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาทาํให้การเรียนรู้ภาษามีประสิทธิภาพมากข้ึนและประสบ

ความสาํเร็จ ผูเ้รียนสามารถนาํกลยุทธ์การเรียนไปใชใ้นการเรียนรู้นอกชั้นเรียน เกิดความมัน่ใจ และ

เรียนรู้ภาษาดว้ยตนเองโดยอิสระ 

  ประเภทของการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษานั้น แตกต่างกันข้ึนอยู่ก ับเวลาและแนว

ปฏิบติัในการสอน โดย Oxford (1990) เสนอว่าการสอนกลยทุธก์ารเรียนมี 3 ลกัษณะ คือ 1) การสอนให้

เกิดความตระหนกั (Awareness training) คือ การแนะนาํใหผู้เ้รียนรู้จกักลยุทธ์การเรียน ความสาํคญัและ

ประโยชน์ต่อการเรียนภาษา โดยไม่จาํเป็นตอ้งฝึกฝนหรือประเมินผลการใชก้ลยุทธ์ ดงันั้น การสอน

ประเภทน้ีจึงมีผลเพียงเลก็นอ้ยต่อความสามารถและการใชก้ลยทุธข์องผูเ้รียน 2) การสอนกลยุทธ์แบบต่อ

คร้ัง (One-time strategy training) เป็นการสอนกลยุทธ์ให้กบัผูเ้รียนภาษาท่ีจาํเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์เฉพาะ

อยา่งใดอยา่งหน่ึง ในช่วงระยะเวลาสั้น ผูเ้รียนจะไดรั้บการสอนกลยุทธ์บางอย่าง ฝึกฝนและประเมินผล

การใชก้ลยุทธ์ในกิจกรรมภาษาท่ีมอบหมาย  และ  3)การสอนกลยุทธ์ระยะยาว (Long-term strategy 

training) เป็นการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนกลยทุธแ์บบต่อคร้ัง เพราะสามารถครอบคลุมกล
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ยทุธก์ารเรียนรู้ไดห้ลากหลาย และสนับสนุนโดยให้เวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝน และประเมินผลการใชก้ล

ยทุธใ์นหลกัสูตรโปรแกรมการเรียนภาษา 

  Chamot และคณะ (1999) กล่าวถึงการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาว่า มีความเก่ียวขอ้งกบั

ทฤษฎีทางพุทธิปัญญาและทฤษฎีทางพุทธิปัญญาดา้นสงัคม กล่าวคือ ในดา้นพุทธิปัญญานั้น เป็นแนวคิด

ท่ีเก่ียวกบั  1) กระบวนการจดัระบบขอ้มูล อาทิ การรับขอ้มูล การเก็บขอ้มูลไวใ้นความทรงจาํระยะยาว 

และการเรียกคืนขอ้มูลมาใช ้ 2) ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ เป็นการใชค้วามรู้ภูมิหลงัเพ่ือทาํความเขา้ใจ

ขอ้มลู และ 3) ทฤษฎีการสร้างความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง คือ การสร้างความรู้ใหม่ โดยใชค้วามรู้ภูมิหลงั ส่วน

ทฤษฎีทางพุทธิปัญญาดา้นสังคม เป็นการมุ่งเน้นเร่ืองแรงจูงใจและความสามารถส่วนบุคคลท่ีนาํไปสู่

ความสาํเร็จในการเรียนรู้ รวมถึงทฤษฎีการเรียนดว้ยตนเอง ซ่ึงมีแนวคิดว่าแรงจูงใจในการเรียนรู้ ก็คือการ

ใชก้ลยทุธก์ารเรียนรู้ใหม่ๆ และผูเ้รียนจะค่อยพฒันาเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยอิสระ (Autonomy) เม่ือ

ไดรั้บการช่วยเหลือจากผูส้อนดา้นคาํแนะนาํและต่อยอดความรู้ใหม่ 

  Cohen, Weaver และ Li (1996) อธิบายถึงแนวคิดการสอนเน้นกลยุทธ์การเรียนภาษาว่า 

เป็นแนวทางการสอนของการเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป้าหมายของการสอน คือ ช่วยให้ผูเ้รียนภาษา

เพ่ิมพนูความสามารถในการเขา้ใจภาษาและผลิตภาษาเป้าหมาย ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง รวมถึงสามารถส่ือสารภาษาเป้าหมายได้เม่ืออยู่นอกชั้นเรียน ซ่ึงมีองค์ประกอบหลกัสําคัญ          

2 ประการ คือ 1) ผูเ้รียนไดรั้บการสอนอย่างชดัเจนว่า ควรใชก้ลยุทธ์การเรียนอย่างไร เม่ือใด ทาํไมกล

ยทุธก์ารเรียนสามารถช่วยใหก้ารเรียนรู้และการใชภ้าษาไดดี้ข้ึน ซ่ึงสามารถเรียกไดว้่าเป็นการสอนและ

ฝึกฝนการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา (Strategy training or strategy instruction) ในชั้นเรียนภาษาท่ีมีการ

สอนกลยทุธ ์ผูส้อนจะอธิบาย เสนอรูปแบบการใชก้ลยทุธ ์และยกตวัอย่างการใชก้ลยุทธ์ท่ีเป็นประโยชน์ 

รวมถึงการดึงตวัอยา่งกลยทุธท่ี์ผูเ้รียนเคยใชจ้ากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ร่วมกนัอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบักล

ยุทธ์ท่ีรู้จัก และสนับสนุนให้ผูเ้รียนใช้กลยุทธ์ใหม่ต่างๆ ในวงกวา้ง และ 2) กลยุทธ์การเรียนภาษาจะ

บูรณาการอยูใ่นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาในชั้นเรียน โดยผูส้อนกาํหนดกลุ่มกลยทุธก์ารเรียนและออกแบบ

บทเรียน เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัและใชก้ลยทุธก์ารเรียนในการแกไ้ขปัญหาท่ีพบในกิจกรรมเรียนรู้ มี

ลกัษณะเป็นการสอดแทรกกลยทุธอ์ยูกิ่จกรรม อาจสรุปไดว้่า แนวคิดการสอนเน้นกลยุทธ์การเรียนภาษา 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการพยายามมากข้ึนเพ่ือเรียนรู้และใชภ้าษาเป้าหมาย 

และเป็นผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  Weinstein และคณะ (2000) อธิบายเก่ียวกบัประเภทของการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา 

ซ่ึงมีอยู ่  6 ลกัษณะ คือ 1) การสอนกลยทุธป์ระกอบหลกัสูตร (Adjunct instruction) เป็นการใชโ้ปรแกรม

การสอนกลยุทธ์เรียนภาษาควบคู่ไปกบัการเรียนเน้ือหาในหลกัสูตรปกติ เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันา

กาํกบัตนเองโดยการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาในการเรียนหลกัสูตรปกติ การสอนชนิดน้ีช่วยเพ่ิมการจดจาํ 
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ความสามารถ และการนาํกลยทุธไ์ปใชใ้นการเรียนหลกัสูตรอ่ืนๆ 2) การสอนกลยุทธ์เสริม (Supplement 

instruction: pair course) เป็นการสอนกลยทุธผ์สมผสานเขา้ไปในหลกัสูตรเน้ือหา มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการ

เรียนรู้โดยการใชก้ลยทุธ ์แต่เป็นการสอนกลยทุธท่ี์จาํกดัเฉพาะในบางวิชาท่ีสอนกลยทุธเ์ขา้ไป จึงมีผลต่อ

การเรียนวิชาอ่ืนเพียงเล็กน้อย เพราะไม่มีการนํากลยุทธ์การเรียนภาษาไปใช้  3) โปรแกรมท่ีจาํเป็น 

(Required programs) เป็นโปรแกรมการสอนในภาคฤดูร้อน เพ่ือเตรียมความพร้อมโดยพฒันาทกัษะการ

อ่าน การเขียน และทักษะการเรียนให้กับผูเ้รียนท่ีจะเขา้มาในปีการศึกษาใหม่ 4) การเขียนเพ่ือเรียนรู้ 

(Writing to learn) เป็นการสอนกลยทุธเ์พ่ือพฒันาทกัษะเขียน และความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา 5) ศูนยใ์ห้ความ

ช่วยเหลือ (Assistance centered) เป็นโปรแกรมการสอนทกัษะเฉพาะ สาํหรับกลุ่มเรียนเล็กๆ เพ่ือให้ผู ้

เรียนรู้สึกจาํเป็นต้องสร้างความรู้หรือต่อยอดความรู้ และ 6) การสอนกลยุทธ์เหนือหลกัสูตร (Meta-

Curriculum) ประเภทการสอนกลยทุธน้ี์มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูส้อนเน้ือหารายวิชาต่างๆ ช่วยส่งเสริม

การเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการพฒันาการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  การสอนภาษาเนน้กลยทุธก์ารเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลนั้น Brown (2001) แนะนาํว่าผูเ้รียน

ภาษาควรมี  3 คุณลกัษณะ คือ 1) มีความเขา้ใจในกลยุทธ์การเรียนรู้ 2) มีความเห็นว่ากลยุทธ์การเรียน

ภาษามีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ 3) ไม่คิดว่าการใชก้ลยทุธเ์ป็นเร่ืองยากจนเกินไป นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการสอนภาษาท่ีเน้นกลยุทธ์ ดังน้ี 1) ความเช่ือของผูเ้รียนท่ีมีต่อ

ประโยชน์ของการสอนภาษาเนน้กลยทุธ ์การใชก้ลยทุธ ์ความสามารถและความตั้งใจในการเรียนอย่างมี

ความรับผดิชอบและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2) ความเช่ือของผูส้อนในประสิทธิผลของการสอนเนน้กลยุทธ์ ใน

ความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะประสบความสาํเร็จและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองดว้ยการใช้กลยุทธ์ท่ี

เหมาะสม 3) บริบทในชั้นเรียน ผูเ้รียนควรไดรั้บโอกาสเป็นผูริ้เร่ิมและกลา้เส่ียง โดยไม่เสียการควบคุม

และจดัการชั้นเรียน 4) ภาษาท่ีใชใ้นการสอนกลยทุธ ์และ 5) แนวทางการสอนกลยทุธ ์การฝึกฝนและการ

สร้างทกัษะความสามารถ เป็นปัจจยัท่ีกระทบต่อประสิทธิผลของการสอน 

  จากแนวคิดทฤษฎีการสอนกลยทุธก์ารฟัง-พดูดงักล่าว สรุปไดว้่า กลยทุธ์การเรียนภาษา

มีบทบาทสาํคัญต่อการพฒันาทักษะฟังและการพูด และช่วยส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารของ

ผูเ้รียนภาษา (Dornyei, 1995; Cohen and Macaro, 2007; Nakatani and Goh, 2007) การสอนให้ผูเ้รียนฝึก

ใชก้ลยทุธก์ารฟัง-พดูเป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับการสอนตามแนวส่ือสาร มุ่งใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกและใช้

ความรู้ทางภาษาเพ่ือส่ือสารไดจ้ริง และทาํใหผู้เ้รียนเรียนภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การฝึกให้ผูเ้รียนมี

โอกาสใชก้ลยทุธก์ารเรียนต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาความสามารถในการส่ือสาร 

ดา้นทกัษะการฟังและการพดู  สามารถโตต้อบคู่สนทนาดว้ยความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและคล่องแคล่ว ทาํให้

การส่ือสารประสบความสาํเร็จ 
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       2.4.4  รูปแบบการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด 

   ในบริบทการเรียนของผูเ้รียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (English as a 

foreign language) มีโอกาสในการใช้ภาษาน้อยกว่า บริบทท่ีผูเ้รียนใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

(English as a second language) เน่ืองจากการใช้ภาษาแม่เป็นภาษาหลักภาษาเดียวส่ือสารใน

ชีวิตประจาํวนั ผูเ้รียนจึงมีโอกาสฝึกภาษาเฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้น อาจส่งผลใหผู้เ้รียนขาดทกัษะการฟัง-

พดูส่ือสารในสถานการณ์จริง เพราะการฝึกภาษาในชั้นเรียนกบัการใชภ้าษาในสถานการณ์จริงนั้นต่างกนั

หลายประการ (Oxford, 1990; Brown, 2001; Richards, 2003; Harmer, 2007) การสอนให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึง

การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้จะสามารถช่วยเพ่ิมความสามารถในการส่ือสารให้ผูเ้รียนในการเรียนรู้

ภาษาเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูส้อนควรส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเลือกใชก้ล

ยทุธก์ารเรียนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์และบริบท ทาํใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาในการส่ือสารได้

อยา่งดียิง่ข้ึน  

   นักการศึกษาและนักวิจัยด้านการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาหลายท่าน สนับสนุน

แนวคิดว่าการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาช่วยใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงประโยชนข์องกลยทุธก์ารเรียน มีความ

มัน่ใจในตนเอง และมีความสามารถในการส่ือสารเพ่ิมข้ึน 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) ทั้งน้ี แนวทางการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษามีรูปแบบต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 

   รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาของ Oxford (1990)  มีแนวคิดการสอนกลยุทธ์

การเรียนรู้ภาษาท่ีมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 1) ผูส้อนเตรียมกิจกรรมเรียนภาษาเสมือนจริง แนะนาํและสาธิต

กลยทุธท่ี์เป็นประโยชน์   2) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ใจความสาํคญัและประโยชน์ของการกาํหนดทิศทางการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือให้ผูเ้รียนตระหนักถึงเหตุผลของการใชก้ลยุทธ์ในการเรียนรู้ 3) ในชั้นเรียนภาษา 

ผูเ้รียนใชเ้วลาในการฝึกฝนกลยทุธใ์หม่ๆ กบักิจกรรมภาษา และแสดงใหเ้ห็นว่ากลยทุธต่์างๆ สามารถถ่าย

โอนไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืนได ้ 4) ผูส้อนสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชเ้ทคนิควิธีหรือกลยุทธ์

การเรียนภาษาในกิจกรรมใหม่ๆ และให้ผูเ้รียนเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้  และ        

5) ช่วยให้ผูเ้รียนเข้าใจการประเมินความสาํเร็จของการใชก้ลยุทธ์การเรียน และความก้าวหน้าในการ

เรียนรู้ภาษา เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบและกาํหนดทิศทางการเรียนของตนเองไดม้ากข้ึน อย่างไรก็

ตาม รูปแบบการสอนกลยุทธ์ของ Oxford (1990) มีวิธีการดาํเนินการสอนท่ียืดหยุ่น ซ่ึงข้อดอ้ยของ

รูปแบบการสอนน้ี คือ การสอดแทรกรูปแบบการสอนแนวน้ีในชั้นเรียนภาษาปกติเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก 
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   รูปแบบการสอน CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) 

พฒันาข้ึนโดย Chamot และ O'Malley (1994) มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีโครงสร้างความคิดและกล

ยทุธก์ารเรียนภาษา   เป็นการบูรณาการสอนภาษา กลยุทธ์การเรียนและเน้ือหาวิชาการออกแบบมาเพ่ือ

พฒันาทกัษะภาษาเชิงวิชาการใหก้บัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษจาํกดั รูปแบบการสอนน้ีเร่ิม

นาํเสนอคร้ังแรกในปี 1986 โดย Chamot และ O’Malley และพฒันารูปแบบการสอนเร่ือยมา เป็นรูปแบบ

การสอนภาษาท่ีบูรณาการการพฒันาทกัษะภาษาเชิงวิชาการ เน้ือหาการสอน และการสอนกลยุทธ์การ

เรียน เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถทางภาษาและเน้ือหา เน้นให้ผูเ้รียนมีความตระหนักรู้ทางอภิ

ปัญญา (Metacognitive awareness) โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้จากการสอนชดัเจนให้ผูเ้รียนใชก้ลยุทธ์

การเรียนต่างๆ ไดจ้นสามารถเลือกใชอ้ย่างเหมาะสมดว้ยตนเอง การสอนแบบ CALLA  เหมาะสมกบั

ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

       1. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะทางการส่ือสารทางสังคม โดยผ่านการพฒันาใน

ระดบัขั้นเร่ิมต้นของการเรียนภาษาท่ีสอง หรือผ่านการพฒันาจากส่ิงแวดลอ้มท่ีพูดภาษาองักฤษแต่ยงั

ไม่ไดรั้บการพฒันาทกัษะภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมในระดบัชั้นนั้นๆ 

       2. ผูเ้รียนท่ีมีทักษะทางภาษาเชิงวิชาการจากภาษาของตน และเช่ียวชาญใน

ภาษาองักฤษตั้งแต่เร่ิมตน้ แต่ยงัตอ้งอาศยัเคร่ืองช่วยในการถ่ายโอนความคิดและทกัษะการเรียนรู้จาก

ภาษาท่ีหน่ึงไปสู่การเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

       3. ผูเ้รียนท่ีเรียนทั้งสองภาษายงัไม่ไดรั้บการพฒันาทกัษะทางภาษาเชิงวิชาการทั้งสอง

ภาษา การสอนตามแนว CALLA เป็นการบูรณาการสอนภาษาโดยผ่านเน้ือหา และคํานึงถึงความ

เหมาะสมกบัระดบัชั้นเรียน เป็นการพฒันาภาษาเชิงวิชาการ การสอนโดยตรง และการฝึกใชก้ลยุทธ์การ

เรียนรู้ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้เก่ียวกบัวิธีและขอ้เท็จจริง รูปแบบการสอน CALLA เหมาะจะเป็นวิธีการ

สอนสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีทักษะภาษาระดบักลางและระดับสูง และสามารถนําไปใชส้อนผูเ้รียนท่ีเรียน

ภาษาองักฤษในระดบัเร่ิมตน้ 

  แนวคิดของรูปแบบการสอน CALLA มองว่าภาษาเป็นทกัษะความเขา้ใจท่ีซบัซอ้น โดย

มีการพฒันาเป็นขั้นตอน ผูเ้รียนต้องได้รับการฝึกอย่างกวา้งขวางและได้รับขอ้มูลยอ้นกลบั สามารถ

เกิดข้ึนไดโ้ดยอตัโนมติั ความรู้ความเช่ียวชาญทางภาษาเป็นความรู้เชิงวิธี หรือขั้นตอน วิธีการสอน 

CALLA เนน้การนาํภาษามาใชแ้ละมีการใชท้กัษะกลยทุธใ์นการเรียนผา่นเน้ือหา ดา้นกระบวนการจะเนน้

ความเข้าใจและสามารถส่ือสารในภาษาใหม่ได้ แต่มีข้อจาํกัดในการรับรู้ภาษาท่ีไม่ใช่ความรู้ทาง

ภาษาศาสตร์ ดว้ยเหตุน้ี รูปแบบการสอน CALLA ถกูพฒันาข้ึนสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถจาํกดัทาง

ภาษาในการเรียนรู้ภาษาใหม่ 
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  รูปแบบสอนท่ีเน้นกลยุทธ์ (Styles and Strategies-Based Instruction: SSBI) พฒันาข้ึน

โดย Cohen (1998) รูปแบบ SSBI เป็นแนวการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง สอนใหผู้เ้รียนฝึกใชก้ลยุทธ์

ต่างๆ ในชั้นเรียนโดยบูรณาการเขา้กบัเน้ือหาในรายวิชา  มีแนวคิดว่าผูเ้รียนควรไดรั้บการสอนกลยทุธก์าร

เรียนรู้ทักษะภาษาควบคู่ไปกับการเรียนภาษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมี

เป้าหมายเพ่ือใหผู้เ้รียนใชค้วามพยายามในการเรียนรู้ภาษาและใชภ้าษา รับผดิชอบต่อการเรียนและมีความ

มัน่ใจมากข้ึน ซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ การสอนใชก้ลยทุธต่์างๆ อยา่งชดัแจง้และเป็น

นยัโดยผา่นเน้ือหา ใหผู้เ้รียนฝึกใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา (Language learning strategies) และกลยุทธ์การ

ใชภ้าษา (Language use strategies) กล่าวคือ กลยุทธ์การเรียน หมายถึง ความคิดหรือพฤติกรรมท่ีตั้งใจ

ของผูเ้รียน โดยมีเป้าหมายชดัเจนเพ่ือปรับปรุงความรู้และความเขา้ใจในภาษาเป้าหมาย ในขณะท่ีกลยุทธ์

การใชภ้าษา เป็นการช่วยผูเ้รียนใหส้ามารถนาํความรู้เก่ียวกบัภาษาท่ีเรียนรู้แลว้นั้นไปใชไ้ดเ้หมาะสม เช่น 

ผูเ้รียนท่ีมีความรู้เร่ืองคาํศพัทแ์ต่มีโอกาสน้อยในการใชค้วามรู้ในการส่ือสารสนทนา ดงันั้น ผูเ้รียนควร

ไดรั้บการฝึกใชก้ลยทุธก์ารใชภ้าษาในกิจกรรมภาระงานท่ีมอบหมาย หรือการส่ือสารจริงในชีวิตประจาํ

ดว้ย 

   นอกจากน้ี ผูส้อนภาษาควรมีบทบาทสาํคญัในชั้นเรียนท่ีหลากหลาย อาทิ 1) ผูส้อนเป็น

นกัวินิจฉยั ทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือผูเ้รียนระบุกลยทุธก์ารเรียนท่ีมีอยู่และลีลาการเรียนรู้ของตนเอง 2) ผูส้อน

เป็นผูเ้รียนภาษา โดยแบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้ภาษาและกระบวนการคิดของตนเอง 3) ผูส้อนเป็นผูฝึ้ก 

ทาํหน้าท่ีฝึกฝนผูเ้รียนเก่ียวกับวิธีการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษา 4) ผูส้อนเป็นผูป้ระสานงาน คอยให้

คาํแนะนาํช่วยเหลือแผนการเรียนของผูเ้รียน และตรวจสอบอุปสรรคปัญหาในการเรียน และ 5) ผูส้อน

เป็นโคช้ โดยการตระเตรียมคาํช้ีแนะหรือแนวทางเพ่ือความก้าวหน้าในการเรียนภาษาของผูเ้รียน ซ่ึง

บทบาทเหล่าน้ีผูส้อนสามารถปฏิบติัในชั้นเรียนปกติ รูปแบบ SBI มีความยดืหยุน่ดา้นวิธีการสอนกลยุทธ์

การเรียนในชั้นเรียนปกติ 

  ตามแนวคิดของ  Rubin (1987) เป้าหมายของการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้ คือ ทาํให้

ผูเ้รียนกลายเป็นผูเ้รียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดการแบ่งประเภทกลยุทธ์ออกเป็นกลยุทธ์การ

เรียนรู้และกลยทุธก์ารใชภ้าษา แนวคิดการสอนกลยทุธจึ์งเก่ียวขอ้งกบัการสอนกลยุทธ์การเรียนและการ

สอนกลยทุธส่ื์อสารในชั้นเรียน นอกจากน้ี Cohen (1998) อธิบายว่าการสอนหรือฝึกใชก้ลยุทธ์ต่างๆ ใน

ชั้นเรียน โดยการบูรณาการเข้ากับเน้ือหารายวิชาแบบชัดแจ้งหรือแบบมีนัย (Explicit and implicit 

integration) ซ่ึงผูส้อนมีบทบาทในการอธิบาย ยกตวัอยา่งกลยทุธท่ี์เป็นประโยชน์ หรือยกตวัอย่างเพ่ิมจาก

ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนเคยใชก้ลยทุธส่ื์อสารท่ีไดผ้ล นาํผูเ้รียนเขา้สู่กิจกรรมอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบัการใชก้ล

ยทุธ ์เช่น การอภิปรายเหตุผลและประโยชน์ของกลยทุธส่ื์อสาร การวางแผนใชก้ลยทุธส่ื์อสารในกิจกรรม 

การประเมินประสิทธิผลของกลยทุธส่ื์อสารท่ีเลือกใช ้นอกจากน้ี ควรสนับสนุนให้ผูเ้รียนทดลองใชแ้ละ
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เลือกกลยทุธส่ื์อสารใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และฝึกใชใ้นกิจกรรมท่ีมอบหมาย 

  อยา่งไรก็ตาม แนวทางการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีสามารถนาํไปใชส้าํหรับผูเ้รียนท่ี

มีความสามารถทุกระดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรูปแบบการสอนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนระดับ

เร่ิมตน้และปานกลาง คือ รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาตามแนวคิดของ Grenfell และ Harris 

(1999) ซ่ึงมีขั้นตอนการสอนกลยทุธท่ี์ชดัเจนและสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาในชั้น

เรียนปกติได ้

  จากรูปแบบการสอนภาษาเน้นกลยุทธ์เรียนดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวไดว้่า หลายแนวคิดมี

ความคลา้ยคลึงกนั คือ ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากกบัการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ

เรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกลยุทธ์การเรียนภาษาชนิดต่างๆ และสามารถถ่าย

โอนไปใชเ้พ่ือพฒันาทกัษะภาษาดว้ยตนเองโดยอิสระ ดว้ยการท่ีผูส้อนนาํเสนอและสาธิตวิธีการใชก้ล

ยุทธ์ต่างๆ แล้วเปิดโอกาสให้ฝึกฝนและประเมินผลความสําเร็จในการใช้กลยุทธ์ ผูเ้รียนเกิดความ

ภาคภูมิใจและความมัน่ใจในตนเองเม่ือประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถนาํกล

ยทุธก์ารเรียนท่ีมีไปใชแ้กปั้ญหากิจกรรมเรียนรู้ใหม่อ่ืนๆไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง 

        2.4.5 วธิีการสอนกลยุทธ์การฟัง-พูด 

  การสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศในแต่ละรูปแบบนั้น มี

องคป์ระกอบของวิธีการสอนหลายขั้นตอนตามแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน โดย

ผูว้ิจยัขอนาํเสนอดงัน้ี 

  รูปแบบการสอน CALLA พฒันาข้ึนโดย Chamot และ O’Malley (1986) ตามทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบพุทธิปัญญา (Cognitive learning theory) เร่ิมนาํไปใชใ้นชั้นเรียนสองภาษาและการเรียน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองในสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนภาษาประสบความสาํเร็จทาง

วิชาการ โดยการเรียนเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาความสามารถในการฟัง การอ่าน การพดู และการ

เขียน ท่ีจาํเป็นในระดบัชั้นเรียนนั้น และท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ มุ่งเนน้การสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา การสอน

ตามรูปแบบ CALLA เป็นการบูรณาการสอนซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ มี            

3 องค์ประกอบ คือ 1) หลกัสูตรท่ีเน้นเน้ือหาเป็นฐาน (Content-based curriculum) เป็นเน้ือหา แนวคิด 

และทกัษะทางวิชาการในรายวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ท่ีมีอยู่ในหลกัสูตร 2) การพฒันา

ทกัษะทางภาษาเชิงวิชาการ (Academic language development) เป็นการใชภ้าษาเพ่ือไดรั้บความรู้ในชั้น

เรียน  และ  3) การสอนแบบตรงเก่ียวกับกลยุทธ์การเรียนรู้ทั้งเน้ือหาและภาษา (Learning strategy 

instruction) เป็นเทคนิคการสอนเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน โดยขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการ

สอน CALLA ประกอบดว้ย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นเตรียมการ (Preparation) เป็นการกระตุน้ความรู้ภูมิหลงั

เก่ียวกบัการใชก้ลยทุธต่์างๆ ของผูเ้รียน 2) ขั้นนาํเสนอ (Presentation) ผูส้อนนาํเสนอการใชก้ลยุทธ์ใหม่ 
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อธิบายใชอ้ยา่งไรและเม่ือใด 3) ขั้นฝึก (Practice) ผูเ้รียนฝึกใชก้ลยทุธด์ว้ยกิจกรรมชั้นเรียน 4) ขั้นประเมิน 

(Self-Evaluation) ผูเ้รียนประเมินการใชก้ลยทุธข์องตนเองและผลสาํเร็จของงานกิจกรรม และ 5) ขั้นขยาย 

(Expansion) ผูเ้รียนใชก้ลยุทธ์ท่ีเรียนรู้ในสถานการณ์หรือกิจกรรมใหม่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้ภาษาไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระ  

  รูปแบบการสอนของ Oxford (1990) มีขั้นตอนการสอนแต่ละขั้นท่ีสามารถเปล่ียนแปลง

ไดต้ามความจาํเป็นและความสนใจท่ีแตกต่างกนัในชั้นเรียนภาษา ซ่ึงทาํให้การนาํไปใชใ้นชั้นเรียนปกติ

ค่อนข้างยาก ประกอบด้วยการสอน 5 ขั้น คือ 1) ผูส้อนมอบหมายให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมเรียนรู้โดย

ปราศจากการฝึกใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา และอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัวิธีการทาํกิจกรรมอยา่งไรใหบ้รรลุ

เป้าหมาย โดยผูส้อนสนบัสนุนใหผู้เ้รียนสะทอ้นความคิดเห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการใชก้ล

ยทุธก์ารเรียนภาษา 2) ผูส้อนนาํเสนอและสาธิตการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ความสาํเร็จในการทาํกิจกรรมเรียนรู้ 3) ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา

ท่ีไดรั้บการสอน 4) ผูส้อนแสดงใหผู้เ้รียนเห็นว่ากลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างๆ สามารถนาํไปใชใ้นกิจกรรม

เรียนรู้อ่ืนๆ ได ้และ 5) ผูส้อนมอบหมายให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมเรียนรู้ใหม่ และเลือกใชก้ลยทุธ์การเรียน

ภาษาท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมนั้น และสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงความสาํเร็จของการใชก้ลยทุธก์ารเรียน

ภาษา สามารถนาํไปใชใ้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดม้ากข้ึน 

  นอกจากน้ี Oxford (1990) เสนอแนะว่าการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาหรือการฝึกอบรม

นั้น สามารถกระทาํได ้3 แนวทาง คือ 1) การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก (Awareness training) เพ่ือให้

ผูเ้รียนตระหนกัว่ากลยุทธ์การเรียนภาษาช่วยให้ประสบผลสาํเร็จในการทาํกิจกรรมเรียนรู้ ลกัษณะการ

ฝึกอบรมควรมีความสนุกสนานและสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนนาํความรู้การใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาไปใช ้

2) การฝึกอบรมคร้ังเดียว (One time strategy training) เป็นการฝึกฝนและเรียนรู้กลยทุธก์ารเรียนภาษากบั

การทาํกิจกรรมเรียนรู้จริง ทาํใหผู้รั้บการอบรมเขา้ใจว่าจะใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา เม่ือใด อย่างไร และ

ประเมินความสาํเร็จในการใชอ้ย่างไร การฝึกอบรมเพียงคร้ังเดียวอาจไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร เม่ือเทียบกบั

การฝึกอบรมแบบระยะยาว และ 3) การฝึกอบรมแบบระยะยาว (Long term strategy training) การ

ฝึกอบรมชนิดน้ี มีลกัษณะคลา้ยกบัการฝึกอบรมแบบคร้ังเดียว แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า เน่ืองจากผูเ้รียน

ไดรั้บการสอนกลยทุธก์ารเรียนท่ีหลากหลาย เขา้ใจว่าตอ้งใชเ้ม่ือใด อย่างไร และประเมินความสามารถ

ทางภาษาของตนเองได ้

  รูปแบบการสอน SSBI  พฒันาข้ึนโดย Cohen (1998)  เป็นการรวมกนัระหว่างลีลาการ

เรียนรู้และการสอนกลยทุธ ์เพ่ือใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงกลยทุธท่ี์เหมาะสมกบัลีลาการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือ

ทาํให้ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน การสอนมิไดมี้เป้าหมายเพียงสอนภาษาเท่านั้น แต่เป็นการฝึกฝน

ผูเ้รียนให้สามารถเลือกกลยุทธ์การเรียนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัลีลาการเรียนรู้ และแรงจูงใจในการ

 



113 
 
เรียนรู้ รูปแบบ SSBI จึงเป็นการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ขั้นตอนการสอนแบบ SSBI ประกอบดว้ย  

1) สร้างความตระหนกั ผูส้อนเป็นนกัวินิจฉยั พยายามทาํความเขา้ใจปัญหาและความจาํเป็นของผูเ้รียนใน

การพฒันาทกัษะภาษา และสร้างความตระหนกัของผูเ้รียนในการใชก้ลยทุธท่ี์มีอยู ่และเพิ่มความตระหนัก

ว่าจะเรียนอยา่งไรใหดี้ท่ีสุด  2) นาํเสนอวิธีการใชก้ลยทุธ ์ผูส้อนแบ่งปันประสบการเรียนรู้ของตนเองใน

ฐานะผูเ้รียนท่ีเช่ียวชาญทางภาษา แสดงกระบวนการคิดและใชก้ลยทุธอ์ยา่งไร 3) ฝึกฝน ให้ผูเ้รียนฝึกการ

ใชก้ลยทุธท่ี์นาํเสนอ  4) ผูส้อนคอยตรวจสอบและใหค้วามช่วยเหลือ เม่ือผูเ้รียนพบปัญหา 5) ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนฝึกดว้ยตนเองโดยอิสระ  และ 6) การประเมินผลการใชก้ลยุทธ์ ผูเ้รียนประเมินผลการใชก้ลยุทธ์

ของตนเอง และผูส้อนใหค้าํแนะนาํและแนวทางในการพฒันา 

  รูปแบบการสอนกลยทุธข์อง  Chamot และคณะ (1999) มีกรอบแนวคิดการสอนพฒันา

มาจากรูปแบบการสอน CALLA ซ่ึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีใชก้ระบวนการทางอภิปัญญา (Metacognitive 

processes) ประกอบดว้ย 5 กลุ่มกระบวนการ ท่ีมีกลยุทธ์ย่อยๆ อยู่ในแต่ละกระบวนการ คือ 1) การ

วางแผน เช่น การกาํหนดเป้าหมาย การใชค้วามรู้ภูมิหลงั การทาํนาย 2) การตรวจสอบ เช่น การจดบนัทึก 

การใช้จินตภาพ การพูดกับตนเอง  3) การแก้ปัญหา เช่น การสรุป การถามเพ่ือความชัดเจน การใช้

แหล่งขอ้มลู  4) การประเมินผล เช่น ยนืยนัการทาํนายและการเดา ตรวจสอบเป้าหมาย และ 5) การจดจาํ 

เช่น การจดักลุ่ม จินตนาการโดยใชค้าํสาํคญั เป็นตน้ การจดัรูปแบบการสอนน้ีไม่ไดเ้ป็นขั้นสอนแบบ

เสน้ตรงตามลาํดบั แต่มีลกัษณะเป็นการเวียนขั้นการสอนโดยข้ึนอยูก่บักิจกรรมภาษา รูปแบบการสอนกล

ยทุธน้ี์ประกอบดว้ยกลยทุธม์ากมายท่ีใชใ้นแต่ละกระบวนการ มีคาํอธิบายความหมายของแต่ละกลยุทธ ์

ใชเ้ม่ือใด ทาํไมตอ้งใชก้ลยทุธน์ั้น วิธีการใชก้ลยุทธ์ต่างๆ รวมกนั และการถ่ายโอนนาํไปใช ้เพ่ือช่วยให้

ผูส้อนสามารถนาํรูปแบบการสอนน้ีไปใชไ้ด ้

  รูปแบบการสอนของ  Harris และ Grenfell (1999)  เป็นแนวทางการสอนกลยุทธ์การ

เรียนภาษาท่ีเหมาะกบัผูเ้รียนทุกระดบัความสามารถ โดยเฉพาะกลุ่มผูเ้รียนในระดบัเร่ิมตน้และระดบัปาน

กลาง การสอนด้วยรูปแบบน้ี ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นสร้างความตระหนัก (Awareness 

raising) ผูส้อนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนักในการใช้กลยุทธ์เรียนภาษาให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมโดย

ระดมสมองการใชก้ลยุทธ์และแลกเปล่ียนการใชก้ลยุทธ์ท่ีประสบความสาํเร็จในการทาํกิจกรรมเรียนรู้

ผูส้อนพยายามทาํความเขา้ใจปัญหาและความจาํเป็นของผูเ้รียนให้ดียิ่งข้ึน 2) ขั้นสอนรูปแบบการใชก้ล

ยุทธ์ (Modeling) ผูส้อนสาธิตการใชก้ลยุทธ์ใหม่แสดงถึงความสาํคญัและรายละเอียดวิธีการใชก้ลยุทธ์

โดยผูส้อนแบ่งปันประสบการณ์เรียนภาษาวิธีคิดและแสดงการใชก้ลยุทธ์ภาษาท่ีเหมาะสมและใชไ้ดผ้ล 

3) ขั้นการฝึก (General practice) ผูเ้รียนฝึกใช้กลยุทธ์ชนิดใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมทั้งชั้น กิจกรรมคู่ และ
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กิจกรรมกลุ่ม 4) ขั้นการวางแผนปฏิบติั (Action planning) ผูส้อนแนะแนวการเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสม

กบัประเภทกิจกรรมท่ีมีความยากง่ายและใหผู้เ้รียนระบุปัญหาการเรียน กาํหนดเป้าหมายและวางแผนการ

ใชก้ลยทุธท่ี์เป็นประโยชน์มากท่ีสุดและเหมาะกบักิจกรรมเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 5) ขั้นมุ่งเน้นการฝึก 

(Focused practice) ผูส้อนค่อยๆ ลดบทบาทการให้ความช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํลง เพ่ือให้ผูเ้รียน

สามารถเลือกและฝึกใชก้ลยทุธท่ี์เหมาะสมสาํหรับตนเอง  และ 6) ขั้นการประเมินผลการใช ้(Evaluation) 

ผูส้อนแนะแนว ทบทวน และการประเมินความกา้วหนา้ของประโยชน์และการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา 

รวมทั้งกาํหนดเป้าหมายในการใชค้ร้ังต่อไป 

  รูปแบบการสอนของ Vandergrift และ Tafaghodtari (2010) เป็นการสอนกลยทุธ์การฟัง

เพ่ือความเข้าใจ โดยนําเสนอขั้นตอนการสอนไว ้5 ขั้น ดังน้ี 1) ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening) เป็นการ

วางแผนและคาดการณ์ หลงัจากผูเ้รียนทราบหัวขอ้และชนิดของเน้ือหาแลว้ ผูเ้รียนจะคาดการณ์ชนิด

ขอ้มลูและคาํศพัทท่ี์อาจจะไดย้ิน 2) การฟังคร้ังแรก (First listen)  เป็นขั้นตรวจสอบความเขา้ใจเร่ิมแรก 

โดยผูเ้รียนตรวจสอบสมมติฐานเร่ิมแรกของตนเอง แก้ไข และจดบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเข้าใจ 

เปรียบเทียบส่ิงท่ีเขา้ใจและเขียนบนัทึกกบัเพ่ือนร่วมชั้น ปรับปรุงแกไ้ขความเขา้ใจ หาวิธีทางแกไ้ข และ

ตดัสินใจเลือกขอ้มลูท่ีเห็นว่าจาํเป็นและสาํคญัท่ีตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการฟังคร้ังต่อไป 3) การ

ฟังคร้ังท่ีสอง (Second listen)  เป็นขั้นตรวจสอบความเขา้ใจอีกคร้ัง ใหผู้เ้รียนยนืยนัประเด็นท่ีขดัแยง้ก่อน

หน้าน้ี ทําการแก้ไข และเขียนข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเข้าใจ และร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นเพ่ือช่วยกันสร้าง

ความหมายในประเด็นหลกัและรายละเอียดสาํคญัของเน้ือหา รวมทั้งสะทอ้นความคิดว่าผูเ้รียนสามารถ

นาํไปการสรุปความหมายไดอ้ย่างไร 4) การฟังคร้ังท่ีสาม (Third listen) เป็นการตรวจสอบขั้นสุดทา้ย 

ผูเ้รียนไดฟั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปรายในชั้นเรียนโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถเขา้ใจมาก่อน

หนา้น้ี และ 5) ขั้นสะทอ้นความคิด (Reflection) ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายในชั้นเรียนจากประเด็นก่อนหน้า

น้ี เพ่ือชดเชยส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจ และ ผูเ้รียนเขียนเป้าหมายของตนเองสาํหรับกิจกรรมการฟังในคร้ัง

ต่อไป 

  จากแนวทางการสอนและขั้นตอนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาของแต่ละรูปแบบ 

ผูว้ิจยัพบว่า มีลกัษณะสาํคญัทางแนวคิดร่วมกนัอยูห่ลายประการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพนูความสามารถ

ในการเรียนภาษาใหก้บัผูเ้รียน ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยอิสระ เพิ่มแรงจูงใจและมีทศันคติท่ีดีต่อ

ความสามารถของตนเอง ใชก้ลยทุธก์ารเรียนใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัลีลาการเรียนรู้ของตนเอง และถ่าย

โอนกลยุทธ์ท่ีเรียนรู้ไปใช้ในกิจกรรมเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ทาํให้ผูเ้รียนภาษามีประสิทธิภาพมากข้ึนและ

รับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองมากข้ึน ผูส้อนควรนาํรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาไปใชใ้น
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การพฒันาความสามารถทางภาษา สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นและความสนใจของผูเ้รียน โดยขอนาํเสนอ

ตารางผลการสงัเคราะห์ขั้นการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาจากรูปแบบการสอนต่างๆ เพ่ือนาํผลจากการ

สงัเคราะห์แนวคิดไปใชใ้นการออกแบบกระบวนการสอน 6 ขั้น รายละเอียดปรากฏดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี     

 



 
ตารางท่ี 1 ผลการสงัเคราะห์ขั้นการสอนของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา จากแนวคิดของ Chamot และ O’Malley (1986), Oxford (1990),  

                Cohen (1998), Chomot และคณะ (1999), Grenfell และ Harris (1999), และ Vandergrift และ Tafaghodtari (2010)  

ข้ัน

สอน 

Chamot และ 

O’Malley (1986) 

(CALLA) 

Oxford (1990) 
Cohen (1998) 

(SSBI) 

Chamot และคณะ 

(1999) 

Grenfell และ 

Harris (1999) 

Vandergrift และ 

Tafaghodtari  

(2010) 

 

ผลการสังเคราะห์ 

 

1 ขั้นเตรียมการ 

(Preparation) 

ผูส้อนระบกุลยทุธ์การ

เรียนการเรียนภาษา

ของผูเ้รียนท่ีมีอยูแ่ละ

นาํไปใชใ้นกจิกรรม

เรียนรู้ท่ีคุน้เคย 

ขั้นมอบหมายให้

ผูเ้รียนทาํกจิกรรม

เรียนรู้โดยปราศจาก

การฝึกใชก้ลยทุธ์การ

เรียนเรียนภาษา 

 

ขั้นเตรียมการ 

(Preparation) 

กระตุน้ให้ผูเ้รียนทราบ

ถึงกลยทุธ์การเรียน

ภาษาท่ีผูเ้รียนมีอยูแ่ลว้ 

และวิธีเรียนรู้ของ

ตนเอง 

ขั้นเตรียมการ 

(Preparation) 

กระตุน้ให้ผูเ้รียนทราบ

กลยทุธ์การเรียนการ

เรียนภาษาของผูเ้รียนท่ี

มีอยูแ่ละมกัใชใ้น

กจิกรรมเรียนรู้ท่ี

คุน้เคย 

ขั้นสร้างความ

ตระหนกั (Awareness 

raising)  

ให้ผูเ้รียนเกดิความ

ตระหนกัในการใชก้ล

ยทุธ์การเรียนภาษา

โดยกจิกรรมเรียนรู้  

ขั้นกอ่นฟัง (Pre-

listening) 

ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

วางแผนและคาดการณ์

ส่ิงท่ีจะไดฟั้ง ผูส้อน

เตรียมกจิกรรมให้

ผูเ้รียนทราบถึงหวัขอ้

เร่ืองท่ีจะฟัง 

 

ขั้นสร้างความ

ตระหนกั (Awareness 

raising)  ให้ผูเ้รียนเห็น

ประโยชน์และ

ความสาํคญัของการใช้

กลยทุธ์เรียนภาษา 

และอภิปรายกลยทุธ์ท่ี

ผูเ้รียนเคยใชห้รือ

คุน้เคย ส่งผลต่อผล

การเรียนรู้  

2 ขั้นนาํเสนอ 

(Presentation) 

ผูส้อนนาํเสนอกลยทุธ์

การเรียนใหมแ่ละ

วิธีการใช ้สอบถาม

ผูเ้รียนวา่เคยใชห้รือไม่ 

อยา่งไร 

ขั้นนาํเสนอและสาธิต

การใชก้ลยทุธ์การ

เรียนเรียนภาษา ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อ

ความสาํเร็จในการทาํ

กจิกรรมเรียนรู้ 

ขั้นสร้างความ

ตระหนกั (Awareness 

Raising) ผูส้อน

กระตุน้ให้ผูเ้รียน

ตระหนกัถึงการใชก้ล

ยทุธ์อ่ืนๆ โดยนาํเสนอ

กลยทุธ์ท่ีผูเ้รียนไม่เคย

รู้จกัมากอ่นหรือรู้จกั

แต่ยงัไม่เคยใช ้

ขั้นนาํเสนอ 

(Presentation) 

ผูส้อนนาํเสนอกลยทุธ์

การเรียนใหมแ่ละ

อธิบายวิธีการใช ้

สอบถามผูเ้รียนวา่เคย

ใชห้รือไม่ อยา่งไร 

ขั้นสอนการ 

(Modeling)  

ผูส้อนสาธิตการใชก้ล

ยทุธ์การเรียนใหม ่และ

แบง่ปันประสบการณ์

เรียนภาษา วิธีคิด และ

แสดงการใชก้ลยทุธ์

การเรียนภาษาท่ี

เหมาะสมและใชไ้ดผ้ล 

ขั้นฟัง (While-

listening) ครั้งแรก 

(First listen) ผูเ้รียน

ตรวจสอบสมมติฐาน

แรกของการฟัง จด

บนัทึกขอ้มูลท่ีเขา้ใจ 

เปรียบเทียบความ

เขา้ใจของตนเองกบั

เพ่ือน  

ขั้นเตรียมการกอ่นฟัง 

(Pre-listening) สร้าง

ความพร้อมกอ่นฟัง 

โดยนาํเสนอคาํศพัท ์

คาดการณ์ส่ิงท่ีจะได้

ฟัง  และการสอนกล

ยทุธ์การฟัง 
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ข้ัน

สอน 

Chamot และ 

O’Malley (1986) 

(CALLA) 

Oxford (1990) 
Cohen (1998) 

(SSBI) 

Chamot และคณะ 

(1999) 

Grenfell และ 

Harris (1999) 

Vandergrift และ 

Tafaghodtari  

(2010) 

 

ผลการสังเคราะห์ 

 

3 ขั้นฝึก (Practice) 

ผูเ้รียนฝึกการใชก้ล

ยทุธ์การเรียนและ

สนบัสนุนให้ใชไ้ด้

โดยอิสระ 

ขั้นฝึก เปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนไดฝึ้กใชก้ลยทุธ์

การเรียนใหม่ๆ และ

นาํไปใชก้จิกรรม

เรียนรู้อ่ืนๆ ได ้ 

ขั้นอบรม (Training) 

อธิบาย สาธิตการใช้

กลยทุธ์การเรียนภาษา

พร้อมยกตวัอยา่งเพ่ือ

ทราบวิธีการใช้

อยา่งไรและเม่ือไรให้

เหมาะสม 

ขั้นการฝึก (Practice) 

ผูเ้รียนฝึกการใชก้ล

ยทุธ์การเรียนและ

สนบัสนุนให้ใชไ้ด้

โดยอิสระ 

ขั้นการฝึก (General 

practice)  

ฝึกใชก้ลยทุธ์การเรียน

ชนิดต่างๆ ผา่น

กจิกรรมทั้งชั้น กลุ่ม 

และคู ่

 

ฟังครั้งท่ีสอง (Second 

listen) ตรวจสอบ

ความเขา้ใจต่อขอ้มูลท่ี

ไม่แน่ใจกอ่นหน้าน้ี 

แกไ้ข และจดขอ้มูลท่ี

เขา้ใจเพ่ิมข้ึน อภิปราย

ในชั้นเรียนเพ่ือทราบ

ใจความสาํคญัและ

รายละเอียดท่ีตรง

ประเด็น 

ขั้นฝึกฟัง (Listening 

practice) ให้ผูเ้รียนฝึก

ฟังและใชก้ลยทุธ์การ

ฟัง โดยการทาํ

แบบฝึกหดัตรวจสอบ

ความเขา้ใจในการฟัง 

และร่วมกนัอภิปราย

เน้ือหาในบทฟังให้เกดิ

ความเขา้ใจตรงกนั 

  

4 ขั้นประเมิน (Self-

Evaluation) 

ผูเ้รียนประเมินการใช้

กลยทุธ์การเรียนของ

ตนเองทนัทีหลงัจาก

การฝึกใช ้

ผูส้อนช่วยให้ผูเ้รียน

เขา้ใจถึงความสาํเร็จ

ของการใชก้ลยทุธ์การ

เรียนและนาํไปใชใ้น

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง

มากข้ึน 

ขั้นฝึก (Practice) 

สนบัสนุนให้ผูเ้รียน

ทดลองใชก้ลยทุธ์การ

เรียนใหม่ โดยวางแผน

เลือกใชก้ลยทุธ ์มุ่ง

สนใจประโยชน์และ

สรุปผลของการใชก้ล

ยทุธ์ 

ขั้นประเมิน (Self-

Evaluation) 

ผูเ้รียนประเมินการใช้

กลยทุธ์การเรียนของ

ตนเองทนัทีหลงัจาก

การฝึกใช ้

ขั้นวางแผนปฏิบติั 

(Action planning) 

ผูส้อนแนะแนวการ

เลือกใชก้ลยทุธ์ท่ี

เหมาะสมกบักจิกรรม

ท่ีมีความยากง่าย ให้

ผูเ้รียนกาํหนด

เป้าหมายและวาง

แผนการใชก้ลยทุธ ์

ฟังครั้งท่ีสาม (Third 

listen) ผูเ้รียน

ตรวจสอบความเขา้ใจ

ขอ้มูลเฉพาะท่ีจบั

ความไม่ได ้แต่ไดจ้าก

การอภิปรายร่วมกนัใน

ชั้นเรียน 

ขั้นศึกษาภาษา 

(Language focus) 

วิเคราะห์กฎไวยากรณ์

และประโยคท่ีใชใ้น

การพดูภาษาองักฤษ 

(Expressions) และ

สอนกลยทุธ์การพดู  
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ข้ัน

สอน 

Chamot และ 

O’Malley (1986) 

(CALLA) 

Oxford (1990) 
Cohen (1998) 

(SSBI) 

Chamot และคณะ 

(1999) 

Grenfell และ 

Harris (1999) 

Vandergrift และ 

Tafaghodtari  

(2010) 

 

ผลการสังเคราะห์ 

 

5 ขั้นขยาย (Expansion) 

ผูเ้รียนนาํกลยทุธก์าร

เรียนใหม่ท่ีเรียนรู้ไป

ใชก้จิกรรมส่ือสาร

อ่ืนๆ สามารถรวบรวม

กลยทุธ์การเรียนชนิด

ต่างๆ และเลือกกล

ยทุธ์การเรียนท่ีตนเอง

ชอบใช้ 

ขั้นมอบหมายให้นาํกล

ยทุธ์ไปใชใ้นกจิกรรม

เรียนรู้ใหม่อ่ืนๆ และ

เลือกใชก้ลยทุธก์าร

เรียนภาษาท่ีเหมาะสม

กบักจิกรรมนั้น  

 

ขั้นสะทอ้นความคิด 

(Personalization) 

โดยสะทอ้นส่ิงท่ี

เรียนรู้เกีย่วกบักลยทุธ์

การเรียนภาษา และ

การนาํไปใชใ้น

กจิกรรมหรือ

สถานการณ์อ่ืน 

ขั้นขยาย (Expansion) 

ผูเ้รียนนาํกลยทุธก์าร

เรียนใหม่ท่ีเรียนรู้ไป

ใชก้จิกรรมส่ือสาร

อ่ืนๆ สามารถรวบรวม

กลยทุธ์การเรียนชนิด

ต่างๆ และเลือกกล

ยทุธ์การเรียนท่ีตนเอง

ชอบใช ้

ขั้นมุ่งฝึกฝน (Focused 

practice) ผูส้อนลด

บทบาทการให้ความ

ช่วยเหลือและ

คาํแนะนาํลง และให้

ผูเ้รียนเลือกและฝึกใช้

กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบั

ตนเอง 

ขั้นหลงัฟัง (Post-

listening) 

หรือการสะทอ้น

ความคิด (Reflection) 

อภิปรายกลยทุธ์การ

เรียนในการฟังเพ่ือ

ชดเชยส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ 

และเขียนเป้าหมาย

ของกจิกรรมการฟังใน

ครั้งต่อไป 

ขั้นฝึกพดู (Speaking 

practice) คือ การให้

ผูเ้รียนฝึกพดูและใช ้

กลยทุธ์การพดูท่ีช่วย

เสริมสร้าง

ความสามารถในการ

พดูภาษาองักฤษ โดย

การแสดงบทบาท

สมมติเป็นกจิกรรม

กลุ่ม 

 

6 ขั้นวดัผล 

(Assessment) 

ผูว้ดัผลการใชก้ลยทุธ์

การเรียนชนิดต่างๆ 

ของผูเ้รียนและผลของ

การใชก้ลยทุธ์การ

เรียนท่ีมีต่อ

ความสามารถทาง

ภาษา 

  ขั้นวดัผล 

(Assessment) 

ผูว้ดัผลการใชก้ลยทุธ์

การเรียนชนิดต่างๆ 

ของผูเ้รียนและผลของ

การใชก้ลยทุธ์การ

เรียนท่ีมีต่อ 

ขั้นประเมินผลการใช ้

(Evaluation)  

ผูส้อนแนะแนวการ

ประเมินความกา้วหน้า

ในการใชแ้ละ

ประโยชน์ของกลยทุธ์ 

และกาํหนดเป้าหมาย

ในการใชค้รั้งต่อไป 

 ขั้นนาํไปใชส่ื้อสาร 

(Language 

production) นาํความรู้

ทางภาษา เน้ือหาสาระ 

และการใชก้ลยทุธ์การ

ฟัง-พดูไปใชใ้น

กจิกรรมส่ือสาร และ

อภิปรายผลการใช ้  

กลยทุธ ์
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   จากตารางท่ี 1 ผลจากการสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎี รูปแบบขั้นตอนการสอนกลยุทธ์การ

เรียนภาษา และขั้นตอนการสอนทกัษะการฟัง-พดู ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างรูปแบบการสอนและขั้นตอนการสอน

กลยุทธ์การเรียนภาษาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สาํหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบดว้ยขั้นตอนการสอน 6  ขั้น รายละเอียดมีดงัน้ี 

            1. ขั้นสร้างความตระหนัก (Awareness raising) เป็นขั้นการสอนท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนตระหนกัเห็นความสาํคญัและประโยชน์ของกลยทุธก์ารเรียนภาษา อภิปรายเก่ียวกบักล

ยุทธ์ท่ีผูเ้รียนเคยใชห้รือคุน้เคย และส่งผลต่อการเรียนภาษา สร้างแรงจูงใจให้กับผูเ้รียนโดยอธิบายถึง

สาเหตุท่ีผูเ้รียนพบความยากลาํบากในการเรียนภาษาองักฤษ เน่ืองจากขาดการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาท่ี

เหมาะสม 

       2. ขั้นก่อนฟัง (Pre-Listening)ในขั้นน้ี มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความพร้อมให้กบัผูเ้รียน

ก่อนการฟังหรือปูพ้ืนฐานความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียน โดยบทฟังเป็นเน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียนผูส้อนจดั

กิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความสนใจ เกิดแรงจูงใจมีความมัน่ใจ และส่งเสริมความเขา้ใจในการฟังภาษาองักฤษ 

นอกจากน้ีเตรียมกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงประสบการณ์การฟังในชีวิตจริง กระตุน้การใช้

ความรู้ภูมิหลงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะฟัง และคาดการณ์เน้ือหา คาํศพัท ์และไวยากรณ์ท่ีจะไดฟั้ง รวมถึง

การตั้ งจุดประสงค์ในการฟัง เป็นการคาดหวังส่ิงท่ีต้องการรู้ ผูส้อนพยายามสนับสนุนให้ผูเ้รียน

ตั้งสมมติฐานเก่ียวกับเน้ือหาล่วงหน้าก่อน เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความเข้าใจ และ

นาํเสนอกลยุทธ์การฟังภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ (Modeling) กิจกรรมในขั้นก่อนฟัง 

อาทิ กิจกรรมการทาํนาย การสอนคาํศพัท์สาํคญั การให้ดูรูปภาพ แผนท่ี แผนภูมิ กราฟ หรือวีดีโอ และ

อภิปรายถึงเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะไดฟั้ง การอ่านเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีฟัง 

       3. ขั้นฝึกฟัง (Listening practice) เป็นขั้นการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนฝึกฝนกลยุทธ์

การเรียนภาษาท่ีช่วยสนบัสนุนความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนฝึกฝนการ

ใชก้ลยทุธก์ารฟังในกิจกรรมการฟังท่ีหลากหลาย เพ่ือตีความหมายของคาํพดูและสร้างความหมายจนเกิด

ความเข้าใจในการฟังภาษาองักฤษ เช่น กิจกรรมตอบคาํถาม กิจกรรมจดบันทึก กิจกรรมเติมขอ้มูลท่ี

หายไป กิจกรรมฟังและทาํเคร่ืองหมาย กิจกรรมอภิปรายร่วมกนัและยนืยนัความถกูตอ้ง 

       4. ขั้นศึกษาภาษา (Language focus) เป้าหมายในการสอนของขั้นน้ี คือ ให้ผูเ้รียน

ศึกษาวิเคราะห์กฎไวยากรณ์ทางภาษาท่ีใชใ้นคาํพดูเพ่ือนาํไปใชใ้นการพูดส่ือสาร สังเกตรูปแบบภาษาท่ี

ใช ้(Noticing activities) เช่น รูปคาํศพัท์ สาํนวนคาํพูด และประโยคท่ีแสดงหน้าท่ีทางภาษา ในการพูด

ส่ือสารหลงัจากผูเ้รียนทาํกิจกรรมฝึกฟังและใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการฟังแลว้ 

ผูเ้รียนมีความเข้าใจในเน้ือหาสาระดา้นอาเซียนท่ีไดฟั้งและไดเ้ห็นหลกัภาษาท่ีใชพู้ดส่ือสาร จากนั้น

ผูส้อนนาํเสนอกลยทุธใ์นการพดูส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือส่ือสารท่ีเขา้ใจ 
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       5. ขั้นฝึกพดู (Speaking practice) เม่ือผูเ้รียนมีความรู้ดา้นเน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียน

จากเร่ืองท่ีฟังไปแลว้ และมีความรู้ทางภาษาศาสตร์ คือ มีความรู้ความเขา้ใจกฎไวยากรณ์ และการใชภ้าษา

พดูในหนา้ท่ีส่ือสารเพ่ือจุดประสงคต่์างๆ แลว้ ผูส้อนจดักิจกรรมส่ือสารให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกฝนการใช้

กลยทุธก์ารพดูเก่ียวกบัเน้ือหาสาระอาเซียนผา่นกิจกรรมส่ือสารต่างๆ เช่น การเล่าเร่ือง การอธิบายรูปภาพ 

การสมัภาษณ์ และการแลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีหายไป เป็นตน้ 

       6. ขั้นนาํไปใชส่ื้อสาร (Language production) เป็นขั้นสุดทา้ยของการเรียนการสอน 

ท่ีมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถในการฟัง-พูด (Performance) หลงัจากไดรั้บการฝึกฝนอย่าง

เหมาะสมแลว้หลงัจากนั้น ร่วมกนัอภิปรายหรือสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง 

และประเมินผลการใชก้ลยทุธก์ารฟัง-พดูท่ีตนเองนาํไปใชใ้นกิจกรรมเรียนรู้ท่ีผา่นมา การหาหนทางแกไ้ข

ปรับปรุง และการวางแผนการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

3. สาระด้านหน้าที่ภาษาและหัวเร่ืองการพูดแนวอาเซียน 

  ในการพฒันาความสามารถดา้นการฟัง-พดูภาษาองักฤษให้กบัผูเ้รียนนั้น เน้ือหาสาระท่ี

ใชก้ารส่ือสารเป็นส่ิงจาํเป็นและมีความสาํคญัท่ีมีผลต่อการพฒันาทกัษะภาษา ผูส้อนควรพิจารณาเลือก

เน้ือหาสาระในการฟังท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน และจดัหาหัวขอ้เน้ือหาสาระท่ีใชใ้น

สถานการณ์ส่ือสารจริงมากกว่าใชเ้น้ือหาสาระท่ีมีการดดัแปลงและผูเ้รียนทาํกิจกรรมเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

ความรู้ดา้นเน้ือหา โดยใชค้วามรู้ทางภาษาตามหน้าท่ีส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมกบั

สงัคมและบริบท ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้แนวทางการกาํหนดกรอบดา้นเน้ือหาสาระและหน้าท่ีภาษาในการ

ฟัง-พดูส่ือสาร ท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน โดยผูว้ิจยัทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 

1) หลกัสูตรการสอนภาษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของไทย 2) กรอบมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาองักฤษของสหภาพยโุรป และ 3) หวัขอ้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ดงัน้ี 

3.1 หลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  การศึกษาของไทยกาํหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพ

ภายนอก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: HEd)  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพของบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้ง

เพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการจดัทาํมาตรฐานดา้นต่างๆ เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัในการผลิต

บณัฑิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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  วตัถุประสงคข์องการจดัทาํกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 คือ เป็น

กรอบมาตรฐานใหส้ถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียน

การสอน และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ต่อ

การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดบัอุดมศึกษา ประกอบดว้ยคุณวุฒิ 6 ระดบั ไดแ้ก่ อนุปริญญา (3 ปี) 

ปริญญาตรี ประกาศนียบตัร ปริญญาโท ประกาศนีบตัรบณัฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก โดยคุณภาพของ

บณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากาํหนดและตอ้งครอบคลุมอยา่งน้อย 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้น

ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งน้ี สาํหรับสาขาวิชาท่ีเน้นทกัษะทาง

ปฏิบติัตอ้งเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสยั 

  ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษานั้น ไดก้าํหนดคาํนิยามของคาํว่าการเรียนรู้

และมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว ้กล่าวคือ การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษา

พฒันาข้ึนในตนเองจากประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ 

ขอ้กาํหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลท่ีหวงัให้ผูเ้รียนพฒันาข้ึนจากการเรียนรู้ทั้ง  5 ดา้น ได้แก่ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีผูเ้รียนไดรั้บการ

พฒันาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัให้ทั้งในและ

นอกหลกัสูตร และแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจ และความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นไดอ้ย่างเป็น

ท่ีเช่ือถือ เม่ือเรียบจบในรายวิชาหรือหลกัสูตรนั้นแลว้ รายละเอียดมีดงัน้ี 

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้นดงักล่าวขา้งตน้ เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของบณัฑิตทุกคนในทุกระดบัคุณวุฒิ โดยแต่ละดา้นจะมีระดบัความซบัซอ้นเพ่ิมข้ึน เม่ือระดบัคุณวุฒิ

สูงข้ึน ทกัษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดบัคุณวุฒิท่ีต ํ่ากว่าสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน ดงันั้น มาตรฐานผล

การเรียนรู้ของระดบัคุณวุฒิใดคุณวุฒิหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาเดียวกนัของระดบั

คุณวุฒิท่ีต ํ่ากว่าดว้ย สาํหรับคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น อย่างน้อยตอ้ง

เป็นดงัน้ี 

        1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม คือ สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และ

วิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต 

เสียสละ เป็นแบบอยา่งท่ีดี เขา้ใจผูอ่ื้น และเขา้ใจโลก เป็นตน้ 
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        2. ดา้นความรู้ คือ มีองคค์วามรู้ในสาขาวิชาอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนัก 

รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ี เก่ียวข้อง สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเ ก่ียวกับ

ความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชา การตระหนักถึงงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

แกปั้ญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลกัสูตรวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบติั จะตอ้งตระหนักในธรรม

เนียมปฏิบติั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

               3. ดา้นทกัษะทางปัญญา คือ สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ทาํความเขา้ใจและสามารถ

ประเมินขอ้มลูแนวคิด และหลกัฐานใหม่ๆ จากแหล่งขอ้มลูท่ีหลากหลาย และใชข้อ้มูลท่ีไดใ้นการแกไ้ข

ปัญหาและงานอ่ืนๆ ดว้ยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นและเสนอแนะแนวทางในการ

แกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยคาํนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั และผลกระทบ

จากการตดัสินใจ สามารถใชท้ักษะและความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นเน้ือหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 

สาํหรับหลกัสูตรวิชาชีพ นกัศึกษาสามารถใชว้ิธีการปฏิบติังานประจาํและหาแนวทางใหม่ในการแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

       4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีส่วนช่วยและ

เอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผูน้าํหรือสมาชิกกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึง

ภาวะผูน้าํในสถานการณ์ท่ีไม่ชดัเจนและตอ้งใชน้วตักรรมใหม่ๆ ในการแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมในการ

วิเคราะห์ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาตนเองและอาชีพ 

       5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

คือ สามารถศึกาและทาํความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใชเ้ทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการศึกษาคน้ควา้ และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และนําเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถ

เลือกใชรู้ปแบบของการนาํเสนอท่ีเหมาะสมสาํหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้

  ในหลกัสูตรวิชาภาษาองักฤษ รหสัวิชา 1003406 รายวิชาการฟังและพดูภาษาองักฤษเพ่ือ

การปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (Listening and speaking for social interactions) สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา จดัเป็นรายวิชาเอกบงัคบั จาํนวน 3 หน่วยกิต (2-2-5) 

สาํหรับนิสิตนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 และมีคาํอธิบายรายวิชา คือฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือ

การส่ือสารโดยใชบ้ทสนทนาในสถานการณ์ และสมัพนัธสารต่างๆ ไดแ้ก่ บทสนทนาในชีวิตประจาํวนั 

และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ฝึกพูดภาษาเก่ียวกับการออกเสียงและท่วงทํานองเสียง ในด้าน

รายละเอียดของรายวิชาและหวัขอ้การสอนเป็นการใชห้น้าท่ีภาษาในสถานการณ์ส่ือสารต่างๆ เช่น การ
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ทกัทายและแนะนาํตนเอง การสนทนาในร้านอาหาร การเช้ือเชิญตามโอกาส  

  จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้่า วิชาการฟังและการพูด

ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม มีจุดประสงค์เพ่ือพฒันาความสามารถในการฟังและการพูด

ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทและสถานการณ์ทางสงัคม หวัขอ้เร่ืองท่ีใชใ้นการฟังและการพูด

ส่ือสารนั้น ควรมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจและความจาํเป็นในการเรียนรู้ของผูเ้รียน นอกจากน้ี 

หวัขอ้และเน้ือหาสาระในกิจกรรมเรียนรู้ของหลกัสูตรควรมีความสอดคลอ้งกบักรอบความสามารถทาง

ภาษาองักฤษของสภายโุรป ซ่ึงเป็นกรอบมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลายทัว่โลก เพ่ือ

ใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษตามมาตรฐานสากล 

3.2 หลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 

  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

(Common European Framework of Reference for Languages) หรือ CEFR คือ มาตรฐานการประเมิน

ความสามารถทางภาษาท่ีสหภาพยโุรปจดัทาํข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียน

การสอน และการประเมินภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้

กาํหนดใหใ้ชก้รอบอา้งอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปัจจุบนักรอบอา้งอิง CEFR 

ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่ เป็นมาตรฐานในการจดัลาํดบัความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล 

ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการเร่ิมนาํมาใชเ้ป็นแนวปฏิบติัเม่ือ พ.ศ.2557 หลงัจากกาํหนดนโยบายการปฏิรูปการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้ึน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนไดต้ระหนักถึงความ

จาํเป็นท่ีตอ้งเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษ และพฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะและทกัษะตามท่ี

กาํหนด กล่าวคือ ก ําหนดให้ใช้กรอบ CEFR เป็นกรอบความคิดหลกัในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลกัสูตร การพฒันาการเรียนการสอน การทดสอบ การ

วดัผล การพฒันาครู รวมถึงการกาํหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (สถาบนัภาษาองักฤษ, 2558) 

  กรอบอา้งอิงของ CEFR ไดจ้าํแนกผูเ้รียนออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชภ้าษาขั้น

พ้ืนฐาน (Basic user) กลุ่มผูใ้ช้ภาษาขั้นอิสระ (Independent user) และกลุ่มผูใ้ชภ้าษาขั้นคล่องแคล่ว 

(Proficient user) โดยแต่ละกลุ่มความสามารถแบ่งเป็น 2 ระดบั ดงันั้น ระดบัความสามารถตามกรอบ 

CEFR มีจาํนวนรวม 6 ระดบั รายละเอียดพอสรุปไดด้งัน้ี 

  กลุ่มผูใ้ชภ้าษาขั้นพ้ืนฐาน หรือกลุ่ม A (Level A) ประกอบดว้ย 2 ระดบัความสามารถ 

คือ 1) ระดบั A1 มีช่ือเรียกว่า Breakthrough หรือ Beginner  หมายถึง ผูเ้รียนสามารถใชแ้ละเขา้ใจประโยค

ง่ายๆ ในชีวิตประจาํวนั สามารถแนะนาํตวัเองและผูอ่ื้น สามารถตั้งคาํถามเก่ียวกบับุคคลอ่ืน เช่น เขาอยู่ท่ี

ไหน รู้จกัใครบา้ง มีอะไรบา้ง และตอบคาํถามเหล่าน้ีได ้ทั้งยงัสามารถเขา้ใจบทสนทนาเม่ือคู่สนทนาพูด

ชา้และชดัเจน และ 2) ระดบั A2 มีช่ือเรียกว่า Waystage หรือ Elementary หมายถึง ผูเ้รียนสามารถใชแ้ละ
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เขา้ใจประโยคในชีวิตประจาํวนั (ในระดบักลาง เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัครอบครัว การจบัจ่ายใชส้อย สถานท่ี 

ภูมิศาสตร์ การทาํงาน และสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลทั่วไปในการใช้ชีวิตประจาํวนั สามารถ

บรรยายความคิดเห็น ความคาดหวงั ประวติั ส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงอ่ืนๆ 

  กลุ่มผูใ้ชภ้าษาขั้นอิสระ หรือกลุ่ม B (Level B) ประกอบดว้ย 2 ระดบัความสามารถ คือ 

1) ระดบั B1 มีช่ือเรียกว่า Threshold หรือ Intermediate หมายถึง ผูเ้รียนสามารถพดู เขียน และจบัใจความ

สาํคญัของข้อความทัว่ๆ ไป ถา้เป็นหัวขอ้ท่ีคุน้เคยหรือสนใจ เช่น การทาํงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ 

สามารถจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษได ้สามารถ

บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิดฝัน ความหวงั พร้อมใหเ้หตุผลสั้นๆ ได ้และ 2) ระดบั B2 มีช่ือ

เรียกว่า Vangtage หรือ Upper intermediate หมายถึง ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาในระดบัดี 

สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนไดแ้ทบทุกเร่ืองอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วรวมทั้งสามารถอ่านและทาํ

ความเขา้ใจบทความท่ีมีเน้ือหายากข้ึนได ้

   กลุ่มผูใ้ช้ภาษาขั้ นคล่องแคล่ว หรือกลุ่ม C (Level C)  ประกอบด้วย 2 ระดับ

ความสามารถ คือ 1) ระดบั C1 มีช่ือเรียกว่า Effective operational proficiency หรือ Advanced หมายถึง 

ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจขอ้ความยาวๆ ท่ีซบัซอ้นในหวัขอ้หลากหลาย และเขา้ใจความหมายแฝงได ้สามารถ

แสดงความคิด ความรู้สึกของตนไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ โดยไม่ตอ้งหยดุคิดหาคาํศพัท ์สามารถใชภ้าษาทั้ง

ในด้านสังคม การทาํงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) ระดับ C2 มีช่ือเรียกว่า 

Mastery หรือ Proficient หมายถึง ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ย่างดีเยี่ยมใกลเ้คียงเจา้ของ

ภาษา สามารถใชภ้าษามาตรฐานไดอ้ยา่งสละสลวย ถกูตอ้งตามจุดประสงคท่ี์จะส่ือสารไดดี้ สามารถอ่าน

บทความท่ีเป็นภาษาตน้ฉบบั (โดยเฉพาะวรรณกรรม) ไดเ้ขา้ใจ สามารถและเลือกใชภ้าษาสาํหรับพูดและ

เขียนได้อย่างเหมาะสม ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจขอ้ความยาวๆ ท่ีซบัซอ้นในหัวขอ้หลากหลาย และเขา้ใจ

ความหมายแฝงได ้

  กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดเป้าหมายการพฒันาระดบัความสามารถทางภาษาของ

ผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว ้กล่าวคือ 1) ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.6) ควรมี

ระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ เป็นผูใ้ชภ้าษาขั้นพ้ืนฐาน ระดบั A1 2) ผูส้าํเร็จการศึกษาภาคบงัคบั 

(ม.3) ควรมีระดับความสามารถทางภาษาองักฤษ เป็นผูใ้ชภ้าษาขั้นพ้ืนฐาน ระดบั A2 และ 3) ผูส้าํเร็จ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6/ปวช.) ควรมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ เป็นผูใ้ชภ้าษาขั้นอิสระ 

ระดับ B1 (สถาบันภาษาอังกฤษ , 2558) ดังนั้ น สําหรับผูเ้รียนในระดับปริญญาตรี ควรมีระดับ

ความสามารถทางภาษาองักฤษ เป็นผูใ้ชภ้าษาขั้นอิสระในระดบั B1 ข้ึนไป 

  ในกรอบอา้งอิงของ CEFR มีการกาํหนดรายละเอียดหัวขอ้การใชภ้าษาองักฤษในการ

ส่ือสาร สาํหรับกลุ่มผูใ้ชภ้าษาขั้นอิสระระดบัปานกลาง (Threshold) พฒันาข้ึนโดย Ek และ Trim (1990) 
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โดยระบุหัวข้อท่ีใช้ในการส่ือสาร (Communication themes) สําหรับผู ้เ รียนภาษาในระดับ B1 

ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 14 ข้อ ดังน้ี 1) เอกลกัษณ์บุคคล 2) บ้านและส่ิงแวดลอ้ม 3) ชีวิตประจาํว ัน          

4) เวลาว่าง/ความเพลิดเพลิน 5) การท่องเท่ียว 6) ความสัมพันธ์กับผูอ่ื้น 7) สุขภาพและการดูแล               

8) การศึกษา 9) การซ้ือของ 10) อาหารและเคร่ืองด่ืม 11) การบริการ 12) สถานท่ี 13) ภาษา และ           

14) สภาพอากาศ 

  โดย  Ek และ Trim (2001) นาํเสนอรายละเอียดของหน้าท่ีทางภาษา ตวัอย่างภาษาหรือ

กลุ่มประโยคท่ีใชใ้นการส่ือสาร (Exponents) ประกอบดว้ย 6 กลุ่มหนา้ท่ีส่ือสาร ดงัน้ี 

       กลุ่มท่ี 1 การขอและใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง (Imparting and seeking factual information) 

ประกอบดว้ย 1) การรายงานขอ้มลูขอ้เท็จจริงต่างๆ (บรรยายและพรรณนา) 2) การแกไ้ขขอ้มลู 3) การถาม

และการขอขอ้มลู และ 4) การตอบคาํถามและใหข้อ้มลู 

       กลุ่มท่ี 2 การแสดงและตรวจสอบทศันคติ (Expressing and finding out attitudes) 

ประกอบดว้ยหนา้ท่ีทางภาษา 57 รายการ ดงัน้ี 1) การแสดงความเห็นดว้ย 2) การแสดงความไม่เห็นดว้ย 

3) การสอบถามความเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 4) การปฏิเสธ 5) การบอกกล่าวว่ารู้หรือไม่รู้เก่ียวกบับุคคล 

ส่ิงของ หรือข้อเท็จจริง 6) การสอบถามบุคคลอ่ืนว่ารู้หรือไม่รู้เก่ียวกับบุคคล ส่ิงหรือ หรือข้อเท็จจริง      

7) การบอกกล่าวว่าตนเองจดจาํหรือลืมเก่ียวกบับุคคล ส่ิงของ ขอ้เท็จจริงหรือการกระทาํ  8) การสอบถาม

บุคคลอ่ืนว่าจดจาํเก่ียวกบับุคคล ส่ิงของ ขอ้เท็จจริง หรือการกระทาํ 9) การพูดแสดงความเป็นไปไดข้อง

บางส่ิง 10) การสอบถามผูอ่ื้นถึงความเป็นไปไดข้องบางส่ิง 11) การพูดแสดงหรือปฏิเสธความตอ้งการ

จาํเป็น 12) การสอบถามผูอ่ื้นถึงความจาํเป็นบางอย่าง  13) การพูดแสดงเก่ียวกบัความแน่นอน  14) การ

สอบถามเก่ียวกบัระดบัความแน่นอน  15) การพดูแสดงเก่ียวกบัพนัธะหรือภาระหน้าท่ี 16) การสอบถาม

เก่ียวกบัพนัธะหรือภาระหนา้ท่ี 17) การแสดงความสามารถหรือไม่สามารถในการกระทาํบางส่ิง 18) การ

สอบถามผูอ่ื้นเก่ียวกบัความสามารถหรือไม่สามารถในการกระทาํบางส่ิง 19) การพดูแสดงการใหอ้นุญาต 

หรือไม่อนุญาตบางส่ิง 20) การสอบถามเก่ียวกบับางส่ิงว่าไดรั้บการอนุญาตหรือไม่อนุญาต   

       (ต่อ) 21) การใหอ้นุญาต  22) การยกเลิกการอนุญาต 23) การแสดงความตอ้งการบาง

ส่ิงบางอยา่ง   24) การสอบถามผูอ่ื้นถึงส่ิงท่ีตอ้งการ 25) การแสดงเจตนาและความตั้งใจ 26) การสอบถาม

ผูอ่ื้นถึงเจตนาและความตั้งใจ  27) การแสดงส่ิงท่ีชอบมากกว่า  28) การสอบถามผูอ่ื้นส่ิงท่ีชอบมากกว่า 

29) การแสดงความสบายใจหรือความสุข  30) การแสดงถึงความไม่สบายใจหรือไม่มีความสุข 31) การ

สอบถามผูอ่ื้นเก่ียวกบัความสบายใจ ไม่สบายใจ ความสุขหรือไม่มีความสุข 32) การแสดงความชอบ    

33) การแสดงความไม่ชอบ  34) การสอบถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีชอบและไม่ชอบ 35) การแสดงความพึงพอใจ 

36) การแสดงความไม่พึงพอใจ  37) การสอบถามผูอ่ื้นเก่ียวกบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 38) การ

แสดงความสนใจ 39) การแสดงความไม่สนใจ  40) การสอบถามผูอ่ื้นเก่ียวกบัความสนใจหรือไม่สนใจ   

 



126 
 
           (ต่อ) 41) การแสดงความประหลาดใจ 42) การแสดงความไม่ประหลาดใจ 43) การ

สอบถามผูอ่ื้นถึงความประหลาดใจ 44) การแสดงความหวงั 45) การแสดงความผิดหวงั 46) การแสดง

ความกลวั 47) การพูดให้ความมัน่ใจ  48) การสอบถามผูอ่ื้นเก่ียวกบัความกลวัหรือวิตกกงัวล 49) การ

แสดงความขอบคุณ 50) การตอบรับการแสดงความขอบคุณ 51) การแสดงการขออภยั 52) การยอมรับ

การขออภยัจากผูอ่ื้น 53) การพดูแสดงภาระทางศีลธรรม  54) การพูดแสดงการอนุมติั 55) การพูดแสดง

การไม่อนุมติั 56) การสอบถามผูอ่ื้นเก่ียวกบัการอนุมติัหรือไม่อนุมติับางส่ิง และ 57) การแสดงความ

เสียใจหรือเห็นอกเห็นใจ 

       กลุ่มท่ี 3 การตัดสินใจกระทาํ (Deciding on courses of action) ประกอบด้วย            

14 หนา้ท่ีภาษา ดงัน้ี   1) การแนะนาํการกระทาํบางส่ิง 2) การแสดงความเห็นกบัการกระทาํบางส่ิง 3) การ

ขอร้องใหบุ้คคลกระทาํบางส่ิง   4) การแนะนาํให้บุคคลกระทาํบางส่ิง 5) การตกัเตือนผูอ่ื้นเก่ียวกบัการ

กระทาํบางส่ิง 6) การสนับสนุนให้ผูอ่ื้นกระทาํบางส่ิง 7) การสั่งหรือบงการบุคคลอ่ืนกระทาํบางส่ิง        

8) การขอความช่วยเหลือ 9) การเสนอความช่วยเหลือ 10) การเช้ือเชิญบางคนให้กระทาํบางส่ิง 11) การ

ยอมรับข้อเสนอหรือคาํเชิญ 12) การปฏิเสธขอ้เสนอหรือคาํเชิญ 13) การสอบถามผูอ่ื้นว่ายอมรับหรือ

ปฏิเสธขอ้เสนอหรือคาํเชิญ และ 14) การสอบถามบุคคลเพ่ือบางส่ิง 

       กลุ่มท่ี 4 การเข้าสังคม (Socialising) ประกอบด้วย 12 หน้าท่ีภาษา ดังน้ี 1) การดึง

ความสนใจ  2) การทกัทายผูอ่ื้น 3) การทกัทายเม่ือพบเพ่ือนหรือคนรู้จกั 4) การตอบคาํทกัษะจากเพ่ือน

หรือคนรู้จกั 5) การพดูคุยกบัเพ่ือนหรือคนรู้จกั 6) การพดูคุยกบัคนแปลกหนา้ 7) การพดูคุยกบัลูกคา้หรือ

บุคคลในท่ีสาธารณะ 8) การแนะนําบางคนให้รู้จักกับผูอ่ื้น 9) การพูดเม่ือถูกแนะนําโดยบุคคลอ่ืน         

10) การแสดงความยนิดีกบัผูอ่ื้น 11) การเสนอคาํอวยพร และ 12) การขอตวัลา 

       กลุ่มท่ี 5 การสร้างถอ้ยคาํ (Structuring discourse) ประกอบดว้ย 28 หน้าท่ีภาษา ดงัน้ี 

1) การเปิดหรือเร่ิมพดู 2) การลงัเล 3) การแกไ้ขคาํพูดตนเอง 4) การแนะนาํหัวขอ้พูด 5) การแสดงความ

คิดเห็น 6) การยกข้ึนมากล่าว 7) การยกตวัอยา่ง 8) การเนน้หรือใหค้วามสาํคญั 9) การสรุป 10) การเปล่ียน

หวัขอ้พดู 11) การขอใหผู้อ่ื้นเปล่ียนหวัขอ้พดู 12) การถามความคิดเห็นผูอ่ื้น 13) การแสดงให้รู้ว่าติดตาม

คาํพูดผูอ่ื้น 14) การพูดแทรก 15) การขอให้ผูอ่ื้นเงียบ 16) การอนุญาตให้ผูอ่ื้นพูด 17) การแสดงความ

ปรารถนาพดูต่อ 18) การส่งเสริมใหผู้อ่ื้นพดูต่อ 19) การพดูแสดงใหรู้้ว่ากาํลงัจะจบการพดู 20) การปิดบท

พดู 21) การรับหรือเร่ิมพดูโทรศพัท ์22) การถามหาบุคคลอ่ืน 23) การขอให้ผูอ่ื้นรอ 24) การถามผูอ่ื้นว่า

ไดย้นิและเขา้ใจหรือไม่ 25) การพดูให้สัญญาณว่าไดย้ินและเขา้ใจ 26) การแสดงให้ผูอ่ื้นรู้ว่ามีโทรศพัท ์

27) การเปิดประเด็นในจดหมาย และ 28) การจบประเด็นในจดหมาย 

       กลุ่มท่ี 6 การปรับปรุงการส่ือสาร (Communication repair) ประกอบดว้ย 16 หน้าท่ี

ภาษา ดงัน้ี  1) การแสดงความไม่เขา้ใจ 2) การขอใหพ้ดูประโยคซํ้ า 3) การขอให้พูดคาํหรือวลีซํ้ า 4) การ
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ถามเพ่ือยนืยนัขอ้มลู 5) การถามเพ่ือยนืยนัความเขา้ใจ 6) การขอความกระจ่าง 7) การขอให้ผูอ่ื้นสะกดคาํ 

8) การขอให้ผูอ่ื้นเขียนบางอย่าง 9) การแสดงความไม่รู้จักคาํหรือคาํพูด 10) การขอความช่วยเหลือ        

11) การขอใหผู้อ่ื้นพดูชา้ 12) การถอดความ 13) การพดูซํ้าคาํพดูของผูอ่ื้น 14) การถามผูอ่ื้นว่าเขา้ใจตนเอง

หรือไม่ 15) การสะกดคาํหรือคาํพดูออกมา และ 16) การทดแทนคาํหรือคาํพดูท่ีไม่รู้ 

  ในดา้นความสามารถการฟังและการพูดภาษาองักฤษของผูเ้รียนภาษาในระดบั B1 นั้น 

กรอบอา้งอิง CEFR ระบุรายละเอียดไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาความสามารถ 

ฟัง-พูดส่ือสารภาษาองักฤษให้กบัผูเ้รียน ทั้งน้ี ผูส้อนภาษาควรพิจารณารูปแบบการสอนในชั้นเรียนท่ี

เหมาะสม และทาํใหผู้เ้รียนมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัท่ีกาํหนดไวต้ามเป้าหมาย โดยผูเ้รียน

ภาษาระดบั B1 มีความสามารถดงัน้ี 

          1.  การฟังโดยรวม (Overall listening) หมายถึง สามารถเขา้ใจประเด็นหลกัคาํพูด

หรือถอ้ยคาํท่ีเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนัท่ีคุน้เคย อาจจะขอฟังซํ้าเพ่ือความชดัเจน 

          2. การฟังคู่สนทนา (Listen to interlocutor) หมายถึง สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีคู่สนทนา

พดูในชีวิตประจาํวนั แต่บางคร้ังตอ้งขอใหคู้่สนทนาใหค้วามกระจ่างในรายละเอียด 

          3. การฟังการอภิปราย (Listen in discussion) หมายถึง สามารถเขา้ใจประเด็นหลกั

ของการอภิปรายในหัวขอ้ท่ีคุน้เคยเก่ียวกบัสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั เม่ือผูพู้ดพูดอย่างชดัเจน แต่

บางคร้ังจาํเป็นตอ้งขอรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมเพ่ือความเขา้ใจ 

          4. การฟังในฐานะผูฟั้ง/ผูช้ม (Listen in audience) หมายถึง สามารถเขา้ใจถอ้ยคาํใน

บทสนทนาสั้นๆ ท่ีมีความหมายชดัเจนโดยตรงในหวัขอ้ท่ีคุน้เคย 

                    5. การฟังจากโทรทศัน์หรือภาพยนตร์ (Listen to TV, flim) หมายถึง สามารถเขา้ใจ

ประเด็นหลกัในรายการโทรทศัน์ ในหวัขอ้ท่ีคุน้เคยเม่ือรายการนั้นถ่ายทอดอยา่งชา้ๆ และชดัเจน 

                   6. การฟังประกาศ (Listen to announcement) หมายถึง สามารถเขา้ใจขอ้มูลทาง

เทคนิคเฉพาะท่ีง่ายๆ เช่น การปฏิบติัตามคาํแนะนาํในการใชอุ้ปกรณ์ชนิดต่างๆ ท่ีคุน้เคย 

          7. การสนทนา (Conversation) หมายถึง สามารถเร่ิมสนทนา ดาํเนิน และจบการ

สนทนาอย่างง่าย ในหัวขอ้ท่ีคุ ้นเคยหรือสนใจและ สามารถแสดง ออกและโต้ตอบต่อความรู้สึกและ

ทศันคติ เช่น ความประหลาดใจ ความสุข ความเศร้า ความสนใจและไม่สนใจ 

          8. การอภิปราย (Discussion) หมายถึง สามารถเสนอหรือขอความคิดเห็นส่วน

บุคคล ในการอภิปรายแบบไม่เป็นทางการกบัเพ่ือน แสดงความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างสุภาพ และ

สามารถช่วยแกปั้ญหาไดต้รงประเด็น และสามารถแลกเปล่ียนความเห็นกบัผูอ่ื้นได ้

          9. การแลกเปล่ียนขอ้มลู (Information exchange) หมายถึง สามารถคน้ควา้และถ่าย

โอนขอ้เท็จจริงท่ีเป็นขอ้มลูท่ีไม่ซบัซอ้นและสามารถขอและปฏิบติัตามคาํแนะนาํอยา่งละเอียด 
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          10. การติดต่อกิจธุระ (Transactions) หมายถึง สามารถจดัการกบัส่ิงท่ีไม่คาดคิด ซ่ึง

อาจเกิดข้ึนในช่วงวนัหยดุ เช่น การพบทนัตแพทย ์หรือซ่อมจกัรยานและสามารถสนทนานัดหมายดว้ย

ตนเองหรือทางโทรศพัท ์เช่น การจองตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม รถเช่า ภตัตาคาร โรงภาพยนตร์ 

          11. การสนทนาทางโทรศพัท์ (Telephoning) หมายถึง สามารถสนทนาอย่างง่ายๆ 

ทางโทรศพัทก์บัคนท่ีรู้จกั 

          12. การบรรยาย (Description) หมายถึง สามารถบรรยายเร่ืองท่ีคุน้เคยตามความ

สนใจอยา่งหลากหลายและสามารถเล่ารายละเอียดเก่ียวกบัประสบการณ์ความรู้สึกของตนเอง 

          13. การโตแ้ยง้ (Arguing a case) หมายถึง สามารถอธิบายสั้นๆ และให้เหตุผล

ประกอบความคิดเห็น 

          14. การนาํเสนอ (Presentations) หมายถึง สามารถนาํเสนอเร่ืองราวสั้นๆ ท่ีเตรียม

มาล่วงหนา้ในหวัขอ้ท่ีคุน้เคย เช่น My country และตอบคาํถามไดอ้ยา่งชดัเจน 

          15. การสรุปความ (Summarizing) หมายถึง สามารถสรุปใจความหลกัและเช่ือมโยง

เน้ือหาในบทอ่านหรือบทฟังสั้นๆ 

  ในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษในระดบัอุดมศึกษานั้น เห็นไดว้่า ผูส้อน

ไม่เพียงแต่ปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 เท่านั้น แต่ควรพิจารณาถึงกรอบ

อา้งอิง CEFR ควบคู่ไปดว้ย เพ่ือเป็นแนวทางการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพ 

กาํหนดเป้าหมายและจุดประสงค์การเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรท่ีเทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล การ

ทดสอบวดัผลความสามารถทางภาษา รวมถึงการพฒันาผูส้อนให้มีความสามารถทางภาษาในระดบัท่ี

เหมาะสม (สถาบนัภาษาองักฤษ, 2558) 

3.3 หัวข้อความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

  ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะรวมตวักนัเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีการเปิดเสรีทางดา้นการลงทุน การคา้ การบริการ และการเคล่ือนยา้ยแรงงาน เกิด

การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน สินค้า 

บริการ และแรงงานฝีมือ เช่น แพทย ์พยาบาล สถาปนิก หรือวิชาชีพอ่ืนๆ จากประเทศสมาชิกอาเซียน 

สามารถเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย มีการลงทุนทั้งภาคการผลิต การบริการและการค้า ด้วยเหตุน้ี 

ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจึงใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้

ใหก้บัประชาชนคนไทยในการกา้วเขา้สู่สมาชิกประชาคมอาเซียน เพ่ือสร้างโอกาสและความสามารถใน

การแข่งขนั และประโยชน์ของประเทศอยา่งเต็มท่ี (กรมอาเซียน, 2555) 

  จากความตระหนักถึงความสาํคญัของความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ผูว้ิจัยศึกษา

คน้ควา้เน้ือหาสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นเน้ือหาสาระอาเซียนท่ี
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เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน และใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนการสอนในงานวิจยัคร้ังน้ี โดย

ศึกษาจากเอกสารตาํรา บทความ และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีมีนาํเสนอเน้ือหาสาระความรู้เก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน รวมถึงหลักสูตรการศึกษาอาเซียน เอกสารเผยแพร่ความรู้  ข้อมูลทางเว็บไซต์และส่ือ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ  กรมอาเซียน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรม

ประชาสัมพนัธ์ แหล่งสารสนเทศอาเซียนของสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

สาํนักงานเลขาธิการอาเซียน หลกัสูตรแกนกลางอาเซียนของสาํนักงานเลขาธิการอาเซียน สํานักงาน

เลขาธิการซีมีโอ (ASEAN-US Technology Assistance: USAID) สาํนักความสัมพนัธ์ต่างประเทศ 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ศูนยอ์าเซียนของมหาวิทยาลยัต่างๆ และหนังสือตาํราเสริมความรู้

อาเซียน จากการศึกษาคน้ควา้แหล่งขอ้มลูดงักล่าว ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์ลกัษณะร่วมกนับาง

ประการของประเด็นเน้ือหาสาระสาํคญัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในดา้นต่างๆ ซ่ึงเผยแพร่เพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจใหก้บัประชาชนทัว่ไป และนาํมากาํหนดเป็นกรอบหวัขอ้เน้ือหาสาระ เพ่ือนาํไปใชใ้น

การเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนกลยุทธ์ส่ือสารท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ทั้งน้ี ผูว้ิจ ัยไดด้ดัแปลงเน้ือหา

สาระอาเซียนบางประการใหมี้ความเหมาะสมกบัความสามารถ สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน และ

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ดว้ยความร่วมมือของสาํนกังานเลขาธิการอาเซียน สาํนกังานเลขาธิการซีมีโอ (ASEAN-

US Technical Assistance: USAID) และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก ไดร่้วมกันจัดทาํ

เอกสารหลกัสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN curriculum sourcebook) เพ่ือให้สถานศึกษาและครูผูส้อน

ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับการใหค้วามรู้เร่ืองอาเซียนในมุมมองของการเป็นภูมิภาคเดียวกนั เอกสารหลกัสูตร

แกนกลางอาเซียนได้รับการเผยแพร่คร้ังแรกในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน คร้ังท่ี 7 เดือน

กรกฎาคม 2556 ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือให้ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนนาํตน้ฉบบัหลกัสูตรไป

ประยกุตใ์ช ้ตามวิธีการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศต่อไป หลกัสูตรแกนกลาง

อาเซียนมีเป้าหมายสาํคญั คือ 1) พฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัอาเซียน 

และความเป็นอตัลกัษณ์อาเซียน 2) การสร้างสงัคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน รวมเป็นหน่ึงเดียวกนั 3) สร้าง

รากฐานท่ีแข็งแกร่ง เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างมิตรประเทศอาเซียนมากยิง่ข้ึน 4) ส่งเสริมพฒันา

มนุษยแ์ละสงัคม เคารพหลกัพ้ืนฐานของเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และความยติุธรรมทางสังคม 5) ส่งเสริม

ความตระหนกัในความแตกต่างทางวฒันธรรม ภาษา ศาสนา และมุ่งเน้นค่านิยมร่วมกัน และ 6) มี

วิสยัทศัน์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การคุม้ครองและสวสัดิการสงัคม และความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

   สาระสาํคญัของการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางอาเซียน มุ่งเน้นให้มีความสอดคลอ้ง

กับเป้าหมายท่ีระบุไว้ในแผนการจัดตั้ งประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN-Cultural 
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Community: ASCC) และรองรับแผนงานของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยสาระสาํคญั (Theme)         

5 ประการ คือ 1) การรู้จกัอาเซียน 2) การตระหนักถึงคุณค่าของอตัลกัษณ์และความหลากหลาย 3) การ

เช่ือมโยงโลกและทอ้งถ่ิน 4) การส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรม และ 5) การทาํงานร่วมกนัเพ่ือ

อนาคตท่ีย ัง่ยนื  

  จากการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางอาเซียน แนวทางการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลาง 

แบ่งออกเป็น  4 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) ประชาชน (People) เรียนรู้เร่ืองท่ีเก่ียวกบับุคคล กลุ่มชาติพนัธ์ มรดก

ทางวฒันธรรม เป็นตน้   2) สถานท่ี (Place) เรียนรู้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ภูมิ

ประเทศ ระบบนิเวศ เป็นตน้ 3) วตัถุ (Materials) เรียนรู้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นรูปแบบ เช่น ส่ิงประดิษฐ ์

งานศิลปะ เป็นตน้ และ 4) แนวคิด (Ideas) เรียนรู้เก่ียวกบัประเด็นของศาสนา ความเช่ือ ปรัชญา ค่านิยม 

เป็นตน้ โดยกาํหนดให้จดัการเรียนรู้เร่ืองอาเซียนใน 7 สาขาวิชา คือ 1) ประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา     

2) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3) หน้าท่ีพลเมืองและจริยศึกษา 4) ภาษาและวรรณกรรม 5) ศิลปะ        

6) สุขศึกษาและพลศึกษา และ 7) เทคโนโลยี ซ่ึงผูว้ิจยัใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดหัวขอ้สาระความรู้

อาเซียนในงานวิจยัคร้ังน้ี 

  นอกจากน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมอาเซียน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ แหล่งสารสนเทศอาเซียนของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ สาํนกังานเลขาธิการอาเซียน และหนังสือตาํราเสริมความรู้อาเซียน 

ตีพิมพ์เผยแพร่ของสํานักพิมพ์ต่างๆ เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แลว้ ผูว้ิจ ัยสังเคราะห์

ลกัษณะร่วมบางประการเพ่ือกาํหนดกรอบเน้ือหาสาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 2 สาระสาํคญั (Theme) 

คือ 1) ความรู้เก่ียวกับการก่อตั้งและความร่วมมือด้านต่างๆ ของประชาคมอาเซียน และ 2) ความรู้

เก่ียวกบัอตัลกัษณ์และความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน และสามารถแบ่งออกเป็นหัวขอ้การ

เรียนรู้ (Topic) ภายใต้กรอบสาระสําคัญ 3 ดา้น คือ 1) การเมืองและความมัน่คง 2) เศรษฐกิจ และ            

3) สงัคมและวฒันธรรม  

  เม่ือผูว้ิจยัศึกษากรอบมาตรฐานการศึกษาของไทย (TQF) หลกัสูตรรายวิชาการฟังและ

การพูดภาษาองักฤษเพ่ือปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม กรอบอา้งอิง CEFR และหลกัสูตรแกนกลางอาเซียน จึง

กาํหนดหัวข้อเน้ือหาสาระท่ีนําไปใช้ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ ดงัน้ี  

    ทั้งน้ี หวัขอ้เน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียนท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาความจาํเป็นของ

ผูเ้รียนดา้นความรู้เก่ียวกบัอาเซียน มีจาํนวน 24 หวัเร่ือง ไดแ้ก่ 1) คาํขวญัและสญัลกัษณ์อาเซียน 2) ความ

เป็นมาของอาเซียน  3) ท่ีตั้งและอาณาเขต 4) สภาพภูมิอากาศ 5) ขนาดจาํนวนประชากร 6) ลกัษณะการ

ปกครอง 7) เมืองหลวง 8) วนัชาติ  9) สินคา้นาํเขา้และส่งออก 10) หน่วยเงินตรา 11) ทรัพยากรธรรมชาติ
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ท่ีสาํคัญ 12) อาชีพท่ีสาํคัญ 13) ศาสนาและความเช่ือ 14) ภาษาประจาํชาติ 15) อาหารประจาํชาติ           

16) ดอกไมป้ระจาํชาติ 17) เร่ืองเล่าหรือนิทาน 18) เคร่ืองแต่งกายประจาํชาติ 19) เทศกาลและประเพณีท่ี

สาํคญั 20) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 21) แหล่งหรือสถานท่ีท่องเท่ียวสาํคัญ  22) ธงประจาํชาติ 23) ระบบ

การศึกษา  และ 24) ชนชาติ 

 

4.  การพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา 

  ในหวัขอ้น้ี มีประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบัพฒันาหลกัสูตรภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ 

โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความหมายการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา             

2) แนวคิดทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา และ 3) แนวทางการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา 

ทั้งน้ี ผูว้ิจ ัยนําผลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว ไปใช้ในการออกแบบและพฒันา

หลกัสูตรการสอนท่ีใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา ใหมี้กระบวนการออกแบบและขั้นตอนการ

พฒันาอยา่งเป็นระบบ โดยขอนาํเสนอเป็นลาํดบั ดงัน้ี 

 4.1 ความหมายการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา 

  เม่ือกล่าวถึงความหมายของคาํว่า หลกัสูตร หรือ “Curriculum” มีผูใ้ห้คาํนิยามไว้

หลากหลาย Richards, Platt และ Platt (1993) ให้ความหมายของหลกัสูตรไว ้3 ลกัษณะ คือ หลกัสูตร 

หมายถึง จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของหลักสูตรการสอน การดําเนินการสอนเน้ือหาสาระและ

ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีจาํเป็นเพ่ือนาํไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย และการวดัผลเพ่ือทราบว่าบรรลุจุดหมาย

ทางการศึกษาหรือไม่ White (1993) อธิบายว่าทฤษฎีหลกัสูตรเก่ียวขอ้งกับปรัชญาและระบบคุณค่า 

องค์ประกอบสําคัญของหลกัสูตร คือ จุดประสงค์ เน้ือหา วิธีการสอน การประเมิน กระบวนพฒันา

หลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินหลกัสูตรจากความหมายทัว่ไปของคาํว่าหลกัสูตร กล่าว

ไดว้่า หลกัสูตร เป็นแนวคิดทัว่ไปๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปรัชญาการศึกษา สงัคม และการบริหารจดัการ ท่ี

นาํไปใชใ้นการวางแผนหลกัสูตรการศึกษา 

  อยา่งไรก็ตาม ผูส้อนควรใหค้วามสาํคญักบัความแตกต่างของหลกัสูตร (Curriculum) กบั

กระบวนรายวิชา (Course) และรายวิชา (Syllabus) ทั้ งน้ี Hutchinson และ Waters (1996) อธิบายว่า 

กระบวนรายวิชา หมายถึง ชุดประสบการณ์เรียนการสอน ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือทาํให้ผูเ้รียนมีความรู้เฉพาะ

ทางบางอย่าง ในขณะท่ีรายวิชา มีความเก่ียวขอ้งกบัการให้ข้อมูล คาํอธิบายเน้ือหาในรายละเอียดของ

เน้ือหาการสอน การจัดลาํดับเน้ือหา วิธีการสอน และระยะเวลาท่ีใช้ในการสอน ดังนั้น การพฒันา

หลกัสูตรการสอน หมายถึง กระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการสร้างหลกัสูตรข้ึนใหม่ หรือการพฒันา

หลกัสูตร ส่วนการออกแบบรายวิชา (Syllabus design) หมายถึง การคดัเลือกเน้ือหาการสอน การจดัลาํดบั
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เน้ือหา และการใหเ้หตุผลการใชเ้น้ือหาการสอนของหลกัสูตร 

  ในด้านการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ นักวิชาการและนักการศึกษาท่ี

เก่ียวขอ้งใหค้าํอธิบายความหมายของการพฒันาหลกัสูตรการสอนไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

  Nunan (1988) อธิบายความหมายของการพฒันาหลกัสูตรภาษาว่า เป็นความพยายาม

อยา่งเป็นระบบ โดยนกัการศึกษาและผูส้อนในการระบุและศึกษาการวางแผนในสถาบนัการศึกษาต่อมา 

Graves (2008) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสูตรการสอน หมายถึง กระบวนการต่างๆ และผลการวางแผน การ

สอน และการประเมินรายวิชาหน่ึง หรือวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

  Brown (2001) ใหค้วามหมายของการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาว่า เป็นชุดกิจกรรม

ท่ีนาํไปสู่ความกา้วหนา้ท่ีสอดคลอ้งกนัของกลุ่มคนทาํงาน คณะ การบริหารจดัการ และผูเ้รียน กล่าวคือ 

ชุดกิจกรรมของหลกัสูตรจะเตรียมกรอบแนวทางสําหรับผูส้อนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอน และช่วยใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ในสถานการณ์ท่ีกาํหนด 

  Richards และ Schmidt (2002) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสูตรเป็นการศึกษาและพฒันา

เป้าหมาย เน้ือหาสาระ การนาํไปใช ้และการประเมินของระบบการศึกษา ในการออกแบบหลกัสูตรการ

สอนภาษามีความเก่ียวขอ้งกบั  1) การศึกษาจุดประสงค์และความจาํเป็นของผูเ้รียน 2) การกาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละการพฒันารายวิชา วิธีการสอนและส่ือการสอน และ 3) การประเมินผลการดาํเนินงาน

จากความสามารถทางภาษาของผูเ้รียน 

  Wiggins และ McTighe (2006) อธิบายความหมายของหลกัสูตรการเรียนรู้ว่า เป็นการนาํ

เน้ือหาสาระมาจากกรอบมาตรฐานการศึกษาภายนอกท่ีกาํหนด และเป้าหมายของสถาบนัการศึกษา และ

ปรับแต่งใหเ้ป็นแผนการเพ่ือเป็นแนวทางการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้น คาํว่าหลกัสูตร จึงมี

ความหมายมากกว่าเพียงหัวขอ้การเรียน ความรู้ และทกัษะต่างๆ (Input หรือตวัป้อน)  แต่หลกัสูตร

เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกแนวทางท่ีนาํไปสู่ความสามารถของผูเ้รียนท่ีพึงประสงค ์(Output หรือผลลพัธ์) 

โดยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและการวดัผลท่ีแสดงถึงความสาํเร็จของผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนรู้อนัพึง

ประสงค ์

  Richards (2013) อธิบายว่า หลกัสูตรการสอนภาษา หมายถึง แผนการโดยรวมหรือการ

ออกแบบรายวิชา และเน้ือหาสาระในรายวิชาท่ีนาํไปเขียนลงในพิมพเ์ขียว (Blueprint) สาํหรับการเรียน

การสอนภาษา ซ่ึงทาํให้ได้ผลการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน ดังนั้น หลกัสูตรการสอนภาษามี

เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการเรียนการสอน การนาํไปใช ้และการประเมินการพฒันาหลกัสูตรการสอน

ภาษา จึงเป็นกระบวนการต่างๆ ท่ีสมัพนัธก์นั มุ่งเนน้ท่ีการออกแบบ การปรับปรุงแกไ้ข การนาํไปใช ้และ

การประเมินหลกัสูตรภาษา 
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  นอกจากน้ี Richards อธิบายความหมายของ ตวัป้อน (Input) ท่ี Wiggins และ McTighe 

(2006) กล่าวถึง คือ เน้ือหาทางภาษาของหลกัสูตร ก่อนการสอนภาษา ผูส้อนจาํเป็นต้องตดัสินใจนํา

เน้ือหาสาระเก่ียวกบัอะไรมาสอนให้กบัผูเ้รียน และเม่ือคดัเลือกเน้ือหาการสอนได้แลว้ ต่อมาผูส้อน

จาํเป็นตอ้งจดัเรียงเน้ือหาใหเ้ป็นหน่วยการเรียนรู้ในการเรียนการสอนตามลาํดบัอยา่งเหมาะสม ผลลพัธ์ท่ี

ได้ คือ หลกัสูตรรายวิชา (Syllabus) ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับหลกัสูตรการเรียนภาษามีความแตกต่างกัน

หลากหลาย แนวคิดในการออกแบบหลกัสูตรสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจธรรมชาติของภาษาท่ีแตกต่าง

กนั และความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัวา่ส่ิงใดจาํเป็นต่อความสามารถทางภาษาผูเ้รียน เช่น คาํศพัท ์ไวยากรณ์ 

หนา้ท่ีภาษา หรือชนิดของเน้ือหา หลกัเกณฑส์าํหรับการเลือกหน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ประโยชน์ 

ความเรียบง่าย ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได ้ความบ่อยของการใช ้และความเสมือนจริงของหลกัสูตร เม่ือ

ผูส้อนกาํหนดเน้ือหาภาษาในการเรียนการสอนแลว้ จะนาํไปสู่การออกแบบวิธีการสอน กิจกรรมในชั้น

เรียน และส่ือสารสอน ซ่ึงเป็นกระบวนการของการนาํหลกัสูตรไปใช ้

  กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการสอนท่ีนาํไปใชใ้นหลกัสูตรการสอนภาษา 

วิธีการสอนภาษามีความเก่ียวขอ้งกบัชนิดของกิจกรรมการเรียนรู้ การดาํเนินงาน และเทคนิคท่ีครูผูส้อน

ใชใ้นการสอน และหลกัการต่างๆ นาํไปสู่การออกแบบกิจกรรมและแบบฝึกหัดในตาํรา และแหล่งท่ีใช้

ในการสอน การดาํเนินงานและหลกัการดงักล่าว มีความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและทฤษฎีธรรมชาติของ

ภาษา การเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ บทบาทของผูส้อน ผูเ้รียน ส่ือการสอน ความคิด

เก่ียวกบัภาษา และการเรียนรู้ภาษาท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้ผูส้อนใชว้ิธีการสอนท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั

ความเช่ือและแนวคิดดังกล่าว ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงจากแนวการสอนท่ีเน้นชาํนาญภาษา (Mastery 

oriented approaches) ไปสู่แนวการสอนเน้นกิจกรรม ซ่ึงให้ความสําคญักบักระบวนการส่ือสารและ

ปฏิสมัพนัธใ์นชั้นเรียนภาษา 

  ผลลพัธ ์(Output) เป็นผลการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความสามารถทางภาษา ซ่ึงเป็นผลมาจาก

การสอนในระยะเวลาหน่ึง กล่าวคือ ผูเ้รียนมีความสามารถทางภาษาและประสบผลสาํเร็จ หรือผูเ้รียน

สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การใชโ้ทรศพัท์ การสนทนาแบบกนัเอง 

ในปัจจุบัน ผลการเรียนรู้อันพึงประสงค์จะอธิบายไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านทักษะ

ความสามารถหรือสมรรถนะของผูเ้รียน 

  จากความหมายการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาดังกล่าว สรุปได้ว่า การพฒันา

หลกัสูตรการสอนภาษาเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ ท่ีมีการดาํเนินงานเก่ียวข้องกับการกาํหนด

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน เน้ือหาสาระเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และการ

นาํหลกัสูตรไปใช ้ซ่ึงผลการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความสามารถทางภาษาแสดงถึงการบรรลุวตัถุประสงค์ของ

หลกัสูตร 
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4.2   แนวคดิทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา  

   การพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษามีความสาํคญัต่อการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

เน่ืองจากบ่งบอกเป้าหมายของการเรียนภาษา และเป็นแนวทางให้ทราบว่าผูเ้รียนควรมีความกา้วหน้า

อย่างไรเม่ือเรียนจบหลักสูตรรายวิชานั้ น ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนและ

กระบวนการนาํหลกัสูตรไปใช ้เพ่ือการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงหลกัสูตรหน่ึง (Richards, 2001) ผูส้อนมกั

เป็นผูอ้อกแบบและพฒันาหลกัสูตรการสอน ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานท่ีตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาวิจยัความ

จาํเป็นของผูเ้รียนและการทดลองใช้หลกัสูตร ทั้งน้ี ผูว้ิจ ัยไดศึ้กษาค้นควา้แนวคิดทฤษฎีการพฒันา

หลักสูตรการสอนภาษาของนักการศึกษาหลายท่าน เ พ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบ

กระบวนการพฒันาหลกัสูตรรายวิชาท่ีใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ สรุปดงัน้ี 

   การพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาท่ีเน้นสมรรถนะตามแนวคิดของ Mrowicki (1986) 

เป็นการพฒันาหลกัสูตรภาษาเพ่ือการอาชีพสาํหรับผูอ้พยพและผูล้ี้ภยัในสหรัฐ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 

คือ 1) การวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน 2) การระบุหัวขอ้สาํหรับหลกัสูตรการสอนภาษาเพ่ือเอาตวั

รอด (Survival curriculum) เช่น การติดต่อธนาคาร การจบัจ่ายใชส้อย การตรวจสุขภาพ เป็นตน้ 3) การ

ระบุสมรรถนะในการใชภ้าษาของแต่ละหวัขอ้ 4) การจบักลุ่มสมรรถนะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 5) การ

ระบุความรู้และทกัษะทางภาษาท่ีจาํเป็นสาํหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เช่น คาํศพัท ์ไวยากรณ์ ทกัษะดา้น

ใด เป็นตน้ และ 6) การเลือกส่ือการสอน  

  แนวทางการพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาของ Oxford (1990) ใน

โปรแกรมการเรียนภาษานั้น ประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) กาํหนดความจาํเป็นในการพฒันาทกัษะ

ภาษาของผูเ้รียนและเวลาท่ีเหมาะสมในการสอนกลยุทธ์ 2) คัดเลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม           

3) พิจารณาแนวทางการบูรณาการของการสอนกลยทุธ ์   4) พิจารณาดา้นแรงจูงใจของผูเ้รียน 5) จดัเตรียม

ส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอน 6) ดาํเนินการสอนกลยทุธ์การเรียนภาษาอย่างสมบูรณ์ 7) ประเมินผล

การสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา และ 8) ปรับปรุงแกไ้ขแนวทางการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา พอสรุปได้

ดงัน้ี 

       ขั้นท่ี 1  กาํหนดความจาํเป็นของผูเ้รียนและเวลาสอนท่ีเหมาะสม ผูส้อนควรพิจารณา

ลกัษณะและความจาํเป็นในการเรียนรู้ทักษะภาษา ระดับความสามารถ ผลการเรียนรู้ ลกัษณะทาง

วฒันธรรมและการสอน กลยทุธท่ี์ผูเ้รียนเคยใชอ้ยูแ่ลว้ (ขอ้มลูน้ีไดม้ากจากการวดัประเมินเบ้ืองตน้) และ

กลยทุธท่ี์ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใช ้นอกจากน้ี ผูส้อนควรเลือกเวลาในการฝึกกลยุทธ์เพ่ือช่วยผูเ้รียนพิจารณา

เวลาท่ีเหมาะสม ดงันั้น จาํนวนของกลยุทธ์การเรียนรู้และระยะการฝึกฝนจึงมีความเพียงพอสาํหรับการ

พฒันาทกัษะภาษา 
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       ขั้นท่ี 2  คดัเลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ควรเป็นกลยุทธ์ท่ีเหมาะกบัลีลาการ

เรียน ความชอบ และภูมิหลงัทางวฒันธรรมของผูเ้รียน อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกกลยุทธ์ก็ไม่ควร

หลีกเล่ียงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีถึงแมอ้าจไม่ตรงกับคุณลกัษณะของผูเ้รียน ผูส้อนควรแนะนําให้

ผูเ้รียนใชก้ลยทุธด์งักล่าวดว้ยวิธีเหมาะสม กลยทุธท่ี์เลือกมาสอนควรมีความหลากหลาย สามารถถ่ายโอน

ไปใชใ้นกิจกรรมเรียนรู้อ่ืนได ้และเรียงจากกลยุทธ์ง่ายไปสู่กลยุทธ์ท่ียาก ผูส้อนควรเลือกกลยุทธ์หลาย

ชนิดเพ่ือสอนในเวลาเดียวกนั เช่น กลยทุธด์า้นอารมณ์ความรู้สึก กลยทุธท์างสังคมและกลยุทธ์อภิปัญญา 

(มุ่งเนน้กลยทุธห์ลายกลุ่ม) หรือกลยทุธย์อ่ยบางชนิดจากประเภทของกลยุทธ์ (มุ่งเน้นเฉพาะบางกลยุทธ์

ในกลุ่มเดียว) ซ่ึง Oxford (1990) เสนอว่าทางท่ีดีท่ีสุด คือ การนาํเสนอกลยุทธ์หลายชนิดๆ แลว้จึงให้

ผูเ้รียนเลือกกลยทุธท่ี์เหมาะสมกบัตนเอง 

        ขั้นท่ี 3  พิจารณาดา้นการบูรณาการการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้ การสอนกลยุทธ์เป็น

ประโยชน์มากเม่ือไดบู้รณาการในกิจกรรมการสอนภาษา แต่การบูรณาการสอนกลยุทธ์อาจดาํเนินการ

แยกเป็นรายวิชาสอนกลยทุธต่์างหาก ดงันั้น ผูเ้รียนมีโอกาสเรียนรู้ดว้ยการฝึกฝนกลยุทธ์ ประเมินการใช ้

และถ่ายโอนไปใชใ้นกิจกรรมใหม่อ่ืนๆ ได ้

       ขั้นท่ี 4  พิจารณาดา้นแรงจูงใจ ผูส้อนอาจใชช้นิดของแรงเสริมแตกต่างกนัไปเพ่ือเพิ่ม

ความตั้งใจในการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา ซ่ึงอาจใหค้าํชมเชยหรือแสดงการชมเชยเม่ืออธิบายประโยชน์

ของกลยทุธท่ี์ผูเ้รียนจะไดรั้บเม่ือนาํไปใช ้การให้โอกาสผูเ้รียนเลือกกิจกรรมเรียนรู้เป็นอีกทางหน่ึงท่ีทาํ

ใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจ 

       ขั้นท่ี 5  เตรียมส่ือและกิจกรรมเรียนรู้ นอกเหนือจากส่ือการสอนปกติ ควรเตรียม

เอกสารแจก (Hand-out) สาํหรับผูส้อนและผูเ้รียนเพ่ือแสดงรายละเอียดของกลยทุธท่ี์เรียน รวมถึงกลยุทธ์

ท่ีไดเ้รียนไปแลว้ ส่ือการสอนควรมีความน่าสนใจและช่วยใหผู้เ้รียนฝึกฝนกลยทุธท่ี์มอบหมาย 

       ขั้นท่ี 6  ดาํเนินการสอนกลยุทธ์ โดยอธิบายประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนภาษา

ใหก้บัผูเ้รียนอยา่งชดัเจน รวมทั้งการประเมินผลและการนาํกลยทุธไ์ปใชใ้นกิจกรรมภาษาอ่ืนๆ  

       ขั้นท่ี 7  ประเมินการสอนกลยุทธ์ การประเมินผลความสาํเร็จของการสอนกลยุทธ์

เรียนรู้ภาษาโดยรวม สามารถทาํไดโ้ดยการประเมินตนเองของผูเ้รียน การสงัเกตการณ์และการวดัผลของ

ผูส้อนดว้ยการพิจารณาการพฒันาปรับปรุงดา้นทกัษะความสามารถ ทศันคติ ผลจากกิจกรรมเรียนรู้ และ

การนาํกลยทุธไ์ปใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ  

       ขั้นท่ี 8  ปรับปรุงการสอนกลยทุธ ์การแกไ้ขปรับปรุงการสอนช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ

มากข้ึนจากผลยอ้นกลบัในแต่ขั้นการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นความจาํเป็นของผูเ้รียนในการพฒันา

ทกัษะภาษา 
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   ตามแนวคิดของ Brown (1995) การพฒันาหลกัสูตรภาษาเป็นการดาํเนินงานท่ีต่อเน่ือง มี

ลกัษณะเป็นกิจกรรมหลากหลายท่ีนาํไปสู่ความกา้วหน้าของคณะทาํงาน การบริหารงาน องค์กร และ

ผูเ้รียน โดยนาํเสนอแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร (Brown’s approach) ประกอบดว้ย 6 กระบวนการท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนั คือ การวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน การกาํหนดวตัถุประสงค์ การทดสอบ การ

กาํหนดส่ือการสอน กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล กล่าวคือ เร่ิมจากการวิเคราะห์ความ

ตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ภาษาของผูเ้รียน กาํหนดจุดประสงคด์า้นทกัษะและเน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนควร

บรรลุเป้าหมาย จากนั้นจึงกาํหนดการทดสอบเพ่ือใชใ้นการวดัผลการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนเป็นผูเ้หมาะสม

ท่ีสุดในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลหลกัสูตรการสอนเป็นกระบวนการ

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลูอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ีมีการใชห้ลกัสูตร เน่ืองจากเป็นขอ้มูลสาํคญัใน

การปรับปรุงและประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตร 

   Nunan (1996) ใหแ้นวคิดว่าการออกแบบหลกัสูตรภาษานั้น ควรพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็นหรือจุดประสงค์ของผูเ้รียน การตั้ งเป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร การคดัเลือกและจดัลาํดบัเน้ือหา การจดัระบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

การคดัเลือก ประยกุต ์หรือพฒันาส่ือการสอน การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ การวดัประเมินผล เคร่ืองมือท่ี

ใช้วดั และการประเมินหลกัสูตร ทาํให้ทราบผลการดาํเนินงานและประสิทธิผลของการใช้หลกัสูตร 

รวมทั้ง การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเกิดจากการวางแผนจดัการเรียนรู้ไวแ้ต่แรก ประกอบกบัขอ้มูลเพิ่มเติม

อ่ืนๆ เพ่ือนาํไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึน 

   Dudley-Evans และ St.John (1998) ระบุว่าในการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษ

เพ่ือจุดประสงคเ์ฉพาะ (English for specific purposes) ประกอบดว้ยผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ 5 ฝ่าย ไดแ้ก่ ผูส้อน 

(Teacher) ผูอ้อกแบบหลกัสูตร (Course designer) ผูป้ระสานงาน (Coordinator) ผูว้ิจยั (Researcher) และผู ้

ประเมิน (Evaluator) เน่ืองจากในการพฒันาหลกัสูตรนั้น จาํเป็นตอ้งใชเ้วลา ทกัษะ และการสนับสนุน

จากหลายฝ่าย โดยส่วนใหญ่แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรมีกระบวนการสําคัญ 5 ประการ คือ 1) การ

วิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน 2) การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคห์ลกัสูตร 3) การบริหารจดัการ

หลกัสูตร 4) การเลือกและเตรียมส่ือการสอน และ 5) การประเมินหลกัสูตร 

   Graves (2000) ใหค้วามเห็นว่าผูส้อนควรสามารถปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความเหมาะสม

กบัผูเ้รียนตามบริบทและสถานการณ์ โดยมีแนวคิดด้านกระบวนการพฒันาหลกัสูตรคลา้ยกบั Brown 

(1995) แต่ไม่ได้เรียงลาํดบัขั้นก่อนหลงัของกระบวนการ ทั้งน้ี Graves มุ่งเน้นการพฒันาเน้ือหาสาระ 

(Conceptualizing content) ว่าควรสอนประเด็นเน้ือหาหลกัๆ สาํคญัอะไร กาํหนดเน้ือหาอะไรลงไปใน

หลกัสูตร และวิธีการประเมินผลการสอน เช่น ดา้นทกัษะท่ีตอ้งการเนน้ การใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ  

หนา้ท่ีภาษาส่ือสาร ดา้นการเรียนรู้และผูเ้รียน เช่น ทกัษะการเรียน ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และการ
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ใชก้ลยทุธก์ารเรียน  

   Fink (2003) มีแนวคิดว่าการพฒันาหลกัสูตรมีความเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน ขอ้มูลยอ้นกลบั และการวดัผลการเรียนรู้ ดังนั้น ในการพฒันาหลกัสูตร

จาํเป็นตอ้งตอบคาํถามสําคัญเหล่าน้ี คือ 1) อะไรเป็นปัจจยัสําคัญในสถานการณ์เรียนรู้ 2) อะไรเป็น

เป้าหมายการเรียนรู้ 3) ข้อมูลยอ้นกลับและการวัดผลชนิดใดท่ีผูพ้ ัฒนาหลักสูตรควรเตรียมการ                

4) กิจกรรมการเรียนการสอนชนิดใดท่ีเพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีก ําหนดไว้ และ            

5) องคป์ระกอบทุกส่วนมีความเช่ือมโยงและบูรณาการหรือไม่ มีการสนบัสนุนซ่ึงกนัหรือไม่ นอกจากน้ี 

ควรคาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน ความคาดหวงัและความจาํเป็นทางสงัคมในบริบท 

    Richards (2013) เสนอแนวคิดว่า การพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาสามารถเร่ิมจากตวั

ป้อน กระบวนการ หรือผลลพัธ์ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเร่ิมจากตวัป้อนเป็นอนัดับแรก เน่ืองจากในแต่ละ

จุดเร่ิมตน้สะทอ้นสมมติฐานท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบักระบวนการและผลของการเรียนการสอน โดยจาํแนก

ลกัษณะการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาเป็น 3 ประเภท คือ  

       1. แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรแบบกา้วหน้า (Forward design) หมายถึง การพฒันา

หลกัสูตรเป็นลาํดบัเส้นตรง โดยเร่ิมจากตวัป้อนหรือเน้ือหาของการสอน ต่อมาเป็นกระบวนการสอน 

และผลลพัธ์การเรียนรู้ กล่าวคือ เร่ิมจากตดัสินใจเลือกเน้ือหาภาษาและหลกัสูตรการสอน ในขั้นต่อมา

มุ่งเนน้ท่ีวิธีการสอนเม่ือนาํหลกัสูตรไปใช ้และในขั้นสุดทา้ยเป็นการพิจารณาผลลพัธ ์เม่ือใชแ้นวทางการ

วดัส่ิงท่ีผูส้อนไปนั้น ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล ดงันั้น แผนการจดัการเรียนรู้จึงมี

ลกัษณะ คือ เร่ิมจาก ผูส้อนเลือกหัวขอ้ของบทเรียน คัดเลือกแหล่งข้อมูลท่ีเป็นเน้ือหาการสอน เลือก

วิธีการสอนข้ึนอยูก่บัหวัขอ้และแหล่งขอ้มลูท่ีเป็นเน้ือหาการสอน และเลือกคาํถามใชว้ดัความเขา้ใจของ

ผูเ้รียน 

        ในการสอนภาษานั้น แผนการจดัหลกัสูตรแบบกา้วหนา้เป็นทางเลือกหน่ึง เม่ือเขา้ใจ

เป้าหมายของการเรียนรู้โดยทัว่ๆ ไป เช่น วิชาภาษาองักฤษทัว่ไป หรือวิชาภาษาองักฤษสาํหรับผูเ้รียน

ระดบัพ้ืนฐานซ่ึงมีคาํอธิบายเป้าหมายไว ้เช่น ความสามารถในการใชภ้าษาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั

ทัว่ไป หรือความสามารถในการส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ 

       2. การพฒันาหลกัสูตรแบบศูนยก์ลาง (Central design) คือ การเร่ิมพฒันาหลกัสูตร

จากกระบวนการ นาํไปสู่ตวัป้อน และผลลพัธจ์ากวิธีการสอนในชั้นเรียน ในทางปฏิบติัผูส้อนส่วนใหญ่

มกัใชแ้นวทางน้ีในการพฒันาหลกัสูตร โดยผูส้อนสร้างบทเรียนโดยเร่ิมจากการพิจารณากิจกรรมและ

วิธีดาํเนินการสอนท่ีจะใชใ้นชั้นเรียน กล่าวคือ ผูส้อนเร่ิมจากการคิดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาท่ีนาํไปสู่ผลการ

เรียนรู้ท่ีประสบความสาํเร็จ เป็นกระบวนการในชั้นเรียนท่ีผูส้อนเตรียมการไวส้าํหรับผูเ้รียน หรือส่ิงท่ี

ผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนกระทาํในขณะเรียน แทนการเร่ิมตน้จากกระบวนการวางแผนโดยพิจารณาเน้ือหา
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ภาษาหรือผลลพัธก์ารเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรแนวน้ี ไม่จาํเป็นตอ้งนิยามความหมายของผลการเรียนรู้

และจุดประสงคก์ารเรียนรู้อยา่งชดัเจน จุดประสงคแ์ละเน้ือหารายวิชาจะแตกต่างกนัไปตามความจาํเป็น

และความสนใจเฉพาะของผูเ้รียน เช่น วิธีการสอนแบบเนน้ภาระงาน (Task-based) ผูส้อนใชกิ้จกรรมหรือ

ภาระงานเป็นตวักระตุน้ หรือตวันาํไปสู่กระบวนการเรียนการสอนท่ีสอง ความสามารถทางภาษาและการ

ส่ือสาร ซ่ึงเป็นผลการเรียนรู้ท่ีไดม้าจากการทาํกิจกรรมหรือภาระงาน  

       3. การพฒันาหลกัสูตรแบบยอ้นกลบั (Backward design) เป็นการออกแบบหลกัสูตร

ตามแนวคิดของ Wiggins และ McTighe (2006) โดยเร่ิมจากการอธิบายผลการเรียนรู้อนัพึงประสงค ์

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และเน้ือหาการสอนท่ีนาํไปสู่ผลการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแนวทางการ

ออกแบบหลกัสูตรของการศึกษาทัว่ไป ต่อมานาํมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา การพฒันา

หลกัสูตรแบบยอ้นกลบั มีขั้นตอนดงัน้ี 1) การวินิจฉัยความจาํเป็นของผูเ้รียน 2) การกาํหนดจุดประสงค์

การเรียนรู้ 3) การคัดเลือกเน้ือหาการสอน 4) การจัดเรียงเน้ือหาการสอน  5) การเลือกกิจกรรมหรือ

ประสบการณ์เรียนรู้ 6) การจดัเรียงกิจกรรมเรียนรู้ และ 7) กาํหนดการประเมินและแนวทางการประเมิน

นอกจากน้ี ผูส้อนกาํหนดวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการบรรลุจุดประสงค ์และเกณฑอ์า้งอิง

ท่ีใชใ้นการวดัผล ซ่ึงผูอ้อกแบบหลกัสูตรเป็นคนกาํหนดผลลพัธก์ารเรียนรู้ ทั้งน้ี หลกัสูตรการสอนภาษา

และการดาํเนินงานจาํนวนมากแสดงถึงการส่งเสริมหลกัการออกแบบยอ้นกลบั 

4.3   แนวทางการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา  

  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการสอนโดยทั่วไป  เร่ิมจากกระบวนการการพฒันา

หลกัสูตร ตามแนวคิดของ Tyler (1949) โดยเสนอขั้นตอนพ้ืนฐานในการพฒันาหลกัสูตร 4 ประการ คือ 

เป้าหมายและจุดประสงค์ (Aims and objectives)  เน้ือหา (Content)  การจดัการ (Organization) และการ

ประเมิน (Evaluation) ซ่ึงนกัออกแบบหลกัสูตรท่ีเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรอย่างเป็นระบบและ

เป็นขั้นตอน คือ Taba (1962) เสนอแนะขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรไว ้ประกอบดว้ย 7 ขั้น ดงัน้ี 1) การ

วินิจฉยัความจาํเป็นของผูเ้รียน  2) การกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้  3) การเลือกเน้ือหาการสอน 4) การ

จดัเรียงเน้ือหาการสอน 5) การคดัเลือกประสบการณ์เรียนรู้ 6) การจดัเรียงประสบการณ์เรียนรู้ และ        

7) การกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการวดัผลและแนวทางการวดัผล 

  ต่อมา Nunan (1998) เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

(Learner-centered curriculum) และเพ่ิมแนวคิดในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร คือ กระบวนการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับผูเ้รียน ซ่ึงไดม้าจากก่อนเร่ิมเรียนและการปฏิสัมพนัธ์ของผูเ้รียนและผูส้อนท่ี

เกิดข้ึนในกระบวนการเรียนการสอน รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรประกอบดว้ยการดาํเนินการ 5 ขั้นตอน 

ดงัน้ี 1) ดาํเนินการวางแผนก่อนสร้างหลกัสูตร (Pre-course planning procedure) คือ การศึกษาวิเคราะห์

ความจาํเป็นในการเรียนรู้และพฒันาทกัษะทางภาษา และคุณลกัษณะของผูเ้รียน 2) การวางแผนเน้ือหา
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สาระเรียนรู้ (Planning content) คือ การกาํหนดจุดประสงค์ การวางแผน และการจดัแบ่งระดบัเน้ือหา

สาระในการสอน 3) การกาํหนดวิธีการสอน 4) การออกแบบส่ือการสอน และ 5) การประเมินผลการเรียน

การสอน อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรดั้งเดิม เร่ิมจากการกาํหนดจุดประสงค์ก่อนเร่ิมการ

เรียนการสอน จากนั้นผูส้อนและผูเ้รียนจึงทาํความรู้จกัซ่ึงกนัและกนัในกระบวนการสอน กล่าวคือ ใน

หลักสูตรยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง มีกระบวนการประเมินต่อเน่ือง ซ่ึงผูส้อนปรับปรุงแก้ไขหรือ

เปล่ียนแปลงจุดประสงค์การเรียนการสอน เม่ือจาํเป็น ยิ่งไปกว่านั้น การประเมินรูปแบบการพฒันา

หลกัสูตรแบบดั้งเดิมจะนาํมาใชเ้ม่ือหลกัสูตรรายวิชาส้ินสุดลง ในขณะท่ีหลกัสูตรเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยจ์ะมี

การประเมินในทุกระยะของกระบวนการเรียน 

  Brown (1995) เสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา โดยมีขั้นตอนการเป็น

เส้นตรง ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน ขั้นท่ี 2 การ

กาํหนดจุดประสงค ์ขั้นท่ี 3 การทดสอบ ขั้นท่ี 4 การเลือกส่ือการสอน ขั้นท่ี 5 การสอน และ ขั้นท่ี 6 การ

ประเมินผล โดย Storey (2007) นาํเสนอแนวคิดของ Brown (อา้งถึงใน Cincioglu, 2014) เป็นแผนภูมิของ

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา ดงัน้ี 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาของ Brown (1995) โดย Storey (2007) 
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  อยา่งไรก็ตาม  Richards (2001) สร้างรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา โดยมี

ขั้นตอนอยา่งเป็นระบบและการปฏิสมัพนัธข์องแต่ละองคป์ระกอบเร่ิมจากการวิเคราะห์ความจาํเป็นของ

ผูเ้รียน (Need analysis)  รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนกาํหนดเป้าหมาย (Situational analysis)  

และผลการเรียนรู้ของโปรแกรม หลงัจากกาํหนดเป้าหมายและผลการเรียนรู้ จากนั้นจึงออกแบบหลกัสูตร

รายวิชา รวมถึงแนวทางเพ่ือพฒันาการสอน ปัจจยัสาํคัญท่ีเก่ียวข้องในการวิเคราะห์สถานการณ์ อาทิ 

สถานศึกษา ผูส้อน การสอน และผูเ้รียน ในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา สถาบนัการศึกษา

ควรพิจารณาความสามารถในการนาํหลกัสูตรไปใช้ ผูส้อนได้รับการพฒันาทางวิชาชีพเพ่ือสามารถ

ตระหนกัและเขา้ใจหลกัสูตรท่ีไดอ้อกแบบวางแผนไว ้ ขั้นต่อมา คือการคดัเลือกและเตรียมส่ือการสอน 

และประเมินหลกัสูตรเป็นขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในการประเมินหลกัสูตรสามารถกระทาํได้ใน

กระบวนการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะผูส้อนเป็นผูมี้นาํท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 

เน่ืองจากผูส้อนเป็นผูก้าํหนดและใชห้ลกัสูตร กระบวนการต่างๆ ผลผลิตของการวางแผน การสอนและ

การประเมินหลกัสูตรรายวิชา หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูส้อนเปรียบเสมือนผูว้างแผนหลกัสูตร ซ่ึง

ระบุและศึกษาแนวทางการใชห้ลกัสูตรในสถาบนัการศึกษา 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 4  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาของ Richards (2001) 
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  นอกจากน้ี รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาของ Nation และ Macalister 

(2010)  มีมุมมองว่าการออกแบบหลกัสูตรเป็นประเภทของการเขียนชนิดหน่ึง และเป็นประโยชน์ หาก

ศึกษาการเขียนหลกัสูตรอย่างเป็นกระบวนการ กระบวนการย่อยๆ ของการเขียน เช่น การรวบรวม

ความคิด การจดัลาํดบัความคิด การนาํความคิดไปเขียน การทบทวน และการแกไ้ข ซ่ึงกระบวนการเขียน

เหล่าน้ีนาํไปใชใ้นการออกแบบหลกัสูตรได้  โดยเสนอแนวทางการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาไว ้

ดงัน้ี 

       1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment analysis) เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

สาํคญัต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัเป้าหมายของหลกัสูตร เน้ือหาการสอน การสอน และการวดัผล บางคร้ัง

อาจเรียกว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ หรือการวิเคราะห์ขอ้จาํกดั ดงันั้น ผูเ้รียน ผูส้อน และสถานการณ์

การเรียนการสอนจึงเป็นแหล่งขอ้มลูสาํคญัในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นส่วนสาํคญั

ของการออกแบบหลกัสูตร เน่ืองจากเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีทาํใหท้ราบว่าหลกัสูตรสามารถนาํไปใชไ้ด ้แนว

ทางการวิเคราะห์ คือ 1) ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 2) ศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา และ             

3) พิจารณาผลของขอ้จาํกดัท่ีมีต่อการออกแบบหลกัสูตร  

       2. การวิเคราะห์ความจาํเป็น (Need analysis) หมายถึง ความจาํเป็นท่ีเป็นเป้าหมาย

ของผูเ้รียน ถือเป็นการวดัประเมินชนิดหน่ึง เช่น ความจาํเป็นของผูเ้รียนในสถานการณ์ส่ือสาร และความ

จาํเป็นในการเรียนรู้ เช่น ส่ิงท่ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งกระทาํเพ่ือเรียนรู้ การวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน มี

ความเก่ียวขอ้งกับความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยู่แลว้ ความรู้ท่ีจาํเป็นต้องมีหรือพฒันาให้ดีข้ึน ในการเก็บขอ้มูล

เก่ียวกบัความจาํเป็นท่ีเป็นเป้าหมาย สามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์รายบุคคล 

การสงัเกตการณ์ การปรึกษากบัผูส้อนและผูเ้รียน และการทดสอบ นอกจากน้ี การวิเคราะห์ความจาํเป็น

ของผูเ้รียน ถือเป็นการวดัประเมินชนิดหน่ึง และสามารถประเมินโดยการพิจารณาความตรง ความ

น่าเช่ือถือ และการสามารถปฏิบติัได ้

       3. หลกัการ (Principles) หมายถึง หลกัแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสองหรือ

ภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาท่ีหน่ึง และทฤษฎีงานวิจยัทางการศึกษาทัว่ไป เป็นแนวทางในการ

คดัเลือกเน้ือหาการสอนและการจดัลาํดบั กาํหนดรูปแบบการสอนและการนาํเสนอ การตรวจสอบและ

วดัผล 

       4. เน้ือหาและการเรียงลาํดบั (Content and sequencing) การคดัเลือกเน้ือหาภาษาและ

เรียงลาํดับของผูส้อนเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษา Nation และ 

Macalister (2010) ลกัษณะดงัน้ี  1) โปรแกรมการสอนภาษาควรฝึกฝนผูเ้รียนให้รู้ถึงวิธีการเรียนภาษา 

เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนภาษามีประสิทธิภาพและมีอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  2) ผูเ้รียนควรมีโอกาส

ซํ้าๆ ในการใหค้วามสนใจส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ในบทบาทท่ีหลากหลาย 3) โปรแกรมการสอนภาษาควร
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ครอบคลุมความรู้ทางภาษา ทกัษะ และกลยุทธ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียนอย่างกา้วหน้า 4) การสอน

เน้ือหาทางภาษาควรเรียงลาํดบั โดยคาํนึงเน้ือหาภาษาท่ีใชบ่้อยมากท่ีสุดและความพร้อมของผูเ้รียนในการ

เรียนรู และเน้ือหาภาษาในการสอนควรมีลาํดบัต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้น้ือหาการเรียนภาษาสามารถสนบัสนุนซ่ึง

กนัและกนัทาํใหผู้เ้รียนสามารถบูรณการความรู้ 

       5. รูปแบบและการนาํเสนอ (Format and presentation) โปรแกรมการสอนภาษาควร

ใหค้วามสมดุลกิจกรรมการเรียนการสอน4 ลกัษณะ ดงัน้ี 1) ขอ้มลูภาษาท่ีมีความหมาย(Meaning-focuses 

input) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ภาษาเป็นอยา่งมาก และควรเป็นขอ้มลูทางภาษาท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ใจ

ได2้) ผลผลิตทางภาษาท่ีเน้นส่ือความหมาย (Meaning-focused output) เก่ียวขอ้งการใชภ้าษาในการพูด

และการเขียนนอกจากการเรียนรู้ขอ้มลูทางภาษาแลว้ ควรใหผู้เ้รียนไดผ้ลิตภาษาในรูปของการพดูและการ

เขียน 3) การเรียนท่ีเนน้ความรู้หลกัภาษา เช่น ระบบเสียง คาํศพัท ์ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และการ

ใชถ้อ้ยคาํและ 4) การพฒันาความคล่องแคล่ว (Fluency development) ในดา้นน้ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการ

เรียนรู้ลกัษณะทางภาษาโดยตรง แต่เก่ียวกบัความคล่องแคล่วในการใชก้ฎภาษาท่ีผูเ้รียนเคยเรียนรู้มาแลว้ 

เง่ือนไขในการพฒันาความคล่องแคล่ว คือ ส่ือการสอนท่ีคุน้เคยและง่าย มุ่งเน้นขอ้ความส่ือสาร ความ

กดดนัใหใ้ชภ้าษาดว้ยความเร็วมากข้ึน และโอกาสในการฝึกฝนความคล่องแคล่ว นอกจากน้ี การสอนควร

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาและการใชภ้าษา 

       6. การตรวจสอบและวดัผล (Monitoring and assessment) การคดัเลือก การนาํเสนอ 

และการวดัผลของส่ือการสอนในโปรแกรมการสอนภาษาข้ึนอยู่กบัการพิจารณาผูเ้รียนและความจาํเป็น

ในการเรียนรู้ เง่ือนไขในการสอน เวลา และแหล่งขอ้มูลของเน้ือหาภาษา นอกจากน้ี ผูเ้รียนควรไดรั้บ

ขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือให้ตนเองปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษา เช่น การทดสอบเล่ือนชั้น การ

สงัเกตการณ์เรียน การทดสอบวินิจฉยัผูเ้รียนดา้นจุดแข็งและจุดอ่อนทางภาษา การทดสอบผลสมัฤทธ์ิการ

เรียนรู้ เป็นตน้ 

       7. เป้าหมาย (Goal) เป้าหมายของบทเรียนภาษาสามารถมุ่งเน้นในเร่ืองภาษา แนวคิด 

ทกัษะ และเน้ือหา (ถอ้ยคาํ) นกัออกแบบหลกัสูตรสามารถแตกเป้าหมายออกเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้

ย่อยๆ ซ่ึงสามารถนําไปใช้ในการตรวจสอบว่าหน่วยการเรียนรู้ของโปรแกรมมีความเหมาะสม และ

รายงานความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและความสาํเร็จของโปรแกรมการสอนภาษา 

       8. การประเมิน (Evaluation) การประเมินเป็นส่วนสาํคญัของการออกแบบหลกัสูตรท่ี

ดี   ประเภทของการประเมิน แบ่งออก 2 ชนิด คือ 1) การประเมินระหว่างกระบวนการเรียนการสอน 

(Formative) มีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ดว้ยการปรึกษา แนะแนว ให้ความช่วยเหลือ 

พฒันาวิชาชีพ การปรับส่ือสารสอน เป็นตน้ และ 2) การประเมินหลงัจบหลกัสูตรการสอน (Summative) 

มีจุดประสงคเ์พ่ือตดัสินประเมินหลกัสูตร โดยดูท่ีผลลพัธก์ารดาํเนินงานและนาํเสนอเป็นรายงาน  
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  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา ตามรูปแบบของ Nation และ Macalister 

(2010) นาํเสนอดงัแผนภูมิท่ี 5 ดงัน้ี 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาของ Nation และ Macalister (2010) 

 

  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาของ Graves (2000) นาํเสนอโดยใชแ้ผนภูมิ 

(Diagram) เพ่ือง่ายต่อการจดจําสําหรับผู ้สอนเพ่ือนําไปพัฒนาโปรแกรมการสอนภาษา โดยมี

กระบวนการพฒันาโปรแกรมการสอนภาษา  8 ประการ ท่ีมีลกัษณะเป็นวงจร ดงัน้ี 1) การกาํหนดบริบท 

2) การวดัความจาํเป็นของผูเ้รียน 3) การอธิบายแนวคิดทฤษฎี และความเช่ือ 4) การกาํหนดเป้าหมายและ

จุดประสงค ์5) การสร้างแนวคิดเก่ียวกบัเน้ือหาการสอน   6) การจดัเน้ือหาการสอนของโปรแกรม 7) การ

พฒันาส่ือการสอน และ 8) การออกแบบการวดัและประเมินผลโปรแกรม โดยกระบวนการพฒันา

หลกัสูตรการสอนภาษา ตามแนวคิดของ Grave (2000) นาํเสนอดงัแผนภูมิท่ี 6 ดงัน้ี 
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษาของ Graves (2000) 

 

  นอกจากน้ี Graves (2000) เสนอแนวทางการออกแบบหลกัสูตรรายวิชา (Course design) 

ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีสมัพนัธ์กนัอยู่ 5 ประการ คือ 1) กาํหนดหลกัการจดัหลกัสูตร 2) ระบุและออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้  3) จดัลาํดบัหน่วยการเรียนรู้ 4) กาํหนดเน้ือหาภาษาและทกัษะของหน่วยการเรียนรู้ และ 

5) ออกแบบจดัการเน้ือหาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี แนวทางและขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรการสอนภาษา 

พบว่ามีลกัษณะร่วมหลายประการร่วมกนั คือ การพฒันาโปรแกรมการสอนภาษาองักฤษนั้น เร่ิมจาก

การศึกษาวิเคราะห์ความจําเป็นของผูเ้รียนภาษาก่อนการวางแผนสร้างโปรแกรม เพ่ือเก็บข้อมูล

รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้รียนในดา้นความสนใจ ปัญหาการเรียนภาษา ลกัษณะการเรียนรู้และการใชก้ลยุทธ์

ในการเรียนภาษา เพ่ือนาํขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นของผูเ้รียน จากนั้นจึงกาํหนดจุดประสงคข์องโปรแกรมการสอน การ

คดัเลือกและการจดัลาํดบัเน้ือหาการเรียนการสอน การคดัเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาการสอน การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในระหว่างการเรียนรู้และเม่ือจบ

โปรแกรมการสอน 
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5.   งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  ในหวัขอ้น้ี มีประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งงานวิจยัภายในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 1) งานวิจยัเก่ียวกบัความสามารถในการ    

ฟัง-พูด 2) งานวิจัยเก่ียวกบักลยุทธ์การฟัง-พูด 3) งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการสอนฟัง-พูด 

และ   4) งานวิจยัเก่ียวกบัความรู้ประชาคมอาเซียน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดงักล่าว ทาํให้ผูว้ิจยั

เกิดความเขา้ใจเร่ืองท่ีศึกษาวิจยัอยา่งชดัเจนและครอบคลุมยิง่ข้ึน ทราบสถานการณ์องคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่และ

ช่องว่างทางการวิจัย ทั้ งน้ี ขอนําเสนอผลงานวิจัยท่ีมีผูท้าํการศึกษาวิจัยมาก่อนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ตามลาํดบัดงัน้ี 

 5.1  งานวจิยัเกีย่วกบัความสามารถในการฟัง-พูด 

  ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการฟัง-พูดภาษาท่ีสอง

หรือภาษาต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธก์ารเรียนภาษาท่ี

สร้างข้ึนในงานวิจยัคร้ังน้ี โดยงานวิจยัดา้นการสอนทกัษะภาษาส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการพฒันา

ทกัษะการอ่านและการใชก้ลยทุธก์ารอ่านเป็นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตาม แนวโนม้ความสนใจศึกษาพฒันา

ทกัษะส่ือสารทางวาจาไดเ้พ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนั โดยศึกษาทกัษะภาษาท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะบูรณาการ

มากกว่าการศึกษาทักษะใดเพียงทักษะเดียว ตามแนวคิดการสอนภาษาท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนมี

ความสามารถในการส่ือสารในสถานการณ์ชีวิตจริง จากการศึกษาค้นควา้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมรายละเอียดไวด้งัน้ี 

  งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น

การศึกษาสภาพปัญหาทกัษะภาษาของผูเ้รียน และมีงานวิจยัท่ีศึกษาผลการทดลองของวิธีสอนโดยใช้

กิจกรรมส่ือสารหลากหลายชนิด ส่ือการสอนและนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงการคน้ควา้และทบทวน

คร้ังน้ี เป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัในการนาํมาใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินวิจยั การกาํหนดกิจกรรมส่ือสาร และ

การออกแบบขั้นตอนการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะการฟัง-พดู รวมทั้งวิธีการการทดสอบ วดัและประเมินผล

ความสามารถในการฟัง-พดูของผูเ้รียน จากการคน้ควา้และรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนาํเสนอโดยสรุป

ดงัน้ี 

  คงศัก ด์ิ  สังฆมานนท์ (2548) ดําเ นินการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการสอนพูด

ภาษาองักฤษและผลของการใชรู้ปแบบการสอนสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยรีาช

มงคล วิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ปีการศึกษา 2546 จาํนวน 210 และมีอาจารยผ์ูส้อน

ภาษาองักฤษ 8 คน เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั ผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัและพฒันาทั้งเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาบริบทและการสร้างรูปแบบการสอน 2) การพฒันารูปแบบการสอน 
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และ 3) การประเมินผลการใชรู้ปแบบการสอนแบบวิจยัปฏิบติัการ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 

แผนการสอน แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบนัทึกการเรียน แบบ

บนัทึกการสร้างสรรคค์วามรู้การพดูภาษาองักฤษดว้ยตนเอง แบบบนัทึกการเรียนรู้การพูดภาษาองักฤษ

แบบร่วมมือกนั แบบประเมินการพดูภาษาองักฤษ แบบประเมินตนเองของนักศึกษา แบบสอบถามและ

แบบสมัภาษณ์นกัศึกษา ทั้งน้ี ผูว้ิจยัพฒันารูปแบบการสอน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การ

แนะนาํโครงงาน จดักลุ่ม และเลือกเร่ืองท่ีจะพดู ขั้นท่ี 2 การเรียนการสอนรูปภาษา ขั้นท่ี 3 การเตรียมบท

พดูและวิธีนาํเสนอ ขั้นท่ี 4 การฝึกพดู และขั้นท่ี 5 การนาํเสนอการพดูและสรุปผล ผลการศึกษาวิจยั พบว่า 

รูปแบบการสอนพูดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการพูดภาษาองักฤษดว้ย

ตนเอง และเรียนรู้แบบร่วมมือกนัสูงข้ึน  

  ยุพดี หินเธาว์ (2550) ศึกษาการพฒันาทักษะการฟังภาษาองักฤษ โดยใช้วีดีทัศน์

ประกอบการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้ นสูง ชั้ นปีท่ี  1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี จาํนวน 28 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาทกัษะพฒันาเพ่ือการส่ือสารภาษาองักฤษ 2 

ในปีการศึกษา 2547 กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผูว้ิจยัใชแ้ผนการสอนโดยใชว้ีดี

ทศัน์ประกอบการสอน จาํนวน 6 แผน ระยะเวลาในการสอนรวม 10 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบเรียนๆ ละ 60 

นาที รวมจาํนวน 20 คาบเรียน และแบบทดสอบความสามารถดา้นทกัษะการฟังก่อนและหลงัการทดลอง 

เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน 

หลงัการใชว้ีดีทศัน์ประกอบการสอน 

  นงสมร พงษ์พานิช (2551) ดาํเนินการวิจยัแบบผสมผสานการวิจยัเชิงคุณภาพและการ

วิจยัเชิงปริมาณ สาํรวจปัญหาการพดูภาษาองักฤษอยา่งเป็นทางการในรูปแบบการพดูนาํเสนอและการพูด

แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ท่ี ชุ ม ช น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดับ ป ริ ญ ญ า ต รี  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จาํนวน 179 คน เป็นนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาการส่ือสารดว้ยวาจา

ในปีการศึกษา 2550 จาํนวน 89 คน และในปีการศึกษา 2551 จาํนวน 90 คน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

ใชแ้บบสอบถาม แบบประเมินค่า การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการพดูภาษาองักฤษอยา่งเป็นทางการในท่ีชุมชนของผูเ้รียน คือ การขาดความ

มัน่ใจในตนเอง เน่ืองจากมีความรู้พ้ืนฐานทางภาษาองักฤษไม่เพียงพอสาํหรับการส่ือสาร มีความรู้ดา้น

คาํศพัท์จาํนวนน้อย และขาดทกัษะการใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง รวมทั้งผูเ้รียนขาดทกัษะคิด

วิเคราะห์และใหเ้หตุผลสนบัสนุนความคิดของตนเองในการพดู นอกจากน้ี การเรียนท่ีมีการลงมือปฏิบติั

อย่างเหมาะสมจริงจังเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องเป็นรายบุคคลจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจและพฒันา

ความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษ 
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  ศรีปทุม นุ่มอุรา (2551) ศึกษาการสอนทกัษะการฟัง-พูดให้กบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ

ทางภาษาตํ่า กลุ่มตวัอยา่งการวิจยั คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จาํนวน 28 คน ไดม้า

จากเกรดเฉล่ียวิชาภาษาองักฤษท่ีผา่นมา ซ่ึงผูเ้รียนไดเ้กรด D และ D+ ในการวิจยัน้ี มีผูส้อน 3 คน เป็นผูมี้

ส่วนร่วมในการสอนเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดีข้ึนต่อการเรียนภาษาองักฤษและเตรียมพร้อมในการ

เรียนรายวิชาภาษาองักฤษอ่ืนต่อไป  ผูว้ิจยัออกแบบการสอนท่ีมีกิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น เกม 

เพลง การแข่งขนั การหาคาํศพัท ์โดยใชเ้วลาในการสอน 60 ชัว่โมง และมอบหมายงานให้ผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมบทบาทสมมติและสถานการณ์จาํลองในวนัสุดทา้ยของการสอน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล

โดย 1) การทดสอบก่อนและหลงัการเรียน (Pretest-posttest)  ซ่ึงการทดสอบทกัษะฟังเป็นขอ้เขียนแบบมี

ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ ส่วนขอ้สอบทกัษะพูดเป็นการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง จาํนวน 10 คาํถาม       

2) แบบทดสอบก่อนและหลงั เพ่ือเก็บขอ้มูลดา้นความสนใจ ความพร้อม และความมัน่ใจของผูเ้รียน       

3) การสงัเกตการณ์ชั้นเรียน 4) แบบสะทอ้นความคิดเห็น และ 5) การประเมินรายวิชา ผลการศึกษาพบว่า 

คะแนนเฉล่ียดา้นทกัษะการฟังและการพดูของผูเ้รียนเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ผูเ้รียนมีความพร้อม ความสนใจ 

และความมัน่ใจในการเรียนและการใชภ้าษาองักฤษเพิ่มข้ึน 

  กลัยารัตน์ เศวตนนัท์ และ กนกวรรณ คนัธากร (2553) ศึกษาการพฒันาทกัษะการฟัง-

พูดภาษาองักฤษ โดยใช้นวตักรรมการจดัการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง สาํหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี กลุ่มตวัอย่างการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยา

วิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงใหม่ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ 2  จาํนวน 30 คน ในปี

การศึกษา 2552 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการสอนทกัษะการฟัง-พูด จาํนวน 6 แผนๆ ละ 2 คาบ

เรียน 12 (คาบเรียนละ 50 นาที) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ โดยวดัความสามารถของผูเ้รียนทั้งก่อนและหลงัการเรียน ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนมี

คะแนนความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษสูงข้ึน หลงัการใชน้วตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

  วชัรี พรหมโชติ (2553) ศึกษาการพฒันาความสามารถดา้นการฟัง-พูดภาษาองักฤษโดย

ใชกิ้จกรรมเสริมทกัษะ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 2 สาขา

การโรงแรม โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ จาํนวน 30 คน โดยใชร้ะยะเวลาในการ

ทดลอง 4 สปัดาห์ ไม่รวมการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 

แผนการสอนทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ กิจกรรมส่งเสริมทกัษะดา้นการฟัง-พดู แบบทดสอบการฟัง-

พดูก่อนและหลงัการทดลอง แบบบนัทึกผลการประเมินความสามารถดา้นการพดู แบบสอบถามความพึง

พอใจต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ และบนัทึกการเรียนรู้หลงัการฝึกสนทนา ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนมี

ความสามารถดา้นการฟัง-พูดหลงัการใชแ้บบฝึกหัดเสริมทกัษะ สูงกว่าก่อนการทดลองใช ้และมีความ

คิดเห็นท่ีดีต่อการใชแ้บบฝึกหดัเสริมทกัษะการฟัง-พดู 
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   วาสนา จ่างโพธ์ิ (2557) ศึกษาพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สําหรับนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน และศึกษาเจตคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 

กลุ่มตวัอยา่งการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 40 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนแห่งหน่ึง ในจงัหวดันครราชสีมา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัเจตคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  ผล

การศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ในการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน มีขั้นการสอนภาษาองักฤษ 5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน ขั้นการฟัง ขั้นการพูด ขั้น

การอ่าน และขั้นการเขียน เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(E1/E2) เท่ากับ 80.20/83.00 จึงสรุปว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการส่ือสารมีเหมาะสม ช่วยให้

นักเรียนเกิดการพฒันาทักษะครบทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งน้ี นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

และนกัเรียนมีเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

  พรพิมล ริยาย และ ธนางกรู ขาํศรี (2555) ศึกษาการพฒันาทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

และเจตคติของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในการช่วยสอน 

กลุ่มตัวอย่างการวิจยั คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จากคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ

สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จาํนวน 37 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษ 1 ปีการศึกษา 2554 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แบบประเมินทกัษะการพดู 2) แบบทดสอบการฟังภาษาองักฤษ 

และ 3) แบบวดัเจตคติท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้ผูเ้รียนทาํ

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และดาํเนินการสอนและให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการฟัง-พูดดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เป็นเวลา 15 สปัดาห์  (45 ชัว่โมง) หลงัจากนั้น ใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

(Posttest) และทาํแบบทดสอบเจตคติท่ีมีต่อโปรแกรมการสอน ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนมีเจตคติต่อ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอยู่ในระดบัปานกลาง และทกัษะการฟังท่ีดีข้ึนหลงัจากไดรั้บการสอน 

นอกจากน้ี ผูเ้รียนมีทกัษะการพดูคล่องแคล่ว พดูถกูหลกัไวยากรณ์ ดา้นการออกเสียง และใชภ้าษาท่าทาง

ในการส่ือสารนอ้ยกว่าก่อนเรียนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  นุชรี ภู่ เงิน (2556) ศึกษาผลจากการใช้บทบาทสมมติต่อการพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่มตวัอยา่งการวิจยั คือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขา

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั จาํนวน  22 คน ในปีการศึกษา 2555 เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบวดัทกัษะพูด และแบบบนัทึกพฤติกรรมการพูดของนักเรียน โดยผูว้ิจยั

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาองักฤษก่อนเรียน (Pretest) และ
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ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ บนัทึกแบบสงัเกตพฤติกรรมการ

พูด และทดสอบความสามารถด้านการพูดหลงัเรียน (Posttest) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทุกคนมี

พฒันาการดา้นทกัษะการพดูดีข้ึน โดยดูจากคะแนนพดูภาษาองักฤษท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัจากใชบ้ทบาทสมมติใน

การเรียนการสอน 

5.2  งานวจิยัเกีย่วกบักลยุทธ์การฟัง-พูด 

  นอกจากงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถในการฟัง-พูด ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวน

งานวิจยัเก่ียวกบักลยทุธก์ารฟัง-พดู จากการศึกษาคน้ควา้พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาการใชก้ล

ยุทธ์เรียนรู้ของผูท่ี้มีทักษะความสามารถแตกต่างกัน โดยศึกษาว่าผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงหรือผูท่ี้

ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ภาษา ว่าใช้กลยุทธ์ใดให้ประสบความสําเร็จ ในขณะท่ีผูเ้รียน

ความสามารถนอ้ยมกัใชก้ลยุทธ์ใดจึงไม่ประสบผลสาํเร็จในการเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการสอนและ

พฒันาทกัษะความเขา้ใจในการฟัง-พดูใหก้บัผูเ้รียนภาษา และมีงานวิจยับางส่วนท่ีศึกษาส่ือการเรียนการ

สอนและกิจกรรมส่ือสารท่ีมีผลต่อการพฒันาความสามารถการฟัง-พูดของผูเ้รียน โดยผูว้ิจยัรวบรวม

นาํเสนอ ดงัน้ี 

  O’Malley และคณะ (1989) สนใจศึกษากลยุทธ์การฟังโดยใชเ้ทคนิคการคิดดงั (Think-

aloud) ของผูเ้รียนชาวสเปนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองในระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 11 คน ท่ีมี

ความสามารถทางภาษาระดบัปานกลาง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีความสามารถสูง และกลุ่มท่ีมี

ความสามารถตํ่า เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ เทคนิคการคิดดงั 3 ระยะ เป็นเวลา 2 สปัดาห์ 

ผูเ้รียนถกูสอบถามและใหอ้ธิบายความคิดในระหว่างกิจกรรมเรียนรู้ความเขา้ใจในการฟัง โดยสามารถ

อธิบายเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาสเปน ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงใชก้ลยุทธ์การฟัง

ทั้งแบบบนลงล่างและแบบล่างไปสู่บน และกลยทุธก์ารฟังท่ีผูเ้รียนมีความสามารถสูงใชแ้ตกต่างกนัจาก

ผูเ้รียนความสามารถตํ่า คือ การตรวจสอบดว้ยตนเอง ความละเอียดถ่ีถว้น และการสรุปความ กล่าวคือ ผูมี้

ทกัษะการฟังท่ีดีมกัวางแผนล่วงหนา้ว่าควรสนใจฟังส่ิงใดขณะท่ีฟัง รักษาความสนใจ และเรียกคืนความ

สนใจเม่ือเกิดความไขวเ้ขว พยายามเขา้ใจเน้ือหาท่ีฟังโดยการเดาความหมายจากบริบทแวดลอ้มและ

เช่ือมโยงส่ิงท่ีไดย้นิกบัโครงสร้างทางความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล ในทางตรงขา้ม ผูฟั้งท่ีมีทกัษะ

นอ้ยไม่สามารถเรียกคืนความสนใจเม่ือประสบความลม้เหลวในการฟัง และตีความหมายแบบคาํต่อคาํ 

รวมทั้งเช่ือมโยงขอ้มลูใหม่ท่ีฟังกบัประสบการณ์และความรู้เดิมเพียงเลก็นอ้ย 

  Ross and Rost (1991) ศึกษาความเข้าใจในการฟังของผูเ้รียนชาวญ่ีปุ่นท่ีเรียน

ภาษาองักฤษในระดบัความสามารถแตกต่างกนั 4 ระดบั คือ ระดบัเร่ิมตน้ ระดบัพ้ืนฐาน ระดบัปานกลาง 

และระดบักา้วหน้า กลุ่มตวัอย่างในแต่ละระดบั จาํนวน 18 คน โดยจดักลุ่มผูเ้รียนในระดบัเร่ิมตน้และ

ระดบัพ้ืนฐานเป็นผูเ้รียนกลุ่มความสามารถน้อย ส่วนผูเ้รียนระดบัปานกลางและระดบักา้วหน้าจดักลุ่ม
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เป็นผูเ้รียนมีความสามารถสูง ผูว้ิจยัฝึกใหผู้เ้รียนใชก้ลยทุธถ์ามคาํถาม 3 ประเภท คือ กลยุทธ์คาํถามทัว่ไป 

กลยุทธ์คาํถามเก่ียวกบัภาษา และกลยุทธ์การสรุปความ ผลการศึกษาพบว่าผูเ้รียนระดับปานกลางและ

ระดบักา้วหนา้มีความเขา้ใจในการฟังดีกว่าเม่ือใหเ้ขียนสรูป ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถ

ในการฟังและความสามารถทางภาษาโดยรวม นอกจากน้ี มีความแตกต่างระหว่างผูเ้รียนทั้ง 2 กลุ่ม คือ 

ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงมีแนวโนม้การใชก้ลยทุธท์างอภิปัญญา ท่ีใชโ้ครงสร้างทางความคิดและความรู้

ภูมิหลงัมากกว่าผูเ้รียนท่ีมีความสามารถนอ้ย  

  Bacon (1992) ศึกษากลยทุธก์ารฟังของนกัศึกษาท่ีเรียนภาษาสเปนโดยใชเ้ทคนิคการคิด

ดงั ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่า ผูเ้รียนใชก้ลยุทธ์พุทธิปัญญามากกว่ากลยุทธ์อภิปัญญา และผูเ้รียน

เพศหญิงใชก้ลยุทธ์อภิปัญญาในสัดส่วนท่ีมากกว่าเพศชาย และจากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพถึงความ

แตกต่างระหว่างผูฟั้งท่ีมีความสามารถมากกว่าและนอ้ยกว่า พบว่า ความสาํเร็จในการฟังมีความเก่ียวขอ้ง

กบัหลายปัจจยั อาทิ การใชก้ลยุทธ์หลากหลาย ความยืดหยุ่นในการเปล่ียนกลยุทธ์ท่ีใช้ แรงจูงใจ การ

ควบคุมตนเอง การรักษาและเรียกคืนความสนใจ และการใชค้วามรู้ภูมิหลงัอย่างเพียงพอ นอกจากน้ี 

ผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มใชว้ิธีการตรวจสอบความเขา้ใจในการฟังเท่ากนั 

  Vandergrift (1993) ศึกษาการใชก้ลยุทธ์เรียนรู้ของนักเรียนมธัยมศึกษาท่ีเรียนภาษา

ฝร่ังเศส จาํนวน   36 คน ในระดบัความสามารถท่ีแตกต่างกนั 4 ระดบั (ระดบัเร่ิมตน้ I ไปถึงระดบัปาน

กลาง III) การเก็บรวบรวมขอ้มูลมี    3 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือเก็บ

ขอ้มูลการใชก้ลยุทธ์การฟังเพ่ือความเข้าใจภาษาฝร่ังเศส ระยะท่ี 2 ใชเ้ทคนิคระลึกขอ้มูล (Stimulated 

recall) ของผูเ้รียนหลงัใชก้ลยทุธก์ารฟัง และระยะท่ี 3 ใชเ้ทคนิคการคิดดงั (Think-aloud) เม่ือผูว้ิจยับนัทึก

เทปเก็บขอ้มลูจึงทาํการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงใชก้ลยุทธ์การ

ฟังหลากหลายมากกว่าผูเ้รียนท่ีมีความสามารถตํ่า นอกจากน้ี ผูว้ิจยัพบว่า มีความแตกต่างสาํคญัในการใช้

ชนิดกลยุทธ์การฟังของผูเ้รียนทั้งสองกลุ่ม กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีมีทกัษะฟังดีใช้กลวิธีอภิปัญญามากกว่า 

โดยเฉพาะการตรวจสอบความเขา้ใจ และการระบุปัญหาการฟัง อาศยัความรู้ทัว่ไป และมองขา้มขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงประเด็น ในขณะท่ีผูเ้รียนความสามารถนอ้ยกว่ามกัติดขดัในการฟังเพราะเสียเวลาและความสนใจ

โดยการใชก้ลยทุธท่ี์ไม่มีประสิทธิผล คือ การแปลภาษาคาํต่อคาํ 

  Dornyei (1995) ศึกษาผลของการสอนกลยุทธ์ส่ือสารท่ีมีต่อการใชก้ลยุทธ์ส่ือสารเพ่ือ

ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการพดูของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง มีอายรุะหว่าง 

15-18 ปี จาํนวน 109 คน จาก  8 ห้องเรียนของโรงเรียนระดบัมธัยม 5 แห่ง ในประเทศฮงัการี ซ่ึงเรียน

หลกัสูตรภาษาองักฤษเหมือนกนั โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มทดลอง 53 คน และกลุ่มควบคุม 56 คน 

เป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัเร่ิมตน้จนถึงระดบัสูง การวิจยัน้ีเป็น

แบบก่ึงทดลอง โดยนกัเรียนกลุ่มทดลองไดรั้บการฝึกอบรมการใชก้ลยุทธ์ส่ือสาร 3 ประเภท คือ กลยุทธ์
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หลีกเล่ียงหรือพดูไม่ตรงประเด็น (Avoidance and replacement strategies) กลยุทธ์พูดออ้มหรืออธิบายคาํ 

(Circumlocution) และกลยุทธ์ใชค้าํเสริม (Fillers or hesitation devices) จากผูส้อน 2 คน จาํนวน 3 

บทเรียนในแต่ละสปัดาห์ ประมาณ 20-40 นาทีต่อคาบเรียน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ดว้ยวิธีดาํเนินการ

สอนกลยุทธ์ส่ือสาร 6 ขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการเรียนการสอนตามหลกัสูตร

ปกติ ซ่ึงไดรั้บการสอนเสริมการสนทนาโดยไม่มุ่งเน้นกลยุทธ์ส่ือสารเฉพาะเจาะจง หลงัจากการสอน 6 

สปัดาห์ ผูว้ิจยักาํหนดใหน้กัเรียนทั้งสองกลุ่มทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทั้งสอบสอบขอ้เขียนและสอบ

ปากเปล่า เป็นการทดสอบการพูดภาษาองักฤษดว้ยการบรรยายเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม การบรรยายภาพ

การ์ตูน และการอธิบายความหมายของคาํในภาษาฮงักาเรียนเป็นภาษาองักฤษ ผลการวิจยัพบว่า นักเรียน

กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนกลยทุธส่ื์อสารประสบผลสาํเร็จในการปรับปรุงความสามารถการพูดส่ือสาร

กล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน นักเรียนกลุ่มทดลองใช้คาํเสริม (Pause 

fillers) เพ่ิมข้ึน และมีผลคะแนนกิจกรรมในการบรรยายคาํศพัท์เพิ่มข้ึน เน่ืองจากไดรั้บการสอนกลยุทธ์

พดูออ้มหรืออธิบายคาํ (Circumlocutions) และผูเ้รียนพดูไดค้ล่องข้ึนเม่ือวดัจากอตัราการพดู (Speech rate) 

ท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากได้รับการสอนกลยุทธ์หลีกเล่ียงหัวข้อ (Topic avoidance) ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมมี

ความเปล่ียนแปลงนอ้ยมากเม่ือเทียบกบักลุ่มทดลอง นอกจากน้ี การท่ีนักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการ

ฝึกใชก้ลยทุธส่ื์อสารทาํใหน้กัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการฝึกใชก้ลยทุธส่ื์อสาร 

  Vandergrift (1996) ศึกษากลยุทธ์เรียนรู้ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีเรียนภาษา

ฝร่ังเศส ในระดับความสามารถแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าผูเ้รียนทุกระดับใช้กลยุทธ์การฟัง 3 

ประเภท คือ กลยทุธอ์ภิปัญญา กลยทุธพุ์ทธิปัญญา และกลยทุธส์งัคมอารมณ์ ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนมีความสามารถ

ในระดบัสูงข้ึน ปริมาณการใชก้ลยุทธ์เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย โดยกลยุทธ์ท่ีใช้มากท่ีสุด คือ กลยุทธ์พุทธิ

ปัญญา รองลงมา คือ กลยทุธอ์ภิปัญญา อยา่งไรก็ตาม ผูเ้รียนเพศหญิงมีแนวโน้มการใชก้ลยุทธ์อภิปัญญา

มากกว่าเพศชาย และถึงแมว้่าผูเ้รียนใชก้ลยทุธท์างสงัคมอารมณ์นอ้ย แต่ก็เพ่ิมข้ึนตามระดบัความสามารถ

ของผูเ้รียน 

  Vandergrift (1997) ศึกษาการใช้กลยุทธ์การฟังของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูงและ

ความสามารถตํ่าโดยใชเ้ทคนิคการคิดดงั กลุ่มตวัอย่างคือ ผูเ้รียนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ีสอง จาํนวน    

21 คน แบ่งเป็น ผูเ้รียนความสามารถในการฟังสูง 10 คน และผูเ้รียนความสามารถในการฟังตํ่า 11 คน 

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการคิดดงั ผลการศึกษาพบความแตกต่างท่ีสาํคญั คือ ผูเ้รียนท่ีมี

ความสามารถในการฟังสูงใชก้ลยทุธอ์ภิปัญญามากกว่าผูเ้รียนอีกกลุ่ม กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีความสามารถใน

การฟังน้อยใชก้ลยุทธ์พุทธิปัญญาในกระบวนเบ้ืองตน้ เช่น การแปลความและการถ่ายโอนความหมาย 

ในขณะท่ีกลุ่มมีความสามารถสูงใชก้ลยทุธอ์ภิปัญญา คือ การตรวจสอบความเขา้ใจ การระบุปัญหาการฟัง 

อยา่งไรก็ตาม ทั้งสองกลุ่มความสามารถใชบ้างกลยทุธพุ์ทธิปัญญาเท่ากนั คือ การสรุปความ ความ การลง
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ความเห็นสรุป การคิดละเอียดลออ 

  Chao (1997) ศึกษาวิจยัแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการใชก้ล

ยุทธ์การฟังของผูเ้รียนชาวจีนท่ีเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผูเ้รียน 229 คน 

ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ผูเ้รียนระดับเร่ิมต้น ระดับปานกลาง และระดับก้าวหน้า แบ่งตามระดับ

ความสามารถในการระลึกขอ้มูล โดยหลงัจากผูเ้รียนชมภาพยนตร์ ผูว้ิจ ัยให้ผูเ้รียนเขียนส่ิงท่ีจดจาํได้

เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีฟังเป็นภาษาจีน และให้ผูเ้รียนทาํแบบสอบถามการใชก้ลยุทธ์การฟัง จากนั้นคดัเลือก

ผูเ้รียนมา 28 คน เป็นผูฟั้งระดบัเร่ิมตน้ 14 คน และระดบักา้วหนา้ 14 คน เพ่ือทาํการสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus 

group interview) ผลจากการศึกษาพบว่า ขอ้มลูการระลึกขอ้ความท่ีไดจ้ากผูเ้รียนทั้ง 3 กลุ่ม ใชก้ลยทุธก์าร

ฟังเหมือนกนั อยา่งไรก็ตาม ผูเ้รียนมีความสามารถสูงใชก้ลยทุธก์ารฟังและมีความตระหนกัการใชก้ลยทุธ์

ฟังมากกว่าผูเ้รียนระดบัปานกลางและระดบัเร่ิมตน้ นอกจากน้ี ผูเ้รียนระดบักา้วหน้ามีความสามารถใน

การตรวจสอบการใชก้ลยทุธก์ารฟังไดดี้กว่าและยดืหยุน่การใชก้ลยทุธม์ากกว่าผูเ้รียนระดบัอ่ืน 

  Thanajaro (2000) ศึกษาผลการใชส่ื้อการสอนเสมือนจริงต่อการพฒันาความเขา้ใจใน

การฟัง การใชก้ลยทุธฟั์ง และทศันคติต่อส่ือการสอนจริงของผูเ้รียนในชั้นเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ี

สอง ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา 7 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 5 คน ท่ีลงทะเบียน

เรียนในชั้นเรียนการพฒันาคาํศพัทแ์ละการฟังเชิงวิชาการ ระดบัความสามารถปานกลางขั้นสูง ศูนยภ์าษา

แห่งหน่ึง เป็นเวลา 7 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

และการสงัเกตการณ์ในชั้นเรียน ผลจากการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนปรับปรุงความเขา้ใจในการฟังหลงัจากใช้

ส่ือการสอนเสมือนจริง และกลยุทธ์การฟังท่ีผูเ้รียนใชบ่้อย คือ การให้ความสนใจต่อผูพู้ดภาษาองักฤษ

และซักถามเม่ือไม่เข้าใจบางส่ิง นอกจากน้ี การใช้ส่ือการสอนฟังช่วยเพ่ิมความมั่นใจในการฟัง

ภาษาองักฤษ และผูเ้รียนมีแรงจูงในในการเรียนภาษาจากการใชส่ื้อการสอนฟังเสมือนจริง 

  Nakatani (2005) ศึกษาการอบรมสร้างความตระหนกัในการใชก้ลยทุธก์ารส่ือสาร (Oral 

communicating strategy: OCS) เพ่ืออธิบายว่ากลยทุธ์ส่ือสารสามารถนาํไปสอนให้กบัผูเ้รียนโดยตรงได้

ในระดบัใด และกลยุทธ์ใดปรับปรุงความสามารถในการส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาวิทยาลยั

เอกชนแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงไดล้งทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองเป็นระยะเวลา  

12 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 90 นาที เป็นเพศหญิงอายรุะหว่าง 18-19 ปี ผูเ้รียนแต่ละคนไดเ้รียนภาษาองักฤษมา

เป็นเวลา 6 ปี ก่อนเขา้เรียนในวิทยาลยั จาํนวน 62 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดย

ผู ้เ รียนในกลุ่มทดลอง ได้รับการสอนเน้นใช้กลยุทธ์ ส่ือสารและการฝึกทักษะทางอภิ ปัญญา 

(Metacognitive skills) อยา่งชดัแจง้ จาํนวน 28 คน กลยุทธ์ท่ีใชส้อน คือ 1) การขอความชดัเจน (Asking 

for clarification) 2) การตรวจสอบความเขา้ใจ (Checking for comprehension) และ 3) การถอดความ 

(Paraphrase) ส่วนผูเ้รียนในกลุ่มควบคุมไดรั้บการเรียนการสอนเช่นเดียวกนั แต่ไม่มุ่งเน้นการสอนกล
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ยุทธ์ส่ือสาร อย่างไรก็ตาม ผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มมีผูส้อนคนเดียวกนัและใชว้ิธีการสอนแนวส่ือสาร และ

กิจกรรมช่องว่างขอ้มลู (Information gap) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย คะแนนการทดสอบพูด

ก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pre-post test scores) ขอ้มูลจากการถอดเทปบนัทึกการสอบ และขอ้มูลการพูด

อธิบายสะทอ้นความคิด ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการอบรมใชก้ลยทุธส่ื์อสารมีคะแนนสอบดีข้ึน

อยา่งมีนยัสาํคญั ในขณะท่ีผูเ้รียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนสอบดีข้ึนแต่ไม่มีนัยสาํคญั ผลจากการวิเคราะห์

ถอดเทปบนัทึกและการสะทอ้นความคิดสนบัสนุนผลการวจิยัวา่ ความสาํเร็จของผูเ้รียนเป็นเพราะการเพ่ิม

ความตระหนกัของการใชก้ลยทุธส่ื์อสารและประโยชน์ของกลยทุธส่ื์อสาร 

  Kongsom (2009) ดาํเนินงานศึกษาผลของการสอนกลยทุธ์ส่ือสารให้นักศึกษาไทยชั้นปี

ท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพระเจา้เกลา้พระนครเหนือ จาํนวน 62 คน ใชร้ะยะเวลาในการ

สอน 12 สัปดาห์ และทดสอบนักศึกษา 12 คน โดยการทาํกิจกรรมพูดส่ือสารและสะท้อนความคิด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถามประเมินตนเองด้านการใช้กลยุทธ์ส่ือสาร 

แบบสอบถามเจตคติ กิจกรรมการพูด และการสะทอ้นความคิด ผลการศึกษาพบว่า การสอนกลยุทธ์

ส่ือสารโดยตรงใหก้บัผูเ้รียน ส่งเสริมใหเ้กิดความตะหนกัถึงประโยชน์ของกลยทุธแ์ละการใชก้ลยุทธ์เพิ่ม

มากข้ึน ผูเ้รียนเห็นว่าการสอนกลยุทธ์ส่ือสารเป็นประโยชน์กบัตน จากผลของแบบสอบถามเจตคติ ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการสอนกลยทุธส่ื์อสาร 

   Amin และคณะ (2011) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการฟังอย่างมีกลยุทธ์และทกัษะ

ความเขา้ใจในการฟังของนกัเรียนมธัยมศึกษา กลุ่มตวัอยา่งการวิจยั คือ นกัเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียน El-

Shimaa secondary school for girls ประเทศอียปิต ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แบบทดสอบ

ความเขา้ใจในการฟัง 2) การสมัภาษณ์  3) แบบสาํรวจการใชก้ลยุทธ์การฟัง และ 4) แบบรายการกลยุทธ์

การฟังและการสะทอ้นความคิด ผลจากการศึกษาพบว่า การฟังอยา่งมีกลยทุธแ์ละความเขา้ใจในการฟัง มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาํคัญ กล่าวคือ ผูเ้รียนท่ีใชก้ลยุทธ์การฟังในระดบัสูง ผลคะแนนการ

ทดสอบความเขา้ใจในการฟังสูงตามไปดว้ย 

  Bidabadi และ Yamat (2011) ศึกษาระดบัความสามารถในการฟัง กลยุทธ์การฟัง และ

ความสมัพนัธร์ะหว่างกลยทุธก์ารฟังและระดบัความสามารถในการฟังของผูเ้รียนชาวอิหร่าน ตวัอยา่งการ

วิจยั คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 92 คน ท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลยัแห่ง

หน่ึง ประเทศอิหร่าน เป็นนักศึกษาเพศหญิงทั้งหมดท่ีกาํลงัเรียนวิชาเอกการสอนภาษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ และแบ่งนกัศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มตามระดบัความสามารถ คือ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ

ระดับขั้นสูง ระดับปานกลาง และระดับเร่ิมต้น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการฟัง (Oxford Placement Test) และ 2) แบบสาํรวจการใชก้ลยุทธ์การฟัง ผลการศึกษา

พบว่า การใช้กลยุทธ์การฟังของผูเ้รียนทั้งสามกลุ่มและระดับความสามารถทางภาษาของผูเ้รียน               
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มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก โดยใชก้ลยุทธ์อภิปัญญา (Metacognitive) มากท่ีสุด ตามดว้ยกลยุทธ์พุทธิ

ปัญญา (Cognitive) และกลยทุธเ์ชิงสงัคมและอารมณ์ (Socio-affective) ตามลาํดบั 

  Abdalhamid (2012) ศึกษาเปรียบเทียบการใชก้ลยุทธ์ความเขา้ใจในการฟังของผูเ้รียน

ชาวอาหรับท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง ระหว่างกลุ่มท่ีมีความสามารถระดบัเก่งและปานกลาง 

จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การทดสอบความเขา้ใจในการฟังและแบบสอบถามการใชก้ล

ยทุธก์ารฟัง โดยกาํหนดใหผู้เ้รียนทาํขอ้สอบวดัความเขา้ใจในการฟังเป็นแบบปรนยัและอตันยั จากนั้นทาํ

แบบสอบถามการใชก้ลยทุธก์ารฟัง ผลการศึกษาพบว่าผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มใชก้ลยทุธอ์ภิปัญญา กลยทุธท์าง

ปัญญา และกลยุทธ์ทางสังคมอารมณ์ กล่าวคือ กลุ่มท่ีมีความสามารถระดับเก่ง ใชก้ลยุทธ์อภิปัญญา

มากกว่ากลุ่มความสามารถปานกลาง และกลยทุธท์างปัญญามีสาํคญัมากท่ีสุดต่อความเขา้ใจในการฟังของ

ทั้งสองกลุ่ม ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะให้ผูส้อนภาษาควรตระหนักต่อการสอนฟัง กระบวนการฟังแบบบนลง

ล่างควบคู่กบักระบวนการฟังแบบล่างไปสู่บน และการใชก้ลยทุธอ์ภิปัญญาในการวางแผนและตรวจสอบ

เพ่ือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการฟัง  

  Gan (2012) ศึกษาสํารวจปัญหาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู 

มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในประเทศฮ่องกง จาํนวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การ

สมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเพ่ือเขา้ใจปัญหาการพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ เป็นเวลาประมาณ 

40-60 นาที โดยให้นักศึกษาอธิบายประสบการณ์เรียนรู้และปัญหาการพูดภาษาองักฤษ ขณะศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี จากการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนไม่มีโอกาสเพียงพอในการพูดภาษาองักฤษในชั้นเรียน 

หลกัสูตรท่ีเรียนไม่มุ่งเนน้การปรับปรุงทกัษะภาษา และสภาพแวดลอ้มของการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ

นอกชั้นเรียนก็ไม่เพียงพอ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม บริบทของ

สถาบนั และการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ผูว้ิจยัเสนอแนะว่าความสามารถทางภาษานอกจากช่วยในดา้น

ทกัษะการสอนแลว้ ยงัเพ่ิมความมัน่ใจในความสามารถดา้นการสอนของผูส้อน ซ่ึงนักศึกษาครูส่วนใหญ่

มีปัญหาการใชภ้าษาองักฤษนอกชั้นเรียน ดงันั้น สถาบนัจึงควรมีหลกัสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะ

การพดูใหก้บันกัศึกษาเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจและโอกาสใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารอยา่งมีความหมาย 

  Chen (2013) ศึกษาปัญหาการฟังภาษาองักฤษและการพฒันากลยุทธ์การฟังของผูเ้รียน

ภาษาชาวไตห้วนั กลุ่มตวัอย่างการวิจยั คือ นักเรียนระดบัวิทยาลยัแห่งหน่ึงในประเทศไตห้วนั จาํนวน   

31 คน ซ่ึงไดรั้บการสอนกลยุทธ์การฟัง เป็นเวลา 14 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชัว่โมง โดยการเก็บขอ้มูลทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นปัญหาการฟังของผูเ้รียน และการแกปั้ญหาโดยการ

ใช้กลยุทธ์การฟังตลอดระยะเวลาในการสอน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการฟังของผูเ้รียนมีการ

เปล่ียนแปลงหลงัจากไดรั้บการสอนกลยทุธก์ารฟัง คือ ดา้นคาํศพัท์ท่ีไม่คุน้เคย อตัราความเร็วในการพูด 

และการเช่ือมเสียง นอกจากน้ี ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ผูเ้รียนมีปัญหาในการฟังน้องลงระดับการฟัง
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เบ้ืองตน้ แต่มีปัญหาในการฟังมากข้ึนในกระบวนการฟังท่ียุ่งยางซบัซอ้นเม่ือพยายามใชก้ลยุทธ์การฟัง

สูงข้ึน 

5.3  งานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตรการสอนฟัง-พูด 

  จากการทบทวนงานวิจยัดา้นการพฒันาหลกัสูตรการสอนฟัง-พูดภาษาองักฤษ พบว่า

งานวิจัยบางส่วนเป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทกัษะการฟังและการพูด โดยใชท้ฤษฎีทาง

ปัญญา และบางส่วนเป็นการพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมภาษาองักฤษระยะสั้น เพ่ือพฒันาทกัษะการพูด

ส่ือสาร ซ่ึงมีจาํนวนไม่มากนกั เม่ือเทียบกบัความสนใจศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาดา้นอ่ืน อาทิ การอ่าน

และการเขียน โดยผูว้ิจยัรวบรวมรายละเอียดมานาํเสนอไว ้ดงัน้ี 

  อารีย ์ปรีดีกุล (2553) ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทกัษะการฟัง-

พดูภาษาองักฤษตามหลกัการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎั กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ัง

น้ี คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม จาํนวน 30 คน โดยผูว้ิจยั

ดาํเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and development) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 

คือ ขั้นตอนท่ี 1) ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานเก่ียวกบัสภาพและปัญหาในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารของนกัศึกษา 

สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในมหาวิทยาลยัราชภฎั และศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอน

ท่ี 2) สร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนท่ี 3) ทดลองใชแ้ละศึกษาผลการใช้

รูปแบบการเรียนการสอน และขั้นตอนท่ี 4) ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน

ดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใชภ้าษา

ส่ือสารหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 และนกัศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ี รูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี  

   สุนีตา โฆษิตชัยวฒัน์ (2555) ศึกษาพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมค่ายภาษาองักฤษเพ่ือ

เสริมสร้างทกัษะการพดูสาํหรับนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 38 คน โดยใชเ้วลาในการทดลอง 20 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความจาํเป็นตอ้งการฝึกอบรมและขอ้มูลพ้ืนฐานในการออกแบบหลกัสูตร 

แบบทดสอบทกัษะการพดู บทเรียนและแผนการจดักิจกรรมค่าย แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสูตร

อบรม ผลจากการศึกษาพบว่า หลกัสูตรค่ายภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์75/75 และนกัศึกษา

มีทกัษะการพูด ความรู้ดา้นกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ และความตระหนักรู้ดา้นทกัษะสังคม หลงัการ

ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเขา้รับการฝึกอบรม 
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   ทศันีย ์ธราพร (2556)  ดาํเนินการศึกษาเพ่ือพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือ

การโรงแรมโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบเน้นภาระงาน เพ่ือส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร กลุ่มตวัอย่างคือ 

นกัศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีท่ี 3 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ จาํนวน 30 คน โดยใชเ้วลาในการทดลอง 30 ชัว่โมง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐาน แบบทดสอบความสามารถการส่ือสารภาษาองักฤษ 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลกัสูตรฝึกอบรม ผลจากการศึกษาทดลองพบว่า นักศึกษามีความจาํเป็น

ตอ้งการรับการฝึกอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเหมาะกบัการนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริง หลกัสูตร

อบรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าท่ีกาํหนดไว ้75/75 นกัศึกษามีความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษสูงข้ึน

หลงัไดรั้บการฝึกอบรม และมีความคิดเห็นต่อหลกัสูตรฝึกอบรมในระดบัดี 

   ปิยมาภรณ์ นาสาทร และคณะ (2556)  ดาํเนินการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการ

เรียนการสอนดา้นการฟังและพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สาํหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดา้นการฟังและพูด

ภาษาองักฤษเพ่ือส่ือสารตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตาแนวทฤษฎี

พหุปัญญา ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นการฟังและ

การพดู และศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ ณ โรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัชยัภูมิ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 84 คน การดาํเนินงานวิจยัเป็นลกัษณะของการวิจยัและพฒันา 3 ระยะ คือ 

ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันารูปแบบการเรียนการสอน และนาํรูปแบบการ

เรียนการสอนไปใชแ้ละประเมินประสิทธิภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน คือ รูปแบบการ

สอน แผนการจัดการเรียนรู้  และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัด

ความสามารถการฟัง-พูด แบบสังเกตพฤติกรรมการฟัง-พูด และแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ ผล

การศึกษาพบว่า ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการฟัง-พดูหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผูเ้รียนมีความฉลาด

ทางอารมณ์อยูใ่นเกณฑดี์  

5.4  งานวจิยัเกีย่วกบัความรู้ประชาคมอาเซียน 

  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัดา้นประชาคมอาเซียน จากการศึกษาคน้ควา้พบว่างานวิจยั

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการกา้วเขา้

สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นการศึกษาดา้นเศรษฐกิจ เช่น ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ การ

รับมือกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจด้านการเมืองความมัน่คง เช่น ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและขอ้พิพาท และดา้นสังคมวฒันธรรมอาเซียน เช่น การส่งเสริมความ

เป็นอตัลกัษณ์ของประเทศ วฒันธรรมพ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ดา้นการเตรียมความพร้อม

เพ่ือส่งเสริมความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ยงัมีงานวิจยัไม่มากนักท่ีสนใจศึกษาการส่งเสริม
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ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ดว้ยการบูรณาการเน้ือหาสาระเขา้กบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ทั้งน้ี ขอนาํเสนอรายละเอียดงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ประชาคมอาเซียน ดงัน้ี 

  พชัราวลยั วงศบุ์ญสิน และคณะ (2555) ดาํเนินการศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาบุคลากร

และผลิตภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ซ่ึงเป็นชุดโครงการวิจยัท่ีครอบคลุมการศึกษาวิจยั 6 

ระดบัการศึกษา คือ ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาผูใ้หญ่ โดยมีวตัถุประสงค์

หลกั 4 ประการ คือ 1) ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีภาคบริการดา้นการศึกษาของไทย

และประเทศสมาชิกอาเซียนทุกระดบั 2) ศึกษาลกัษณะและขอบเขตการเปิดเสรีภาคบริการดา้นการศึกษา

ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 3) ศึกษาวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ขอ้ดี ขอ้เสีย และ

ผลกระทบจากการเปิดเสรีภาคบริการ ภายใตก้รอบความตกลงการคา้บริการของอาเซียน และ 4) ศึกษา

ระดบัและขอบเขตการเปิดเสรีภาคบริการ สาขาบริการการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย และแนวทาง

การพฒันาการศึกษารองรับการเปิดเสรีภาคบริการดา้นการศึกษา ทั้งการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 

หลกัสูตร และรูปแบบการจดัการศึกษา ผลการวิจยัภาคสนามเร่ืองการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย 

พบว่า ผูเ้รียนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวอาเซียนในประเด็นต่าง ๆ 3 ลาํดบัแรก คือ การเมืองและความมัน่คง

อาเซียน อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ มีความรู้พ้ืนฐานในประเด็นลกัษณะทัว่ไปของประเทศอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน และการเปิดเสรีอาเซียนดา้นการศึกษาโดยมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากนั และ

ประเด็นดา้นเศรษฐกิจอาเซียน สังคมและวฒันธรรมอาเซียน โดยมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลางเท่ากนั 

ในขณะท่ีนกัศึกษาใหค้วามเห็นว่า ความรู้ท่ีตอ้งการเพ่ิมเก่ียวกบัอาเซียนในประเด็นต่างๆ อยูใ่นระดบัมาก

ทั้งหมด คือ สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน รองลงมา คือ ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานวิชาชีพอาเซียน 

ประเด็นดา้นเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน และการเปิดเสรีอาเซียนดา้นการศึกษาอยูใ่นระดบัเท่ากนั 

  Thompson  and Thianthai (2008) สาํรวจทศันคติและการตระหนกัรู้เก่ียวกบัอาเซียนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยัชั้นนําของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อาทิ 

มหาวิทยาลยัแห่งชาติของสิงคโปร์ มหาวิทยาลยัมลายา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นต้น ประเทศละ   

200-220 คน รวมจาํนวน 2,170 คน จากรายงานการสาํรวจพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีมุมมองและทศันคติ

ต่ออาเซียนในเชิงบวก และนกัศึกษาจากประเทศลาว กมัพชูา และเวียดนาม มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษ

ต่อความร่วมมือกบัอาเซียน ส่วนนกัศึกษาสิงคโปร์มีมุมมองทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และนกัศึกษาพม่ามี

มุมมองในเชิงลบหรือมีความคลางแคลงใจกบัอาเซียนมากกว่าประเทศอ่ืน นอกจากน้ี นักศึกษาทั้งหมด

เห็นดว้ยว่าตนเองเป็นพลเมืองอาเซียน ร้อยละ 76.8 ส่วนนักศึกษาไทยเห็นดว้ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งตํ่า 

เพียงร้อยละ 67  

  ดา้นความรู้ความเขา้ใจต่ออาเซียน นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถระบุช่ือประเทศสมาชิก

อาเซียนได ้ 9 ประเทศ จาก 10 ประเทศ และสามารถระบุตาํแหน่งประเทศอาเซียนในแผนท่ีได ้7 ประเทศ 
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จาก 10 ประเทศ นักศึกษาสามารถจดจาํธงของอาเซียนได ้เฉล่ียร้อยละ 75 มีเพียง 3 ประเทศท่ีจดจาํธง

อาเซียนไดน้้อยกว่าค่าเฉล่ีย คือ กมัพูชา (ร้อยละ 63) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 36.6) และไทย (ร้อยละ 38.5) 

ตามลาํดบั นอกจากน้ี นกัศึกษาไทยสามารถจดจาํปีท่ีมีการก่อตั้งอาเซียนไดน้้อยท่ีสุด (ร้อยละ 27.5) จาก

ค่าเฉล่ียของภูมิภาคร้อยละ 49.5 จากผลการสาํรวจดงักล่าว ทาํใหท้ราบถึงความรู้ความเขา้ใจและทศันคติ

ต่ออาเซียนของนกัศึกษาไทย ซ่ึงจาํเป็นตอ้งส่งเสริมการเรียนรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัอาเซียนมากข้ึน 

  พรทิวา คงคุณ (2555)  ดาํเนินการวิจยัเชิงพรรณนาเพ่ือศึกษาความรู้ ทศันคติ และความ

พร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชนครินทร์ ชั้นปีท่ี 

1-4 ปีการศึกษา 2544 จาํนวน 180 คน ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 

ประกอบดว้ย แบบสอบถามความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน แบบสอบถามทศันคติต่อการเป็นประชาคม

อาเซียน และแบบสอบถามความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

นักศึกษามีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยู่ในระดบัควรปรับปรุงมากท่ีสุด (ร้อยละ 46.1) โดยมี

คะแนนเฉล่ียดา้นความรู้ความเขา้ใจ 4.17 คะแนน และมีทศันคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยูใ่นระดบั

ดี (ร้อยละ 66.7) โดยคะแนนเฉล่ีย 3.74 คะแนน  นอกจากน้ี นกัศึกษามีความพร้อมต่อการเป็นประชาคม

อาเซียนอยูใ่นระดบัพอใช ้(ร้อยละ 63.3) มีคะแนนเฉล่ีย 3.35 คะแนน จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัเสนอแนะใหมี้

การปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันานกัศึกษา โดยเนน้สมรรถนะดา้นการใชภ้าษา 

และแนะแนวใหรู้้จกัถึงประชาคมอาเซียน ทั้งวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนโดยตรง เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพใหบ้ณัฑิตเขา้สู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  แพรภัทร ยอดแก้ว (2555) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปล่ียนแปลง 

ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน และทศันคติต่อประชาคมอาเซียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราช

ภฎันครปฐม จาํนวน 345 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลด้านภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงอยู่ในระดับสูง มีความรู้เก่ียวกับอาเซียนอยู่ในระดบัมาก และมีทัศนคติต่ออาเซียนอยู่ใน

ระดบัดี โดยเสนอแนะการปลกูฝังทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยมท่ีดีเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนใหก้บันักศึกษา 

เพ่ือไดรั้บรู้ เขา้ใจ และปรับตวัใหพ้ร้อมสาํหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

  กองวิจัยตลาดแรงงาน (2553) รายงานผลการศึกษาเชิงสํารวจจากนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 597 คน ในดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ไม่ทราบเร่ืองการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน และมีเพียงร้อยละ 0.54 ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

ประเด็นปีเร่ิมตน้ของการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี และเง่ือนไขของการเคล่ือนยา้ยแรงงาน แสดงให้เห็นว่า

ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีน้อยและยงัไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 



159 
 
ซ่ึงจะส่งผลใหข้าดการเตรียมความพร้อมและไม่สามารถแข่งขนักบัต่างประเทศได ้

  Warawudhi (2013) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใชภ้าษาองักฤษในขณะฝึกงานกบับริษทั

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยับูรพา เพ่ือเตรียมความพร้อมผูเ้รียนให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานเม่ือไทยก้าวเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กลุ่มตวัอยา่งการวิจยั คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 32 คน วิชาเอก

ภาษาองักฤษ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการวิจยั ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดบักลาง 

และทกัษะการฟัง-พดูเป็นทกัษะใชใ้นการทาํงานมากกว่าทกัษะการอ่านและเขียน นอกจากน้ี ทกัษะการ

ฟัง-พดูเป็นทกัษะท่ียากท่ีสุดและเป็นปัญหาสาํหรับผูเ้รียน 

  วฒันา ปาลโมกข ์(2557) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิการการเรียนวิชาอาเซียนศึกษาโดยการจดัการ

เรียนรู้แบบขบวนการกลุ่มของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค

บริหารธุรกิจกรุงเทพ จาํนวน 33 คน โดยใชแ้บบทดสอบวิชาอาเซียนศึกษา และแบบสอบถามความพึง

พอใจของการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้

เก่ียวกบัอาเซียนเพ่ิมข้ึนหลงัเรียน และมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

  ปานทิพย ์ปูรณานนท ์(2557) ศึกษาสาํรวจความรู้ ทศันคติ และความพร้อมต่อการเป็น

ประชาคมอาเซียนของอาจารยแ์ละนักศึกษา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็น

อาจารยพ์ยาบาล 40 คน และนกัศึกษาพยาบาล 182 คน โดยใชแ้บบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์

พยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยู่ในระดบัพอใช ้มีทศันคติต่อการเป็นประชาคม

อาเซียนอยูใ่นระดบัดี และนกัศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยู่ในระดบัควร

ปรับปรุงและควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน แต่มีทัศนคติต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดบัดี และ

ความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ในระดบัพอใช ้ดงันั้น ความรู้และความพร้อมของอาจารย์

และนกัศึกษาพยาบาลจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา 

  จากการนาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ทบทวนงานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว 

ผูว้ิจยัพบว่ามีช่องว่างการวิจยัท่ีจาํเป็นตอ้งศึกษา กล่าวคือ ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีสนใจศึกษาพฒันารูปแบบ

การสอนกลยุทธ์ภาษาต่างประเทศ ท่ีเน้นกลยุทธ์การฟัง-พูด โดยบูรณาการเน้ือหาสาระอาเซียนกบัการ

เรียนการสอนทกัษะฟัง-พดูภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาไทยในระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัจึงศึกษาพฒันา

รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศในคร้ังน้ี เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ สาํหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ทั้งน้ี การศึกษาวิจยัเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความ

พร้อมดา้นความสามารถในการส่ือสารและความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เป็นการส่งเสริมผูเ้รียนให้มี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของการเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพและมีศกัยภาพในการประกอบวิชาชีพต่อไป

 



 

 

บทที่ 3 

 

วธิีดําเนินการศึกษาวจิยั 

 

  การศึกษาวิจยัเร่ือง "การพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี" เป็นการวิจยัและ

พฒันา (Research and development) มีรูปแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-Experimental research) ท่ีใชแ้บบ

แผนการวิจยัแบบ One group pretest-posttest design (บาํรุง โตรัตน์, 2534) โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั

เพ่ือ 1) ศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ความสามารถในการพูด

ส่ือสาร และหัวขอ้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันารูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา  2) พฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยทุธ์

การเรียนภาษา ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 75/75 และ 3) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกล

ยุทธ์การเรียนภาษา โดยการเปรียบเทียบความสามารถของนักศึกษาในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และ

ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ทั้งก่อนและหลงัการเรียน และขนาดของผล (Effect size) ก่อนและหลงั

การเรียน และความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

วิธีดาํเนินการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนการวิจยั 3 ระยะ ดงัต่อไปน้ี 

  ระยะที่ 1 การศึกษาวเิคราะห์ความจาํเป็นของผู้เรียน (Need analysis) 

 ศึกษาสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นเพ่ือนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้ง ศึกษาหลกัสูตรรายวิชาการฟังและพดูภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (Listening and 

speaking for social interactions) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาของสภายโุรป (CEFR) สาํหรับผูเ้รียนภาษาระดบัปานกลาง (Threshold level หรือ 

B1) เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา สาํหรับรายวิชาการฟังและพูด

ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม โดยใช้เน้ือหาการเรียนเก่ียวกบัความรู้ประชาคมอาเซียน

การศึกษาสาํรวจ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1) ความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ  2) การใชห้น้าท่ี

ภาษาในการพดูส่ือสาร และ 3) หวัขอ้สาระเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ผลจากการศึกษาในระยะท่ี 1 ผูว้ิจยั

นาํไปใชใ้นออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนกลยทุธภ์าษาต่างประเทศต่อไป 
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  ระยะที่ 2  การออกแบบและพฒันา (Design and development)  

 การศึกษาในระยะท่ี 2 น้ี เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธก์ารเรียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟังและการพดูภาษาองักฤษ สาํหรับนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ให้ไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ ก่อนนาํไปใชจ้ริง โดยการนาํผลการศึกษาความจาํเป็นของ

ผูเ้รียนในระยะท่ี 1 มาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ พฒันา และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยั ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ แลว้จึงนาํไปทดลองใช ้(Tryout) กบั

กลุ่มท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งการวิจยัจริง 

  ระยะที่ 3  การทดลองใช้และประเมนิผล  (Implementation and evaluation) 

  การศึกษาในระยะน้ี เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนกลยุทธก์ารเรียนภาษา

ในรายวิชาการฟังและพดูภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม กบักลุ่มตวัอย่างการวิจยัจริง จาํนวน 

30 คน โดยประเมินผลจากการทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) ด้วย

รูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และจากการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งจริง 

  การศึกษาวิจยัทั้ง 3 ระยะ ดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัขอนาํเสนอขั้นตอนและรายละเอียดของการ

ดาํเนินงานในแต่ละระยะของการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

รายละเอียดมีดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาภาษาองักฤษระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา จาํนวน 131 คน 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

  1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียนดา้นความสามารถในการ

ฟังเพ่ือความเขา้ใจ ความสามารถในการพูดส่ือสาร และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ในระยะท่ี 1 

ของการวิจยั คือ นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยั

ราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา จาํนวน 30 คน โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling)  

  1.2 กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ในระยะท่ี 2 ของการวิจัย คือ นักศึกษาสาขา

ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจา้พระยา 

จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) 
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  1.3 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษานาํร่อง (Pilot study) เพ่ือการทดลองใชรู้ปแบบการสอน 

กลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ ท่ีผูว้ิจยัออกแบบและพฒันาข้ึน ในระยะท่ี 2 ของการวิจยั คือ นักศึกษา

สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จ

เจา้พระยา จาํนวน 10 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) 

  1.4 กลุ่มตวัอยา่งจริงในการทดลองใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ 

เม่ือรูปแบบการสอนไดผ้่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและสามารถนาํไปใช้ไดแ้ลว้ ในระยะท่ี 3 

ของการวิจยั คือ นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัศึกษารายวิชาการฟังและพูด

ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (Listening and speaking for social interactions) ในภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา จาํนวน 30 คน โดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple 

random sampling)  

2.  ตวัแปรที่ศึกษา 

  2.1 ตวัแปรอิสระ คือ รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ 

  2.2 ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 2) ความรู้เก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน และ 3) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 

3. ระยะเวลาในการศึกษา 

  ใชเ้วลาการดาํเนินงานศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 เร่ิม

จากการศึกษาเอกสารตาํราท่ีเก่ียวขอ้งและสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี เพ่ือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความ

จาํเป็นของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานสาํคญัท่ีนาํไปใชใ้นการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรรายวิชาการ

ฟังและการพูดภาษาองักฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ เม่ือพฒันา

หลกัสูตรรายวิชา หาคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัดา้นเน้ือหา และค่าความเช่ือมัน่แลว้ นาํไปทดลองนาํร่องกบั

นกัศึกษากลุ่มท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 10 คน จากนั้นจึงนาํขอ้มลูท่ีไดม้าปรับปรุงหลกัสูตรการ

สอน ก่อนนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริงท่ีกาํหนดไวเ้ม่ือเสร็จส้ินกระบวนการทดลองใชรู้ปแบบ

การสอนกบักลุ่มตวัอยา่งแลว้ จึงนาํขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

4. รูปแบบการวจิยั 

  รูปแบบการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบทดลอง (Pre-Experimental research) แบบ One 

group pretest-posttest design (บาํรุง โตรัตน,์ 2534) โดยมีลกัษณะแบบแผนการทดลอง ดงัน้ี 
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การทดสอบก่อนใช้รูปแบบการสอน รูปแบบการสอน การทดสอบหลังใช้รูปแบบการสอน 

T1 X T2 

 

T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ 

T2 หมายถึง  การทดสอบหลงัใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ 

X หมายถึง  รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศท่ีทดลองใช ้

 

5. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 5 เคร่ืองมือ ดงัน้ี 

  5.1 แบบสอบถามความจาํเป็นของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ ความสามารถในการ

ฟังเพ่ือความเขา้ใจ ความสามารถในการพดูส่ือสาร และหวัขอ้สาระเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

  5.2 เอกสารและส่ือประกอบการสอน รายวิชาการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม โดยใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ ประกอบดว้ยบทเรียนท่ี

มีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 10 บทเรียน 

  5.3 แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สาํหรับใชท้ดสอบก่อน

และหลงัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยการทดสอบ 4 ตอน ไดแ้ก่ การสรุปเร่ืองท่ีฟัง (Summarizing) การแสดง

บทบาทสมมติ (Roleplay) การตอบคาํถาม (Quiz) และ ขอ้สอบปรนยัแบบ 4 ตวัเลือก (Multiple choices)  

  5.4 แบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน คือ การตอบคาํถาม (Quiz)  

  5.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยทุธ์

การเรียนภาษา คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามวิธีของ Likert 

scale ในดา้นเน้ือหา ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการใชส่ื้อการสอน 

 

ระยะที่ 1 การศึกษาวเิคราะห์ความจาํเป็นของผู้เรียน (Need  analysis) 

  ในระยะแรกของการดาํเนินวิธีวิจยั มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของ

ผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่าง ในการพฒันาทกัษะความสามารถดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษ และความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ทั้งน้ี โดยศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานของผูเ้รียน 3 ดา้น ไดแ้ก่  1) ความสามารถในการ

ฟังเพ่ือความเขา้ใจ 2) ความสามารถในการใชห้นา้ท่ีภาษาพดูส่ือสาร และ 3) ดา้นความรู้เก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน ซ่ึงเป็นความรู้และความสามารถท่ีผูเ้รียนมีอยู่แลว้เพ่ือทราบข้อมูลเก่ียวกบัตัวผูเ้รียนถึงความ

จาํเป็นต้องเรียนรู้และการพฒันาความสามารถทางภาษาให้ดีข้ึน ดงันั้น ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาคน้ควา้

เอกสาร ตาํรา และวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือศึกษาสาํรวจและ
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วิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง (Self-assessment) ตามความเป็นจริง จากนั้น นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุป

วิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ ในระยะท่ี 2 ของการดาํเนินวิจยัต่อไป รายละเอียดมีดงัน้ี 

  การดาํเนินวิธีวิจยัในระยะท่ี 1 ของการวิจยัน้ีประกอบดว้ยการดาํเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ 

1) การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากตาํรา เอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํมาสงัเคราะห์แนวคิด

ทฤษฎี ทักษะย่อยความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจ การใช้หน้าท่ีภาษาส่ือสารสําหรับการพูด

ภาษาองักฤษ และหัวขอ้เก่ียวกบัสาระเน้ือหาประชาคมอาเซียน 2) การสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมิน

ตนเองของนกัศึกษา 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 4) การวิเคราะห์ขอ้มูล และ 5) การสรุปผลการศึกษาวิจยั 

รายละเอียดแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากตาํรา เอกสาร บทความและงานวิจยั เพ่ือสังเคราะห์แนวคิด

ทฤษฎี ความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ การใชห้น้าท่ีภาษาในการพูดส่ือสาร และความรู้เก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียนผลจากการศึกษาสงัเคราะห์ พอสรุปดงัน้ี 

      1.1 ความสามารถในการฟังเพือ่ความเข้าใจ 

 ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจในหน้าท่ีต่างๆ 

(Listening comprehension functions) ของนกัวิชาการและนกัการศึกษาในศาสตร์การเรียนการสอนภาษา

ท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ หลายท่าน อาทิ Willis (1981), Buck (1990), Weir (1993), Mendelsohn 

(1995), Rost (1994), Richards (2001), Wagner (2004),  และ Vandergrift  กบั Goh (2012) โดยนาํมา

สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะย่อยของความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ซ่ึงมีลกัษณะร่วมกัน

หลายประการนอกจากน้ี ผูว้ิจยัศึกษาความสามารถในการฟังตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา

ของสภายุโรป (CEFR) สําหรับผูเ้รียนภาษาระดับปานกลาง (Threshold level หรือ B1) และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงได้กรอบแนวคิดทฤษฎีเพ่ือใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ

แบบสอบถามสาํรวจความจาํเป็นต้องเรียนรู้และพฒันาทกัษะความสามารถทางภาษาของผูเ้รียน โดย

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีควรมีความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจภาษาองักฤษ จาํนวน 14 ทกัษะ

ยอ่ยการฟัง ดงัน้ี 

   1. ฟังเพ่ือจบัใจความสาํคญัหรือประเด็นหลกั 

2. ฟังเพ่ือเขา้ใจขอ้มลูรายละเอียดเฉพาะเจาะจงบางอยา่ง 

3. ฟังเพ่ือสรุปหรืออนุมานเร่ืองท่ีฟัง 

4. ฟังเพ่ือแยกแยะความจริงและความคิดเห็น 
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5. ฟังเพ่ือคาดการณ์หรือทาํนายเร่ืองท่ีฟัง 

6. ฟังเพ่ือเขา้ใจจุดประสงคข์องผูพ้ดู 

7. ฟังเพ่ือเขา้ใจทศันคติหรือความคิดเห็นของผูพ้ดู 

8. ฟังเพ่ือเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึกของผูพ้ดู 

9. ฟังเพ่ือแยกแยะสาเหตุและผลของเร่ืองท่ีฟัง 

10. ฟังเพ่ือเขา้ใจความหมายโดยนยัของเร่ืองท่ีฟัง 

11. ฟังเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนหรือต่างในเน้ือเร่ืองท่ีฟัง 

12. ฟังเพ่ือเขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัของเร่ืองท่ีฟัง 

13. ฟังเพ่ือเขา้ใจปัญหาและวิธีแกไ้ขปัญหาจากเร่ืองท่ีฟัง 

14. ฟังเพ่ือตดัสินคุณค่าของเร่ืองท่ีฟัง 

1.2 การใช้หน้าที่ภาษาพูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

 ดา้นความสามารถในการพดูส่ือสาร ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีทางภาษา

ในการพูดส่ือสาร(Speaking functions) จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน อาทิ  

Finocchiaro และ Brumfit (1983), Nunan (1989),  Brown (2001), Ek และ Trim (2001), Richards (2001) 

เพ่ือหาลกัษณะร่วมบางประการนอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสามารถในการพูดส่ือสารตามกรอบ

มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสภายโุรป (CEFR) สาํหรับผูเ้รียนภาษาระดบัปานกลาง (Threshold 

level หรือ B1) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงไดก้รอบแนวคิดทฤษฎีเพ่ือใชใ้น

การสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามสาํรวจความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และพฒันาทกัษะความสามารถในการพูด

ส่ือสาร โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีควรมีความสามารถใช้หน้าท่ีภาษาในการพูดส่ือสาร จาํนวน         

18 หนา้ท่ีทางภาษา ดงัน้ี 

   1. พดูเพ่ือทกัทายและตอบรับคาํทกัทายผูอ่ื้น 

2. พดูเพ่ือแนะนาํตนเองและแนะนาํผูอ่ื้น 

3. พดูเพ่ือถามและบอกทิศทางหรือสถานท่ีตั้ง 

4. พดูเพ่ือถามความคิดเห็นผูอ่ื้น และแสดงความคิดเห็นตนเอง 

5. พดูเพ่ือเชิญชวนและตอบรับคาํเชิญชวน 

6. พดูเพ่ือขออนุญาตและตอบรับการอนุญาต 

7. พดูเพ่ือถามและบอกความชอบหรือไม่ชอบ 

8. พดูเพ่ือขอคาํแนะนาํและตอบรับคาํแนะนาํ 

9. พดูเพ่ือถามและบอกการคาดการณ์หรือทาํนายสถานการณ์ 

10. พดูเพ่ือการเปรียบเทียบหรือเปรียบต่าง 
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11. พดูเพ่ือเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ในอดีต 

12. พดูเพ่ือออกคาํสัง่และตอบรับคาํสัง่ 

13. พดูเพ่ือขอร้องหรือขอความช่วยเหลือและการตอบรับ 

14. พดูเพ่ือขอและใหข้อ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบับุคคล  

15. พดูเพ่ือแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเอง 

16. พดูเพ่ืออธิบายสาเหตุและผลของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

17. พดูเพ่ือลาํดบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

18. พดูเพ่ือเร่ิมตน้และจบการสนทนา 

       1.3 หัวข้อสาระเกีย่วกบัอาเซียน 

 ผูว้ิจัยด ําเนินการโดยศึกษาค้นควา้และสังเคราะห์สาระสําคัญด้านเน้ือหาเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน และนําไปใช้กาํหนดหัวเร่ืองของหน่วยการเรียนรู้ โดยอาศยัแหล่งข้อมูลสําคัญท่ี

เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 1) กรมอาเซียน 2) ศูนยข์อ้มูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพนัธ์  3) แหล่งสารสนเทศ

อาเซียน สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 4) หลกัสูตรแกนกลางอาเซียน สาํนักงาน

เลขาธิการอาเซียน สาํนกังานเลขาธิการซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน และ 

5) หนงัสือตาํราเสริมความรู้อาเซียนและบทความเผยแพร่ ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ดงักล่าว นาํมา

สังเคราะห์เน้ือหาประเด็นสาํคญัเพ่ือกาํหนดหัวข้อสาระความรู้อาเซียนในแต่ละด้าน ผลการวิเคราะห์

เน้ือหา ไดห้วัขอ้สาระเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน แบ่งเป็น 2 แนวเร่ือง (Theme) ไดแ้ก่  ความเป็นมา

ของประชาคมอาเซียน และอตัลกัษณ์และความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบกบัผูว้ิจยั

ไดศึ้กษาหลกัสูตรรายวิชาการฟังและพูดภาษาองักฤษเพ่ือปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา และศึกษากรอบความสามารถทางภาษาองักฤษของสหภาพยุโรป (CEFR) ของ

ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอยูใ่นระดบั B1 เพ่ือกาํหนดแนวเร่ืองและหวัขอ้ท่ีใชใ้นหน่วยการเรียนรู้

ใหมี้ความสอดคลอ้ง ทั้งน้ี หวัขอ้เน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียนท่ีใชใ้นการศึกษาความจาํเป็นตอ้นเรียนรู้ มี

ดงัน้ี 

  1. คาํขวญัและความเป็นมาของอาเซียน   

2. ท่ีตั้งและอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3. สภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน 

4. ชนชาติและประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน 

5. ลกัษณะการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 

6. เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

7. วนัชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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8. สินคา้นาํเขา้และส่งออกของประเทศสมาชิกอาเซียน 

9. หน่วยเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน 

10. ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

11. การประกอบอาชีพของประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียน 

12. ศาสนาและความเช่ือของประเทศสมาชิกอาเซียน 

13. ภาษาประจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

14. อาหารประจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

15. ดอกไมป้ระจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

16. เร่ืองเล่าหรือนิทานพ้ืนบา้นของประเทศสมาชิกอาเซียน 

17. เคร่ืองแต่งกายประจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

18. เทศกาลและประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน 

19. บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

20. แหล่งหรือสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศสมาชิกอาเซียน 

21. ระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียน 

22. ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  

 ขั้นที่ 2 การสร้างแบบสอบถามสํารวจความจาํเป็นของผู้เรียน 

 ผูว้ิจยันาํผลขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นท่ี 1 มาใช้

เป็นกรอบแนวคิดในการกาํหนดรายการข้อคาํถาม เพ่ือสร้างแบบสอบถามความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และ

พฒันาทักษะความสามารถทางภาษาสําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ท่ีมีลกัษณะแบบเลือกตอบ (Checklist) 

เพ่ือใหผู้ต้อบประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยแบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 

1) หวัเร่ืองความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 22 ขอ้ ตอนท่ี 2) ความสามารถในการฟังเพ่ือความ

เข้าใจ จ ํานวน 14 ข้อ และตอนท่ี 3) ความสามารถในใช้หน้าท่ีภาษาพูดส่ือสาร จ ํานวน 18 ข้อ ซ่ึง

กาํหนดค่าการประเมินในแต่ละตอน ดงัน้ี 

  ความรู้/ความสามารถมากท่ีสุด มีค่าคะแนน 5 

  ความรู้/ความสามารถมาก  มีค่าคะแนน 4 

  ความรู้/ความสามารถปานกลาง มีค่าคะแนน 3 

  ความรู้/ความสามารถนอ้ย มีค่าคะแนน 2 

  ความรู้/ความสามารถนอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนน 1 
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ขั้นที่ 3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

หลงัจากผูว้ิจัยสร้างและพฒันาแบบสอบถามสําหรับผูเ้รียนกลุ่มตัวอย่างเสร็จสมบูรณ์

แลว้ จึงจดัเตรียมแบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอย่าง สําหรับการศึกษาวิจยัในระยะท่ี 1 น้ี ซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นตอ้งการ

เรียนรู้และพฒันาทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ โดยให้นักศึกษากลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 จาํนวน 30 คน 

ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นการประเมินตนเองตามความเป็นจริง นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 

4 ระดบัปริญญาตรี  สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ทั้งน้ี 

ผูว้ิจยัเป็นผูน้าํแบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูลดว้ยตนเอง พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและ

จุดประสงคข์องแบบสอบถามจากนั้นผูว้ิจยัตรวจสอบความครบถว้นของแบบสอบถาม และเก็บรวบรวม

ข้อมูล ก่อนนําไปวิเคราะห์ผลการศึกษาสํารวจความจาํเป็นต้องเรียนรู้และพฒันาทักษะการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ ท่ีผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเองไว ้

ขั้นที่ 4  การวเิคราะห์ข้อมูลความจาํเป็นของผู้เรียน 

  เม่ือผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีกลุ่มตวัอย่างไดก้รอกขอ้มูล 

และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมคืนมาครบแลว้ ผูว้ิจยันําข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ คือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D) เพ่ืออธิบายความจาํเป็นของผูเ้รียนในการเรียนรู้เน้ือหาสาระ

ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มพูนความสามารถในการฟังและการพูดภาษาองักฤษ จากการคาํนวณ

ค่าสถิติในแต่ละข้อคําถาม  ผู ้วิจัยนําผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียรายข้อมาจัดเรียงล ําดับ (Ranking)  

ความสาํคญัก่อนหลงัโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่างความรู้และความสามารถท่ี

ผูเ้รียนมีอยู่แลว้ กบัระดบัความจาํเป็นท่ีผูเ้รียนคิดเห็นว่าตนเองควรไดรั้บการเสริมสร้างและพฒันา ซ่ึง

ผูว้ิจยัจดัลาํดบัตามความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากสุดไปยงัน้อยสุดตามลาํดบั เน่ืองจากการจดัเรียงลาํดบั

ดงักล่าวน้ี เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ 

โดยใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างหน่วยการเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียนในระยะท่ี 2 ต่อไป ซ่ึงเป็นขั้นการพฒันา

หลกัสูตรรายวิชา โดยใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา รายละเอียดผลการวิเคราะห์ความจาํเป็น

ของนกัศึกษา โดยจดัอนัดบัจากมากไปนอ้ย ปรากฏดงัตารางท่ี 2-4 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความจาํเป็นตอ้งพฒันาดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ  

 

ลาํดับ

ที ่

 

ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ 

(N=30) 

ความสามารถการฟัง 

ที่นักศึกษามีอยู่ 

ความจาํเป็นต้อง

พัฒนาทกัษะการฟัง 
ผลต่างของค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

1 
ท่านสามารถฟังเพื่อจบัใจความสาํคญัหรือ

ประเดน็หลกั 
3.52 1.20 3.84 1.06 0.32 0.14 

2 ท่านสามารถฟังเพื่อสรุปหรืออนุมานเร่ืองท่ีฟัง 3.39 1.18 3.70 1.06 0.31 0.12 

3 
ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจขอ้มูลรายละเอียด

เฉพาะเจาะจงบางอยา่ง 
3.58 1.15 3.87 1.04 0.29 0.11 

4 ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจจุดประสงคข์องผูพู้ด 3.48 1.27 3.76 1.22 0.28 0.05 

5 
ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะเหตุและผลของเร่ือง

ท่ีฟัง 
3.33 1.22 3.61 1.14 0.28 0.08 

6 
ท่านสามารถฟังเพื่อคาดการณ์หรือทาํนายผลของ

เร่ืองท่ีฟัง 
3.57 1.18 3.84 1.08 0.27 0.10 

7 
ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึก

ของผูพู้ด 
3.43 1.29 3.68 1.27 0.25 0.02 

8 
ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์

ก่อนหลงัของเร่ืองท่ีฟัง 
3.48 1.20 3.72 1.15 0.24 0.05 

9 
ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะความจริงและความ

คิดเห็น 
3.43 1.21 3.65 1.21 0.22 0.11 

10 
ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจทศันคติและความ

คิดเห็นของผูพู้ด 
3.49 1.16 3.70 1.07 0.21 0.09 

 

   จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการฟังท่ีมีอยู่เดิมของนักศึกษา อยู่ใน

ระดบัปานกลางถึงมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 – 3.58) และมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาการพูดส่ือสาร อยู่ใน

ระดับปานกลางถึงมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 – 3.87)  เม่ือนําผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียรายข้อมาจัด

เรียงลาํดบั จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่างความสามารถท่ีนักศึกษามีอยู่แลว้ กบั

ระดบัความจาํเป็นท่ีนกัศึกษาคิดเห็นว่าตนเองควรไดรั้บการเสริมสร้างและพฒันา โดยจดัลาํดบัตามความ

 



170 
 
แตกต่างของค่าเฉล่ียมากสุดไปยงันอ้ยสุด 10 อนัดบั ดงัน้ี 1) ฟังเพ่ือจบัใจความสาํคญั 2) ฟังเพ่ือสรุปเร่ือง

ท่ีฟัง 3) ฟังเพ่ือขอ้มลูเฉพาะเจาะจง 4) ฟังเพ่ือเขา้ใจจุดประสงคข์องผูพ้ดู 5) ฟังเพ่ือแยกแยะเหตุและผล 6) 

ฟังเพ่ือคาดการณ์ 7) ฟังเพ่ือเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของผูพู้ด 8) ฟังเพ่ือเขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์ 9) ฟังเพ่ือ

แยะแยะความจริงและความคิดเห็น และ 10) ฟังเพ่ือเขา้ใจทศันคติของผูพ้ดู 

 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความจาํเป็นตอ้งพฒันาดา้นการใชห้นา้ท่ีภาษาในการพดูส่ือสาร 

  

ลาํดับ

ที ่

 

ความสามารถในการพูดส่ือสาร 

(N=30) 

ความสามารถพูด 

ที่นักศึกษามีอยู่ 

ความจาํเป็นต้อง

พัฒนาทกัษะ 
ผลต่างของค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

1 
ท่านสามารถพูดเพื่อถามความคิดเห็นและแสดง

ความคิดเห็นของตนเอง 
3.35 1.16 3.62 1.28 0.27 0.12 

2 ท่านสามารถพูดเพื่อเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ในอดีต 3.58 1.15 3.81 1.29 0.23 0.14 

3 ท่านสามารถพูดเพื่อเปรียบเทียบหรือเปรียบต่าง 3.48 1.27 3.67 1.41 0.19 0.14 

4 
ท่านสามารถพูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์

ของตนเอง 
3.33 1.22 3.49 1.25 0.16 0.03 

5 
ท่านสามารถพูดเพื่อขอคาํแนะนาํและตอบรับ

คาํแนะนาํ 
3.57 1.18 3.72 1.23 0.15 0.05 

6 
ท่านสามารถพูดเพื่ออธิบายสาเหตุและผลของเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึง 
3.43 1.29 3.55 1.35 0.12 0.06 

7 
ท่านสามารถพูดเพื่อแสดงความชอบหรือไม่ชอบ

เกี่ยวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
3.29 1.20 3.40 1.12 0.11 0.08 

8 ท่านสามารถพูดเพื่อบอกทิศทางหรือสถานท่ีตั้ง 3.53 1.26 3.64 1.11 0.11 0.15 

 



171 
 

ลาํดับ

ที ่

 

ความสามารถในการพูดส่ือสาร 

(N=30) 

ความสามารถพูด 

ที่นักศึกษามีอยู่ 

ความจาํเป็นต้อง

พัฒนาทกัษะ 
ผลต่างของค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

9 
ท่านสามารถพูดเพื่อขออนุญาตและตอบรับการ

อนุญาต 
3.21 1.14 3.31 1.03 0.10 0.11 

10 
ท่านสามารถพูดเพื่อบอกการคาดการณ์หรือ

ทาํนาย 
3.43 1.22 3.53 1.08 0.10 0.14 

    

   จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการพูดส่ือสารท่ีมีอยู่เดิมของนักศึกษา 

อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 – 3.58) และมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาการพดูส่ือสาร อยู่

ในระดบัปานกลางถึงมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 – 3.81)  เม่ือนาํผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียรายขอ้มาจัด

เรียงลาํดบั จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่างความสามารถท่ีนักศึกษามีอยู่แลว้ กบั

ระดบัความจาํเป็นท่ีนกัศึกษาคิดเห็นว่าตนเองควรไดรั้บการเสริมสร้างและพฒันา โดยจดัลาํดบัตามความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียมากสุดไปยงันอ้ยสุด 10 อนัดบั ดงัน้ี 1) พดูเพ่ือถามและแสดงความคิดเห็น 2) พดูเพ่ือ

เล่าเร่ืองเหตุการณ์ในอดีต 3) พูดเพ่ือเปรียบเทียบหรือเปรียบต่าง 4) พูดเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ

ตนเอง 5) พูดเพ่ือขอและตอบรับคาํแนะนาํ 6) พูดเพ่ือบอกสาเหตุและผล 7) พูดเพ่ือแสดงความชอบ

หรือไม่ชอบ 8) พดูเพ่ือบอกทิศทาง 9) พดูเพ่ือขออนุญาตและการตอบรับ 10) พูดเพ่ือบอกการคาดการณ์

หรือการทาํนาย 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ ดา้นหวัขอ้สาระความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 

ลาํดับ

ที ่

 

หัวข้อความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

(N=30) 

ความรู้พืน้ฐานที่

นักศึกษามีอยู่ 

ความจาํเป็นต้อง

เรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลต่างของค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

1 อาหารประจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.48 1.20 3.80 1.02 0.34 0.18 

2 
แหล่งหรือสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.35 1.18 3.80 1.06 0.27 0.14 

3 
เร่ืองเล่าหรือนิทานพื้นบา้นของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.58 1.15 3.80 1.01 0.23 0.14 

4 สภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.48 1.27 3.65 1.14 0.17 0.14 

5 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.57 1.22 3.73 1.19 0.16 0.03 

6 สินคา้และบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.49 1.18 3.65 1.12 0.16 0.05 

7 เทศกาลและประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.43 1.29 3.59 1.23 0.16 0.06 

8 
ระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.33 1.20 3.49 1.12 0.16 0.08 

9 ศาสนาและความเช่ือของประเทศสมาชิก 3.35 1.16 3.49 1.09 0.14 0.07 

10 คาํขวญัและความเป็นมาของอาเซียน 3.47 1.24 3.59 1.18 0.12 0.06 

 

  จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการฟังท่ีมีอยู่เดิมของนักศึกษา อยู่ใน

ระดบัปานกลางถึงมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 – 3.58) และมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาการพูดส่ือสาร อยู่ใน

ระดับปานกลางถึงมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49 – 3.80)  เม่ือนําผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียรายข้อมาจัด

เรียงลาํดบั จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่างความรู้ท่ีนักศึกษามีอยู่แลว้ กบัระดบั

ความจาํเป็นท่ีนกัศึกษาคิดเห็นว่าตนเองควรไดรั้บการเสริมสร้างความรู้ โดยจดัลาํดบัตามความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียมากสุดไปยงัน้อยสุด 10 อนัดบั ดงัน้ี 1) อาหารประจาํชาติ 2) สถานท่ีท่องเท่ียว 3) เร่ืองเล่า

หรือนิทานพ้ืนบา้น 4) สภาพภูมิอากาศ 5) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 6) สินคา้และบริการ 7)  เทศกาลและประเพณี 
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8) การคมนาคมขนส่ง 9) ศาสนาและความเช่ือ และ 10) คาํขวญัและความเป็นมาของอาเซียน 

ขั้นที่ 5 การสรุปผลการศึกษาความจาํเป็นของผู้เรียนด้านความสามารถในการฟัง ความสามารถ

พูดส่ือสาร และความรู้เกีย่วกบัอาเซียน 

  จากการศึกษาวิเคราะห์สาํรวจความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน การ

พฒันาความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจ และการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 จาํนวน 30 คน ผูว้ิจัยได้นําข้อมูลมาสรุปผลการศึกษาจาก

แบบสอบถามท่ีผูเ้รียนประเมินตนเองไว ้และใชเ้ป็นขอ้มลูพ้ืนฐานสาํคญัในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร

รายวิชา โดยใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศในระยะท่ี 2 ต่อไป รายละเอียดการ

สรุปผลการสาํรวจความจาํเป็นของผูเ้รียน มีดงัน้ี 

5.1 ด้านความสามารถในการฟังเพือ่ความเข้าใจ 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียนเพ่ือพฒันาความสามารถในการฟังเพ่ือความ

เขา้ใจของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 จาํนวน 30 คนพบว่า ผูเ้รียนประเมินตนเองว่ามีความจาํเป็นตอ้ง

เสริมสร้างความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจภาษาองักฤษ จาํนวน 10 ทกัษะยอ่ย ดงัน้ี 

1. การฟังเพ่ือจบัใจความสาํคญัหรือประเด็นหลกั 

2. การฟังเพ่ือเขา้ใจขอ้มลูรายละเอียดเฉพาะเจาะจง 

3. การฟังเพ่ือสรุปหรืออนุมานเร่ืองท่ีฟัง 

4. การฟังเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่าง 

5. การฟังเพ่ือแยกแยะสาเหตุและผล 

6. การฟังเพ่ือแยกแยะความจริงและความคิดเห็น 

7. การฟังเพ่ือคาดการณ์หรือทาํนาย 

8. การฟังเพ่ือเขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์ 

9. การฟังเพ่ือเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึกของผูพ้ดู 

10. การฟังเพ่ือเขา้ใจจุดประสงคห์รือเจตนาของผูพ้ดู 

 5.2  ด้านความสามารถในการพูดส่ือสาร 

  ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียนเพ่ือพฒันาความสามารถในการพูดส่ือสาร

ภาษาองักฤษของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 จาํนวน 30 คน พบว่า ผูเ้รียนประเมินตนเองว่ามีความ

จาํเป็นตอ้งพฒันาความสามารถในการพดูส่ือสาร จาํนวน 10  หนา้ท่ีทางภาษา ดงัน้ี 

1. การพดูเพ่ือถามและแสดงความคิดเห็น 

2. การพดูเพ่ือเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ในอดีต 

 



174 
 

3. การพดูเพ่ือเปรียบเทียบหรือเปรียบต่าง 

4. การพดูเพ่ือแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ 

5. การพดูเพ่ือขอและตอบรับคาํแนะนาํ 

6. การพดูเพ่ืออธิบายสาเหตุและผล 

7. การพดูเพ่ือแสดงความชอบหรือไม่ชอบ 

8. การพดูเพ่ือบอกทิศทางหรือสถานท่ีตั้ง 

9. การพดูเพ่ือขอและการตอบรับการขออนุญาต 

10. การพดูเพ่ือบอกการคาดการณ์หรือการทาํนาย 

5.3 ด้านหัวข้อสาระความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

  ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียนด้านหัวเร่ืองสาระเก่ียวกับประชาคม

อาเซียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 จาํนวน 30 คน พบว่า ผูเ้รียนประเมินตนเองว่า มีความ

จาํเป็นตอ้งเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัอาเซียน 10 หวัเร่ือง คือ 1) อาหารประจาํชาติ 2) แหล่งท่องเท่ียวหรือ

สถานท่องเท่ียว 3) เร่ืองเล่าหรือนิทาน  4) สภาพภูมิอากาศ 5) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 6) สินคา้และบริการ       

7) เทศกาลหรือประเพณีท่ีสาํคญั 8) คาํขวญัและความเป็นมาของอาเซียน 9) ศาสนาและความเช่ือ และ  

10) การคมนาคมขนส่ง 

  โดยผูว้ิจยันาํหวัเร่ืองดงักล่าวไปใชใ้นการคดัเลือกเน้ือหาสาํหรับบทฟัง โดยนาํเน้ือหามา

ดดัแปลงตามความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ และมีความน่าสนใจสาํหรับผูเ้รียน ซ่ึงกาํหนดเป็นหวั

เร่ือง (Theme) สาํหรับหน่วยการเรียนรู้ ท่ีใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ จาํนวน 

10 หน่วยการเรียนรู้ ตามลาํดบัดงัน้ี 

 หน่วยท่ี  1   สถานท่ีท่องเท่ียว  หน่วยท่ี  6   ความเป็นมาอาเซียน 

หน่วยท่ี  2    อาหารประจาํชาติ  หน่วยท่ี  7    เร่ืองเล่านิทานพ้ืนบา้น 

หน่วยท่ี  3    สภาพภูมิอากาศ  หน่วยท่ี  8    เทศกาลประเพณี  

 หน่วยท่ี  4    บุคคลท่ีมีช่ือเสียง  หน่วยท่ี  9    การคมนาคมขนส่ง 

 หน่วยท่ี  5    สินคา้และบริการ  หน่วยท่ี  10    ศาสนาความเช่ือ  

  หลังจากผูว้ิจัยได้ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียนในการเสริมสร้าง

ความสามารถดา้นการฟัง-พดูภาษาองักฤษและความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จากการใชเ้คร่ืองมือการ

ศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบประเมินตนเองตามประสบการณ์และความเป็น

จริงของตนเอง จึงนาํขอ้มูลความจาํเป็นของผูเ้รียนไปใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินการวิจยัในระยะต่อไป คือ 

ระยะการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑก่์อนนาํไปใชใ้นการทดลองสอนกบักลุ่มตวัอยา่งจริง 
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ระยะที่ 2  การออกแบบและพฒันาหลกัสูตร (Design and development) 

  การดาํเนินงานวิจยัในระยะท่ี 2 น้ี เป็นการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรรายวิชาการฟัง

และการพดูภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ี ผูว้ิจยันาํผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลความจาํเป็นของผูเ้รียนกลุ่มตัวอย่าง ท่ีไดม้าจากการศึกษาในระยะท่ี 1 ประกอบด้วย         

1) ความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ 2) ความสามารถในการพดูส่ือสาร และ 3) สาระความรู้เก่ียวกบั

อาเซียน ซ่ึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูเ้รียนเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นขอ้มลูจาํเป็นในการออกแบบ

และพฒันาหลกัสูตรรายวิชา ทั้งน้ี การดาํเนินศึกษาวิจยัในระยะน้ี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การ

ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรท่ีใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธก์ารเรียนภาษา และ 2) การนาํหลกัสูตรท่ีได้

ออกแบบไปศึกษานาํร่อง (Pilot study) ก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง รายละเอียดมีดงัน้ี 

 2.1 การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการสอนที่ใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา 

  โดยการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจาํเป็นของผูเ้รียนมาใชใ้นการออกแบบและ

พฒันาหลกัสูตร ท่ีใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาขั้นตอนการดาํเนินงานส่วนน้ี ประกอบดว้ย 

1) ขั้นการออกแบบหลกัสูตรท่ีใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา และ 2) ขั้นการพฒันาและ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประเมินผล รายละเอียดมีดงัน้ี 

 ขั้นที่ 1 การออกแบบหลกัสูตรทีใ่ช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา 

  ในขั้นการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรรายวิชาการฟังและการพูดภาษาองักฤษ โดยใช้

รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาครอบคลุมการดาํเนินงานต่างๆ 5 ส่วน ดงัน้ี 1) กาํหนดจุดประสงค์

การเรียนรู้ 2) กาํหนดเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 3) กาํหนดกระบวนการเรียนการสอน 4) กาํหนดการ

ประเมินผลการเรียนรู้ และ 5) ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้ิจ ัยก ําหนด

รายละเอียดไวต้ามลาํดบั ดงัน้ี 

       1. กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้หลกัสูตรรายวิชาการฟังและพดูภาษาองักฤษเพ่ือการ

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมโดยนาํการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานความ

จาํเป็นของผูเ้รียนในระยะท่ี 1 มากาํหนดเป้าหมายหลกัในการพฒันาความสามารถในการฟังและการพูด 

และความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ซ่ึงการกาํหนดจุดประสงค์ของหลกัสูตรมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) จุดประสงค์ดา้น

ความรู้ (Knowledge: K) คือ ความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ การใชห้น้าท่ีทางภาษาพูดส่ือสาร 

และ 2) จุดประสงคด์า้นกระบวนการเรียนรู้(Process: P) คือ การใชก้ลยุทธ์การฟังและการพูด ทั้งน้ี การ

กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้มีความสาํคญัต่อการพฒันากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้การพฒันา

หลกัสูตรการเรียนการสอน เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยัน้ี รายละเอียดของจุดประสงค์มี

ดงัน้ี 
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          1.1 จุดประสงคด์า้นความรู้ (K) ผูว้ิจยักาํหนดความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ 

และการใชห้นา้ท่ีภาษาในการพดูส่ือสารของแต่ละบทเรียน ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีกาํหนดไวใ้น

หน่วยการเรียนรู้ และมีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนสามารถฝึกใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา 

เพ่ือพฒันาทกัษะการฟังและการพดูส่ือสารภาษาองักฤษได ้ทั้งน้ี หน้าท่ีภาษาในการพูดส่ือสารท่ีกาํหนด

นั้น สามารถประเมินผลการเรียนรู้และความสามารถในการส่ือสารได ้ผูว้ิจยัจึงกาํหนดทกัษะย่อยดา้นการ

ฟังและหนา้ท่ีภาษาในการพดู ดงัน้ี 

      ดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ประกอบดว้ยจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี

กระจายอยูใ่นแต่ละบทเรียน จาํนวน 10 จุดประสงค ์ไดแ้ก่ 1) ฟังเพ่ือจบัใจความสาํคญัหรือประเด็นหลกั 

2) ฟังเพ่ือเข้าใจข้อมูลรายละเอียดเฉพาะเจาะจง 3) ฟังเพ่ือสรุปหรืออนุมานเร่ืองท่ีฟัง 4) ฟังเพ่ือ

เปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่าง 5) ฟังเพ่ือแยกแยะสาเหตุและผล 6) ฟังเพ่ือแยกแยะความจริงและ

ความคิดเห็น 7) ฟังเพ่ือคาดการณ์หรือทาํนาย 8) ฟังเพ่ือเขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์ 9) ฟังเพ่ือเขา้ใจอารมณ์และ

ความรู้สึกของผูพ้ดู และ 10) ฟังเพ่ือเขา้ใจจุดประสงคห์รือเจตนาของผูพ้ดู 

      ดา้นความสามารถในการพดูส่ือสาร ประกอบดว้ยจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกระจายอยู่

ในแต่ละบทเรียน จาํนวน 10 จุดประสงค์ ไดแ้ก่ 1) พูดเพ่ือเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ในอดีต 2) พูดเพ่ือ

เปรียบเทียบหรือเปรียบต่าง 3) พูดเพ่ือขอแนะนาํและตอบรับคาํแนะนาํ 4) พูดเพ่ืออธิบายสาเหตุและผล  

5) พูดเพ่ือแสดงความชอบหรือไม่ชอบ 6) พูดเพ่ือบอกทิศทางหรือสถานท่ีตั้ ง 7) พูดเพ่ือบอกการ

คาดการณ์หรือการทาํนาย 8) พูดเพ่ือถามความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็น 9) พูดเพ่ือขออนุญาตและ

ตอบรับการขออนุญาต และ 10) พดูเพ่ือขอและใหข้อ้มลูเก่ียวกบับุคคล 

      1.2 จุดประสงค์ด้านกระบวนการเรียนรู้  (P) ผู ้วิจัยก ําหนดกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใชใ้นการฟังและการพดู ประกอบดว้ย กลยทุธก์ารฟัง ไดแ้ก่ การคาดเดาส่ิงท่ีกาํลงั

จะไดฟั้งโดยใชต้วัช้ีแนะเชิงบริบท (Contextual clues) ได ้การใหค้วามสนใจท่ีนํ้ าเสียงของผูพู้ดเพ่ือเขา้ใจ

ความรู้สึก การจดบนัทึกคาํสาํคญัในขณะฟังเพ่ือใชใ้นการสรุปอนุมานเร่ืองท่ีฟัง การใชภ้าษาท่าทางใน

การส่ือความหมาย การเลือกฟังขอ้มูลท่ีสาํคญั การจดักลุ่มคาํท่ีไดย้ินเพ่ือสรุปเน้ือหาของบทฟัง และกล

ยทุธก์ารพดู ไดแ้ก่ การใหค้าํอธิบายแทนการใชค้าํศพัทท่ี์ไม่รู้จกั การเจรจาหาความหมายเพ่ือยืนยนัความ

เขา้ใจ การใชค้าํเสริมเพ่ือถ่วงเวลาในการคิดคาํพูด การใชค้าํท่ีมีความหมายเหมือนกนัแทนคาํศพัท์ท่ีไม่

รู้จกัหรือไม่คุน้เคย การใชโ้ทนเสียงหรือนํ้ าเสียงเพ่ือส่ือความหมายท่ีแตกต่าง การคิดคาํข้ึนมาเอง เป็นตน้ 

ซ่ึงรายละเอียดของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้งหมด ไดน้าํเสนอในตารางแสดงกาํหนดเน้ือหาของหน่วยการ

เรียนรู้ ดงัปรากฎในตารางท่ี 4 

 2. กาํหนดเน้ือหาสาระเรียนรู้ ผูว้ิจยัดาํเนินการกาํหนดเน้ือหาสาระอาเซียน ในหลกัสูตร

รายวิชาการฟังและพดูภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการ
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ฟังและการพดูภาษาองักฤษ และบูรณาการความรู้เก่ียวกบัอาเซียนใหก้บันกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง โดยนาํผล

ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียนในระยะท่ี 1 มาใชใ้นการกาํหนดหัวขอ้เร่ือง จาํนวน   

10 เร่ือง ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาเอกสารตาํรา ประกอบการสอน อาทิ หนังสือความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ส่ือวีดีทศัน์

ภาษาองักฤษท่ีเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต บทความ และเว็บไซต์เผยแพร่ขอ้มูลอาเซียน เช่น กรมอาเซียน 

กระทรวงการต่างประเทศ เวบ็ไซตห์ลกัของ ASEAN ทั้งน้ี ผูว้ิจยัพิจารณาคดัเลือกเน้ือหาและดดัแปลงให้

เหมาะสมกบัความสนใจและระดบัความสามารถทางภาษาของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั

แนวเร่ืองตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) ของผูเ้รียนระดบัปานกลาง 

(Threshold level) คือ ระดบั B1 และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร รายวิชาการฟังและพูดภาษาองักฤษเพ่ือการ

ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา โดย

เน้ือหาบทฟังสาํหรับพฒันาทกัษะการฟังมีโครงสร้างภาษาและการใชภ้าษาในหน้าท่ีต่างๆ ชดัเจน ซ่ึง

ผูว้ิจัยก ําหนดเน้ือหาบทฟัง (Text type) ในรูปแบบบทสนทนา (Dialogue) และบทพูดคนเดียว 

(Monologue) ซ่ึงมีความยาวในการฟังไม่เกิน 3 นาที ในแต่ละบทฟัง (Richards, 2008) ในหวัขอ้หน่วยการ

เรียนรู้ 10 หน่วย ดงัน้ี 

 หน่วยท่ี 1 สถานท่ีท่องเท่ียว ช่ือเร่ือง Why Should You Go to Bali? มีเน้ือหาเก่ียวกบั

สถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย บทฟังเป็นบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 2 บทฟัง 

โดยผูว้ิจยัเป็นผูแ้ต่งบทสนทนาข้ึนมา ใหมี้เน้ือหาการสนทนาเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองบาหลี  

 หน่วยท่ี 2 อาหารประจาํชาติ ช่ือเร่ือง Malay Local Breakfast มีเน้ือหาเก่ียวกบัอาหาร

ประจาํชาติของประเทศมาเลเซีย บทฟังเป็นบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 2 บทฟัง โดยผูว้ิจยัเป็นผูแ้ต่ง

บทสนทนาข้ึนมา ให้มีเน้ือหาการสนทนาเก่ียวกับช่ืออาหารและลกัษณะของอาหารประจาํชาติของ

มาเลเซีย 

 หน่วยท่ี 3 สภาพภูมิอากาศ ช่ือเร่ือง Typhoons in the Philippines มีเน้ือหาเก่ียวกบัสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศฟิลิปปินส์ บทฟังเป็นบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ  1 บทฟัง โดยผูว้ิจยัเป็นผูแ้ต่ง

บทสนทนาข้ึนมา ให้มีเน้ือหาการสนทนาเก่ียวกับสภาพอากาศและพายุไต้ฝุ่ นท่ีเกิดข้ึนในประเทศ

ฟิลิปปินส์ และวีดีทศัน์ 1 เร่ือง เป็นการพดูบรรยายประสบการณ์ท่ีเคยพบเจอพายใุนประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึง

ผูว้ิจยัคดัเลือกมาจากเวบ็ไซต ์

 หน่วยท่ี 4 บุคคลท่ีมีช่ือเสียง ช่ือเร่ือง The Lady of Myanmar มีเน้ือหาเก่ียวกบับุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงในประเทศพม่า บทฟังเป็นบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 1 บทฟัง โดยผูว้ิจัยเป็นผูแ้ต่งบท

สนทนาข้ึนมา ใหมี้เน้ือหาการสนทนาเก่ียวกบัรางวลัท่ีไดรั้บของบุคคลมีช่ือเสียง และวีดีทศัน์ 1 เร่ือง เป็น

การพดูแสดงความคิดเห็นต่อการเมืองการปกครองในประเทศพม่า ซ่ึงผูว้ิจยัคดัเลือกมาจากเวบ็ไซต ์
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 หน่วยท่ี 5 สินคา้และบริการ ช่ือเร่ือง Wow! Let’s Go Shopping มีเน้ือหาเก่ียวกบัแหล่ง

ขายสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสิงคโปร์ บทฟังเป็นบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 2 บทฟัง โดยผูว้ิจยั

แต่งบทสนทนาข้ึนมา ให้มีเน้ือหาการสนทนาเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้ในแหล่งขายสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง

ของประเทศสิงคโปร์ 

 หน่วยท่ี 6 ความเป็นมาของอาเซียน ช่ือเร่ือง Together We Can มีเน้ือหาเก่ียวกบัประวติั 

ความเป็นมาของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน บทฟังเป็นบท

สนทนาแบบไม่เป็นทางการ 2 บทฟัง โดยผูว้ิจยัแต่งบทสนทนาข้ึนมา ใหมี้เน้ือหาการสนทนาเก่ียวกบัวนั

ก่อตั้ง ความร่วมมือ และจุดมุ่งหมายของอาเซียน 

 หน่วยท่ี 7 เร่ืองเล่านิทานพ้ืนบา้น ช่ือเร่ือง Are You Fond of a Folktale? มีเน้ือหาเก่ียวกบั

นิทานพ้ืนบา้นของประเทศเวียดนาม บทฟังเป็นบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 1 บทฟัง โดยผูว้ิจยัแต่ง

บทสนทนาข้ึนมา ใหมี้เน้ือหาการสนทนาเก่ียวกบันิทานพ้ืนบา้นท่ีมีช่ือเสียงของไทย และวีดีทศัน์ 1 เร่ือง 

เป็นเร่ืองเล่านิทานพ้ืนฐานของประเทศเวียดนาม ซ่ึงผูว้ิจยัคดัเลือกมาจากเวบ็ไซต ์

 หน่วยท่ี 8 เทศกาลประเพณี ช่ือเร่ือง Early Morning Alms at Luang Prabang มีเน้ือหา

เก่ียวกบัประเพณีสาํคญัของเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว บทฟังเป็นบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ    

2 บทฟัง โดยผูว้ิจยัแต่งข้ึนมา ใหมี้เน้ือหาการสนทนาเก่ียวกบัประเพณีการตกับาตรตอนเชา้ ของประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 หน่วยท่ี 9 การคมนาคมขนส่ง ช่ือเร่ือง Amazing Local Transport มีเน้ือหาเก่ียวกบัการ

คมนาคมขนส่งในประเทศเวียดนาม บทฟังเป็นบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 2 บทฟัง โดยผูว้ิจยัแต่ง

ข้ึนมา ใหมี้เน้ือหาการสนทนาเก่ียวกบัยานพาหนะทอ้งถ่ินของประเทศเวียดนาม  

 หน่วยท่ี 10 ศาสนาความเช่ือ ช่ือเร่ือง Brunei Interesting Facts มีเน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ

และขอ้ปฏิบติัของชาวอิสลาม ประเทศบูรไน บทฟังเป็นบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 2 บทฟัง โดย

ผูว้ิจยัแต่งข้ึนมา ใหมี้เน้ือหาการสนทนาเก่ียวกบัขอ้หา้มตามความเช่ือของชาวอิสลาม  

 ในการสร้างหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 บทเรียนดงักล่าว ผูว้ิจยันาํแนวคิดขั้นตอนการสอน

และการจดักิจกรรมเรียนรู้ในแต่ละขั้น มาจากการสงัเคราะห์รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาของ 

Oxford (1990), Chamot และคณะ (1999), Cohen (1998), Harris และ Grenfell (1999), และ Vandergrift 

และ Tafaghodtari (2010) จึงไดข้ั้นการสอนและกิจกรรมเรียนรู้เป็นแนวคิดของตนเองในการศึกษาวิจยั

คร้ังน้ี 

   3. กาํหนดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอนกลยุทธ์

การเรียนภาษา มีจุดประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ โดยการสอนคาํศพัท์ ประโยค

แสดงหน้าท่ีภาษาในการส่ือสาร (Language expressions) การใชก้ลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูด ซ่ึง
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ผูว้ิจยันาํกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีไดศึ้กษาสงัเคราะห์จากนักวิชาการและนักการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีได้

เสนอแลว้ มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา ซ่ึง

ประกอบดว้ย 6 ขั้นสอน ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1 ขั้นสร้างความตระหนกั (Awareness raising) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียน

ตระหนักถึงความสาํคัญและประโยชน์ของกลยุทธ์การเรียนภาษา และความรู้เก่ียวกับสาระอาเซียน 

กล่าวคือ 1) กิจกรรมอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัสาระอาเซียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น และ

นาํเสนอความรู้เดิมท่ีมีเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในเน้ือหาสาระท่ีจะเรียน

ต่อไป แลว้จึงแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้และรายละเอียดกิจกรรมให้กบัผูเ้รียน และ 2) กิจกรรมอภิปราย

ร่วมกนัเก่ียวกบักลยทุธก์ารฟังท่ีตนเองเคยใชใ้นสถานการณ์การฟังเพ่ือความเขา้ใจ ปัญหาท่ีเคยพบ และ

วิธีการแกไ้ขปัญหาในการฟังภาษาองักฤษท่ีผูเ้รียนเคยใช ้โดยผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและ

ตระหนักถึงปัญหาการฟังท่ีเคยประสบด้วยตนเองโดยตรง ช่วยให้ผูเ้รียนสร้างภาพแนวคิดของ

สถานการณ์ท่ีจะเรียนรู้ ดว้ยการประมวลความรู้และประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการฟังภาษาองักฤษ ผูส้อน

เสนอแนะกลยทุธท่ี์ใชแ้กไ้ขสถานการณ์การฟังท่ีผูเ้รียนอาจไม่เคยรู้จกั ไม่คุน้เคย หรือไม่ไดต้ระหนักถึง

ประโยชน์ของการใชก้ลยทุธก์ารฟังมาก่อน ซ่ึงผูเ้รียนไดภ้าพแนวคิดและเขา้ใจสถานการณ์ท่ีจะไดเ้รียนรู้

ในขั้นต่อไป  

 ขั้นท่ี 2. ขั้นเตรียมการก่อนฟัง (Pre-Listening) ในขั้นน้ี มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความพร้อม

ในการฟังให้กบัผูเ้รียนก่อนการฟังและปูพ้ืนฐานความเข้าใจให้กบัผูเ้รียน ก่อนไดย้ินบทฟังท่ีมีเน้ือหา

สาระเก่ียวกบัอาเซียน ผูส้อนจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความสนใจ มีแรงจูงใจในการฟัง มีความคาดหวงั เพ่ือ

ส่งเสริมความเขา้ใจในการฟังอาทิ กิจกรรมเรียนรู้ดา้นคาํศพัท์ การคาดเดาส่ิงท่ีกาํลงัจะไดฟั้งจากภาพ 

คาํศพัท์ และคาํถามนาํ (Guiding questions)  เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนมีความคาดหวงัเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะไดฟั้ง 

รวมทั้งมีจุดประสงคใ์นการฟังเพ่ือขอ้มลูท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อการเขา้ใจ 

   ในขั้นก่อนฟัง ผูส้อนนาํเสนอกลยทุธก์ารฟังตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยการใหข้อ้มลู

รายละเอียดท่ีสาํคญัและวิธีการใชก้ลยทุธ์การฟัง อธิบายพร้อมยกตวัอย่าง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนถามตอบ 

แสดงความคิดเห็น ซ่ึงกลยุทธ์การฟังท่ีใช้สอน นํามาจากแนวคิดกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาของ Oxford 

(1990) และกาํหนดกลยุทธ์การฟัง ประกอบดว้ย 1) การคาดการณ์ส่ิงท่ีจะไดฟั้งจากตวัช้ีแนะเชิงบริบท 

(Visual and contextual clues) 2) การมุ่งสนใจฟังโทนเสียงของผูพู้ดเพ่ือเขา้ใจความรู้สึกและทศันคติ       

3) การจดักลุ่มของคาํท่ีไดย้นิเพ่ือสรุปอนุมาน 4) การจดบนัทึกขณะฟัง 5) การจบัคาํสาํคญัท่ีแสดงถึงความ

คิดเห็นของผูพ้ดู 6) การใหค้วามสนใจคาํหรือขอ้มลูท่ีไดย้นิซํ้าบ่อยๆ หรือประเด็นท่ีผูพ้ดูมกัพูดซํ้ า 7) การ

สงัเกตองคป์ระกอบของคาํเพ่ือเขา้ใจความหมาย 8) การสนใจประโยคคาํพดูท่ีลดรูปคาํ 9) การตระหนกัถึง

เจตนาของผูพู้ด ส่ือความหมายตรงหรือความหมายแฝง 10) การสังเกตสีหน้าท่าทางผูพู้ดเพ่ือเข้าใจ
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ความหมาย 11) การตระหนกัถึงรูปแบบภาษาท่ีผูพ้ดูเลือกใช ้เพ่ือเขา้ใจสถานะความสัมพนัธ์ระหว่างผูพู้ด 

12) การตระหนักถึงประโยคท่ีมีการเช่ือมเสียงระหว่างคาํในภาษาพูด 13) การมุ่งสนใจเลือกฟังส่ิงท่ี

ตอ้งการขอ้มลู 14) การสังเกตคาํท่ีผูพู้ดเลือกใชเ้พ่ือเขา้ใจความรู้สึกหรือทศันคติ และ 15) การเช่ือมโยง

ความรู้เดิมท่ีมีเพ่ือเขา้ใจเร่ืองท่ีฟัง เม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมดา้นความรู้และกระบวนการเรียนรู้ จึงใหผู้เ้รียน

ไดฝึ้กฝนทกัษะการฟังเพ่ือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยุทธ์การฟังท่ีเรียนรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ฟังจริงในขั้น

ต่อไป 

 ขั้นท่ี 3. ขั้นฝึกฟัง (Listening practice) มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกฝนการใชก้ลยทุธก์าร

ฟัง เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการฟังเพ่ิมข้ึน และไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสาระอาเซียนท่ีไดจ้ากบท

ฟัง ในขั้นน้ี ผูส้อนเตรียมชุดคาํถามนาํเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนมีภาพแนวคิดและคาดการณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟัง 

โดยผูส้อนเตรียมบทฟัง 2 ชุด พร้อมแบบฝึกหัดทดสอบความเขา้ใจหลงัจากฟังแลว้ ในแต่ละบทฟังให้

ผูเ้รียนไดฟั้งมากกว่า 1 คร้ังกล่าวคือ 1) การฟังคร้ังแรก เพ่ือใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบัเร่ืองท่ีฟัง และระบุขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการฟัง 2) การฟังคร้ังท่ีสอง เพ่ือใหผู้เ้รียนตอบคาํถามจากแบบฝึกหดัท่ีกาํหนดให ้และจึงตรวจสอบ

ความเข้าใจหรือความถูกตอ้งของเน้ือหาท่ีฟัง และ 3) หากผูเ้รียนมีข้อสงสัยบางประเด็นในเร่ืองท่ีฟัง 

ผูส้อนจะเปิดใหฟั้งอีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้ง 

 ขั้นท่ี 4. ขั้นศึกษาภาษา (Language focus) หลงัจากผูเ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือหาสาระจาก

บทฟังแลว้ ในขั้นน้ี มีจุดประสงคเ์พ่ือ 1)ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาวิเคราะห์กฎและการใชภ้าษาส่ือสารท่ีไดย้ินใน

บทฟัง เช่น รูปคาํศพัท ์สาํนวนคาํพดู และประโยคท่ีแสดงหนา้ท่ีทางภาษาในการพดูส่ือสาร (Expressions) 

เช่น การขอและตอบรับคาํแนะนาํ การแสดงความคิดเห็น เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย การแสดงความชอบ

หรือไม่ชอบ การขอและบอกทิศทาง รวมทั้ง การนาํเสนอเกร็ดความรู้ (Language tips) ท่ีเป็นประโยชน์ใน

การใชภ้าษาพดูใหก้บัผูเ้รียน โดยผูเ้รียนร่วมกนัวิเคราะห์กฎภาษาและการใชภ้าษา และจึงทาํแบบฝึกหัด

เพ่ือทดสอบความรู้ความเขา้ใจท่ีเรียนมา และ 2) ให้ผูเ้รียนมีความพร้อมก่อนกิจกรรมการใชภ้าษาพูด

ส่ือสารต่อไป หลงัจากผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัอาเซียนและความรู้ทางภาษาแลว้  

 ขั้นท่ี 5. ขั้นฝึกพูด (Speaking practice) เม่ือผูเ้รียนมีความรู้ทางภาษาและเน้ือหาสาระ

เก่ียวกบัอาเซียนแลว้จึงกาํหนดใหผู้เ้รียนพดูส่ือสารเก่ียวกบัเน้ือหาสาระอาเซียนท่ีตนเองไดเ้รียนมา โดย

สร้างความตระหนักถึงความสาํคัญของการใชก้ลยุทธ์การพูดในขั้นน้ี เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนอภิปราย

ร่วมกนัถึงปัญหาในการพดูภาษาองักฤษ และวิธีการแกปั้ญหาเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์พูดส่ือสาร ทาํ

ใหผู้เ้รียนเกิดภาพแนวคิดและความเขา้ใจจากประสบการณ์ตรงท่ีเคยประสบมาก่อน  

  หลงัจากนั้น ผูส้อนจึงนาํเสนอกลยุทธ์การพูดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการให้

ขอ้มลูรายละเอียดท่ีสาํคญัและวิธีการใชก้ลยทุธก์ารพดู อธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนถาม

ตอบ แสดงความคิดเห็น ซ่ึงกลยุทธ์การพูดท่ีใชส้อนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นการ
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แกปั้ญหาการพดูส่ือสาร และหลีกเล่ียงการลม้เหลวในการพดู โดยนาํแนวคิดกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาของ 

Oxford (1990) มาใชใ้นการกาํหนดกลยทุธก์ารพดูส่ือสาร ประกอบดว้ย 1) การเลือกหวัขอ้ท่ีเหมาะสมใน

การพูด 2) การใชค้าํท่ีมีความหมายเหมือนกันแทนคาํศพัท์ ท่ีไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคย (Approximation)       

3) การเน้นคาํเพ่ือแสดงความสําคัญ (Stress) 4) การใช้โทนเสียงสูงตํ่ าเพ่ือให้ความหมายท่ีแตกต่าง 

(Intonation) 5) การใชโ้ทนเสียงเพ่ือบ่งบอกความรู้สึกและทศันคติ 6) การจดัระเบียบความคิดก่อนการพูด 

7) การอธิบายลกัษณะแทนการใช้คาํศพัท์ท่ีไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคย (Circumlocution) 8) การเจรจา

ความหมายเพ่ือยนืยนัความเขา้ใจ (Negotiation of meaning) 9) ใชค้าํเสริมเพ่ือขอเวลาในการคิด (Filler 

words) 10) การสลบัภาษาเม่ือไม่สามารถคิดคาํศพัทไ์ด ้(Code switching) 11) การสร้างคาํใหม่ข้ึนเอง เม่ือ

ไม่รู้คาํศพัท ์(Word coinage) และ 12) การใชค้าํอเนกประสงค ์(All purpose word) แทนคาํศพัทท่ี์ไม่รู้ 

 เม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมดา้นความรู้และกระบวนการเรียนรู้ จึงให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะ

การพดูส่ือสาร โดยใชก้ลยทุธก์ารพดูท่ีนาํเสนอนั้นไปใชใ้นกิจกรรมส่ือสาร เช่น กิจกรรมบทบาทสมมติ 

กิจกรรมสัมภาษณ์ กิจกรรมเล่าเร่ือง การโตว้าที เป็นการออกแบบกิจกรรมมีทั้งรายกลุ่มและรายคู่ เม่ือ

ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการใชก้ลยทุธก์ารพดู โดยใชเ้น้ือหาสาระอาเซียนผ่านกิจกรรมพูดส่ือสารต่างๆ ไดอ้ย่าง

เหมาะสมแลว้ จึงใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถในการฟัง-พดูส่ือสารในขั้นต่อไป 

 ขั้นท่ี 6. ขั้นนาํไปใช้ส่ือสาร (Language production) เป็นขั้นสุดทา้ยท่ีมีเป้าหมายให้

ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถทางภาษา (Performance)หลงัจากการฝึกฝนอยา่งเหมาะสมแลว้ ผา่นกิจกรรม

ส่ือสาร เช่น บทบาทสมมติ การสมัภาษณ์ การอธิบายภาพ การเล่าเร่ืองเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนนาํความรู้

และทกัษะไปใชส่ื้อสารไดเ้องโดยอิสระ หลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมเรียนรู้แลว้จึงใหผู้เ้รียนร่วมกนัอภิปราย

และสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถทางภาษาของตนเองในกิจกรรมส่ือสาร และประเมินผล

การใชก้ลยทุธก์ารฟังและการพดูท่ีตนเองนาํไปใชใ้นกิจกรรมเรียนรู้ท่ีผา่นมา รวมทั้งการอภิปรายร่วมกนั

เพ่ือหาหนทางแกไ้ขปรับปรุงความสามารถทางภาษา และการวางแผนการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

   4. กําหนดการประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู ้วิจัยก ําหนดรูปแบบการทดสอบ

ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียน ความสามารถใน

การฟังเพ่ือความเขา้ใจ การใชห้น้าท่ีภาษาพูดส่ือสาร การใชก้ลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูด ท่ีผูเ้รียน

ได้รับการฝึกฝนจากการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ ใน

หลกัสูตรรายวิชาการฟังและพดูเพ่ือการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม การทดสอบและประเมินผล ประกอบดว้ย  

2 ส่วน คือ การทดสอบประจาํบท และการทดสอบก่อนและหลงัเรียน ดงัน้ี 

       4.1 การประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน (Formative evaluation) เป็นการ

ประเมินผลประจาํหน่วยเรียนรู้ เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยท่ี
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กาํหนดไว ้จาํนวน 10 หน่วย โดยใชก้ารประเมินจากแบบฝึกหดัทา้ยบท เพ่ือเป็นการวดัความรู้และความ

เขา้ใจภาษาโดยตรงจากเร่ืองท่ีเรียน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1)  ดา้นความสามารถในการฟัง หลงัจากการฝึก

ฟังและใชก้ลยทุธก์ารฟัง  และ 2) ดา้นความสามารถในการพูด ในขั้นนาํไปใช ้เพ่ือนาํคะแนนเก็บประจาํ

หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดท่ีไดไ้ปหาค่าประสิทธิภาพใหไ้ดต้ามเกณฑ์ 75 ตวัแรก (E1) รายละเอียดการเก็บ

คะแนนมีดงัน้ี 

       4.1.1 ดา้นความสามารถในการฟัง ผูว้ิจยัเก็บคะแนนประจาํหน่วยการเรียนรู้ทุกบท 

โดยใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดัทดสอบความเขา้ใจในการฟัง เป็นขอ้สอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 

ขอ้ๆ ละ 1 คะแนน หลงัจากไดย้นิบทฟัง 2 คร้ัง มีคะแนนเต็ม 10 และใชเ้วลาในการทาํขอ้สอบไม่เกิน 20 

นาที  

     4.1.2 ดา้นความสามารถในการพูด ผูว้ิจยัเก็บคะแนนประจาํหน่วยการเรียนรู้ทุกบท 

โดยให้นักศึกษาจับคู่ เพ่ือแสดงบทบาทสมมติ 1 สถานการณ์ กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 

(Rubric score) ประกอบดว้ย 5 ดา้นๆ ละ 5 คะแนน คือ 1) ความคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความเขา้ใจ 

(Comprehension) 3) ความถกูตอ้ง (Accuracy)   4) ความสาํเร็จของงาน (Task achievement) และ 5) การ

ใชภ้าษาท่าทาง (Body language) มีคะแนนเต็ม 25 และใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมบทบาทสมมติคู่ละไม่

เกิน 5 นาที 

  4.2 การประเมินผลหลงัการเรียนการสอน (Summative evaluation) เพ่ือนาํขอ้มูลไปใช้

ในการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีสร้างข้ึน ใหไ้ดต้ามเกณฑ์ 

75 ตวัหลงั (E2) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้เม่ือจบหลกัสูตรรายวิชาการฟังและพูดเพ่ือการปฏิสัมพนัธ์

ทางสงัคม เม่ือใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ โดยผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือการวิจยั เพ่ือ

ทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบชุดเดียวกนัสาํหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) ดงัน้ี 

     4.2.1  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 

ประกอบดว้ย 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1) กิจกรรมส่ือสาร 2 กิจกรรม คือ 1.1) กิจกรรมการสรุปเร่ืองท่ีฟัง 

(Summarizing) กาํหนดให้นักศึกษาฟังบทพูด ความยาว 1 นาที จาํนวน 1 คร้ัง จากนั้นให้เวลาในการ

เตรียมตวัก่อนพูด 3 นาที เพ่ือพูดสรุปเล่าเร่ืองท่ีได้ฟังตามความเขา้ใจ มีคะแนนเต็ม 25 ใช้เวลาในการ

ทดสอบคนละประมาณ 5 นาที และ 1.2) กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ  กาํหนดให้นักศึกษาจับคู่กนั 

จากนั้นสุ่มเลือกสถานการณ์มา 1 จาก 2 สถานการณ์ท่ีผูว้ิจยัเตรียมบทบาทสมมติไวใ้ห้ ให้เวลาในการ

เตรียมตวัก่อนแสดง 3 นาที มีคะแนนเต็ม 25 ใชเ้วลาในการทดสอบคู่ละประมาณ 5-8 นาที และตอนท่ี 2) 

ขอ้สอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ มีคะแนนเต็ม 30 และใชเ้วลาในการทาํขอ้สอบ 30 

นาที ซ่ึงผูว้ิจยักาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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      ตอนท่ี 1 เกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ โดยใช้

กิจกรรมส่ือสาร  2 กิจกรรม ไดแ้ก่ การสรุปเร่ืองท่ีฟัง และการแสดงบทบาทสมมติ ใช้เกณฑ์การให้

คะแนนเหมือนกนั คือ เป็นการใหค้ะแนนแบบรูบริค (Rubric score) ประกอบดว้ย 5 ดา้นๆ ละ 5 คะแนน 

คือ 1) ความคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความเข้าใจ (Comprehension)  3) ความถูกต้อง (Accuracy)            

4) ความสาํเร็จของงาน (Task achievement) และ 5) การใชภ้าษาท่าทาง (Body language) มีคะแนนเต็ม

กิจกรรมละ 25 คะแนน รวม 2 กิจกรรม เท่ากบั 50 คะแนน ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการทดสอบดว้ยตนเอง  

      ตอนท่ี 2 เกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ โดยใช้

ขอ้สอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก เม่ือตอบถูกได ้1 คะแนน หากตอบผิดได ้0 คะแนน ผูว้ิจยัเป็น

ผูด้าํเนินการควบคุมการทาํขอ้สอบดว้ยตนเอง 

    4.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน คือ การตอบ

คาํถาม (Quiz) เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 5 ขอ้ๆ ละ 2 คะแนน มีคะแนนเต็ม 10 ใชเ้วลาในการ

ทดสอบคนละประมาณ 5 นาที 

 เกณฑ์การประเมินผลความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดยการตอบคาํถามความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 5 ขอ้ ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์ตดัสินการให้คะแนน 3 ระดบั คือ 1)  เม่ือเขา้ใจ

คาํถามและสามารถตอบถกู  ได ้2 คะแนน 2) เม่ือเขา้ใจคาํถาม แต่ตอบไม่ถกู ได ้1 คะแนน และ 3) เม่ือไม่

เขา้ใจคาํถามและตอบไม่ถกู ได ้0 คะแนน ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการทดสอบดว้ยตนเอง 

จากการศึกษาคน้ควา้ในขั้นออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนดงักล่าวมา ผูว้ิจยัได้

ประมวลผลการวิเคราะห์เน้ือหา และนาํข้อมูลมาสังเคราะห์เพ่ือกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัด

หมวดหมู่ของเน้ือหาเพ่ือกาํหนดบทเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียน ให้

สอดคลอ้งกับจุดประสงค์และเน้ือหาท่ีวางไว ้การประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

เน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ การเลือก

ส่ือ วีดีทศัน์ และภาพประกอบในการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียน สรุปไดโ้ดยการ

นาํเสนอตารางแสดงรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Table of unit specification) จาํนวน 10 หน่วย 

ปรากฏในตารางท่ี 5 ดงัน้ี 

 



 

ตารางท่ี 5  การกาํหนดเน้ือหาของหน่วยการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา (Unit content specification)  

 

Unit/ 

Topic 
Objectives Language content 

Text 

Type 
Activities Evaluation Materials 

 

Unit 1 

Why 
should you 
go to Bali? 

(4 hrs.) 

Knowledge (K) 

1. Identify causes and effects by 
transitional words. 

2. Identify the speaker's intention by tone 
of voice. 

3. Use discourse markers to express 
causes and effects. 

Process (P) 

1. Pay attention to people's tone of voice. 

2. Predict what is going to hear from 
visual clues. 

3. Recognize discourse markers that 
signal causes and effects. 

4. Use tone of voice and body language to 
signal meaning. 

5. Select appropriate topic to talk about. 

. 
 

Vocabulary 

Cultural heritage, 
welcoming, 
hesitate, unique, as 
a result, due to, 
since, so, if-then, 
therefore, 
consequently, and 
etc. 

Expressions 

Wh-question; why, 
what for? For what 
reason?/ What are 
you trying for?/ 
Since…./ 
therefore/ 
if…,then/ etc. 

Functions 

Asking and giving 
causes and effects 

Informal 
conversa
tion 

2 texts 

 

 

1. Raising awareness 

-Discuss about listening problems 
and what techniques they prefer. 

2. Pre-Listening 

-Introduce vocabulary from listening 
text and listening strategies. 

3. Listening practice 

-Listen to the dialogue and check the 
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. 

Listening 

Listening 
comprehens
ion 10 items 
(multiple 
choices) 

Speaking 

Roleplay 

Course 
book, 
audio 
sound 
and script 
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Unit/ 

Topic 
Objectives Language content 

Text 

Type 
Activities Evaluation Materials 

 

Unit 2 

Malay local 
breakfast 

(4 hrs.) 

Knowledge (K) 

1. Identity contrast and comparison by 
transitional words. 

2. Make inferences by using key words. 

3. Gain information by recognizing stress 
words. 

4. Gain information by guessing from 
visual clues.  

5. Use transitional words to express 
contrast and comparison. 

Process (P) 

1. Use transitional words to signal contrast 
and comparison. 

2. Group words by meaning to make 
inferences. 

3. Guess what is going to listen from 
visual clues. 

4. Use approximation or synonyms to 
replace unknown words. 

Vocabulary 

Fabulous, yummy, 
shrimp paste, 
eatery, infused, 
etc. 

Similarly, like the 
same as, in the 
same way, 
however, on the 
other hand, and 
etc. 

Expressions 

Both…and/ not 
only….but also/ on 
the other hand/ in 
contrast/unlike/ 
conversely/ even 
though/ although/ 
etc. 

Functions 

Talking about 
food, comparing 
and contrasting 

 

Informal 
conversa
tion 

2 texts 

 

1. Raising awareness 

-Discuss about listening problems 
and what techniques they prefer. 

2. Pre-Listening 

-Introduce vocabulary from listening 
text and listening strategies. 

3. Listening practice 

-Listen to the dialogue and check the 
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. 

Listening 

Listening 
comprehens
ion 10 items 
(multiple 
choices) 

Speaking 

Roleplay 

Course 
book, 
audio 
sound 
and script 
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Unit/ 

Topic 
Objectives 

Language 

content/strategies 

Text 

Type 
Activities Evaluation Materials 

 

Unit 3 

Typhoons 
in the 
Philippines 

(4 hrs.) 

Knowledge (K) 

1. Get main idea and details. 

2. Make inferences by using keywords. 

3. Identify the speaker's mood. 

4. Talk about past experiences. 

Process (P) 

1. Take notes to get main idea and details. 

2. Group keywords to make inferences. 

3. Pay attention to tone of voice to 
identify the speaker’s mood. 

4. Make a prediction from visual clues. 

5. Organize ideas before sharing 
experiences 

6. Use circumlocution to describe 
unknown words 

 

 

 

Vocabulary 

Typhoon, suffer, 
batter, eruption, 
expose, disaster, 
evacuation, etc. 

Expressions 

Have you ever…/ 
Have you ever 
experienced…/ 
When I was 
young, I 
experienced…/I 
don’t remember 
when, but.../ etc., 
past verbs, time 
expressions such 
as this morning, 
yesterday etc. 

Functions 

Talking about past 
experiences 

 

 

Informal 
conversa
tion  

1 text  
and 

VDO 

1 clip 

 

 

1. Raising awareness 

-Discuss about listening problems 
and what techniques they prefer. 

2. Pre-Listening 

-Introduce vocabulary from listening 
text and listening strategies. 

3. Listening practice 

-Listen to the dialogue and check the 
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. 

Listening 

Listening 
comprehens
ion 10 items 
(multiple 
choices) 

Speaking 

Roleplay 

Course 
book, 
audio 
sound 
and script 
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Unit/ 

Topic 
Objectives Language content 

Text 

Type 
Activities Evaluation Materials 

 

Unit 4 

The lady of 
Myanmar 

(4 hrs.) 

Knowledge (K) 

1. Identify the speaker's purpose. 

2. Determine fact and opinion. 

3. Use expressions to express fact and 
opinion. 

4. Use expressions to tell agreeing or 
disagreeing. 

5. Response to question tags. 

Process (P) 

1. Pay attention to the speaker's 
intonation. 

2. Notice keywords to gain information of 
agreement 

3. Pay attention to repetition of points to 
get main idea 

4. Ask questions to confirm 
understanding. 

 

Vocabulary 

Fraternity, peace 
congress, non-
violence, advocate, 
freedom, imprison, 
Noble Peace Prize, 
etc. 

Expressions 

What’s your 
idea?/What do you 
think?/ Do you 
agree?/ I guess so./ 
I couldn’t agree 
more/ and etc. 

Question tags 

Functions 

Asking and giving 
opinions, agreeing 
and disagreeing 

Informal 
conversa
tion 

1 text 
and 

VDO 

1 clip 

 

1. Raising awareness 

-Discuss about listening problems 
and what techniques they prefer. 

2. Pre-Listening 

-Introduce vocabulary from listening 
text and listening strategies. 

3. Listening practice 

-Listen to the dialogue and check the 
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. 

Listening 

Listening 
comprehens
ion 10 items 
(multiple 
choices) 

Speaking 

Roleplay 

Course 
book, 
audio 
sound 
and script 
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Unit/ 

Topic 
Objectives Language content 

Text 

Type 
Activities Evaluation Materials 

 

Unit 5 

Wow! Let's 
go 
shopping 

(4 hrs.) 

Knowledge (K) 

1. Distinguish between main idea and 
supporting details. 

2. Make inferences from visual clues. 

3. Summarize and paraphrase what is 
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. 

 

 

Vocabulary 

New arrival, must 
have, recommend, 
refund, discount, 
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 

Informal 
conversa
tion 

2 texts 

 

1. Raising awareness 

-Discuss about listening problems 
and what techniques they prefer. 

2. Pre-Listening 

-Introduce vocabulary from listening 
text and listening strategies. 

3. Listening practice 

-Listen to the dialogue and check the 
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. 

Listening 

Listening 
comprehens
ion 10 items 
(multiple 
choices) 

Speaking 

Roleplay 

Course 
book, 
audio 
sound 
and script 

 

 

 

 



 

Unit/ 

Topic 
Objectives Language content 

Text 

Type 
Activities Evaluation Materials 

 

Unit 6 

Together 
we can 

(4 hrs.) 

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) 

 

 

Vocabulary 

Establish, identity, 
collaboration, 
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 

Informal 
conversa
tion 

2 texts 

 

1. Raising awareness 

-Discuss about listening problems 
and what techniques they prefer. 

2. Pre-Listening 

-Introduce vocabulary from listening 
text and listening strategies. 

3. Listening practice 

-Listen to the dialogue and check the 
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. 

Listening 

Listening 
comprehens
ion 10 items 
(multiple 
choices) 

Speaking 

Roleplay 

Course 
book, 
audio 
sound 
and script 
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Unit/ 

Topic 
Objectives Language content 

Text 

Type 
Activities Evaluation Materials 

 

Unit 7 

Are you 
fond of a 
folktale? 

(4 hrs.) 

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 

Informal 
conversa
tion 

1 text 
and  

VDO  

1 clip 

 

 

1. Raising awareness 

-Discuss about listening problems 
and what techniques they prefer. 

2. Pre-Listening 

-Introduce vocabulary from listening 
text and listening strategies. 

3. Listening practice 

-Listen to the dialogue and check the 
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. 

Listening 

Listening 
comprehens
ion 10 items 
(multiple 
choices) 

Speaking 

Roleplay 

Course 
book, 
audio 
sound 
and script 
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Unit/ 

Topic 
Objectives Language content 

Text 

Type 
Activities Evaluation Materials 

 

Unit 8 

Early 
morning 
alms at 
Luang 
Prabang 

(4 hrs.) 

Knowledge (K) 

1. Infer the relationship between speakers. 

2. Identify a speaker’s intent by words and 
ways of saying. 

3. Determine speaking styles to social and 
situational context. 

4. Ask for and give permission. 

5. Use modal words to express 
permission. 

Process (P) 

1. Notice word choices and styles of 
speaking. 

2. Pay attention to a speaker’s tone of 
voice. 

3. Be aware of social and situational 
context. 

4. Use code switching to solve problems. 

 

. 

Vocabulary 

Alms, almsgiving, 
layperson, merit, 
offering, blessing, 
and etc. 

Expressions 

Is it alright if…?/ 
Would you mind if 
I…?/ May I…? 
Yes, please 
do./Sure, go 
ahead./Please feel 
free./ No, I don’t 
mind./I’m afraid 
you can’t./ etc. 

Functions 

Asking for 
permission and 
responding 

 

 

 

Informal 
conversa
tion 

2 texts 

 

1. Raising awareness 

-Discuss about listening problems 
and what techniques they prefer. 

2. Pre-Listening 

-Introduce vocabulary from listening 
text and listening strategies. 

3. Listening practice 

-Listen to the dialogue and check the 
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. 

 

 

Listening 

Listening 
comprehens
ion 10 items 
(multiple 
choices) 

Speaking 

Roleplay 

Course 
book, 
audio 
sound 
and script 
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Unit/ 

Topic 
Objectives Language content 

Text 

Type 
Activities Evaluation Materials 

 

Unit 9 

Amazing 
local 
transport 

(4 hrs.) 

Knowledge (K) 

1. Recognize features of connected  

speech. 

2. Identify the mood of certain speakers. 

3. Ask for and give directions. 

4. Use propositions to tell directions. 

5. Use features of connected speech in 
speaking. 

Process (P) 

1. Pay attention to features of connected 
speech. 

2. Notice words and phrases to understand 
a speaker’s feelings. 

3. Be aware and improve pronunciation. 

 

 
 

 

Vocabulary 

Coracle, Cyclo, 
transport, coast, 
vehicle, symbolic, 
means, 
roundabout, etc. 

Expressions 

Where is 
the…?/Do you 
know where…is?/ 
How can I get 
to…?/Can you tell 
me how to get 
to…?/It’s on the 
corner./Take the 
first turning to the 
left./Walk 
past./Just around 
the corner/ etc.  

Functions 

Asking for and 
giving direction 

coinage. 

Informal 
conversa
tion 

2 texts 

 

1. Raising awareness 

-Discuss about listening problems 
and what techniques they prefer. 

2. Pre-Listening 

-Introduce vocabulary from listening 
text and listening strategies. 

3. Listening practice 

-Listen to the dialogue and check the 
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. 

Listening 

Listening 
comprehens
ion 10 items 
(multiple 
choices) 

Speaking 

Roleplay 

Course 
book, 
audio 
sound 
and script 
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Unit 

Topic 
Objectives Language content 

Text 

Type 
Activities Evaluation Materials 

 

Unit 10 

Brunei 
interesting 
facts 

(4 hrs.) 

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 

Informal 
conversa
tion 

2 texts 

 

1. Raising awareness 

-Discuss about listening problems 
and what techniques they prefer. 

2. Pre-Listening 

-Introduce vocabulary from listening 
text and listening strategies. 

3. Listening practice 

-Listen to the dialogue and check the 
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. 

Listening 

Listening 
comprehens
ion 10 items 
(multiple 
choices) 

Speaking 

Roleplay 

Course 
book, 
audio 
sound 
and script 
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  5. การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ สาํหรับบทเรียนท่ีใชรู้ปแบบการ

สอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ มีลาํดบัขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

         5.1 ผูว้ิจัยนําตารางกาํหนดเน้ือหาของหน่วยการเรียนรู้ ไปสร้างบทเรียน และ

นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา การกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ความ

ถกูตอ้งของภาษา ความเหมาะสมของระดบัภาษา เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ การจดัลาํดบัเน้ือหา 

การใชส่ื้อการสอน การวดัและประเมินผล และระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

         5.2 แก้ไขปรับปรุงตามคาํแนะนําของอาจารยท่ี์ปรึกษา อาทิ ด้านการออกแบบ

กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ อาทิ การใหค้าํถามนาํ (Guiding question) ในขั้นก่อนการ

ฟัง เพ่ือเป็นแนวทางในการฟังและเตรียมพร้อมสาํหรับผูเ้รียน การปรับกิจกรรมพูดส่ือสารให้มีการทาํ

กิจกรรมฝึกพดูเป็นรายกลุ่มก่อน จึงใหน้กัศึกษาจบัคู่แสดงบทบาทสมมติ การเพ่ิมขอ้มลูและเกร็ดความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการพูด การสร้างส่ือบทฟังให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ และการ

ยกตวัอยา่งบทสนทนา เสริมเขา้ไปในบทเรียน 

         5.3 นาํบทเรียนท่ีไดแ้กไ้ขปรับปรุง และผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ 

ไปเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตรและดา้นการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร จาํนวน 3 

ท่าน เพ่ือตรวจสอบและประเมินความสอดคลอ้งความตรงเชิงเน้ือหาของบทเรียน (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) รวมทั้ง นาํไปเสนอให้อาจารยต่์างชาติ 1 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของการใชภ้าษาองักฤษ    

          5.4 แกไ้ขปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ โดยผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะจาก

ผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน อาทิ การปรับภาษาของโจทก์คาํถาม และปรับ

ข้อความของตัวเลือก ในแบบฝึกหัดการฟังเพ่ือความเข้าใจ ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง การเขียน

คาํอธิบายหรือคาํสั่งในการทาํกิจกรรมเรียนรู้ การเลือกใช้คาํให้ถูกต้องกับบริบท การเลือกใช้รูปภาพ

ประกอบในบทเรียนใหเ้หมาะสมและน่าสนใจ เน้ือหาบทฟังควรมีความกระชบั การจดัสรรเวลาของแต่

ละกิจกรรมเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสม และความถกูตอ้งของภาษาโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นเจา้ของภาษา 

         5.5  เม่ือปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ จึงนาํแบบประเมินความ

สอดคลอ้งจากการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของบทเรียน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือนาํไปวิเคราะห์

ค่าดชันีความสอดคลอ้งและหาคุณภาพของบทเรียน โดยค่า IOC ท่ียอมรับได ้อยู่ระหว่าง 0.5 – 1 ผลจาก

การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งความตรงเชิงเน้ือหาของบทเรียนทั้งฉบบั ปรากฏในตารางท่ี 6 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจสอบคุณภาพบทเรียน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

               จาํนวน 3 ท่าน 

 

รายการประเมินความสอดคล้อง 

ความคดิเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

แปล

ผล คนที่ 

1 

คนที ่

2 

คนที ่

3 

ด้านเน้ือหาของบทเรียน 

1. การกาํหนดเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

2. การกาํหนดเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การฟังสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

3. การจดัเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

4. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

5. การจดัเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การฟังมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

6. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การฟังมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

7. การกาํหนดเน้ือหาดา้นทกัษะการพูดสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

8. การกาํหนดเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การพูดสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

9. การจดัเน้ือหาดา้นทกัษะการพูดมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

10. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นทกัษะการพูดมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

11. การจดัเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การพูดมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

12. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การพูดมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

13. การกาํหนดเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

14. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

15. การจดัเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

ด้านองค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอน 

1. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นทกัษะการฟัง มีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

2. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นกลยทุธ์การฟัง มีความเหมาะสมกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

3. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นทกัษะการพูด มีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

4. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นกลยทุธ์การพูด มีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1 1 1 1 ใชไ้ด้ 
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รายการประเมินความสอดคล้อง 

ความคดิเห็น

ผู้เช่ียวชาญ 
IOC 

แปล

ผล คนที่ 

1 

คนที ่

2 

คนที ่

3 

5. การจดักิจกรรมการฟังเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

6. การจดักิจกรรมการฟังเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

7. การจดักิจกรรมการพูดเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

8. การจดักิจกรรมการพูดเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

9. การใหข้อ้มูลและเน้ือหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการฟัง 1 0 1 0.67 ใชไ้ด้ 

10. การใหข้อ้มูลและเน้ือหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการพูด 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

11. การกาํหนดสถานการณ์และภาระงานพูดส่ือสารมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

12. กิจกรรมการฟังส่งเสริมการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

13. กิจกรรมการพูดส่งเสริมการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

14. ปริมาณของกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสม 1 0 1 0.67 ใชไ้ด้ 

15. ปริมาณของกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

16. ปริมาณของกลยทุธ์การเรียนภาษามีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

17. ความสมจริงของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

18.การใชภ้าษาในบทเรียนมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

ด้านการวัดและประเมิน 

1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

2.  แบบฝึกทดสอบความสามารถในการฟังเพื่อความเขา้ใจ 1 0 1 0.67 ใชไ้ด้ 

3. แบบฝึกทดสอบความสามารถในการพูดส่ือสาร 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

4. แบบประเมินตนเองดา้นการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

ด้านส่ือการสอน 

1. การใชภ้าพประกอบสมจริง เหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นกิจกรรมการฟัง-พูด 1 0 1 0.67 ใชไ้ด้ 

2. การใชภ้าพประกอบสมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

3. การใชส่ื้อเสียงสมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

4. การใชส่ื้อวีดีทศัน์สมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

5. ส่ือเสียง วีดีทศัน์ มีคุณภาพเสียงดีและภาพชดัเจน 1 1 1 1 ใชไ้ด้ 

รวมทุกด้าน 42 38 42 0.96 ใชไ้ด้ 
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         จากตารางท่ี 6 แสดงว่าผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งความตรงเชิงเน้ือหา

ของบทเรียน มีค่าเท่ากบั 0.96  จึงถือว่าบทเรียนท่ีใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศท่ี

ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีคุณภาพและสามารถนาํไปใชท้ดลองสอนได ้ 

        5.6 นําบทเรียนท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ ไปเตรียมจัดพิมพ์เป็นเอกสาร

ประกอบการสอน และเตรียมส่ือประกอบการสอน เพ่ือนาํไปทดลองใชก้ับกลุ่มนักศึกษาท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 10 คน ในระยะการศึกษานาํร่อง มีจุดประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนและส่ือประกอบการสอน ก่อนนาํไปทดลองใชจ้ริงในระยะท่ี 3 ต่อไป 

ขั้นที่ 2  ขั้นการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืประเมนิผล 

  การศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาคร้ังน้ี สาํหรับหลกัสูตร

รายวิชาการฟังและพดูภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสมัพนัธ ์เม่ือผูว้ิจยัออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษาแลว้ จึงไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวิจยัสาํหรับประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 1) แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 2) แบบทดสอบวดัความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอน โดยแบ่ง

ขั้นตอนการดาํเนินงานพฒันาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

       2.1  แบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 

   ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างและพฒันาแบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูด เป็นขั้นตอน 

ประกอบดว้ย 1) การกาํหนดโครงสร้างแบบทดสอบ  2) การเขียนแบบทดสอบ และ 3) การหาคุณภาพ

ของแบบทดสอบ รายละเอียดมีดงัน้ี 

     ขั้นที่ 1 การกาํหนดโครงสร้างข้อสอบ (Test blueprint) 

  การกาํหนดรายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะของขอ้สอบ (Test specification) เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ ผูว้ิจยัพิจารณาโครงสร้างขอ้สอบ ให้มีเน้ือหาการ

ทดสอบครอบคลุมรายละเอียดกาํหนดเน้ือหาของหน่วยเรียนรู้ และจุดประสงคข์องหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 

หน่วย แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 1) การสรุปเร่ือง 

(Summarizing) 2) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay)  3) การตอบคาํถาม (Quiz) และ 4) แบบทดสอบ

ชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ท่ีมีเน้ือหาขอ้สอบเป็นการใชภ้าษาในหนา้ท่ีส่ือสาร โดยนาํเสนอเป็น

ตารางคุณลกัษณะเฉพาะของขอ้สอบวดัความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ดงัปรากฎในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะขอ้สอบ ( Test specification) ของแบบทดสอบความสามารถใน 

                การฟัง-พดู 4 ตอน คือ การสรุปเร่ืองท่ีฟัง บทบาทสมมติ การตอบคาํถาม และขอ้สอบปรนยั 

 

Part Objectives Oral skills 
(Functions) 

Skill 
level Text type 

Test 
techni-

que 

No. 
of 

items 

Time
/mins Score 

Part 1: 
Summa
-rizing 

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 
 

Listening 
Listening 
for gist and 
details 
 
Making 
inferences 
 
Speaking 
Summariz-
ing 
Paraphras-
ing  
 

Commu-
nication 
 

Monologue 
 
/ 
Informative 

Listen 
and 
summa
-rize 

1 5 Rubric 
scores 
0-25 
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Part Objectives Oral skills 
(Functions) 

Skill 
level Text type 

Test 
techni-

que 

No. 
of 

items 

Time
/mins Score 

Part 2: 
Short 
roleplay 
 
 

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 
 
or 
 
Listening 
for causes 
and effects 
 
Speaking 
Asking 
and giving 
advices 
 
or 
 
Asking 
and giving 
causes and 
effects 

Commu
-
nication 

Cue 
cards/ 
informal  
conversa-
tion 
 
Situation 
1: Asking 
and 
giving 
advices 
 
or 
 
Situation 
2: Asking 
and 
giving 
causes 
and 
effects 
 
(Choose 
a 
situation) 

Role 
play 

1 5 
 
 
 

Rubric 
scores 
0-25 

Part 3: 
Quiz 

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  
 
Speaking 
Giving 
informatio
n  
 

Commu
-
nication 

Question
s 

Open 
ques-
tions 

5 5 Rubric 
scores 

0-2 

Part 4: 
Indirect 
speaking 

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

Speaking 
functions 
 

Commu
-
nication 

Test 
paper 

4-
Multi-
ple 
choices 

30 30 30 

Total 32 45 90 
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  จากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของโครงสร้างขอ้สอบท่ีใชส้าํหรับวดัความสามารถ

ในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ จาํนวน 4 ตอน การทดสอบแต่ละตอนกาํหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ

ดา้นความรู้และดา้นกระบวนการ ของทกัษะการฟังและทกัษะการพูด การใชท้กัษะย่อยในการฟังเพ่ือ

ความเขา้ใจ การใชห้นา้ท่ีทางภาษาในการพดูส่ือสาร ชนิดของการทดสอบ จาํนวนของการทดสอบ เวลา

ในการทดสอบ และเกณฑก์ารใหค้ะแนน  โดยรายละเอียดการดาํเนินงานพฒันาแบบทดสอบ พอสรุปได้

ดงัน้ี 

 ผูว้ิจัยสร้างแบบทดสอบทางวดัความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ โดยอาศยั

แนวคิดการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษตามแนวส่ือสารของ Carroll (1980), 

Bachman และ Palmer (1996) และเสง่ียม โตรัตน์ (2538) เพ่ือนาํไปใชใ้นการออกแบบและกาํหนด

โครงสร้างขอ้สอบ เร่ิมจากการกาํหนดจุดประสงค์ของแบบทดสอบ ผูว้ิจยัพิจารณาคดัเลือกเน้ือหาและ

สาระการเรียนรู้ท่ีครอบคลุม จากบทเรียนท่ีใชใ้นการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษา โดยกาํหนดใหมี้เน้ือหาสาระ ดา้นคาํศพัท์ โครงสร้างและหน้าท่ีภาษา ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้

ทั้ง 10 หน่วย  ซ่ึงนําไปใช้เป็นแบบทดสอบชุดเดียวสําหรับนําไปใช้วดัความสามารถการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ ของกลุ่มตวัอยา่งจริง 30 คน ก่อนและหลงัการเรียน (Pretest-Posttest) ท่ีไดรั้บการสอนโดย

ใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ี ผูว้ิจยักาํหนดรายละเอียดของการทดสอบแต่

ละตอนไว ้ดงัน้ี   

 ตอนที่ 1  การสรุปเร่ืองที่ฟัง  (Summarizing) เป็นการทดสอบรายบุคคล โดยให้

นักศึกษาฟังบทสนทนาอย่างสั้ น ความยาวประมาณ 1 นาที เน้ือหาของบทฟังเป็นบทพูด (Short 

monologue) ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  เม่ือนกัศึกษาฟังเสร็จแลว้ กาํหนดให้เวลาในการเตรียม

ตวัก่อนพดูเป็นเวลา 2 นาที หลงัจากนั้น ใหน้กัศึกษา 1) พดูสรุปเน้ือหาจากเร่ืองท่ีฟัง และ 2) แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง ใช้เวลาในการพูดคนละไม่เกิน 2 นาที รวมระยะเวลาในการทดสอบคนละ

ประมาณ 5 นาที 

   1.1 กาํหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ  

  ผูว้ิจยักาํหนดจุดประสงคข์องการทดสอบ โดยแบ่งจุดประสงคข์องการทดสอบออกเป็น

ดา้นความสามารถในการฟังและการพดูภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย จุดประสงค์ดา้นความรู้ (Knowledge) 

และจุดประสงคด์า้นทกัษะกระบวนการ (Process) ดงัน้ี 

   ความสามารถในการฟัง ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (K) คือ จบัใจความสาํคญัหรือประเด็นหลกั

ของเร่ืองท่ีฟัง และ 2) ฟังเพ่ือเก็บรายละเอียดเฉพาะเจาะจง และดา้นกระบวนการ (P) คือ 1) จดบนัทึกขณะ

ฟัง 2) จดักลุ่มของคาํสาํคญัเพ่ือสรุปเน้ือหาท่ีฟัง และ 3) สงัเกตการใชน้ํ้ าเสียงเพ่ือเขา้ใจทศันคติของผูพ้ดู  
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  ความสามารถในการพดู ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (K) คือ 1) พูดสรุปและถอดความส่ิงท่ีไดย้ิน 

2) พดูประโยคแสดงความคิดเห็น และดา้นกระบวนการ (P) คือ 1) ใชค้าํอธิบายแทนการใชค้าํศพัท์ท่ีไม่

รู้จกั 2) เลือกคาํท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกลเ้คียงแทนคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จกั 3) ใชภ้าษาท่าทางส่ือความหมาย 

และ 4) ใชน้ํ้ าเสียงส่ือความหมาย 

 1.2 กาํหนดเนือ้หาของการทดสอบ  

  เน้ือหาของบทฟัง พิจารณาจากเน้ือหาสาระสาํคญัเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เป็นบทพูด

คนเดียวท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกบัการเร่ิมก่อตั้งประชาคมอาเซียน จาํนวนประเทศสมาชิกท่ีรวมตวักันและ

จุดประสงคข์องการก่อตั้ง เพ่ือให้ความร่วมมือกนัในดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจ และสังคม และการให้

ความสาํคญัของภาษาองักฤษ เม่ือมีการเปิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน (AEC) ในปี ค.ศ. 2015  

1.3 กาํหนดชนิดของการทดสอบ 

  การทดสอบเป็นการฟัง โดยการจบัประเด็นสาํคญัและเรียบเรียง จากนั้น จึงพูดสรุป

เน้ือหาตามความเขา้ใจ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได ้ภายในเวลาท่ีกาํหนด บทฟังท่ีใชมี้      

1 บทฟัง ความยาวประมาณ  1 นาที ใชเ้วลาในการทดสอบคนละไม่เกิน 5 นาที 

1.4 กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

   ผูว้ิจัยกาํหนดการให้เกณฑ์การให้คะแนน โดยใชแ้นวคิดจากการศึกษาเกณฑ์การให้

คะแนนทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ (Weir, 1990; Knight, 1992; Brown, 2001)  และนาํมาประยุกต์ใช้

ในการให้คะแนน เป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytical rubric) เพ่ือใชใ้นการประเมิน

ความสามารถของนกัศึกษา ดงัน้ี 

   การสรุปเร่ืองท่ีฟัง มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน  โดยพิจารณาการใหค้ะแนน แบ่งออกเป็น 5 

ดา้นๆ ละ  5 คะแนน  คือ 1) ความคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความเขา้ใจ (Comprehension) 3) ความถกูตอ้ง 

(Accuracy)  4) ความสาํเร็จของงาน (Task achievement)  และ 5) การใชภ้าษาท่าทาง (Body language)  

ทั้งน้ี การใหค้ะแนนแต่ละดา้น มีรายละเอียดการตดัสินใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  0  คะแนน  หมายถึง ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีฟัง และพดูสรุปไม่ไดใ้จความ 

 1  คะแนน  หมายถึง พอเขา้ใจเร่ืองท่ีฟังบา้งเลก็นอ้ย พดูไม่เป็นประโยคและสรุปนอกประเด็น 

 2  คะแนน   หมายถึง เขา้ใจเร่ืองท่ีฟังเพียงเลก็นอ้ย และพดูสรุปนอกประเด็น มกัพดูผดิไวยากรณ์ 

 3  คะแนน  หมายถึง เขา้ใจเร่ืองท่ีฟังบางประเด็น จบัประเด็นไม่สาํคญั และพดูสรุปไม่ชดัเจน 

 4  คะแนน   หมายถึง เขา้ใจเร่ืองท่ีฟังเกือบทุกประเด็น จบัประเด็นสาํคญัได ้และพดูสรุปค่อนขา้ง 

         ชดัเจน   

   5  คะแนน  หมายถึง เขา้ใจเร่ืองท่ีฟังทุกประเด็น จบัประเด็นสาํคญัได ้และพดูสรุปไดช้ดัเจน 
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1.5 วธิีการตรวจและให้คะแนน 

  ในการทดสอบสรุปเร่ืองท่ีฟัง ผูว้ิจ ัยและอาจารยต่์างชาติอีก 1 ท่าน เป็นผูร่้วมกัน

ดาํเนินการทดสอบนกัศึกษา โดยก่อนเร่ิมการทดสอบไดด้าํเนินการซกัซอ้มการตรวจใหค้ะแนน เพ่ือสร้าง

ความเขา้ใจสอดคลอ้งตรงกนัและตรวจสอบความน่าเช่ือถือการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ดว้ยการ

สุ่มนกัศึกษา 1 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง มาทาํการทดสอบให้คะแนน จากนั้นนาํผลคะแนนท่ีไดจ้าก

ผูว้ิจยัและอาจารยต่์างชาติมาเปรียบเทียบดูความใกลเ้คียงหรือแตกต่างกนั หากคะแนนท่ีให้กบันักศึกษา

คนเดียวกนัมีความใกลเ้คียงกนั ถือว่าการใหค้ะแนนมีความน่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกนั  

  หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัและอาจารยต่์างชาติจึงดาํเนินการทดสอบนักศึกษากลุ่มตวัอย่างจริง 

จาํนวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ดาํเนินการทดสอบแยกห้องๆ ละ 1 กลุ่ม ทาํการ

ทดสอบในเวลาเดียวกนั และใชเ้กณฑ์การตรวจและให้คะแนนเหมือนกนั ซ่ึงผูว้ิจ ัยเป็นผูใ้ห้คาํอธิบาย

ช้ีแจงรายละเอียด เพ่ือทาํความเขา้ใจใหถ้กูตอ้งตรงกนักบัอาจารยต่์างชาติ ดงันั้น การทดสอบในตอนน้ี จึง

เป็นการใหค้ะแนนท่ีมาจากเกณฑเ์ดียวกนัในการตรวจใหค้ะแนน ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

   ตอนที่ 2  การแสดงบทบาทสมมต ิ(Roleplay)  เป็นการทดสอบคู่ โดยใหน้กัศึกษาแสดง

บทบาทสมมติ จากชุดสถานการณ์สมมติท่ีกาํหนดให้ และสวมบทบาทท่ีไดรั้บ ผูว้ิจยัเตรียมสถานการณ์

สมมติไว ้2 สถานการณ์ ให้นักศึกษาสุ่มมาเพียง 1 สถานการณ์ จากนั้น ผูว้ิจ ัยอธิบายรายละเอียดของ

สถานการณ์ท่ีนกัศึกษาสุ่มไดม้า และแจง้กาํหนดเวลา คือ มีเวลาในการเตรียมการพูด 2 นาที  และใชเ้วลา

ในการแสดงบทบาทสมมติ ไม่เกิน 2 นาที 

   2.1 กาํหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ   

 ผูว้ิจยักาํหนดจุดประสงคข์องการทดสอบ โดยแบ่งจุดประสงคข์องการทดสอบออกเป็น

ดา้นความสามารถในการฟังและการพดูภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย จุดประสงค์ดา้นความรู้ (Knowledge) 

และจุดประสงคด์า้นทกัษะกระบวนการ (Process) ดงัน้ี 

  ความสามารถในการฟัง ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (K) คือ 1) จับใจความสําคญัหรือประเด็น

หลกั 2) เขา้ใจจุดประสงคข์องผูพ้ดู  และดา้นกระบวนการ (P) คือ 1) สงัเกตประโยคท่ีใชแ้สดงความเห็น

ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย   2) สงัเกตคาํเช่ือมแสดงสาเหตุและผล 2) สงัเกตสีหน้าท่าทาง และนํ้ าเสียงของผูพู้ด 

3) มุ่งสนใจคาํสาํคญัหรือคาํท่ีเนน้หนกั และ 4) สงัเกตภาพและบริบท 

  ความสามารถในการพูด ได้แก่ ดา้นความรู้ (K) คือ 1) พูดประโยคคาํถาม (Question 

tags) 2) พูดแสดงความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 3) พูดเพ่ือขอและให้เหตุผล  และด้าน

กระบวนการ (P) คือ 1) ใชค้าํอธิบายแทนการใชค้าํศพัท์ท่ีไม่รู้จกั 2) เลือกคาํท่ีมีความหมายเหมือนหรือ

ใกลเ้คียงแทนคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จกั 3) ใชภ้าษาท่าทางส่ือความหมาย และ 4) ใชน้ํ้ าเสียงส่ือความหมาย 
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2.2 กาํหนดเนือ้หาของการทดสอบ 

 เน้ือหาของสถานการณ์บทบาทสมมติ 2 สถานการณ์ รายละเอียดมีดงัน้ี 

  สถานการณ์ท่ี 1  เป็นสถานการณ์เกิดข้ึนในหา้งสรรพสินคา้ โดยการสนทนากนัระหว่าง

เพ่ือน 2 คน ชาวไทยและชาวเวียดนาม ทั้งน้ี เพ่ือนชาวไทย (Student A) กาํลงัขอคาํแนะนาํในการเลือกซ้ือ

ของขวญัใหก้บัพ่ีสาว ซ่ึงทั้งคู่ตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร และเกิดปัญหาในการส่ือสาร คือ เพ่ือน

ชาวเวียดนาม (Student B) ตอ้งการให้คาํแนะนาํซ้ือของ 1 อย่าง แต่ไม่รู้คาํศพัท์ส่ิงของนั้น จึงพยายาม

ส่ือสารโดยการอธิบายลกัษณะส่ิงของนั้นแทน คู่สนทนาพยายามทาํความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และสุดทา้ย

จึงยอมรับคาํแนะนาํของเพ่ือนอีกฝ่าย และตอบโตแ้สดงความคิดเห็นดว้ย หน้าท่ีภาษาท่ีตอ้งใชส่ื้อสารใน

สถานการณ์น้ี คือ การขอและใหค้าํแนะนาํ การตอบรับคาํแนะนาํ และแสดงความคิดเห็น  

   สถานการณ์ท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีทาํงาน โดยเพ่ือนร่วมงาน 2 คน 

กาํลงัสนทนาเร่ืองสถานท่ีไปพกัผ่อนในวนัหยุด ระหว่างเพ่ือนชาวไทยและชาวเวียดนาม ซ่ึงเพ่ือนชาว

ไทย (Student A) เร่ิมบทสนทนาขอคาํแนะนาํสถานท่ีไปจะไปพกัผ่อนในวนัหยุด เพ่ือนชาวเวียดนาม 

(Student B) จึงเสนอแนะสถานท่ีแห่งหน่ึงในเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย แต่เกิดปัญหา คือ จาํช่ือ

สถานท่ีนั้นไม่ได้ จึงพยายามอธิบายลกัษณะของสถานท่ีแห่งนั้น เพ่ือนชาวไทยจึงขอเหตุผลท่ีควรไป

สถานท่ีนั้น และเพ่ือนชาวเวียดนามให้เหตุผล  สุดทา้ยจึงยอมรับขอ้เสนอแนะของเพ่ือนชาวเวียดนาม 

หนา้ท่ีภาษาท่ีตอ้งใชส่ื้อสารในสถานการณ์น้ี คือ การขอและใหค้าํแนะนาํ การตอบรับคาํแนะนาํ และการ

ขอและใหเ้หตุผล 

2.3 กาํหนดชนิดของการทดสอบ 

  การทดสอบเป็นการพูดสนทนาตามบทบาทสมมติ โดยกําหนดสถานการณ์ให ้              

2 สถานการณ์สนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ (Informal conversation) ระหว่างเพ่ือน กาํหนดใหน้ักศึกษาทั้ง

คู่  เลือกมา 1 สถานการณ์ และนาํบตัรแสดงบทบาท (Role card) ไปทาํความเขา้ใจและเตรียมความพร้อม

ก่อนการพดูเพ่ือใหมี้ความถกูตอ้งและตรงกบับทบาทของตนเอง เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นจึงแสดงบทบาท

คู่ละไม่เกิน 2 นาที ใชเ้วลาในการทดสอบไม่เกินคู่ละ 5 นาที 

2.4 กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

 การประเมินความสามารถและใหค้ะแนนกบันกัศึกษาท่ีทาํการทดสอบนั้น ผูว้ิจยักาํหนด

เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการพดู โดยอาศยัแนวคิดจากการศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนทกัษะ

การพดูภาษาองักฤษ (Weir, 1990; Knight, 1992; Brown, 2001)  และนาํมาประยุกต์ใชใ้นการให้คะแนน 

เป็นเกณฑก์ารให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytical rubric) เพ่ือใชใ้นการประเมินความสามารถการพูด

ภาษาองักฤษของนกัศึกษา ดงัน้ี 
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  การแสดงบทบาทสมมติ มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน  โดยพิจารณาการให้คะแนน แบ่ง

ออกเป็น 5 ดา้นๆ ละ 5 คะแนน  คือ 1) ความคล่องแคล่ว (Fluency) 2) ความเขา้ใจ (Comprehension)       

3) ความถูกตอ้ง (Accuracy)  4) ความสาํเร็จของงาน (Task achievement)  และ 5) การใช้ภาษาท่าทาง 

(Body language)  ทั้งน้ี การใหค้ะแนนแต่ละดา้น มีรายละเอียดการตดัสินใหค้ะแนน ดงัน้ี 

   เกณฑก์ารใหค้ะแนน สาํหรับกิจกรรมบทบาทสมมติ ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์การวิเคราะห์

ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี  

1. ความคล่องแคล่ว (Fluency)   5 คะแนน 

2. ความเขา้ใจ (Comprehension)   5 คะแนน 

3. ความถกูตอ้ง (Accuracy)   5 คะแนน 

4. ความสาํเร็จของงาน (Task achievement) 5 คะแนน 

5. การใชภ้าษาท่าทาง (Body language)  5 คะแนน 

 และมีเกณฑก์ารตดัสินใหค้ะแนนแต่ละดา้น ดงัน้ี 

  0  คะแนน  หมายถึง  พดูโตต้อบไม่ไดเ้ลย และไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนา 

       1  คะแนน  หมายถึง  พดูโตต้อบไดเ้พียงเลก็นอ้ย พดูไม่เป็นประโยค และพอเขา้ใจเร่ือง

ท่ีสนทนาบา้ง 

        2  คะแนน  หมายถึง   พดูโตต้อบไดบ้า้ง พอเขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนาและส่ือสารได ้แต่มกัใช้

ประโยคอยา่งง่าย พดูโตต้อบไดเ้ป็นคาํๆ หรือเป็นประโยคสั้นๆการใชค้าํศพัท์อยู่ในวงจาํกดัมาก มกัผิด

ไวยากรณ์และการพดูออกเสียงไม่ชดัเจน 

  3  คะแนน  หมายถึง  พดูโตต้อบส่ือสารได ้และเขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนาเกือบทุกเร่ือง การ

พดูโตต้อบมกัใชป้ระโยคอยา่งง่าย พดูโตต้อบมกัผดิไวยากรณ์ ใชเ้วลานานในการคิดหาคาํศพัทท่ี์ตอ้งการ

เพ่ือโตต้อบส่ือสาร และการพดูออกเสียงไม่ชดัเจนในบางคร้ัง 

          4  คะแนน  หมายถึง  พดูโตต้อบส่ือสารไดแ้ละเขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนาทุกเร่ือง พูดประโยค

ซบัซอ้นไดบ้า้ง แต่บางคร้ังมีผดิไวยากรณ์ มีความรู้คาํศพัท์มากพอ และใชใ้นการโตต้อบไดทุ้กเร่ือง แต่

บางคร้ังตอ้งหยดุคิดหาคาํศพัทท่ี์ตอ้งการใชส่ื้อสาร 

          5  คะแนน  หมายถึง  พูดโต้ตอบส่ือสารและเข้าใจเร่ืองท่ีสนทนาทุกเร่ืองไดส้ําเร็จ มี

ความรู้และใชค้าํศพัทห์ลากหลายในการโตต้อบ แมบ้างคร้ังตอ้งใชเ้วลาคิด หาคาํศพัทท่ี์ไม่คุน้เคย สามารถ

พดูประโยคซบัซอ้นหรือใชส้าํนวนการพดูคลา้ยเจา้ของภาษา การพดูออกเสียงถกูตอ้งชดัเจน  

  2.5 วธิีการตรวจและให้คะแนน 

  ในการทดสอบแสดงบทบาทสมมติ ผูว้ิจยัและอาจารยต่์างชาติอีก 1 ท่าน เป็นผูร่้วมกนั

ดาํเนินการทดสอบนกัศึกษา โดยก่อนเร่ิมการทดสอบไดด้าํเนินการซกัซอ้มการตรวจใหค้ะแนน เพ่ือสร้าง
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ความเขา้ใจสอดคลอ้งตรงกนัและตรวจสอบความน่าเช่ือถือการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ดว้ยการ

สุ่มนกัศึกษา 2 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง มาทาํการทดสอบให้คะแนน จากนั้นนาํผลคะแนนท่ีไดจ้าก

ผูว้ิจยัและอาจารยต่์างชาติมาเปรียบเทียบดูความใกลเ้คียงหรือแตกต่างกนั หากคะแนนท่ีให้กบันักศึกษา

คนเดียวกนัมีความใกลเ้คียงกนั ถือว่าการใหค้ะแนนมีความน่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกนั  

  หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัและอาจารยต่์างชาติ จึงร่วมกนัดาํเนินการทดสอบนักศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ดาํเนินการทดสอบแยกหอ้งๆ ละ 1 กลุ่ม 

ทาํการทดสอบในเวลาเดียวกัน และใช้เกณฑ์การตรวจและให้คะแนนเหมือนกัน ซ่ึงผูว้ิจ ัยเป็นผูใ้ห้

คาํอธิบายช้ีแจงรายละเอียด เพ่ือทาํความเขา้ใจให้ถูกตอ้งตรงกนักบัอาจารยต่์างชาติ ดงันั้น การทดสอบ

ในตอนน้ี จึงเป็นการใหค้ะแนนท่ีมาจากเกณฑเ์ดียวกนัในการตรวจใหค้ะแนน ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

  ตอนที่ 3 การตอบคาํถาม (Quiz) เป็นการทดสอบรายบุคคล โดยใหน้กัศึกษาตอบคาํถาม

ท่ีสุ่มมา 5 ขอ้ จากชุดคาํถาม 10 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารฟังและกลยุทธ์การพูดในการ

เรียนรู้ภาษาองักฤษ ทั้งน้ี เม่ือนกัศึกษาไดย้นิคาํถามแลว้ มีเวลาในการตอบคาํถามขอ้ละ 1 นาที ใชเ้วลาใน

การทดสอบคนละไม่เกิน 5 นาที 

3.1 กาํหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ 

  ผูว้ิจยักาํหนดจุดประสงคข์องการทดสอบ โดยแบ่งจุดประสงคข์องการทดสอบออกเป็น

ดา้นความสามารถในการฟังและการพดูภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย จุดประสงค์ดา้นความรู้ (Knowledge) 

และจุดประสงคด์า้นทกัษะกระบวนการ (Process) ดงัน้ี 

 ความสามารถในการฟัง ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (K) คือ 1) จบัใจความสาํคญัหรือประเด็น

หลกั 2) เขา้ใจจุดประสงคข์องผูพ้ดู และดา้นกระบวนการ (P) คือ มุ่งสนใจคาํสาํคญัหรือคาํท่ีเนน้หนกั  

 ความสามารถในการพูด ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (K) คือ บอกขอ้มูลเก่ียวกบักลยุทธ์การฟัง

และกลยทุธก์ารพดู และดา้นกระบวนการ (P) คือ ขอความกระจ่างเม่ือไม่เขา้ใจคาํถาม  

3.2 กาํหนดเนือ้หาของการทดสอบ 

   เน้ือหาท่ีใชใ้นการถามตอบเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการใชก้ลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูด

ในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ซ่ึงนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนมาจากหน่วยการเรียนรู้ 10 บทเรียน โดยผูว้ิจยั

พิจารณากาํหนดแบ่งเป็นกลยทุธก์ารฟัง 5 ขอ้ และกลยุทธ์การพูด 5 ขอ้ เพ่ือทราบถึงความตระหนักและ

การใชป้ระโยชน์ของกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ 

3.3 กาํหนดชนิดของการทดสอบ 

   การทดสอบตอนน้ี เป็นการสร้างคาํถามเพ่ือใหน้กัศึกษาตอบขอ้มลู ท่ีแสดงถึงเทคนิควิธี

ท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรมเรียนรู้ดา้นทักษะการฟังและทกัษะการพูดส่ือสาร โดยเป็นคาํถามปลายเปิดให้
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นกัศึกษาตอบตามความเป็นจริงท่ีตนเองไดฝึ้กใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ 

3.4 กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

   การทดสอบโดยการตอบคาํถาม เพ่ือให้นักศึกษาบอกขอ้มลูเก่ียวกบัการใชก้ลยุทธ์การ

เรียนภาษาของตนเอง โดยผูว้ิจัยสุ่มขอ้คาํถาม 5 ข้อ จากชุดคาํถาม 10 ข้อ มีคะแนนข้อละ 2 คะแนน 

คะแนนเต็ม 10 เม่ือไดย้นิถามคาํถามแลว้ ใหเ้วลาในการตอบขอ้ละไม่เกิน 1 นาที ใชใ้นการทดสอบคนละ

ไม่เกิน 5 นาที โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

2  คะแนน  หมายถึง  เขา้ใจคาํถามและสามารถตอบได ้   

1 คะแนน  หมายถึง   เขา้ใจคาํถาม แต่ไม่สามารถตอบได ้   

0 คะแนน  หมายถึง  ไม่เขา้ใจคาํถาม และไม่สามารถตอบได ้

  3.5 วธิีการตรวจและให้คะแนน 

  ในการทดสอบตอนน้ี ผูว้ิจ ัยและอาจารยต่์างชาติอีก 1 ท่าน เป็นผูร่้วมกนัดาํเนินการ

ทดสอบ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริง จาํนวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ดาํเนินการ

ทดสอบแยกห้องๆ ละ 1 กลุ่ม ทาํการทดสอบในเวลาเดียวกัน และใช้เกณฑ์การตรวจและให้คะแนน

เหมือนกนั ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูใ้หค้าํอธิบายช้ีแจงรายละเอียด เพ่ือทาํความเขา้ใจให้ถูกตอ้งตรงกนักบัอาจารย์

ต่างชาติ ดงันั้น การทดสอบในตอนน้ี จึงเป็นการใหค้ะแนนท่ีมาจากเกณฑเ์ดียวกนัในการตรวจใหค้ะแนน 

ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

   ตอนที่ 4 แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple choices) เป็นการทดสอบ

รายบุคคล โดยใชข้้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จาํนวน 35 ข้อ เพ่ือทดสอบความสามารถในการพูด

ทางออ้ม (Indirect speaking) กาํหนดเวลาในการทาํขอ้สอบขอ้ละ 1 นาที รวม 35 นาที ทั้งน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการ

ขอ้สอบปรนยัเพียง 30 ขอ้ แต่สร้างขอ้สอบเกินไว ้5 ขอ้ เน่ืองจากตอ้งนาํไปใชท้ดลองใชเ้พ่ือหาคุณภาพ

ของขอ้สอบปรนยัก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

   4.1 กาํหนดจุดประสงค์ของการทดสอบ   

 ผูว้ิจยักาํหนดจุดประสงคข์องการทดสอบความสามารถในการพูดทางออ้ม คือ มีความรู้ 

(K) ในการโตต้อบสนทนาโดยใชห้นา้ท่ีภาษาส่ือสารไดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีกาํหนด 

4.2 กาํหนดเนือ้หาของการทดสอบ 

  เน้ือหาข้อสอบท่ีนํามาใช้ในการออกข้อสอบปรนัยน้ี ผูว้ิจ ัยพิจารณาเน้ือหาสาระ

ครอบคลุมหน้าท่ีการใช้ภาษาพูดส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ จากหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 บท เพ่ือให้

นักศึกษาแสดงความรู้เก่ียวกับประโยคแสดงหน้าท่ีภาษา (Expressions) ในสถานการณ์ส่ือสาร อาทิ 

ประโยคแสดงการเปรียบเทียบเปรียบต่าง ประโยคแสดงการเล่าเร่ืองเหตุการณ์ในอดีต ประโยคแสดงการ
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ขอและตอบรับคาํแนะนาํ ประโยคแสดงการขอและอธิบายเหตุผล ประโยคแสดงความชอบหรือไม่ชอบ 

ประโยคแสดงขอและบอกทิศทาง ประโยคแสดงการคาดการณ์ ประโยคแสดงการขอและใหค้วามคิดเห็น 

ประโยคแสดงการขอและการตอบรับอนุญาต 

    4.3 กาํหนดชนิดของการทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนน 

   การทดสอบตอนน้ี เป็นการทาํข้อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก (4-multiple choices)  

เพ่ือใหน้กัศึกษาเลือกคาํตอบท่ีถกูตอ้งเพียง 1 ขอ้ โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ หากเลือกคาํตอบท่ี

ถกูตอ้งได ้1 คะแนน หากเลือกคาํตอบผดิ ได ้0 คะแนน และหากไม่ตอบได ้0 คะแนน 

   4.4 วธิีการตรวจและให้คะแนน 

  ในการทดสอบตอนน้ี ผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัสอบนักศึกษากลุ่มตวัอย่างจริง ทั้ง 30 คน ก่อนทาํ

การทดสอบใหค้าํอธิบายรายละเอียด คาํช้ีแจงกาํหนดเวลาการทาํขอ้สอบ และการใหค้ะแนน เพ่ือทาํความ

เขา้ใจใหถ้กูตอ้งตรงกนั ทั้งการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

     ขั้นที่ 2  การเขียนแบบทดสอบ 

 เม่ือกาํหนดโครงสร้างคุณลกัษณะเฉพาะของขอ้สอบและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ผูว้ิจ ัยด ําเนินการเขียนแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 

แบบทดสอบ 4 ตอน คือ 1)  การสรุปเร่ือง (Summarizing)  2) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay)  3) การ

ตอบคาํถาม (Quiz)  และ  4) แบบทดสอบชนิดปรนัย  4 ตวัเลือก (Multiple choices) 35 ขอ้ จากนั้นจึงนาํ

แบบทดสอบทั้งหมด ไปตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยัต่อไป 

  ในส่วนของแบบทดสอบชนิดปรนยั 4 ตวัเลือก ผูว้ิจยัเขียนขอ้สอบ จาํนวน 35 ขอ้ ซ่ึงเกิน

กว่าขอ้สอบท่ีตอ้งการใชจ้ริง 5 ขอ้ กล่าวคือ ขอ้สอบปรนยัท่ีตอ้งการใชจ้ริง มีจาํนวน 30 ขอ้ แต่ผูว้ิจยัเขียน

เพ่ิมอีก 5 ขอ้ และตอ้งนาํขอ้สอบปรนยัทุกขอ้ไปทดลองใชก้บันกัศึกษากลุ่มอ่ืนท่ีมีความสามารถใกลเ้คียง

กบักลุ่มตวัอยา่งจริง เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแจก (r) และค่าความเช่ือมัน่ สูตร KR-20 ก่อน

นาํขอ้สอบปรนยัไปใชใ้นการศึกษานาํร่องและการทดลองจริงต่อไป ซ่ึงอาจมีขอ้สอบบางขอ้ตอ้งถกูตดัท้ิง

ไป เน่ืองจากขอ้สอบท่ีดีตอ้งมีค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ในช่วง 0.2 - 0.8  จึงเป็นขอ้สอบท่ี

สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

     ขั้นที่ 3  การหาคุณภาพของแบบทดสอบ  

  เม่ือเขียนแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษแลว้  ผูว้ิจยันาํเสนอให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาดา้นจุดประสงค ์เน้ือหาสาระ  เกณฑก์ารใหค้ะแนน ความ

ถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการทําแบบทดสอบ และแก้ไขปรับปรุง

แบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา ก่อนนาํเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน (Inter-rater 
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reliability)  เพ่ือตรวจสอบประเมินความสอดคลอ้ง และความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ผลจาก

การประเมินและวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่าน ปรากฏดงัตารางท่ี 8 และ 

9 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบการฟัง- 

                พดู (การสรุปเร่ืองท่ีฟัง การแสดงบทบาทสมมติ และการตอบคาํถาม) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

 

รายการประเมนิความสอดคล้อง 
ความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล คนที่ 1 คนที ่2 คนที ่3 

1. การทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมความสามารถดา้นการ

ฟังท่ีเรียนในบทเรียน 

1 1 1 1 
ใชไ้ด ้

2. การทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมความสามารถดา้นการ

พดูท่ีเรียนในบทเรียน 

1 1 1 1 
ใชไ้ด ้

3. การทดสอบมีแนวทางในการใชก้ลยทุธก์ารฟัง-พดู 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

4. ความยากง่ายของเน้ือหาในบทฟัง 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

5. ปริมาณของเน้ือหาในบทฟัง 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. การกาํหนดสถานการณ์เพ่ือพดูส่ือสาร 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7. ความเหมาะสมของภาระงานท่ีกาํหนดใหพ้ดูส่ือสาร 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8. ปริมาณภาระงานการทดสอบท่ีกาํหนด 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

9. ความเหมาะสมของเวลาในการทดสอบ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

10. การกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนการฟัง-พดู 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

รวม 10 8 10 0.93 ใช้ได้ 

 

   จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบการฟัง-พูดภาษาองักฤษ มีค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งความตรงเชิงเน้ือหาทั้งฉบบั เท่ากบั 0.93 ซ่ึงอยูใ่นช่วงระหว่าง 0.5 - 1 จึงเป็นค่าดชันีท่ีสามารถ

ยอมรับได ้ดงันั้น แบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีคุณภาพและ

เหมาะสมสามารถนาํไปใชใ้นการทดสอบต่อไป 
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ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบการฟัง-พดู 

               ภาษาองักฤษ สาํหรับขอ้สอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

 

รายการประเมนิความสอดคล้อง 
ความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ขอ้สอบมีเน้ือหาครอบคลุมการใชป้ระโยคแสดงหนา้ท่ี

ภาษาท่ีเรียนในบทเรียน 
1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ความยากง่ายของเน้ือหาขอ้สอบ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งคาํถามมีความชดัเจน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4. ความยาวของคาํถามมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5. ความเหมาะสมของเวลาในการทาํขอ้สอบ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้สอบ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหาของขอ้สอบ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8. การกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้สอบ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

รวม 6 6 6 1 ใช้ได้ 

 

  จากตารางท่ี 9  แสดงให้เห็นว่าแบบทดสอบการฟัง-พูด ชนิดขอ้สอบปรนัย จาํนวน 35 

ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งความตรงเชิงเน้ือหาทั้งฉบบั เท่ากบั 1 ซ่ึงอยูใ่นช่วงระหว่าง 0.5 - 1 จึงเป็นค่า

ดชันีท่ีสามารถยอมรับได ้ดงันั้น ขอ้สอบปรนยัชุดน้ี  จึงมีความเหมาะสมในการนาํไปใชท้ดลอง (Try out) 

กับกลุ่มนักศึกษาท่ีมีความสามารถใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง เ พ่ือการวิ เคราะห์คุณภาพของ

แบบทดสอบต่อไปก่อนนาํไปใชจ้ริง 

  จากนั้น ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบเฉพาะท่ีเป็นขอ้สอบปรนัยแบบเลือกตอบ จาํนวน 35 ท่ี

ผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ไปให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง 

จาํนวน 30 คน ทดลองทาํขอ้สอบปรนยั เพ่ือเก็บขอ้มลูมาวิเคราะห์คุณภาพของขอ้สอบ โดยผลคะแนนท่ี

ไดจ้ากการทาํแบบทดสอบนาํไปใชใ้นการหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่

ของแบบทดสอบ โดยวิธีของ Kuder-Richardson สูตร KR-20 ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 35 ขอ้ 

 

ข้อที่ 
ค่าอํานาจ

จําแนก (p) 

ค่าความยาก

ง่าย (r) 
ผลการวิเคราะห์ 

ข้อ

ที่ 

ค่าอํานาจ

จําแนก (p) 

ค่าความยาก

ง่าย (r) 
ผลการวิเคราะห์ 

1 0.75 0.00 ตดัท้ิง 19 0.51 0.73 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

2 0.44 0.39 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

20 0.51 0.73 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

3 0.53 0.78 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

21 0.25 0.78 ค่อนขา้งยาก  

จาํแนกดี 

4 0.58 0.63 ค่อนขา้งง่าย  

จาํแนกดี 

22 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

5 0.76 0.77 ค่อนขา้งง่าย  

จาํแนกดี 

23 0.50 0.50 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

6 0.76 0.77 ค่อนขา้งง่าย 

จาํแนกดี 

24 0.38 0.00 ตดัท้ิง 

7 0.00 0.00 ตดัท้ิง 25 0.76 0.33 ค่อนขา้งง่าย  

จาํแนกดี 

8 0.50 0.50 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

26 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

9 0.57 0.38 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

27 0.25 0.78 ค่อนขา้งยาก  

จาํแนกดี 

10 0.51 0.37 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

28 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

11 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

29 0.42 0.62 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

12 0.19 0.18 ตดัท้ิง 30 0.10 -0.57 ตดัท้ิง 

13 0.42 0.62 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

31 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

14 0.37 0.27 ค่อนขา้งยาก  

จาํแนกดี 

32 0.51 0.73 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 
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ข้อ

ที่ 

ค่าอํานาจ

จําแนก (p) 

ค่าความยาก

ง่าย (r) 
ผลการวิเคราะห์ 

ข้อ

ที่ 

ค่าอํานาจ

จําแนก (p) 

ค่าความยาก

ง่าย (r) 
ผลการวิเคราะห์ 

15 0.57 0.38 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

33 0.57 0.38 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

16 0.63 0.78 ค่อนขา้งง่าย  

จาํแนกดี 

34 0.53 0.78 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

17 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

35 0.53 0.78 ยากง่ายปานกลาง 

จาํแนกดี 

18 0.25 0.78 ค่อนขา้งยาก  

จาํแนกดี 

- - - - 

 

  จากตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบปรนัยทั้งฉบบั  พบว่าใน

ขอ้สอบจาํนวน  35 ขอ้ มีขอ้สอบท่ีตอ้งตดัท้ิง จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1,  7,  12,  24,  และ 30  เน่ืองจาก

เป็นขอ้สอบไม่ดี ขอ้สอบท่ีดีตอ้งมีค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ในช่วง 0.2 - 0.8  จึง

สามารถนาํไปใชใ้นการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งทดลองนาํร่องและกลุ่มตวัอย่างจริงได ้ ดงันั้น ขอ้สอบท่ี

สามารถนาํไปใชไ้ด ้มีจาํนวน 30 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้สอบท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความยากง่ายอยู่ในช่วงท่ี

สามารถยอมรับได ้และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ (KR-20) เท่ากบั 0.85 ผลจากการวิเคราะห์ สรุป

ไดว้่าขอ้สอบมีความตรงและมีความน่าเช่ือถือ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงนาํขอ้สอบปรนัย จาํนวน 30 ขอ้ ไปใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่งทดลองนาํร่อง และกลุ่มตวัอยา่งจริงในระยะท่ี 3 ต่อไป 

2.2  แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

   ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างและพฒันาแบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดย

เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน คือ คาํถาม (Quiz) จาํนวน 20 ขอ้ และ

สุ่มมาเพียง 5 ขอ้ สาํหรับถามนกัศึกษาเป็นรายบุคคล เน้ือหาสาระของคาํถามเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียนจากหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 บท ท่ีผูว้ิจ ัยนํามาตั้ งค ําถามให้มีเน้ือหาครอบคลุม และใช้เป็น

แบบทดสอบชุดคาํถามเดียวสาํหรับวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของกลุ่มตวัอย่างจริง ก่อนและ

หลงัการเรียน (Pretest-Posttest) ดว้ยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ มีขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 1) การกาํหนดโครงสร้างแบบทดสอบ  2) การเขียนแบบทดสอบ และ 3) การหา

คุณภาพของแบบทดสอบ รายละเอียดมีดงัน้ี 
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ขั้นที่ 1 การกาํหนดโครงสร้างข้อสอบ (Test blueprint) 

  การกาํหนดรายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะของขอ้สอบ (Test specification) เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ ผูว้ิจยัพิจารณาโครงสร้างขอ้สอบ ให้มีเน้ือหาการ

ทดสอบความรู้ครอบคลุมรายละเอียดจากเน้ือหาของหน่วยเรียนรู้ 10 บทเรียน โดยนาํเสนอเป็นตารางคุณ

ลกัษณะเฉพาะของขอ้สอบวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ดงัปรากฏในตารางท่ี 11 

 

ตารางท่ี 11  การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะขอ้สอบ ( Test specification) ของแบบทดสอบวดัความรู้ 

                 เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

  

Part Objectives 
Oral skills 
(Functions

) 

Skill 
level Text type 

Test 
techni-

que 

No.of 
item 

 

Time
/mins Score 

Quiz 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  
 
Speaking 
Giving 
infoma-
tion 
 

Commu-
nication 

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

Close 
ques-
tions 

5 5 Rubric 
scores 

0-2 

 

  จากตารางท่ี 11 แสดงให้เห็นลกัษณะของโครงสร้างข้อสอบท่ีใช้สําหรับวดัความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน การกาํหนดจุดประสงคข์องการทดสอบดา้นความรู้และดา้นกระบวนการของ

ทกัษะการฟัง-พดู การใชท้กัษะย่อยในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ การพูดตอบคาํถาม ชนิดของการทดสอบ 

จาํนวนของการทดสอบ เวลาในการทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน  โดยรายละเอียดการดาํเนินงาน

พฒันาแบบทดสอบ พอสรุปไดด้งัน้ี 

  1.1  การกาํหนดจุดประสงค์ของแบบทดสอบ 

ผูว้ิจยัสร้างแบบทดสอบทางวดัความความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยอาศยัแนวคิด

การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษตามแนวส่ือสารของ Carroll (1980), 
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Bachman กับ Palmer (1996) และเสง่ียม โตรัตน์ (2538) เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบและกาํหนด

โครงสร้างขอ้สอบ เร่ิมจากการกาํหนดจุดประสงค์ของแบบทดสอบ ผูว้ิจยัพิจารณาคดัเลือกเน้ือหาและ

สาระการเรียนรู้ท่ีครอบคลุม จากบทเรียนท่ีใชใ้นการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษา และไดก้าํหนดจุดประสงคข์องแบบทดสอบไว ้ดงัน้ี 

   ความสามารถในการฟัง ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (K) คือ 1) จับใจความสําคญัหรือประเด็น

หลกั 2) เขา้ใจจุดประสงคข์องผูพ้ดู และดา้นกระบวนการ (P) คือ มุ่งสนใจคาํสาํคญัหรือคาํท่ีเนน้หนกั  

   ความสามารถในการพดู ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (K) คือ บอกขอ้มลูความรู้เก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน และดา้นกระบวนการ (P) คือ ขอความกระจ่างเม่ือไม่เขา้ใจคาํถาม  

  1.2 กาํหนดเนือ้หาของการทดสอบ 

  การกาํหนดรายละเอียดและคุณลกัษณะเฉพาะของขอ้สอบ (Test specification) เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ ผูว้ิจยัพิจารณาโครงสร้างเน้ือหาของโจทก์คาํถาม ให้มี

ความสอดคลอ้งกับเน้ือหาสาระเก่ียวกับอาเซียน และครอบคลุมบทเรียนทั้ง 10 หน่วย ซ่ึงมีหัวข้อท่ี

เก่ียวขอ้ง คือ 1) อาหารประจาํชาติ 2) แหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่องเท่ียว 3) เร่ืองเล่าหรือนิทาน 4) สภาพ

ภูมิอากาศ 5) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 6) สินคา้และบริการ 7) เทศกาลหรือประเพณี 8) การคมนาคมขนส่ง 9) 

ศาสนาและความเช่ือ และ 10) คาํขวญัและความเป็นมาของอาเซียน กาํหนดให้ชุดคาํถามมีขอ้คาํถาม 

จาํนวน 20 ขอ้ สาํหรับใช้ในการสุ่มขอ้คาํถาม 5 ข้อ เพ่ือถามวดัความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของ

นกัศึกษารายบุคคล ก่อนและหลงัเรียน  

  1.3 กาํหนดชนิดของการทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนน 

  การทดสอบตอนน้ี เป็นการตอบคาํถามปลายปิด (Close questions) ท่ีตอ้งการขอ้มูล

เฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีคาํตอบท่ีถกูตอ้งเพียง 1 คาํตอบ โดยผูว้ิจยัสุ่มถามคาํถามกบันักศึกษารายบุคคล คนละ 

5 ขอ้ๆ ละ 2 คะแนน ใชเ้วลาในการตอบคาํถาม เม่ือไดย้ินคาํถามแลว้ มีเวลาในการตอบคาํถามขอ้ละ 1 

นาที รวมเวลาในการทดสอบไม่เกินคนละ  5 นาที 

1.4 วธิีการตรวจและให้คะแนน 

 การประเมินผลและให้คะแนนกับนักศึกษาท่ีทําแบบทดสอบวัดความรู้เ ก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน โดยผูว้ิจัยอาศัยแนวคิดจากการศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนทักษะการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ (Weir 1990, Knight 1992, Brown2001)  และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการใหค้ะแนน เป็นเกณฑ์

การให้คะแนน เพ่ือใชใ้นการประเมินความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน จากการตอบคาํถาม (Quiz) 

จาํนวน 5 ขอ้ ๆ ละ 2 คะแนน ดงัน้ี 
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  2  คะแนน  หมายถึง  เขา้ใจคาํถามและสามารถตอบถกู   

1  คะแนน  หมายถึง  เขา้ใจคาํถาม แต่ไม่สามารถตอบถกู   

0  คะแนน  หมายถึง  ไม่เขา้ใจคาํถาม และไม่สามารถตอบถกู  

  ในการทดสอบตอนน้ีเป็นการทดสอบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ดว้ยการตอบ

คาํถาม โดยผูว้ิจยัและอาจารยต่์างชาติอีก 1 ท่าน เป็นผูร่้วมกนัดาํเนินการทดสอบ นักศึกษากลุ่มตวัอย่าง

จริง จาํนวน 30 คน และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ดาํเนินการทดสอบแยกหอ้งๆ ละ 1 กลุ่ม ทาํการ

ทดสอบในเวลาเดียวกนั และใชเ้กณฑก์ารตรวจและใหค้ะแนนเหมือนกนั ซ่ึงก่อนการทดสอบ ผูว้ิจยัเป็น

ผูใ้หค้าํอธิบายช้ีแจงรายละเอียด พร้อมเฉลยคาํตอบ เพ่ือสร้างความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนักบัอาจารยต่์างชาติ 

ดงันั้น การทดสอบในตอนน้ี จึงเป็นการใหค้ะแนนท่ีมาจากเกณฑเ์ดียวกนัในการตรวจใหค้ะแนน ทั้งก่อน

เรียนและหลงัเรียน 

ขั้นที่ 2 การเขียนแบบทดสอบ  

 เม่ือกาํหนดโครงสร้างคุณลกัษณะเฉพาะของเน้ือหาสาระคาํถาม ความรู้เก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียนแลว้ ผูว้ิจยัดาํเนินการเขียนขอ้คาํถาม จาํนวน 20 ขอ้ พร้อมคาํเฉลย จากนั้นจึงนาํชุด

คาํถาม ไปตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยัต่อไป  

 ขั้นที่ 3  การหาคุณภาพของแบบทดสอบ  

  เม่ือเขียนแบบทดสอบเป็นชุดคาํถามวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนแลว้  ผูว้ิจ ัย

นาํเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาดา้นจุดประสงค์ เน้ือหาสาระ  เกณฑ์การให้

คะแนน ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการทาํแบบทดสอบ และแกไ้ข

ปรับปรุงแบบทดสอบตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา ก่อนนาํเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

(Inter-rater reliability)  เพ่ือตรวจสอบประเมินความสอดคลอ้ง และความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

validity) ผลจากการประเมินและวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ปรากฏ

ดงัตารางท่ี 12 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 12  ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจสอบคุณภาพของชุดคาํถามเก่ียวกบั 

                 ประชาคมอาเซียน  

 

รายการประเมนิความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล คนที ่1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. เน้ือหาครอบคลุมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งคาํถามมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. คาํถามมีความชดัเจน ไม่คลุมเครือ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4. ความยากง่ายของขอ้คาํถาม 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

5. ปริมาณของขอ้คาํถาม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. ความยาวของคาํถามมีความเหมาะสม 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

7. เวลาในการตอบคาํถามมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8. การกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนตอบคาํถาม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

รวม 8 6 8 0.92 ใชไ้ด ้

   

   จากตารางท่ี 12 แสดงให้เห็นว่าชุดคาํถามความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน มีค่าดชันี

ความสอดคลอ้งความตรงเชิงเน้ือหาทั้งชุด เท่ากบั 0.92 ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5 - 1 จึงเป็นค่าดชันีท่ี

สามารถยอมรับได้ ดังนั้น แบบทดสอบเป็นท่ีชุดคาํถามเก่ียวกับประชาคมอาเซียนท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน มี

คุณภาพและเหมาะสม สามารถนาํไปใชใ้นการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทดลองนาํร่อง และกลุ่มตวัอย่าง

จริงในระยะท่ี 3 ต่อไป 

  2.3 แบบประเมนิความพงึพอใจต่อรูปแบบการสอน 

  เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

ตามวิธีของ Likert scale มีวิธีดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ 5 ขั้น คือ 1) การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

2) การกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน 3) การตรวจสอบคุณภาพ และ 4) การหาค่าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 

ขั้นที่ 1 การสร้างแบบประเมนิความพงึพอใจ 

 การสร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การ

เรียนภาษา มีจุดประสงคเ์พ่ือนาํไปใชใ้นการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากเรียนรู้

ดว้ยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา โดยผูว้ิจยัใชอ้งค์ประกอบของการดาํเนินงานเก่ียวกบัการ
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จดัการเรียนการสอน เป็นแนวทางในการกาํหนดกรอบประเด็นของรายการประเมิน โดยแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 1 ฉบบั จาํนวน 21 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  

         1. ด้านเน้ือหาสาระ มีจุดประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อความ

เหมาะสมและความน่าสนใจของการกาํหนดเน้ือหาสาระการเรียนรู้ดา้นทกัษะการฟังการพูด การใชก้ล

ยทุธก์ารฟังการพดู การจดัเน้ือหา การเรียงลาํดบัเน้ือหา และเน้ือหาสาระความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

โดยความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอน กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ ในดา้นเน้ือหาสาระ มี

รายการประเมิน จาํนวน 6 ขอ้ 

       2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน มีจุดประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียน

ต่อความเหมาะสมของการจดักระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการฟังและการ

พดู โดยความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ ในดา้นการจดัการเรียน

การสอน มีรายการประเมิน จาํนวน 8 ขอ้ 

       3. ดา้นการวดัและประเมิน มีจุดประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อ

ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์

การเรียนภาษาต่างประเทศ ในดา้นการวดัและประเมิน มีรายการประเมิน จาํนวน 3 ขอ้ 

        4. ด้านการใช้ส่ือ มีจุดประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อความ

เหมาะสมและน่าสนใจของส่ือการสอน โดยความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ ในดา้นการใชส่ื้อ มีรายการประเมิน จาํนวน 4 ขอ้ 

ขั้นที่ 2 การกาํหนดเกณฑ์การประเมนิความพงึพอใจ 

  แบบสอบถามความพึงพอใจ จาํนวน 1 ฉบบัน้ี มีรายการประเมิน จาํนวน 21 ขอ้ โดย

กาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ตามสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของ Likert scale ท่ีอยู่ใน

รูปแบบคะแนนเฉล่ีย ซ่ึงกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไว ้5 ระดบั ดงัน้ี 

   ระดบั 5    หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 

   ระดบั 4    หมายถึง  พึงพอใจมาก 

   ระดบั 3   หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

   ระดบั 2   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 

   ระดบั 1    หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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  นอกจากน้ี เกณฑ์ท่ีใชใ้นการแปลความหมายขอ้มูล ตามวิธีของ Likert scale 5 ระดับ 

นาํมาใชก้าํหนดช่วงของการวดัประเมินเพ่ือพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 

   4.50 – 5.00   หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

   3.50 – 4.49   หมายถึง  พึงพอใจมาก 

   2.50 – 3.49   หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

   1.50 – 2.49   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 

   0 – 1.49       หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมนิความพงึพอใจ 

 เม่ือสร้างแบบประเมินและกาํหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจรูปแบบการสอน

แลว้ ผูว้ิจยันาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ก่อนนาํเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Inter-rater reliability) และวิเคราะห์เพ่ือประเมินค่าความสอดคลอ้งของ

แบบประเมินกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ผูว้ิจยันาํผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญมา

วิเคราะห์คาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 13 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความ 

                พึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

 

รายการประเมินความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. เน้ือหาดา้นการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2. เน้ือหาดา้นกลยทุธ์การฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

3. เน้ือหาดา้นการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาดา้นกลยทุธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5. เน้ือหาสาระเกี่ยวกบัอาเซียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

6. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหามีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7. ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนกัดา้นความสามารถใน

การฟัง และความสาํคญัของการใชก้ลยทุธ์การฟัง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8. เตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท ์ภาพประกอบ คาํถามนาํทางและกล

ยทุธ์การฟังท่ีใช ้ก่อนการฟัง 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

9. การใชก้ลยทุธ์การฟังช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในการฟัง 

 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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รายการประเมินความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

IOC 
แปล

ผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

10. หลงัการฟัง ทาํการตรวจสอบความเขา้ใจในการฟังดว้ย

แบบฝึกหดั และศึกษาการใชภ้าษาและหนา้ท่ีส่ือสาร 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

11. ก่อนกิจกรรมการพูด เตรียมความพร้อมดา้นความรู้ในการใช้

ภาษาและหนา้ท่ีส่ือสาร และกลยทุธ์การพูดท่ีใชใ้นกิจกรรม ก่อนพูด 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

12. กิจกรรมการพูดส่ือสารมีความน่าสนใจและส่งเสริมการพูด 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

13. การใชก้ลยทุธ์การพูดช่วยเสริมสร้างความสามารถในการพูด

ส่ือสาร 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

14. หลงัการพูด มีการอภิปรายและสะทอ้นความคิดร่วมกนั  1 1 1 1 ใชไ้ด ้

15. คาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบความเขา้ใจในการฟัง  1 1 1 1 ใชไ้ด ้

16. การใชส้ถานการณ์สาํหรับการพูดส่ือสาร 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

17. การประเมินตนเองในการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

18. บทเรียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

19. ภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนมีความสมจริงในสถานการณ์ส่ือสาร 1 0 1 0.67 ใชไ้ด ้

20. การใชภ้าพประกอบมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

21. การใชส่ื้อเสียงสมจริง และวีดีทศัน์มีคุณภาพเสียงดีและชดัเจน 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

รวม 21 20 21 0.98 ใช้ได้ 

 

   จากตารางท่ี 13 แสดงใหเ้ห็นว่า แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ความตรงเชิงเน้ือหาทั้งฉบบั เท่ากบั 0.98 ซ่ึงอยู่ในช่วงค่า IOC ระหว่าง 0.5 - 1 จึงเป็นค่าดชันีท่ีสามารถ

ยอมรับได ้ดงันั้น แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศท่ี

ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีความตรงเชิงเน้ือหา สามารถนําไปทดลองใชเ้พ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 

(Cronbach’s alpha) กบักลุ่มนกัศึกษานาํร่องต่อไป ในระยะท่ี 3 

     ขั้นที่ 4  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมนิความพงึพอใจ 

 เม่ือได้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน  ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งความตรงเชิงเน้ือหา และเหมาะสม จึงสามารถนาํไปหาค่าความเช่ือมัน่ต่อไปในระยะท่ี 3 

ของการวิจยั โดยผูว้ิจยันาํแบบสอบถามความพึงพอใจดงักล่าว ไปใชเ้ก็บขอ้มูลดา้นความพึงพอใจท่ีมีต่อ

รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกบันักศึกษากลุ่มนาํร่อง จาํนวน 10 คน และกลุ่ม

ตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน หลงัจากเสร็จส้ินการเรียนการสอน เพ่ือนาํขอ้มูลจากแบบสอบถามไปหาค่า

สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ (Cronbach’s alpha) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้งน้ี ผลจากการหาค่า
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สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ พบว่า แบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัน้ี มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.90 

คาํนวณโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

 

2.2  การนําหลกัสูตรที่ได้ออกแบบไปศึกษานําร่อง  (Pilot  study) 

  ใน ขั้ น น้ี เ ป็ น ก า ร ท ด ล อ ง นํา ร่ อ ง  เ พ่ื อ ใช้ รู ป แ บ บ ก า ร สอ น ก ล ยุท ธ์ก า ร เ รี ย น

ภาษาต่างประเทศ ในหลกัสูตรรายวิชาการฟังและพูดภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม โดย

ศึกษานาํร่องกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2 คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็นนักศึกษากลุ่มย่อย จาํนวน 10 คน (Small group tryout) 

ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling)  มีจุดประสงคเ์พ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ

สอนท่ีสร้างข้ึนก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริงในระยะท่ี 3 ต่อไป  และนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาแกไ้ข

ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน โดยเคร่ืองมือวิจยัท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแลว้ สามารถ

นาํมาใชท้ดลองเพ่ือศึกษานาํร่อง มีดงัน้ี 

   1. รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา หลกัสูตรรายวิชาการฟังและพูดภาษาองักฤษ

เพ่ือการปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม ประกอบดว้ย บทเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรมเรียนรู้ ส่ือการสอน และการ

ประเมินผล 

   2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) 

  การทดลองนําร่องกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 2 จํานวน 10 คน ในคร้ังน้ี มี

จุดประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการสอนใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด โดยอาศยัแนวคิดของชยั

ยงค ์พรหมวงศ ์(2520) ในการกาํหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการประเมินทกัษะความสามารถของ

ผูเ้รียน 2 ประเภท คือ E1/ E2 กล่าวคือ E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการทํา

แบบทดสอบประจาํหน่วยเรียนรู้แต่ละหน่วยของผูเ้รียน และ E2 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีได้

จากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และแบบทดสอบความรู้เก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน (Posttest) หลงัเรียนจบครบทุกหน่วยการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เกณฑ์ประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้คือ 75/75 ทั้งน้ี การดาํเนินงานศึกษานาํร่อง

เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน สามารถแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  

  ขั้นท่ี 1 การเตรียมการก่อนการทดลองนาํร่อง ผูว้ิจยัดาํเนินการขอหนงัสืออนุญาตทดลอง

ใชเ้คร่ืองมือวิจยัและเก็บขอ้มูล (เอกสารปรากฏในภาคผนวก ก) กบันักศึกษากลุ่มตวัอย่างศึกษานาํร่อง 

จาํนวน 10 คน เพ่ือนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน รวมทั้งจดัเตรียมเอกสาร

ประกอบการสอน ส่ือภาพและเสียง อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นหอ้งเรียน 
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  ขั้นท่ี 2 แจง้จุดประสงคก์ารทดลองใชรู้ปแบบการสอนใหก้บันักศึกษากลุ่มศึกษานาํร่อง 

จาํนวน 10 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เพ่ือสร้างความเขา้ใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดย

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการศึกษานําร่อง ได้แก่ รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ 

ประกอบด้วย บทเรียน แบบฝึกหัดทา้ยบท ส่ือการสอน แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ และแบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

  ขั้นท่ี 3 ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) มีจุดประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลท่ีบ่งช้ีถึง

ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของนกัศึกษากลุ่มทดลอง

นําร่อง ท่ีมีอยู่ เ ดิม ก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ โดยผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบนักศึกษาทั้ง 10 คนดว้ยตนเอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

ขอ้มลูเป็นแบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 100  การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

   ส่วนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย การ

ทดสอบ 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การสรุปเร่ืองท่ีฟัง (Summarizing) คะแนนเต็ม 25 จาํนวน 1 เร่ือง  ตอนท่ี 2 

การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) คะแนนเต็ม 25 จาํนวน 1 สถานการณ์ ตอนท่ี 3 การตอบคาํถาม 

(Quiz) เก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารฟังและการพดู คะแนนเต็ม 10 จาํนวน 5 ขอ้ และตอนท่ี 4 ขอ้สอบปรนยั 

ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 รวมคะแนนทั้งส้ิน 90 คะแนน  เกณฑ์การให้คะแนนมี

รายละเอียดดงัน้ี 

   ตอนท่ี 1 การสรุปเร่ืองท่ีฟัง มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการฟัง-พูด 5 ดา้นๆ 

ละ 5 คะแนน คือ 1) ดา้นความคล่องแคล่ว 2) ดา้นความเขา้ใจ 3) ดา้นความถกูตอ้ง 4) ดา้นความสาํเร็จของ

งาน และ 5) ดา้นการใชภ้าษาท่าทาง การตดัสินใหค้ะแนนเป็นดงัน้ี 

 0  คะแนน  คือ ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีฟัง พดูสรุปไม่ไดใ้จความ นอกประเด็น 

  1  คะแนน  คือ พอเขา้ใจเร่ืองท่ีฟังบา้งเพียงเลก็นอ้ย พดูไม่เป็นประโยค นอกประเด็น 

  2  คะแนน  คือ เขา้ใจเร่ืองท่ีฟังเพียงเลก็นอ้ย พดูสรุปนอกประเด็น มกัผดิไวยากรณ์ 

  3  คะแนน  คือ เขา้ใจเร่ืองท่ีฟังบางประเด็น จบัประเด็นไม่สาํคญั พดูสรุปไม่ชดัเจน 

  4  คะแนน  คือ เขา้ใจเร่ืองท่ีฟังเกือบทุกประเด็น จบัประเด็นสาํคญัได ้พดูสรุปค่อนขา้ง 

          ชดัเจน 

   5  คะแนน  คือ เขา้ใจเร่ืองท่ีฟังทุกประเด็น จบัประเด็นสาํคญั พดูสรุปไดอ้ยา่งชดัเจน 

  ตอนท่ี 2 การแสดงบทบาทสมมติ มีเกณฑก์ารให้คะแนนความสามารถในการฟัง-พูด 5 

ดา้นๆ ละ 5 คะแนน คือ 1) ด้านความคล่องแคล่ว 2) ด้านความเขา้ใจ 3) ด้านความถูกต้อง 4) ด้าน

ความสาํเร็จของงาน และ 5) ดา้นการใชภ้าษาท่าทาง การตดัสินใหค้ะแนนเป็นดงัน้ี 

  0  คะแนน คือ พดูโตต้อบไม่ไดเ้ลย และไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนา 
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       1  คะแนน  คือ พดูโตต้อบไดเ้ลก็นอ้ย พดูไม่เป็นประโยค พอเขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนาบา้ง 

        2  คะแนน  คือ  พูดโต้ตอบได้บ้าง พอเข้าใจเร่ืองท่ีสนทนาและโตต้อบได้ แต่มกัใช้

ประโยคอยา่งง่าย พดูโตต้อบไดเ้ป็นคาํๆ หรือเป็นประโยคสั้นๆการใชค้าํศพัท์อยู่ในวงจาํกดัมาก มกัผิด

ไวยากรณ์และการพดูออกเสียงไม่ชดัเจน 

  3  คะแนน คือ พดูโตต้อบส่ือสารได ้เขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนาเกือบทุกเร่ือง การพูดโตต้อบ

มกัใชป้ระโยคอยา่งง่าย พดูโตต้อบมกัผดิไวยากรณ์ ใชเ้วลานานในการคิดหาคาํศพัทท่ี์ตอ้งการเพ่ือโตต้อบ

ส่ือสาร และการพดูออกเสียงไม่ชดัเจนในบางคร้ัง 

          4  คะแนน  คือ พดูโตต้อบส่ือสารได ้เขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนาทุกเร่ือง พูดประโยคซบัซอ้น

ไดบ้า้ง แต่บางคร้ังมีผดิไวยากรณ์ มีความรู้คาํศพัท์มากพอ และใชใ้นการโตต้อบไดทุ้กเร่ือง แต่บางคร้ัง

ตอ้งหยดุคิดหาคาํศพัทท่ี์ตอ้งการใชส่ื้อสาร 

          5  คะแนน  คือ พูดโตต้อบส่ือสารและเขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนาทุกเร่ืองไดส้าํเร็จ มีความรู้

และใชค้าํศพัทห์ลากหลายในการโตต้อบ แมบ้างคร้ังตอ้งใชเ้วลาคิด หาคาํศพัท์ท่ีไม่คุน้เคย สามารถพูด

ประโยคซบัซอ้นหรือใชส้าํนวนการพดูคลา้ยเจา้ของภาษา การพดูออกเสียงถกูตอ้งชดัเจน  

  ตอนท่ี 3 การตอบคาํถามเก่ียวกบักลยทุธก์ารฟังและกลยุทธ์การพูด โดยผูว้ิจยัสุ่มคาํถาม

มา 5 ขอ้ๆ ละ 2 คะแนน และกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   2 คะแนน คือ เขา้ใจคาํถาม และสามารถตอบได ้

   1 คะแนน คือ เขา้ใจคาํถาม แต่ไม่สามารถตอบได ้

   0 คะแนน คือ ไม่เขา้ใจคาํถาม และตอบคาํถามไม่ได ้

  ตอนท่ี 4 การทาํขอ้สอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ๆ ละ 1 คะแนน หากเลือก

คาํตอบท่ีถกูได ้1 คะแนน แต่หากเลือกคาํตอบท่ีผดิ ได ้0 คะแนน 

  ส่วนท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน คือ การตอบคาํถาม

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 5 ขอ้ๆ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   2 คะแนน คือ เขา้ใจคาํถาม และตอบถกู 

   1 คะแนน คือ เขา้ใจคาํถาม แต่ตอบผดิ 

   0 คะแนน คือ ไม่เขา้ใจคาํถาม และตอบผดิ 

  ขั้นท่ี 4 ทดลองสอนใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา โดยใชบ้ทเรียนพร้อมส่ือ

ประกอบการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ใชเ้วลาในการสอนหน่วยละ 4 ชัว่โมง รวม 

20 ชัว่โมง สาํหรับการศึกษานาํร่อง  มีรายละเอียดของขั้นการสอน ประกอบดว้ย 6 ขั้นสอน ดงัน้ี 

      1. สร้างความตระหนัก (Awareness raising) ให้กบัผูเ้รียน โดยเห็นความสาํคญัและ

ประโยชน์ของกลยุทธ์การเรียนภาษา ท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ อภิปราย
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เก่ียวกบักลยทุธท่ี์ผูเ้รียนเคยใชห้รือคุน้เคย และส่งผลต่อการเรียนภาษาองักฤษ แลกเปล่ียนเทคนิควิธีการท่ี

เคยใชไ้ดผ้ลและช่วยใหก้ารเรียนภาษาดีข้ึน 

       2. การเตรียมการก่อนฟัง (Pre-Listening) สร้างความพร้อมให้กบัผูเ้รียนก่อนการฟัง 

โดยปูพ้ืนฐานความเข้าใจให้กับผูเ้รียน ได้แก่ การสอนคาํศพัท์สําคญัจากบทฟัง การให้ดูและสังเกต

รูปภาพ การใชค้าํถามนาํ (Guiding questions) เพ่ือคาดการณ์ทาํนายเน้ือหา อภิปรายถึงเน้ือหาของเร่ืองท่ี

จะได้ฟัง รวมถึงการตั้งจุดประสงค์ในการฟัง เป็นการคาดหวังส่ิงท่ีต้องการจะฟัง ผูส้อนพยายาม

สนับสนุนให้ผูเ้รียนตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัเน้ือหาล่วงหน้าก่อน เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้าง

ความเขา้ใจ เช่ือมโยงประสบการณ์และความรู้เดิมท่ีมี และจึงนาํเสนอกลยุทธ์การฟังภาษาองักฤษท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการฟังเพ่ือความเขา้ใจ  

        3. ฝึกฟัง (Listening practice) มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนฝึกฝนกลยุทธ์การฟังท่ีช่วยสนับสนุน

ใหเ้กิดความเขา้ใจในการฟังยิง่ข้ึน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนฝึกฝนการใชก้ลยทุธ์การฟัง เพ่ือตีความหมายของ

คาํพดูและสร้างความหมายจนเกิดความเขา้ใจในการฟังภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ กิจกรรมตอบคาํถาม กิจกรรม

ฟังและทาํเคร่ืองหมาย กิจกรรมอภิปรายร่วมกนัและยืนยนัความถูกตอ้ง ในขั้นฝึกฟังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการ

เก็บคะแนนจากแบบทดสอบความเขา้ใจในการฟัง เป็นขอ้สอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ๆ ละ 

1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 เพ่ือนําคะแนนไปใชใ้นการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน (E1) 

ต่อไป 

       4. ศึกษาภาษา (Language focus) ใหผู้เ้รียนศึกษาวิเคราะห์กฎไวยากรณ์ทางภาษาท่ีได้

ยนิจากบทฟัง และเพ่ือนาํไปใชใ้นการพูดส่ือสาร สังเกตรูปแบบภาษาท่ีใช ้(Noticing activities) เช่น รูป

คาํศพัท ์สาํนวนคาํพูด และประโยคท่ีแสดงหน้าท่ีทางภาษา ให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระดา้น

อาเซียนท่ีได้ฟังและได้เห็นหลกัภาษาท่ีใช้พูดส่ือสาร จากนั้ นผูส้อนนําเสนอกลยุทธ์การพูดท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพดูส่ือสารในกิจกรรมเรียนรู้ต่อไป 

       5. ฝึกพูด (Speaking practice) เม่ือผูเ้รียนมีความรู้ดา้นเน้ือหาสาระจากเร่ืองท่ีฟังไป

แลว้ และมีความรู้ทางภาษาศาสตร์ คือ มีความรู้ดา้นคาํศพัท์ ความเขา้ใจกฎไวยากรณ์ และการใชห้น้าท่ี

ภาษาพดูส่ือสารแลว้ ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนฝึกฝนการใชก้ลยุทธ์การพูดในกิจกรรมส่ือสาร คือ การ

แสดงบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมกลุ่ม 

       6. นาํไปใชส่ื้อสาร (Language production) เป็นขั้นสุดทา้ยของการเรียนการสอน มี

เป้าหมายให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถในการพูดส่ือสาร (Performance) หลงัจากไดรั้บการฝึกฝนอย่าง

เหมาะสมแลว้ โดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมคู่  เพ่ือเก็บคะแนนความสามารถในการพูด

ส่ือสารของนักศึกษา จาํนวน 1 สถานการณ์ คะแนนเต็ม 25 หลงัจากนั้น ร่วมกนัอภิปราย และสะทอ้น

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง การหาหนทางแกไ้ขปรับปรุง รวมทั้ง ประเมินตนเองจาก
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การใชก้ลยทุธก์ารฟังและกลยทุธก์ารพดูในกิจกรรมเรียนรู้ท่ีผา่นมา 

  ในการศึกษานาํร่องน้ี ผูว้ิจยัทดลองใชรู้ปแบบการสอนกบันักศึกษากลุ่มย่อย จาํนวน 10 

คน ท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตัวอย่างจริง ใช้เวลาในการศึกษานาํร่อง 1 สัปดาห์ จาํนวน 5 บทเรียน 

ระหว่างการทดลองสอนแต่ละหน่วยเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บคะแนนจากแบบฝึกหัดทา้ยบทประจาํหน่วย 2 

ส่วน คือ ดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ เป็นขอ้สอบปรนัย 10 ขอ้ คะแนนเต็ม 10  และดา้น

ความสามารถในการพดูส่ือสาร เป็นการแสดงบทบาทสมมติ 1 สถานการณ์ คะแนนเต็ม 25 รวมคะแนน

เก็บแต่ละหน่วย เท่ากบั 35 คะแนน  เพ่ือนาํไปใชใ้นการคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 

(E1) ต่อไป  

  ทั้งน้ี ผูว้ิจ ัยก ําหนดการทดลองใช้บทเรียนในขั้นศึกษานําร่อง จ ํานวน 5 บทเรียน 

เน่ืองจากในแต่ละหน่วยของบทเรียนมีการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมือนกนั โดยศึกษาความ

เป็นไปไดข้องการดาํเนินงานทดลองใชรู้ปแบบการสอน และวิธีการเก็บขอ้มูลในขอบเขตท่ีแคบกว่า ผล

จากการทดลองใชบ้ทเรียน เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และการปรับปรุง

แกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน แสดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบการสอนน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการฝึกกลยุทธ์การฟังและการพูด

ไดดี้เช่นเดียวกนั 

  ขั้นท่ี 5 ดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) หลงัจากเสร็จส้ินการทดลองสอนครบทั้ง 

5 บทเรียนแลว้  ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มลูท่ีบ่งช้ีถึงความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของนกัศึกษากลุ่มทดลองนาํร่องทั้ง 10 คน หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู เป็นชุดเดียวกนักบัท่ีใชใ้นการทดสอบ

ก่อนเรียน (Pretest) คะแนนนเต็ม 100 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

        ส่วนท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ประกอบดว้ยการ

ทดสอบ 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การสรุปเร่ืองท่ีฟัง (Summarizing) คะแนนเต็ม 25 จาํนวน 1 เร่ือง  ตอนท่ี 2 

การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) คะแนนเต็ม 25 จาํนวน 1 สถานการณ์ ตอนท่ี 3 การตอบคาํถาม 

(Quiz) เก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารฟังและการพดู คะแนนเต็ม 10 จาํนวน 5 ขอ้ และตอนท่ี 4 ขอ้สอบปรนยั 

ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ คะแนนเต็ม 30 รวมคะแนนทั้งส้ิน 90 คะแนน   

        ส่วนท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน คือ การตอบ

คาํถาม (Quiz) เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 5 ขอ้ คะแนนเต็ม 10  

   ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการทดสอบนักศึกษาทั้ง 10 คน ดว้ยตนเอง และการตรวจให้

คะแนนโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัการทดสอบก่อนเรียน การเก็บรวบรวมขอ้มูลคะแนนการทดสอบคร้ังน้ี

เป็นเคร่ืองบ่งช้ีความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน หลงัเรียน

ดว้ยรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา และนาํคะแนนดงักล่าวไปใชใ้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
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ของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา (E2) ต่อไป 

  ขั้นท่ี 6 การตรวจให้คะแนนและเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนนาํไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการสอน โดยการเก็บรวบรวมคะแนนจากการทาํแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) และการ

ทดสอบหลงัเรียน (E2) รายละเอียดมีดงัน้ี 

        ส่วนท่ี 1 คะแนนจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน มาจากการทาํแบบทดสอบประจาํ

หน่วยเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยมีคะแนนเต็ม 35 คะแนน ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 1) ความเขา้ใจในการฟัง  

เป็นแบบฝึกหดัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 วิธีการตรวจใหค้ะแนน 

คือ ตอบถกูได ้1 คะแนน ตอบผดิ ได ้0 คะแนน โดยผูว้ิจยัเฉลยคาํตอบและให้นักศึกษาสลบักนัตรวจให้

คะแนนแบบฝึกหัดของเพ่ือน และ 2) การพูดส่ือสาร เป็นแบบฝึกหัดกิจกรรมบทบาทสมมติแบบจบัคู่

สนทนา 1 สถานการณ์  คะแนนเต็ม 25  ดังนั้น รวมคะแนนจากบทเรียนทั้ง 5 บท มีคะแนนเต็ม 175 

คะแนน ซ่ึงนาํไปคิดเป็นร้อยละเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนต่อไป (E1) 

       ส่วนท่ี 2 คะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน มาจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ซ่ึง

มีคะแนนเต็ม 100  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

       1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ประกอบด้วย การ

ทดสอบ 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การสรุปเร่ืองท่ีฟัง (Summarizing) คะแนนเต็ม 25 จาํนวน 1 เร่ือง ตอนท่ี 2 

การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) คะแนนเต็ม 25 จาํนวน 1 สถานการณ์ ตอนท่ี 3 การตอบคาํถาม 

(Quiz) เก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารฟังและการพดู คะแนนเต็ม 10 จาํนวน 5 ขอ้ และตอนท่ี 4 ขอ้สอบปรนยั 

ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ คะแนนเต็ม 30 รวมคะแนนทั้งส้ิน 90 คะแนน กล่าวคือ 

          1.1 การสรุปเร่ืองท่ีฟัง เป็นการทดสอบความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ และ

การพดูส่ือสาร 

         1.2 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นการทดสอบความสามารถในการพูดและการ

โตต้อบสนทนา 

           1.3 การตอบคาํถามเก่ียวกบักลยทุธก์ารฟังและการพูด เป็นการทดสอบความเขา้ใจ

ในการฟังเพ่ือตอบคาํถามเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา และใชค้วามสามารถในการพดูอธิบาย 

         1.4 การทาํขอ้สอบปรนัย เป็นการทดสอบความสามารถในการพูดสนทนาโตต้อบ

ทางออ้ม 

       2. แบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน คือ การตอบคาํถามเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน จาํนวน 5 ขอ้ๆ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 10 ซ่ึงเป็นการทดสอบความเขา้ใจในการฟังเพ่ือ

ตอบคาํถามเก่ียวกบัอาเซียน 
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  ทั้งน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบและตรวจให้คะแนนดว้ยตนเอง โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ

เกณฑท่ี์ใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนดงักล่าวมาแลว้ และเก็บรวบรวมคะแนนทดสอบหลงัเรียนเพ่ือนาํไป

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนต่อไป (E2) 

  หลงัจากทดลองสอนครบทั้ง 5 บทแลว้ จึงวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากคะแนนเก็บระหว่าง

เรียน (E1) และผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน (E2)  เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน

กลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 14 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 14   ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  ของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา แบบกลุ่มยอ่ย 

                  (Small group tryout) นกัศึกษา จาํนวน 10 คน 

 

นักศึกษา บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 
รวมคะแนนเกบ็ 

บทที่ 1-5 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

หลงัเรียน 

(Posttest) 

คะแนน

เตม็ 
35 35 35 35 35 175 100 100 

คนท่ี 1 28 25 25 27 26 131 74.86 73 

คนท่ี 2 24 25 24 27 28 128 73.14 71 

คนท่ี 3 27 28 25 28 29 137 78.29 76 

คนท่ี 4 27 27 25 29 29 137 78.29 75 

คนท่ี 5 29 30 28 31 30 148 84.57 81 

คนท่ี 6 26 29 27 30 31 143 81.71 80 

คนท่ี 7 28 27 27 28 31 141 80.57 79 

คนท่ี 8 25 25 24 29 28 131 74.86 78 

คนท่ี 9 26 28 25 29 30 138 78.86 76 

คนท่ี 10 29 28 27 28 30 142 81.14 79 

รวม 269 272 257 286 292 1,376 - 768 

ร้อยละ 76.85 77.71 73.43 81.72 83.43 78.63 E1 =78.63 E2 = 76.80 

 



226 
 
  จากตารางท่ี 14 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์คะแนนการทาํแบบทดสอบประจาํ

หน่วยของบทเรียน และการทดสอบหลงัเรียน จากการศึกษานาํร่องโดยนาํรูปแบบการสอนกลยุทธ์การ

เรียนภาษาไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนาํร่อง จาํนวน 10 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน

กลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ ดา้นเอกสารบทเรียนและส่ือการสอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไว ้คือ E1/E2 เท่ากบั 75/75 มีค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา เท่ากบั 

78.63/76.80 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 

  ขั้นท่ี 7 สรุปผลการศึกษานาํร่อง  เม่ือเสร็จส้ินการทดลองสอนในช่วงการศึกษานาํร่อง 

ครบทั้ง 5 หน่วย ให้กับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานําร่อง คือ นักศึกษากลุ่มย่อย จาํนวน 10 คน ท่ีมี

ความสามารถใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจริง ผลจากการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน เอกสาร

ประกอบการสอน และส่ือการสอน พบว่ามีค่า E1/E2 เท่ากบั 78.63/76.80 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้

75/75 และสามารถแปลผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ดงัน้ี 

       1. ผลจากการวิเคราะห์ค่า E1 เท่ากบั 78.63 สูงกว่าเกณฑ ์75 เท่ากบั ร้อยละ 3.63 แปล

ผลไดว้่า รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ง

ไว ้ร้อยละ 2.5 ข้ึนไป จึงถือว่ารูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัดีมาก 

       2. ผลจากการวิเคราะห์ค่า E2 เท่ากบั 76.80 สูงกว่าเกณฑ ์75 เท่ากบั ร้อยละ 1.80 แปล

ผลไดว้่า รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ง

ไว ้แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 จึงถือว่ารูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัดี 

  เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ E1 และ E2 ดงักล่าวแลว้ แสดงว่ารูปแบบ

การสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพท่ียอมรับได้ โดยมีค่า

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้และถือว่าอยูใ่นระดบัดี จึงสรุปไดว้่ารูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพดี 

และสามารถนาํไปใชใ้นการทดลองสอนกบักลุ่มตวัอยา่งจริงในระยะท่ี 3 ต่อไป 

 

ระยะที่ 3  การทดลองใช้และประเมนิผล (Implementation and evaluation) 

  หลงัจากผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษานาํร่องเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์

การเรียนภาษาแลว้ ซ่ึงผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ถือว่ามีประสิทธิภาพดี ตามเกณฑ ์

75/75 มีความเหมาะสมและสามารถนาํไปใชใ้นการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างจริงไดใ้นระยะท่ี 3 โดยผูว้ิจยั

แบ่งขั้นตอนการดาํเนินงานในระยะน้ี เป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การนาํรูปแบบการสอนไปทดลองใชก้บักลุ่ม

ตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภฎั

บา้นสมเด็จเจา้พระยา และ 2) การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ดงัน้ี 
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 3.1 การนํารูปแบบการสอนไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างจริง 

  ผูว้ิจยันาํรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีสร้างและพฒันาข้ึนไปใชท้ดลองกบั

กลุ่มตวัอยา่งจริง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา ท่ีกาํลงัศึกษารายวิชาการฟังและการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Listening 

and speaking for social interactions) ในปีการศึกษา 2558 จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการ

ทดลองในระยะน้ี ไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพและประเมินประสิทธิภาพจากการศึกษานาํร่องแลว้ 

ประกอบดว้ย 1) รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ   ไดแ้ก่ บทเรียนและส่ือการสอน 2) 

การทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ สาํหรับการทดสอบก่อนและหลงัเรียน (Pretest-

Posttest)  3) การทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สําหรับการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

(Pretest-Posttest) และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน หลงัเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

โดยการดาํเนินงานวิจยัเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูในระยะน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้น ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี  1 การเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ ผูว้ิจยัดาํเนินการขอหนังสืออนุญาตทดลองใชเ้คร่ืองมือวิจัยและเก็บขอ้มูล (เอกสาร

ปรากฏในภาคผนวก ก) กบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน จดัเตรียมเอกสารประกอบการสอน 

ส่ือภาพและเสียง อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้ห้องเรียน และขอความอนุเคราะห์จากอาจารยต่์างชาติ 1 ท่าน 

ดาํเนินงานร่วมกบัผูว้ิจยั โดยใหค้าํอธิบายรายละเอียดและเกณฑก์ารตดัสินใหค้ะแนนของการทดสอบแต่

ละตอน เพ่ือความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนั  ก่อนดาํเนินการทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 

และความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน กับกลุ่มนักศึกษาตัวอย่างจริง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้มา

วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการสอนต่อไป  

  ขั้นท่ี 2 ผูว้ิจยัแจง้จุดประสงคก์ารศึกษาวิจยั และการใชเ้คร่ืองมือวิจยัเพ่ือทดลองและเก็บ

ข้อมูลกับนักศึกษากลุ่มตวัอย่างจริง จาํนวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 

sampling)  เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัและการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง 

โดยเคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ ประกอบดว้ย บทเรียน แบบฝึกหดัทา้ยบท ส่ือการสอน แบบทดสอบวดัความสามารถ

ในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และแบบสอบถามความพึง

พอใจ 

  ขั้นท่ี 3 การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เพ่ือเก็บขอ้มลูท่ีบ่งช้ีถึงความสามารถในการฟัง-

พดูภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริงทั้ง 30 คน ท่ีมีอยูเ่ดิม 

ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล มีดังน้ี ส่วนท่ี 1) เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
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ประกอบดว้ย การทดสอบ 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การสรุปเร่ืองท่ีฟัง (Summarizing) คะแนนเต็ม 25 จาํนวน 

1 เร่ือง  ตอนท่ี 2 การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) คะแนนเต็ม 25 จาํนวน 1 สถานการณ์ ตอนท่ี 3 การ

ตอบคาํถาม (Quiz) เก่ียวกบัการใชก้ลยทุธ์การฟังและการพูด คะแนนเต็ม 10 จาํนวน 5 ขอ้ และตอนท่ี 4 

ขอ้สอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ คะแนนเต็ม 30 รวมคะแนนทั้งส้ิน 90 คะแนน  และ ส่วนท่ี 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน คือ การตอบคาํถาม (Quiz) เก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน จาํนวน 5 ขอ้ คะแนนเต็ม 10 รวมคะแนนทั้ง 2 ส่วน มีคะแนนเต็ม 100 ทั้งน้ี คะแนนดงักล่าวเป็น

เคร่ืองบ่งช้ีความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของนกัศึกษามี

อยูก่่อนเรียน 

  ในการเก็บคะแนนดงักล่าว ผูว้ิจยัและอาจารยต่์างชาติอีก 1 ท่าน เป็นผูร่้วมกนัดาํเนินการ

ทดสอบนักศึกษา โดยก่อนเร่ิมการทดสอบไดด้าํเนินการซกัซอ้มการตรวจให้คะแนน เพ่ือสร้างความ

เขา้ใจสอดคลอ้งตรงกนัและตรวจสอบความน่าเช่ือถือการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ดว้ยการสุ่ม

นกัศึกษา 1 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง มาทาํการทดสอบใหค้ะแนน จากนั้นนาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูว้ิจยั

และอาจารยต่์างชาติมาเปรียบเทียบดูความใกลเ้คียงหรือแตกต่างกนั หากคะแนนท่ีให้กบันักศึกษาคน

เดียวกนัมีความใกลเ้คียงกนั ถือว่าการใหค้ะแนนมีความน่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกนั  

    ก่อนการทดสอบ เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัและการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของ

นกัศึกษา ผูว้ิจยัใหค้าํอธิบายแก่นักศึกษาเพ่ือช้ีแจงรายละเอียด จุดประสงค์ของการทดสอบ รายละเอียด

ของกิจกรรมการทดสอบ  เกณฑ์การประเมินและการให้คะแนนอย่างชดัเจน เม่ือนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง

เขา้ใจเป็นท่ีเรียบร้อย จึงเร่ิมดาํเนินการทดสอบ โดยใชเ้วลารวมในการทดสอบประมาณ 4 ชัว่โมง 

  ขั้ น ท่ี  4 การดํา เนินการทดลองสอนโดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การ เรียน

ภาษาต่างประเทศ โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนดว้ยตนเอง จาํนวน 

10 บทเรียน เร่ิมจากการช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ อธิบายรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอน และทาํ

ความเขา้ใจกบันกัศึกษาเก่ียวกบัการใหค้ะแนนและประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและหลงัเรียน  

  ขั้นการสอนตามรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใชบ้ทเรียน

พร้อมส่ือประกอบการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาํนวน 10 หน่วยการเรียนรู้ ใชเ้วลาในการสอนหน่วยละ       

4 ชัว่โมง รวม 40 ชัว่โมง   มีรายละเอียดของขั้นการสอนดงัน้ี 

      1. สร้างความตระหนัก (Awareness raising) เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนตระหนักถึง

ความสาํคญัและประโยชน์ของกลยุทธ์การเรียนภาษา และความรู้เก่ียวกับสาระอาเซียน เร่ิมอภิปราย

ร่วมกนัเก่ียวกบัสาระอาเซียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และนาํเสนอความรู้เดิมท่ีมีเก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในเน้ือหาสาระท่ีจะเรียนต่อไป แลว้จึงแจง้จุดประสงค์การ

เรียนรู้และรายละเอียดกิจกรรมใหก้บัผูเ้รียน จากนั้น อภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัปัญหาการฟังภาษาองักฤษ 
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เทคนิคการฟังท่ีเคยใช ้และวิธีการแกปั้ญหาในการฟังภาษาองักฤษท่ีผูเ้รียนเคยใช ้กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด

ความสนใจและตระหนกัถึงปัญหาการฟังท่ีเคยประสบดว้ยตนเองโดยตรง ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างภาพแนวคิด

ของสถานการณ์ท่ีจะเรียนรู้ จากนั้น ผูส้อนเสนอแนะกลยทุธท่ี์ใชแ้กไ้ขสถานการณ์การฟังท่ีผูเ้รียนอาจไม่

คุน้เคย หรือไม่ไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ของการใชก้ลยทุธก์ารฟังมาก่อน  

      2. ก่อนฟัง (Pre-Listening) เป็นการเตรียมความพร้อมในการฟังใหก้บัผูเ้รียนก่อนการ

ฟังและปูพ้ืนฐานความเขา้ใจให้กบัผูเ้รียน ก่อนได้ยินบทฟังท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียน ผูส้อนจัด

กิจกรรมใหผู้เ้รียนมีความสนใจ มีแรงจูงใจในการฟัง มีความคาดหวงั เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจในการฟัง

อาทิ กิจกรรมเรียนรู้ด้านคาํศพัท์ การคาดเดาส่ิงท่ีกาํลงัจะได้ฟังจากภาพ คาํศพัท์ และชุดคาํถามนํา 

(Guiding questions) เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนมีความคาดหวงัเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะไดฟั้ง เม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมดา้น

ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ จึงใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะการฟังเพ่ือความเขา้ใจ โดยใชก้ลยทุธ์การฟังท่ี

นาํเสนอนั้นไปใชใ้นสถานการณ์ฟังจริงในขั้นต่อไป 

       3. ฝึกฟัง (Listening practice) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกฝนการใชก้ลยุทธ์การฟัง โดย

ผูส้อนเตรียมบทฟัง 2 ชุด พร้อมแบบฝึกหดัทดสอบความเขา้ใจหลงัจากฟัง ในแต่ละบทฟังใหผู้เ้รียนไดฟั้ง

มากกว่า 1 คร้ัง กล่าวคือ 1) การฟังคร้ังแรก เพ่ือใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบัเร่ืองท่ีฟัง และระบุขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ฟัง 2) การฟังคร้ังท่ีสอง เพ่ือให้ผูเ้รียนตอบคาํถามจากแบบฝึกหัดท่ีกาํหนดให้ และจึงตรวจสอบความ

เขา้ใจหรือความถกูตอ้งของเน้ือหาท่ีฟัง และ 3) หากผูเ้รียนมีขอ้สงสัยบางประเด็นในเร่ืองท่ีฟัง ผูส้อนจะ

เปิดให้ฟังอีกคร้ังเพ่ือความเข้าใจและความถูกต้อง ในขั้นฝึกฟังน้ี ผูว้ิจ ัยด ําเนินการเก็บคะแนนจาก

แบบทดสอบความเขา้ใจในการฟัง เป็นขอ้สอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ๆ ละ 1 คะแนน รวม

คะแนนเต็ม 10 เม่ือทาํแบบฝึกหดัเสร็จ จึงเฉลยคาํตอบและใหน้กัศึกษาสลบักนัตรวจใหค้ะแนนของเพ่ือน 

และบนัทึกผลคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือนาํไปใชใ้นการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 

(E1) ต่อไป 

      4. ศึกษาภาษา (Language focus) หลงัจากผูเ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือหาสาระจากบทฟัง

แลว้ ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหลกัการใชภ้าษา ท่ีมีเน้ือหาและไดย้นิในบทฟัง เช่น รูปคาํศพัท ์สาํนวนคาํพดู และ

ประโยคท่ีแสดงหนา้ท่ีทางภาษาในการพูดส่ือสาร (Expressions) เช่น การขอและตอบรับคาํแนะนาํ การ

แสดงความคิดเห็น เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย การแสดงความชอบหรือไม่ชอบ การขอและบอกทิศทาง 

รวมทั้งเสริมเกร็ดความรู้ (Language tips) ท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้ภาษาพูดให้กบัผูเ้รียน และจึงทาํ

แบบฝึกหัดเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจท่ีเรียนมา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมการพูด

ส่ือสารต่อไป หลงัจากผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัอาเซียนและความรู้ทางภาษาแลว้  

      5. ฝึกพดู (Speaking practice) เม่ือผูเ้รียนมีความรู้ทางภาษาและเน้ือหาสาระเก่ียวกบั

อาเซียนแลว้จึงกาํหนดให้ผูเ้รียนพูดส่ือสารท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนท่ีตนเองไดเ้รียนมา เพ่ือสร้าง
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ความตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชก้ลยทุธก์ารพดูจึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนัถึงปัญหา

ในการพูดส่ือสารภาษาองักฤษ และวิธีการแก้ปัญหาเม่ือตอ้งเผชิญกับสถานการณ์พูดส่ือสาร จากนั้น

ผูส้อนจึงนาํเสนอกลยุทธ์การพูดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมด้านความรู้และ

กระบวนการเรียนรู้ จึงใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะการพดูส่ือสาร โดยใชก้ลยุทธ์การพูดท่ีนาํเสนอนั้นไปใช้

ในกิจกรรมส่ือสาร ไดแ้ก่ กิจกรรมบทบาทสมมติ กิจกรรมสัมภาษณ์ กิจกรรมเล่าเร่ือง การออกแบบ

กิจกรรมมีทั้งรายกลุ่มและรายคู่ เม่ือผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการใชก้ลยทุธก์ารพดู โดยใชเ้น้ือหาสาระอาเซียนผ่าน

กิจกรรมพดูส่ือสารต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ จึงใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถในการฟัง-พูดส่ือสารใน

ขั้นต่อไป 

      6. นําไปใช้ส่ือสาร (Language production) มีเป้าหมายให้ผูเ้ รียนได้แสดง

ความสามารถทางภาษา (Performance) หลงัจากไดรั้บการฝึกฝนอย่างเหมาะสมแลว้ โดยใชกิ้จกรรม

บทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมคู่ เพ่ือเก็บคะแนนความสามารถในการพูดส่ือสารของนักศึกษา จาํนวน 1 

สถานการณ์ คะแนนเต็ม 25 โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน สําหรับกิจกรรมบทบาทสมมติ แบ่ง

ออกเป็น 5 ดา้นๆ ละ 5 คะแนน ไดแ้ก่ ความคล่องแคล่ว ความเขา้ใจ ความถูกตอ้ง ความสาํเร็จของงาน 

และการใชภ้าษาท่าทาง ซ่ึงเกณฑก์ารตดัสินใหค้ะแนน มีดงัน้ี 

  0  คะแนน  คือ  พดูโตต้อบไม่ไดเ้ลย และไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนา 

       1  คะแนน  คือ  พูดโตต้อบไดเ้พียงเล็กน้อย พูดไม่เป็นประโยค และพอเขา้ใจเร่ืองท่ี

สนทนาบา้ง 

        2  คะแนน  คือ   พูดโตต้อบไดบ้้าง พอเข้าใจเร่ืองท่ีสนทนาและส่ือสารได้ แต่มกัใช้

ประโยคอยา่งง่าย พดูโตต้อบไดเ้ป็นคาํๆ หรือเป็นประโยคสั้นๆการใชค้าํศพัท์อยู่ในวงจาํกดัมาก มกัผิด

ไวยากรณ์และการพดูออกเสียงไม่ชดัเจน 

  3  คะแนน  คือ  พูดโตต้อบส่ือสารได้ และเขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนาเกือบทุกเร่ือง การพูด

โตต้อบมกัใชป้ระโยคอยา่งง่าย พดูโตต้อบมกัผดิไวยากรณ์ ใชเ้วลานานในการคิดหาคาํศพัทท่ี์ตอ้งการเพ่ือ

โตต้อบส่ือสาร และการพดูออกเสียงไม่ชดัเจนในบางคร้ัง 

          4  คะแนน  คือ  พูดโต้ตอบส่ือสารได้และเข้าใจเร่ืองท่ีสนทนาทุกเร่ือง พูดประโยค

ซบัซอ้นไดบ้า้ง แต่บางคร้ังมีผดิไวยากรณ์ มีความรู้คาํศพัท์มากพอ และใชใ้นการโตต้อบไดทุ้กเร่ือง แต่

บางคร้ังตอ้งหยดุคิดหาคาํศพัทท่ี์ตอ้งการใชส่ื้อสาร 

          5  คะแนน  คือ  พูดโตต้อบส่ือสารและเขา้ใจเร่ืองท่ีสนทนาทุกเร่ืองไดส้าํเร็จ มีความรู้

และใชค้าํศพัทห์ลากหลายในการโตต้อบ แมบ้างคร้ังตอ้งใชเ้วลาคิด หาคาํศพัท์ท่ีไม่คุน้เคย สามารถพูด

ประโยคซบัซอ้นหรือใชส้าํนวนการพดูคลา้ยเจา้ของภาษา การพดูออกเสียงถกูตอ้งชดัเจน  
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  ในการดาํเนินการเก็บคะแนนกิจกรรมน้ี ผูว้ิจยัมอบหมายให้นักศึกษาเตรียมการก่อน

แสดง และจึงใหแ้ต่ละคู่ออกมาแสดงบทบาทหน้าชั้นเรียนไม่เกิน 5 นาที และประเมินความสามารถใน

การพดูโตต้อบของนกัศึกษารายบุคคล คะแนนท่ีไดจ้ากการแสดงบทบาทสมมติของแต่ละหน่วยเรียนรู้ 

นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน (E1) ต่อไป 

  หลงักิจกรรมบทบาทสมมติ  นกัศึกษาร่วมกนัอภิปราย และสะทอ้นความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความสามารถของตนเอง การหาหนทางแกไ้ขปรับปรุง รวมทั้งประเมินตนเองจากการใชก้ลยุทธ์การฟัง

และกลยทุธก์ารพดูในกิจกรรมเรียนรู้ท่ีผา่นมา 

  ขั้นท่ี 5 การทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  หลังจากเสร็จส้ินการทดลองสอนครบทั้ ง       

10 บทเรียนแลว้  ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มลูท่ีบ่งช้ีถึงความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ และความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างจริง ทั้ง 30 คน หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู เป็นชุดเดียวกนักบัท่ีใชใ้นการทดสอบ

ก่อนเรียน รายละเอียดมีดงัน้ี  

   1. คะแนนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ มีคะแนนรวมทั้งส้ิน 90 คะแนน 

ประกอบดว้ยการทดสอบ 4 ตอน ไดแ้ก่ 1) การสรุปเร่ืองท่ีฟัง (Summarizing) คะแนนเต็ม 25 จาํนวน       

1 เร่ือง  2) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) คะแนนเต็ม 25 จาํนวน 1 สถานการณ์  3) การตอบคาํถาม 

(Quiz) เก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารฟังและการพดู คะแนนเต็ม 10 จาํนวน 5 ขอ้ และ 4) ขอ้สอบปรนยั ชนิด 

4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ คะแนนเต็ม 30  

  ผูว้ิจยัและอาจารยต่์างชาติอีก 1 ท่าน เป็นผูร่้วมกนัดาํเนินการทดสอบนักศึกษา โดยก่อน

เร่ิมการทดสอบไดด้าํเนินการซกัซ้อมการตรวจให้คะแนน เพ่ือสร้างความเขา้ใจสอดคลอ้งตรงกนัและ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ดว้ยการสุ่มนักศึกษา 1 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างจริง มาทาํการทดสอบให้คะแนน จากนั้นนาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูว้ิจยัและอาจารยต่์างชาติมา

เปรียบเทียบดูความใกลเ้คียงหรือแตกต่างกนั หากคะแนนท่ีใหก้บันกัศึกษาคนเดียวกนัมีความใกลเ้คียงกนั 

ถือว่าการใหค้ะแนนมีความน่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกนั  

  หลงัจากนั้น ดาํเนินการทดสอบนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริง จาํนวน 30 คน โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน ดาํเนินการทดสอบแยกหอ้งๆ ละ 1 กลุ่ม ทาํการทดสอบในเวลาเดียวกนั และ

ใชเ้กณฑก์ารตรวจและใหค้ะแนนเหมือนกนั จึงเป็นการใหค้ะแนนท่ีมาจากเกณฑเ์ดียวกนัในการตรวจให้

คะแนน ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน  

   2. คะแนนความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน มีคะแนนเต็ม 10 จากการตอบคาํถาม 

(Quiz) เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 5 ขอ้ 
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   การทดสอบดาํเนินการโดยผูว้ิจัยและอาจารยต่์างชาติ 1 ท่าน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง       

30 คน ออกเป็น 2 ห้องๆ ละ 15 คน โดยก่อนการทดสอบผูว้ิจยัเตรียมแบบทดสอบและคาํเฉลย พร้อม

เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   2 คะแนน คือ เขา้ใจคาํถาม และตอบถกู 

   1 คะแนน คือ เขา้ใจคาํถาม แต่ตอบผดิ 

   0 คะแนน คือ ไม่เขา้ใจคาํถาม และตอบผดิ 

  หลงัเสร็จส้ินการทดสอบทั้ง 2 ส่วน จึงเก็บรวบรวมคะแนนความสามารถในการฟัง-พูด 

และคะแนนความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน เพ่ือเป็นเคร่ืองบ่งช้ี

ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการ

สอน และนาํคะแนนไปใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการสอน (E2) 

ต่อไป 

  3. คะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอน ดาํเนินการโดยผูว้ิจยัแจกแบบประเมิน

ความพึงพอใจใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริงทั้ง 30 คน หลงัเสร็จส้ินการทดสอบดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือเก็บ

รวบรวมคะแนนไปใชใ้นการวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลยุทธ์

การเรียนภาษา ดว้ยการนาํมาหาคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษานาํไปใชใ้นการ

ตอบคาํถามการวิจยัต่อไป 

  ขั้นท่ี 6 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลรวมคะแนนเก็บประจาํหน่วยทั้ง 10 บทเรียน (E1) 

และผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน (E2)  เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การ

เรียนภาษาต่างประเทศ และวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยการเปรียบเทียบคะแนนจาก

การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) เพ่ือบ่งช้ีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 

และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง ทั้ง 30 คน ก่อนและหลงัเรียน จากนั้น

นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สรุปผลไปตอบคาํถามการวิจยั ในบทท่ี 4 ต่อไป 

 3.2 การประเมนิประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 

  เม่ือผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกับ

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง และเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในขั้นตอนน้ี เป็นการดาํเนินงานเพ่ือ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและ

พฒันาข้ึน โดยนาํผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีไดท้ั้ งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผล จากนั้นจึง

ตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั เพ่ือใหแ้น่ใจว่ารูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนนั้น เป็นรูปแบบการสอน

ท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการสอน มีรายละเอียดดงัน้ี 
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  1. การวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน (Need analysis)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ชนิดเลือกตอบ 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert scale)  เพ่ือเก็บ

ขอ้มูลพ้ืนฐานสําคัญเก่ียวกบัความต้องการจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ของผูเ้รียนภาษา โดยเก็บข้อมูลกบักลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวน 30 คน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียน นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอน การออกแบบและพฒันาบทเรียนและส่ือการสอน โดยใชรู้ปแบบการ

สอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ  สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

  2.  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน โดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนและส่ือประกอบการสอน ให้ไดต้ามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้

คือ E1/E2 เท่ากบั 75/75 

  การคาํนวณประสิทธิภาพ  E1 หมายถึง การหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการ

สอน ในระหว่างทดลองใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธ์การเรียนภาษา โดยมาจากคะแนนการทาํแบบฝึกหัด

ทา้ยบทและหรือกิจกรรมการเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 10 หน่วย สูตรการคาํนวณท่ีใชใ้น

การหาค่า E1 มีดงัน้ี 

 

   E1 = (Σ X/N  x 100) 

      A 

  โดย  Σ X คือ  คะแนนรวมจากการทาํแบบฝึกหดัและหรือกิจกรรมระหว่างเรียน 

   A คือ  คะแนนเต็มของแบบฝึกหดัและหรือกิจกรรมระหว่างเรียน 

   N คือ  จาํนวนผูเ้รียน 

 

  การคาํนวณประสิทธิภาพ E2 หมายถึง การหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (ความสามารถ

ในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน) หลงัจากเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษา โดยใชค้ะแนนการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และ

แบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัอาเซียน (Posttest) หลงัเรียนครบทั้ง 10 หน่วยแลว้ และกาํหนดค่านํ้ าหนัก

ในการรวมคะแนนของแบบทดสอบ 2 ส่วน คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

(ค่านํ้ าหนัก 90%) และแบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน (ค่านํ้ าหนัก 10%) สูตรการ

คาํนวณท่ีใชใ้นการหาค่า E2 มีดงัน้ี 
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   E2 = (Σ F/N  x 100) 

      B 

  โดย  Σ F คือ  คะแนนรวมจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

   B คือ  คะแนนเต็มของการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

   N คือ  จาํนวนผูเ้รียน 

 

   3.  การวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

แบ่งเป็น 3 ขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

  3.1 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนักศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งจริง ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใชส้ถิติ

ทดสอบ คือ ค่า t  แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent sample t-test) และคาํนวณขนาดของผลโดยใช้

สูตรของ Cohen (1994) 

  เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนดว้ย

รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยการวิเคราะห์ผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน (Pretest-Posttest) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ของกลุ่ม

ตวัอย่างจริง สถิติทดสอบท่ีใช้ คือ ค่า t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample t-test) สําหรับ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนจากกลุ่มตวัอยา่งเดียว ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

ร้อยละ และกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05   

  การประเมินขนาดค่าอิทธิพล (Effect size) โดยการวิเคราะห์ผลต่างของคะแนนการ

ทดสอบก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาของกลุ่มตวัอยา่งจริง ซ่ึงมีเกณฑ์ใน

การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มลู (Cohen, 1994) ดงัน้ี 

   ค่าขนาดของผล (d)  เท่ากบั  0.00 – 0.20 หมายถึง  มีผลขนาดเลก็ 

   ค่าขนาดของผล (d)  เท่ากบั  0.21 – 0.50 หมายถึง  มีผลขนาดปานกลาง 

   ค่าขนาดของผล (d)  เท่ากบั  0.51 – 0.80  หมายถึง  มีผลขนาดใหญ่ 

   ค่าขนาดของผล (d)  มากกว่า  0.80 หมายถึง   มีผลขนาดใหญ่มาก 

 3.2 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง

จริง ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใชส้ถิติทดสอบ 

คือ ค่า t แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent sample t-test) และคาํนวณขนาดของผลโดยใชสู้ตรของ 

Cohen (1988) 
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  การประเมินความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนก่อนและหลงัเรียน ดว้ยรูปแบบการสอน

กลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยการวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลงัเรียน (Pretest-Posttest) จาก

การตอบคาํถาม (Quiz) ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 5 ขอ้ คะแนนเต็ม 10 เพ่ือนาํผลคะแนนท่ี

ไดม้าเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนักศึกษา สถิติทดสอบท่ีใช ้คือ ค่า t แบบไม่เป็น

อิสระต่อกัน (Dependent sample t-test) สาํหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนจากกลุ่ม

ตวัอยา่งเดียว ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 

  การประเมินขนาดค่าอิทธิพล (Effect size) โดยการวิเคราะห์ผลต่างของคะแนนการ

ทดสอบก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาของกลุ่มตวัอยา่งจริง ซ่ึงมีเกณฑ์ใน

การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มลู (Cohen, 1994) ดงัน้ี 

   ค่าขนาดของผล (d)  เท่ากบั  0.00 – 0.20 หมายถึง  มีผลขนาดเลก็ 

   ค่าขนาดของผล (d)  เท่ากบั  0.21 – 0.50 หมายถึง  มีผลขนาดปานกลาง 

   ค่าขนาดของผล (d)  เท่ากบั  0.51 – 0.80  หมายถึง  มีผลขนาดใหญ่ 

   ค่าขนาดของผล (d)  มากกว่า  0.80 หมายถึง   มีผลขนาดใหญ่มาก 

  3.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างจริง ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกล

ยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ โดยการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ดว้ยการวิเคราะห์

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริง ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา 

เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใช ้คือ แบบประเมินความพึงพอใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรวดัเจตคติ 

5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert scale) ซ่ึงกาํหนดเกณฑป์ระเมินความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี 

   4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

   3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัมาก 

   2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

   1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบันอ้ย 

   1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

   คะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินความพึงพอใจ นํามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ คือ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” มี

วตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ 1) ศึกษาความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ 

ความสามารถในการพดูส่ือสาร และหัวขอ้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือ

นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการสอน  2) พฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ

สอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ และ 3) ประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์

การเรียนภาษา โดยเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ความรู้เก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการ

สอนกลยุทธ์การเรียนภาษา ทั้งน้ี การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการดาํเนินงานวิจัยตาม

วตัถุประสงคก์ารวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการศึกษาวิจยัเป็นลาํดบัตามวตัถุประสงค์การวิจยั

แต่ละขอ้ ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน (Need analysis) เป็นขอ้มูล

พ้ืนฐานเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอน 

 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์75/75 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 3 ขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

 3.1 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษของนักศึกษา

กลุ่มตวัอย่าง ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา และขนาดของผล 

(Effect size) 

 3.2 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่ง ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา และขนาดของผล (Effect 

size) 

 3.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษา 
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ตอนที่ 1  ผลการศึกษาวเิคราะห์ความจาํเป็นของผู้เรียน (Need analysis) 

  การศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียนเป็นขั้นตอนการศึกษาวิจัยในระยะท่ี 1 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานสาํคญัเก่ียวกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม เป็นแบบวดัประเมินค่า 5 ระดับ (Likert scale) 

เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถามประเมินตนเอง (Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ดา้น

ความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ จาํนวน  14 ขอ้ ตอนท่ี 2 ดา้นหน้าท่ีภาษาในการพูดส่ือสาร 

จาํนวน 18 ขอ้ และตอนท่ี 3 ด้านหัวขอ้เน้ือหาสาระเก่ียวกับประชาคมอาเซียนจาํนวน 22 ขอ้ โดย

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งกลุ่มแรก จาํนวน 30 คน ซ่ึงกาํลงัศึกษา

อยูใ่นชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา ในปี

การศึกษา 2558 

  ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง สามารถตอบ

วตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 ของการวิจยัในคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัแบ่งการนาํเสนอผลการศึกษาออกเป็น    

3 ส่วน คือ 1) ผลการศึกษาดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ 2) ผลการศึกษาดา้นหน้าท่ี

ภาษาในการพูดส่ือสาร และ 3) ผลการศึกษาดา้นหัวขอ้เน้ือหาสาระเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน การ

สรุปผลมีดงัน้ี 

  1. การศึกษาความจําเป็นของผูเ้ รียนด้านความสามารถในการฟัง (Listening 

comprehension subskills) โดยใชว้ิธีการทางสถิติ คือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) จากการศึกษาวเิคราะห์พบวา่ นกัศึกษาประเมินตนเอง

ว่ามีความจาํเป็นตอ้งเสริมสร้างความสามารถฟังเพ่ือความเขา้ใจ โดยผูว้ิจยันาํผลการวิเคราะห์มาจดั

เรียงลาํดับ (Ranking) 10 อนัดับแรก จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่าง

ความสามารถในการฟังท่ีผูเ้รียนมีอยูแ่ลว้ กบัระดบัความจาํเป็นท่ีผูเ้รียนคิดเห็นวา่ตนเองควรไดรั้บการ

เสริมสร้างทกัษะความสามารถ และจัดลาํดับตามความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากสุดไปยงัน้อยสุด

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. การฟังเพ่ือจบัใจความสาํคญัหรือประเด็นหลกั 

2. การฟังเพ่ือเขา้ใจขอ้มลูรายละเอียดเฉพาะเจาะจง 

3. การฟังเพ่ือสรุปหรืออนุมานเร่ืองท่ีฟัง 

4. การฟังเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่าง 

5. การฟังเพ่ือแยกแยะสาเหตุและผล 

6. การฟังเพ่ือแยกแยะความจริงและความคิดเห็น 
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7. การฟังเพ่ือคาดการณ์หรือทาํนาย 

8. การฟังเพ่ือเขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์ 

9. การฟังเพ่ือเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึกของผูพ้ดู 

10. การฟังเพ่ือเขา้ใจจุดประสงคห์รือเจตนาของผูพ้ดู 

  2. การศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียนดา้นหน้าท่ีภาษา (Language functions) โดยใช้

วิธีการทางสถิติ คือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จาก

การศึกษาวิเคราะห์พบว่า นกัศึกษาประเมินตนเองว่ามีความจาํเป็นตอ้งเสริมสร้างความสามารถในการ

พูดส่ือสาร โดยผูว้ิจัยนําผลการวิเคราะห์มาจัดเรียงลาํดับ (Ranking) 10 อันดับแรก จากการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่างความสามารถในการพูดท่ีผูเ้รียนมีอยู่แลว้ กบัระดบั

ความจาํเป็นท่ีผูเ้รียนคิดเห็นว่าตนเองควรไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะความสามารถ และจดัลาํดบัตาม

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากสุดไปยงันอ้ยสุดตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. การพดูเพ่ือถามและแสดงความคิดเห็น 

2. การพดูเพ่ือเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ในอดีต 

3. การพดูเพ่ือเปรียบเทียบหรือเปรียบต่าง 

4. การพดูเพ่ือแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ 

5. การพดูเพ่ือขอและตอบรับคาํแนะนาํ 

6. การพดูเพ่ืออธิบายสาเหตุและผล 

7. การพดูเพ่ือแสดงความชอบหรือไม่ชอบ 

8. การพดูเพ่ือบอกทิศทางหรือสถานท่ีตั้ง 

9. การพดูเพ่ือขอและการตอบรับการขออนุญาต 

10. การพดูเพ่ือบอกการคาดการณ์หรือการทาํนาย 

  3. การศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียนดา้นหัวข้อความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

(ASEAN knowledge) โดยใชว้ิธีการทางสถิติ คือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า นกัศึกษาประเมินตนเองว่า มีความจาํเป็นตอ้ง

เสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยผูว้ิจยันาํผลการวิเคราะห์มาจดัเรียงลาํดบั (Ranking) 

10 อนัดบัแรก จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่างความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยู่แลว้ กับ

ระดบัความจาํเป็นท่ีผูเ้รียนคิดเห็นว่าตนเองควรไดรั้บการเสริมสร้างความรู้ และจดัลาํดบัตามความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียมากสุดไปยงันอ้ยสุดตามลาํดบัดงัน้ี  

    1. อาหารประจาํชาติ  

    2. สถานท่ีท่องเท่ียว  
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    3. เร่ืองเล่าหรือนิทานพ้ืนบา้น  

4. สภาพภูมิอากาศ  

5. บุคคลท่ีมีช่ือเสียง  

6. สินคา้และบริการ  

7.  เทศกาลและประเพณี  

8. การคมนาคมขนส่ง 

9. ศาสนาและความเช่ือ 

10. คาํขวญัและความเป็นมาของอาเซียน 

 

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาวเิคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยทุธ์การเรียนภาษาทีผู่้วจิยัสร้าง

ขึน้ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาํหนดไว้ คอื E1/E2 เท่ากบั 75/75 

  จากวตัถุประสงค์การวิจยัในขอ้ท่ี 2 เป็นการศึกษาเพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสอนโดยใชก้ระบวนการเรียนการสอน ตามรูปแบบการสอนกลยุทธ์

การเรียนภาษา และเก็บรวบรวมคะแนนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริง 30 คน เพ่ือนํามาหา

ประสิทธิภาพของรูปแบบ ดงัน้ี 

  1. ระหว่างการเรียน เก็บคะแนนจากแบบฝึกหัดประจาํหน่วย 10 บทเรียนๆ ละ       

35 คะแนน รวม 350 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ความเข้าใจในการฟัง มาจากแบบฝึกหัด

เลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวนหน่วยละ 10 ขอ้ รวม 100 คะแนน และ 2) ความสามารถในการพูด 

มาจากกิจกรรมบทบาทสมมติ หน่วยละ 25 คะแนน รวม 250 คะแนน จากนั้นจึงนาํคะแนนเก็บ

ทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ียเพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน (E1) 

  นอกจากน้ี ผูว้ิจยันาํคะแนนเก็บจากการทาํแบบฝึกหดัประจาํบท 10 หน่วย นาํมาจดั

อนัดบัผลคะแนนเฉล่ียประจาํบท โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผล

ปรากฏในตารางท่ี 15 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 15 ผลการจดัอนัดบัคะแนนเก็บประจาํหน่วยการเรียนรู้ 10 บทเรียน (E1) ของนกัศึกษากลุ่ม 

                ตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน 

 

บทที่ ช่ือเร่ือง 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลีย่ 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ร้อยละ 

(%) 

จัด

อันดับ 

1 Why should you go to Bali? 35 24 2.59 69 10 

2 Malay local breakfast 35 25 1.90 71 9 

3 Typhoon in the Philippines 35 26 2.56 74 8 

4 The lady of Myanmar 35 26 1.90 75 7 

5 Wow! Let’s go shopping 35 27 1.75 76 6 

6 Together we can 35 27 1.83 77 5 

7 Are you fond of a folktale? 35 28 1.96 79 4 

8 Early morning alms at Luang Prabang 35 29 1.88 83 1 

9 Amazing local transport 35 28 1.72 81 3 

10 Brunei interesting facts 35 29 1.93 82 2 

   

   จากตารางท่ี 15 แสดงผลคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบท้ายบทของแต่ละ

หน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 10 หน่วย ของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างจริง จาํนวน 30 คน พบว่า ผลคะแนน

เฉล่ียท่ีนักศึกษาทาํคะแนนไดสู้งสุด 3 อนัดบัแรก คือ บทท่ี 8 เร่ือง Early morning alms at Luang 

Prabang คิดเป็นร้อยละ บทท่ี 10 เร่ือง Brunei interesting facts คิดเป็นร้อยละ 82 และ บทท่ี 9 เร่ือง 

Amazing local transport คิดเป็นร้อยละ 81 และผลคะแนนเฉล่ียท่ีนกัศึกษาทาํคะแนนไดน้อ้ยท่ีสุด คือ 

บทท่ี 1 เร่ือง Why should you go to Bali?  คิดเป็นร้อยละ 69  

  2. หลงัการเรียน เก็บคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พูด และ

ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เพ่ือนาํไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน (E2) ดงัน้ี 

       2.1 ความสามารถในการฟัง-พูด มีคะแนนเต็ม 90 คะแนน มาจากการทดสอบ      

4 ส่วน คือ 1) การสรุปเร่ืองท่ีฟัง 25 คะแนน 2) การแสดงบทบาทสมมติ 25 คะแนน 3) การตอบ

คาํถาม 10 คะแนน และ 4) การทาํข้อสอบปรนัย 30 คะแนน จากนั้นจึงนําคะแนนทั้งหมดมาหา

ค่าเฉล่ีย  
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       2.2 ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน มีคะแนนเต็ม 10 มาจากการตอบคาํถาม     

5 ขอ้ๆ ละ 2 คะแนน จากนั้นจึงนาํคะแนนมาหาค่าเฉล่ีย  

  เม่ือนาํผลคะแนนเก็บประจาํบทเรียน (E1) และผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงั

เรียน (E2) ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน มาคาํนวณหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ

สอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 16 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 16 ผลคะแนนการทาํแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียนรู้ 10 บทเรียน และค่าร้อยละของ 

                คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน ของกลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน 

นักศึกษา 
บทที่ 

1 

บทที่ 

2 

บทที่ 

3 

บทที่ 

4 

บทที่ 

5 

บทที่ 

6 

บทที่ 

7 

บทที่ 

8 

บทที่ 

9 

บทที่ 

10 

คะแนน

รวม 

 

ระหว่าง

เรียน 

ร้อยละ 

(E1) 

หลงัเรียน 

ร้อยละ  

(E2) คะแนน

เต็ม 
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350 

คนท่ี 1 23 25 26 27 26 27 28 28 28 28 266 76 78 

คนท่ี 2 26 25 27 27 26 29 28 29 28 29 274 78 81 

คนท่ี 3 20 22 23 25 24 23 25 25 27 25 239 68 68 

คนท่ี 4 19 21 22 23 22 24 24 26 25 26 232 66 64 

คนท่ี 5 26 25 27 26 26 27 29 29 29 30 274 78 81 

คนท่ี 6 23 22 25 25 25 25 24 26 26 26 247 71 70 

คนท่ี 7 25 26 27 26 27 27 27 28 27 29 269 77 76 

คนท่ี 8 27 28 27 27 27 28 30 30 30 31 285 81 83 

คนท่ี 9 28 29 28 31 30 29 31 32 31 33 302 86 89 

คนท่ี 10 21 24 23 26 26 26 25 27 27 27 252 72 73 

คนท่ี 11 20 24 25 24 26 27 26 28 26 27 253 72 70 

คนท่ี 12 26 26 29 28 28 28 29 31 30 30 285 81 84 

คนท่ี 13 21 24 22 23 25 24 26 28 26 26 245 70 71 

คนท่ี 14 25 24 26 26 28 27 28 30 30 30 274 78 81 

คนท่ี 15 26 26 28 27 28 28 28 31 30 30 282 81 85 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) ผลคะแนนการทาํแบบฝึกหดัประจาํหน่วยการเรียนรู้ 10 บทเรียน และค่าร้อยละของ    

                       คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน ของกลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน 

 

นกัศึกษา 
บทที่ 

1 

บทที่ 

2 

บทที่ 

3 

บทที่ 

4 

บทที่ 

5 

บทที่ 

6 

บทที่ 

7 

บทที่ 

8 

บทที่ 

9 

บทที่ 

10 

คะแนน

รวม 

 

ระหว่าง

เรียน 

ร้อยละ 

(E1) 

หลงัเรียน 

ร้อยละ  

(E2) คะแนน

เต็ม 
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350 

คนท่ี 16 24 25 26 26 27 28 28 30 29 30 273 78 80 

คนท่ี 17 21 23 23 24 25 26 26 28 27 27 250 71 73 

คนท่ี 18 27 27 27 28 29 30 30 32 30 30 290 83 86 

คนท่ี 19 22 23 23 23 24 25 25 27 27 27 246 70 68 

คนท่ี 20 23 23 22 25 25 26 26 28 27 27 252 72 71 

คนท่ี 21 27 25 27 28 28 28 29 31 30 30 283 81 85 

คนท่ี 22 25 25 27 27 28 28 30 31 31 30 282 81 84 

คนท่ี 23 23 22 25 27 27 25 27 29 27 27 259 74 75 

คนท่ี 24 25 25 27 27 27 27 29 29 29 29 274 78 85 

คนท่ี 25 26 25 27 28 27 28 28 30 30 30 279 80 83 

คนท่ี 26 22 23 23 25 26 25 25 27 27 27 250 71 74 

คนท่ี 27 25 26 28 27 28 28 28 31 30 30 281 80 84 

คนท่ี 28 27 26 28 27 26 28 29 30 29 30 280 80 80 

คนท่ี 29 28 28 29 28 29 30 30 32 30 30 294 84 87 

คนท่ี 30 27 26 29 30 29 30 29 31 30 30 291 83 83 

รวม 728 743 776 791 799 811 827 874 853 861 8,063 - 2,352 

ร้อยละ 69 71 74 75 76 77 79 83 81 82 76.79 76.79 78.40 
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   ตารางท่ี 16 แสดงใหเ้ห็นว่า ผลรวมของคะแนนจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทของแต่

บทเรียน จาํนวน 10 หน่วย ของกลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน เท่ากบั 8,063 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

10,500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.79  และผลรวมของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบความสามารถ

ในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และแบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน หลงัเรียน (E2) 

เท่ากบั  2,352  คะแนน จากคะแนนเต็ม 3,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.40   

  ผลจากการวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนและส่ือการสอนดงักล่าว ผูว้ิจยั

สรุปได้ว่า รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 

76.79/78.40 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้คือ 75/75 ทั้งน้ี การแปลผลประสิทธิภาพของรูปแบบการ

สอน มีดงัน้ี 

  1. ผลจากการวิเคราะห์ค่า E1 เท่ากบั 76.79 สูงกว่าเกณฑ ์75 เท่ากบัร้อยละ 1.79 แปล

ผลไดว้่า รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนน้ี มีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 จึงถือว่าเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัดี  

  2. ผลจากการวิเคราะห์ค่า E2 เท่ากบั 78.40 สูงกว่าเกณฑ ์75 เท่ากบัร้อยละ 3.40 แปล

ผลไดว้่า รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนน้ี มีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ร้อยละ 2.5 ข้ึนไป จึงถือว่าเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัดีมาก 

  3. ผลต่างระหว่างค่า E1 และ E2 เท่ากบั ร้อยละ 1.61 แปลผลการประเมินสิทธิภาพ

ของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศไดว้่า อยูใ่นเกณฑดี์ คือ มีประสิทธิภาพสูงกว่า

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 จึงถือว่า เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 

   จากผลการวิเคราะห์ค่า E1 และ E2 ดงักล่าว แสดงว่ารูปแบบการสอนกลยุทธ์การ

เรียนภาษาต่างประเทศท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนน้ี มีประสิทธิภาพท่ียอมรับได้ โดยมีระดบัสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไว ้และถือว่าอยูใ่นระดบัดี ดงันั้น สรุปไดว้่าผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 

 

ตอนที่ 3  ผลการศึกษาวเิคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาที่สร้างขึน้ 

  จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัในขอ้ท่ี 3 เป็นการหาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษา โดยการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจุดประสงค ์ดงัน้ี 1) เปรียบเทียบความสามารถในการ

ฟัง-พดูภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัเรียน และหาค่าขนาดของผล (Effect size) 2) เปรียบเทียบความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ก่อนและหลงัเรียน และหาค่าขนาดของผล (Effect size) และ 3) ศึกษา

ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา ดงันั้น ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผล

การศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
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 3.1 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษากลุ่ม

ตวัอย่างจริง จาํนวน 30 คน ก่อนและหลงัเรียน และหาค่าขนาดของผล (Effect size) 

  ผลจากการวิเคราะห์ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ของกลุ่มตวัอย่างจริง 

30 คน โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 1) การสรุปเร่ืองท่ีฟัง 

(Summarizing) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) การตอบคาํถาม (Quiz) และการทาํขอ้สอบปรนัย 

(Indirect speaking) จาํนวน 30 ขอ้ คะแนนเต็ม 90 ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชรู้ปแบบการสอน

กลยทุธก์ารเรียนภาษา และนาํคะแนนทั้งสองคร้ังมาหาค่าผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

เพ่ือเปรียบเทียบผลของความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ผลจากการวิเคราะห์นําเสนอใน

ตารางท่ี 17 รายละเอียดมีดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 17 ผลคะแนนความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัเรียน ของกลุ่มตวัอยา่ง 

                จาํนวน 30 คน  

 

นักศึกษา 

 

คะแนนสอบ

ก่อนเรียน 

(90) 

คะแนนสอบ

หลงัเรียน 

(90) 

ผลต่าง  

(D) 

 

นักศึกษา 

 

คะแนนสอบ

ก่อนเรียน 

(90) 

คะแนนสอบ

หลงัเรียน 

(90) 

ผลต่าง  

(D) 

คนท่ี 1 46 71 25 คนท่ี 16 50 73 23 

คนท่ี 2 50 73 23 คนท่ี 17 41 66 25 

คนท่ี 3 34 62 28 คนท่ี 18 59 77 18 

คนท่ี 4 32 59 27 คนท่ี 19 42 62 20 

คนท่ี 5 52 73 21 คนท่ี 20 45 64 19 

คนท่ี 6 38 63 25 คนท่ี 21 56 77 21 

คนท่ี 7 45 68 23 คนท่ี 22 51 75 18 

คนท่ี 8 58 74 16 คนท่ี 23 37 68 31 

คนท่ี 9 60 79 19 คนท่ี 24 43 77 34 

คนท่ี 10 40 66 26 คนท่ี 25 41 75 34 

คนท่ี 11 39 64 25 คนท่ี 26 34 67 33 

คนท่ี 12 61 76 15 คนท่ี 27 50 75 25 

คนท่ี 13 39 64 25 คนท่ี 28 50 71 21 

คนท่ี 14 50 72 22 คนท่ี 29 59 77 18 

คนท่ี 15 52 77 25 คนท่ี 30 52 74 22 
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    จากตารางท่ี 17 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ ของ

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน มีคะแนนสูงข้ึนทุกคน หลงัไดรั้บการเรียนการสอนโดยใช้

รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ คะแนนจากการทาํแบบทดสอบก่อนและหลงั

เรียนพบว่า มีค่าผลต่างของคะแนนสูงสุด เท่ากบั 34 คะแนน และค่าผลต่างของคะแนนตํ่าสุด เท่ากบั 

15 คะแนน  

  การวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา โดยใชค่้าสถิติ 

t-test แบบ Dependent one sample t-test และค่าขนาดของผล (Effect size) คะแนนก่อนและหลงัเรียน 

นาํเสนอการสรุปผลในตารางท่ี 18 รายละเอียดมีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 18 ผลคะแนนเฉล่ีย คะแนนผลต่างเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ t-test 

                ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ของกลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน 

 

การทดสอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลีย่ 

(x̅) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ผลต่าง 

เฉลีย่  

(d) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานของ

ผลต่าง (SD) 

t df 
ขนาด

ของผล 

ก่อนเรียน 90 47 8.37 
24 4.97 26.77 29 4.83 

หลงัเรียน 90 71 5.71 

*นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 18 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง 30 คน หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 71 คะแนน ซ่ึงสูง

กว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน เท่ากบั  47 คะแนน  ดงันั้น ผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนระหว่างก่อน

เรียนและหลงัเรียน มีค่าเท่ากับ  24 คะแนน  และค่าสถิติ t-test  มีค่าเท่ากับ 26.77  แสดงว่า

ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน หลงัไดรั้บการ

เรียนการสอนท่ีใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ สูงข้ึนกว่าก่อนการเรียน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจึงสรุปว่า ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 

  นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ขนาดของผล (Effect size) พบว่ามีผลขนาดใหญ่มาก มี

ค่าขนาดเท่ากบั 4.83 ผูว้ิจยัจึงสรุปว่า ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 
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 3.2 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริง 

ก่อนและหลงัเรียน และหาค่าขนาดของผล (Effect size) 

  ผลจากการวิเคราะห์ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง 

จาํนวน 30 คน โดยการใชแ้บบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน คือ กิจกรรมตอบคาํถาม 

(Quiz) จาํนวน 5 ขอ้ๆ ละ 2 คะแนน มีคะแนนเต็ม 10 ทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีใชรู้ปแบบการสอน

กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ และนาํคะแนนทั้งสองคร้ังมาหาค่าผลต่างของคะแนนก่อนและ

หลงัเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลของความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์นาํเสนอใน

ตารางท่ี 19 รายละเอียดมีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 19 ผลคะแนนความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ก่อนและหลงัเรียน ของกลุ่มตวัอยา่งจริง  

                จาํนวน 30 คน 

 

 

นักศึกษา 

 

คะแนนสอบ

ก่อนเรียน 

(10) 

คะแนนสอบ

หลงัเรียน 

(10) 

ผลต่าง  

(D) 

 

นักศึกษา 

 

คะแนนสอบ

ก่อนเรียน 

(10) 

คะแนนสอบ

หลงัเรียน 

(10) 

ผลต่าง  

(D) 

คนท่ี 1 3 7 4 คนท่ี 16 5 7 2 

คนท่ี 2 3 8 5 คนท่ี 17 4 7 3 

คนท่ี 3 2 6 4 คนท่ี 18 5 9 4 

คนท่ี 4 2 5 3 คนท่ี 19 3 6 3 

คนท่ี 5 4 8 4 คนท่ี 20 4 7 3 

คนท่ี 6 4 7 3 คนท่ี 21 5 8 3 

คนท่ี 7 5 8 3 คนท่ี 22 4 9 5 

คนท่ี 8 5 9 4 คนท่ี 23 3 7 4 

คนท่ี 9 6 10 4 คนท่ี 24 5 8 3 

คนท่ี 10 3 7 4 คนท่ี 25 4 8 4 

คนท่ี 11 2 6 4 คนท่ี 26 4 7 3 

คนท่ี 12 5 8 3 คนท่ี 27 5 9 4 

คนท่ี 13 4 7 3 คนท่ี 28 5 9 4 

คนท่ี 14 5 9 4 คนท่ี 29 6 10 4 

คนท่ี 15 4 8 4 คนท่ี 30 5 9 4 
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  จากตารางท่ี 19 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ของ

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน มีคะแนนสูงข้ึนทุกคน หลงัไดรั้บการเรียนการสอน โดยใช้

รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ จากการทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนพบว่า 

มีค่าผลต่างของคะแนนสูงสุด เท่ากบั 5  และค่าผลต่างของคะแนนตํ่าสุด เท่ากบั 2 

  การวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ 

โดยใชค่้าสถิติ t-test แบบ Dependent one sample t-test และค่าขนาดของผล (Effect size) คะแนน

ก่อนและหลงัเรียน สรุปผลในตารางท่ี 20 รายละเอียดมีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 20  ผลคะแนนเฉล่ีย คะแนนผลต่างเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ t-test  

                 ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของกลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน 

 

การทดสอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลีย่ 

(x̅) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ผลต่าง 

เฉลีย่  

(d) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานของ

ผลต่าง (SD) 

t df 
ขนาด

ของผล 

ก่อนเรียน 10 4.12 1.11 
3.64 0.67 29.76 29 5.43 

หลงัเรียน 10 7.76 1.22 

*นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 20 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้เก่ียวกับประชาคม

อาเซียน ของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างจริง จาํนวน 30 คน หลงัไดรั้บการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบ

การสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เท่ากบั 7.76 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของคะแนนก่อน

เรียน มีค่าเท่ากบั 4.12  คะแนน ดงันั้น ผลต่างของค่าเฉล่ียคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน มี

ค่าเท่ากบั 3.64 คะแนน และค่าสถิติ t-test  เท่ากบั 29.76 แสดงว่าความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของ

นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง หลงัการเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา สูงข้ึนกว่าก่อน

การเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้ิจยัจึงสรุปว่า ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐาน

การวิจยัขอ้ท่ี 3 

 นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ขนาดของผล (Effect size) พบว่ามีผลขนาดใหญ่มาก มี

ค่าขนาดเท่ากบั 5.43 ผูว้ิจยัจึงสรุปว่า ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 
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 3.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริง ที่มีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์

การเรียนภาษาต่างประเทศ 

  หลงัเสร็จส้ินการเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาแลว้ ผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามมาให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริง จาํนวน 30 คน เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ

รูปแบบการสอน ประกอบดว้ย 1) ดา้นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) ดา้น

การวดัและประเมินผล และ 4) ดา้นการใชส่ื้อการสอน โดยแบบสอบถามเป็นลกัษณะมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั เพ่ือบ่งช้ีความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอน และนาํ

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจาก

การวิเคราะห์นาํเสนอดงัตารางท่ี 21 รายละเอียดมีดงัน้ี  

 

ตารางท่ี 21 ผลระดบัคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ 

               รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา ของกลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน 

 

ด้านการ

ประเมิน 
รายการ 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

จัด

อนัดบั 

เน้ือหาสาระ

การเรียนรู้ 

1. เน้ือหาดา้นการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.50 0.51 2 

2. เน้ือหาดา้นกลยทุธ์การฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.43 0.50 4 

3. เน้ือหาดา้นการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.57 0.50 1 

4. เน้ือหาดา้นกลยทุธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.20 0.55 6 

5. เน้ือหาสาระเกี่ยวกบัอาเซียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.47 0.51 3 

6. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหามีความเหมาะสม 4.27 0.69 5 

รวม 4.41 0.54 4 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) ผลระดบัคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

                       ท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา ของกลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน 

 

ด้านการ

ประเมิน 
รายการ 

ค่าเฉลี่ย 

(x̅) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

จัด

อนัดบั 

กา ร จัด ก า ร

เ รี ย น ก า ร

สอน 

1. ก่อนกิจกรรมการฟัง สร้างความตระหนักดา้นความสามารถในการ

ฟังและความสาํคญัของการใชก้ลยทุธ์การฟัง 
4.64 0.49 2 

2. ก่อนกิจกรรมการฟัง เตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท์ ภาพประกอบ 

คาํถามนาํทาง และกลยทุธ์การฟังท่ีใชใ้นกิจกรรมก่อนการฟัง 
4.67 0.48 1 

3. การใชก้ลยทุธ์การฟังช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในการฟัง 4.53 0.51 3 

4. หลังกิจกรรมการฟัง ทาํการตรวจสอบความเขา้ใจในการฟังด้วย

แบบฝึกหดั และศึกษาการใชภ้าษาหนา้ท่ีส่ือสาร 
4.37 0.45 4 

5. ก่อนกิจกรรมการพูด เตรียมความพร้อมดา้นความรู้การใชภ้าษาและ

หนา้ท่ีส่ือสาร และกลยทุธ์การพูดท่ีใชใ้นกิจกรรมก่อนการพูด 
4.37 0.49 5 

6. กิจกรรมการพูดส่ือสารมีความน่าสนใจและส่งเสริมการพูด 4.20 0.61 8 

7. การใชก้ลยทุธ์การพูดช่วยเสริมสร้างความสามารถในการพูดส่ือสาร 4.30 0.47 6 

8. หลงัการพูด มีการอภิปรายและสะทอ้นความคิดร่วมกนั 4.27 0.45 7 

รวม 4.42 0.49 2 

การวัดและ

ประเมินผล 

1. คาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบความเขา้ใจในการฟัง 4.20 0.48 3 

2. การใชส้ถานการณ์สาํหรับการพูดส่ือสาร 4.53 0.51 1 

3. การประเมินตนเองในการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา 4.50 0.51 2 

รวม 4.41 0.50 3 

ก า ร ใ ช้ ส่ื อ

การสอน 

1. บทเรียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.60 0.49 1 

2. ภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนมีความสมจริงในสถานการณ์ส่ือสาร 4.47 0.50 4 

3. การใชภ้าพประกอบมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.53 0.51 2 

4. การใชส่ื้อเสียงสมจริง วีดีทศัน์มีคุณภาพเสียงดีและชดัเจน 4.50 0.51 3 

รวม 4.53 0.50 1 

รวมค่าเฉล่ียทุกด้าน 4.44 0.51 - 

  

 

 



250 
 

   จากตารางท่ี 21 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อ

รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา จาํนวน 30 คน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยรวมของความพึง

พอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.44  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.51  จึง

สรุปไดว้่า นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การ

เรียนภาษาต่างประเทศ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4  

  โดยภาพรวมของความพึงพอใจท่ี มี ต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การ เรียน

ภาษาต่างประเทศ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 3 อนัดับแรก เรียง

ตามลาํดบัดงัน้ี  

         อนัดบัท่ี 1 คือ ก่อนกิจกรรมการฟัง เตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท์ ภาพประกอบ 

คาํถามนาํทาง และกลยทุธก์ารฟังท่ีใชใ้นกิจกรรมก่อนการฟัง (x̅ = 5.67)  

         อนัดบัท่ี 2 คือ บทเรียน มีความเหมาะสมและน่าสนใจ (x̅ = 5.60)   

         อนัดบัท่ี 3 คือ เน้ือหาดา้นการพดู มีความเหมาะสมและน่าสนใจ (x̅= 4.57)  

  อยา่งไรก็ตาม นกัศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศในระดบัมาก 3 อนัดบัสุดทา้ย ดงัน้ี 1) กิจกรรมการพูดส่ือสารมีความน่าสนใจและ

ส่งเสริมการพูด (x̅ = 4.20, SD = 0.61) 2) เน้ือหาดา้นกลยุทธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

(x̅ = 4.20, SD = 0.55) และ 3) คาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบความเขา้ใจในการฟัง (x̅ = 4.20, SD = 0.48) 

  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการใชส่ื้อ

การสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 รองลงมาคือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.42  ดา้น

การวดัและประเมินผล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 และดา้นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 

เช่นกนั รายละเอียดมีดงัน้ี 

  อนัดบัท่ี 1 คือ ดา้นการใชส่ื้อการสอน ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนกัศึกษา พบว่านกัศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจ 2 ระดบั ดงัน้ี นักศึกษามีความพึง

พอใจระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 1) บทเรียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ (x̅ = 4.60) 2)  การใช้

ภาพประกอบมีความเหมาะสมและน่าสนใจ (x̅ = 4.53)  3) การใชส่ื้อเสียงสมจริง วีดีทศัน์มีคุณภาพ

เสียงดีและชดัเจน (x̅ = 4.50)  ส่วนรายการท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจระดบัมาก คือ ภาษาท่ีใชใ้น

บทเรียนมีความสมจริงในสถานการณ์ส่ือสาร (x̅ = 4.47)  

  อันดับท่ี 2 คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา  พบว่านกัศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจ 2 ระดบั คือ ระดบั

มากท่ีสุดและระดบัมาก ดงัน้ี 
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  รายการความพึงพอใจท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 1) การ

เตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท์ ภาพประกอบ คาํถามนําทาง และกลยุทธ์การฟัง ในขั้นก่อนการฟัง     

(x̅ = 4.67)  2) การสร้างความตระหนักของความสามารถในการฟังและการใช้กลยุทธ์การฟัง            

(x̅ = 4.64)  และ 3) การใชก้ลยทุธก์ารฟังช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในการฟัง (x̅ = 4.53) ตามลาํดบั 

  รายการความพึงพอใจท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ 1) การ

ตรวจสอบความเขา้ใจในการฟัง และศึกษาการใชภ้าษา หลงักิจกรรมการฟัง (x̅ = 4.37)  2) การเตรียม

ความพร้อมดา้นการใชภ้าษาและกลยุทธ์การพูด ก่อนกิจกรรมการพูด (x̅ = 4.37)  3) การใชก้ลยุทธ์

การพูดช่วยเสริมสร้างความสามารถในการพูด (x̅ = 4.30)  4) การอภิปรายและสะทอ้นความคิด

ร่วมกนั หลงัการพดู (x̅ = 4.27)   และ 5) กิจกรรมการพูดส่ือสารมีความน่าสนใจและส่งเสริมการพูด 

(x̅ = 4.20) ตามลาํดบั 

  อันดับท่ี 3 คือ ด้านการวัดและการประเมิน ผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา  พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจ 2 ระดับ ดังน้ี 

นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ 1) การใช้สถานการณ์สําหรับการพูดส่ือสาร              

(x̅ = 4.53) และ 2) การประเมินตนเองในการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษา (x̅ = 4.50) ส่วนรายการท่ี

นกัศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจในระดบัมาก คือ ดา้นการใชค้าํถามในการทดสอบความเขา้ใจในการ

ฟัง (x̅ = 4.20)  

   อันดับท่ี 4 คือ  ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา  พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นพึงพอใจ 2 ระดับ ดังน้ี 

นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นเน้ือหาการพดู (x̅ = 4.57) ส่วนรายการท่ีนักศึกษา

มีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ 1) เน้ือหาการฟัง (x̅ = 4.50) 2) เน้ือหาสาระเก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน (x̅ = 4.47)  3) เน้ือหากลยุทธ์การฟัง (x̅ = 4.43) 4) การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหา (x̅ = 4.27)  และ  

4) เน้ือหากลยทุธก์ารพดู (x̅ = 4.20) ตามลาํดบั 

  นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนของนักศึกษา ใน

ระหว่างการเรียนท่ีใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง

คุณภาพท่ีเป็นประโยชน์ คือ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าตนเองควรไดรั้บการสอนกลยุทธ์การฟัง และ  

กลยทุธก์ารพดู ในชั้นเรียนภาษาองักฤษ ตั้งแต่เรียนอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา เพ่ือช่วยให้มีพ้ืนฐานทาง

ภาษาดีข้ึน และมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนภาษา เน่ืองจากการใชก้ลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือ

ช่วยใหก้ารเรียนรู้ง่ายข้ึน แสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษามีความตระหนักถึงประโยชน์และความสาํคญัของ

การใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา 

 



 

 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยและพฒันา (Research and 

Development) เร่ือง “การพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” โดยการศึกษาและ

พฒันารูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เร่ิมตน้จากการศึกษาขอ้มลูความจาํเป็นของ

กลุ่มนกัศึกษาตวัอยา่งการวิจยั ดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ความสามารถในการพูด

ส่ือสาร และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ

และพฒันารูปแบบการสอน นาํรูปแบบการสอนไปใช ้และประเมินผลการใชรู้ปแบบการสอนอย่าง

เป็นระบบทุกกระบวนการ ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยันาํมาอภิปรายและมีขอ้เสนอแนะ 

ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

  การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สาํหรับนักศึกษาปริญญา

ตรี รายละเอียดมีดงัน้ี 

  1. ศึกษาความจําเป็นต้องเรียนรู้ด้านความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจ 

ความสามารถในการพดูส่ือสาร และหวัขอ้สาระความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรี เพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ 

  2. พัฒนา และ หาป ระสิทธิภ าพข องรู ปแบ บกา รสอ นกล ยุทธ์การ เ รีย น

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
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  3. ศึกษาและประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็นรายขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

  3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา ก่อนและหลงั

การใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ และขนาดของผล (Effect size)  

  3.2 เปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของนกัศึกษา ก่อนและหลงัการใช้

รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ และขนาดของผล (Effect size)  

  3.3 ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธก์ารเรียน

ภาษาต่างประเทศ  

 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 

  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

   1. แบบสอบถามความจาํเป็นของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ ความสามารถใน

การฟังเพ่ือความเขา้ใจ ความสามารถในการพูดส่ือสาร และหัวขอ้สาระความรู้เก่ียวกบัประชาคม

อาเซียน 

  2. เอกสารและส่ือประกอบการสอน รายวิชาการฟังและพูดภาษาองักฤษเพ่ือการ

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม โดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

บทเรียนท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 10 บทเรียน 

  3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ สาํหรับใชท้ดสอบก่อน

และหลงัเรียน ประกอบดว้ย การทดสอบ 4 ตอน ไดแ้ก่ 1) การสรุปเร่ืองท่ีฟัง (Summarizing) 2) การ

แสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) 3) การตอบคาํถาม (Quiz) และ 4) ขอ้สอบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก 

(Multiple choices) 

  4. แบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน คือ การตอบคาํถาม (Quiz)

  5. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกล

ยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

ตามวิธีของ Likert scale ในด้านเน้ือหา ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล              
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และดา้นการใชส่ื้อการสอน  

 

วธิีการดําเนินการวจิยั 

  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยกาํหนดกระบวนการและวิธีการดําเนินการวิจัยตาม

แนวทางการศึกษาแบบวิจยัและพฒันา (R&D) โดยแบ่งระยะการศึกษาวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที่ 1 การศึกษาความจําเป็นต้องเรียนรู้ (Need analysis) ด้านความสามารถในการฟัง การพูด

ส่ือสาร และหัวข้อความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

   ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถ

ในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ความสามารถในการพดูส่ือสาร และหวัขอ้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

เป็นแบบสอบถามให้นักศึกษาประเมินตนเอง การเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํคัญดังกล่าวนาํไปใช้เป็น

แนวทางในการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศในคร้ังน้ี 

   ผลการวิเคราะห์มาจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่าง

ความสามารถท่ีนักศึกษามีอยู่เดิม กบัระดบัความจาํเป็นท่ีนักศึกษาคิดเห็นว่าตนเองควรไดรั้บการ

เสริมสร้างและพฒันาให้ดีข้ึน โดยจัดลาํดับตามความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากสุดไปยงัน้อยสุด 

จาํนวน 10 อนัดบั 

ระยะที่ 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา (Design and development) 

  ในระยะน้ี ผูว้ิจ ัยด ําเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย และหา

ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ ก่อนนาํไปใชท้ดลองจริง โดย

นาํขอ้มูลจากการวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียนในระยะแรก มาใช้เป็นแนวทางในการกาํหนด

รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit specification) จาํนวน 10 บทเรียน  มีขั้นตอนการดาํเนินงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระการเรียนรู้ หน้าท่ีภาษาท่ีใชใ้นการฟัง

และการพดูส่ือสาร กลยทุธก์ารฟังกลยทุธก์ารพดู ขั้นตอนการสอน การประเมินและวดัผล และเกณฑ์

การให้คะแนน จากนั้ นจึงนํากรอบรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ไปสร้างบทเรียนและส่ือ

ประกอบการสอน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บคะแนนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ 

ระหว่างการเรียนการสอน (E1) 
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  นอกจากน้ี ผูว้ิจ ัยสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-พูด 2) 

แบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ

การสอน กล่าวคือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง-พูด และแบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมคะแนนเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน ซ่ึง

เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 

หลงัเสร็จส้ินการสอน ทั้งน้ี ทุกเคร่ืองมือวิจัยนําไปตรวจสอบคุณภาพเป็นท่ีเรียบร้อย ก่อนนาํไป

ทดลองใชศึ้กษานาํร่องกบันกัศึกษากลุ่มยอ่ย เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนต่อไป (E2) 

  หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษานาํร่อง (Pilot study) กบักลุ่มตวัอยา่งขนาดเลก็ 10 

คน ท่ีไม่ใช่นักศึกษากลุ่มตวัอย่างจริง และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนท่ีสร้างข้ึน โดยใช้

บทเรียนมาทดลองสอนในการศึกษานาํร่อง จาํนวน 5 บทเรียน เป็นเวลา 1 สปัดาห์ เน่ืองจากในแต่ละ

หน่วยของบทเรียนมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมือนกนั เม่ือเสร็จส้ินการทดลองสอนนาํ

ร่อง จึงนาํผลคะแนนท่ีไดจ้ากคะแนนเก็บระหว่างเรียน (E1) และคะแนนการทดสอบหลงัเรียน (E2) 

มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน และพบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้ 

ดงันั้น รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาท่ีสร้างข้ึน จึงมีความเหมาะสม และสามารถนาํไปใชใ้น

การทดลองสอนกบักลุ่มตวัอยา่งจริงในระยะท่ี 3 ต่อไป 

ระยะที่ 3 การนํารูปแบบการสอนไปทดลองใช้และประเมินประสิทธิผล (Implementation and 

evaluation) 

  ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศกับ

กลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน ขั้นตอนการดาํเนินงานมีดงัน้ี 1) การเตรียมการก่อนทดลองใชแ้ละ

แจง้จุดประสงคใ์หก้บัผูเ้รียน 2) การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ

ในการ  ฟัง-พดู ประกอบดว้ย 4 ตอน คือ การสรุปเร่ืองท่ีฟัง การแสดงบทบาทสมมติ การตอบคาํถาม 

และการทาํขอ้สอบปรนัย คะแนนเต็ม 90  และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน คะแนนเต็ม 10 มี

คะแนนรวมทั้งส้ิน 100 คะแนน คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความสามารถในการฟัง-

พดู และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนของผูเ้รียนก่อนทดลองใชรู้ปแบบการสอน 3) ดาํเนินการ

สอนครบทั้ง 10 บทเรียน และเก็บคะแนนระหว่างเรียนจากแบบฝึกหัดประจาํหน่วย แบ่งเป็น 2 ส่วน 
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คือ ดา้นความเขา้ใจในการฟังจากการทาํแบบฝึกหดัเลือกตอบ 10 คะแนน และดา้นการพดูส่ือสาร จาก

การทาํกิจกรรมบทบาทสมมติ 25 คะแนน รวมคะแนนเก็บระหว่างเรียน 350 คะแนน เพ่ือนาํคะแนน

ไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน (E1) 3) หลงัเสร็จส้ินการสอน ดาํเนินการทดสอบหลงั

เรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการ   ฟัง-พดู และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ชุด

เดียวกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน เพ่ือนาํคะแนนไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน (E2)  

และ 4) แจกแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอน  กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ 

แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ เน้ือหาสาระ การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมิน และส่ือการสอน โดย

เก็บรวบรวมและนาํไปวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนต่อไป 

   การวิเคราะห์ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา กบันักศึกษา

กลุ่มตวัอยา่งจริง 30 คน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

        1. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน โดยนาํคะแนนเก็บระหว่างเรียน 

(E1) และคะแนนเก็บหลงัเรียน (E2) มาคาํนวณเป็นค่าร้อยละ 

       2. การหาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน โดยการเปรียบเทียบความสามารถใน

การฟัง-พดู ก่อนและหลงัเรียน โดยการทดสอบค่า t-test ของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียน และหา

ขนาดของผล (Effect size) 

       3. การหาประสิทธิผลของรูปแบบการสอน โดยการเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบั

ประชาคมอาเซียน ก่อนและหลงัเรียน โดยการทดสอบค่า t-test ของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียน 

และหาขนาดของผล (Effect size) 

       4. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอน โดยใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจ หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน คะแนนท่ีได้นํามาหาค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   

สรุปผลการวจิยั 

  จากการศึกษาวิจยัและพฒันารูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรี ท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน 

สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยสรุปเป็นรายขอ้ ดงัน้ี 
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   1. การศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียน (Need analysis) 3 ดา้น คือ ความสามารถในการ

ฟังเพ่ือความเขา้ใจ การใชห้น้าท่ีภาษาพูดส่ือสาร และหัวขอ้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ผล

การศึกษามีดงัน้ี 

       1.1 ดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ พบว่านกัศึกษาจาํเป็นตอ้งพฒันา

ทกัษะยอ่ยการฟังใหดี้ยิง่ข้ึน 10 อนัดบั เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 1) ฟังเพ่ือจบัใจความสาํคญั 2) ฟังเพ่ือสรุป

เร่ืองท่ีฟัง    3) ฟังเพ่ือขอ้มลูเฉพาะเจาะจง 4) ฟังเพ่ือเขา้ใจจุดประสงคข์องผูพ้ดู 5) ฟังเพ่ือแยกแยะเหตุ

และผล 6) ฟังเพ่ือคาดการณ์ 7) ฟังเพ่ือเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผูพู้ด 8) ฟังเพ่ือเข้าใจลาํดับ

เหตุการณ์ 9) ฟังเพ่ือแยะแยะความจริงและความคิดเห็น และ 10) ฟังเพ่ือเขา้ใจทศันคติของผูพ้ดู  

       1.2 ด้านการใช้หน้าท่ีภาษาพูดส่ือสาร พบว่านักศึกษาจําเป็นต้องพัฒนา

ความสามารถในการใชห้น้าท่ีภาษาส่ือสารให้ดียิ่งข้ึน 10 อนัดบั เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 1) พูดเพ่ือถาม

และแสดงความคิดเห็น 2) พูดเพ่ือเล่าเร่ืองเหตุการณ์ในอดีต 3) พูดเพ่ือเปรียบเทียบหรือเปรียบต่าง     

4) พูดเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 5) พูดเพ่ือขอและตอบรับคาํแนะนํา 6) พูดเพ่ือบอก

สาเหตุและผล 7) พูดเพ่ือแสดงความชอบหรือไม่ชอบ 8) พูดเพ่ือบอกทิศทาง 9) พูดเพ่ือขออนุญาต

และการตอบรับ และ 10) พดูเพ่ือบอกการคาดการณ์หรือการทาํนาย 

       1.3 ดา้นหวัเร่ืองความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ผูว้ิจยัพบว่า นักศึกษามีความ

จาํเป็นตอ้งเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนให้มากข้ึน โดยการจัดอนัดบัหัวขอ้เน้ือหา

สาระอาเซียน เรียงจากมากไปนอ้ย จาํนวน 10 อนัดบั ดงัน้ี 1) อาหารประจาํชาติ 2) สถานท่ีท่องเท่ียว 

3) เร่ืองเล่าหรือนิทานพ้ืนบ้าน 4) สภาพภูมิอากาศ 5) บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 6) สินค้าและบริการ              

7) เทศกาลและประเพณี   8) การคมนาคมขนส่ง 9) ศาสนาและความเช่ือ และ 10) คาํขวญัและความ

เป็นมาของอาเซียน  

  2. การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศท่ี

สร้างข้ึน ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนและส่ือการสอน มีค่า

ประสิทธิภาพ เท่ากบั 76.79/78.40 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้กล่าวคือ ค่า E1 เท่ากบั 76.79 สูงกว่า

เกณฑ ์75 เท่ากบัร้อยละ 1.79 และค่า E2 เท่ากบั 78.40 สูงกว่าเกณฑ ์75 เท่ากบัร้อยละ 3.40   

   เม่ือเปรียบเทียบผลต่างระหว่าง E1 และ E2 มีค่าเท่ากบั ร้อยละ 1.61 แปลผลการ

ประเมินสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศไดว้่า อยู่ในเกณฑ์ดี คือ มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 จึงสรุปได้ว่า เป็นรูปแบบการสอนท่ีมี
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ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี 

  3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศท่ี

สร้างข้ึน แบ่งผลออกเป็น 3 ขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

       3.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ พบว่าผลคะแนน

ก่อนและหลงัการเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ นกัศึกษามีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษหลงัเรียน

สูงกว่าก่อนการเรียนโดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 71 คะแนน และคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน 

เท่ากับ 47 คะแนน ผลต่างของคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 24 คะแนน จึงมีค่าขนาดของผล (Effect size) 

เท่ากบั 4.83 แปลผลไดว้่ามีค่าขนาดของผลใหญ่มาก 

       3.2 การเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน พบว่าผลคะแนนก่อนและ

หลงัการเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนการ

เรียน โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 7.76 คะแนน และคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 4.12 

คะแนน ผลต่างของคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.64 จึงมีค่าขนาดของผล (Effect size) เท่ากบั 5.43 แปลผลได้

ว่า มีค่าขนาดของผลใหญ่มาก 

       3.3. ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ต่ อ รู ป แ บ บ ก า ร สอ น ก ล ยุท ธ์ ก า ร เ รี ย น

ภาษาต่างประเทศ พบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.44 หากพิจารณาเป็นรายดา้น โดยการจดัอนัดบัจากมากไปน้อย คือ 1) ดา้นการใชส่ื้อการสอน 2) 

ดา้นการจัดการเรียนการสอน 3) ดา้นการวดัและประเมินผล และ 4) ดา้นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

ตามลาํดบั 

 

การอภิปรายผล 

  ผลการศึกษาวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ จะขออภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัเป็นราย

ขอ้ดงัน้ี 

  1. การศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียน 3 ดา้น คือ ดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความ

เขา้ใจ การใชห้นา้ท่ีภาษาพดูส่ือสาร และหวัขอ้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน รายละเอียดมีดงัน้ี 
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     1.1 ด้านความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 

นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัและเห็นว่า จาํเป็นตอ้งเสริมสร้างความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการศึกษาดา้นการฟังภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ อาทิ Aitken 

(1978) Willis (1981) Richards (1983) และ Harmer (1991) กล่าวถึงความสามารถในการฟังเพ่ือความ

เขา้ใจว่า ผูเ้รียนภาษาจาํเป็นตอ้งมีทกัษะย่อยการฟังต่างๆ เช่น การจบัใจความสาํคญั การเก็บขอ้มูล

รายละเอียดเฉพาะเจาะจง การเขา้ใจเจตนาและทศันคติของผูพ้ดู สรุปความจากเร่ืองท่ีฟัง เม่ือผูว้ิจยันาํ

แนวคิดมาใชใ้นการออกแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียน จึงทาํใหท้ราบผลการประเมิน

ตนเองของนักศึกษาว่า จ ําเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการฟังในทักษะย่อยต่างๆ โดยให้

ความสาํคญักบัการเสริมสร้างทกัษะการฟังเพ่ือจบัใจความสาํคญั (Listening for main idea) มากท่ีสุด 

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Chen (2013) พบว่าผูเ้รียนภาษามีปัญหาการฟังมากท่ีสุด คือ การจับ

ใจความสาํคญั รองลงมาคือ ไม่เขา้ใจคาํศพัท์และกลุ่มคาํท่ีไม่คุน้เคย และขาดความรู้ภูมิหลงัในการ

เขา้ใจความหมาย 

   ทั้งน้ี Vandergrift และ Goh (2012) อธิบายว่าทกัษะการฟังท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน

ภาษา คือ การฟังเพ่ือจบัใจความสาํคญั เป็นความสามารถในการเขา้ใจประเด็นหลกัของเน้ือหาท่ีฟัง 

นอกจากน้ี ผูเ้รียนภาษาจาํเป็นตอ้งมีทกัษะยอ่ยการฟังอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการฟังเพ่ือความเขา้ใจ เช่น 

การฟังเพ่ือเขา้ใจรายละเอียด โดยสามารถเขา้ใจและระบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงในเน้ือหา  การฟังเพ่ือ

เขา้ใจภาพรวมเป็นการเขา้ใจแนวคิดทัว่ไปในเน้ือหา เช่น หัวขอ้ หัวเร่ือง และความคิดเห็นโดยรวม

ของผูพ้ดู  การฟังและสรุป การเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม และการใชต้วัช้ีแนะทางภาพหรือบริบทเพ่ือ

เขา้ใจความหมาย  การฟังและการทาํนายเป็นการคาดเดาว่าผูพู้ดจะพูดอะไรก่อนฟังและระหว่างฟัง 

เช่น ใชค้วามรู้ในบริบทท่ีมีปฏิสมัพนัธ ์ในการสรุปเก่ียวกบัเจตนาของผูพู้ดก่อนท่ีจะแสดงคาํพูดของ

เขา/เธอออกมา ซ่ึงตรงกับความสนใจและความต้องการจาํเป็นของนักศึกษาในการเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟังใหดี้ยิง่ข้ึน 

     1.2 ดา้นการใชห้นา้ท่ีภาษาพดูส่ือสาร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาเห็น

ความจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาความสามารถการใช้หน้าท่ีภาษาต่างๆ ท่ีใช้พูดส่ือสารใน

ชีวิตประจาํวนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Halliday (1975), Finocckiaro และ Brumfit (1983), Ek และ 

Trim (2001) ว่าในการเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศนั้น หลกัสูตรการสอนภาษาควรจัด
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แบ่งกลุ่มของภาษา โดยใชห้นา้ท่ีทางภาษาท่ีผูเ้รียนตอ้งการใชส่ื้อสาร มากกว่าการใชก้ฎไวยากรณ์ท่ี

เป็นรูปแบบการสอนภาษาดั้งเดิม เน่ืองจากทกัษะการพูดเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการใชห้น้าท่ี

ทางภาษาเพ่ือส่ือสารตามจุดประสงค์ของผูพู้ดไดอ้ย่างเหมาะสม เม่ือผูว้ิจยัสังเคราะห์แนวคิดของ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบสอบถามความจาํเป็นในการพูดส่ือสาร จึงทาํให้

ทราบผลการประเมินตนเองของนกัศึกษาว่า จาํเป็นตอ้งพฒันาความสามารถในการใชห้น้าท่ีภาษาพูด

ส่ือสารต่างๆ เช่น พดูเพ่ือถามและบอกความคิดเห็น พูดเพ่ือเปรียบเทียบหรือเปรียบต่าง พูดเพ่ือบอก

และถามทิศทาง พูดเพ่ือแสดงความชอบหรือไม่ชอบ พูดเพ่ือขออนุญาตและการตอบรับ เป็นต้น 

สอดคลอ้งกับงานวิจยัของสุนีตา โฆษิตชยัวฒัน์ (2555) พบว่านักศึกษามีความบกพร่องในการพูด

ภาษาองักฤษ คือ การเลือกใชห้นา้ท่ีภาษาไม่เหมาะสมและไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ จาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการพฒันาความสามารถในการใชห้นา้ท่ีภาษาพดูส่ือสารหลายรายการ 

      1.3 ดา้นหวัขอ้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน นักศึกษาให้ความสาํคญัและเห็น

ว่าจาํเป็นตอ้งเสริมสร้างความรู้ในหวัขอ้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวเร่ือง (Theme) 

ของกรอบอา้งอิง CEFR เน่ืองจากเป็นหวัเร่ืองท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจาํวนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของสุนีตา โฆษิตชยัวฒัน์ (2555) ว่านกัศึกษามีความสนใจศึกษาหวัขอ้สาระอาเซียน อาทิ อาหาร ผูค้น 

สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม  

  2. การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ 

พบว่ารูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ผลจากการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คง

ศกัด์ิ สงัฆมานนท์ (2548) ซ่ึงพบว่ารูปแบบการสอนทกัษะการพูดท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วยให้

ผูเ้รียนมีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อารีย ์ปรีดี

กุล (2553) ท่ีพบว่าการพฒันารูปแบบการสอนทกัษะการฟัง-พดู  ภาษาองักฤษท่ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบั

ดี ทาํใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน  

   ทั้งน้ี เน่ืองจากผูว้ิจยัดาํเนินงานพฒันารูปแบบการสอน โดยใช้แนวคิดการพฒันา

หลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษของ Brown (1995), Nunan (1998), Richards (2001), Nation และ 

Macalister (2010) มาใช้เป็นแนวทางออกแบบขั้นตอนการดาํเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบและมี

ขั้นตอน ดงัน้ี  
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   เร่ิมจากการเก็บขอ้มูลความจาํเป็นของผูเ้รียน (Learning needs) เพ่ือทราบขอ้มูล

พ้ืนฐานของผูเ้รียนภาษา 3 ด้าน คือ ความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ การใชห้น้าท่ีภาษาพูด

ส่ือสาร และ       หัวขอ้ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน เพ่ือนาํไปใชใ้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการ

สอน (Design and development) โดยกาํหนดกรอบรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 10 บทเรียน 

สร้างเป็นบทเรียนและส่ือการสอน และสร้างเคร่ืองมือการวิจยัอ่ืน ไดแ้ก่ แบบทดสอบความสามารถ

ในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และแบบประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอน นําไปตรวจสอบคุณภาพ เม่ือผ่านการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพเรียบร้อยแลว้ จึงนาํไปใชใ้นการทดลองศึกษานาํร่องกบันักศึกษากลุ่มย่อยท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนก่อนนําไปทดลองใช้จริง เม่ือพบว่ามี

ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑดี์ จึงนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริง เพ่ือหาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การสอน ดังนั้ น รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศน้ี จึงมีผลการประเมิน

ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑดี์ เน่ืองจากการดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรการสอน

ภาษาองักฤษตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเสนอแนะไวด้งักล่าวขา้งตน้ 

  3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ 

โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน และ

ขนาดของผล (Effect size) ก่อนและหลงัเรียน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ

การสอน พบว่าผลการศึกษาท่ีพบ เน่ืองมาจากรายละเอียดการอภิปรายดงัน้ี 

     3.1 ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน และขนาดของผล 

(Effect size) พบว่า นกัศึกษามีผลคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 และมีค่าขนาดของผลใหญ่มาก เน่ืองจากผูว้ิจยัพฒันารูปแบบการสอน โดยนาํขอ้มลูความจาํเป็น

ของผูเ้รียนมาใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบและพฒันา ทาํใหรู้ปแบบการสอนมีหวัขอ้และเน้ือหาสาระ

การเรียนรู้สอดคลอ้งตรงกบัความจาํเป็นของผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเสริมสร้าง

ความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ โดยเร่ิมจากการเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนก่อนการฟัง

ตามแนวคิดอภิปัญญา (Metacognition) เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะไดฟั้ง  (Harmer, 1991) 

อาทิ การสอนคาํศพัทส์าํคญั การคาดเดาจากภาพ ช่ือเร่ือง คาํถามนาํทาง และการสอนกลยุทธ์การฟัง 

เม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมจึงใหผู้เ้รียนฝึกฟังและทาํแบบฝึกหัดตรวจสอบความเขา้ใจ จากนั้นจึงศึกษา
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กฎการใชภ้าษา อาทิ ประโยคส่ือสาร (Expression) การใชโ้ทนเสียง เกร็ดความรู้เก่ียวกบัภาษาพดู และ

กลยุทธ์การพูด เพ่ือเตรียมความรู้ทางภาษาก่อนนาํไปใช้ในการฝึกพูดส่ือสาร เม่ือผูเ้รียนมีความรู้

พร้อมแลว้จึงใหฝึ้กพดูในกิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกลุ่ม หลงัจากนั้นจึงใหผู้เ้รียนนาํความรู้ทางภาษา

พูดไปใชใ้นการแสดงบทบาทสมมติเป็นรายคู่ ซ่ึงสถานการณ์ส่ือสารคลา้ยกับสถานการณ์จริงใน

ชีวิตประจาํวนั จะเห็นไดว้่าขั้นตอนการสอนเร่ิมจากการฟังไปสู่การพดู และเตรียมความพร้อมให้กบั

ผูเ้รียนอยา่งเหมาะสมก่อน จึงใหผู้เ้รียนนาํความรู้ทางภาษาและกลยทุธ์การเรียนไปฝึกฝนในกิจกรรม

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  สอดคลอ้งกบัแนวคิดการสอนทกัษะการฟังและการพดู กล่าวคือ การสอนทกัษะฟัง

นั้น ผูเ้รียนควรไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนการฟัง เพ่ือให้ผูเ้รียนมีขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีฟังให้มาก

ท่ีสุด เช่น การอภิปรายเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะฟัง การนาํเสนอกลุ่มคาํศพัท์ท่ีคดัเลือกมาจากบทฟัง การ

คาดการณ์เร่ืองท่ีจะฟังหรือคาํศพัทท่ี์จะไดย้ิน การซกัถามเก่ียวกบัหัวขอ้เร่ืองท่ีจะฟัง การดูรูปภาพท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีจะฟัง ตามแนวคิดของ Nation (1985), Underwood (1989), Ur (1984) และ Wier 

(1993) รวมทั้ง การสอนเทคนิคหรือกลยทุธก์ารฟังใหก้บัผูเ้รียน ช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจ

ในการฟังมากข้ึน และผลการศึกษาดา้นการสอนทกัษะพูดของ Rost และ Ross (1991), Vandergrift 

(1996), Amin และคณะ (2011) ว่าผูเ้รียนควรไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมพูดเช่นกัน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Milrood (2001), Goh (2007), Wang (2014) ท่ีเสนอว่าควรออกแบบ

กิจกรรมก่อนพดู (Pre-speaking) เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ทางภาษาก่อนพดูและมีเวลาในการวางแผนส่ิง

ท่ีจะพดู เป็นการเตรียมพร้อมทั้งดา้นความถกูตอ้งและความคล่องแคล่วของการใชภ้าษาก่อนการพูด 

และการใชก้ลยทุธก์ารพดูท่ีเหมาะสม  

  นอกจากน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ O’Malley และคณะ (1989) และ Dornyei 

(1995) ท่ีพบว่าผูเ้รียนท่ีไดรั้บการฝึกฝนการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษามีความสามารถทางภาษาเพ่ิมข้ึน 

และงานวิจยัของศรีปทุม นุ่มอุรา (2551) ซ่ึงพบว่าการสอนทักษะฟัง-พูดภาษาองักฤษ โดยการให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบทบาทสมมติ ทาํใหผู้เ้รียนมีคะแนนทกัษะการฟังและการพูดเพ่ิมข้ึน มี

ทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ มีความมัน่ใจในการเรียน และมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ

เพ่ิมข้ึน และผลการศึกษาของนุชรี  ภู่เงิน (2556) ว่าบทบาทสมมติทาํใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะ

การพดูดีข้ึน 
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       3.2 ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนก่อนและหลงัเรียน และขนาดของผล (Effect 

size) พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี 0.05 

และมีค่าขนาดของผลใหญ่มาก เน่ืองจากผูว้ิจยัผลจากการวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียนดา้นหัว

ขอ้ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน มาใชใ้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ท่ีเป็นการบูรณาการสอน

ภาษาองักฤษกบัเน้ือหาสาระอาเซียน โดยใชรู้ปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ  

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Eric Thomson และจุลนี เทียนไทย (2551) และงานวิจยัของพรทิวา คง

คุณ (2555) พบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความรู้เก่ียวกบัอาเซียนค่อนขา้งน้อยมาก จาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการส่งเสริมความรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนมากข้ึน เม่ือนักศึกษาไดรั้บ

ความรู้ทางภาษาองักฤษท่ีใชเ้น้ือหาสาระอาเซียน จึงมีความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนสูงข้ึน หลงั

การเรียน นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรมเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรบทบาทสมมติ

เป็นกิจกรรมกลุ่มและคู่ เพ่ือนาํความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนมาใชใ้นการพดูส่ือสาร สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของวฒันา ปาลโมกข์ (2557) ท่ีพบว่าผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษา

เพ่ิมข้ึน หลงัเรียนโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

   3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ี มี ต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การ เ รียน

ภาษาต่างประเทศ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียโดยรวม (x̅) เท่ากบั 4.44  เม่ือพิจารณาความ

พึงพอใจของนกัศึกษาเป็นรายดา้น 4 ดา้น พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจเรียงตามลาํดบัมากไปน้อย 

ดงัน้ี       1) ดา้นการใชส่ื้อการสอน (x̅ = 4.53)  2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน (x̅ = 4.42) 3) ดา้นการ

วดัและประเมินผล (x̅ = 4.41) และ 4) ดา้นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ (x̅ = 4.41) เช่นกนั เห็นไดว้่าคะแนน

เฉล่ียแต่ละดา้นมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอน ในประเด็นสาํคญัดงัน้ี 

    1. นกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นการใชส่ื้อการสอน เน่ืองจากบทเรียน

และส่ือการสอนมีความเหมาะสมน่าสนใจ การคดัเลือกภาพประกอบในบทเรียน ช่วยกระตุน้ให้เกิด

ความสนใจเรียนรู้เป็นอยา่งดี และพยายามคิดคน้ความหมายและคาดการณ์เน้ือหาบทฟังล่วงหน้า โดย

ใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิม (Schemata) ส่งเสริมกระบวนการคิด และการใชส่ื้อเสียงสมจริง วีดี

ทศัน์มีคุณภาพเสียงดีชดัเจน ช่วยใหผู้เ้รียนฟังนํ้ าเสียง ดูสีหน้าท่าทางประกอบ และเขา้ใจความหมาย

ของผูพ้ดูไดดี้ยิ่งข้ึน ผลการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุพดี หินเธาว ์(2550) ว่าการใชส่ื้อวีดี

 



264 
 
ทศัน์สมจริงประกอบการสอนทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการฟังเพิ่มข้ึน และ Thanajaro (2000) 

พบว่าส่ือการสอนเสมือนจริงช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในการฟังดีข้ึน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาองักฤษ ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาอนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ยของดา้นส่ือ

การสอน มีดงัน้ี 

    อนัดับแรก คือ บทเรียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ เน่ืองจากเอกสารบทเรียน

นาํเสนอขอ้มลูทางภาษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน อาทิ การอธิบายความหมายของกลยุทธ์การฟัง กล

ยทุธก์ารพดู การนาํไปใชแ้ละตวัอยา่งประกอบ รวมถึง ประโยคต่างๆ ท่ีแสดงหน้าท่ีภาษาพูดส่ือสาร 

(Expressions) เกร็ดความรู้ในการใชภ้าษาพดู (Tips) ในขั้นศึกษาภาษา (Language focus) นักศึกษามี

โอกาสไดเ้รียนรู้และสงัเกตรูปแบบภาษาท่ีใช ้เช่น คาํศพัท ์สาํนวนพดู และประโยคแสดงหน้าท่ีภาษา 

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษา ก่อนนาํไปใชใ้นกิจกรรมฝึกพูดต่อไป ผลจากการศึกษาน้ี มี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ Harmer (1991) และ Richards (1994) ว่าส่ิงสาํคญัในการสอน

ทกัษะการพูด คือ ผูเ้รียนควรมีโอกาสไดรั้บขอ้มูลภาษา และเขา้ใจรูปแบบโครงสร้างภาษา ในการ

สนทนา เพ่ือให้ผูเ้รียนไดรู้้ว่าควรใชภ้าษาอย่างไร ภาษาสํานวนการพูด กลุ่มคาํวลี คาํศพัท์ เพ่ือให้

ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสารเป็นธรรมชาติ ช่วยให้ผูเ้รียนสนทนาไดอ้ย่างคล่องแคล่วและมี

ความถกูตอ้งของภาษาท่ีใชใ้นการสนทนา  

  อนัดบัสุดทา้ย คือ ภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนมีความสมจริงในสถานการณ์ส่ือสาร เป็นผล

มาจากผูว้ิจยัคดัเลือกและดดัแปลงภาษาใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึงการใชภ้าษา

ส่ือสารในชีวิตจริงมีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบภาษา การใช้คาํศพัท์และประโยค ตามบริบทท่ี

แตกต่างกนั เช่น ภาษาพดูเป็นกนัเอง ภาษาเป็นทางการท่ีใชก้บับุคคลในแต่ละสถานภาพทางสงัคม ทาํ

ให้ผูว้ิจ ัยไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาไวใ้นบทเรียนไดค้รบถว้น อาจเป็นผลให้นักศึกษามี

ความพึงพอใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

  2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน นกัศึกษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก

มีขั้นตอนการสอนอยา่งเป็นระบบ ตามรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเร่ิม

จากการสร้างความตระหนกั การเตรียมความพร้อมก่อนฟัง การฝึกฟัง การศึกษาภาษา การเตรียมการ

ก่อนพดู การฝึกพดู และการนาํภาษาไปใชส้ถานการณ์อ่ืน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Rost และ 

Ross (1991), Vandergrift (1993), Goh (2007), และ Wang (2014) ว่าควรเตรียมความพร้อมให้กบั
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ผูเ้รียนก่อนการฟังและการพดู เพ่ือใหผู้เ้รียนมีขอ้มลูทางภาษาและเน้ือหาในการนาํไปพดูส่ือสาร ทั้งน้ี 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาอนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ย มีดงัน้ี 

   นักศึกษามีความพึงพอใจเป็นอนัดับแรกของด้านการจัดการเรียนการสอน คือ 

กิจกรรมก่อนการฟัง (Pre-Listening) การเตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท ์ภาพประกอบ คาํถามนาํทาง 

และกลยทุธก์ารฟัง เป็นขอ้ท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด เพราะเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้ให้กบั

ผูเ้รียนก่อนฟัง อาทิ กิจกรรมสอนคาํศพัท์สาํคญั ท่ีผูเ้รียนไม่รู้จกัหรือไม่คุน้เคย การพยายามคิดค้น

ความหมายของคาํ และคาดการณ์เน้ือหาบทฟังล่วงหน้า  จากภาพประกอบ ช่วยกระตุน้ความรู้และ

ประสบการณ์เดิม ส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบรู้คิด (Metacognitive learning) 

การใชค้าํถามนาํทาง (Guiding questions) และการสอนกลยุทธ์การฟัง ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นและช่วยให้

ผูเ้รียนประสบความสําเร็จในการฟังภาษาองักฤษ (Oxford, 1990) สอดคลอ้งกับแนวคิดของ 

Vandergrift และ Goh (2006) ว่าผูเ้รียนภาษาจาํเป็นตอ้งใช้ความรู้อภิปัญญาในการฟัง 3 ด้าน คือ 

ความรู้ส่วนบุคคล ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมการฟัง และความรู้ในการใชก้ลยุทธ์การฟัง และแนวคิด

ของ Harmer (1991) ว่าการเตรียมความพร้อมให้กับผูเ้รียนก่อนการฟัง ช่วยให้ผูเ้รียนประสบ

ความสาํเร็จในการเขา้ใจความหมาย 

  อนัดบัสุดทา้ยของความพึงพอใจดา้นการจดัการเรียนการสอน คือ กิจกรรมการพูด

ส่ือสารมีความน่าสนใจและส่งเสริมการพดู เป็นเพราะผูว้ิจยัออกแบบกิจกรรมในขั้นฝึกพูด และการ

นาํไปใชส่ื้อสาร เป็นกิจกรรมบทบาทสมมติในทุกหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงควรจดักิจกรรมส่ือสารให้มี

ความหลากหลายตามขอ้เสนอแนะของ Harmer (1991), Richards (1994) และ Brown (2001) 

   3. ดา้นการวดัและประเมินผล นักศึกษาไดรั้บขอ้มูลทางภาษาและความรู้เก่ียวกับ

อาเซียน มีโอกาสฝึกฝนอยา่งเหมาะสมก่อนการทดสอบความสามารถทางภาษา จึงทาํใหผู้เ้รียนมีความ

พึงพอใจในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Harmer (1991) ว่าผูเ้รียนควรไดรั้บขอ้มูลทางภาษา

อยา่งเพียงพอเหมาะสมเพ่ือนาํไปใชใ้นการพดูส่ือสาร ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษา

อนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ย มีดงัน้ี 

  นกัศึกษามีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกของดา้นการวดัและประเมินผล คือ การใช้

สถานการณ์สาํหรับพดูส่ือสาร เน่ืองจากการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ีเน้นส่ือสารฟัง-พูดภาษาองักฤษ โดย

ใชกิ้จกรรมบทบาทสมมติในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ทางภาษาและเน้ือหา
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สาระเก่ียวกับอาเซียนท่ีได้รับการปูพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม นํามาใช้ในการแสดงความสามารถ 

(Performance) ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับ

แนวคิดของ Cunningham (1999) และ Florez (1999) ว่าผูเ้รียนภาษาไม่เพียงแต่มีความรู้ทางภาษา

เท่านั้น แต่ต้องมีความเขา้ใจเร่ืองการใชภ้าษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย และสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ Bosan (2013) ผลการใชบ้ทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ ทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถ

ในการพดูดีข้ึน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 

  อนัดบัสุดทา้ยของความพึงพอใจดา้นการวดัและประเมินผล คือ คาํถามท่ีใชใ้นการ

ทดสอบความเขา้ใจในการฟัง เน่ืองจากคาํถามท่ีใชใ้นแบบฝึกหัดทดสอบความเขา้ใจในการฟัง เป็น

คาํถามท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัในแต่ละบทเรียน โดยการตั้งคาํถามเพ่ือให้ผูเ้รียนจบัใจความสาํคญั การ

สรุปเร่ืองท่ีฟังโดยการอนุมาน การถามความรู้สึกนึกคิดของผูพู้ด และการหาขอ้มูลรายละเอียด เช่น 

ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน อยา่งไร อาจเป็นเหตุใหน้กัศึกษามีความพึงพอใจในอนัดบัทา้ยสุด  

   4. ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก เน่ืองจาก

รูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา มีเน้ือหาภาษาและความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนสอดคลอ้ง

ตรงกบัความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้ดียิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Brown (1995) และ 

Graves (2000) ว่าจาํเป็นตอ้งศึกษาความจาํเป็นของผูเ้รียนเพ่ือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนกัศึกษาเป็นอนัดบัแรกและอนัดบัสุดทา้ย มีดงัน้ี 

  นกัศึกษามีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกของดา้นเน้ือหาสาระ คือ เน้ือหาดา้นการพูด

มีความเหมาะสมและน่าสนใจ เน่ืองจากเอกสารบทเรียนนาํเสนอประโยคต่างๆ ท่ีแสดงหน้าท่ีภาษา

ในการพดูส่ือสาร (Expressions) พร้อมตวัอยา่งประโยคท่ีนาํไปใชใ้นการพดูส่ือสาร ในขั้นศึกษาภาษา 

(Language focus) โดยให้นักศึกษาสังเกตรูปแบบภาษาท่ีใช ้เช่น คาํศพัท์ สาํนวนพูด และประโยค

แสดงหน้าท่ีภาษา ก่อนนําไปใช้ในกิจกรรมฝึกพูด สอดคลอ้งกับแนวคิด Dornyei และ Thurell 

(1994), Richards (1994) และ Harmer (2001) ว่าส่ิงสาํคญัในการสอนทกัษะการพูด คือ การให้ขอ้มูล

ภาษา คาํศพัทแ์ละรูปแบบโครงสร้างภาษาท่ีเก่ียวขอ้งในการพดู เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรู้้ว่าควรใชภ้าษาแบบ

ใด สาํนวนการพูด กลุ่มคาํ ประโยคหน้าท่ีภาษาท่ีใชก้บัสถานการณ์ใด ช่วยให้ผูเ้รียนพูดส่ือสารได้

ถกูตอ้งและเลือกใชภ้าษาในสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 
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  ทา้ยสุด นกัศึกษามีความพึงพอใจเป็นอนัดบัสุดทา้ย คือ เน้ือหาดา้นกลยุทธ์การพูดมี

ความเหมาะสมและน่าสนใจ เน่ืองจากผูว้ิจยันาํเสนอการใชก้ลยุทธ์การพูด เพ่ือเป็นเทคนิคการพูดใน

กิจกรรมส่ือสาร และ หลีกเล่ียงความลม้เหลวในการส่ือสาร (Communication breakdown)  โดย

ยกตวัอยา่งประกอบ เพียงเลก็นอ้ยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจทาํใหน้กัศึกษาคิดเห็นว่า ควรนาํเสนอ

ขอ้มูลรายละเอียด และตวัอย่างการใชก้ลยุทธ์การเรียนภาษาเพิ่มข้ึน มากกว่าท่ีผูว้ิจ ัยนาํเสนอไวใ้น

บทเรียน  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

   ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะการนาํรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ ไป

ใชใ้หมี้ประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

  จากการพัฒนารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศในคร้ังน้ี 

ปรากฏผลว่า สามารถเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน ใหก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช

ภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา ได ้และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนเป็นอยา่งมาก จึงนับว่า

รูปแบบการสอนน้ีเป็นทางเลือกหน่ึง ท่ีผูส้อนสามารถนําไปใช้สอนภาษาอังกฤษในสถาบัน

ระดบัอุดมศึกษาได ้และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชต้ามสภาพและความเหมาะสมของบริบทการเรียน

การสอนในหลายๆ ดา้นโดยอาจนาํไปปรับใชก้บัรายวิชาการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร และ

ขยายผลในวงกวา้งยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

  1. ศึกษารายละเอียดของรูปแบบการสอน เอกสารบทเรียนและส่ือการสอนให้เขา้ใจ

ก่อนท่ีจะนาํไปใช ้

  2. คาํนึงถึงระดบัความสามารถของนักศึกษาในชั้นเรียน โดยการปรับเวลาในการ

สอนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในแต่ละขั้นสอนตามระดบัความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น การเพ่ิม

ระยะเวลาในการฝึกฟังให้มากข้ึน การสอนคาํศพัท์ท่ีไม่คุน้เคยและทาํแบบฝึกหัดก่อนการฟัง การ

อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมอย่างละเอียดให้ผูเ้รียนเขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง การเพิ่ม

เวลาในการทาํกิจกรรมกลุ่มเพ่ือร่วมมือกนัเตรียมความพร้อมก่อนพูดแสดงบทบาทสมมติ หรือเพ่ิม

เวลาในการฝึกฝนใหม้ากข้ึน ทั้งน้ี กรณีชั้นเรียนท่ีมีนกัศึกษาคละความสามารถ หรือความสามารถทาง
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ภาษาแตกต่างกนัมาก อาจตอ้งใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมฝึกฝนมากข้ึน ผูส้อนควรจดัสรรเวลาตาม

ความเหมาะสม 

  3. ศึกษาและเขา้ใจวิธีการใชก้ลยทุธก์ารฟังและกลยุทธ์การพูด เพ่ือสามารถนาํเสนอ

และสาธิตการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาให้กบัผูเ้รียนได้อย่างชดัเจน เน่ืองจากผูส้อนเป็นตน้แบบ 

(Model) ใหก้บัผูเ้รียนในการนาํกลยุทธ์การเรียนภาษาไปประยุกต์ใชก้บักิจกรรมการฟังและการพูด 

สนบัสนุนใหผู้เ้รียนฝึกฝนการใชก้ลยทุธก์ารฟังและการพูดอย่างเพียงพอในกิจกรรมเรียนรู้ จะทาํให้

เกิดเป็นทกัษะภาษาต่อไป 

  4. เสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากส่ือหลายแหล่ง

และเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จริง ท่ีมีลกัษณะส่ือประสม (Multimedia) นาํเสนอสถานการณ์

ส่ือสารตวัอยา่งการสนทนา เป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกพดู เช่น Blog สาํหรับสนทนาภาษาองักฤษ การ

ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social network) ท่ีมีผูใ้ช้เป็นผูส่ื้อสารภาษาองักฤษ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความ

เขา้ใจและมีโอกาสฝึกพูดภาษาองักฤษมากข้ึน ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ภาษาในชั้นเรียนจะเป็นการ

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายยิง่ข้ึน 

  5. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกฝนความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษของผูเ้รียน

ตามสภาพจริง และสนบัสนุนการใชภ้าษาองักฤษในชั้นเรียนใหม้ากท่ีสุด อาจเสริมกิจกรรมภาษาอ่ืนๆ 

เช่น เกม 20 คาํถาม เกมใบค้าํ การหาความแตกต่างของภาพ การสาํรวจขอ้มูล เป็นตน้ ช่วยให้ผูเ้รียน

ไดใ้ชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

  การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยมีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจระหว่างการทาํวิจัย จึงขอเสนอแนะ

สาํหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

  1. ดา้นการออกแบบการวิจยั (Research design) ในการวิจยัคร้ังน้ี มีแบบแผนการ

ทดลองกับนักศึกษา 1 กลุ่ม (Experimental group) โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One 

group pretest-posttest design) ท่ีใชเ้คร่ืองมือเดียวกนั เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากรูปแบบการสอน 

ดงันั้น ผูว้ิจยัท่ีสนใจทาํการศึกษาต่อไป ควรทาํการทดลองโดยใชแ้บบแผนการวิจยัแตกต่างออกไป 

เช่น การใชแ้ผนการวิจยัเป็นการทดลองแบบ 2 กลุ่มหรือมากกว่า คือ มีกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม หรือ

 



269 
 
กลุ่มเปรียบเทียบ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากทดลองใช้รูปแบบการสอน หรือศึกษา

เปรียบเทียบกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน ว่ากลุ่มเก่งมีความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษ แตกต่างกบักลุ่มอ่อนอยา่งไร เม่ือทดลองใชรู้ปแบบการสอน 

  2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน ควรมีการศึกษาเพ่ือออกแบบและพฒันารูปแบบการ

สอนกลยุทธ์การเรียนภาษาท่ีใช้นอกชั้นเรียน เพ่ือศึกษาว่ามีผลต่อความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาองักฤษหรือไม่ อยา่งไร เน่ืองจากงานวิจยัน้ี เป็นการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาสาํหรับกิจกรรม

ฟัง-พดูในชั้นเรียน จึงควรมีงานวิจยัท่ีศึกษา และเปรียบเทียบระหว่างการผลการใชรู้ปแบบการสอน

กลยทุธก์ารเรียนภาษาในชั้นเรียน กบัรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษานอกชั้นเรียน 

  3. ด้าน กา รพัฒน าห ลัก สูต รโ ดย ใช้ รูป แบ บก าร สอ นก ลยุทธ์กา ร เ รีย น

ภาษาต่างประเทศ ในดา้นเน้ือหาสาระท่ีบูรณาการกบัเน้ือหาสาระอ่ืน เช่น ภาษาองักฤษสาํหรับการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว ภาษาองักฤษสาํหรับการส่ือสารธุรกิจ ภาษาองักฤษสาํหรับครู ภาษาองักฤษ

เพ่ือการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการสอนกลยุทธ์

การเรียนภาษา หรือโครงงานพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษควบคู่ไปกบัหลกัสูตรรายวิชา

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือศึกษาผลการพฒันาทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษของผูเ้รียนต่อไป 

  4. ดา้นการพฒันาส่ือการสอน เน่ืองจากผลการศึกษาวิจยัน้ี ปรากฏว่าผูเ้รียนมีความ

พึงพอใจดา้นการใชส่ื้อประกอบการสอนในระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น งานวิจยัต่อไป จึงควรศึกษาวิจยั

และพฒันาส่ือผสม (Multimedia) ท่ีเป็นส่ือการสอนสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีโอกาสใชก้ลยุทธ์การฟัง

และกลยุทธ์การพูด เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูดส่ือสาร โดยการนําส่ือการสอนหลายๆ 

ประเภทมาใชร่้วมกนั เช่น ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหว เทปบนัทึกเสียง วีดีทศัน์ ให้มีความสมจริงมาก

ท่ีสุด  

   นอกจากน้ี ควรศึกษาพฒันาบทเรียน และแบบฝึกเฉพาะสาํหรับการสอนกลยุทธ์การ

ฟังและกลยทุธก์ารพดูอยา่งชดัเจน จดัแบ่งกลุ่มกลยุทธ์ย่อยๆ เพ่ือนาํไปใชใ้นการฝึกให้ผูเ้รียนใชต้รง

กบัความจาํเป็นของผูเ้รียนรายบุคคล เช่น บทเรียนการใชก้ลยทุธก์ารฟัง สาํหรับผูเ้รียนภาษาในระดบั

เร่ิมตน้ (Beginning) ระดบัปานกลาง (Intermediate) และระดบักา้วหน้า (Advance) ประกอบกบัการ

พฒันาแบบวดัประเมินการใช้กลยุทธ์การเรียนควบคู่ไปกับแบบวดัความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษ ให้ผู ้เ รี ยนทราบถึงพฤติกรรมและความก้าวหน้าในการเ รียนรู้ของตนเอง
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

  - แบบสอบถามความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้และพฒันาทกัษะความสามารถ 

  - แบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกบัอาเซียน 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียน 

- แบบประเมินความสอดคลอ้งของบทเรียนท่ีใชรู้ปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียน 

- แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พดู 

  ภาษาองักฤษ และความรู้เก่ียวกบัอาเซียน 

  - แบบประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอน 
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แบบสอบถามความจาํเป็นต้องเรียนรู้และพฒันาความสามารถด้านภาษาองักฤษ 

สําหรับนักศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  

  แบบสอบถามฉบบัน้ี ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความจาํเป็นตอ้ง

เรียนรู้และพฒันาทกัษะความสามารถ ดา้นความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และดา้นความรู้

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยเป็นแบบสอบถามเพ่ือการประเมินตนเองของนักศึกษา และนาํไปใช้

เป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สาํหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จึงขอความ

ร่วมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามให้ครบถว้นทุกขอ้ตามความเป็นจริงและตรงตาม

ประสบการณ์ของตนเองมากท่ีสุด เพ่ือช่วยให้การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีผลสรุปท่ีน่าเช่ือถือและสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

  แบบสอบถามฉบบัน้ี มีลกัษณะเป็นการประเมินตนเองแบบเลือกตอบ (Checklist)  

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ 

   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นความสามารถในการใชห้นา้ท่ีภาษาพดูส่ือสาร 

 

  ผูว้ิจยัขอขอบคุณนิสิตนกัศึกษาทุกท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสน้ี ในการให้ความ

ร่วมมือเป็นอยา่งดี โดยการตอบแบบสอบถามอยา่งครบถว้นและตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

        

 

 

      นางสาวธนกร สุวรรณพฤฒิ 

         นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

               สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามด้านความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัคุณภาพท่ีตรงกบัการประเมินตนเองของท่าน

  

 

หัวข้อสาระความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

(22 ข้อ) 

 

ท่านมีความรู้แต่ละหัวข้อ 

มากน้อยเพียงใด 

ท่านจําเป็นต้องเรียนรู้แต่

ละหัวข้อมากน้อยเพียงใด 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

1. คาํขวญัและความเป็นมาของอาเซียน             

2. ท่ีตั้งและอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียน           

3. สภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน           

4. ชนชาติและประชากรของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

          

5. ลกัษณะการปกครองของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

          

6. เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน           

7. วนัชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน           

8. สินคา้และบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน           

9. หน่วยเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน           

10. ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

          

11. การประกอบอาชีพของประชากรในประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

          

12. ศาสนาและความเช่ือของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

          

13. ภาษาประจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน           

14. อาหารประจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน           

15. ดอกไมป้ระจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน  

 

         

16. เร่ืองเล่าหรือนิทานพื้นบา้นของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
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หัวข้อสาระความรู้เก่ียวกับอาเซียน 

(22 ข้อ) 

 

ท่านมีความรู้แต่ละหัวข้อ 

มากน้อยเพียงใด 

ท่านจําเป็นต้องเรียนรู้แต่

ละหัวข้อมากน้อยเพียงใด 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

มา
กท

ี่สุด
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กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

17. เคร่ืองแต่งกายประจาํชาติของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

 

 

 

         

18. เทศกาลและประเพณีของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

          

19. บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสมาชิกอาเซียน           

20. แหล่งหรือสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

          

21. ระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

          

22. ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน           
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามด้านความสามารถในการฟังเพือ่ความเข้าใจ (Listening comprehension) 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัคุณภาพท่ีตรงกบัการประเมินตนเองของท่าน 

 

ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ 

(14 ข้อ) 

 

ท่านมีความสามารถฟัง 

มากน้อยเพียงใด 

ท่านจําเป็นต้องพัฒนา

ทักษะฟังมากน้อยเพียงใด 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

1.ท่านสามารถฟังเพื่อจบัใจความสาํคญัหรือ

ประเดน็หลกัได ้

          

2. ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจขอ้มูลรายละเอียด

เฉพาะเจาะจงบางอยา่งได ้

          

3. ท่านสามารถฟังเพื่อสรุปหรืออนุมานเร่ืองท่ีฟังได ้           

4. ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะความจริงและความ

คิดเห็นได ้

          

5. ท่านสามารถฟังเพื่อคาดการณ์หรือทาํนายผลของ

เร่ืองท่ีฟังได ้

          

6. ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจจุดประสงคข์องผูพู้ด

ได ้

          

7. ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจทศันคติหรือความ

คิดเห็นของผูพู้ด 

          

8. ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึก

ของผูพู้ด 

          

9. ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะเหตุและผลของเร่ือง

ท่ีฟังได ้

          

10.ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจความหมายแฝงหรือ

ความหมายโดยนยั ของเร่ืองท่ีฟังได ้

          

11. ท่านสามารถฟังเพื่อเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของเร่ืองท่ีฟังได ้

          

12. ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์

ก่อนหลงัของเร่ืองท่ีฟังได ้

          

13. ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจปัญหาและวิธี

แกปั้ญหาจากเร่ืองท่ีฟังได ้

          

14. ท่านสามารถฟังเพื่อตดัสินคุณค่าของเร่ืองท่ีฟัง           
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามด้านการใช้หน้าที่ทางภาษาในการพูดส่ือสาร (Speaking functions) 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัคุณภาพท่ีตรงกบัการประเมินตนเองของท่าน 

 

 

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

(18 ข้อ) 

 

ท่านมีความสามารถพูด

ส่ือสารมากน้อยเพียงใด 

ท่านจําเป็นต้องพัฒนา

ทักษะพูดมากน้อยเพียงใด 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

มา
กท

ี่สุด
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ป
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กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

1. ท่านสามารถพูดเพื่อทกัทายและตอบรับคาํ

ทกัทายผูอ้ื่นได ้

          

2.ท่านสามารถพูดเพื่อแนะนาํตนเองและผูอ้ื่นได ้           

3. ท่านสามารถพูดเพื่อถามและบอกทิศทางหรือ

สถานท่ีตั้งได ้

          

4.ท่านสามารถพูดเพื่อถามความคิดเห็นผูอ้ื่น และ

แสดงความคิดเห็นของตนเอง เห็นดว้ยหรือไม่เห็น

ดว้ยได ้

          

5. ท่านสามารถพูดเพื่อเชิญชวนและตอบรับคาํเชิญ

ชวนได ้

          

6. ท่านสามารถพูดเพื่อขออนุญาต และตอบรับการ

อนุญาตกบัผูอ้ื่นได ้

          

7. ท่านสามารถพูดเพื่อถามและบอกความชอบ

หรือไม่ชอบเกี่ยวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้

          

8.ท่านสามารถพูดเพื่อขอคาํแนะนาํและตอบรับ

คาํแนะนาํได ้

          

9. ท่านสามารถพูดเพื่อบอกการคาดการณ์หรือ

ทาํนายสถานการณ์บางอยา่งได ้

          

10. ท่านสามารถพูดเพื่อการเปรียบเทียบหรือ

เปรียบต่างได ้

          

11. ท่านสามารถพูดเพื่อเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ใน

อดีตได ้

          

12. ท่านสามารถพูดเพื่อออกคาํสั่งและตอบรับ

คาํสั่ง 

          

 

 



305 
 
ตอนที่ 3 (ต่อ)  แบบสอบถามด้านการใช้หน้าที่ทางภาษาในการพูดส่ือสาร  (Speaking functions) 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัคุณภาพท่ีตรงกบัการประเมินตนเองของท่าน 

 

 

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

(18 ข้อ) 

 

ท่านมีความสามารถพูด

ส่ือสารมากน้อยเพียงใด 

ท่านจําเป็นต้องพัฒนา

ทักษะพูดมากน้อยเพียงใด 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

13. ท่านสามารถพดูเพ่ือขอร้องหรือขอความ

ช่วยเหลือ และตอบรับการขอความ

ช่วยเหลือได ้

          

14. ท่านสามารถพดูเพ่ือขอและใหข้อ้มลู

รายละเอียดเก่ียวกบับุคคล 

          

15. ท่านสามารถพดูเพ่ือแสดงความรู้สึก

หรืออารมณ์ของตนเองได ้

          

16. ท่านสามารถพดูเพ่ืออธิบายสาเหตุและ

ผลของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได ้

          

17. ท่านสามารถพดูเพ่ือลาํดบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ได ้

          

18. ท่านสามารถพดูเพ่ือเร่ิมตน้และจบการ

สนทนาได ้
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

(Pretest-Posttest) 

  

  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้สร้างแบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูด

ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือว ัดประเมินความรู้

ความสามารถของนกัศึกษา ก่อนและหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ 

โดยผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบบ่งบอกถึงความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ และความรู้

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน มีคะแนนรวมทั้ งส้ิน 100 คะแนน รายละเอียดการให้คะแนนและ

แบบทดสอบมีดงัน้ี 

  1. แบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูด โดยกิจกรรมส่ือสาร 4 กิจกรรม มี

โครงสร้างและเน้ือหาของแบบทดสอบ (Test structure and content) แบ่งออกเป็น 4 ตอน มีคะแนน

เต็ม 90 ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 การสรุปเร่ืองท่ีฟัง (Summarizing) 25 คะแนน 

ตอนที่ 2 การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) 25 คะแนน 

  ตอนที่ 3 การตอบคาํถาม (Quiz) 10 คะแนน 

ตอนที่ 4 ขอ้สอบปรนยั (Multiple choices) 30 คะแนน 

  2. แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยการตอบคาํถาม (Quiz) 10 

คะแนน 

 

คาํช้ีแจง  ผูเ้ขา้สอบมีเวลาในการทดสอบกิจกรรมส่ือสาร โดยประมาณกิจกรรมละ 5 นาที และมีเวลา

ในการทาํขอ้สอบปรนัย 30 นาที  เวลาในการทดสอบไม่เกิน 4 ชัว่โมง การทดสอบดาํเนินการโดย

ผูว้ิจยัและอาจารยผ์ูช่้วยอีก 1 ท่าน ซ่ึงเป็นอาจารยเ์จา้ของภาษา ทั้งน้ี ผูว้ิจยัแบ่งห้องการทดสอบเป็น 2 

หอ้งๆ ละ 15 คน สาํหรับดาํเนินการทดสอบในเวลาเดียวกนั 

 

ก่อนเร่ิมการทดสอบ (Warm-up) 

 ผูท้ดสอบเร่ิมสนทนาอยา่งเป็นกนัเอง โดยการทกัทายและใชค้าํถามอย่างง่ายเพ่ือเป็นการอุ่น

เคร่ือง เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบการพูดจริงในลาํดบัต่อไป คาํถามท่ีใชใ้นการสนทนาอุ่น

เคร่ือง เช่น Hello, how are you? What’s your full name? Can you tell me about yourself? จากนั้น ผู ้

ทดสอบอธิบายกิจกรรมการทดสอบและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
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ตอนที่ 1 การสรุปเร่ืองที่ฟัง (Summarizing) 

 การทดสอบในตอนน้ี มีจุดประสงค์เพ่ือทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดส่ือสาร

ภาษาองักฤษ โดยผูรั้บการทดสอบจะไดฟั้งบทสนทนา (Short monologue) มีความยาว 1 นาที โดยมี

เน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียน ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธบิาย  ใหผู้ท้ดสอบฟังบทสนทนาอยา่งสั้น เม่ือฟังเสร็จแลว้ ผูเ้ขา้รับการทดสอบมีเวลาในการ

เตรียมตวัก่อนพดูเป็นเวลา 2 นาที โดยผูท้ดสอบกาํหนดให ้ 1) พดูสรุปเร่ืองท่ีฟัง และ 2) แสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง ใชเ้วลาในการพดูไม่เกินคนละ 2 นาที 

 

ตอนที่ 2 การแสดงบทบาทสมมต ิ(Roleplay) 

 ในการทดสอบน้ี มีจุดประสงคเ์พ่ือทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดส่ือสารภาษาองักฤษ 

ท่ีมีผูเ้ขา้รับการทดสอบพร้อมกนั 2 คน ในการแสดงบทบาทสมมติ โดยให้ดูภาพและสถานการณ์

ส่ือสารท่ีกาํหนดประกอบดว้ย 2 ชุดสถานการณ์สมมติ ดงัน้ี 

 

 

 

 

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? 
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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. 

 

Role card 

Student B: 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. 
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Roleplay II 

Situation:  In an office, two friends are looking for a place to visit on vacation together.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

คําอธิบาย  ผูท้ดสอบจดัเตรียมภาพ และกาํหนดสถานการณ์ให้ผูเ้ขา้รับการทดสอบพร้อมกนั 2 คน 

แสดงบทบาทท่ีไดรั้บเพ่ือส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการสุ่มมา 1 สถานการณ์สมมติ จากชุดสถานการณ์

ท่ีเตรียมไว ้และอธิบายให้ผูเ้ข้ารับการทดสอบแสดงบทบาทท่ีได้รับ 1 นาที โดยมีเวลาในการ

เตรียมการพดู 2 นาที  และใชเ้วลาในการแสดงบทบาทสมมติ ไม่เกิน 2 นาที 

 

 

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. 

 

Role card 

Student B:  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. 

 

 



310 
 

Picture Card 1 
 

 
 

Picture Card 2 
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ตอนที่ 3  การตอบคาํถาม (Quiz) 

 ในการทดสอบน้ี มีจุดประสงคเ์พ่ือทดสอบความสามารถในการฟัง-พูด โดยการตอบคาํถาม

เก่ียวกบัการใชก้ลยทุธก์ารฟัง-พดูภาษาองักฤษของผูเ้ขา้รับการทดสอบ ชุดคาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบ

มี 10 ขอ้ แบ่งออกเป็นกลยทุธก์ารฟัง 5 ขอ้ และกลยทุธก์ารพดู 5 ขอ้ รายละเอียดชุดคาํถาม มีดงัน้ี 

กลยุทธ์การฟัง (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? 

กลยุทธ์การพูด (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. 

คาํอธิบาย  ผูท้ดสอบทาํการสุ่มคาํถาม 5 คน จากชุดคาํถาม 10 ขอ้ โดยผูเ้ขา้รับการทดสอบ เม่ือไดย้ิน

คาํถามแลว้ มีเวลาในการตอบคาํถามขอ้ละ 1 นาที 

 

ตอนที่ 4 ข้อสอบปรนยั ชนดิ 4 ตวัเลอืก (Multiple choices) 

  การทดสอบน้ี มีจุดประสงค์เพ่ือวดัความสามารถในการพูดภาษาองักฤษทางออ้ม 

โดยใชแ้บบทดสอบท่ีเป็นขอ้สอบปรนัย (Indirect speaking) ชนิด 4 ตัวเลือก จาํนวน 30 ขอ้ๆ ละ        

1 คะแนน มีคะแนนเต็ม 30 เม่ือเลือกคาํตอบถูกได้ 1 คะแนน และเลือกคาํตอบผิดได้ 0 คะแนน 

รายละเอียดขอ้สอบ มีดงัน้ี 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ความสามารถในการพูดส่ือสาร (Indirect speaking) 

 

  แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นแบบวดัความสามารถในการพดูส่ือสาร มีจุดประสงคเ์พ่ือวดั

ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎบา้นสมเด็จเจา้พระยา โดย

คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบบ่งบอกความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

 

คาํชี้แจง ขอ้สอบฉบับน้ีเป็นข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 30 ข้อ ผูส้อบมีเวลาในการทาํ

ขอ้สอบ 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.  

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 

(For educational purpose only) 
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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  
 

 

***************************

 

 

 

 

 

 

 

 



321 
 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน (ASEAN Knowledge) 

 

  แบบทดสอบฉบับน้ี เป็นกิจกรรมตอบคาํถาม (Quiz) มีจุดประสงค์เพ่ือวดัความรู้

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน

ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎบา้นสมเด็จเจา้พระยา โดย

คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบบ่งบอกถึงความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน รายละเอียดมีดงัน้ี 

 

คาํชี้แจง การทดสอบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนน้ี ผูท้ดสอบทาํการสุ่มคาํถามมา 5 ขอ้ จากชุด

คาํถามและผูส้อบมีเวลาในการตอบคาํถาม 1 นาที หลงัจากไดย้นิคาํถามแลว้ โดยตอบคาํถามจาํนวน 5 

ขอ้ๆ ละ 2 คะแนน มีคะแนนเต็ม 10  
 

ชุดคาํถาม ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน จาํนวน 20 ข้อ 

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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แบบประเมนิความพงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอการเรียนรู้ 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ 

รายวชิาการฟังและพูดภาษาองักฤษเพือ่การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

************************************************************** 

คาํช้ีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการ

เรียนการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของ

ท่าน ดงัน้ี 

  ระดบั 5  หมายถึง  พึงพอใจ/ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  ระดบั 4  หมายถึง  พึงพอใจ/ เห็นดว้ยมาก 

  ระดบั 3  หมายถึง  พึงพอใจ/ เห็นดว้ยปานกลาง 

  ระดบั 2  หมายถึง  พึงพอใจ/ เห็นดว้ยนอ้ย 

  ระดบั 1  หมายถึง  พึงพอใจ/ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

รายการประเมนิ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา      

1. เน้ือหาดา้นการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

2. เน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

3. เน้ือหาดา้นการพดูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

4. เน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารพดูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

5. เน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียนมีความเหมาะสมและ

น่าสนใจ 

     

6. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหามีความเหมาะสม      

ด้านการจดัการเรียนการสอน      

1. กจิกรรมการฟัง      

1.1  ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนกัดา้น

ความสามารถในการฟังและความสาํคญัของการใชก้ลยทุธ์

การฟัง 
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รายการประเมนิ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.2  เตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท ์ภาพประกอบ คาํถามนาํ

ทางและกลยทุธก์ารฟังท่ีใช ้ก่อนการฟัง 

     

1.3  การใชก้ลยทุธก์ารฟังช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในการ

ฟัง 

     

1.4  หลงัการฟัง ทาํการตรวจสอบความเขา้ใจในการฟังดว้ย

แบบฝึกหดั และศึกษาการใชภ้าษาและหนา้ท่ีส่ือสาร 

     

2. กจิกรรมการพูด      

2.1  ก่อนกิจกรรมการพดู เตรียมความพร้อมดา้นความรู้ใน

การใชภ้าษาและหนา้ท่ีส่ือสาร และกลยทุธก์ารพดูท่ีใชใ้น

กิจกรรม ก่อนการพดู 

     

2.2  กิจกรรมการพดูส่ือสารมีความน่าสนใจและส่งเสริม

การพดู 

     

2.3  การใชก้ลยทุธก์ารพดูช่วยเสริมสร้างความสามารถใน

การพดูส่ือสาร 

     

2.4  หลงัการพดู มีการอภิปรายและสะทอ้นความคิดร่วมกนั       

ด้านการวดัและประเมนิ      

1. คาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบความเขา้ใจในการฟัง       

2. การใชส้ถานการณ์สาํหรับการพดูส่ือสาร      

3. การประเมินตนเองในการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา      

ด้านการใช้ส่ือ      

1. บทเรียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

2. ภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนมีความสมจริงในสถานการณ์

ส่ือสาร 

     

3. การใชภ้าพประกอบมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

4. การใชส่ื้อเสียงสมจริง และวีดีทศัน์มีคุณภาพเสียงดีและ

ชดัเจน 
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แบบประเมนิความสอดคล้อง (IOC) 

บทเรียนรายวชิาการฟังและพูดภาษาองักฤษเพือ่การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เช่ียวชาญ 

************************************************************** 

 

คาํช้ีแจง โปรดพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สาํหรับบทเรียนท่ีใชใ้นรายวิชาการฟังและพดูภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (Listening 

and speaking for social interactions) โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดงัน้ี 

 

+1 เม่ือแน่ใจว่าบทเรียนมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

0  เม่ือไม่แน่ใจว่าบทเรียนมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

  -1 เม่ือแน่ใจว่าบทเรียนไม่มีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 

รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

ด้านเนือ้หาของบทเรียน    

1. การกาํหนดเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

   

2. การกาํหนดเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารฟังสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

   

3. การจดัเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังมีความเหมาะสม    

4. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังมีความเหมาะสม    

5. การจดัเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารฟังมีความเหมาะสม    

6. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารฟังมีความเหมาะสม    

7. การกาํหนดเน้ือหาดา้นทกัษะการพดูสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

   

8. การกาํหนดเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารพดูสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 
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รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

9. การจดัเน้ือหาดา้นทกัษะการพดูมีความเหมาะสม    

10. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นทกัษะการพดูมีความเหมาะสม    

11. การจดัเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารพดูมีความเหมาะสม    

12. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารพดูมีความเหมาะสม    

13. การกาํหนดเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

   

14. การจดัเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนมีความเหมาะสม    

15. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนมีความเหมาะสม    

ด้านองค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอน    

1. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นทกัษะการฟังมีความสอดคลอ้ง

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

2. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นกลยทุธก์ารฟัง มีความเหมาะสม

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

3. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นทกัษะการพดู มีความสอดคลอ้ง

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

4. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นกลยทุธก์ารพดู มีความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

5. การจดักิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

   

6. การจดักิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

   

7. การจดักิจกรรมการพดูมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

   

8. การจดักิจกรรมการพดูมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

   

9. การใหข้อ้มลูและเน้ือหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการฟัง     
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รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

10. การใหข้อ้มลูและเน้ือหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการพดู     

11. การกาํหนดสถานการณ์และภาระงานพดูส่ือสารมีความเหมาะสม    

12. กิจกรรมการฟังส่งเสริมการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา    

13. กิจกรรมการพดูส่งเสริมการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา    

14. ปริมาณของกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสม    

15. ปริมาณของกิจกรรมการพดูมีความเหมาะสม    

16. ปริมาณของกลยทุธก์ารเรียนภาษามีความเหมาะสม    

17. ความสมจริงของการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร    

18. การใชภ้าษาในบทเรียนมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย    

ด้านการวดัและประเมนิ    

1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมและจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

   

2. แบบฝึกทดสอบความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ    

3. แบบฝึกทดสอบความสามารถในการพดูส่ือสาร    

4. แบบประเมินตนเองดา้นการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา    

ด้านส่ือการสอน    

1. การใชภ้าพประกอบสมจริง เหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นกิจกรรมการ

ฟัง-พดู 

   

2. การใชภ้าพประกอบสมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้    

3. การใชส่ื้อเสียงสมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้    

4. การใชส่ื้อวีดีทศัน์สมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้    

5. ส่ือเสียง วีดีทศัน์ มีคุณภาพเสียงดีและภาพชดัเจน    
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แบบประเมนิความสอดคล้อง (IOC) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านทักษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เช่ียวชาญ 

************************************************************** 

 

คาํช้ีแจง   โปรดพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สาํหรับแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ดา้นทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ โดยทาํเคร่ืองหมาย 

ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดงัน้ี 

 

+1  เม่ือแน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

  -1 เม่ือแน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 

รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

กจิกรรมส่ือสาร (Communicative activities)    

1. การทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมความสามารถดา้นการฟังท่ีเรียนใน

บทเรียน 

   

2. การทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมความสามารถดา้นการพดูท่ีเรียนใน

บทเรียน 

   

3. การทดสอบมีแนวทางในการใชก้ลยทุธก์ารฟัง-พดู    

4. ความยากง่ายของเน้ือหาในบทฟัง    

5. ปริมาณของเน้ือหาในบทฟัง    

6. การกาํหนดสถานการณ์เพ่ือพดูส่ือสาร    

7. ความเหมาะสมของภาระงานท่ีกาํหนดใหพ้ดูส่ือสาร    

8. ปริมาณภาระงานการทดสอบท่ีกาํหนด    

9. ความเหมาะสมของเวลาในการทดสอบ    

10. การกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนการพดู    
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รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

ข้อสอบปรนยั (Indirect speaking)    

1. ขอ้สอบมีเน้ือหาครอบคลุมการใชป้ระโยคแสดงหนา้ท่ีภาษาท่ีเรียนใน

บทเรียน 

   

2. ความยากง่ายของเน้ือหาขอ้สอบ    

3. ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งคาํถามมีความชดัเจน    

4. ความยาวของคาํถามมีความเหมาะสม    

5. ความเหมาะสมของเวลาในการทาํขอ้สอบ    

6. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้สอบ    

7. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหาของขอ้สอบ    

8. การกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้สอบ    
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แบบประเมนิความสอดคล้อง (IOC) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียนกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เช่ียวชาญ 

************************************************************** 

 

คาํช้ีแจง   โปรดพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาํหรับแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิดา้นความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงใน

ช่องความคิดเห็นของท่าน ดงัน้ี 

 

+1  เม่ือแน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

  -1 เม่ือแน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 

รายการประเมนิความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. เน้ือหาครอบคลุมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน      

2. ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งคาํถามมีความเหมาะสม      

3. คาํถามมีความชดัเจน ไม่คลุมเครือ      

4. ความยากง่ายของขอ้คาํถาม      

5. ปริมาณของขอ้คาํถาม      

6. ความยาวของคาํถามมีความเหมาะสม      

7. เวลาในการตอบคาํถามมีความเหมาะสม      

8. การกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนตอบคาํถาม      
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แบบประเมนิความสอดคล้อง (IOC) 

แบบประเมนิความพงึพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา  

สําหรับผู้เช่ียวชาญ 

************************************************************** 

 

คาํช้ีแจง   โปรดพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สําหรับแบบประเมินความพึงพอใจของผู ้เ รียน ท่ีมี ต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเ รียน

ภาษาต่างประเทศ โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดงัน้ี 

 

+1  เม่ือแน่ใจว่าแบบประเมินมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าแบบประเมินมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

  -1 เม่ือแน่ใจว่าแบบประเมินไม่มีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 

รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

ด้านเนือ้หา    

1. เน้ือหาดา้นการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

2. เน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

3. เน้ือหาดา้นการพดูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

4. เน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารพดูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

5. เน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

6. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหามีความเหมาะสม    

ด้านการจดัการเรียนการสอน    

1. กจิกรรมการฟัง    

1.1  ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนกัดา้นความสามารถใน

การฟังและความสาํคญัของการใชก้ลยทุธก์ารฟัง 

   

1.2  เตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท ์ภาพประกอบ คาํถามนาํทางและกล

ยทุธก์ารฟังท่ีใช ้ก่อนการฟัง 
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รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

1.3  การใชก้ลยทุธก์ารฟังช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในการฟัง    

1.4  หลงัการฟัง ทาํการตรวจสอบความเขา้ใจในการฟังดว้ยแบบฝึกหดั 

และศึกษาการใชภ้าษาและหนา้ท่ีส่ือสาร 

   

2. กจิกรรมการพูด    

2.1  ก่อนกิจกรรมการพดู เตรียมความพร้อมดา้นความรู้ในการใชภ้าษา

และหนา้ท่ีส่ือสาร และกลยทุธก์ารพดูท่ีใชใ้นกิจกรรม ก่อนการพดู 

   

2.2  กิจกรรมการพดูส่ือสารมีความน่าสนใจและส่งเสริมการพดู    

2.3  การใชก้ลยทุธก์ารพดูช่วยเสริมสร้างความสามารถในการพดูส่ือสาร    

2.4  หลงัการพดู มีการอภิปรายและสะทอ้นความคิดร่วมกนั     

ด้านการวดัและประเมนิ    

1. คาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบความเขา้ใจในการฟัง     

2. การใชส้ถานการณ์สาํหรับการพดูส่ือสาร    

3. การประเมินตนเองในการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา    

ด้านการใช้ส่ือ    

1. บทเรียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

2. ภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนมีความสมจริงในสถานการณ์ส่ือสาร    

3. การใชภ้าพประกอบมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา และน่าสนใจ    

4. การใชส่ื้อเสียงสมจริง และวีดีทศัน์มีคุณภาพเสียงดีและชดัเจน    
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แบบประเมนิความพงึพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอการเรียนรู้ 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ 

รายวชิาการฟังและพูดภาษาองักฤษเพือ่การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

************************************************************** 

คาํช้ีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการ

เรียนการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของ

ท่าน ดงัน้ี 

  ระดบั 5  หมายถึง  พึงพอใจ/ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  ระดบั 4  หมายถึง  พึงพอใจ/ เห็นดว้ยมาก 

  ระดบั 3  หมายถึง  พึงพอใจ/ เห็นดว้ยปานกลาง 

  ระดบั 2  หมายถึง  พึงพอใจ/ เห็นดว้ยนอ้ย 

  ระดบั 1  หมายถึง  พึงพอใจ/ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

รายการประเมนิ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา      

1. เน้ือหาดา้นการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

2. เน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

3. เน้ือหาดา้นการพดูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

4. เน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารพดูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

5. เน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียนมีความเหมาะสมและ

น่าสนใจ 

     

6. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหามีความเหมาะสม      

ด้านการจดัการเรียนการสอน      

1. กจิกรรมการฟัง      

1.1  ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนกัดา้น

ความสามารถในการฟังและความสาํคญัของการใชก้ลยทุธ์

การฟัง 
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รายการประเมนิ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.2  เตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท ์ภาพประกอบ คาํถามนาํ

ทางและกลยทุธก์ารฟังท่ีใช ้ก่อนการฟัง 

     

1.3  การใชก้ลยทุธก์ารฟังช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในการ

ฟัง 

     

1.4  หลงัการฟัง ทาํการตรวจสอบความเขา้ใจในการฟังดว้ย

แบบฝึกหดั และศึกษาการใชภ้าษาและหนา้ท่ีส่ือสาร 

     

2. กจิกรรมการพูด      

2.1  ก่อนกิจกรรมการพดู เตรียมความพร้อมดา้นความรู้ใน

การใชภ้าษาและหนา้ท่ีส่ือสาร และกลยทุธก์ารพดูท่ีใชใ้น

กิจกรรม ก่อนการพดู 

     

2.2  กิจกรรมการพดูส่ือสารมีความน่าสนใจและส่งเสริม

การพดู 

     

2.3  การใชก้ลยทุธก์ารพดูช่วยเสริมสร้างความสามารถใน

การพดูส่ือสาร 

     

2.4  หลงัการพดู มีการอภิปรายและสะทอ้นความคิดร่วมกนั       

ด้านการวดัและประเมนิ      

1. คาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบความเขา้ใจในการฟัง       

2. การใชส้ถานการณ์สาํหรับการพดูส่ือสาร      

3. การประเมินตนเองในการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา      

ด้านการใช้ส่ือ      

1. บทเรียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

2. ภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนมีความสมจริงในสถานการณ์

ส่ือสาร 

     

3. การใชภ้าพประกอบมีความเหมาะสมและน่าสนใจ      

4. การใชส่ื้อเสียงสมจริง และวีดีทศัน์มีคุณภาพเสียงดีและ

ชดัเจน 
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แบบประเมนิความสอดคล้อง (IOC) 

บทเรียนรายวชิาการฟังและพูดภาษาองักฤษเพือ่การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เช่ียวชาญ 

************************************************************** 

 

คาํช้ีแจง โปรดพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สาํหรับบทเรียนท่ีใชใ้นรายวิชาการฟังและพดูภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (Listening 

and speaking for social interactions) โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดงัน้ี 

 

+1 เม่ือแน่ใจว่าบทเรียนมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าบทเรียนมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

  -1 เม่ือแน่ใจว่าบทเรียนไม่มีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 

รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

ด้านเนือ้หาของบทเรียน    

1. การกาํหนดเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

   

2. การกาํหนดเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารฟังสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

   

3. การจดัเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังมีความเหมาะสม    

4. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังมีความเหมาะสม    

5. การจดัเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารฟังมีความเหมาะสม    

6. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารฟังมีความเหมาะสม    

7. การกาํหนดเน้ือหาดา้นทกัษะการพดูสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

   

8. การกาํหนดเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารพดูสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 
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รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

9. การจดัเน้ือหาดา้นทกัษะการพดูมีความเหมาะสม    

10. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นทกัษะการพดูมีความเหมาะสม    

11. การจดัเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารพดูมีความเหมาะสม    

12. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารพดูมีความเหมาะสม    

13. การกาํหนดเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

   

14. การจดัเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนมีความเหมาะสม    

15. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนมีความเหมาะสม    

ด้านองค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอน    

1. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นทกัษะการฟังมีความสอดคลอ้ง

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

2. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นกลยทุธก์ารฟัง มีความเหมาะสม

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

3. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นทกัษะการพดู มีความสอดคลอ้ง

กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

4. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นกลยทุธก์ารพดู มีความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

   

5. การจดักิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

   

6. การจดักิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

   

7. การจดักิจกรรมการพดูมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

   

8. การจดักิจกรรมการพดูมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

   

9. การใหข้อ้มลูและเน้ือหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการฟัง     
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รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

10. การใหข้อ้มลูและเน้ือหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการพดู     

11. การกาํหนดสถานการณ์และภาระงานพดูส่ือสารมีความเหมาะสม    

12. กิจกรรมการฟังส่งเสริมการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา    

13. กิจกรรมการพดูส่งเสริมการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา    

14. ปริมาณของกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสม    

15. ปริมาณของกิจกรรมการพดูมีความเหมาะสม    

16. ปริมาณของกลยทุธก์ารเรียนภาษามีความเหมาะสม    

17. ความสมจริงของการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร    

18. การใชภ้าษาในบทเรียนมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย    

ด้านการวดัและประเมนิ    

1. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักิจกรรมและจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

   

2. แบบฝึกทดสอบความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ    

3. แบบฝึกทดสอบความสามารถในการพดูส่ือสาร    

4. แบบประเมินตนเองดา้นการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา    

ด้านส่ือการสอน    

1. การใชภ้าพประกอบสมจริง เหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นกิจกรรมการ

ฟัง-พดู 

   

2. การใชภ้าพประกอบสมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้    

3. การใชส่ื้อเสียงสมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้    

4. การใชส่ื้อวีดีทศัน์สมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้    

5. ส่ือเสียง วีดีทศัน์ มีคุณภาพเสียงดีและภาพชดัเจน    
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แบบประเมนิความสอดคล้อง (IOC) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านทักษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เช่ียวชาญ 

************************************************************** 

 

คาํช้ีแจง   โปรดพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สาํหรับแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ดา้นทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ โดยทาํเคร่ืองหมาย 

ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดงัน้ี 

 

+1  เม่ือแน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

  -1 เม่ือแน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 

รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

กจิกรรมส่ือสาร (Communicative activities)    

1. การทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมความสามารถดา้นการฟังท่ีเรียนใน

บทเรียน 

   

2. การทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมความสามารถดา้นการพดูท่ีเรียนใน

บทเรียน 

   

3. การทดสอบมีแนวทางในการใชก้ลยทุธก์ารฟัง-พดู    

4. ความยากง่ายของเน้ือหาในบทฟัง    

5. ปริมาณของเน้ือหาในบทฟัง    

6. การกาํหนดสถานการณ์เพ่ือพดูส่ือสาร    

7. ความเหมาะสมของภาระงานท่ีกาํหนดใหพ้ดูส่ือสาร    

8. ปริมาณภาระงานการทดสอบท่ีกาํหนด    

9. ความเหมาะสมของเวลาในการทดสอบ    

10. การกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนการพดู    
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รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

ข้อสอบปรนยั (Indirect speaking)    

1. ขอ้สอบมีเน้ือหาครอบคลุมการใชป้ระโยคแสดงหนา้ท่ีภาษาท่ีเรียนใน

บทเรียน 

   

2. ความยากง่ายของเน้ือหาขอ้สอบ    

3. ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งคาํถามมีความชดัเจน    

4. ความยาวของคาํถามมีความเหมาะสม    

5. ความเหมาะสมของเวลาในการทาํขอ้สอบ    

6. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้สอบ    

7. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหาของขอ้สอบ    

8. การกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้สอบ    
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แบบประเมนิความสอดคล้อง (IOC) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้เกีย่วกบัประชาคมอาเซียนกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ สําหรับผู้เช่ียวชาญ 

************************************************************** 

 

คาํช้ีแจง   โปรดพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาํหรับแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิดา้นความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงใน

ช่องความคิดเห็นของท่าน ดงัน้ี 

 

+1  เม่ือแน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

  -1 เม่ือแน่ใจว่าแบบทดสอบไม่มีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 

รายการประเมนิความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. เน้ือหาครอบคลุมความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน      

2. ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งคาํถามมีความเหมาะสม      

3. คาํถามมีความชดัเจน ไม่คลุมเครือ      

4. ความยากง่ายของขอ้คาํถาม      

5. ปริมาณของขอ้คาํถาม      

6. ความยาวของคาํถามมีความเหมาะสม      

7. เวลาในการตอบคาํถามมีความเหมาะสม      

8. การกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนตอบคาํถาม      
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แบบประเมนิความสอดคล้อง (IOC) 

แบบประเมนิความพงึพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอรูปแบบการเรียนการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา  

สําหรับผู้เช่ียวชาญ 

************************************************************** 

 

คาํช้ีแจง   โปรดพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สําหรับแบบประเมินความพึงพอใจของผู ้เ รียน ท่ีมี ต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเ รียน

ภาษาต่างประเทศ โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน ดงัน้ี 

 

+1  เม่ือแน่ใจว่าแบบประเมินมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าแบบประเมินมีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

  -1 เม่ือแน่ใจว่าแบบประเมินไม่มีคุณภาพตามประเด็นท่ีกาํหนด 

 

รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

ด้านเนือ้หา    

1. เน้ือหาดา้นการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

2. เน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

3. เน้ือหาดา้นการพดูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

4. เน้ือหาดา้นกลยทุธก์ารพดูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

5. เน้ือหาสาระเก่ียวกบัอาเซียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

6. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหามีความเหมาะสม    

ด้านการจดัการเรียนการสอน    

1. กจิกรรมการฟัง    

1.1  ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนกัดา้นความสามารถใน

การฟังและความสาํคญัของการใชก้ลยทุธก์ารฟัง 

   

1.2  เตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท ์ภาพประกอบ คาํถามนาํทางและกล

ยทุธก์ารฟังท่ีใช ้ก่อนการฟัง 
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รายการประเมนิ 

ความคดิเหน็

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 

1.3  การใชก้ลยทุธก์ารฟังช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในการฟัง    

1.4  หลงัการฟัง ทาํการตรวจสอบความเขา้ใจในการฟังดว้ยแบบฝึกหดั 

และศึกษาการใชภ้าษาและหนา้ท่ีส่ือสาร 

   

2. กจิกรรมการพูด    

2.1  ก่อนกิจกรรมการพดู เตรียมความพร้อมดา้นความรู้ในการใชภ้าษา

และหนา้ท่ีส่ือสาร และกลยทุธก์ารพดูท่ีใชใ้นกิจกรรม ก่อนการพดู 

   

2.2  กิจกรรมการพดูส่ือสารมีความน่าสนใจและส่งเสริมการพดู    

2.3  การใชก้ลยทุธก์ารพดูช่วยเสริมสร้างความสามารถในการพดูส่ือสาร    

2.4  หลงัการพดู มีการอภิปรายและสะทอ้นความคิดร่วมกนั     

ด้านการวดัและประเมนิ    

1. คาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบความเขา้ใจในการฟัง     

2. การใชส้ถานการณ์สาํหรับการพดูส่ือสาร    

3. การประเมินตนเองในการใชก้ลยทุธก์ารเรียนภาษา    

ด้านการใช้ส่ือ    

1. บทเรียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ    

2. ภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนมีความสมจริงในสถานการณ์ส่ือสาร    

3. การใชภ้าพประกอบมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา และน่าสนใจ    

4. การใชส่ื้อเสียงสมจริง และวีดีทศัน์มีคุณภาพเสียงดีและชดัเจน    
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ภาคผนวก ค 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญและคุณภาพของขอ้สอบ 

   -ค่าดชันีความสอดคลอ้งของบทเรียน 

   -ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พดู 

   -ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

   -ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   -ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความยากง่ายของขอ้สอบปรนยั  
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ตารางท่ี 22  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของบทเรียนดว้ยรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา 

 

รายการประเมินความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านเน้ือหาของบทเรียน      

1. การกาํหนดเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

2. การกาํหนดเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การฟังสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

3. การจดัเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

4. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นทกัษะการฟังมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

5. การจดัเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การฟังมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

6. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การฟังมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

7. การกาํหนดเน้ือหาดา้นทกัษะการพูดสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

8. การกาํหนดเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การพูดสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

9. การจดัเน้ือหาดา้นทกัษะการพูดมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

10. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นทกัษะการพูดมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

11. การจดัเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การพูดมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

12. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นกลยทุธ์การพูดมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

13. การกาํหนดเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

14. การจดัเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

15. การเรียงลาํดบัเน้ือหาดา้นสาระอาเซียนมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

ด้านองค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอน      

16. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นทกัษะการฟังมีความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

17. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นกลยทุธ์การฟัง มี

ความเหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 
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รายการประเมินความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

18. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นทกัษะการพูด มีความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

19. การจดักระบวนการเรียนการสอนดา้นกลยทุธ์การพูด มีความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

20. การจดักิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

21. การจดักิจกรรมการฟังมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

22. การจดักิจกรรมการพูดมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

23. การจดักิจกรรมการพูดมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

24. การใหข้อ้มูลและเน้ือหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการฟัง  1 0 1 2 0.67 

25. การใหข้อ้มูลและเน้ือหาเหมาะสมต่อกิจกรรมการพูด  1 1 1 3 1 

26. การกาํหนดสถานการณ์และภาระงานพูดส่ือสารมีความ

เหมาะสม 

1 1 1 3 1 

27. กิจกรรมการฟังส่งเสริมการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา 1 1 1 3 1 

28. กิจกรรมการพูดส่งเสริมการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา 1 1 1 3 1 

29. ปริมาณของกิจกรรมการฟังมีความเหมาะสม 1 0 1 2 0.67 

30. ปริมาณของกิจกรรมการพูดมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

31. ปริมาณของกลยทุธ์การเรียนภาษามีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

32. ความสมจริงของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร 1 1 1 3 1 

33.การใชภ้าษาในบทเรียนมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 1 1 1 3 1 

ด้านการวัดและประเมิน      

34. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบักจิกรรมและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

35.  แบบฝึกทดสอบความสามารถในการฟังเพื่อความเขา้ใจ 1 0 1 2 0.67 

36. แบบฝึกทดสอบความสามารถในการพูดส่ือสาร 1 1 1 3 1 

37. แบบประเมินตนเองดา้นการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา 1 1 1 3 1 

38. การใชภ้าพประกอบสมจริง เหมาะสมกบัการนาํไปใชใ้นกจิกรรมการ

ฟัง-พดู 
1 0 1 2 0.67 
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รายการประเมินความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านส่ือการสอน      

39. การใชภ้าพประกอบสมจริง มีความสอดคลอ้งกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

40. การใชส่ื้อเสียงสมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

41. การใชส่ื้อวีดีทศัน์สมจริง มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

1 1 1 3 1 

42. ส่ือเสียง วีดีทศัน์ มีคุณภาพเสียงดีและภาพชดัเจน 1 1 1 3 1 

รวม 42 38 42 122 0.96 
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ตารางท่ี 23 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ดา้นทกัษะการฟัง-พดู 

 

รายการประเมินความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

กิจกรรมส่ือสาร (Functional communication activities)      

1. การทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมความสามารถดา้นการฟังท่ี

เรียนในบทเรียน 

1 1 1 3 1 

2. การทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมความสามารถดา้นการพูดท่ี

เรียนในบทเรียน 

1 1 1 3 1 

3. การทดสอบมีแนวทางในการใชก้ลยทุธ์การฟัง-พูด 1 0 1 2 0.67 

4. ความยากง่ายของเน้ือหาในบทฟัง 1 0 1 2 0.67 

5. ปริมาณของเน้ือหาในบทฟัง 1 1 1 3 1 

6. การกาํหนดสถานการณ์เพื่อพูดส่ือสาร 1 1 1 3 1 

7. ความเหมาะสมของภาระงานท่ีกาํหนดใหพู้ดส่ือสาร 1 1 1 3 1 

8. ปริมาณภาระงานการทดสอบท่ีกาํหนด 1 1 1 3 1 

9. ความเหมาะสมของเวลาในการทดสอบ 1 1 1 3 1 

10. การกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนการฟัง-พูด 1 1 1 3 1 

รวม 10 8 10 28 0.93 

ข้อสอบปรนัย  (Indirect speaking)      

1. ขอ้สอบมีเน้ือหาครอบคลุมการใชป้ระโยคแสดงหนา้ท่ีภาษาท่ี

เรียนในบทเรียน 

1 1 1 3 1 

2. ความยากง่ายของเน้ือหาขอ้สอบ 1 1 1 3 1 

3. ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งคาํถามมีความชดัเจน 1 1 1 3 1 

4. ความยาวของคาํถามมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

5. ความเหมาะสมของเวลาในการทาํขอ้สอบ 1 1 1 3 1 

6. ความเหมาะสมของปริมาณขอ้สอบ 1 1 1 3 1 

7. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหาของขอ้สอบ 1 1 1 3 1 

8. การกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้สอบ 1 1 1 3 1 

รวม 8 8 8 24 1 
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ตารางท่ี 24  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

  

รายการประเมินความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. เน้ือหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 1 1 1 3 1 

2. ภาษาท่ีใชใ้นการตั้งคาํถามมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

3. คาํถามมีความชดัเจน ไม่คลุมเครือ 1 1 1 3 1 

4. ความยากง่ายของขอ้คาํถาม 1 0 1 2 0.67 

5. ปริมาณของขอ้คาํถาม 1 1 1 3 1 

6. ความยาวของคาํถามมีความเหมาะสม 1 0 1 2 0.67 

7. เวลาในการตอบคาํถามมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

8. การกาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนตอบคาํถาม 1 1 1 3 1 

รวม 8 6 8 22 0.92 

 

 

ตารางท่ี 25  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยทุธ ์

 

รายการประเมินความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. เน้ือหาดา้นการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

2. เน้ือหาดา้นกลยทุธ์การฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

3. เน้ือหาดา้นการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

4. เน้ือหาดา้นกลยทุธ์การพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

5. เน้ือหาสาระเกี่ยวกบัอาเซียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

6. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหามีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

7. ก่อนกิจกรรมการฟัง สร้างความตระหนกัดา้นความสามารถใน

การฟัง และความสาํคญัของการใชก้ลยทุธ์การฟัง 

1 1 1 3 1 

8. เตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท ์ภาพประกอบ คาํถามนาํทาง

และกลยทุธ์การฟังท่ีใช ้ก่อนการฟัง 

1 1 1 3 1 
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รายการประเมินความสอดคล้อง 
ความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

9. การใชก้ลยทุธ์การฟังช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจในการฟัง 1 1 1 3 1 

10. หลงัการฟัง ทาํการตรวจสอบความเขา้ใจในการฟังดว้ย

แบบฝึกหดั และศึกษาการใชภ้าษาและหนา้ท่ีส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

11. ก่อนกิจกรรมการพูด เตรียมความพร้อมดา้นความรู้ในการใช้

ภาษาและหนา้ท่ีส่ือสาร และกลยทุธ์การพูดท่ีใชใ้นกิจกรรม ก่อน

การพูด 

1 1 1 3 1 

12. กิจกรรมการพูดส่ือสารมีความน่าสนใจและส่งเสริมการพูด 1 1 1 3 1 

13. การใชก้ลยทุธ์การพูดช่วยเสริมสร้างความสามารถในการพูด

ส่ือสาร 

1 1 1 3 1 

14. หลงัการพูด มีการอภิปรายและสะทอ้นความคิดร่วมกนั  1 1 1 3 1 

15. คาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบความเขา้ใจในการฟัง  1 1 1 3 1 

16. การใชส้ถานการณ์สาํหรับการพูดส่ือสาร 1 1 1 3 1 

17. การประเมินตนเองในการใชก้ลยทุธ์การเรียนภาษา 1 1 1 3 1 

18. บทเรียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

19. ภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนมีความสมจริงในสถานการณ์ส่ือสาร 1 0 1 2 0.67 

20. การใชภ้าพประกอบมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

21. การใชส่ื้อเสียงสมจริง และวีดีทศัน์มีคุณภาพเสียงดีและ

ชดัเจน 

1 1 1 3 1 

รวม 21 20 21 62 0.98 
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ตารางท่ี 26 ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความยากง่ายของขอ้สอบปรนยั (4-Multiple choices)  35 ขอ้  

 

ข้อที่ ค่าอํานาจจําแนก (p) ค่าความยากง่าย (r) ผลการวิเคราะห์ 

1 0.75 0.00 ตดัท้ิง 

2 0.44 0.39 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

3 0.53 0.78 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

4 0.58 0.63 ค่อนขา้งง่าย จาํแนกดี 

5 0.76 0.77 ค่อนขา้งง่าย จาํแนกดี 

6 0.76 0.77 ค่อนขา้งง่าย จาํแนกดี 

7 0.00 0.00 ตดัท้ิง 

8 0.50 0.50 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

9 0.57 0.38 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

10 0.51 0.37 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

11 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

12 0.19 0.18 ตดัท้ิง 

13 0.42 0.62 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

14 0.37 0.27 ค่อนขา้งยาก จาํแนกดี 

15 0.57 0.38 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

16 0.63 0.78 ค่อนขา้งง่าย จาํแนกดี 

17 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

18 0.25 0.78 ค่อนขา้งยาก จาํแนกดี 

19 0.51 0.73 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

20 0.51 0.73 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

21 0.25 0.78 ค่อนขา้งยาก จาํแนกดี 

22 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

23 0.50 0.50 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 
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ข้อที่ ค่าอํานาจจําแนก (p) ค่าความยากง่าย (r) ผลการวิเคราะห์ 

24 0.38 0.00 ตดัท้ิง 

25 0.76 0.33 ค่อนขา้งง่าย จาํแนกดี 

26 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

27 0.25 0.78 ค่อนขา้งยาก จาํแนกดี 

28 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

29 0.42 0.62 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

30 0.10 -0.57 ตดัท้ิง 

31 0.58 0.63 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

32 0.51 0.73 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

33 0.57 0.38 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

34 0.53 0.78 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 

35 0.53 0.78 ยากง่ายปานกลาง จาํแนกดี 
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ภาคผนวก ง 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียนและประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ 

 การสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษาต่างประเทศ 

  - ผลการศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นของผูเ้รียน (Need analysis) 

  - ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ (Pretest-Posttest) 

  - ผลการเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (Pretest-Posttest) 

  - ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียน 

  - ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา (E1/E2) 
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ตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะห์ความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ ดา้นหวัขอ้สาระความรู้เก่ียวกบัอาเซียน  

 

ลําดับ

ที่ 

 

หัวข้อสาระความรู้อาเซียน 

(N=30) 

ความรู้พืน้ฐานที่

นักศึกษามีอยู่ 

ความจําเป็นต้อง

เรียนรู้ของ

นักศึกษา 

ผลต่างของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

1 อาหารประจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.48 1.20 3.80 1.02 0.34 0.18 

2 
แหล่งหรือสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
3.35 1.18 3.80 1.06 0.27 0.14 

3 
เร่ืองเล่าหรือนิทานพื้นบา้นของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.58 1.15 3.80 1.01 0.23 0.14 

4 สภาพภูมิอากาศของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.48 1.27 3.65 1.14 0.17 0.14 

5 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.57 1.22 3.73 1.19 0.16 0.03 

6 สินคา้และบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.49 1.18 3.65 1.12 0.16 0.05 

7 
เทศกาลและประเพณีของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.43 1.29 3.59 1.23 0.16 0.06 

8 
ระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.33 1.20 3.49 1.12 0.16 0.08 

9 
ศาสนาและความเช่ือของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.35 1.16 3.49 1.09 0.14 0.07 

10 คาํขวญัและความเป็นมาของอาเซียน 3.47 1.24 3.59 1.18 0.12 0.06 

11 หน่วยเงินตราของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.51 1.20 3.62 1.13 0.11 0.07 

12 ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.29 1.32 3.40 1.22 0.11 0.10 

13 
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.44 1.19 3.53 1.05 0.09 0.14 

14 
การประกอบอาชีพของประชากรในประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
3.52 1.42 3.60 1.27 0.08 0.15 
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ ดา้นหวัขอ้สาระความรู้เก่ียวกบัอาเซียน 

 

ลําดับ

ที่ 

 

หัวข้อสาระความรู้อาเซียน 

(N=30) 

ความรู้พืน้ฐานที่

นักศึกษามีอยู่ 

ความจําเป็นต้อง

เรียนรู้ของ

นักศึกษา 

ผลต่างของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

15 
ชนชาติและประชากรของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.68 1.33 3.76 1.15 0.08 0.18 

16 
ลกัษณะการปกครองของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.54 1.26 3.62 1.07 0.08 0.19 

17 ท่ีตั้งและอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.57 1.37 3.64 1.26 0.07 0.11 

18 วนัชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.49 1.15 3.55 1.01 0.06 0.14 

19 ภาษาประจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.58 1.14 3.63 0.99 0.05 0.15 

20 
เคร่ืองแต่งกายประจาํชาติของประเทศสมาชิก

อาเซียน 
3.43 1.15 3.48 1.33 0.05 0.18 

21 เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.81 1.17 3.86 1.27 0.05 0.21 

22 ดอกไมป้ระจาํชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.79 1.15 3.83 1.01 0.04 0.14 
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ตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะห์ความจาํเป็นตอ้งพฒันาดา้นความสามารถในการฟังเพ่ือความเขา้ใจ   

 

ลําดับ

ที่ 

 

ความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจ 

(N=30) 

ความสามารถ 

ทีน่ักศึกษามีอยู่ 

ความจําเป็นต้อง

พัฒนาทกัษะ 

ผลต่างของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

1 
ท่านสามารถฟังเพื่อจบัใจความสาํคญัหรือ

ประเดน็หลกั 
3.52 1.20 3.84 1.06 0.32 0.14 

2 ท่านสามารถฟังเพื่อสรุปหรืออนุมานเร่ืองท่ีฟัง 3.39 1.18 3.70 1.06 0.31 0.12 

3 
ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจขอ้มูลรายละเอียด

เฉพาะเจาะจงบางอยา่ง 
3.58 1.15 3.87 1.04 0.29 0.11 

4 ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจจุดประสงคข์องผูพู้ด 3.48 1.27 3.76 1.22 0.28 0.05 

5 
ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะเหตุและผลของ

เร่ืองท่ีฟัง 
3.33 1.22 3.61 1.14 0.28 0.08 

6 
ท่านสามารถฟังเพื่อคาดการณ์หรือทาํนายผล

ของเร่ืองท่ีฟัง 
3.57 1.18 3.84 1.08 0.27 0.10 

7 
ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจอารมณ์และความรู้สึก

ของผูพู้ด 
3.43 1.29 3.68 1.27 0.25 0.02 

8 
ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์

ก่อนหลงัของเร่ืองท่ีฟัง 
3.48 1.20 3.72 1.15 0.24 0.05 

9 
ท่านสามารถฟังเพื่อแยกแยะความจริงและความ

คิดเห็น 
3.43 1.21 3.65 1.21 0.22 0.11 

10 
ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจทศันคติและความ

คิดเห็นของผูพู้ด 
3.49 1.16 3.70 1.07 0.21 0.09 

11 
ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจความหมายแฝงหรือ

ความหมายโดยนยั ของเร่ืองท่ีฟัง 
3.44 1.29 3.64 1.22 0.20 0.07 

12 
ท่านสามารถฟังเพื่อเขา้ใจปัญหาและวิธี

แกปั้ญหาจากเร่ืองท่ีฟัง 
3.21 1.15 3.41 1.11 0.20 0.04 

13 ท่านสามารถฟังเพื่อตดัสินคุณค่าของเร่ืองท่ีฟัง 3.10 1.23 3.29 1.09 0.19 0.14 

14 
ท่านสามารถฟังเพื่อเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความแตกต่างของเร่ืองท่ีฟัง 
3.39 1.27 3.56 1.15 0.18 0.12 
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ตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะห์ความจาํเป็นตอ้งพฒันาดา้นความสามารถในการพดูส่ือสาร 

 

ลําดับ

ที่ 

 

ความสามารถในการพูดส่ือสาร 

(N=30) 

ความสามารถ 

ทีน่ักศึกษามีอยู่ 

ความจําเป็นต้อง

พัฒนาทกัษะ 

ผลต่างของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

1 
ท่านสามารถพูดเพื่อถามความคิดเห็นและแสดง

ความคิดเห็นของตนเอง 
3.35 1.16 3.62 1.28 0.27 0.12 

2 
ท่านสามารถพูดเพื่อเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ใน

อดีต 
3.58 1.15 3.81 1.29 0.23 0.14 

3 ท่านสามารถพูดเพื่อเปรียบเทียบหรือเปรียบต่าง 3.48 1.27 3.67 1.41 0.19 0.14 

4 
ท่านสามารถพูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรือ

อารมณ์ของตนเอง 
3.33 1.22 3.49 1.25 0.16 0.03 

5 
ท่านสามารถพูดเพื่อขอคาํแนะนาํและตอบรับ

คาํแนะนาํ 
3.57 1.18 3.72 1.23 0.15 0.05 

6 
ท่านสามารถพูดเพื่ออธิบายสาเหตุและผลของ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
3.43 1.29 3.55 1.35 0.12 0.06 

7 
ท่านสามารถพูดเพื่อแสดงความชอบหรือไม่

ชอบเกี่ยวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
3.29 1.20 3.40 1.12 0.11 0.08 

8 ท่านสามารถพูดเพื่อบอกทิศทางหรือสถานท่ีตั้ง 3.53 1.26 3.64 1.11 0.11 0.15 

9 
ท่านสามารถพูดเพื่อขออนุญาตและตอบรับการ

อนุญาต 
3.21 1.14 3.31 1.03 0.10 0.11 

10 
ท่านสามารถพูดเพื่อบอกการคาดการณ์หรือการ

ทาํนาย 
3.43 1.22 3.53 1.08 0.10 0.14 

11 
ท่านสามารถพูดเพื่อออกคาํสั่งและตอบรับ

คาํสั่ง 
3.52 1.29 3.61 1.38 0.09 0.16 

12 
ท่านสามารถพูดเพื่อลาํดบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ 
3.28 1.17 3.37 1.26 0.09 0.08 

13 ท่านสามารถพูดเพื่อเร่ิมตน้และจบการสนทนา 3.47 1.23 3.55 1.06 0.08 0.17 
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์ความจาํเป็นตอ้งพฒันาดา้นความสามารถในการพดูส่ือสาร 

 

ลําดับ

ที่ 

 

ความสามารถในการพูดส่ือสาร 

(N=30) 

ความสามารถ 

ทีน่ักศึกษามีอยู่ 

ความจําเป็นต้อง

พัฒนาทกัษะ 

ผลต่างของ

ค่าเฉลีย่ 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

 

(x̅) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

(SD) 

14 ท่านสามารถพูดเพื่อเชิญชวนและตอบการเชิญ 3.39 1.08 3.46 1.27 0.07 0.19 

15 
ท่านสามารถพูดเพื่อทกัทายและตอบรับคาํ

ทกัทาย 
3.72 1.18 3.78 1.09 0.06 0.09 

16 ท่านสามารถพูดเพื่อแนะนาํตนเองและผูอ้ื่น 3.68 1.25 3.74 1.33 0.06 0.08 

17 
ท่านสามารถพูดเพื่อขอร้องหรือขอความ

ช่วยเหลือ และการตอบรับ 
3.45 1.28 3.50 1.44 0.05 0.16 

18 
ท่านสามารถพูดเพื่อขอและใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั

บุคคล 
3.36 1.27 3.41 1.39 0.05 0.12 
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ตารางท่ี 30 ผลการเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ และ 

                   ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ก่อนและหลงัเรียน ของกลุ่มตวัอยา่งจริง 30 คน 

 

คนที่ 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ผลต่าง (d) 

ร้อยละ 
การฟัง-พูด 

(90) 

อาเซียน  

(10) 

คะแนน

รวม 

100 

การฟัง-พูด 

(90) 

อาเซียน  

(10) 

คะแนน

รวม 

100 

1 46 3 49 71 7 78 29 

2 50 3 53 73 8 81 28 

3 34 2 36 62 6 68 32 

4 32 2 34 59 5 64 30 

5 52 4 56 73 8 81 25 

6 38 4 42 63 7 70 28 

7 45 5 50 68 8 76 26 

8 58 5 63 74 9 83 20 

9 60 6 66 79 10 89 23 

10 40 3 43 66 7 73 30 

11 39 2 41 64 6 70 29 

12 61 5 66 76 8 84 18 

13 39 4 43 64 7 71 28 

14 50 5 55 72 9 81 26 

15 52 4 56 77 8 85 29 

16 50 5 55 73 7 80 25 

17 41 4 45 66 7 73 28 

18 59 5 64 77 9 86 22 

19 42 3 45 62 6 68 23 

20 45 4 49 64 7 71 22 

21 56 5 61 77 8 85 24 

22 51 4 55 75 9 84 29 

23 37 3 40 68 7 75 35 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) ผลการเปรียบเทียบค่าร้อยละของคะแนนความสามารถในการฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

                           และความรู้เก่ียวกบัอาเซียน ก่อนและหลงัเรียน ของกลุ่มตวัอยา่งจริง 30 คน 

 

คนที่ 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ผลต่าง (d) 

ร้อยละ 
การฟัง-พูด 

(90) 

อาเซียน  

(10) 

คะแนน

รวม 

100 

การฟัง-พูด 

(90) 

อาเซียน  

(10) 

คะแนน

รวม 

100 

24 43 5 48 77 8 85 37 

25 41 4 45 75 8 83 38 

26 34 4 38 67 7 74 36 

27 50 5 55 75 9 84 29 

28 50 5 55 71 9 80 25 

29 59 6 65 77 10 87 22 

30 52 5 57 74 9 83 26 
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ตารางท่ี 31 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียนภาษา 

 

รายการประเมิน 

(N =30) 

ค่าเฉล่ีย 

 

(x̅) 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

(Level) 

ลําดับ 

(Rank) 

ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

1. เน้ือหาดา้นการฟังมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.50 0.51 มากท่ีสุด 2 

2. เน้ือหาดา้นกลยทุธ์การฟังมีความเหมาะสมและ

น่าสนใจ 
4.43 0.50 มาก 4 

3. เน้ือหาดา้นการพูดมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 1 

4. เน้ือหาดา้นกลยทุธ์การพูดมีความเหมาะสมและ

น่าสนใจ 
4.20 0.55 มาก 6 

5. เน้ือหาสาระเกี่ยวกบัอาเซียนมีความเหมาะสม

และน่าสนใจ 
4.47 0.51 มาก 3 

6. การจดัเรียงลาํดบัเน้ือหามีความเหมาะสม 4.27 0.69 มาก 5 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. กิจกรรมการฟัง 

1.1  ก่อนกิจกรรมการฟัง การสร้างความตระหนกั

ดา้นความสามารถในการฟังและความสาํคญัของ

การใชก้ลยทุธ์การฟัง 

4.64 0.49 มากท่ีสุด 2 

1.2  เตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท ์ภาพประกอบ 

คาํถามนาํทางและกลยทุธ์การฟังท่ีใช ้ก่อนการฟัง 
4.67 0.48 มากท่ีสุด 1 

1.3  การใชก้ลยทุธ์การฟังช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจ

ในการฟัง 
4.53 0.51 มากท่ีสุด 3 

1.4  หลงัการฟัง ทาํการตรวจสอบความเขา้ใจในการ

ฟังดว้ยแบบฝึกหดั และศึกษาการใชภ้าษาและหนา้ท่ี

ส่ือสาร 

4.37 0.45 มาก 4 

2. กิจกรรมการพูด  

2.1  ก่อนกิจกรรมการพูด เตรียมความพร้อมดา้น

ความรู้ในการใชภ้าษาและหนา้ท่ีส่ือสาร และกล

ยทุธ์การพูดท่ีใชใ้นกิจกรรม ก่อนการพูด 

4.37 0.49 มาก 5 
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ตารางท่ี 31 (ต่อ) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อรูปแบบการสอนกลยทุธก์ารเรียน 

 

รายการประเมิน 

ค่าเฉล่ีย 

 

(x̅) 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

(Level) 

ลําดับ 

(Rank) 

2.2  กิจกรรมการพูดส่ือสารมีความน่าสนใจและ

ส่งเสริมการพูด 
4.20 0.61 มาก 8 

2.3  การใชก้ลยทุธ์การพูดช่วยเสริมสร้าง

ความสามารถในการพูดส่ือสาร 
4.30 0.47 มาก 6 

2.4  หลงัการพูด มีการอภิปรายและสะทอ้นความคิด

ร่วมกนั  
4.27 0.45 มาก 7 

ด้านการวัดและประเมิน 

1. คาํถามท่ีใชใ้นการทดสอบความเขา้ใจในการฟัง 4.20 0.48 มาก 3 

2. การใชส้ถานการณ์สาํหรับการพูดส่ือสาร 4.53 0.51 มากท่ีสุด 1 

3. การประเมินตนเองในการใชก้ลยทุธ์การเรียน

ภาษา 
4.50 0.51 มากท่ีสุด 2 

ด้านการใช้ส่ือ 

1. บทเรียนมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 1 

2. ภาษาท่ีใชใ้นบทเรียนมีความสมจริงใน

สถานการณ์ส่ือสาร 4.47 0.50 มาก 4 

3. การใชภ้าพประกอบมีความเหมาะสมและ

น่าสนใจ 
4.53 0.51 มากท่ีสุด 2 

4. การใชส่ื้อเสียงสมจริง และวีดีทศัน์มีคุณภาพเสียง

ดีและชดัเจน 
4.50 0.51 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.44 0.51 มาก - 
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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 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. _____________          distinct 
b. _____________          hold back 
c. _____________          very pleasing 
d. _____________          legacy 

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 
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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. Who are the speakers? 
2. What topic are they talking about? 
3. What places are mentioned in this conversation? 
4. How long will the speaker spend in the place?  
5. How many reasons are there the speaker talks about? What are they? 
6. 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. Who are speaking? 
2. What topic are they talking about? 
3. How many places are mentioned in this conversation? What are they? 
4. 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. 

 

 

 

Notice the following sentences. Can you spot the differences? 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Example:  Why did Bali become famous among touists?    

Because of  its cultural heritage, Bali became famous among tourists. 

Because 

Since 

Because of 

Because Because of  Since    So              If, then 

Therefore Consequently   As a result of   As a result Due to 
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Bali became famous among tourists because of  its cultural heritage. 

 

 

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. 

 

 

Example:Why are Balinese people friendly? 

Balinese people are friendly. As a result, they always greet and smile. 

 

 

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. 

 

 

Example: Why will he fly to Bali? 

He is interested in unique cultral places; therefore, he will fly to Bali. 

 

 

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. 

 

 

 

Due to 

As a result 

As a result of 

Therefore 

So 
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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. 

 

 

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 yes-
no 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? 

 

 

 

 

 

 

If, then 

Consequently 
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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, humor-
irony-sarcasm, sorrow-fear-worry, and neutral. 

 

 

 

 

 



375 
 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

 

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. 
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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 

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 5 4 3 2 1 

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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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   Central focus  

Controlling idea  Central thought 

Remember:  Gist is  NOT  the little details. 

 

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 
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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: Green, yellow, brown, black, pink  Topic  _color_____ 

1. Cucumber, tomato, cabbage, carrot, onion Topic  ___________ 
2. Mango, orange, apple, grapes, watermelon Topic  ___________ 
3. Milk, water, soda, orange juice, lemonade Topic  ___________ 
4. Pants, shirt, blouse, jeans, sweater  Topic  ___________ 
5. Rice, eggs, fish sauce, sugar, water  Topic  ___________ 

 
Activity 2: Find the word that matches each synonym or definition below. 

1. Fabulous     a. soak 
2. Yummy     b. excellent 
3. Shrimp paste     c. restaurant 
4. Eatery      d. sauce 
5. Infused     e. delicious 
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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. Who are the speakers? 
2. What topic are they talking about? 
3. What country is mentioned in this conversation? 
4. Is it about a meal? If so, do they name ingredients? 
5. How does the speaker feel about? 
6. 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. Who are talking? 
2. What topic are they talking about? 
3. Is it about food? If so, what food are they talking about? 
4. What are they comparing about? 
5. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Comparison 
similarly  likewise  equally not only…but also 
both…and  too   and  also 
the same as  alike   like  just like 
 

Contrast 
but  however  although  even though 
though unlike   conversely  not the same as 
different from     in contrast (to)      whereas          on the other hand
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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. 

             

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. 

Can you spot the 
same or different 
expressions? 
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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   
dishes. 
 

 
- is fried rice with egg, and chicken 
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- is Malaysia’s national dish 
 
- is commonly for breakfast. 
 
- often comes wrapped in banana leaves 
or brown paper. 
 
- includes coconut milk, rice, boiled egg, 
peanuts, anchovies, and Sambal chili. 
 
 

 
- is Indonesia’s national dish 
 
- is traditionally served at home for 
breakfast. 
 
- is fried rice in a tin plate or eaten on 
porcelain. 
 
- 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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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. 

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 …….? 
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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 
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 5 4 3 2 1 
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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