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Abstract 
The purposes of this research were; 1) to construct “Jazz Chants” and exercises and to 

investigate their effectiveness in improving the speaking skills in Thai Matthayomsuksa Four school 
students of English 2) to compare the improvements in speaking ability in Matthayomsuksa Four 
Students before and after studying “Jazz Chants” 3) to compare different students’ opinions towards 
the ‘Jazz Chants’ exercises.  

The sample consisted of 30 members of a randomly selected class of Matthayomsuksa Four 
Students of subject อ 024ก English at Suksanaree Wittaya High School, Bangbon, Bangkok, during 
the second semester of the academic year 2002. The students were taught through the use of Jazz 
Chants and related classroom activities. The duration of the teaching covered 20 classroom sessions 
over a 10 week period. 

Materials constructed comprised a cassette tape of Jazz Chants and booklet of related 
exercises in five lessons. The instruments used for gathering data were 1) A pre-and post Speaking 
Test; and 2) a questionnaire to determine students’ opinions to Jazz chants. 

The data were analysed by t-test and mean, and standard deviation, with results as follows: 
1) The ‘Jazz Chants’ and related exercises worked effectively with 80.37/73.80   
2) The students’ English speaking ability after using the ‘Jazz Chants’ and related exercises was 

significantly higher after than before the experiment  at the 0.05 level. 
3) The students had a positive attitude towards the ‘Jazz Chants’ and related exercises used in the 

teaching of Speaking English. 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในยุคสังคมขาวสารภาษาตางประเทศ มีความจําเปนและสาํคัญในการสื่อสารเปน
อยางยิ่ง ภาษาอังกฤษเปนภาษาหนึง่ทีท่ัว่โลกใชในการสื่อสารเปนภาษาสากล และประเทศตาง ๆ 
ใหความสําคญัตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปนอยางมาก  ทั้งนี้เนื่องจากความกาวหนา
ทางดานอุตสาหกรรม วทิยาศาสตร และเทคโนโลย ี ตลอดทั้งความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ
คมนาคม ทําใหประเทศตางๆ มีความใกลชิดกันตองพึง่พาอาศัยกนัมากขึ้น จึงเกดิความจําเปนที่
จะตองใชภาษาตางประเทศเปนสื่อกลางในการติดตอกนัในดานตาง ๆ ภาษาอังกฤษนับวาเปน
ภาษาตางประเทศที่สําคัญ และแพรหลายที่สุด อาจจะกลาวไดวาแทบทุกประเทศในโลกเรยีน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษจงึเปนภาษาที่ จาํเปนในการศึกษาชัน้สูงทัง้ใน
และนอกประเทศ เพราะตาํราทางวิชาการชั้นสูงไดจัดพิมพเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ ผูทีรู่
ภาษาอังกฤษจึงสามารถเขาใจความคิด ทัศนคติ วัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน ตลอดจนความกาวหนา
ทางวทิยาการใหมๆ และความเคลื่อนไหวของโลกทัง้ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอ่ืน ๆ 
ไดเปนอยางดี (สุมิตรา  อังวัฒนกุล 2540)  ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษา จงึมีจุดมุงหมายที่สําคัญประการหนึ่งคือ ใหผูเรียนมีความรูและทักษะ
เบื้องตนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ 2539 : 28) และการฝกทักษะ
เบื้องตนนี้เนนทักษะทัง้สี่คือ ฟง พูด อาน และเขียน ซึ่งในปจจุบนัการสอนมุงใหผูเรียนมี
ความสามารถในการใชทักษะทั้งสี ่ เพือ่การสื่อความหมายไดอยางถูกตองเหมาะสมตามลําดับ
กาลเทศะ โดยจะตองสอนทักษะดังกลาวใหสัมพันธกนัดังที่ ปรัศนยีา จารุสันต (2540 :1 ) ได
กลาวถึงกระบวนการเรียนการสอนวา ในการเรียนการสอนภาษาดวยทักษะทัง้สี่คอื การฟง การพูด 
การอาน และการเขียนนัน้ใชวาจะแยกกนัสอนโดยเด็ดขาด แตจะตองใหสัมพนัธกันอยางเหมาะสม  
ทั้งนี้จะตองยดึหลักวาภาษาพูดยอมมากอนภาษาเขียนเสมอ ไมวาจุดมุงหมายของการเรียนการ
สอนจะเปนไปเพื่อพัฒนาทกัษะใดก็ตาม การสอนที่ถูกตองเหมาะสมจะตองเปนไปตามลําดับดวย
การฝกฟงและพูดกอนเสมอ และนอกจากกระบวนการเรียนการสอนภาษาแลวอานันท ปนยารชุน 
(2539 : 12) กลาววา การสอนภาษาองักฤษควรจะเริ่มตนสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาและควร
จะตองปรับปรุงคุณภาพของการสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาอังกฤษดวย ไมใชสอนแต
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ไวยากรณ ควรจะเนนการพูดสนทนาดวย ซึง่สอดคลองกับการศึกษาระดับทวีปของชอว (Shaw  
1983 อางถงึใน กาญจนา  จงอุตสาห 2531 : 47) ในการสํารวจทัศนคติของนักเรียนเอเชียที่มีตอ
วิชาภาษาองักฤษพบวา ทกัษะภาษาอังกฤษทีน่ักเรยีนไทย สิงคโปร และอินเดีย ตองการมากที่สุด 
คือ ทักษะการพูด 

เพนน ี (Penny 1996) ไดใหความคิดเหน็วา ในบรรดาทักษะทั้ง 4 ไดแก ฟง พูด อาน 
และเขียน ทกัษะการพูดเปนทกัษะที่แสดงใหเห็นวาผูพดูมีความรูในภาษานั้น ๆ ไดอยางชัดเจน  
ทั้งนี้เนื่องจากในการพูด ผูพูดจะตองใชความคิดและถายทอดความคิดในรูปแบบของคําศัพท และ
โครงสรางไวยากรณของภาษาเปาหมาย การพูดจงึเปนการแสดงถงึความสามารถทางดานภาษา
ของผูเรียน  นอกจากนี้ ทักษะการพูดยังสามารถชวยพฒันาทักษะอ่ืน ๆ ได ดังที่ สุมิตรา อังวฒันกุล 
(2539 : 167) ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญและทักษะการพูดวา เปนทักษะที่
สําคัญและจําเปนมากเพราะผูที่พูดไดยอมสามารถฟงผูอ่ืนไดเขาใจ และจะชวยใหการอานและ
เขียนงายขึน้ดวย จรูญ วงสายัณห (2526 : 25) กลาววาการที่จะใหผูเรียนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศมีความสามารถในการสือ่สารทักษะทัง้สี่ไดดีนั้นควรเริ่มตนดวยการพูดกอน นัน่
คือ ควรใหผูเรียนสามารถพูดประโยคทีเ่ปนพืน้ฐานในการสื่อสารโดยทั่วไปไดพอสมควรเปนลาํดับ
แรก การพูดจะชวยนําไปสูการเขียนในเบื้องตน ทัง้นี ้ สุไร  พงษทองเจริญ (2530 : 45)  ไดใหขอ
สังเกตุวาในการสอนภาษาซึ่งเปนวิชาทกัษะครูควรฝกทักษะการฟงพูดกอน จนนกัเรียนมีความ
คลองแคลวในทักษะทัง้สองนี้แลวคอยฝกทักษะการอานและเขียนตอไป 

นอกจากนัน้ยงัมีงานที่สนับสนุนใหเหน็วาทักษะการพูดนั้นสาํคัญและเปนที่ตองการ
อยางยิ่งสาํหรบัผูเรียน อาทิ งานวิจยัของแคมปเบล และคณะ (Campbell and others 1983 : 41) 
เกี่ยวของกับปจจัย ที่กอใหเกิดปญหาในการพูดของนกัเรียนตางชาติในประเทศสงิคโปรและอินเดยี
สนับสนนุใหเห็นวาทักษะการพูดนัน้สําคญัยิ่งเพราะผลการวิจยัพบวาเปนทกัษะทีน่กัเรียนไทยใน
สิงคโปรและอินเดียตองการเรียนมากที่สุด ยิ่งกวานั้นยังมงีานวิจยัทีพ่บวานักเรยีนมักประสบปญหา
ในการสื่อสารกับชาวตางประเทศเมื่อตองพบปะสนทนากับนักทองเทีย่วหรือชาวตางชาติซึง่ปญหา
นี้เปนผลมาจากนักเรียนมทีักษะดานการสือ่สารตํ่า โดยเฉพาะทักษะฟง-พูด อาทงิานวิจัยของวิไล
วรรณ  วรรณสุทธิ์ (2524 : 6) และศุทธิ์  คงชนะ (2528 : 8) พบวาความสามารถดานการพูดของ
นักเรียนอยูในระดับตํ่ามากและตองแกไข เกรียงศักดิ์   สยะนานนท (Syananondh 1983 : 4475-
A) พบวานักเรียนไทยที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยในอเมริกาสวนใหญประสบปญหาการพูดเพื่อ
ส่ือสารกับเจาของภาษา ทัง้นีเ้นื่องจากและขาดการฝกฝนทกัษะการพูดภาษาอังกฤษเมื่ออยูใน
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แมผลจากงานวิจัยดังกลาวสนับสนนุใหเหน็วาทกัษะการพูดนัน้สําคัญและจําเปนที่
ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาสงเสริมเพราะมีความจาํเปนอยางยิ่งตอการใชภาษาเพื่อการสื่อสารก็
ตาม แตจากการศึกษางานวิจยัในปจจุบันพบวา ความสามารถดานการพูดภาษาองักฤษของ
นักเรียนไทยยงัไมอยูในระดบัที่นาพอใจ เปนตนวา ระดับความสามารถในการพูดของนกัเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนนัน้อยูในระดบัข้ันที่ 1 คือ ทักษะกลไกเทานัน้ (กาญจนา จงอุตสาห 
2531:58-61) และระดับความสามารถดานการพูดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนัน้
อยูในระดับข้ันที่ 1 คือ ทักษะกลไกเชนกนั (ศุลีรัตน ภัทรานนท 2531 : 56-57)  จากงานวิจัยของ
เนาวรัตน  พงษเกษมพรกลุ  (2530) ซึ่งทาํการศึกษาความสามารถดานการพูดภาษาองักฤษของ
นักเรียนของนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมธัยมศึกษา กรมสามญัศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวานกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายมีความสามารถดานการพดู
ภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่าในทุกระดับข้ันของการพูด วนัทณี  สีทับทมิ (2529 : 63) ศึกษา
เปรียบเทยีบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3 
ระหวางโรงเรยีนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวานักเรียนโรงเรียน
รัฐบาลและนกัเรียนโรงเรียนเอกชนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรวมทกุทกัษะ
สูงกวาครึ่งหนึง่ของคะแนนเต็มและนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลไดคะแนนสูงสุดในทกัษะเขียน 
รองลงมาคือ ฟง พูด และอานตามลําดับ สวนนกัเรียนโรงเรียนเอกชนไดคะแนนสงูสุดในทักษะการ
อาน รองลงมาคือการเขียน ฟง พูด ตามลําดับ และความสามารถดานการพูดของนักเรียนโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชนแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ 0.01 สวนทักษะการอานตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง ความสามารถดานการพูดของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ทั้ง
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครต่ํากวาทกัษะการอานและการเขียน 

จากงานวิจยัขางตนอาจกลาวไดวาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายโดยเฉพาะทักษะการพดูอยูในเกณฑไมนาพึงพอใจ
เกณฑความสามารถของนกัเรียนไทยโดยเฉพาะทักษะการพูดนีย้ังอยูในระดับตํ่า ซึ่งสาเหตุนั้นมี
ผูสนใจทาํการวิจัยไวหลาย ๆ ดาน ทัง้จากดานผูสอน ผูเรียน และสื่อวสัดุอุปกรณตาง ๆ อาท ิ  
กานดา พนูลาภทว ี (2528 :  10) ไดกลาวถงึคุณคาแบบฝกทักษะไวหลายประการพอสรุปไดวา 
แบบฝกทักษะทางการพูดชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรยีนการสอนสรางเสริมความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดความ
สนุกไมเบื่อหนาย และเกิดการเรียนรูที่คงทนและเกิดประสบการณรวมกัน การสรางและการพัฒนา
แบบฝกทักษะการพูดเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนนับเปนวิธกีารประการหนึ่งของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่การพัฒนานี้สงผลโดยตรงตอระดับความสามารถในการเรยีนของนักเรียน 
การที่จะคาดหวังใหผูเรียนภาษาตางประเทศมีความรูในตัวภาษาทั้งหมดนั้นเปนส่ิงที่เปนไปไมได
ผูเรียนภาษาตางประเทศไมควรที่จะไดรับการคาดหวังใหมีความรูในองคประกอบทางภาษาทั้งหมด 
แตผูเรียนจะหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเผชิญลกัษณะที่เปนธรรมชาติทางภาษา คือ การลงเสียงหนัก-เบา 
จังหวะและทวงทาํนองทางภาษาดงันัน้ผูเรียนจงึจําเปนตองมีเครื่องมือที่จะชดเชยความรูทางภาษา
ที่ไมเพยีงพอและเครื่องมือดังกลาวก็คือ แบบฝกทักษะ 

 แจสแชนท คอื การใหจังหวะธรรมชาติทางภาษาโดยมกีารโยงจงัหวะการพูด
ภาษาอังกฤษไปสูจังหวะของดนตรีแจส เกรแฮม(Graham 1969) ผูคิดคนและประสบความสาํเร็จ
อยางกวางขวางเปนทีย่อมรับโดยทัว่ไปในวงการศึกษาในการนําแจสแชนทมาใชในการสอนพูด
ภาษาอังกฤษเปนคนแรก ไดกลาววาแจสแชนทคือจังหวะทางธรรมชาติของภาษาทีต่ื่นเตนและเปน
งานประพนัธที่แตงขึ้นโดยใชจังหวะแจส ซึ่งมีการใชจังหวะขัดและจงัหวะตบที่สม่าํเสมอเปน
ลักษณะเดนเฉพาะตวัของดนตรีแจส เปนรูปแบบของดนตรีอเมริกันโดยแท อันมีลักษณะทีเ่รียกวา
การโตตอบ (Call and Respond) เพื่อใหผูเรียนเขาใจลกึซึ้งถงึธรรมชาติของการพูดภาษาอังกฤษที่
ตองมีการลงเสียงหนักเบาและมีทวงทํานองเฉพาะตัวทางธรรมชาติ 

จากการศึกษาสภาพและการฝกหัดการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนกัเรียน
ระดับ มัธยมศกึษาตอนตน ในประเทศไทย ( Keopasom and Syananond 1991) โดยทาํการเกบ็
ขอมูลแบบสุม จากโรงเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน    สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร  จํานวน  304  
โรงเรียนทั่วประเทศ  พบวา  เหตุผลสูงสุดที่จัดใหมกีารสอนการออกเสียงในโรงเรียน  คือ  นักเรียน
ประสบปญหาในการออกเสยีงมากที่สุดนัน่เอง  และในสวนของการสอนการออกเสียง  สวนที่เนน
มากที่สุด  คือ  การเปลงเสยีงหนักเบา  (Stress)  และทํานองเสยีง  (Intonation)  เมื่อเปรียบเทยีบ
ระดับและน้ําหนกัที่มกีารเนนมากที่สุด  ในการสอนการออกเสียง  ปรากฏผลตามลาํดับ  ดงันี ้

อันดับที่  1  คือ  เสียงหนักเบา  (Stress) 
อันดับที่  2  คือ  เสียงเดี่ยว  ๆ   (Individual  Sounds) 
อันดับที่  3  คือ  เสียงซอนในระดับคํา  (Word-level  Suprasegmentals) 
อันดับที่  4  คือ  ทาํนองเสยีง  (Intonation) 
อันดับที่  5  คือ  เสียงซอนในระดับวลี  (Phrase-level  Suprasegmentals) 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 5

จากการประเมินความรูความสามารถในการใชภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ประจําป
การศึกษา 2545  ซึง่ดําเนนิการโดยหมวดวิชาภาษาตางประเทศ โรงเรียนศกึษานารีวิทยา ไดทาํ
การประเมนิความสามารถวชิาภาษาอังกฤษประจําปการศึกษา 2545 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ โดยแบง
ความสามารถเปน 5 ระดับคือ 1) ระดับทักษะกลไก 2) ระดับความรู 3) ระดับถายโอน 4) ระดับ
ส่ือสาร และ5) ระดับวิเคราะหวิจารณ  เครื่องมือที่ใชในการประเมินคือ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
ทักษะละ 1 ชุด ผลการประเมิน พบวานกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนศึกษา
นารีวทิยามีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษคิดเปนคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.72 และ
คารอยละเฉลีย่สูงสุดของระดับคุณภาพการพูด เทากับ 98.19 อยูในระดับที่ 2 คือระดับความรู 
(เอกสารฝายวชิาการ 2545) และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารทุกทักษะแลวพบวานักเรียนมีความสามารถสูงสดุในทักษะการอาน  รองลงมาคือ การเขยีน 
การฟง และการพูดตามลาํดับ 

นอกจากนี ้จากการทดสอบปลายภาคเรียนที ่ 1 ประจําปการศึกษา 2545 ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาทักษะการพูดเปนวิชาบงัคับเลือก จํานวน 73 คน จาก 2 หองเรียน 
คือ ม.4/1, 4/2,  พบวาผลคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ 57 คะแนน จากเต็ม100 คะแนน  คิดเปนระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ย( X ) เทากับ 1.72 ซึ่งถือวาต่าํสุดของการผานเกณฑประเมินความรูดานการพูด 

ในแนวทางเดยีวกนั ผูวิจยัประสบเองจากประสบการณการสอนรายวิชาทักษะฟง-พูด 
รหัส อ 024ก ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ผูวิจัยพบวา  ปญหาการเปลงเสียงหนกัเบา การใส
ทวงทาํนองและจังหวะทางธรรมชาติของภาษาองักฤษเปนปญหาสําคญัของผูเรียน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการสนทนาในระดับประโยคเปนปญหาที่เดนชัดและแกไขไดยาก จนนาจะไดมี
การศึกษาในแนวภาษาศาสตร  เพื่อศึกษาวาจุดที่เปนปญหานี้อยูที่ใด  และปจจัยอะไรมีผลตอ
ปญหาในประเด็นนี ้

ดังนัน้ จากความสาํคัญและปญหาของทักษะการพูด ดานการเปลงเสียงหนักเบา 
ทวงทาํนองและจังหวะทางธรรมชาติของภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยางยิง่ในระดับประโยคของ
นักเรียนไทยซึง่เรียนภาษาองักฤษเปนภาษาตางประเทศ ผูวิจยัจงึสนใจที่จะพฒันาแบบฝกแจส
แชนทเพื่อชวยครูผูสอนใหสามารถแกไขปญหาดังกลาว โดยอาศัยความรูเกีย่วกับระบบเสียงหนกั
เบา ทวงทาํนองและจังหวะทางธรรมชาติในประโยคที่แตกตางกันในภาษาไทยและภาษาองักฤษ
เปนสําคัญ ทั้งนี้จากการศึกษาผลงานวจิัยที่ผานมาผูวิจัยยงัไมพบงานวิจัยใดทีเ่กีย่วกับการพฒันา
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แบบฝกแจสแชนทมาชวยแกปญหาดงักลาวเลย หรือถงึแมมีหนงัสือ เอกสารเกี่ยวกับแจสแชนทอยู
บางกเ็ปนเพียงสวนนอย ทัง้ยงัมีเนื้อหาไมละเอยีดพอและเปนภาษาอังกฤษจึงไมสะดวกตอการ
นําไปใช และยังไมสอดคลองกับความตองการและความสามารถของนกัเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่เรียนรายวิชาภาษาองักฤษ ฟง พูด อ 024 ก ผูวิจัยจงึสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกแจส
แชนทข้ึนมา เพื่อใชประกอบการสอนในรายวิชาดังกลาวตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

1. เพื่อสรางและหาประสทิธิภาพของแบบฝกแจสแชนทสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4  โรงเรยีนศึกษานารีวทิยา 

2.  เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถทางการพดู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนศกึษานารีวทิยา กอนและหลงัการใชแบบฝกแจสแชนทที่ผูวิจยัสรางขึ้น 

3.  เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 โรงเรยีนศกึษา
นารีวทิยา ที่มตีอแบบฝกแจสแชนท 

 
ปญหาการวจิัย 

แบบฝกแจสแชนทมีประสิทธิภาพตามเกณฑทีก่ําหนดไวคือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ
และคณะ 2520:136) หรือไม 

ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรยีน
ศึกษานารีวทิยา กอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนทสูงกวากนัหรือไม 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา มีความคิดเหน็ตอแบบฝก   แจส
แชนทหลังจากไดใชไปแลวอยางไร 

 



 7

สมมติฐานการวิจยั 
1. แบบฝกแจสแชนทมีประสิทธิภาพตามเกณฑทีก่ําหนดไว  คือ 75/75  (ชัยยงค พรหม

วงศ     และคณะ 2520:136) 
2. ความสามารถทางการพูดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา 

หลังจากไดรับการฝกโดยการใชแบบฝกแจสแชนท สูงกวากอนไดรับการฝก 
3. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิยามีความคิดเหน็ที่ดีตอแบบฝก

แจสแชนทหลงัจากไดใชไปแลว 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
   1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่4 โปรแกรมศลิป-

คํานวณ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด อ 024 ก และกาํลังศึกษาอยูในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 
2545 โรงเรยีนศึกษานารีวทิยา จาํนวน 4 หอง ๆ ละประมาณ 30 คน รวมเปนนกัเรียนทัง้สิ้น
ประมาณ 120 คน 

   1.2 กลุมตัวอยาง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 4 โปรแกรมศิลป-คํานวณที่เรียน
วิชาภาษาองักฤษฟง-พูด อ 024 ก และกาํลังศึกษาอยูในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียน
ศึกษานารีวทิยา โดยการสุมหองเรยีนมา 1 หอง โดยวิธีการสุมอยางงาย ไดนกัเรยีนกลุมตัวอยาง 
30 คน 

 
2. ตัวแปรทีศ่กึษา คือ 

2.1 ความสามารถทางการพูดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 4 กอนและหลังใช
แบบฝกแจสแชนท 

2.2 ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอแบบฝกแจสแชนท 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

1.  แบบฝกแจสแชนท รายวชิา อ 024 ก จาํนวน 5 บท พรอมเทปคาสเซ็ท 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด 1 ฉบับ จํานวน 50 ขอ เพื่อใชวัด

ความสามารถในการพูดกอนและหลงัการใชแบบฝกแจสแชนท 
3. แบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอชุดฝกแจสแชนท 
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ขอตกลงเบื้องตน 
การกําหนดเกณฑประสิทธภิาพของชุดฝกแจสแชนทในการวิจัยครั้งนี้กําหนดไว 75/75 

(ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520:136) ซึ่งถือใหคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไม
ยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกไวรอยละ 2.5-5 กลาวคือ 

1. เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไวรอยละ 2.5 ข้ึนไป ถือวาแบบฝกมี
ประสิทธิภาพดีมาก 

2. เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาหรือเทากบัเกณฑทีต่ั้งไว แตไมเกินรอยละ 2.5 
ถือวาเปนแบบฝกที่มปีระสิทธิภาพด ี

3. เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑที่ตัง้ไว แตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวายงั
มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได หรืออยูในระดับพอใช 

4.  เมื่อประสิทธภิาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวมากกวารอยละ 2.5 ถือวาเปน
เกณฑที่มีประสิทธิภาพต่ํา (ชัยยงค พรหมวงศ 2520:142) 

 
นิยามคาํศัพทเฉพาะ 

1. แบบฝกแจสแชนท หมายถึง แบบฝกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจยัสราง
ข้ึนเพื่อใชแกไขปญหาการออกเสียงหนักเบา ทวงทํานอง และจังหวะทางธรรมชาติของ
ภาษาอังกฤษระดับประโยค โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูรายวชิาอังกฤษฟง-พูด (อ 024 ก) ของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2539 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการพูด หมายถงึ แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา อ 024 ก (ภาษาอังกฤษฟง-พูด) 1 ฉบับ เพื่อใชวดัความสามารถ
ในการพูดกอนและหลงัการใชแบบฝก 

3. ประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนท หมายถงึ คุณภาพของชุดฝกแจสแชนท คือ 
เมื่อนักเรยีนไดฝกแลวสามารถทาํคะแนนไดไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 
และคณะ 2520:136) หมายความวา 75 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลีย่ทีน่ักเรียนทาํแบบทดสอบรายบท
ไดถูกตองรอยละ 75 และ75 ตัวหลงั คือ คะแนนเฉลีย่ทีน่ักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังการใช
แบบฝกของนกัเรียนกลุมตัวอยางไดถกูตองรอยละ 75 

4.  นักเรียน หมายถึง ผูที่กาํลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่ 4 ในภาคเรียนที ่
2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา 
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5. แบบสอบถามความคิดเหน็ หมายถงึ แบบประเมินที่สรางขึน้เพื่อใชสอบถามถงึ
ความคิดนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 โรงเรียนศกึษานารีวิทยา ที่มีตอแบบฝกแจสแชนทหลังการ
ฝกแลว โดยประเมินในดานคุณประโยชน ดานเนื้อหา และดานรูปแบบกิจกรรม 

6. ทักษะการพูด หมายถงึ ทักษะโดยรวมของทักษะยอยตอไปนี้ 
6.1 การเปลงเสียงหนักเบา (stress )ในคําและในประโยคเพื่อส่ือความหมาย 

 6.2 ทาํนองสําเนียงสูงต่าํ – น้ําเสยีง  (intonation)  ของการพูดภาษา  เพื่อส่ือ  
ความหมาย 

6.3 ทวงทาํนอง-จงัหวะทางธรรมชาติ(rhythm) ของภาษาพูด (อัญชลี ผาสุขนิรันต 
2533:12)  

  6.4 หนวยจังหวะ (Rhythm-Unit) ประกอบดวยกลุมคําที่มีความสัมพนัธทาง
ไวยากรณ แตละหนวยจะตองพูดโดยมกีารเวนระยะจากกันดวยการหยุด 

 
 
 



บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
การวิจยัเรื่อง  “การพฒันาแบบฝกทักษะแจสแชนทเพื่อใชประกอบการสอนรายวิชา

ทักษะการพูดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา กรุงเทพมหานคร” 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของใน 5 หวัขอตอไปนี้ 

 1.  การพูด 
1.1  ความหมายของการพูด 
1.2  ความสาํคัญของการพูด  
1.3  องคประกอบของการพูด 
1.4  เสียง และการออกเสียง 

1.4.1 เสียงหนกั เบา 
1.4.2    หนวยจังหวะประโยค 

 1.4.3    ระบบเสียงหนกัเบาในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.   แนวคิดเกีย่วกับการเรียนรูภาษา 
3.   แนวคิดเกีย่วกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 3.1  การสอนทักษะการพูดตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร  
 3.2  กิจกรรมการพูดตามแนวการสอนเพือ่การสื่อสาร 
 3.3  การพัฒนาการพูด 
 3.4 การประเมินผลทางการพูด 
 3.4.1   ระดับความสามารถทางการพูด 
 3.4.2   การทดสอบการพูด 
 3.4.3   การตรวจใหคะแนน 
 3.5  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการพูด 
4. แจสแชนท 
  4.1 ประวัติและประเภทของดนตรีแจส 
  4.2 ลักษณะของดนตรีแจส 
  4.3 พลงัของจงัหวะ 
  4.4 .ความหมายของแจสแชนท 

10 
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  4.5 แครอลีน กับ แจสแชนท 
  4.6 การใชแจสแชนทในหองเรียน 
  4.7 การลงจังหวะ 
  4.8 การเขียนบทแจสแชนท 
  4.9 การนําเสนอแจสแชนท 
  4.10 ประโยชนของแจสแชนท 
5.  แบบฝก 
 5.1 ความหมายของแบบฝก 
 5.2 หลักการสรางแบบฝก 
 5.3 ประโยชนของแบบฝก 
 5.4  การสรางและพัฒนาแบบฝกการพูด 
 5.5  งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
1.  การพูด 

 
1.1  ความหมายของการพูด 
 นักภาษาศาสตรและนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของการพูดไวดังตอไปนี ้

  การพูดหมายถึง “การติดตอส่ือความหมายระหวางมนษุยดวยการใชสัญลักษณ 
คือ  เสียง  ภาษา    ทาทาง  เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดและความเขาใจจากผูพูดไปยังผูฟงใหเปน
ที่เขาใจกนั”  (นิพนธ  ศศิธร  และคนอื่นๆ 2524 : 11) 

 แฮรีส  (Harris 1974 : 81-82)  กลาวไววา  จุดมุงหมายหลกัในการเรียนหรือฝก
ทักษะการพูดภาษาที่สอง  โดยทัว่ไปเรามุงหวังเพียงใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารโดยการ
ใชภาษาอยางเปนทางการ  สามารถพูดเกีย่วกับชีวิตประจําวนัดวยอตัรา  ความเร็ว  ความถกูตอง  
และความคลองแคลวที่จะไมทําใหผูฟงรูสึกอึดอัดหรือเบื่อหนาย 

 แวลเล็ท  (Vallette 1977 : 120)  กลาวถึงความสามารถในการพูดไววา  การพดู
ไมไดเปนแตเพียงการออกเสียงคํา  และการออกเสยีงสูงต่าํในประโยคเทานั้น  ในระดับหนาที ่
(Functional  Level)  การพดูเปนการทําใหผูอ่ืนเขาใจสิง่ที่เราพูดออกไป  สวนในระดับสูงขึ้นไป  คือ  
ในระดับกลั่นกรอง (Refine  Level)  การพูดจะตองมกีารเลือกใชสํานวนภาษาใหถูกตองเหมาะสม
กับความนิยมและเปนทีย่อมรับของเจาของภาษา 
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 สรุปไดวา  การพูด คือ การติดตอส่ือสารระหวางมนษุยดวยการใชเสียง  ภาษา  
และทาทางเพือ่ถายทอดความรูสึก ความคิด และความเขาใจจากผูพดูไปยังผูฟง  เปนกระบวนการที่
ไมไดดําเนินไปตามระเบียบแบบแผนที่กาํหนดไว  หรืออาจกลาวไดวาการพูดเปนกระบวนการใส
ความหมาย  เกิดขึ้นควบคูกบัการฟง  ซึ่งเปนกระบวนการแปลความหรือการถอดความ 

 
1.2  ความสําคัญของการพูด 
 สุมิตรา  อังวฒันกุล (ม.ป.ป.:17) กลาววา การพูดเปนทักษะที่สําคญัในการ ส่ือสาร

โดยเฉพาะอยางยิง่ผูที่ประสบความสาํเร็จในงานอาชีพมกัจะเปนผูที่มปีระสิทธิภาพในการพูด 
 พิสมัย  ถีถะแกว (2524 : 4) กลาววา การพูดเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายที่

ดีกวาวิธีอ่ืน ๆ และนับวาเปนแกนกลางอันยิง่ใหญในการที่จะสรางความเขาใจระหวางมนษุยตอ
มนุษยดวยกัน 

 ประสงค  รายณสุข (2530 : 5) กลาววา การพูดเปนทักษะที่มนุษยเราจะตองใชอยู
เสมอและจะหลีกเลี่ยงไมไดตลอดชีวิต ไมวาจะเปนดานมนุษยสัมพนัธหรือดานธุรกิจการงาน 

 จันทมิา พรหมโชติกุล (2530 : 3)   กลาววา ในชีวิตประจําวนัของคนเราจําเปนตอง
ใชคําพูดเพื่อการสื่อสารเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนการสื่อสารเพื่อความรูความเขาใจเพื่อแลกเปลีย่น 
ความคิดเหน็ หรือเพื่อการจงูใจก็ตาม 

 นภดล  จนัทรเพ็ญ (2531: 56) ไดกลาวถงึความสาํคัญของการพูดไวดังนี ้
 1. ดานสวนตัว ผูมคีวามสามารถดานการพูดจะประสบความสําเร็จในการ

ดํารงชีวิตในสงัคม เปนทีช่ื่นชอบของบุคคลแวดลอม และมีความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน 
 2. ดานสวนรวม สังคมสวนใหญในดานตาง ๆ เชน ดานศาสนา การเมือง 

ตางประเทศ และอ่ืน ๆ ลวนแตตองอาศัยการพูดเพื่อสรางความเขาใจ ความศรัทธา การประสาน
ประโยชน การโนมนาวใหเหน็ความสําคัญ 

 อัครา  บุญทิพย (2525 : 59) ไดกลาวถงึความสาํคัญของการพูดไววา การพูดใชส่ือ
ความหมาย ความคิด ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู ใชเปนเครื่องมอืในการสรางมนุษยสัมพนัธ ใช
เปนเครื่องมือในชีวิตประจาํวนั 

 วรรณี  โสมประยูร (2534 :129-131) ไดกลาวถึงความสําคัญของการพูดที่มผีลตอ
สวนตัว สังคมสวนรวมไวดังนี ้

 1. ผลดีตอสวนตัว คือ ผูพดูดียอมเปนทีน่ิยมชมชอบของบุคคลแวดลอม สามารถ
ทําใหบุคคลนัน้ประสบผลสาํเร็จในชีวิตไดเปนอยางด ี
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 2. ผลดีตอสังคมสวนรวม คอื เนื่องจากมนุษยตองอยูรวมกนัเปนกลุมจะตองมกีาร
ติดตอส่ือสารซึ่งกนัและกนั การพูดสามารถทําใหสังคมมนุษยอยูไดอยางเขาใจกนั 

 แฮรีส (Harris197430 : 9) ไดกลาวสนับสนุนถึงความสําคัญของทักษะการพูดไว
โดยกลาววา ภาษาประกอบดวยภาษาพูดและภาษาเขียน ถาจะลาํดับความสาํคัญกันแลวถือวา
ภาษาพูดสําคญักวาภาษาเขียน การพูดและการเขยีนเปนกระบวนการสื่อความหมาย (Encoding 
Process) สวนการฟงและการอานเปนกระบวนการรับและเขาใจความหมาย (Decoding Process) 
ทั้งสองกระบวนการนี้เปนสิ่งสําคัญในการเรียนภาษา ไมวาภาษาแมหรือภาษา ตางประเทศเรา
จะตองเรียนทกัษะทั้งสี่ตามลําดับกอนหลงั 

 เฟรธ  (Frith 1970 : 152) กลาววา การพดูเปนเครื่องมอืที่สําคัญที่สุดของมนุษยใน
การติดตอส่ือสารระหวางมนุษยดวยกนั ภาษาพูดเปนเครื่องมือที่มนษุยสามารถปรับใชใหเหมาะสม
กับชีวิตประจาํวันได 

 กิบสัน และ แชนดเลอร (Gibson and Chandler 1988 : 89) กลาววา การพูดเปน
ส่ือพื้นฐานในการติดตอส่ือสารของมนษุย ถาปราศจากการพูดและภาษาพูดแลว การติดตอเพือ่ส่ือ
ความรูความเขาใจและความคิดระหวางมนุษยจะเปนไปไดยากและลําบากยิง่ 

 สรุปไดวาทักษะการพูดมีความสําคัญตอบุคคลในดานการติดตอส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพการงานและการศึกษาในระดับตาง ๆ และนอกจากคํากลาว
เหลานี้แลวยงัมีงานวจัิยซึง่สนับสนนุใหเหน็วาทกัษะการพูดนี้ เปนทักษะทีน่ักเรียนไทยที่ไปศึกษาตอ
ยังตางประเทศเห็นวาจาํเปนและตองการฝกฝนมากที่สุด (Campbell and others 1983 : 20) 

 
1.3 องคประกอบของทักษะการพูด 
 การที่ผูเรียนจะมีความสามารถในการพูดสื่อสารตามความหมายที่สรุปในขางตน

ไดนั้น ผูเรียนจําเปนตองมพีฒันาการใหมคีวามสามารถตาง ๆ ซึง่เปนองคประกอบสําคัญของการ
พูดเพื่อการสื่อสาร นักการศึกษาหลายทานไดสรุปองคประกอบของความสามารถในการพูดเพื่อการ
ส่ือสารของผูเรียนไวดังนี ้

 ฟนนอกเชยีโร และ ซาโก (Finocchiaro and Sako 1983 : 54) ไดกลาวถงึ
องคประกอบของความสามารถในการพูดวา นอกจากผูพูดจําเปนจะตอมีความรูในเรื่องของเสยีง
แลว ในขณะทีพู่ด ผูพูดควรคาํนงึถงึสิ่งตอไปนี ้

 1.  ความคิดที่ผูพูดตองการสื่อความหมาย   ไมวาจะเปนการเริ่มตนการสนทนา 
หรือโตตอบสนทนากับผูพูดดวย 
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 2.  การปรับเปลี่ยนตาํแหนงของอวยัวะที่ใชในการออกเสียงเพื่อทาํใหเกิดเสยีงที่
ตองการ 

 3. ความเหมาะสมของรูปประโยคที่จะพดู ทัง้ในดานกฎเกณฑไวยากรณ และ
วัฒนธรรมของภาษา 

 4. การเปลี่ยนทําเนียบและลลีาภาษา ใหเหมาะสมกับสถานการณ และผูที่พูดดวย 
 5. ปฏิกิริยาโตตอบของคูสนทนาเพื่อปรับเปล่ียนแนวคิดในการสื่อสารใหเหมาะสม 
 เวียร (Weir 1990 : 42) ไดอธิบายขององคประกอบในการพูดสรุปไดดังนี ้
 1. ความคลองแคลวของการใชภาษา คอืพูดไดอยางราบรื่น ส่ือความหมายไดใน

ขณะที่เผชิญกบัความยากลาํบาก 
 2. ความเหมาะสมขอการใชภาษา คือ   พูดดวยถอยคําที่สุภาพในการโตตอบ

สนทนาในเวลาที่เหมาะสม หรือพูดขอรอง หรือแสดงความคิดเหน็ที่ไมเหน็ดวย โดยใชภาษาที่
เหมาะสม 

 3. ความถกูตองของการใชภาษา พูดโดยใชภาษาที่เขาใจงาย และถกูตองตามหลกั
ไวยากรณ 

 4. ความหลากหลายที่อยูในขอบเขต การใชภาษาทีถู่กตอง พูดโดยใชศัพท และ ไว
ยากณที่พอเพยีงและมีความหลากหลาย 

 แฮริส (Harris 1974: 81 - 82) ไดกลาวถงึองคประกอบที่สําคัญของกระบวน  การ
พูด ไดแก   

 1.  การออกเสียง (Pronunciation)  ซึ่งหมายถงึ  การออกเสียง  สระ  พยัญชนะ  
การเนนเสียง  การออกเสียงสูงต่ําในประโยค  ตลอดจนถึงจงัหวะในการพูด 

 2.  โครงสรางไวยากรณ (Grammar) 
 3.  การใชคําศพัท (Vocabulary) 
 4.  ความคลองแคลวในการใชภาษาพูด (Fluency) 
 5.  ความเขาใจ (Comprehension)  ซึ่งหมายถงึ  ปริมาณและคุณภาพของความ

เขาใจของผูฟงตอคําพูดที่พดูออกไป ออลเลอร (Oller 1980 : 320 - 326)  ไดกลาวถึง
องคประกอบของภาษาพูดซึ่งแบงเปน  5  ดาน  ใน The  Foreign  Service  Institute  Oral  
Interview  (FSI)  ไวดังนี ้

 1.  สําเนยีง (Accent) 
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 2.  ไวยากรณ (Grammar) 
 3.  ศัพท  (Vocabulary) 
 4.  ความคลองแคลว  (Fluency) 
 5.  ความสามารถเขาใจคําพูดผูอ่ืน  (Comprehension) 
 ลินเดอร (Linder 1977 อางถึงใน รุงดาว  จารุภูม ิ2541) แบงองคประกอบของการ

พูดเปน 4 ประการคือ 
 1.  ความคลองแคลว  (Fluency) 
 2.  ความสามารถพูดใหผูอ่ืนเขาใจ  (Comprehension) 
 3.  ปริมาณของขอความในการสื่อสาร  (Amount  of  Communication) 
 4.  คุณภาพของขอความทีน่ํามาสื่อสาร (Quality  of Communication) 
 บารทซ (Bartz 1975 : 18 – 22)  แบงองคประกอบของภาษาพูดออกเปน  5  ดาน

ดังนี ้
 1.  ความคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ความราบรื่น และความตอเนื่อง และ

ความเปนธรรมชาติในการพดู 
 2.  ความเขาใจ (Comprehensibility) หมายถงึ ปริมาณของขอความหรือขอมูลที่

สามารถพูดใหผูฟงเขาใจ 
 3.  คุณภาพของขอความทีน่ํามาสื่อสาร (Quality of Communication) หมายถงึ

ความถกูตองทางภาษาทีพ่ดูออกไป 
 4.  ความพยายามในการสือ่สาร (Effort to Communication) หมายถงึ ความ

พยายามที่จะใหผูฟงเขาใจในสิ่งที่ตนพูด โดยใชคําพูดและไมใชคําพูดเพื่อส่ือสาร 
 กลาวโดยสรุป  องคประกอบในการพูดประกอบดวย การออกเสียงที่ถกูตอง ความ

คลองแคลวของการใชภาษา ความสามารถที่จะกอใหเกิดความเขาใจ ความสามารถในการสื่อสาร 
องคประกอบเหลานี ้  เปนแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถทางการพดู  ที่จะเปน
หลักเกณฑในการตัดสินความสามารถในการพูดวาถึงระดับที่ใชไดแลวหรือยัง 
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1.4 เสียงและการออกเสยีง 
    เสียงนับเปนองคประกอบพืน้ฐานของทักษะการพูด ดังที่ เมอฟ (Murphy 

1991:51) ไดใหความเหน็วา ความรูเร่ืองเสียงเปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึ่งของการ
พัฒนาทักษะการพูดซึง่มีสวนชวยสรางโอกาสแกผูเรียนในการตรวจสอบและควบคุมการใชภาษา
อยางถูกตองและมีคุณภาพในระดับหนึ่ง ดงัที่ อับราแฮมและแลส (Abraham and Lass 1978) ได
แสดงความเหน็วา ความรูความเขาใจเกีย่วกับเสียง ระบบเสียง และการออกเสียง ลวนเปน
องคประกอบสําคัญที่ทาํใหผูพูดเกิดความมั่นใจการพดู ทั้งนี้เนื่องจาก บางคนอาจเกิดความรูสึกไม
สบายใจ เมื่อมีผูตั้งขอสังเกตเรื่องการออกเสียงของตน หรืออาจไมสามารถใชคําบางคําในการ
ส่ือสารได เพราะไมแนใจวาตนออกเสียงไดถูกตองหรือไม 

 ในสวนของการออกเสียง มงีานวิจยัซึ่งพบวา ปญหาในการพูด การฟง
ภาษาอังกฤษตองจัดใหมีการสอนเนนมากที่สุด คือ “การลงเสยีงหนักเบาในประโยค” (Stress) 
(Keopasom and Syananond 1991 อางถึงใน ปรัศนยีา จารุสันต 2540 : 1)  

 พงษศรี  เลขะวัฒนะและคณะ ( Lekawatana, et. Al.,1969 : 9) ไดศึกษาวเิคราะห
เปรียบเทยีบภาษาไทยกับภาษาองักฤษ ภายใตโครงการวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาของ
มหาวิทยาลยัมิชิแกน โดยศึกษาทั้งทางดานระบบเสยีง ระบบคาํ และระบบประโยค ในเร่ืองของ
ระบบเสียง พงษศรีและคณะ พบวา สวนที่เปนลักษณะพิเศษของระบบเสียงในภาษาอังกฤษ เชน 
เสียงหนกัเบา และทํานองเสยีง เปนสวนทีม่ีปญหามากที่สุด แตสวนที่มีลักษณะสามัญ คือ เสียงสระ 
และเสียงพยญัชนะ จะเปนปญหาเฉพาะตอนเริ่มตนเรียน ถาผูเรียนไดรับการฝกหัดมากพอ ก็จะ
สามารถผานพนปญหานั้นไปได 

 ฟุงเฟอง  เครอืตราชู (Kruatrachue 1960) ที่ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ ระบบ
เสียงภาษาไทยกับระบบเสียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะหลังจากที่ไดขอมูลการเปรียบตางของระบบ
เสียงทั้งสองแลว นาํการวิเคราะหนั้นไปตรวจสอบกับการออกเสียงภาษาองักฤษของคนไทย และ
สรุปปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย ในสวนของลักษณะเสียงซอน เสียงหนกัเบา 
ชวงเสยีงตอ ระดับเสียงสงูต่าํ และอธิบายวา เกิดจากการที่ลักษณะเสียงซอนดังกลาวไมปรากฏใน
ภาษาไทย การที่คนไทยลงเสียงหนักในพยางคทายคาํ เปนปญหามากในการพูดภาษาองักฤษ 
เนื่องจากภาษาอังกฤษไมมกีารลงเสยีงหนักที่พยางคทาย  

 อัญชลี ผาสุขนิรันต (2533:12) ไดกลาวถงึสาเหตุใหญไว 2 ประการ คอื 
1) ความแตกตางของระบบเสียงหนักเบาในประโยค  การใสเสียงหนักเบาใน

ประโยคของภาษาองักฤษไมมีการใสประจําที ่การใสเสียงหนักเบาในประโยคขึ้นอยูกับอารมณ  
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และบุคลิกภาพของผูพูดที่ตองการจะสื่อกบัผูฟง การใชเสียงหนักเบาในประโยคจึงใชเสียงสูงต่าํ 
เปนเรื่อง pitch + intonation ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะของอารมณและบุคลิกภาพของผูพดูแต
ละคน 

2) ทวงทาํนองทางธรรมชาติของภาษา (Rhythm)  ในบางภาษา ทุกพยางคจะมี
ชวงจงัหวะที่เทา ๆ กนั แตสําหรับภาษาอังกฤษ การพูดจะมชีวงจงัหวะที่จดัเปนหนวยจังหวะ 
(Rhythm Unit) ในหนึง่หนวยจงัหวะจะประกอบดวยกลุมคําที่มีความสัมพนัธทางไวยากรณ แตละ
กลุมจะตองพดูโดยมีการเวนระยะจากกันดวยการหยุด และข้ึนอยูกับผูพูดวาตองเนนที่จุดใด 
อารมณขณะที่พูดเปนอยางไร แตที่แนนอนคือ ผูพูดไมหยุดภายในกลุมคําที่เกี่ยวพนักนัทาง
ไวยากรณ 

 
        1.4.1 เสียงหนักเบา  
        ในระบบเสียงของภาษาอังกฤษเสยีงหนักเบาจัดเปนหนวยเสียงซอนในระดับคํา 

(Suprasegmentals) ที่มคีวามสาํคญัอยางมากตอการเปลงเสียงคําภาษาอังกฤษ ในการศึกษา
เร่ืองระบบเสียงหนักเบานี ้ผูวิจัยจะขอนําเสนอแนวคิดของนักการศึกษาสองทานดงันี ้

 (1) อะเบอรครอมบี (Abercrombie 1976) ไดจําแนกระดับความหนักเบาของ
เสียงเปน 2 ระดับคือ 

 1.เสียงหนักหรือพยางคหนกั (Accent) เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของพยางค ที่
มีศักยภาพ (Potentiality)  ในการที่จะปรากฏเปนพยางคที่ลงเสียงหนกัไดในระดับคํา  พยางคที่ลง
เสียงหนกัจะมลัีกษณะเดนกวาพยางคอ่ืน  ๆ  ที่เหลือ  การกําหนดวา  พยางคใดเปนพยางคหนกั
หรือเบา  เปนเพยีงการกลาวถงึศักยภาพเทานัน้  ไมใชลักษณะทีป่รากฏจริง  จะเปนลกัษณะ
นามธรรม  (Abstract)  เปนความรูทางภาษาของผูพูดทีจ่ะทราบวา  พยางคใดเปนพยางคหนักหรือ
พยางคเบา  พยางคหนักนีอ้าจจะไมปรากฏในพยางคที่ลงเสยีงหนกัเสมอไป เร่ืองของเสียงหนักจะ
เปนเรื่องที่จํากัดขอบเขตอยูในระดับคําเทานัน้ เสียงหนักเปนคุณสมบัติอยางหนึง่ของพยางคซึง่ไม
เกี่ยวกับเร่ืองของการรับฟง (Auditory) การกําหนดวาพยางคใดเปนพยางคหนกัหรือเบาเปนเพียง
การกลาวถงึศกัยภาพของพยางคเทานัน้ 

 2. การลงเสียงหนัก  (Stress)  เปนการเปลงเสียงพยางค  ดวยลกัษณะหนกั
หรือเบาอนัเนือ่งมาจากแรงดันลมทีม่ากนอยตางกนั  จะเปนพฤติกรรมทางภาษาของผูพูด  โดยการ
ลงเสียงหนักเบา  เพื่อแสดงวา  พยางคใดในคําเปนพยางคหนัก  และใชแสดงจุดสําคัญหรือให
ความสาํคัญทางความหมายในคํา  วล ี หรือประโยคนัน้  การลงเสยีงหนักเปนลักษณะที่ปรากฏ 
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จริง  เปนลักษณะรูปธรรม  (Concrete)  ในสวนนี้จะเกี่ยวของกับการรับฟง  (Auditory)  ในแงมมุ
ของผูฟงหรือลักษณะทางสรีรสัทศาสตรของพยางคนัน้ ๆ  ในแงมมุของผูพูด  เมื่อพยางคหนกั  
(Accented  Syllables)  ปรากฏเปนพยางคที่ลงเสียงหนัก  (Stressed  Syllables)  พยางคนีจ้ะมี
ลักษณะรวมทางสทัศาสตรตางๆ  ที่ปรากฏใหรับรูได  4  ประการ  คือ  ความดัง  ระดับเสียงสูง  
ความยาวของพยางค  และคุณสมบัติของการเปลงเสียงสระและพยัญชนะ  กลาวคอื  ในแงของ สรีร
สัทศาสตร  ผูพูดจะตองใชแรงดันลงจากปอดมากกวาพยางคที่ไมไดลงเสียงหนัก  ในแงของโสต
สัทศาสตร  ผูฟงกจ็ะไดยินวาเปนพยางคทีม่ีเสียงดงัขึ้น  เปนตน 

จากขอคิดเหน็ของอเบอรครอมบี (1976) สรุปไดดังตอไปนี ้
   เร่ืองของเสียงหนกั-เสียงเบา หรือพยางคหนัก-พยางคเบาเปนเรื่องนามธรรมขณะที่
การลงเสยีงหนักเปนเรื่องรปูธรรม กลาวคือความหนกัเบาของพยางคจะเปนเพียงศักยภาพของ
พยางคเทานั้นไมใชลักษณะที่ปรากฏจริง เมื่อปรากฏใหเหน็จริงแลวก็จะเปนเรือ่งของการลงเสียง
หนกั กลาวอีกนยัหนึง่คือเร่ืองของพยางคหนัก-พยางคเบาจะเปนความรูทางภาษาของผูพูดทีจ่ะ
ทราบวาพยางคใดเปนพยางคหนัก พยางคใดเปนพยางคเบาหรือหนักระดับใด เชน หนกัสุด 
(Primary Stress),เสียงหนกันอยกวา(Secondary Stress)หรือเสียงเบาที่สุด (Weak Stress) ซึ่งใน
การใสเสียงหนักเบาในคําจะมีกฎมีเกณฑเปนแนวทางใหฝกเชนในคาํสองพยางคและทําหนาที่เปน
คําคุณศัพท (Primary Stress) จะลงทีพ่ยางคหนา  ในทางตรงกันขามการลงเสียงหนักจะไมมีระดับ 
จะมีก็แตพยางคที่ลงเสียงหนัก(Stressed Syllables) และพยางคที่ไมลงเสยีงหนัก (Unstressed 
Syllables)เทานั้นซึง่ถือวาเปนพฤติกรรมทางภาษาของผูพูดที่จะเปลงเสียงพยางคดวยลักษณะหนกั
หรือเบาตางกนั 

(2) อัญชลี  ผาสุขนิรันต (2533 : 111-221) ไดกลาวถึงการจําแนกความหนัก-เบา
ของเสียงไวดงันี้  
  1.เสียงหนักเบา (Stress) ภาษาองักฤษไดชื่อวาเปนภาษาชนิด Stress  
Language  เพราะมกีารใชเสียงหนักเบาในคํา  และในประโยคเพื่อส่ือความหมาย  เสียงหนักเบาใน
คําเรียกวา  Word  Stress  และเสียงหนกัเบาในประโยคเรียกวา  Sentence  Stress  เสียงหนกัเบา
แบงออกได  3  ระดับ  คือ 

Primary Stress ใชเครื่องหมาย   / - แสดงวาพยางคนัน้ลงเสียงหนัก 
Secondary Stressใชเครื่องหมาย ∧- แสดงวาพยางคนัน้ลงเสยีงหนกันอยกวา 
Weak Stress    ใชเครื่องหมาย ∨- แสดงวาพยางคนั้นมีเสียงเบาที่สุด 
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 1.1 เสียงหนักเบาในคํา (Word Stress) การใสเสียงหนักเบาลงในคําแตละ
คํามีหลกัเกณฑเปนแนวใหผูเรียนไดฝกฝน ดังนี ้

       1.ในคําสองพยางค และทาํหนาที่เปนคํานามหรือคําคณุศัพท Primary 
Stress จะลงที่พยางคหนา 

    2. ในคําสองพยางค และทําหนาทีเ่ปนคํานามหรือคาํคุณศัพท Primary 
Stress จะลงที่พยางคหนา ในคําสองพยางคและทําหนาที่เปนคํากรยิา Primary Stress จะลงที่
พยางคทาย 

ตัวอยาง 
 Noun/Adjective    Verb 
 Conduct    conduct 
 Contract    contract 
 Insult     insult 
 Record     record 
 Object     object 
 Subject     subject 
             3. ในคําสองพยางคข้ึนไป ถามีเสียงสระเดีย่ว หรือเสียงสระประสมปรากฏ

และพยางคนัน้ไมไดรับ Primary Stress พยางคที่มีเสียงสระดังกลาวจะรับ Secondary Stress 
สําหรับพยางคที่มีเสียงสระ / จะรับ Weak Stress 

ตัวอยาง 
extract  approve  distant 
sofa  bacon   lovely 
hostess profile   window 
desperate rhinoceros  capitalize 
female  tomato   misrepresent 
aggravate tobacco  invoice 

  4. คํา 3 พยางคข้ึนไป 
  (1)  ในคําที่มตีั้งแต  3  พยางคข้ึนไป  ควรดูที่พยางคทาย  ถาที่พยางค

ทายลง ทายดวย  -al, -ate, -ble, -lly, -lar, -ment, -y, -ty  เหลานี ้Primary Stress จะลงที่พยางคที่
สามนับจากพยางคทาย 
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 ตัวอยาง   
economical   capable 
original    explicable 
political   applicable หรือ applicable 
practical   formidable 
national   reliable 
rational    possible 

     suitable 
actually   government 
casually   parliament 
occasionally   development 
naturally   settlement 

    management 
formula    economy 
regular    biology 
popular   philosophy 
seminar   colony 

     history 
affiliate    memory 
appreciate   momentary 
associate   category 
alternate   literary 
estimate   photography 
fabricate   quantity 
indicate    prophesy 
Illustrate   humidity 

 separate   necessary หรือ necessary  
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(2) ในคําที่มีตัง้แต 3 พยางคข้ึนไป ถาลงทายดวย –ian, -ic, -ish, -sion, -
tion, -  tive, -tor, -ter Primary Stress จะลงทายที่พยางคที่สองนับจากพยางคทาย 

 ตัวอยาง 
 barbarian   economic 
 historian   domestic 
 magician   harmonic 
 mathematician   historic 
 vegetarian   statistic 
 Hungarian   romantic 
 politician   semantic 
 abolish    decision 
 establish   discussion 
 distinguish   illusion 
 accomplish   comprehension 
 donation   attractive 
 imagination   combinative 
 distinction   detective 
 computer 
 calculator 
   composor 
   director 
   radiator 

 *Primary Stress ไมไดลงที่ขางหนา  -tive 
     5.  เสียงหนกัเบาในคําประสม มีลักษณะดังตัวอยางตอไปนี้ 
           ตัวอยาง 1. คําประสมประเภท noun + noun (disyllabic) นั้น Primary 

Stress   จะตกบนคําแรก คําหลงัจะรับ Secondary Stress เชน 
       /        ^       

book case 
    bulldog 
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    cardboard 
    coalmine 
    crossword 
    duckpond 
    earthquake 
    footprint 
    gas-mask 
    nightdress 
    mail-bag 
    teapot 
    windscreen 

  ตัวอยาง  2. คําประสมประเภท noun + noun แตมี 3 พยางค 
          ก. แบบ    /   ∧   ∨ Primary Stress + secondary stress +weak stress 

 bluebottle 
 dance-music 
 dog-collar 
 grasshopper 
 lawnmower 
 newspaper 
 tape-measure 
 post office 
 shopkeeper 
ข. แบบ   /   ∧  ∨ Primary Stress + Weak Stress + Secondary Stress 

 baby-trap 
 borderline 
 buttonhole 
 chambermaid 
 copyright 
 fire-brigade 



 23

 honeymoon 
 ladybird 
 waiting-room 

 ค.แบบ   /    ∨   ∧   ∨ Primary Stress + Weak Stress + Secondary 
              Stress + Weak Stress 

 booking-office 
 engineer driver 
 lighthouse-keeper 
 power-station 
 tape-recorder 
 

 ตัวอยาง  3. ในคําประสมทีม่ีคํานามอยูทาย Primary Stress จะตกทีค่ํานาม
นั้น เชน 

ก. แบบ     ∧      /   
back-fire 
beam-ends 
downstairs 
first-class 
free-wheel 
short-term 

ข. แบบ   ∧     /   ∨สวนมากคาํนามจะเปลีย่นรูปเปน past-participle หรือ  
      คํานามเกดิจากคํา กริยา + ing 

 flat- footed 
 cold-blooded 
 pig-headed 
 down-hearted 
 good-looking 
 short-sighted 
 well-meaning 
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 ค.  แบบ   ∧    ∨     /      
 broken-heart 
 double-cross 
 ginger-beer 
 secondhand 

  ตัวอยาง  4.  คําประสมประเภทลงทายดวยคํากริยา โดยทั่วไปใส Primary 
Stress ที่พยางคหลังเชน   

 overlook 
 overrun 
 understand 

   ตัวอยาง  5.  คําประสมประเภทสรรพนามแสดงความเปนเจาของ 
โดยทัว่ไปใส Primary Stress ทีพ่ยางคหลงั 

       himself   themselves 
        herself   ourselves 
        myself   yourself 

 ตัวอยาง 6. คําประเภท two-word verbs Primary Stress จะลงที่คาํหลัง 
  get up   hand out 
  bring back  look up 
  check out  give away 
  break off  call up 

 ตัวอยาง   7.  คําทีท่ําหนาทีท่างไวยากรณ เชนเปน preposition,  
conjunction ไมใช  noun,  verb, adjective ในประโยค คําเหลานัน้สวนมาก Primary Stress จะลง
ทายทีพ่ยางคทาย 

 about   around 
  against   instead 
  again   within 
  between  among 
  behind   throughout 
  beneath  nevertheless 
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แตมีอีกกลุมหนึ่งที่ Primary Stress ลงพยางคหนา คือคําตอไปนี้ never, 
under, always, after, either, neither, therefore, whether 
             1.2 เสียงหนักเบาในประโยค (Sentence Stress)  การใสเสียงหนกัเบาในประโยค
ไมมีการใสประจําที่เชนการใสเสียงหนกัเบาในคําการใสเสียงหนกัเบาในประโยคขึ้นอยูกับอารมณ ,  
บุคลิก  ของผูพูดที่ตองการจะสั่งอะไรตรงไหนในประโยคกับผูฟง  การใชเสียงหนักเบาในประโยคจึง
เกี่ยวของกับการใชเสียงสงูต่าํ  เปนเรื่อง  pitch  +  intonation  ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะของ
อารมณและบุคลิกของผูพูดแตละคน  ซึง่อาจจะแบงเปนประเภทตาง  ๆดังนี ้
 1.  เสียง  Falling  มี  2  ชนิด  low-falling ( \ )   high-falling (\ )  แสดง
ความแนใจ , เปนธรรมดา, ไมนาสนใจ,  นาเบื่อ  จะใชเสียง  low-falling  ( \ )  เร่ิมตนและเสียงต่ํา
ตลอด  เชน 
    \How  are  you  going  to  do  it?  (ไมคอยสนใจ) 
   \No. Yesterday.  (แนใจ) 
   \ Are  you  coming?  (ไมสนใจจะมาหรือไมมา) 
   \ Count  them.  (ดวยความแนใจ) 

  การลงเสยีงหนักในประโยค (Sentence Stress)  คําแตละคําจะตองมี Primary 
Stress 1 แหง แตเมื่อนําเอาคํามาเขียนเรยีงเขาประโยค พยางคที่ไดรับ Primary Stress อาจลดลง
เปน secondary stress หรือ Weak Stress ได หมายความวาคาํทีน่ํามาเขียนเขาประโยคนั้น จะ
ไดรับการลงเสยีงหนักไมเทากัน ข้ึนอยูกับชนิดของคํา และความรูสึกของผูพูดวาตองการเนนคําใด 
-  ชนิดของคําที่ตองลงเสียงหนกัในประโยค 

      ชนิดของคําทีต่องลงเสียงหนักในประโยคไดแก 
      1.   คํานาม   (Noun)        เชน table, uncle, television และชื่อเฉพาะ 

 (proper nouns) เชน Mary Cornell Robert 
       2.   คํากริยาหลัก (Principle Verbs) เชน keep, search, sing, repeat  
announce 
       3. คําคุณศัพท (Adjective)เชน happy, angry, hungry, positive, grey, steady
      -คําบอกจํานวนเมื่อใชเปนคุณศัพท (Numerals) :” one thirteen twenty 
      -คํา Demonstrative Adjectives : this that these those 
 4. คํากริยาวเิศษณ (Adverbs) เชน usually, beautifully, gracefully, very, then 
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      5.คําปฤจฉา (Interrogatives) เชน  who, whom, which, when, where, why, 
how ซึ่งใชในประโยคคําถาม ไมไดใชเปนคําสรรพนามแทนคํานามที่มาขางหนา (Relative 
Pronouns) 
       6.คําแสดงปฏิเสธ (Negative) ไดแก not 

      ชนิดของคําที่ไมตองลงเสยีงหนกัไดแก 
  1. คํานําหนานาม (Articles) ไดแก a, an, the 
  2. คําสรรพนาม (Pronouns) 

- Personal pronouns เชน I, you, he, she, it ,they 
- Possessive pronouns เชน my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our 

ours, their, theirs 
- คํา one หรือ ones เมื่อใชเปนสรรพนาม 

     3. คํากริยาชวย (Auxiliary Verbs) เชน can, shall, will, would, must, should 
             4. คําบุพบท (Prepositions) เชน at, for, from, of, in, to, under 
            5.  คําสันธาน (Conjunctions) เชน and, as, but, or since 
                  6. คํา Relative Pronouns เชน who, whom, which, when, where, เมื่อใชเปน
สรรพนามแทนคํานามที่มาขางหนา 
            7.  คํา กริยา to be กับ to have เมื่อเปนกริยาหลกั (Principle Verbs)  
ของประโยค 
  ตัวอยางการลงเสียงหนักในประโยคโดยใชเกณฑที่ไดกลาวมา 

1. This book is very useful. 
2. That dress looks good on her. 
3. Her aim is to speak better English. 
4. Don’t forget to keep your check book. 
5. Did you get there on time? Yes,I did. 
ตัวอยางประโยคทั้ง 5 ประโยคที่ยกมานี้เปนการลงเสียงหนักแบบธรรมดา (Normal 

Sentence Stress) แตในชีวิตจริง ผูพูดมกัจะลงเสยีงหนักที่คํา ซึง่ตองการจะเนน การลงเสยีงหนัก
ชนิดนี้ เรียกวา Emphasis หรือ Contrast ดังนัน้ชนิดของคําที่ไมตองลงเสยีงหนกัในประโยค อาจ
กลายเปนคําทีไ่ดรับ Primary Stress ได ดังตัวอยางตอไปนี ้

 1. เมื่อผูพูดตองการเนนคาํนั้น (Emphasis) เชน 
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- The teacher asker him to say the word “they” two times. 
- She wrote the article “a” on the board. 

โดยปกติคํา “they” และ “a” เปนคําที่ไมตองลงเสยีงหนกั เพราะเปนคําสรรพนาม และคํานําหนา
นามตามลําดบั แตในประโยคที่ยกมาทั้งสองประโยคนี ้ ผูพูดตองการเนนคาํ “they” และ “a” คําทัง้
สองจึงไดรับ Primary Stress  อานวา / e / และ /e/ ตามลําดับ 
  2. เมื่อตองการเนนคํา (Emphasis) โดยเฉพาะเมื่อคํานัน้ตามหลังคาํ“really” เชน 
         -     I really am too exhausted to walk. 

    -    Mary really has to go see her mother. 
คํา “ am” และ “has” ในประโยคทัง้สอง  ตองอานลงเสยีงหนัก  /æm/ และ  /hæz /ตามลําดับ 

3.  เมื่อตองการแสดงความแตกตางระหวางคําสองคาํ  (Contrast)  เชน 
     -  I  said  inside  the  drawer , not  outside  the drawer. 
     -  They  travel  to  and  from  the  airport. 
     -  The  train  will  arrive  at  eight  o’clock , not  nine  o’ clock. 
     -  Does  John  want  to  buy  a  house , or  rent  a  house? 
     -  Is  the  letter  on  the  desk , or  in  the  desk? 

  ขอสังเกต  คาํที่ปกติไดรับ  Primary  Stress  ในการลงเสียงหนักแบบ  Normal  
Sentence  Stress  ในการลงเสียงหนักแบบ  Emphasis  และ  Contrast 
การเปลี่ยนแปลงเสียงสระในคําที่ไมตองลงเสียงหนกัในประโยค 
-   คําสรรพนาม (Pronouns)      เมื่อปรากฏตามลําพงั           เมื่อปรากฏภายในประโยค 

                     จะลงเสียงหนกั                      จะไมลงเสยีงหนัก 
                                                              (Stressed)                           (Unstressed) 
            me                                          /mi/                /mI/ 

we      /wi/      /wI/ 
you      /yu/      /yU/ 

            them              /ðεm/      /ð�m/ 
who      /hu/      /hU/ 

- คํากริยาชวย  (Auxiliary  Verb) 
be      /bi/      /bI/ 
was      /waz/       /w�z/ 
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are     /ar/       /  / 
have    /hæv    /h�v/ 
had       /hæd    /h�d/ 
shall      /ƒæl/     /ƒ�l/ 
could      /kUd/      /k�d/ 
do      /du/      /dU,d�/ 

- คําบุพบท (Prepositions)    เมื่อปรากฏตามลําพัง  เมื่อปรากฏภายในประโยค 
           จะลงเสยีงหนัก        จะไมลงเสียงหนัก 
             (Stressed)            (Unstressed) 
           at            /æt/                                          /�t/ 
           for                        /f�r/     /f�/  
- คําบุพบท (Prepositions) 
 from    /fram/    /fr�m/ 
            of    /av/    /�v/ 
            to    /tu/    /tU,t� 
- คําสันธาน (Conjunctions)  เมื่อปรากฏตามลําพงั  เมื่อปรากฏภายในประโยค 
           จะลงเสยีงหนัก        จะไมลงเสียงหนัก 
             (Stressed)            (Unstressed) 
 and    /ænd/    /�nd,�n/ 
 as    /æz/    /�z/ 
 or    /�r/    /�/ 
 that    /ðæt/    /ð�t/ 
- คํานาํหนานาม (Articles) 
 a    /e/    /�/ 
 an    /æn/    /�n/ 
 the    /ði/    /ðI,ð�/ 
 

  จากแนวคิดของอัญชลี (2533) สรุปไดวา เสียงหนกัเบาแบงออกได  3  ระดับ  คือ 
 Primary  Stress            ใชเครื่องหมาย      / - แสดงวาพยางคนัน้ลงเสียงหนัก 
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Secondary  Stress       ใชเครื่องหมาย    ∧-แสดงวาพยางคนั้นลงเสยีงหนักนอยกวา 
Weak  Stress    ใชเครื่องหมาย      ∨-แสดงวาพยางคนัน้มีเสียงเบาที่สุด 

เสียงหนกัเบาในคําเรียกวา  Word  Stress การใสเสียงหนกัเบาในคําจะมีกฎมีเกณฑเปนแนวทางให
ฝก เสียงหนักเบาในประโยคเรียกวา  Sentence Stress การใสเสียงหนกัเบาในประโยคไมมีการใส
ประจําที่เหมือนการใสเสยีงหนกัเบาในคํา การใสเสียงหนักเบาในประโยคขึ้นอยูกับอารมณ ,  
บุคคลิก  ของผูพูด การใชเสยีงหนักเบาในประโยคเกี่ยวของกับการใชเสียงสงูต่ํา  เปนเรื่อง  pitch  +  
intonation  ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะของอารมณและบุคลิกของผูพูดแตละคน คํายอยทีน่าํมา
รวมเปนประโยคนั้น จะไดรับการลงเสยีงหนกั-เบาไมเทากัน ข้ึนอยูกบั 1) ชนิดของคํา  2) ความรูสึก
ของผูพูดที่ตองการเนนคําย้าํ 
 
 1.4.2  หนวยจังหวะในประโยค  (Rhythm  Unit) 
   จากแนวคิดของอัญชลี (2533) กลาววา ในบางภาษา  ทกุพยางคจะมีชวงจังหวะที่
เทา  ๆ  กัน  แตสําหรับภาษาอังกฤษ  การพูดมีหนวยจังหวะที่จัดเปน  Rhythm   Unit  ในหนวย
จังหวะหนึง่หรอื  Rhythm  Unit  หนึง่  จะประกอบดวยกลุมคําที่มีความสัมพนัธทางไวยากรณ  
ดังนัน้  ในประโยคสั้น  ๆ  อาจจะมีเพียงหนึ่งหนวยจงัหวะหรือ  1  Rhythm  Unit  ซึ่งหมายความวา
ทั้งประโยคไมสามารถจะแบงออกเปนกลุมคําที่มีความเกีย่วพนัทางไวยากรณไดมากกวา  1  กลุม  
ลักษณะเชนนีจ้ะมีการพูดภายใน  1  ชั่วขณะของลมหายใจโดยไมตองมีการหยดุเวนระยะหายใจ
กอนที่จะพูดจบประโยค  แตในประโยคยาวซึง่ตามปรกติจะสามารถแบงออกไดเปนหลายกลุมตาม
ความสัมพันธทางไวยากรณ  แตละกลุมจะตองพูดโดยมีการเวนระยะจากกันดวยการหยุด  และ
ข้ึนอยูกับผูพูดวาตองการเนนที่จุดใด  อารมณขณะที่พดูเปนอยางไร  ผูพูดอาจจะไมหยุดทุกครั้งเมื่อ
หมดกลุม  (Rhythm   Unit)  แตที่แนนอนคือผูพดูจะไมหยุดภายในกลุมคําที่เกีย่วพันกันทาง
ไวยากรณ  (Rhythm  Unit) 
ตัวอยาง 

 The  pretty  little  girl     |       is  the  new  secretary. 
  1  rhythm  unit  1  rhythm  unit 

 กลุมแรกเปนนาม  และชวยขยายนามทาํหนาที่เปนประธาน 
 กลุมหลงัเปน  verb  to  be  และ  predicate 
 The  pretty  little  girl       |        will  have  gone  before 
 1  rhythm  unit  1  rhythm  noon  unit 
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 กลุมหลงัเปน  Verb   และสวนขยาย 
 He  came  to  our  house          in  the  new  station  wagon. 
 1   rhythm  unit  1  rhythm  unit 
 กลุมแรกเปน  1  ประโยคสัน้  ม ี ประธาน  กริยา  กรรม 
 กลุมที่สองเปนวลีขยายกรรมของประโยค  (Our  House) 
 Jim , | who  is  our  football  star,      | won  the  scholarship. 
 1  rhythm  unit         1   rhythm  unit                         1  rhythm  unit 
 Jim  เปนบุคคลที่ผูพูดตองการเนน 
 Who  is  our  football  star  เปน  clause  ขยาย  Jim 
 Won  the  scholarship  เปนกลุม  verb  และ  object 
 Personally,          I  wouldn’t  want  it. 
 1  rhythm  unit        1  rhythm  unit 
 Personally  เปน  adverb  ขยายทั้งประโยค  จงึตองหยดุกอนขึ้นประโยค 

  คําที่เปนองคประกอบทางไวยากรณ  เชน  articles  เชน  a,  an,  the,  auxiliary  
เชน  will,  would,  shall,  should,  can,  preposition  เชน  to,  for,  of,  in,  after  คําเหลานี้ไม
ลงเสียงหนัก  ถาผูพูดไมตองการเนนจะใช  unaccented  forms  เสมอ   

 สรุปไดวา การพูดภาษาองักฤษนั้นมีหนวยจังหวะที่จัดเปน  Rhythm   Unit  ใน
หนวยจงัหวะหนึง่ จะประกอบดวยกลุมคําที่มีความสัมพันธทางไวยากรณไมสามารถแยกออกเปน
คํา ๆ ได ตองออกเสียงทุกคาํประสานไปดวยกนัเปนหนวยจงัหวะ ลักษณะเชนนี้จะมีการพูดภายใน  
1  ชั่วขณะของลมหายใจโดยไมตองมีการหยุด สําหรับในประโยคที่แบงออกไดเปนหลายหนวย
จังหวะตามความสัมพันธทางไวยากรณ  แตละหนวยมกีารพูดเวนระยะจากกนั แตผูพูดจะไมหยุด
ภายในกลุมคําที่อยูในหนวยจังหวะ (Rhythm  Unit) เดียวกนั 
 
 1.4.3 ระบบเสียงหนักเบาในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

       มาลมเบอรก (Malmberge 1963 อางถงึใน ปรัศนียา  จารุสันต 2540) ไดจําแนก
ภาษาตามระบบเสียงหนกัเบาออกเปนสองประเภทคือ 
                       1. ภาษาที่มรีะบบเสียงหนกัเบาคงที ่  (Fixed Stress Language) หมายถงึ ภาษาที่
ตําแหนงของพยางคหนักในคําหลายพยางคตายตวั ภาษาประเภทดังกลาวจะมีกฎเกณฑที่มา
กําหนดไวอยางแนชัดวาพยางคใดในคําจะเปนพยางคหนัก เชนในภาษาฝรั่งเศสตําแหนงของ
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พยางคหนักจะอยูทีพ่ยางคทายของคํา ในขณะที่ภาษาฟนนิชและภาษาเชค พยางคแรกของคําจะ
เปนพยางคหนัก สําหรับภาษาละตินตําแหนงดังกลาวจะอยูทีพ่ยางคที่สองหรือสามจากทาย ทัง้นี้
ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของพยางคที่สองจากทาย ภาษาประเภทดังกลาวนี้ ไฮแมน (Hyman 1975:204 
อางถงึใน ปรัศนียา  จารุสันต 2540) ไดใหขอคิดเห็นวานอกจากตําแหนงของพยางคหนักในคําจะ
เปนสิ่งที่คาดคะเนได (Predictable) แลวระบบเสียงหนักเบาในภาษาดังกลาวไมใชหนวยสาํคัญที่
ทําใหความหมายของคาํตางกนั (Nonphonemic) แตตําแหนงของพยางคหนกัก็มหีนาทีท่าง
ภาษาศาสตรในการบอกขอบเขตของคํา (Demarcative Function) 

2. ภาษาที่มีระบบเสียงหนักเบาไมคงที ่ (Free Stress Language) ภาษาที่จัดวา
เปนภาษาทีม่ีเสียงหนักเบาไมคงที่ไดแกภาษาที่ตาํแหนงของพยางคหนักอาจจะอยูที่พยางคใดในคํา
ก็ได การลงเสียงหนกัในภาษาประเภทนีม้ีบทบาทสาํคัญทางภาษาศาสตร กลาวคือการเปลี่ยน
ตําแหนงของพยางคจะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนไป ไฮแมน (Hyman 1975 : 204) กลาววา
เสียงหนกัเบาในภาษาเหลานี้เปนหนวยเสยีงสําคัญที่ทาํใหความหมายของคําแตกตางกนั
(Phonemic) ตัวอยางของภาษาที่มีเสยีงหนักเบาไมคงทีก่็คือภาษาองักฤษ ดังเชนในคํา object ที่มี
พยางคแรกเปนพยางคหนักจะเปนคาํนามหมายถงึสิ่งของในขณะที่ object ซึ่งพยางคที่สองเปน
พยางคหนักจะเปนคํากริยาหมายถงึโตแยงหรือคัดคานเปนตน 

จากผลการศึกษาของสุดาพร ลักษณียนาวนิ (2531) เร่ืองตําแหนงของพยางคหนัก
ในคําตาง ๆ และบทบาททางภาษาศาสตรของระบบเสียงหนกัเบา พบวาภาษาไทยเปนภาษาที่มี
ระบบเสียงหนกัเบาแบบคงที ่(Fixed Stress) ในขณะที่ภาษาองักฤษจะมีระบบเสียงหนกัเบาแบบไม
คงที่ (Free Stress)  

ซึ่งผลการวิเคราะหดงักลาวขางตน สอดคลองกับงานวิจยัของฟุงเฟอง  เครือตราชู  
(Kruatrachue 1960)  ที่ไดทาํการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยกับระบบเสยีง
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะหลงัจากที่ไดขอมูลการเปรียบตางของระบบเสียงทั้งสองแลว นําผลการ
วิเคราะหนัน้ไปตรวจสอบกบัการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย  จํานวน  20  คน  และสรุป
ปญหาการออกเสียงภาษาองักฤษของคนไทย  ในสวนของลักษณะเสยีงซอนไวดังนี ้

…In  matters  of  pronunciation  in  English;  stress,intonation, juncture  
and  pitches  are  very  important.  Thai  students  find  them  difficult,  in  spite  of  their  
mastery  of  all  the  sounds  of  English,  either  because  the  above  features  do  not  
appear  in  their  language,  or  because  of  the  role  that  tone  plays  in  the  Thai  
language (Kruatrachue,1960:10) 
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…As  observed,  what  is  sure  to  be  found  in  the  intonation  of  Thai  
speakers  is  the  sharp,  clear  cut,  up – and – down  pitch  contour.  This  is  mainly  the  
result  of  the  Thai  tonal  pitch  which  is  located  on  single  syllables  instead  of  
groups  of  syllables  as  in  English,  and  partly,  of  the  Thai  syllable  juncture,  and  the  
tendency  to  group  syllables  into  larger  units   before  pause.  It  should  be  noted,  
too,  that  deficiency  in  reading  ability  may  also  be  a  cause  of  staccato  English  
pronunciation  of  Thai  students.  (Kruatrachue,1960:190) 

จะเหน็ไดวาในการออกเสียงภาษาอังกฤษนัน้ลักษณะเสียงซอนเปนปญหาสาํคัญ   
สําหรับคนไทยเสียงเหลานี้ไดแก เสียงหนกัเบา,ทํานองเสียง, ชวงตอของเสียง  และ

ระดับเสียงสูงต่ํา  แมวากลุมตัวอยางในการศึกษาของ ฟุงเฟอง  เครือตราชู  (Kruatrachue,  1960)  
จะมีความชํานาญในการออกเสียงทุกเสยีงในภาษาองักฤษแลวก็ตาม  ซึง่ปญหาดังกลาวนัน้  ไดมี
การอธิบายวา  เกิดจากการที่ลักษณะเสยีงซอนดังกลาวไมปรากฏในภาษาไทย  หรือเพราะเสียง
วรรณยุกตในภาษาไทยเขามามีอิทธิพลตอการออกเสียงเหลานัน้  การที่คนไทยมกีารลงเสยีงหนักที่
พยางคทายคาํเปนปญหามากในการพูดภาษาองักฤษ  เนื่องจากในภาษาอังกฤษไมคอยมีการลง
เสียงหนกัหรือเนนเสียงทีพ่ยางคทาย  และภาษาไทยยงัใชเสียงวรรณยุกตในพยางคเดี่ยว ๆ  แทนที่
จะเปนกลุมดังในการใชเสยีงสูงต่ําในภาษาอังกฤษ  ลักษณะเหลานี้มีผลใหการพูดภาษาองักฤษ  
เสียงจะมีลักษณะขาดตอนเปนหวง  ๆ 

ผลการศึกษาวิจัยขางตน ไดสรางขอสังเกตที่นาสนใจในการศึกษาเรือ่งระบบเสียง
ซอน  (Suprasegmentals) ตอมาเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ในเรื่องเนนหรือการลงเสียงหนกั
เบา  ความแตกตางของระบบเสียงหนกัเบาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ไดมีการศึกษาที่
สนับสนนุผลสรุปดังกลาว  คือในงานวิจัยของ นิตยา  วัยโรจนวงศ  (2527)  เร่ือง  “การศึกษาเปรยีบ
ตางของระบบเสียงหนกัเบาในภาษาองักฤษและภาษาไทย  และการวเิคราะหขอผิดในการออกเสยีง
ศัพทแพทยหลายพยางคในภาษาองักฤษ”  พบวา  ระบบเสียงหนกัเบาของคําพยางคเดยีวใน
ภาษาไทย คลายกนักับระบบเสียงหนกัเบาของคําพยางคเดียวในภาษาอังกฤษ  คนไทยจึงไมคอยมี
ปญหามากนกัในการออกเสียงคําภาษาอังกฤษพยางคเดียว  สวนระบบเสียงหนกัเบาของคาํหลาย
พยางคและประโยคในภาษาไทยนัน้  แตกตางกันจากระบบเสียงหนักเบาของคําหลายพยางคและ
ประโยคในภาษาอังกฤษอยางมาก  กลาวคือ  ภาษาองักฤษมีระบบเสียงแบบไมคงที่  พยางคหนกั
อาจจะอยูที่ตาํแหนงใดในคาํก็ได  สวนมากมักจะอยูทีพ่ยางคแรก  ในขณะที่ระบบเสียงหนกัเบาใน
ภาษาไทยเปนระบบคงที ่ พยางคหนกัเปนเอกของคําหลายพยางคนัน้จะอยูที ่
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พยางคทายเสมอ (ยกเวนในคําซ้ําบางประเภท)  ซึ่งนอกจากระบบเสียงหนกัเบาที่มีลักษณะ
แตกตางแลวยงัทาํหนาที่ในภาษาแตกตางกนัอีกดวย 

แมวา “เสียง” เปนเรื่องสาํคัญของทักษะการพูดภาษาองักฤษ แตการเรียนการสอน
เร่ืองเสียงในภาษาตางประเทศ ครูทุกคนจะพบวา นักเรียนไมสามารถเลียนเสยีงบางเสยีงในภาษา   
นั้น ๆ ได แมวาครูจะพยายามใหออกเสียงซ้ํา ๆ หลายครั้ง (สุภาภรณ  ทองใบ 2538:7) ในเรือ่ง
ดังกลาว ฟรายส (Fries 1957 : 10) กลาววา ถาเราวิเคราะหภาษาตางประเทศภาษาใดภาษาหนึง่
ตามหลกัภาษาศาสตร จะพบวา ไมมีเสียงใดในภาษานัน้เหมือนกันทกุประการกับเสียงในภาษาเดิม
ของเรา ดังนัน้ความแตกตางระหวางเสยีงของภาษาทัง้สองจึงเปนปญหาของผูเรียน มยุรี  บารมี 
(2526) ไดศึกษาความสามารถของนักเรียนไทยเกี่ยวกับการพูดภาษาตางประเทศ พบวา เสยีงใน
ภาษาตางประเทศใดที่ไมมีในภาษาแมหรือ เสียงที่มีในภาษาแมแตไมไดใชในตําแหนงเดียวกันกับ
ในภาษาแมจะเปนปญหาของผูเรียนไมวาจะเปนทักษะการฟง หรือการพูดก็ตาม 

อยางไรก็ด ี นอกจากสาเหตุของความแตกตางกนัในเรื่องเสียงและระบบเสียง
ระหวางภาษาแมและภาษาตางประเทศของผูเรียนแลว จากคาํกลาวของนักวิชาการและผลการวจิัย
ของนักการศึกษาที่ผานมา ยงัแสดงถงึความเกี่ยวของของเรื่องเสยีงกับผูเรียนภาษาตางประเทศใน
ลักษณะทีว่า จะเกิดแทรกแซงของเสียงในภาษาแมของผูเรียนสูการรบัรูและการแสดงออกของ
ผูเรียนในเรื่องของเสียงภาษาตางประเทศ เชน คํากลาวของ ลาโด (Lado 1961 :14) จากขอความ
ที่วา  If we now place two speakers of different language facing each other in a similar 
diagram, when each listener hears an utterance in a foreign language he is learning, his 
set of native language habits cannot be eliminated at will, and he hears units of sound, 
words, phrases and sentences that are those of his own language, that is he distorts what 
he hears Similarly when he attempts to speak in a foreign language, he transfers the 
entire sound system of his native language to the foreign language. หากเรานาํเสนอบทเรียน
ภาษาอังกฤษที่เหมือนกัน กับผูเรียนสองคนที่มีภาษาแมตางกันในทักษะการฟง  ระบบเสยีงที่
คุนเคยเปนปกติวิสัยในภาษาแมเปนสิง่ที่ไมสามารถควบคุมไดตามใจ  และเมื่อผูเรียนไดยินหนวย
เสียง คํา วล ี และประโยค จึงนําระบบเสียงในภาษาแมไปเบี่ยงเบนสิ่งที่ไดยนิ ในทํานองเดยีวกนั 
เมื่อผูเรียนพยายามที่จะพูดภาษาตางประเทศ ผูเรียนมักนําระบบเสียงในภาษาแมไปสูการพูด
ภาษาตางประเทศดวย 
  สรุป ภาษาจาํแนกตามระบบเสียงหนกัเบาไดสองประเภทคือ ภาษาที่มเีสียงหนัก
เบาคงที่ (Fixed Stress Language ) หมายถึง ภาษาที่ตาํแหนงของพยางคหนกัในคําหลาย 



 34

พยางคตายตวั มีกฎเกณฑที่มากําหนดไวอยางแนชัด กับภาษาที่มีระบบเสียงหนักเบาไมคงที่ (Free 
Stress Language) ตําแหนงของพยางคหนกัจะอยูที่พยางคใดในคาํก็ได ภาษาอังกฤษ  มีระบบ
เสียงแบบไมคงที่  พยางคหนกัอาจจะอยูที่ตําแหนงใดในคําก็ได  สวนมากมกัจะอยูทีพ่ยางคแรก  
ในขณะที ่  ระบบเสียงหนกัเบาในภาษาไทยเปนระบบคงที ่ ซึง่เปนปญหาสําคัญสําหรับผูเรียน
ภาษาตางประเทศ เพราะ “ เสียง” นับเปนองคประกอบสําคัญของการพูด และมกัทําใหเกิดปญหา
ความยุงยากในการพูดของผูเรียนอยางยิง่ ทัง้นี้เนื่องจาก ไมเพยีงแตผูเรียนจะตองประสบปญหา
เกี่ยวกับระบบเสียงที่ไมคุนเคยแลว ผูเรียนยงัถูกครอบงําดวยอิทธพิลของการแทรกแซงทางภาษา 
ของภาษาแมอีกดวย 
 
2. แนวคิดเกีย่วกับการเรยีนรูภาษา 

ปจจุบันแนวคดิเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาตางประเทศที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือ
ทฤษฎีการรับรูภาษาที่สอง  (Second  Language Acquisition  Theory)  ของ  แครชเชน  และเทอร
เรล  (Krashen  and  Terrell.1981 :26) ซึ่งกลาววาเกิดขึ้นได  2  ลักษณะดังนี ้

2.1 การรับรูภาษา  (Acquisition) 
2.2 การเรียนรู  (Learning) 
2.1 การรับรูภาษา  (Acquisition)  เปนกระบวนการรับภาษาที่ไมรูสึกตัว  (Pick  it  up  

Unconsciously) ทั้งนี้เพราะผูรับภาษาจะไมตองคอยระวังในขอเท็จจริงที่วาพวกเขากําลงัรับภาษา 
แตจะระวังในขอเท็จริงทีว่าพวกเขากาํลังใชภาษาเพื่อการสื่อสารจะไมระวังในกฎเกณฑของภาษาที่
ไดรับ แตจะมีความรูสึกของความถูกตอง  การรับภาษาจะเกิดขึ้นเมื่อผูรับเขาใจในขอความทีเ่ปน
ภาษาเปาหมาย  การปอนปจจัยที่ไมไดความหมายจะไมชวยในการรับภาษาเหมือนเชน  การฟง
วิทยทุี่ใชภาษาที่ไมเคยรูจกัมากอน  เราจะรับรูภาษาวาเขาพูดอะไรมากกวาเขาพูดอยางไร 

ดงันัน้การรับรูภาษา  (Acquisition) จะสามารถเกิดขึน้ไดตอเมื่อคนรับเขาใจขอความใน
ภาษาเปาหมาย  (Target  Language)   

 2.2 การเรียนรูภาษา  (Learning) เปนการเรียนรูที่รูสึกตัว  รูกฎเกณฑ  ระมัดระวงัใน
การใชกฎเกณฑ  และสามารถที่จะพูดเกีย่วกับกฎเกณฑได  เปนการเรียนรูที่รูภาษา  (Knowing   
About  a  Language)  การแกไขความถูกตอง  จงึมปีระโยชนสําหรับการเรียนรูที่รูสึกตัวเพราะจะ
ชวยใหผูเรียนไดแสดงออกถึงแบบของความถูกตองทางกฎเกณฑ  ยกตัวอยาง  เชน  นักเรียนคน
หนึง่ทีเ่รียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองพูดวา  “I  goes  to  school  every  day.”  แลวครูไดซ้ํา
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ประโยคโดยการแกไขใหม  ผูเรียนจะถูกทาํใหเชื่อวาการลงทายดวย  “s”  จะไปพรอมกับบุรุษที ่  3  
ไมใชบุรุษที่  1  และเปลี่ยนแปลงความรูสึกที่รูตัวของผูเรียนในเรื่องกฎเกณฑ 

การสอนอยางเปนพธิีการมีความจาํเปนที่จะใหเกิดการเรยีนรู  (Learning)  และการ
แกไขความผิดจะชวยพัฒนาไปสูการเรียนรู  รูกฎเกณฑ  การเรยีนรูตามหลักของทฤษฎีจะไม
สามารถนําไปสูการรับรูได  (Richards  and  Rodgers.  1986 : 131) 
       ความแตกตางของการเรยีนภาษา  2  ระบบ  คือ  การรับรูภาษา  และการเรียนรูภาษา
สรุปไดดังนี้  (กาญจนา  ปราบพาล  1984 : LA1) 
       การเรียนรูภาษา  (Learning) 

1. ภาษาที่สอนจะเนนแตละจุด  แยกองคประกอบของภาษาเปนสวน  ๆ 
2. ลักษณะของภาษาที่สอนเนนความรูเร่ืองกฎ  (Usage) 
3. ผูเรียนมีความรูทางภาษาจาํกัดแคความรูทางไวยากรณ  (Linguistic  

Competence)   
4. ผูสอนใหความสําคัญกับความถูกตอง  (Accuracy)  และรูปแบบ  (Form ) 
5. เปนกระบวนการเรียนแบบรูตัว  (Conscious  Learning) 
6. ผูเรียนจะเกิดความรูจริง  (Explicit Knowledge) 
การรับรูภาษา  (Acquisition) 
1. ภาษาที่สอนจะไมแยกองคประกอบของภาษา  ศัพท  โครงสราง  และการใชภาษา

แยกกันไมได 
2. ลักษณะของภาษาที่สอนเนนความสามารถทางการใช  (Use) 
3. ผูเรียนมีความรูทั้งไวยากรณ  และความสามารถใหการสือ่สาร  (Communicative  

Competence) 
4. ผูสอนใหความสําคัญกับความสามารถในการสื่อสาร  (Fluency)  และ  

ความหมาย  (Meaning) 
5. เปนกระบวนการเรียนรูแบบไมรูตัว  และคอย  ๆ  ไดภาษา  (Unconscious  

Learning) 
6. ผูเรียนจะเกิดความรูแฝง  (Implicit Knowledge) 
สรุปไดวา ในการเรียนรูภาษาที่สองนัน้ การรูภาษา (Acquisition) จะชวยใหผูเรียนใช

ภาษาไดอยางคลองแคลว สวนการเรียนแบบเรียนภาษา (Learning) จะชวยในการตรวจสอบความ
ถกูตองของภาษา 
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3.แนวคิดเกีย่วกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวนัได  ซึ่งนอกจากผูเรียนจะตองมคีวามรูเรื่องไวยากรณหรือกฎเกณฑทางภาษา
แลว  ผูเรียนตองมีความรูในสิ่งที่อยูนอกเหนือจากกฎเกณฑของภาษา  เชน  บทบาททางสงัคม  เจต
คติของคูสนทนา  ซึ่งลิตเตลิวูด (Littlewood  1981)  ใหความเหน็วา  แนวความคิดของการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารมิไดปฏิเสธแนวความคิดของวิธีการเรียนการสอนแบบเนนโครงสรางเสยีทเีดียว
เพียงแตขยายขอบเขตของวัตถปุระสงคออกไปโดยเนนการที่ผูเรียนสามารถฝกฝนสิ่งที่ตนเองไดรับ  
กับสถานการณที่ตองสื่อสารโตตอบจริงๆ 

ฮารเมอร (Harmer  1980  อางถึงใน สมใจ  สืบวัฒนพงษกุล 2537)  แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารวา  สมรรถวิสัยในการสื่อสารตามแนวคิดของ
ไฮมส  (Hymes 1981)  ซึ่งใหความหมายของ  “ความสามารถหรือสมรรถวิสัยในการสื่อสาร” วาเปน
ความสามารถในการใชภาษาหรือตีความภาษาไดถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปฏิสัมพนัธกับบุคคลอืน่ๆ
ในสังคม  โดยเปนความสามารถทีจ่ะรูไดวาเมื่อไรควรพดู  ควรพูดอะไร  กับใคร  ที่ไหน  และใน
ลักษณะอยางไร  ซึ่งความสามารถเหลานี้เปนความสามารถทีเ่จาของภาษาที่อยู  จึงสามารถทีจ่ะ
เลือกใชภาษาไดอยางถกูตองตามกฎเกณฑไวยากรณและเหมาะสมกบัสถานการณ  แตสําหรับ
ผูเรียนทีเ่รียนภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สองนั้น  ควรเนนที่ประสิทธิภาพในการสื่อสารมากกวา
ซึ่งสอดคลองกับ  สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 : 109)  ที่กลาววาจุดมุงหมายของวธิีสอนตามแนวการ
สอนเพื่อการสือ่สารนั้นมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อส่ือความหมายได  โดยเฉพาะอยางยิง่การ
ใชภาษาไดอยางเหมาะสมกบัสภาพสังคม 

สรุปไดวาการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนัน้เนนถึงการใช
ภาษา (use) ของผูเรียนมากกวาหลกัหรอืกฎเกณฑการใชภาษา (usage)  และใหความสําคัญกับ
ความคลองแคลวในการใชภาษาแตมิไดหมายความวาจะละเลยความถูกตองของภาษา  ดงันัน้การ
เรียนการสอนแนวนีจ้ึงเนนการทํากิจกรรมเพื่อฝกการใชภาษาที่ใกลเคยีงสถานการณจริงใหมาก
ที่สุด 

 
3.1  การสอนการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

การพูดเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจ และความรูสึกใหผูฟงไดรับรูและ
เขาใจจุดมุงหมายของผูพูด ดังนัน้ ทักษะการพูดจงึเปนทักษะที่สําคญัสําหรับบุคคลในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพธุรกิจตาง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศทกัษะ 
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การพูดจงึนับวาเปนทกัษะที่สําคัญและจาํเปนมากเพราะผูทีพู่ดไดยอมสามารถฟงผูอ่ืนพูดไดเขาใจ 
และจะชวยใหการอานและเขียนงายขึ้นดวย อยางไรก็ตาม ทักษะการพูดเปนทกัษะทางภาษาที่
ซับซอนและเกดิจากการฝกฝนเปนเวลานาน ไมใชเกิดจากการเขาใจและจดจํา (สุมิตรา  อังวัฒนกลุ 
2535 : 167) สําหรับวธิีการสอนพูดที่นยิมใชในปจจุบันคือการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร ไดมีผูเสนอ
ข้ันตอนการสอนทกัษะการพูดและการจดักิจกรรมเพื่อการสื่อสารไวตาง ๆ กันดงันี ้

สกอตต (Scott 1981 : 70)  ไดเสนอขั้นตอนในการสอนทักษะพูด  ดังนี ้
1.   ข้ันบอกวตัถุประสงคคือ  ผูสอนควรจะบอกใหผูเรียนรูถงึสิ่งที่จะเรียน 
2.  ข้ันเสนอเนื้อหา  การเสนอเนื้อหาควรอยูในรูปบริบท  ผูสอนจะตองใหผูเรียน 

สังเกตลักษณะของภาษา  ความหมายของขอความที่จะพูด  ซึง่จะตองขึ้นกับบริบท  เชน  ผูพูดเปน
ใคร  มีความรบัผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร  ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร  ส่ิงทีพู่ด  สถานทีพู่ด
และเนื้อหาทีพ่ดูมีอะไรบาง 

3.  ข้ันการฝกและการถายโอน  การฝกจะกระทาํทนัทหีลังจากเสนอเนื้อหา  อาจ
ฝกพูดพรอมๆกัน  หรือเปนคู  ผูสอนควรใหผูฟงไดยนิไดฟงสาํนวนภาษาหลายๆแบบ  และเปน
สํานวนภาษาที่เจาของภาษาใชจริง  และควรสงเสรมิใหผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับ
สถานการณทีเ่ปนจริง 

ฟนอกเชียโร  และบรัมฟต (Finochiaro  and  Brumfit.  1983 : 141)  ไดเสนอ
กิจกรรมตางๆในการสอนทกัษะการพูด  ซึ่งผูสอนอาจเลือกใชใหเหมาะกับผูเรียนแตละระดับไดดังนี ้ 

1.  ใหตอบคําถาม  ซึง่ครูหรือเพื่อนในชั้นเปนผูถาม 
2.  บอกใหเพือ่นทาํตามคําสั่ง 
3.  ใหนกัเรียนถามหรือตอบคําถามของเพือ่นในชัน้  เกี่ยวกับช้ันเรียนหรือ

ประสบการณตางๆ  นอกชัน้เรียน 
4.  ใหบอกลักษณะวัตถุส่ิงของตางๆจากภาพ 
5.  ใหเลาประสบการณตางๆของนักเรียน  โดยครูอาจใหสําคัญตางๆ 
6.  ใหรายงานเรื่องราวตางๆตามทีก่ําหนดหัวขอให 
7.  จัดสถานการณตางๆ  ในชั้นเรียน  ใหนกัเรียนใชบทสนทนาตางๆกันไป  เชน  

รานขายของ   รานอาหาร  ธนาคาร  เปนตน 
8.  ใหเลนเกมตางๆทางภาษา 
9.  ใหโตวาท ี อภิปราย  แสดงความคิดเหน็ในหัวขอตางๆ 
10.  ใหฝกการสนทนาทางโทรศัพท 
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11.  ใหอานหนังสือพิมพไทย  แลวรายงานเปนภาษาองักฤษ 
12.  ใหแสดงบทบาทสมมต ิ  
พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ (2521 : 89)  กลาวไววาขั้นตอนที่สําคัญในการเรียนการ

พูดมีอยู  2  ระดับ  คือ 
1. ระดับที่นักเรียนตองเลียนแบบประโยคที่ถกูตองจากครูและทองจําประโยคพื้น 

ฐานที่สําคัญๆ 
2.  ระดับที่นกัเรียนสามารถพูดแสดงความตั้งใจของตนเองในสถานการณตางๆได 
โดยทัว่ไปแลวนักเรียนมักจะบรรลุวัตถุประสงคแตเพียงระยะที่ 1  เทานั้น  สวน

ระดับที่ 2  นกัเรียนสวนใหญยังขาดการฝกฝนอยูมาก 
นอกจากนี ้สมถวิล ธนะโสภณ (2523 : 50 – 54 ) ไดใหแนวปฏิบัติในการฝกใหเด็ก

พูดภาษาไวดังนี ้
1. การพูดตองมีแรงจูงใจ แรงจูงใจภายในไดแก การที่ผูพดูปรารถนา ทีจ่ะบอกสิ่งที่

นาสนใจที่สําคัญแกผูฟง หรือตองการรับขาวสารจากผูฟง แรงจูงใจภายนอกไดแกคะแนนในการพูด
เพื่อทดสอบ ดังนัน้ครูจึงจําเปนตองคิดถงึแรงจูงใจที่จะทําใหเด็กพูด เด็กควรมีความจําเปนตองพูด 
ไมใชเพื่อความตองการที่จะทําใหไดมาซึ่งคะแนนที่ดี ครูควรพยายามสรางสถานการณซึ่ง    ทาํให
นักเรียนตองการพูด ตองการแสดงความคดิไมใชการนําคําพูดของผูอ่ืนมาพูด คําพดูของ   นักเรียน
ในหองเรียนไดรับแรงหนุนซึง่จะชวยเราใหเด็กตองการตอบดวยตนเอง 

2. การพูดตองมีผูฟง ครูควรจัดกระบวนการสอนทีท่าํใหเด็กพูดกับเพื่อนรวมชั้น 
ไมใชกับครูคนเดียว พยายามใหเด็กพูดสิ่งใหม ๆ ทีน่าสนใจเกี่ยวกับตัวเขาไมใชเลาเรื่องทีทุ่กคนได
เรียนมาแลว เพราะจะไมมีใครฟงสิ่งที่ตนเองรูแลว 

3. เวลาที่คนพดูตามปกติมักจะใสอารมณลงไปในสิ่งที่เขาพูด คิด แสดง ความรูสึก 
ดังนัน้ครูควรสอนเด็กในเรื่องการใชระดับเสียงสูงต่าํ 

4. การพูดขึน้อยูกับสถานการณ คําพดูหนึง่จะเกิดขึ้นในสถานการณหนึง่เทานั้น 
การสอนพูดครูควรสรางสถานการณที่เหมือนหรือเกือบเหมือนสถานการณจริงเพื่อกระตุนใหเดก็พูด 

5. ภาษาพดูคอนขางอิสระ แตภาษาพูดที่สอนในโรงเรียนทัว่ไปมักใกลเคียงกับ
ภาษามาตรฐาน (ภาษาเขียน) เด็กควรรูจักใชประโยคสัน้ ๆ ซึง่มักใชในการพูดภาษาปกต ิ

6. เด็กควรคุนเคยกับการพูดตามภาษาแบบธรรมชาติ เชน การตอบโดยใชประโยค
ที่ไมสมบูรณ แตส่ือความหมายได การใชรูปยอ การใชคํายอ เปนตน 
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  7. ครูควรคํานงึถึงลกัษณะประจําตัวเด็ก ซึง่มีผลตอการรวมมือในการพดู เชน ชาง
พูด หรือข้ีอาย ตกใจงาย ลักษณะเหลานีม้ผีลตอการพูดภาษา 

  8.ครูควรใจกวางยอมรับขอคิดเห็นของเด็กและไมแกไขขอผิดพลาดทางไวยากรณ
มากนัก เพราะอาจไปขัดกับความพยายามที่จะเรียบเรียงคําพูดของเด็ก ครูควรคํานึงถึงเฉพาะ
ขอผิดพลาดทีท่ําใหความหมายผิดไปเทานั้น แลวจงึนําขอผิดพลาดนัน้มาทบทวนใหเด็กทั้งชัน้ไดฝก
อีกครั้ง 

  9. การพูดภาษาที่เปนธรรมชาติจะเกิดขึ้นไดในหองเรยีนที่มีบรรยากาศเปนกันเอง
ระหวางครูและนักเรยีน 

  10. แบบเรียนที่เปนรูปบทสนทนา(Dialogue) จะชวยการสอนพูดไดดีเพราะในบท
สนทนาจะมีภาษาที่ใกลเคียงกับชีวิตประจาํวนั 
  สรุปไดวาการสอนทกัษะการพูดมีข้ันตอนตาง ๆ เชน ข้ันปฐมนิเทศ เพือ่ใหเด็ก
ทราบจุดประสงคในการเรียน ข้ันปฏิบัติการฝกพูดโดยตรง และข้ันถายโอนซึ่งเปนการสงเสริมให
ผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยในการสอนทกัษะการพูด เพื่อให
บรรลุจุดประสงคตามที่ผูสอนไดตั้งไว ทั้งนีผู้สอนควรคํานึงถึงองคประกอบในการพดูซึ่งเปน
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัความสามารถในการพูดของผูเรียนดวย 
 

3.2 การจัดกจิกรรมการพดูตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร 
  ดังที่กลาวไปแลววาการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนเพื่อการสือ่สารมุงให
ผูเรียนมีความรู  ความสามารถที่จะสื่อสารได  ดังนัน้จึงจาํเปนตองอาศยักิจกรรมในหองเรียนเพื่อฝก
ใหผูเรียนใชภาษาในสถานการณที่คลายกับชีวิตจริง  เพราะผูเรียนสามารถใชกิจกรรมนั้นแสดงออก
ทางภาษาโดยการมีปฏิสัมพนัธกับเพื่อนในชั้นเรียน   
 ฮารเมอร (Harmer  1991 : 220)  มีความเห็นวากระบวนการที่จะทําใหผูเรียนมี
ความรู  ความสามารถในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมจะตองอาศัยการจัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ  
และครูจะตองชี้แจงจุดมุงหมายในการทํากิจกรรม  ใหผูเรียนทราบวาจะมีความรูความสามารถ
ใดบางหลงัจากทํากิจกรรมเหลานั้นแลว  การทาํกิจกรรมหลากหลายจะชวยใหผูเรียนมีความสนใจ
ในการทํากิจกรรม 
  สุมิตรา  อังวฒันกุล (2535 : 123 , 159)  ไดสรุปประเภทกิจกรรมการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารไวคือ 
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1. กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามวตัถุประสงค    และสถานการณของ
การใชภาษา  ซึ่งกิจกรรมตามวัตถุประสงคและสถานการณของการใชภาษานั้น  เปนกิจกรรมทีมุ่ง
ใหผูเรียนใชภาษาเปนสื่อในการทาํกิจกรรมใหบรรลุวัตถปุระสงคที่กาํหนดไว  โดยที่ครูผูสอนตอง
กําหนดสถานการณใหผูเรียนเกิดความจาํเปนทีจ่ะตองใชภาษา 

2. กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารที่เนนการพัฒนาทกัษะตางๆ  เนื่องจาก
จุดหมายหลกัของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น  เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาในสถานการณ
ตางๆ  อยางเหมาะสม  ขณะเดียวกนัในการสอนภาษาจําเปนตองมุงพฒันาทกัษะทัง้สี่ทกัษะ  คือ  
ทักษะฟง  พดู  อานและเขียน  ไมใชเนนเฉพาะทักษะใดทักษะหนึง่เทานัน้  นอกจากนี ้  ในขณะที่
ผูเรียนทาํกิจกรรมนั้น  ครูผูสอนไมควรขัดจังหวะผูเรียนหากแตควรปลอยใหผูเรียนไดนําขอมูลมาใช
อยางเสร ี

 จอหนสนั  (Johnson  1982 : 163-172)  เสนอหลกัการจัดกิจกรรมเพือ่การสื่อสาร
ไว  5  ประการคือ 

1. หลักการทําความเขาใจและถายทอดขอมูลนั้นใหอยูในรูปแบบอื่นได (The 
Information  transfer  principle)  คือ  กจิกรรมทีผู่เรียนตองทําความเขาใจขอมูลแลวถายทอด
ขอมูลใหอยูในรูปแบบอื่น  เชน  หลังจากฟงหรืออานขอมูลจากจดหมายที่กาํหนดใหแลว  ผูเรียน
สามารถนําขอมูลที่ไดมากรอกแบบฟอรม  ตาราง  กราฟ  หรือแผนภูมิได  เปนตน 

  2. หลักการหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ (The information gap  
principle)  เปนหลกัการถายทอดขอมูลของบุคคลที่  1  ทีท่ราบขอมูลไปยังบุคคลที่  2  ที่ไมทราบ
ขอมูล  โดยผานการพูดและการเขียน  หลักการนี้สามารถชวยพฒันาทักษะการพูดของผูเรียนได  
เนื่องจากผูเรียนคนที่สองไมทราบขอมูลทีค่นแรกพูด  แตตองพูดตอบทันทีเมื่อไดฟงผูเรียนคนทีห่นึง่
พูด  ซึง่จัดวาเปนการพัฒนาความคลองในการใชภาษาของผูเรียนได 

  3.  หลักการนาํขอมูลมาเรียบเรียงใหสมบูรณ   (  The  jigsaw  principle)  เปน
หลักการที่ผูเรียนทํากจิกรรมตางกนั  โดยทําภาระงานบางสวนแลวนํามารวมกันเพื่อใหไดภาระงาน
ที่สมบูรณ  เชน  ใหผูเรียน  ก  อานจดหมายสมัครงานฉบับที่  1  แลวนําขอมูลที่ไดกรอกแบบฟอรม
สมัครงานฉบบัที่  1  สวนผูเรียน  ข  อานจดหมายสมัครงานฉบบัที่  2  แลวนําขอมูลมากรอก
แบบฟอรมสมัครงานฉบับที ่  2  จากนัน้ผูเรียนทัง้สองแลกเปลี่ยนใบสมัครงานกันแลวนําขอมูลที่ได
เขียนจดหมายสมัครงาน  เปนตน 

  4. หลักการกาํหนดใหผูเรียนใชขอมูลที่ไดรับไปใชในกิจกรรมตอไป   (The task 
dependency  principle)  เปนหลกัการทีผู่เรียนตองทําภาระงานที่ไดมอบหมายใหดีที่สุด ซึ่งผู 
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เรียนตองพึ่งพาอาศัยกนั เพื่อทีจ่ะไดรับขอมูลที่ถูกตองและนําไปใชในกิจกรรมตอไปไดสําเร็จ  
หลักการขอนีจ้ัดวาเปนหลกัการสําคัญของการสอนทกัษะรับสารเพราะถาไมเขาใจขอมูลที่อาน/ฟง
แลว  ผูเรียนจะไมสามารถทาํภาระงานไดสําเร็จ  (เทพพรชัย  รัตนูปการ  2535 : 18) 

  5.หลักการตรวจสอบวามีการถายทอดขอมูลอยางถูกตองหรือไม (The  correction  
for  content  principle)  เปนหลักการตรวจสอบวาผูเรียนสามารถถายทอดขอมูลถูกตองหรือไม  
ผูเรียนเขาใจขอมูลที่ไดรับหรือไม  ซึ่งการตรวจสอบนั้นกระทําไดโดยตัวผูทาํกิจกรรมและผูรวมทาํ
กิจกรรมนัน้ๆ  ความสําเร็จของหลักการขอนี้ข้ึนอยูกับการที่ผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารได
ถูกตอง  แตถาผูเรียนใชไวยากรณผิดผูสอนควรแกไขในกรณีที่ชวยสรางประสิทธิภาพในการสื่อสาร
เทานัน้ 

  สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2532 : 8)   ไดเสนอแนะขอที่ควรคํานงึถึงในการจัด
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารดังนี ้

1. จัดใหมีเนื้อหาที่เปนจริงในชวีิตประจําวนั 
2. สรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากมีสวนรวมในกิจกรรม 
3. จัดใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไมรูมากอนใหกันและกัน 
4. จัดใหมีกิจกรรมรวมกนัอยางเปนธรรมชาตโิดยไมมีการซกัซอมมากอน 
5. ใหผูเรียนเลือกเนื้อหาเองโดยยึดจุดประสงคการสอนเปนสําคัญ 
6. จัดกิจกรรมใหเรียบงายทัง้การดําเนนิงานและการตระเตรียมกิจกรรม 
7. สอดคลองกับวิชาที่สอน 
สรุป การจัดกิจกรรมการพดูตามแนวการสอนเพื่อการสือ่สาร มุงใหผูเรียนไดใช

ภาษาในการสือ่ความหมาย มีวิธกีารฝกในการทํากิจกรรมรูปแบบตาง ๆ กลาวคือ กิจกรรมการหา
ขอมูลที่ขาดหายไป เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีโอกาสในการใชภาษาเพื่อการสือ่สาร    ครูผูสอน
สามารถที่จะนาํหลักการใดหลักการหนึง่ไปใชในการจัด แตควรมีการสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะ
สัมพันธ  คอืมีกิจกรรมทีต่องอาศัยทกัษะมากกวาหนึ่งทักษะและมีความสมัพนัธกันระหวางทกัษะ
ตางๆ  เพื่อที่จะใหผูเรียนไดมีโอกาสสื่อสารอยางแทจริงในชั้นเรียน  

 
 3.3  การพัฒนาทักษะการพูด 
  แครชเชน และเทอรเร็ล (Krashen and Terrell. 1983 : 167) ใหความเหน็ในเรื่อง
การรับรูภาษา วา เมื่อผูเรียนไดรับปจจัยปอนทางภาษาที่เขาใจได ผูเรียนยอมสามารถรับรูภาษาได
ดี หรือพัฒนาภาษาไดอยางถูกกระบวนการในการพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการสอนทีจ่ัด
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ตอมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมโีอกาสปฏิบัตภิาระงานในการ
เรียนรูภาษามากที่สุดเทาที่จะมากได โดยใชวิธีการตางๆ ในแนวทางทฤษฎีการสอนเพื่อส่ือสารมาใช
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารจริง ๆ และพฒันาจากความคิดของผูเรียนใน
การสื่อสารความหมายไดจริงอีกดวย 
 เบิรน (Byrne. 1987 : 8) กลาววาทักษะฟง – พูดเปนการสื่อสารทางวาจาของคน
ตั้งแตสองคนขึ้นไป ซึ่งตางมีจุดประสงคที่จะสื่อสารความหมายของตนเอง ผูฟงจะตองตีความสิ่งที่ผู
พูด และสามารถตอบไดดวยภาษาที่ผูฟงเขาใจ คือตรงกับความตัง้ใจที่จะสื่อความหมายของผูพดู 
ทักษะฟง พดู ไมสามารถแยกออกจากกันได กลาวคือ ทกัษะฟง เปนทักษะทางดานการรับ 
(Receptive Skill) และทักษะพูดเปนทกัษะดานการแสดงออก (Productive Skill) อยางไรก็ตาม 
ผูฟงสามารถจะตีความในสิ่งที่ไดยินดวยการเนนเสียงหนักเบา ระดบัสูงต่ําในประโยค การแสดงสี
หนาทาทางได ถึงแมวาผูพูดจะใชภาษาที่ไมถูกตองก็ตาม 
  สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 54 – 55) ไดกลาววาสิ่งที่ผูสอนจะตองคํานงึถงึ 
เกี่ยวกับการสอนทกัษะการฟง-พูด มีดังนี ้

  1.ผูเรียนจะตองมีความรูในดานการออกเสยีงการเลือกความหมายและ
กฎไวยากรณของภาษา และสามารถนาํสิ่งที่เรียนมาไปใชในสถานการณจริง กลาวคือ จะตองมี
ทักษะทางภาษา และทักษะทางการสื่อสาร 

  2.  ผูสอนควรเลือกเนื้อหาที่มีความยากงาย เหมาะสมกับระดับช้ัน ควรเนนบท
สนทนาทีไมเปนทางการ ควรเปนตัวอยางของการใชภาษาจริงในชวีิตประจําวนั โดยสามารถ
ชี้ใหเหน็กฎการพูดได คือรูวาบทสนทนานีใ้ครพูดกับใคร พูดเรื่องอะไร พูดที่ไหน พดูอยางไร ผูพดูมี
จุดประสงคอยางไร 

   3. บรรยากาศในการสอนทักษะฟง-พูด ควรเปนบรรยากาศที่ไมเครียด ผูเรียน
มีความสบายใจ และไมอายที่จะพูด 

  4. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนสนใจยุทธวิธีทีจ่ะพูดใหผูอ่ืนสนใจ เชน รูจักการ
เร่ิมตนการสนทนา การใชเวลาคิดในระหวางการสนทนา การจบการสนทนา และการรูจังหวะทีจ่ะ
หยุดพูด เพื่อฟงผูอ่ืนเปนตน โดยผูสอนอาจฝกใหรูจกัใชคําที่จะดาํเนินการสนทนาใหเหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
    สรุปไดวาการพัฒนาทักษะการพูดนั้น ผูเรียนจะสามารถพูดและพัฒนาการพูดขึ้น
ไดหลังจากไดรับปจจัยปอนที่มีความหมายทางการฟงมาแลวอยางเพยีงพอ และใชเวลาในการ
ปรับตัวซึ่งจะมากหรือนอยขึน้อยูกับสถานการณ ตลอดจนการใชคาํพูดทีเ่หมาะสมกับสังคมและ



 43

วัฒนธรรมของเจาของภาษา ซึง่ครูสามารถจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อพฒันาทักษะการฟง-
พูดได 
 

3.4 การประเมินผลทางการพูด  
  เปนทีเ่ชื่อกนัโดยทั่วไปวาการประเมินผลมคีวามหมายเหมือนกับการทดสอบเพราะ
ขณะที่นกัเรียนทาํการทดสอบก็จะมีการประเมินผลเกดิขึ้น การประเมินผลเปนสิง่สําคัญสําหรบัครู 
เพราะครูจะไดขอมูลที่มีประโยชนมากในการนํามาใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนในชัน้เรียน การวางแผนสําหรับหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู  แตในการประเมนิผล
ความสามารถในการพูดมักจะมีปญหาและขอจํากัดบางประการ เนือ่งจากความถกูตองในการพดู
เพื่อการสื่อสารโดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับสถานการณ ซึ่งอาจจะมีคาํตอบที่ถูกตองมากกวา 1 คําตอบ 
นอกจากนีม้ีการสื่อความหมายแลกเปลีย่นกนั ไมไดใชแตเสียง คําพดู แตยังมีการสื่อความหมาย
โดยไมใชคําพดู เชน เสียงสงูต่ํา การแสดงออกทางสหีนาทาทาง การใชมือ สายตา และอ่ืน ๆ ดวย 
ดังนัน้ผูทดสอบจึงตองเพิ่มความระมัดระวงัใหแบบทดสอบมีความเทีย่งและความตรงของวธิีตาง ๆ 
ที่ใชในการประเมินผลความสามารถในการพูดใหถูกตอง การประเมินผลถือวาเปนกจิกรรมการเรียน
การสอนอยางหนึง่ ตองสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนการสอนภาษา ดงันัน้ถาจุดมุงหมาย
ของการเรียนการสอนภาษามุงเนนใหผูเรีนสามารถใชภาษาเพื่อการสือ่สาร การประเมินผลยอมมุง
ประเมินความสามารถในการใชภาษาเพื่อส่ือความหมายของผูเรียนดวย (สุมิตรา  อังวัฒนกุล 2535 
: 197)   

แวลเล็ต (Valette 1977 : 12) มีความเหน็วาการประเมินความสามารถในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารควรเนนที่ความสามารถของผูเรียนที่จะสื่อสารในสถานการณเฉพาะ การจะวัด
ความสามารถมิใชดูจากความถูกตองเกี่ยวกับภาษาแตควรวัดความสามารถของผูเรียนที่จะพูดหรอื
เขียนหรือเขาใจขอความได สอดคลองกับขอคิดเห็นของ ออลเลอร (Oller 1976 : 157) ที่วา 
ความสามารถดานทักษะการพูดนั้นเปนความสามารถในการสื่อสารโดยรวม (Global) และตอง
บูรณาการเขาไวดวยกนั (Integration) เพือ่นําไปปฏิบัติไดในชีวิตจริง ในการประเมนิความสามารถ
ดานการพูดเพือ่การสื่อสารเกณฑตัดสินความสาํเร็จมิใชความถูกตองตามแบบแผน แตเปน
ประสิทธิผลในการสื่อสาร การนําภาษาไปใชจริง (Use) มิใชการมีความรูทางไวยากรณ (Usage) 
เพียงอยางเดยีว 
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สรุปวา การประเมินผลทักษะการพูดนั้น คอืการวัดความสามารถโดยสวนรวม เปน
การตัดสินประสิทธิผลของผูเรียนในการนาํภาษาไปใชเพือ่การสื่อสาร (Communicative Use of 
Language) 

 
3.4.1 ระดับความสามารถทางการพูด 

 ในการพูดนัน้ไดมีผูแบงระดับความสามารถในการพูดไวดังนี ้
 แวลเล็ต และดิสสิก (Valette and Disick 1972 : 153) ไดจําแนกระดบัข้ัน
พฤติกรรมของทักษะการพูด ออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี ้

1. ระดับกลไก (Mechanical Skill) เปนระดับที่ผูเรียนสามารถพูดเลียนแบบ
เสียง ใชระดับเสียงจงัหวะ การเนนหนักเสยีง การหยุดและการออกเสยีงเชื่อมระหวางคําตามแบบ
เจาของภาษาได สามารถทองจําบทสนทนา โคลงกลอนและประโยคตาง ๆ และสามารถทีจ่ะอาน
ออกเสียงขอความที่เรียนมาแลวโดยไมจําเปนที่จะตงอเขาใจขอความเหลานั้นเลย ทกัษะการพูดใน
ระดับนี้ถือวาเปนการใชภาษาทีเ่กิดจากการฝกจนคลองเปนอัตโนมัติ 

2. ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับที่ผูเรียนนาํเอาความหมายของ
ภาษาที่ทองจาํไวมาใช เชน การใหความหมายคําศพัท การทองโคลงเปนตน นอกจากนั้นผูเรียนจะ
สามารถตอบถามประโยคทีเ่คยเรียนมาแลวได โดยจะสามารถใชคาํศัพทและไวยากรณที่เรียน
มาแลวอยางเขาใจความหมาย 

3. รับถายโอน (Transfer) ในระดับนี้ผูเรียนจะสามรถนาํกฏไวยากรณที่ได
เรียนมาแลวมาสรางรูปประโยคใหม ๆ ไดตามทีก่ําหนด เปนระดับที่ผูเรียนใบ-ภาษาซึง่เกิดในปริบท
ที่แตกตางจากที่ใชฝกหัดภาษา เชน การนาํศัพททีท่องจาํมาแลวมาใชในปริบทใหมหรือการเรียบ
เรียบประโยคใหมโดยรักษาความหมายเดมิไว เปนตน 

4.  ระดับส่ือสาร (Communication) นับเปนระดับที่ไดรับความสาํคัญมาก
ที่สุดในการเรียนการสอนและการทดสอบภาษา ในระดับนี้ผูเรีนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ความตองการของตนเองใหผูอ่ืนรูไดโดยเสรี นอกจากนัน้ยงัสามารถรบัส่ือที่เปนสารทางภาษาได
ดวยความเขาใจและมีความคลองแคลวในการสื่อสารดวย 

5. ระดับวิพากษวิจารณ (Criticism) คือ ระดับการตีความ การประยุกต
ความเขาใจและความสามารถสื่อความหมายใชส่ือเพื่อการสื่อสารภาษาในลีลาและน้ําเสยีงตาง ๆ 
ประกอบกับการวิเคราะหเนือ้ความประโยคเพื่อใหการสือ่ความหมายเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ
เหมาะสมกับเร่ืองและสถานการณ 
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  แครรอล (Carrol 1980 : 135) ไดจําแนกระดับข้ันความสามารถในการพูด
เปน 9 ระดับ คือ 

1. ระดับผูไมสามารถเขาใจหรือพูดภาษาไดเลย (Non-Speaker) 
2. ระดับผูที่พูดภาษาไดเล็กนอย (Intermittent Speaker) 
3. ระดับผูที่พูดภาษาไดจํากัดมาก (Extremely Limited Speaker) พูดได

ตะกุกตะกกั เขาใจผิดบอย ๆ เขาใจบทสนทนาในความเร็วปกติไดเพียงเล็กนอย จึงไมอาจจะพดูคุย
ตอเนื่องเรื่องราวที่ถูกตองได จับไดแตใจความสาํคัญ จบัรายละเอียดไมได 

4. ระดับผูที่พูดภาษาไดจํากัด (Marginal Speaker) สามารถโตตอบในการ
สนทนาได แตไมสามารถนําการสนทนาไดพูดเสนอแนะหรืออภิปรายได มีขอจํากัดในการสนทนา 
สนทนาดวยความเรว็ปกติขาดความคลองแคลวถูกตอง มีปญหาในการสนทนาอยางตอเนื่องแตยัง
แสดงใหเหน็วาเขาใจเรื่องสนทนาไดตรงกนั 

5. ระดับผูที่พูดภาษาไดปานกลาง (Modest Speaker) สามารถสื่อ
ใจความสําคญัในบทสนทนาได ยงัขาดลีลาของภาษาและไวยากรณมีความผิดพลาด ตองถามหรือ
ถูกถามเปนครั้งคราวเพื่อใหไดใจความชัดเจน ขาดความคลองแคลว สามารถเปนผูนาํในการ
สนทนาไดแตยังไมคอยนาสนใจหรือมีลีลาทางภาษา 

6. ระดับผูที่พูดภาษาไดคอนขางดี (Competent Speaker) ผูพูดสามารถ
คุยในหวัขอทีต่องการได ตดิตามเรื่อง เปลี่ยนเรื่องพูดได หยุดหรือตะกุกตะกกัเปนครั้งคราว มี
ความสามารถในการเริ่มเร่ืองสนทนา 

7. ระดับผูที่พูดภาษาไดดี (Good Speaker) ผูพูดสามารถเลาเรื่องได
ชัดเจนและมีเหตุผล สนทนาไดอยางตอเนื่องเปนเรื่องราวแตไมคลองแคลวนัก สามารถติดตามการ
สนทนาเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงน้าํเสียง มกีารพูดติดตะกกุตะกักหรือพดูซ้ําคําบางแตโตตอบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  

8. ระดับผูที่ไมใชเจาของภาษาพูดภาษาไดดมีาก (Very Good Non-
Native Speaker) สามารถอภิปรายไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนาํการสนทนา ดําเนนิเรื่อง
ตอไปและขยายความไดตามความจาํเปน แสดงอารมณขันและโตตอบดวยน้าํเสียงและทาทางที่
เหมาะสม 

9. ระดับผูที่พูดภาษาไดเชี่ยวชาญ (Expert Speaker) ผูพูดสามรถพูดได
เหมือนเจาของภาษาในหัวขอตาง ๆ สามารถนําการสนทนา ขยายความและพูดไดใจความสาํคัญ 
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สรุป จากการแบงระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษทัง้ของแว
แล็ต และ ดิสสิก (Valette and Disick 1972 : 153)  และ ของแครอล (Carrol 1980 : 135)  ผูวิจัย
เห็นวา การแบงระดับความสามารถของแวแล็ต และ ดิสสิก (Valette and Disick 1972 : 153) 
สอดคลอง และใหรายละเอยีดในทกุประเด็นไดเหมาะสม ชัดเจน ผูวจิยัจึงเลือกเกณฑในการจัด
ระดับความสามารถดานการพูดภาษาองักฤษดังกลาวมาปรับใชในงานวิจยัครั้งนี ้

 
   3.4.2 การทดสอบทักษะการพูด 

การทดสอบเปรียบเสมือนการถามคําถามที่ตองการรายละเอียด ถาเราใช
คําถามที่ถกูตองก็จะไดคําตอบที่ถูกตอง แตถาเราใชคําถามผิด เรากจ็ะไดรายละเอยีดที่ไมถูกตอง 
และถาเราตองการที่จะทราบความสามารถในการพูดของผูเรียน เราจะตองกระตุนผูเรียนดวยแบบ
สอบการพูด (Doff 1995 : 226) การทดสอบพูดเปนการทดสอบที่ยอมรับกันทัว่ไปวายากที่สุดในการ
ทดสอบภาษาทั้งหมด ในเรื่องของการเตรียม การจัดสอบ และการใหคะแนน ดวยเหตุนี้ ทําใหผูสอน
ไมพยายามทีจ่ะวัดผลทกัษะการพูด (Madsen 1983 : 147) วิธีการหนึง่ทีจ่ะชวยในการประเมินผล
ทางดานนี้ใหชดัเจนขึ้นคือ การพยายามทําความเขาใจกับแบบสอบ ซึ่งเปนเทคนิคในการกระตุน
พฤติกรรมของความสามารถที่แทจริงได จะทาํใหคะแนนที่ไดจากการสอบมคีวามตรงและความ
เชื่อมั่นสงู (Huges 1995 : 101) ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา การทดสอบทักษะการพูดไดมี
วิวัฒนาการจากการทดสอบออกเสียงและไวยากรณปากเปลา มาสูการทดสอบโดยใชกิจกรรมเปน
หลัก (Task-based activities) (Cohen 1994 : 262) ไดมีนักการศึกษาใหแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ใชในการสอบความสามารถในการพูดในลักษณะทีก่ลาวมาแลวขางตน ดังตอไปนี ้
 บารทซ (Bartz 1979:1-3) ไดเสนอแนะวิธวีัดความสามารถในการพูดเพื่อ
การสื่อสารสําหรับผูเรียนในระดับเร่ิมเรียนไวดังนี ้

1. ใหผูบรรยายลกัษณะของจรงิทีน่ักเรียนเหน็ 
2. ใหนักเรียนบรรยายสถานการณตาง ๆ ที่กาํหนด 
3. ใหนักเรียนบรรยายการวาดภาพอยางงาย ๆ ของวัตถุอยางหนึง่ แลวให

คนอื่น ๆ ในชัน้วาดภาพนั้นตามคําบรรยาย 
4. ใหนักเรียนเลอืกบรรยายภาพใดภาพหนึง่จากภาพชุดทีก่ําหนดให  แลว

ใหผูเรียนอืน่ ๆ  ในชัน้เลือกวาเปนภาพใด 
5. ใหนักเรียนสมัภาษณหาขอมูลจากผูอ่ืน 
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ชูลซ (Schulz 1979:9 อางถงึใน ศุลีรัตน  ภัทรานนท 2532) ไดเสนอวธิีวัด
การพูดเพื่อการสื่อสารไวดังนี ้

1. ใหนักเรียนตอบคําถาม 
2. ใหนักเรียนตัง้คําถาม 
3. ใหเลาเรื่องจากภาพชุดที่กาํหนดให 
4. ใหเลาเรื่องสวนตัวของนักเรยีนเอง 
ออลเลอร (Oller 1979:327) เสนอวิธีการทดสอบทักษะพดูไวดังนี ้

          การออกเสียง ใหผูเรียนอานขอความตามทีก่ําหนด แลวบันทึกเทปไวเพื่อ
นํามาใหคะแนนในภายหลงั 

          การทดสอบพูดปากเปลาดวยวิธีการแบบโคลซ โดยใหผูเรียนฟงขอความซึ่ง
ไมควรยากเกนิไป เพราะการพูดตองใชความจําในระยะสั้นดวย การสอบจะใหนกัเรยีนฟงขอความ
ทั้งหมดกอนในรอบแรก หลงัจากนัน้ใหนักเรียนฟงขอความทีม่ีบางตอนเวนไวใหเติม ผูเรียนจะตอง
พูดใหเหมือนกับที่ไดยินในรอบแรก 

   การเลาเรื่อง ผูสอนเลาเรื่องใหนกัเรียนฟง แลวใหนกัเรียนเลาเรื่องนัน้บันทกึ
เทปไวใหคะแนนในภายหลงั 

  ซาโก (Sago 1983:139 –143 อางถงึใน กาญจนา  ปราบพล 2530) เสนอ
เทคนิคการทดสอบการพูด ดงันี ้

1. ใหพูดประโยคสั้น ๆ ตามเทป 
2. ใหอานออกเสยีงประโยคตาง ๆ 
3. ใหบรรยายลกัษณะวัตถุส่ิงของตาง ๆ จากภาพทีก่ําหนด 
4. ใหบรรยายการกระทําหรือสถานการณตาง ๆ จากภาพที่กาํหนด 
5. สัมภาษณ 

  ฟนอกเชียโร และบรุมฟต (Finocchiaro and Christopher Brumfit  
1983:197) ไดเสนอการทดสอบการพูดไวดงันี ้

1. ใหพูดหรืออานขอความ โคลง บทสนทนาที่เรียนมาแลว 
2. ใหพูดตามบทบาทในบทสนทนา 
3. ใหเชื่อมขอความตาง ๆ ที่กาํหนด 
4. ใหอานขอความตาง ๆ ที่ไมเคยเหน็มากอน 
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5. ใหถามคําถามจากขอความที่กําหนด เชน  Ask me how I come to 
school yesterday. 

6. ใหเปล่ียนรูปประโยคตามคําสั่งทีก่ําหนด 
7. ใหแปลงประโยคจากภาษาของตนเปนภาษาทีเ่รียน 
8. ใหตั้งคําถามจากขอความตาง ๆ  
9. ใหบอกถงึสิ่งทีจ่ะพูดหรือทําจากสถานการณที่กําหนด 
10. ใหเลาเรื่องจากประสบการณของตนเอง 
11. ใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ 
 แวลเล็ต ละ ดิสสิก (Valette and Disick 1972:154-158) ไดเสนอแนะ

วิธีการวัดและประเมินผลทักษะการพูดตามระดับข้ันพฤติกรรมทางภาษา ดงันี ้
1. ข้ันทักษะกลไก (Mechanical Skill)  

1.1 ใหนักเรียนพูดเลียนแบบเสยีง ระดับเสียง เสียงเนนหนัก จงัหวะ การ
หยุด และการออกเสียงเชื่อมระหวางคาํ โดยการใหออกเสียงคําหรือประโยคตามครหูรือเทป 

1.2 ใหทองจําคํา ประโยค หรือขอความตาง ๆ โดยอาจใหทองจาํ วัน 
เดือน ป   ฤดูตาง ๆ ใหนับเลข ทองบทสนทนาตาง ๆ  
   1.3 ใหออกเสยีงขอความในหนงัสือที่เรียน โดยฟงครูหรือเทป แลวพูดคํา
หรือประโยคตามที่ไดยนิ 

2. ข้ันความรู (Knowledge) 
2.1 ใหดูภาพแลวตอบคําถามเกีย่วกับภาพ โดยใชคําหรือสํานวนที่

เหมาะสม 
2.2 ใหถามโดยใชโครงสรางประโยคที่เรียนมาแลว 
2.3 ตอบคําถามเกีย่วกับเร่ืองที่เรียนมาแลว 
2.4 ตอบคําถามโดยใชตัวชี้แนะที่กําหนดให 
2.5 พูดเติมคําในประโยคใหสมบูรณ 

3. ข้ันถายโอน (Transfer) 
3.1 ใชประโยคเทยีบแทนตามทีก่ําหนด 

3.1.1 ใหใชคําและสาํนวนประโยคที่แปลงไดอยางเหมาะสมโดย
เปล่ียนคําอืน่ ๆ ในประโยคตามที่จาํเปน 



 49

3.1.2 ตอบโดยเปลี่ยนรูปของกระสวนประโยคตามคําสั่งและ
เปล่ียนสวนอืน่ ๆ ของประโยคตามที่จาํเปน 

3.1.3 ใหพูดโตตอบบทสนทนาตามสถานการณที่กําหนดให 
3.2 ใหรวมประโยคโดยใชคําเชือ่มที่เหมาะสม และเปลีย่นสวนอื่น ๆ 

ของประโยคตามที่จาํเปน 
3.3 ใหอานออกเสยีงขอความที่ไมเคยเหน็มากอน 

4. ข้ันสื่อสาร (Communication) 
4.1 ใหพูดตามหัวขอที่กําหนด หรือนักเรียนเลอืกเองภายในเวลาที่

กําหนด 
4.2 ใหบรรยายภาพ 
4.3 ใหบรรยายภาพชุดเปนเรื่องราวตอเนื่องกนั 
4.4 ใหสัมภาษณเพื่อน 
4.5 ใหพูดและแสดงบทบาทสมมติในสถานการณตาง ๆ เชนพูด

โทรศัพท บอกทิศทาง 
4.6 ใหพูดอธิบายวิธีทาํสิ่งตาง ๆ  
4.7 ใหพูดแสดงความเสยีใจ ยินดี ขอโทษ และอื่นๆ 
4.8 ใหพูดรายงานขาว หรือสรุปเร่ืองที่อาน 

5.   ข้ันวิเคราะหวิจารณ (Criticism) 
5.1 ใหพูดแสดงอารมณ เชน โกรธ ดีใจ เสียใจ 
5.2 ใหพูดกับบุคคลตางๆ โดยใชภาษาและสาํเนียงที่เหมาะสมกับผูฟง 
5.3 ใหพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกบัเหตุการณตาง ๆ  

 สรุป การวัดและประเมินผลทักษะการพดูนั้น สามารถทําไดหลายลักษณะ 
สวนใหญมักจะใหนกัเรียนอานขอความ ตอบคําถามจากภาพ บรรยายภาพ หรือเลาเรื่องราวตาง ๆ 
ซึ่งมักจะตองใชภาพประกอบเพื่อชวยกระตุนใหนักเรียนสามารถพูดไดงายขึน้ นอกจากนัน้ยงัตองใช
วิธีการบันทึกเสียงในการทดสอบดวย เพือ่ชวยใหการตรวจใหคะแนนมีความเที่ยงตรงยิ่งขึน้ และ
สามารถใชทดสอบกับนักเรียนจํานวนมาก ๆ ไดอีกดวย 
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3.4.3 การตรวจใหคะแนน 
  กระบวนการตรวจใหคะแนนเปนสวนหนึง่ที่มีความสาํคัญในการทดสอบการ
พูด ในการตรวจใหคะแนนจะตองกระทําใหสอดคลองกบัวัตถุประสงคและวิธีวัด ซึง่แยกไดเปน 2 
ประการ (วาสนา โกวิทยา 2525 : 180) คือ 

1. การตรวจใหคะแนนความรูความสามารถทางภาษา ส่ิงที่จะวัดและตรวจ
ใหคะแนน ไดแก การออกเสียงสระ พยัญชนะ เสียงเนนหนักในคาํและประโยค ระดบัเสียงสงูต่ําใน
ประโยค การใชคําศัพท ไวยากรณ ตลอดจนความคลองแคลวในการพูด การตรวจจะมีจุดประสงคที่
แนนอนชัดเจนวา จะเนนทีจุ่ดใดแลวก็ใหคะแนนไปตามนั้น 

2.  การตรวจใหคะแนนการพูดเพื่อส่ือความหมาย ส่ิงสาํคัญในการพูดระดับ
นี้ คือ ความหมาย ผูพูดมีอะไรจะพูดแลวสามารถพูดใหผูฟงเขาใจได ดังนัน้ความผิดพลาดในเรื่อง
เสียง ศพัท ไวยากรณ ถาไมมีผลทําใหความหมายผิดไป ก็ถือเปนขอผิดพลาดที่ไมสําคัญ 

 คลาก (Clark 1972 : 93) ไดสรางแบบวัดความสามารถในการพูดไวเปน 4 
ระดับคือ 

1. การออกเสียง (Pronunciation) 
1.1 การออกเสียงไมเปนที่เขาใจหรือไมพูด 
1.2 ออกเสียงผิดมาก ทําใหยากแกการเขาใจ 
1.3 ออกเสียงผิดเปนบางครั้ง แตเปนที่เขาใจสวนใหญ 
1.4 ออกเสียงถูกตองเหมาะสมเปนที่เขาใจโดยตลอด 

2. คําศัพท (Vocabulary) 
2.1 ใชคําศัพทที่ไมถูกตอง จนเปนที่เขาใจหรอืไมพูด 
2.2 ใชคําศัพทผิดมาก ทาํใหยากแกการเขาใจ 
2.3 ใชคําศัพทผิดเปนบางครั้ง แตใชคําศัพทโดยทั่วไปไดถูกตองเปนที่

เขาใจสวนใหญ 
2.4 ใชคําศัพทถูกตองเหมาะสมเปนทีเ่ขาใจโดยตลอด 

3. โครงสราง (Structure) 
3.1 ใชโครงสรางของประโยคผิดเกือบทัง้หมด ทําใหไมเปนทีเ่ขาใจ

หรือไมพูด 
3.2 ใชโครงสรางโดยทั่วไปผิด แตมีบางสวนบางวลีถูกตอง 
3.3 ใชโครงสรางโดยทั่วไปถกู มขีอผิดบางเล็กนอย 
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3.4 ใชโครงสรางประโยคไดถูกตองเหมาะสม 
4. ความคลองแคลว (Fluency) 

4.1 หยุดพูดนาน ๆ ถอยคําที่พูดไมไดใจความหรือไมพูด 
4.2 หยุดพูดบอย ๆ ตะกุกตะกกัแตสามารถพดูซ้ําและพูดตอเนื่องไปได 
4.3 พูดตอเนื่องเปนธรรมชาติ แตมีการหยุดชะงักบางเปนบางครั้ง หรือ

หยุดเวนชวงจงัหวะการพูดในตําแหนงหรอืจังหวะที่ไมเหมาะสม 
4.4 พูดไดอยางตอเนื่องเปนธรรมชาติ มีการหยดุเวนชวงการพูดไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมเหมือนเจาของภาษา 
บารธซ (Bartz 1979 : 18-22) ไดสรางมาตราสวนประเมินคาเพื่อวัด

ความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสาร โดยแบงระดับความสามารถเปน 6 ระดับในแตละดาน ดงันี ้
1. ความคลองแคลว (Fluency)  

1.1 มีการหยุดเวนชวงในการพูดที่ไมเปนธรรมชาติบอยมาก หยุดคิด
นาน ๆ และการพูดไมตอเนื่อง 

1.2 มีการหยุดเวนชวงในการพูดที่ไมเปนธรรมชาตินอยครั้ง หยุดคิด
บอยและการพูดไมตอเนื่อง 

1.3 มีการหยุดเวนชวงในการพูดที่ไมเปนธรรมชาติบาง หยุดคิดใน
บางครั้ง การพดูไมตอเนื่อง 

1.4 ไมคอยมีการหยุดเวนชวงในการพูดที่ไมเปนธรรมชาติ การพูด
คอนขางราบรืน่ 

1.5 ไมมีการเวนชวงในการพูดทีไ่มเปนธรรมชาติ พูดไดอยางราบรื่น
ตอเนื่อง แตมสํีาเนยีงที่ทราบไดวาเปนชาวตางประเทศไมใชเจาของภาษา 

1.6 พูดไดอยางราบรื่นตอเนื่องเหมือนเจาของภาษา 
2. ความเขาใจ (Comprehensibility) 

2.1 ไมสามารถพูดใหผูฟงเขาใจไดเลย 
2.2 พูดใหผูฟงเขาใจไดเพียงเลก็นอย เปนคํา ๆ เปนสวน ๆ ไมตอเนื่อง

และครบถวน 
2.3 พูดใหผูฟงเขาใจไดบางเพยีงบางสวนบางวลี 
2.4 พูดใหผูฟงเขาใจโดยใชประโยคงาย ๆ ส้ัน ๆ 
2.5 พูดใหผูฟงเขาใจไดเปนสวนใหญ เกือบทั้งหมด 
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2.6 พูดใหผูฟงเขาใจไดทั้งหมด 
3. ปริมาณของขอมูลที่สามารถสื่อสารได (Amount of Communication)  

3.1 ไมสามารถพูดใหขอมูลที่เกี่ยวของไดเลย 
3.2 พูดใหขอมูลทีเ่กี่ยวของไดนอยมาก 
3.3 พูดใหขอมูลทีเ่กี่ยวของไดบาง 
3.4 พูดใหขอมูลทีเ่กี่ยวของไดพอสมควร 
3.5 พูดใหขอมูลทีเ่กี่ยวของไดเปนสวนใหญ 
3.6 พูดใหขอมูลทีเ่กี่ยวของไดทั้งหมด 

4. คุณภาพในการสื่อสาร (Quality of Communication) 
4.1 พูดไมถูกตองตามกฎเกณฑของภาษาเลย 
4.2 พูดโดยใชโครงสรางที่ถกูตองตามเกณฑของภาษาไดนอยมาก 
4.3 พูดไดถูกตามเกณฑทางภาษาอยูบาง แตยังมีปญหาทางโครงสราง

อยูมาก 
4.4 พูดไดถูกตองตามเกณฑทางภาษาอยูบาง แตยังมีปญหาทาง

โครงสรางอยูบาง 
4.5 พูดไดถูกตองตากเกณฑของภาษาเปนสวนใหญ แตยงัมีปญหา

เล็กๆ นอย ๆ เกี่ยวกับโครงสรางอยูบาง 
4.6 พูดไดถูกตองตามกฎเกณฑของภาษาทั้งหมด 

5. ความพยายามในการสื่อสาร (Effort to Communicate) 
5.1 ใชความพยายามนอยมากในการพูดและไมสนใจวาผูฟงจะเขาใจใน

ส่ิงที่คนพูดหรือไม 
5.2 ใชความพยายามในการพูดบาง แตไมพยายามมากนกัในการที่จะพูด

ใหผูฟงเขาใจ 
5.3 ใชความพยายามที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูดเสริม

เพิ่มเติมจากประโยคเดิมบาง 
5.4 มีความพยายามอยางจริงจงัที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ ใชความพยายาม

อยางมากที่จะพูดเสริมเพิ่มเติม เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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5.5  มีความพยายามเปนพิเศษในการที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ แสดงออกถึง
ความพยายามอยางสูงที่จะพูดใหผูฟงเขาใจแจมแจงในสิ่งที่คนพูด โดยเสริมเพิ่มเติมรายละเอยีด
มาก 

5.6  มีความพยายามอยางสงู มคีวามกระตือรือรนเปนพิเศษในการที่จะ
พูดใหผูฟงเขาใจในส่ิงที่ตนพดูใหแจมแจง พยายามใชภาษาและทาทางในการพูด 

สถาบนับริการทางภาษา (The Foreign Service Institute) สรางเกณฑการ
ประเมินผลทางการพูดเปน 6 ระดับ (Valette 1977 : 157-161) ดังนี ้

1. การออกเสียง (Accent) 
1.1  การออกเสยีงไมเปนทีเ่ขาใจเลย 
1.2  มีขอบกพรองในการออกเสยีงมาก ยากแกการเขาใจ ตองออกเสียงซ้าํ

บอย ๆ   เพื่อใหผูฟงเขาใจ 
1.3  มีการออกเสยีงซึง่ผูฟงตองฟงอยางตัง้ใจ จึงจะเขาใจความหมาย มี

การออกเสียงผิดทําใหผูฟงเขาใจความหมายผิด 
1.4  ยังมีการออกเสียงผิดเปนครั้งคราว แตไมทาํใหผูฟงเขาใจความหมาย

ผิด 
1.5 ไมมีการออกเสียงที่ผิด แตยงัออกเสียงไดไมเทาเทยีมเจาของภาษา 
1.6 มีการออกเสยีงเปนแบบเดยีวกับเจาของภาษา 

2. การใชไวยากรณ (Grammar) 
2.1 การใชไวยากรณผิดโดยสิ้นเชิง 
2.2 มีความรูดานโครงสรางภาษาที่สําคัญ ๆ นอยมาก ทาํใหการพูดชะงัก

บอย ๆ  
2.3 ยังมขีอบกพรองดานการใชภาษา ตองพูดซ้ําและทาํใหผูฟงเขาใจผิดเปน

คร้ังคราว 
2.4 มีขอบกพรองในการใชโครงสรางภาษาบาง แตไมทําใหเขาใจผิด 
2.5 มีขอบกพรองดานการใชโครงสรางภาษานอยมาก 
2.6 มีขอบกพรองไมเกินสองแหงตลอดระยะการสนทนา 

3. การใชคําศัพท  (Vocabulary) 
3.1   มีความรูคําศัพทนอยมาก  แมแตในการสนทนาเรื่องงาย  ๆ 
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                                      3.2  มีความรูคาํศัพทอยูในวงจํากัด  เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกบัชีวิตประจําวนั
และเรื่องสวนตัวงาย  ๆ 
                                      3.3 การเลือกใชศัพทบางครั้งยังไมถกูตอง  ยงัมีปญหาบางในศัพทดาน
สังคมและอาชพี 
                                      3.4 มีความรูศัพทดานอาชพีและคําศัทพทั่วไปพอที่จะสนทนาเรื่องทีต่น
สนใจเปนพิเศษและเรื่องที่ไมตองใชศัพทเทคนิคได 

             3.5  มีความรูศัพทดานอาชพีและคําศัพทไปมาก  และสามารถสนทนาได
เปนอยางดีในทุกสถานการณ 

             3.6 ใชคําศัพทไดอยางกวางขวางและถูกตอง  เทาเทยีมกับเจาของภาษา
ที่ไดรับการศึกษา 

4. ความคลองแคลวในการพดู  (Fluency) 
 4.1  การพูดหยุดชะงักเปนชวง  ๆ  และไมตอเนื่อง  ไมสามารถสื่อสารได 

4.2 การพูดชามากและไมราบร่ืนสม่ําเสมอ  ยกเวนในประโยคสั้น  ๆ  และ
ประโยคที่ใชเปนประจํา 

4.3  การพูดมกัจะติดขัดและไมราบร่ืน แตไมชาเกินไป 
4.4 การพูดยงัติดขัดอยูบาง  เนื่องจากการเลือกใชคําและเปลี่ยนแปลง

คําพูด 
4.5 การพูดราบรื่นและมีความคลองแคลวแตยังไมเทาเทียมเจาของภาษา 
4.6  การพูดราบรื่น  และมคีวามคลองแคลวเทาเทยีมเจาของภาษา 

5.  ความเขาใจภาษา  (Comprehensibility) 
5.1  มีความเขาใจนอยมาก  แมแตในการสนทนาเรื่องงาย  ๆ 

          5.2 มีความเขาใจเฉพาะการพูดชา  ๆ  งาย  ๆ  ในหวัขอธรรมดา  และ
ตองการใหพูดซ้ําและขยายความทันท ี

5.3  มีความเขาใจการพูดทีไ่ดรับการขัดเกลาใหงายขึ้น  ยงัตองการการพูด
ซ้ําและการขยายความ 
   5.4 มีความเขาใจการพูดของผูมกีารศึกษาทัว่ไป  แตยังตองการการพดูซ้ํา
และขยายความเปนครั้งคราว 
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5.5 มีความเขาใจการพูดของผูมีการศึกษาโดยตลอด  ยกเวนกรณีที่ใช
ภาษาตลาดเกนิไป  หรือภาษาที่ไมพบบอย  ๆ  รวมทั้งการพูดที่ไมรวดเร็วเกนิไปและไมชัดเจนมาก 

5.6 มีความเขาใจการพูดที่ใชภาษาพูด และภาษาที่เปนทางการไดเทา
เทียมกับเจาของภาษา 

สํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิารไดกาํหนด
เกณฑการประเมินผลการพดูไวในคูมือการสรางเครื่องมอืภาคปฏิบัติภาษาองักฤษระดับ
มัธยมศึกษา โดยแบงการประเมินเปน 5 ดาน ดานละ 6 ระดับ ดังนี ้

1. ดานสําเนียงการออกเสียง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 F หรือ 0 คะแนน              ออกเสียงผิดทัง้หมด 
 E หรือ 1 คะแนน            ออกเสียงผิดบอยมาก 
 D หรือ 2 คะแนน        มีสําเนียงภาษาแมปะปน ทําใหคูสนทนาเขาใจยาก 
 C หรือ 3 คะแนน   มีสําเนียงภาษาแมปะปนและผิดเปนบางครั้ง 
 B หรือ 4 คะแนน          ออกเสียงไดถกูตองเกือบทั้งหมด 
 A หรือ 5 คะแนน  ออกเสียงเหมอืนเจาของภาษา ไมมีภาษาแมปะปน 

2. ดานความถูกตองตามหลักไวยากรณ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
 F หรือ 0 คะแนน  ใชไวยากรณผิดเกือบทั้งหมด 

 E หรือ 9 คะแนน  ใชไวยากรณผิดมาก 
 D หรือ 13 คะแนน  ใชไวยากรณผิดบอยครั้ง 
 C หรือ 17 คะแนน  ใชไวยากรณผิดบางแตความหมายไมเพี้ยนไป 
 B หรือ 21 คะแนน  ใชไวยากรณผิดพลาดเพยีงเล็กนอย 
 A หรือ 25 คะแนน  ใชไวยากรณถกูตอง 

3. ดานคําศัพท สํานวน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
  F หรือ 0 คะแนน  ใชคําศัพทสํานวนผิดเกือบทั้งหมด 
  E หรือ 9 คะแนน  ใชคําศัพทผิดเปนบางสวน 
  D หรือ 13 คะแนน  ใชคําศัพทผิดบางและใชคําไมเหมาะสม 
  C หรือ 17 คะแนน  ใชคําศัพทเกี่ยวของกับเร่ืองที่สนทนาไดดี 
  B หรือ 21 คะแนน  ใชคําศัพทไดถกูตองเหมาะสมตามสถานการณ 
  A หรือ 25 คะแนน  ใชคาํศัพทถูกตองเทียบเทาเจาของภาษา 

4. ดานความคลองแคลว (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
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   F หรือ 5 คะแนน  เวนระยะการพูดนาน สนทนาตอไมได 
        E หรือ 7 คะแนน  พูดซ้ํามากแมจะเปนประโยคสั้น ๆ 
        D หรือ 9 คะแนน  เวนระยะบอย พูดไมจบประโยค 
            C หรือ 11 คะแนน        เวนระยะการพูดบางเพื่อหาศัพทหรือประโยคใหม 
        B หรือ 13 คะแนน  พูดไดคอนขางคลอง 
        A หรือ 15 คะแนน  พูดไดคลองแคลวเชนเดยีวกับเจาของภาษา 

5. ดานความสามารถในการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
   F หรือ 5 คะแนน  ไมสามารถพูดใหผูฟงเขาใจไดเลย 
   E หรือ 10 คะแนน  พูดใหผูฟงเขาใจไดเพียงเลก็นอยเปนคํา ๆ 
   D หรือ 15 คะแนน  พูดใหผูฟงเขาใจไดเพียงบางสวน บางวล ี
   C หรือ 20 คะแนน  พูดใหผูฟงเขาใจโดยใชประโยคงาย ๆ ส้ัน ๆ 
   B หรือ 25 คะแนน พูดใหผูฟงเขาใจไดเปนสวนใหญเกือบทัง้หมด 
   A หรือ 30 คะแนน พูดใหผูฟงเขาใจไดทั้งหมด 

ผลการประเมนิ กาํหนดระดบัคุณภาพของการสนทนาดังนี ้
     ด ี      หมายถึง ไดคะแนนการพูดระหวาง 80 – 100 คะแนน 
          ปานกลาง     หมายถึง ไดคะแนนการพูดระหวาง 70 – 79 คะแนน 
          พอใช     หมายถึง ไดคะแนนการพูดระหวาง 50 – 69 คะแนน 
         ควรปรับปรุง  หมายถงึ ไดคะแนนการพูดต่ํากวา 50 คะแนน 

สรุปไดวา เกณฑที่ใชในการตรวจใหคะแนนการพูดเพือ่การสื่อสารนัน้ จะ
แตกตางกนั ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจุดประสงคที่ใชในการสอบ ซึ่งเกณฑที่ผูวดัความสามารถในการพูดสวน
ใหญใหความสนใจไดแก ความถกูตองของการใชภาษา โดยรวมความถงึ การออกเสียง คาํศัพท
ไวยากรณ ความเพียงพอของศัพทที่ใชตามเปาหมาย ความเหมาะสมของการใชภาษาและความ
คลองแคลวของการพูด ที่รวมถงึความเรว็และประสิทธภิาพในการสื่อสาร ทักษะการพูดนัน้มีความ
ยุงยากในการตรวจใหคะแนนมาก  ซึง่จะเหน็ไดจากการจําแนกรายละเอียดตาง  ๆ  ของการให
คะแนนแบบมาตราสวนประเมินคาดงักลาว ทั้งนี้ผูตรวจใหคะแนนอาจจะยึดแนวการตรวจของผูใดผู
หนึง่เปนหลกัได  หรืออาจนาํแนวการตรวจดังกลาวมาปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับแบบสอบที่สราง
ข้ึนก็ได 

  ดังนัน้ จากเกณฑดังกลาวทัง้ของคลาก (Clark) ของสถาบนัภาษา (FSI) 
และของสํานกัทดสอบทางภาษากรมวิชาการ ผูวิจัยเห็นวาใกลเคียงกนั สําหรับเกณฑของกรม
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วิชาการนัน้ผูวจิัยเหน็วาสอดคลองกับเปาหมายในการประเมินงานวจิัยนี้มากที่สุด เปนเกณฑที่ให
รายละเอียดในทกุประเด็นเหมาะที่จะนาํไปใชใหเกิดประสิทธิภาพในการประเมนิทกัษะทางการพดูที่
ผูวิจัยตั้งความประสงคไว ผูวจิัยจึงเลือกเกณฑนี้มาปรับใชในการประเมินงานวิจัยครัง้นี ้
 
3.5 งานวิจัยเกี่ยวกับการพูด 
  

งานวจิัยในประเทศ 
     กาญจนา  จงอุตสาห (2531 : 61) ไดทําการวิจยัเรือ่ง “ ระดับความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกาตอนตน “ ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมปที ่1-3 
จากโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร จํานวน 300 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความสามารถในการพูดภาษาองักฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามระดับ
พฤติกรรมการพูดของแวลเลต็ (Valette) ผลการวิจยัพบวา นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน มี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ 1 คือ ทักษะกลไก แสดงวา นกัเรียนมี
ความสามารถในการพูดภาอังกฤษ อยูในระดับที่ต่ํามาก 

ศุลีรัตน  ภัทรานนท (2532 : 58) ไดทําการวิจยัเรื่อง “ระดับความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย” ประชากรเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 
4- 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร จาํนวน 300 คน 
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถามความสามารถในการพูดที่ผูวิจยัสรางขึ้นตามระดับ 
พฤติกรรมการพูดของแวเล็ต ลักษณะของแบบสอบถามจะเหมือนของ กาญจนา  จงอุตสาห ตางกนั
ตรงเนื้อหาที่ใชจะตรงกับระดับที่ทาํการวจิัย ผลการวิจยัพบวา นกัเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีความสามารถในการพูดภาษาองักฤษอยูในระดับที่ 1 คือ ข้ันทักษะกลไกเทานัน้ แสดงวา
นักเรียนมีความสามารถในการพูดอยูในระดับที่ต่ํามาก 

บุหงา  คณาวรงค (2536: บทคัดยอ) ไดทําการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนรู
ภาษาชุมชนตามแนวทฤษฎอีรรถฐานกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 2 ของโรงเรียนบุญวฒันา จังหวัดนครราชสีมา จาํนวน 80 คน 
ผลการวิจยัพบวา ความสามารถทางการฟงภาษาองักฤษ การพูดภาอังกฤษ และมนุษยสมัพนัธของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนรูภาษาชุมชนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานสงูกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนตามคูมือครู 
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สุชาติ  หลอนกลาง (2536 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจยัเพือ่เปรียบเทียบความสามารถดาน
ทักษะการพัง พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 1 
โรงเรียนจนัทรุเบกษาอนุสรณ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 80 คน  พบวา 1.ความสามารถดานทกัษะ
การฟงพูดภาษาอังกฤษที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนสูงกวาการสอนตาม
คูมือครู 2. ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติโดยใชการตูนกับนกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองมีความสนใจในการเรยีนภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุม 

อัญชนา ราศี (2538 :บทคัดยอ) และ ทันทิวา  สุรวัตร (2540 : 130) ไดทําการวิจยัเพื่อ
เปรียบเทยีบความสามารถในทกัษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ไดรับการสอนตาม
หลักกิจกรรมการสื่อสารของ คีธ จอหนสนั (Keith Johnson) และการสอนตามคูมอืครู ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบสอบถามความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษตามหลัก
กิจกรรมการเพื่อการสื่อสารของคีธ  จอหนสัน (Keith  Johnson) พบวา นักเรยีนที่ไดรับการสอนตาม
หลักกิจกรรมเพื่อการสื่อสารของคีธ  จอหนสัน (Keith  Johnson) มีความสามารถในทกัษะการฟง-
พูดภาษาองักฤษสูงกวาการสารตามคูมือครู 

พรศรี  ใจงาม (2534 : 128) ไดทําการวิจยัเรื่อง “ ความสัมพนัธระหวางความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเอง กับ ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาระดับ
ประกาศนยีบตัรชั้นสูง” ตัวอยางประชากรคือนักศึกษาเอกพละศึกษาชั้นปที่ 1 จากวทิยาลัยพละ
ศึกษา 8 แหง จํานวน 320 คน เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบวัดความรูสึกเหน็คุณคาในตนเองของ
นักศึกษา และแบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  ผลการวิจยัพบวา ความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองของนกัศึกษาวทิยาลัยพละศึกษาไมมคีวามสัมพันธกับความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ 

สมบัติ  สิริคงคาสกุล (2539 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจยัเรื่องผลของการสอนกลวิธีในการ
ส่ือสารที่มีตอความสามารถดานการพูดภาษาองักฤษ ตวัอยางประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารักษ เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอน 12 แผน แบบสงัเกต
กลวิธทีี่ใชในการสื่อสาร แบบทดสอบความสามารถในการพูด ผลการวิจัยพบวา นกัเรียนที่ไดรับการ
สอนกลวธิีในการสื่อสารมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบปกติ 

มุกนัดดา  พทิักษมหาเกตุ  (2533 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่อง  “การสรางสื่อการสอนพูด
ภาษาอังกฤษสําหรับพระภกิษุไทย”กลุมตัวอยางเปนพระนิสิตระดับปริญญาโทสาขาระพุทธ 
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ศาสนาและสาขาปรัชญา บณัฑิตวิทยาลยั มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2532 จํานวน 18 รูป  จากกลุมประชากรทัง้หมด 49 รูป โดยวิธีการรับสมัคร
พระที่สนใจพฒันาการพูดภาษาองักฤษ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือส่ือการสอนพูดภาษาอังกฤษใน
รูปแผนการสอน และแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด ผลการวิจยัพบวา พระนิสิตกลุม
ตัวอยางมีพฒันาการความสามารถในการพูดภาษาองักฤษสูงขึน้กวาเดิมหลังการเรยีนจากสื่อการ
สอนพูดภาษาอังกฤษ แตในระดับที่แตกตางกันโดยสามารถทําคะแนนการทดสอบการพูด
ภาษาอังกฤษหลังเรียนจากสื่อการสอนพดูไดสูงกวาเดมิ อยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ .01 

รุงดาว  จารุภูมิ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยเรื่อง  “การเปรียบเทยีบความสามารถในการ
พูดภาษาองักฤษโดยการใชกิจกรรมที่แตกตางกันของนกัศึกษาระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล” กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเลขานุการ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2540 
จํานวน 72 คน เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยคือแบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษใน
ลักษณะกิจกรรม ผลการวจิัยพบวา ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางทีท่ํา
กิจกรรมสัมภาษณสูงกวากจิกรรมที่การพดูบรรยายเหตกุารณจากภาพ อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่
ระดับ 0.05  

จากการศึกษาเอกสารงานวจิัยภายในประเทศดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา 
ความสามารถดานการพูดภาษาองักฤษของผูเรียนไทยอยูในเกณฑต่าํ อีกทัง้ปญหาตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ ก็ไดมีการนําแนวทางการแกปญหามาใชหลายวิธี อาทิ การสรางสื่อหรือกิจกรรม 
การใชวิธีสอนแบบตาง ๆ การปรับวธิกีารสรางแบบทดสอบ จากแนวคิดเหลานี ้ ผูวิจัยสนใจการ
พัฒนาแบบฝกทักษะการพดูที่กระตุนความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ผูวิจยัจึง
เลือกที่จะพัฒนาแบบฝกทักษะการพูดแจสแชนท จากหลักการและแนวคิดเรื่องทวงทํานองจงัหวะ
ทางธรรมชาตขิองภาษาองักฤษแลว แบบฝกแจสแชนทนาจะชวยแกปญหาและพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนไทยได  โดยใชการสอนและการจัดกิจกรรมการ
พูดตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจากงานวิจัยตาง ๆ ที่ผานมา พบวาเปนวิธกีาร
สอนที่มีผลตอความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียน  

 
งานวจิัยในตางประเทศ 
จากการศึกษาคนควางานวิจยัในตางประเทศ ที่ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ

พูดภาษาองักฤษ ผูวิจยัไดสรุปไวเปน 3 หัวขอคือ 1.งานวิจยัที่ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษจากการทํากิจกรรมที่ตางกัน  2.งานวจิยัที่ศึกษาผลของกิจกรรมที่ใชใน
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แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่มีตอความสามารถในการพูด  3.งานวจิัยที่
ศึกษาเกีย่วกับประสิทธิภาพของกิจกรรมการพูดตาง ๆ ที่ใชในแบบทดสอบความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
1. งานวิจัยทีศ่ึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษจากการทํา

กิจกรรมที่แตกตางกัน 
แมกกี้ (Mackey 1994 : 67-89) ทําการวิจยัเกี่ยวกับ การศึกษาการใชกจิกรรมที่ม ี

ปฏิสัมพันธการพูด ตัวอยางประชากรเปนนกัเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองจํานวน 30 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยัเปนแบบทดสอบความสามารถในการพดูที่แบงออกเปน 2 สวน ๆ แรก
เปนแบบทดสอบในลักษณะกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธการพูดมากคือการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 
(Informal interview) และการประชุมกับเพื่อน (Peer meeting) สวนที่สองเปนแบบทดสอบทีม่ี
กิจกรรมปฏิสัมพันธการพูดนอย คือการสมัภาษณโดยใชเทป ผลจากการวิจยัพบวา ความสามาถใน
การพูดของนกัเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบในสวนแรกสูงกวาความสามารถในการพูดของ
นักเรียนในสวนที่สอง สรุปไดวา แบบทดสอบความสามารถในการพดูที่มีปฏิสัมพนัธการพูดมากจะ
กระตุนความสามารถในการพูดของนักเรยีนไดมากกวาแบบทดสอบทีม่ีปฏิสัมพันธการพูดนอย 

โชฮาม ี (Shohamy 1983 : 527-540) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวฮิบบรู ในมหาวทิยาลยัแคลิฟอรเนีย ทีม่ีระดับความสามารถในการ
พูดภาษาองักฤษตั้งแตระดับตนจนถึงระดับสูง จํานวน 15 คน จากการทําแบบทดสอบที่มีกิจกรรม 2 
ลักษณะทีม่ีรูปแบบการพูดตางกนัคอื กิจกรรมการสมัภาษณ และกิจกรรมการรายงานปากเปลา 
พบวาแบบทดสอบที่ใชกิจกรรมทั้ง 2 ลักษณะมีผลตอความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
กลุมตัวอยาง กลาวคือ ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษที่ไดจากการทาํกิจกรรมการสัมภาษณ 
สูงกวาความสามารถในการพูดภาษาองักฤษที่ไดจากการพูดรายงานปากเปลา และการทดสอบที่มี
รูปแบบของการพูดและหวัขอเร่ืองในการพดูที่แตกตางกนัมีผลทาํใหความสามารถในการพูดของ
นักศึกษาแตกตางกนัดวย 

 
2. งานวิจัยทีศ่ึกษาเกีย่วกบัผลของกจิกรรมที่ใชในแบบทดสอบความสามารถใน

การพูดภาษาอังกฤษที่มีตอความสามารถในการพูด 
ไบเก็ต และ พอร็ตเตอร (Bygate and Porter 1991 : 13) ไดทําการทดลองเกี่ยวกับผล

ของความคุนเคยตอกิจกรรมที่มีตอการสงสารและผลความสามารถในภาษาอังกฤษแตกตางกนัและ
ไมไดเปนเจาของภาษา เครื่องมือที่ใชในการวิจยัคือ การสัมภาษณ การบรรยายภาพชุดสัน้ ๆ 
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ผลการวิจยัพบวา ความคุนเคยที่มีตอกจิกรรมมีผลตอคะแนนความสามารถในการพูดของนกัเรียน
ในดานการใชอนุประโยคตอนักศึกษาคนหนึ่ง ซึง่กระตุนใหนักศึกษาคนนั้นมพีัฒนาการทางดาน
ภาษาศาสตรมากยิง่ขั้น และกระตุนใหนกัศึกษาคนที ่ 2 มีความสามารถในการพดูคลองแคลวขึ้น 
สวนนักศึกษาคนที่ 3 มพีัฒนาการทัง้ในดานภาษาศาสตรและความคลองแคลวในการพูด 

เอจเซนเบิรก (Ejzenberg 1992 : 364 อางถึงใน รุงดาว จารุภูมิ 2540) ไดศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเขาใจในความคลองแคลวในการพูดภาษาอังกฤษของผูที่ไมไดเปนเจาของภาษา และบทบาท
ของแบบทดสอบความสามารถในการพูด ตัวอยางประชากรคือนกัศึกษาในบราซิล ที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และมีความสามารถในการพูดสูงและต่ํา จํานวน 50 คน เครื่องมือที่
ใชคือแบบทดสอบความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษจํานวน 4 ชุด คือ 1 ชุดกิจกรรมการใหบท
สนทนาสาํหรบัพูดคนเดียว 2 ชุดกิจกรรมไมใหบทสนทนาแบบพูดคนเดียว 3 ชุดกจิกรรมการใหบท
สนทนาสาํหรบัพูด 2 คน และ 4 ชุดกิจกรรมการไมใหบทสนทนาสําหรับพูด 2 คน จากการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการพูดของนักศึกษาที่ไดจากการทาํกิจกรรมแบบพูด 2 คน สูงกวา ความสามารถ
ในการพูดของนักศึกษาที่พูดคนเดียว เนื่องจากวามีการพูดปฏิสัมพนัธกัน และการใหบทสนทนากับ
นักศึกษาทั้งในแบบพูดคนเดียวและพูด 2 คน นักศึกษาสามารถพดูคําและประโยคไดเร็วขึ้นแตไมมี
ผลตอความคลองแคลวในการพูดของนกัศึกษา 

อัลคารา (Alcala 1994 : 210) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ กิจกรรมที่กระตุนความสามารถ 
มาลา และผลกระทบของตัวปอนที่ไดจากการสอน โดยเปรยีบเทยีบกิจกรรมกระตุนการพูด
ภาษาอังกฤษ ระหวาง กจิกรรมการทาํใหประโยคสมบูรณ กับการสัมภาษณแบบมีการเตรียมการ 
และการเลาเรือ่งที่ดูจากวีดีโอ ทาํใน 2 รูปแบบ คือการพูดและการเขียน กลุมตัวอยางซึง่เปน
นักศึกษาที่เปนเจาของภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั อิลลินอยส จํานวน 44 คน ผลของการวิจัย 
สรุปวาการสอนโดยกิจกรรมกระตุนการพูดที่แตกตางกันมีผลตอความสามารถในการพูดของผูเรียน 
และความแตกตางของความสามารถในการพูดของผูเรียนจะขึน้อยูกบัเทคนิควิธีการที่ใชในการ
กระตุนกระพดูและทักษะทีต่องการใชในการสื่อสาร 
 

3.งานวิจัยทีศ่ึกษาเกีย่วกบัประสิทธิภาพของกิจกรรมการพูดตาง ๆ ที่ใชใน
แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

     แมดเซน (Madsen 1981 : ) ไดทําการวิจยัเชิงสาํรวจเรื่อง  การจําแนกประเภทของ
แบบทดสอบความสามารถในการพูด โดยศึกษาแบบทดสอบความสามารถในการพดู จํานวน 100  
ฉบับผลการวจิัยพบวามกีารพัฒนาการทดสอบการเตรียมการและการใชแบบทดสอบความ 
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สามารถในการพูดในลักษณะตาง ๆ เชน ข้ันตอน พืน้ฐานความรูเดิมของผูเขารับการทดสอบ เกณฑ
การประเมนิผลที่เลือกใช และจุดประสงคของการใชจากแบบสอบหลาย ๆ ประเภท คือ การ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ การแสดงบทบาทสมมติ การอานออกเสียง การพูดบรรยาย
เหตุการณจากภาพ ผลการวิจัยสรุปวา วิธีการทีน่ิยมในการใชทดสอบความสามารถในการพูดคอื 
การใชแบบทดสอบหลายวิธพีรอมกัน แตแยกประเมนิผลและผูทดสอบควรเลือกใชแบบทดสอบตาม
จุดประสงคของการใช 

แสตนฟลด (Standfield 1990 : 20) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมอืในการ
กระตุนความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ ที่เรียกวา การสัมภาษณกระตุนความสามารถในการ
พูดหรือ SOPI (simulated oral proficiency interview) ซึ่งอยูในรูปของแบบทดสอบที่เปนการ
บันทกึเทป ประกอบดวย 6 สวน คือ สวนแรกเปนคําถามเกี่ยวกับประวัติสวนตวัสามสวนตอมาผู
ทดสอบจะตองพูดจากภาพ และอีกสองสวน ผูทดสอบจะพูดจากหัวเรื่องหรือสถานการณที่เลือก 
ผลการวิจยัปรากฏวา SOPI เปนเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงในการประเมินความสามารถในการพดู
ของผูเรียนได 

จากงานวิจยัในตางประเทศดังกลาวขางตน สรุปไดวาทักษะการพูดเปนทกัษะที่สําคัญ
และผูเรียนตองการเรียนมากที่สุด สวนปญหาทีท่ําใหความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนต่ํานั้นเกิดจากวิธีการสอนของครูรวมทั้งปญหาการขาดสื่อวัสดุอุปกรณประกอบการสอน ซึ่ง
ทั้งนี้ปญหาดังกลาวสอดคลองกับปญหาทีเ่กิดขึ้นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
เชนกนั 
 
4. แจสแชนท (Jazz  Chant) 

แจสเปนดนตรขีองชาวอเมริกันโดยแท แตผูริเร่ิมรูปแบบดนตรีแจสไดแก ชนผิวดาํชาว
อเมริกัน ซึ่งเปนชนชาติอัฟริกัน ลักษณะโดยทั่วไปของแจส คือ ดนตรทีี่ใชการสรางสรรคแบบอิมโพร
ไวเซชั่น การใชจังหวะขัด จงัหวะตบที่สม่าํเสมอ และสีสันที่โดดเดนรวมทัง้ลักษณะเฉพาะของการ
บรรเลงดนตรี แมวา แจส เปนคําที่เร่ิมใชกนัประมาณป ค.ศ. 1917 แตดนตรีแจสเร่ิมไดยินกันมาแลว
เมื่อประมาณ ค.ศ. 1900 ดวยเหตุที่ดนตรแีจสเปนดนตรทีี่แสดงกนัสด ๆ ไมมโีนต จึงไมมีหลกัฐาน
ใด ๆ เหลืออยูใหทราบวาดนตรีแจสมีกําเนดิมาเมื่อใดอยางแนชัด 
 

4.1 ประวัติและประเภทของดนตรีแจส 
  ดนตรีแจสในระยะแรกเปนผลจากการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีของอัฟริกา
ตะวันตก อเมริกาและยุโรป ชนผวิดําอเมริกันในระยะแรกที่ถกูนาํมาในประแทศสหรัฐอเมริกาใน
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ฐานะทาสมากประเทศแถบอัฟริกาตะวันตก เชน กานา และไนจีเรีย ดนตรีของชาวอัฟริกนัแถบ
ตะวันตกที่เปนตนกาํเนิดของดนตรีแจสมีลักษณะการสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่น การเนนจงัหวะ
กลองและจงัหวะทีซ่ับซอน นอกจากนี้ลักษณะที่เรียกวา การโตตอบหรือ Call and respond เปน
ลักษณะของเพลงแถบอฟัริกันตะวันตก ซึ่งพบไดในเพลงแจสคือการรองโตตอบของนกัรองเดียวกับ
กลุมนกัรองประสานเสียง หรือการโตตอบกันของเครื่องดนตรีเดี่ยวหรือกลุมเครื่องดนตรีเดี่ยว 
ลักษณะการโตตอบนี้พบไดเสมอในเพลงสวดในโบสถของชนผวิดําอเมริกัน ในยุคเริ่มตนนี้ดนตรขีอง
ชนผิวดาํมีอิทธิพลตอรูปแบบของดนตรีแจสมากไมวาจะเปนเพลงประกอบการทํางาน เพลง
ประกอบปริชวลส (Spirituals) เพลงสวดกอสเปล (Gospel hymns) และเพลงเตนรําประเภท 
เคกวอลค เปนตน ดนตรีเหลานี้สวนใหญสูญหายไปหมดเนื่องจากไมมีการบนัทึกเปนตัวโนตไว 
 ในชวงเวลาปลายศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที่ 20 ดนตรีแจสเร่ิมพัฒนารูปแบบ
ข้ึนมาจากดนตรีของอัฟริกัน ศูนยกลางดนตรีแจสในชวงแรกนี้อยู ณ เมืองนวิออรลีน ซึง่เปนเวลา
ประมาณ 1900 ถึง 1917 ดนตรีแจสที่เมืองนวิออรลีน ทีรู่จักในนามของ ดิกซีแลนด ลักษณะดนตรี
แจสแบบดิกซีแลนดประกอบดวยผูเลนประมาณ 5-8 คน เครื่องดนตรีที่เลนทํานอง ไดแก คอริเนท 
หรือทรัมเปท โดยมีคลาริเนทและทรอมโบนเลนประกอบในลักษณะของการสอดประสานทํานอง ใน
ระยะตอมามกีารเพิม่แซกโซโฟนเขาไปในวงดวย สวนเครื่องประกอบทํานองใหนาสนใจ ไดแก กลอง
ชุด เปยโน บนัโจ กีตาร หรือทูบา การบรรเลงใชอิมโพรไวเซชั่นโดยตลอด 
   โดยสรุป แจสเปนดนตรีทีพ่ฒันาขึน้มาในชวงตนศตวรรษที่ 20 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยชนผวิดํา ตนกําเนิดของดนตรีแจสมาจากดนตรีพืน้เมืองของชาวอฟัริกันตะวันตก 
ดนตรีของอเมริกันเองและดนตรีจากยโุรป จากแรกไทม และบูลส ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ตอชวง
ตนของศตวรรษที่ 20 แจสเร่ิมมีวิวฒันาการขึ้น โดยมกีําเนิดที่เมืองนิวออรลีน แจสยุคนี้เรียกวาดิกซี
แลนด ลักษณะของแจส คือ การบรรเลงแบบอิมโพรไวเซชั่น จากทํานองหลกัที่มีอยูและใชจังหวะขดั 
การประสานเสียงแปลก ๆ ทําใหดนตรีแจสมีเอกลักษณเดนชัด แจสมกีารพัฒนาเรื่อยมาจากยุคแรก
ทําใหเกิดแจสในรูปแบบตาง ๆ กนั 
 

4.2 ลักษณะดนตรีแจส 
  ดนตรีแจสมีลักษณะแตกตางกนัไปหลายประเภท เชนเดียวกับดนตรีในศตวรรษที่ 
20 ซึ่งมหีลายรูปแบบดังกลาวแลว เปนการยากที่จะกลาวถึงลกัษณะดนตรีแจสใหครบถวนเนื่องจาก
ดนตรีแจสมีหลายประเภท ส่ิงทีก่ลาวตอไปนี้เปนเพยีงลกัษณะทัว่ ๆ ไปของดนตรีแจส 
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1. สีสัน ดนตรีแจสมักบรรเลงดวยวงขนาดเล็กประมาณสามถงึแปดคน ที่เรียกวา 
วงคอมโบ หรือวงลักษณะใหญข้ึนมาที่เรียกวา บิกแบนด ซึง่ใชนกัดนตรีประมาณ 10-20 คน 
โครงสรางสาํคัญของการบรรเลงคือ เครื่องทาํจังหวะ ซึง่จะเลนจังหวะในลักษณะเดียวกับ บาสโซ
คอนตินิวโอของเพลงในยุคบาโร ในสวนนี้มักบรรเลงดวย เปยโน เบส และเครื่องตี บางครั้งอาจม ี
บันโจ หรือกีตารดวย เครื่องทําจงัหวะเหลานี้ชวยทําใหการประสานเสยีงนาสนใจขึ้นดวย ดนตรีแจส     
ยุคใหมมักมีผูบรรเลงเครื่องทําจงัหวะที่ใชเครื่องดนตรีนานาชนิด รวมทัง้การใชมือทําใหเกิดเสียง
ตาง ๆ ดวย 

 เครื่องดําเนินทํานองหรือเครื่องดนตรีเดี่ยวที่ใชแสดงความสามารถของผูบรรเลง
ดนตรี มักประกอบดวยเครือ่งดนตรีประเภทเครื่องลมไม และเครื่องลมทองเหลือง ไดแก คอรเนท 
ทรัมเปท แซกโซโฟน ทัง้สีช่นิดคือ โซปราโน อัลโต เทเนอรและบาริโทน คลาริเนท ไวบราโฟน 
ทรอมโบน และเปยโน นอกจากนี้ยังใชมูททําใหไดสีสันของเสียงตาง ๆ ออกไปอีก แนวการบรรเลง
เครื่องดนตรีเหลานี้ของผูบรรเลงแตละคนมกัจะไดสีสันเฉพาะตวั ทําใหผูฟงเพลงประเภทแจสทราบ
วาเพลงที่ฟงนัน้ใครเปนผูบรรเลง ซึง่ตางไปจากดนตรีคลาสสิกที่ผูบรรเลงพยายามบรรเลงใหตรง
ตามความตองการของผูประพันธเพลงหรือโนตที่ปรากฏอยู ดังนัน้การแยกเสียงทรัมเปทของผู
บรรเลงเพลงเดียวกนัสองคนในการบรรเลงเพลงแจส จะงายกวา การบอกความแตกตางวาใคร
บรรเลงทรัมเปทเพลงเดียวกนัระหวางผูบรรเลงสองคนทีบ่รรเลงเพลงคลาสสิก 

2.การสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่น ลักษณะสําคัญประการหนึง่ของดนตรีแจสคือ
การสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่นคือการคิดทวงทาํนองจงัหวะหรือประสานเสยีงในขณะบรรเลง 
อยางไรก็ตามดนตรีแจสมิไดเกิดขึ้นโดยการสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่นทัง้หมด สวนใหญดนตรี
แจสมักประกอบดวยการบรรเลงจากการประพันธประกอบกับการอิมโพรไวเซชัน่ อยางไรก็ตาม
กาอิมโพรไวเซชั่นจัดเปนเอกลักษณสําคัญของดนตรีแจส 

3.จังหวะ ทาํนอง และเสียงประสาน จงัหวะขัด (Syncopation) และจังหวะสวิง 
เปนลักษณะจงัหวะเดนของดนตรีแจส สวิงเกิดจากการบรรเลงจังหวะตบผนวกกับความรูสึกเบาหรือ
ลอยความมีพลังแตผอนคลายในที และการรักษาจงัหวะสม่ําเสมอ โดยปกติเครื่องตี เชน กลอง ฉาบ 
และเบสบรรเลงจังหวะตบ อัตราจังหวะของเพลงแจสมักจะเปนลักษณะสําคญัประการหนึง่ของ
ดนตรีแจส คือ การสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่น คือการคิดทวงทาํนอง จงัหวะ หรือการประสาน
เสียงในขณะบรรเลงอยางไรก็ตามดนตรีแจสมิไดเกิดขึ้นโดยการสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่น
ทั้งหมด สวนใหญดนตรีแจสมักประกอบดวยการบรรเลงจากการประพันธประกอบกับการอิมโพรไว
เซชั่น อยางไรก็ตามการอิมโพรไวเซชั่นจัดเปนเอกลักษณสําคัญของการบรรเลงดนตรีแจส  
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ปกติการอิมโพรไวเซชั่นเกิดขึ้นโดยผูบรรเลงดนตรีแปรเปลี่ยนทํานองหลักไป ฉะนั้นรูปแบบของการ
บรรเลงจึงเปนธีมและแวริเอชั่น กลาวคือการบรรเลงจะเสนอทาํนองหลักกอน จากนั้นเครื่องดนตรี
เดี่ยวบางชิน้จะแปรเปลี่ยนทาํนองโดยการอิมโพรไวเซชัน่ บางครั้งการแปรเปลี่ยนทํานองอาจเปน
การบรรเลงรวมกันของเครื่องดนตรีเดี่ยวสองหรือสามชิ้น แตละตอนของการแปรเปลี่ยนและทํานอง
หลักมีชื่อเรียกเฉพาะวาคอรสั (chorus) ดังนัน้เพลงนัน้อาจจะมี 4-6 ตอนหรือ 4-6 คอรัส เปนตน 
โดยตอนแรกเปนการเสนอทาํนองหลกักลุม 4 จังหวะ คือ 4-4 แตจังหวะเนนแทนที่จะลงที่จงัหวะ 1 
และ 3 กลับลงที่จงัหวะ 2 และ 4 สวนจังหวะขัดจะลงหนักระหวางจังหวะตบทัง้สี่นอกจากนีก้าร
บรรเลงจริง ๆ มกัจะมกีารยดืคาตัวโนต ไมไดลงจังหวะตามที่เขียนเปนโนตดนตรีเสียทีเดียว เชน โนต
ที่บันทึกเปน (ตัวโนต)อาจบรรเลง(ตัวโนต)กลาวอีกนัยหนึง่คือการบันทึกดนตรีแจสเปนโนตเพลงที่
ถูกตองจริง ๆ เปนสิ่งที่กระทาํไดคอนขางยาก ดวยจงัหวะการบรรเลงดงักลาวนี ้

ลักษณะของดนตรีแจสหลัง 1950 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมาก เนื่องจาก
การพัฒนาไปของเครื่องดนตรีตาง ๆ และแนวคิดของผูสรางสรรคดนตรีแจส ไมวาจะเปนเรื่องของ
จังหวะ การประสานเสยีง รูปแบบและสีสัน เชน มีการนําเครื่องดนตรีบางชนิดเขามาผสมวง เชน 
ฟลูท ฮอรน เชลโล การใชเสียงอิเลคทรอนิส เปยโน เปนตน เกิดรูปแบบดั้งเดิม เชน ดกิซีแลนด  
บีบอบ บลูสกย็ังอยูและเปนที่นยิมของผูฟงไมเสื่อมคลายเชนกัน 

 
4.3 พลังของจังหวะ  The  Power  of  Rhythm 

   ดร.โอลิเวอร  แซ็คส  จินตกวีผูมีความชํานาญเรื่องเวชภัณฑได  เขียนเลา
ประสบการณสวนตัว  เปนบทละครในเรือ่งพลงัของจังหวะดนตรีและเพลง (Graham 1992:1-18)ใน
การปฏิบัติการปนเขาที่ประเทศนอรเวยและไดรับบาดเจ็บ  เขาพบตัวเองลอยเควงควางอยูจากบน
ภูเขา  และอยางรวดเร็วนัน้เอง  ก็แววไดยินเสยีงดนตร ี  จังหวะและทวงทาํนองเพลง  เขาจําไดวา
ดนตรีนั้นเองสรางพลงัใหบงัเกิดแกเขา ทวงทํานองทําใหเขาไดพยายามตะเกยีกตะกายจากพื้นดนิ  
จนกระทั่งไดพบความชวยเหลือสําหรับ  ดร.แช็ค  ดนตรชีวยใหเขาปลอดภัยจากการตกเขา  และใน
ทํานองเดยีวกนัสําหรับบทเรยีนของเรา  พลังแหงจงัหวะและดนตรีในเพลงสามารถนําความชุมชืน่  
อบอุน  ความเปนมิตรในยามที่เขาอยูในระหวางทางแหงการเรียนภาษาใหม 

จังหวะเสยีงหนักเบาและทวงทาํนองไมใชส่ิงเสริมแตงหนาเคก  แตมันเปนหวัใจ
สําคัญของการเรียนภาษาทกุระดับ  ถาไมมีส่ิงนี้แลว  ประดุจปราศจากเคกไมสามารถนาํเอาความ
หมายความเขาใจ  ความเขาถึงภาษาอยางแทจริงได  ไมประสบความสําเร็จ 
 
4.4  ความหมายของแจสแชนท  
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            แจสแชนท  คอื  การนาํเสนอทวงทํานองธรรมชาติของภาษา  การแสดงออกของ
ธรรมชาติทางภาษา  เปนการเชื่อมของจงัหวะของการพดูภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกัน  อันจะเปน
การนาํไปสูวฒันธรรมของจังหวะอเมริกนั  Jazz ซึ่งแครอลีน เกรแฮม นักการศึกษาชื่อดงัชาว
อเมริกันเปนผูคนพบและนํามาปรับใชจนประสบผลสําเร็จอยางกวางขวางในวงการศึกษาเปนคน
แรก จนปจจุบันแพรหลายไปทั่วโลก และยังเปนที่ยอมรับโดยทัว่ไปถึงประสทิธิผลในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะดานฟง-พูด 
 แจสแชนท  เปนสวนหนึง่ของภาษาแมที่แสดงออกถงึความเอาใจใสเปนพเิศษใน
ธรรมชาติของภาษาแมที่ติดตัวเรามาตัง้แตเกิด  ซึง่มันเปนสิ่งที่สําคัญมาก  Jazz  Chants  ไมมีผล
ตอการประพนัธที่จะทําใหรูปแบบเสียไป  ตัวอยางเชน  จังหวะที่เกิดในจังหวะแร็พ  Rap  ในเพลง  
หรือ  ในบทเพลงกลอมเด็ก 
   จังหวะ การลงเสียงหนักเบา  การเนนเสียงในรูปแบบของ  Chant  เปนความ
เหมาะสมที่ควรจะจําลองแบบไวอยางแทจริง  ในการที่จะทําใหนกัเรียนไดเรียนรูการฟงพูดจาก
ภาษาแบบแผนในธรรมชาตขิองการสนทนา 
 

4.5 แครอลีน กับ แจสแชนท  
           แครอลีน  แกรแฮม ไดเติบโตขึ้นในเมืองเล็ก  ๆ  ทางภาคเหนือของแคลิฟอเนีย  รํ่า
เรียนวิชาดนตรีและพอเลนเปยนโนดนตรีในจังหวะ  Jazz 
  ในเวลาตอมาหลอนไดมาที ่  New  York  ในป  1969  และไดเร่ิมสอนที่
มหาวิทยาลยัใน  New  York  ในภาคปกติกลางวัน ตอนกลางคืนแครอลีนเลนเปยโนและรองเพลง
ในไอริสบาร  ซึ่งเรียกวา  Billy Carroll’s Town Club 
  ในการรวมตัวกันของ NYU  และ  Billy  Carroll’s  นั้นจะเปนหนทางนาํพาแครอลีน
ไปคนพบความสัมพนัธที่แทจริงระหวางจังหวะของภาษาในขณะที่มกีารพูด สอน และเลนดนตร ี
  ครั้งแรกแครอลีนไดแตงคําประพันธที่เชื่อมโยงกนัเมื่อแครอลีนไดยินใครคนหนึง่พูด
วา  “Gee” 
  Gee ,  it’s  good1  to  see2  you.  You3  look  won4derful   
หลอนไดสดับวลีนัน้อยางชดัเจนและจับจังหวะที่เปน   1 – 2 – 3 – 4 
  หลังจากนั้น  แครอลีนเริ่มที่จะพยายามสังเกตภาษารอบ  ๆ  ตวัหลอนอยาง
ระมัดระวัง  เร่ิมที่จะจับจุดของจังหวะการตี  เขียนลงเปนตัวอยางและไดนําเสนอสิง่เหลานี้ใหกับเดก็  
ๆ  ของหลอนในการทํากิจกรรมการพูด  การเคาะจังหวะลงบนโตะ  ในที่สุดแครอลีนก็ได 
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ประจักษในอปุกรณชิ้นนีว้าสามารถถายทอดไดอยางดีในรูปแบบของ  Jazz  Chant  ซึ่งก็คือ
ธรรมชาติของภาษาอยางแทจริง 
  ในการพูดในชวีิตประจําวนั  การพูดเล็ก  ๆ  นอย  เจาของภาษาจะพูดในทกุ  ๆ  
สถานการณทกุวัน พูดกนัถงึสภาพดนิฟาอากาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกัน ฯลฯ  ส่ิง
เหลานี้เปนตนกําเนิดไดดีในรูปแบบที่แทจริงของ  Jazz  Chants 
                                        *                        *                      *                  * 

 ตัวอยาง     It ‘ s  a nice  day   today  ,  isn ‘ t  it  ?. 
                                                  *                  *          *                       * 

It    certainly  is.  It ‘ s  a  beautiful  day. 
 
  แครอลีน ไดยินภาษาของ Jazz  Chants  ในทกุหนทุกแหง  เชน  ในการสั่งอาหาร 
การกลาวลา  การขอโทษ   การทาํตารางเวลา / วินาที  ในลักษณะแบบสั้น  ๆ  นี้ ในทกุสิ่งทุกอยาง
จะสามารถเปนไปไดในการเริ่มตนของ  Jazz  Chants. 
 

4.6 การใช  Jazz  Chants  ในหองเรียน 
แครอลีน  ไดเร่ิมตนสอน Jazz Chants  ในหองกอนแลวใชเวลาประมาณ  2 – 3  

นาที  ในการ  oral  repetition  โดยการปรบมือ  หรือการเคาะจังหวะบนโตะ 
                        แครอลีนไดนําเอา  Jazz Chants   มาจากบทเรียนหรือในหนังสอืเรียนนัน้เอง  
หลอนไดใช  Chants  ตลอดเวลาเรียน  เมื่อไหรทีแ่ครอรีนตองการเปลี่ยนบรรยากาศ  กจ็ะดึง  
Chants  ในบทเรียนออกมาสอน  จะเปนการเพิม่พลงัและเราความสนใจของผูเรียนเพิม่มากขึ้นเปน
ลําดับ  หรือจะเลือกฝกการออกเสียงหรือหลักไวยากรณก็ได 

แครอลีนไดใชเวลามากกวา  5  นาทีในการสอน Jazz Chants ในหองเรียน Jazz 
Chants  อาจจะใชเสริมในเรื่องของโครงสรางทางภาษา หนาที่ของภาษา การฝกปฏิบัติการทาง
เสียง การเนนคํา  และรูปแบบความหนกั - เบาของเสียง  รวมทัง้การพฒันาคาํศัพท 
  

4.7 การลงจงัหวะและการเลือกทวงทํานอง 
การกําหนดทาํนอง  การนับจังหวะ  1 , 2 , 3 , 4  บอย  ๆ  แครอลีนเริ่มตนดวยการ

ปรบมือ เคาะนิ้วมือยางเร็ว หรือเคาะจงัหวะลงบนโตะ บางบทเรียนก็จะใหนักเรียนเคาะจงัหวะไป
พรอม ๆ กบัหลอน  เพื่อเนนถึงทวงทาํนอง 
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  ขอสังเกต  การตีจังหวะครัง้แรกของ Jazz Chants  อาจจะไมใช  คําแรก  ของ  
Chants  เสมอไป  การตีจังหวะครั้งแรกจะตกลงบนคาํที่ลงเสียงเนนหนักตวัแรก  (first  stressed  
word)  ไมใชอักษรตัวแรก  
                                       1         2                3         4 
              Example         This is mine.         That’s yours! 
                                   Don’t touch mine! Get your own! 
                                    This is mine!         That’s yours 
                                    This is mine!        That’s yours. That’s yours. That’s yours. 
                                                 1             2              3        4 
              Example          Wake up! Wake up-What time is it? 
                                     Wake up! Wake up-What time is it? 
                                     You have to get up!-I don’t want to get up. 
                                     You must get up!-I don’t want to get up 
                                        

  Example What’s  your  name?  
                                            

    Where  are  you  from? 
                                                     

    How  much  does  it  cost? 
                                                     

    It  costs  a  lot.        
 

ครูอาจใชเครื่องเคาะจงัหวะงาย  ๆ  ในหองเรียน  ตัวอยางเชน  tambourine  หรือ
ไมเคาะ  หรืออาจใหนักเรียนออกแบบเสยีงจงัหวะให  Class  Chants  บางครั้งแครอรีนใชคียบอรด
ไฟฟา  ตัง้จังหวะนัน้ไว  เพื่อที่จะใหนักเรียนฟงเสียง  Background  ของการตีจงัหวะ Jazz Chants 
  เทป  Jazz Chants  ก็สามารถใชอยางไดผล และสามารถใหความตื่นเตนในการ
สอนในหองเรยีนได  แครอรีนไดใชเทปตนแบบดนตรีคลาสสิก  Jazz  ในป  1930  และ  1940   
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รวมทัง้ตนฉบบั  Benny  Good – man ,  Duke . Ellington , Lionel  Hampton  และ  Tommy  
Dorsey 
  สาเหตทุี่แครอลีนเลือกดนตรJีazz เพราะหลอนพบวามนัเขากับทาํนองเสียงพูดได
อยางพอดีและนาสนใจ  และถาครผููสอนจะเลือกใชเสียงดนตรทีี่ทนัสมัยขึน้มาบรรเลงประกอบ
รวมกับจังหวะ กิจกรรม  Jazz  Chant  ก็จะนาสนใจ  ถาจะเลือกจังหวะ  Rock  and  Roll  หรือ
จังหวะละตนิ  หรือดนตรีเตนรํา  ทกุจังหวะที่คุณเลือกขอใหลงจงัหวะได  4  หองและมีทวงทํานองที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาองักฤษ  โดยไมจําเปนทีคุ่ณตองรองไดเลย 

 
4.8 วิธกีารเขยีน  Jazz  Chants  (How  to  write  a  Jazz  Chant) 

ลําดับแรกในการเขียน  Chant  จะตองทําความเขาใจ  (Clear  sense)  กับส่ิงที่
คุณตั้งเปาหมายหรือจุดประสงคไว นั้นคอื  ถาคุณตองการที่จะเนนในเรื่องของไวยากรณ  เสียง  
หนาที่ของภาษา  หรือคําศพัท  คุณตองเลือกกอนวาจะสอนอะไร  และจะตองตัดสินใจเริ่มที่จะสอน
ในเรื่องนัน้  ๆ  แลวเริ่มดําเนนิการประพันธ Chants  เอง 

ตัวอยางเรื่องของ Command Respond 
by using simple present to indicate condition 
ลําดับที่ 1    เขียนประโยคทีเ่ลือก 

                                                  My  feet  hurt. Take   off your  shoes!  . 
             ลําดับที่ 2  เคาะ 1,2,3,4 และพูดประโยคพรอมใสจุด Beat ลงบนคาํที่เปน Key 
Words จงจําไววาจังหวะแรกตองไปลงที่เสยีงเนนหนักตัวแรก ซึ่งอาจไมใชตวัอักษรตัวแรกใน
ประโยค ข้ึนอยูกับความหมายที่ผูพูดตองการจะเนน   ซึง่สามารถลงจงัหวะไดหลายแบบ 
                                                    1       2        3                   4 
                                              My feet hurt!  Take off your shoes!  . 
            ลําดับที่ 3   เขียน คาํสั่ง (command) และ เงื่อนไขที่ตอบ (condition) 

-take off your shoes 
-take off your coat 
-put on your shoes 
-put on your hat  
-my foot hurt 
-my head hurt 
-It’s hot / cold in here 
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 ลําดับที ่ 4  นําประโยคมาจับคูกัน คุณก็จะไดประโยคพื้นฐานของ Jazz Chants 
คุณสามารถแตงไดหลากหลายโดยเปลีย่น Cue Words  และเปลี่ยนตําแหนงของเสียงหนักใน
ประโยคได 
                          Group 1                    Group  2 
                              1       2                               3           4 
                        My feet hurt.  Take off your shoes!              
                   My  feet  hurt.  Take off your shoes!              
                       It’s cold in here. Take off your coat!                
                       It’s cold in here. Take off your coat!                

My head hurts.             Take off your hat!                  
                        My head hurts.   Take off your hat!            
                        It’s hot in here.  Put on your coat!             
                        It’s hot in here.  Put on your coat!                  
                        My hands hurt.   Put on your gloves!         

ตัวอยางเรื่องของ  Past  Tense 
ลําดับที่  1  เขียนประโยคทีคุ่ณตองการเลอืกมา  ซึง่มี  คําบอกเวลา  ตัวอยางเชน 

     1                                      2                                 3                      4 

  I  went  to  the  movies  last  night 
  ลําดับที่  2  เคาะ 1,2,3,4  และพูดประโยคพรอมทัง้จุดของจังหวะลงไป 
จงจําไววาจังหวะแรกจะไปลงที่เสยีงเนนหนกัตัวแรก ซึ่งอาจจะไมใชอักษรตัวแรกในประโยค ข้ึนอยู
กับความหมายที่ผูพูดตองการจะเนนซึง่สามารถลงจงัหวะไดหลายแบบ 
  ลําดับที่  3  ประโยคคําถาม 
                            1                                                 2             3                4 

   Where  did  you  go? 
  ลําดับที่  4  นําประโยคคําถามและคาํตอบมาจับคูกัน  แลวคุณจะไดประโยค
พื้นฐานของ  Jazz  Chant  2  ประโยค  คุณสามารถแตงไดหลากหลายโดยเปลีย่น  Question  
Word  ในคําถามจาก  Where  เปน When  ฯลฯ  และเปลีย่นตาํแหนงของเสยีงหนักในประโยค
คําถามนัน้   
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ตัวอยาง           
Group  One Group  Two 

                              *                         *                          *                                    * 
Where  did  you  go  last  night ? I  went  to  the  movies. 
Where  did  you  go  last  night ? I  went  to  the  movies. 
Where  did  you  go  last  night ? I  went  to  the  movies. 
          *                                         * 
 Where  did  you  go? 

                 *                    *  
I  stayed  home.  
Variation :  

First  Voice Second  Voice 
                *                                               *                          *                        *                                    * 
       Where  did  you  go  last  night?        I  went  to  the  movies. 
       When  did  you  go?        Last               night 
                       1                                     2                       3                             4 
               Where  did  you  go?        I  went  to  the  movies. 
  
 

4.9 การนําเสนอแจสแชนทในหองเรียน 
       คําแนะนาํในการนาํเสนอ  Jazz  Chants   9  ประการดังนี ้

1. อธิบายหนาทีท่างภาษาของเนื้อหาทีจ่ะสอน  ใชภาษาแมของผูเรียน  หรือไมก็
เปนภาษาอังกฤษแบบงาย ๆ ครูควรอธิบายคําศพัทสํานวนทีย่าก ๆ ไปกอน  และครูควรจะอธิบาย
วัฒนธรรมทางภาษาที่มีอยูดวย 

2. ครูอานหรือเปดเทปบท  Jazz  Chant  ใหนักเรียนฟง  1  คร้ัง 
3. ใหนักเรียนพูดตามเฉพาะ  ศพัท  เสยีง  โครงสรางที่ยาก 
4. ใหนักเรียนพูดตามทีละประโยค  ซึ่งสําคญัมากเพราะจะสรางความชัดเจน  ใน

เร่ืองการเคาะจังหวะ  โดยครูใชการนับหรือการปรบมือ  หรือการเคาะนิ้ว  เปดเทปใหนกัเรียนฟงอกี  
1  คร้ัง 

5. เปดเทปใหนักเรียนฟงอีก  1  คร้ัง 
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6. แบงนักเรยีนออกเปน  2  หรือ  3  กลุมกไ็ด  ผลัดพูดกนัที่ละกลุม  แตละกลุม
ฝกออกเสียงตามครูหรือฝกจากเทปใหคลอง 

7. ใหนักเรียนพูดโตตอบกับครู  โดยครูไมตองพูดนํา 
8. แบงนักเรยีนในหองครึ่งหนึง่ใหฝกพูดกันเองโดยครูไมพูดนํา ครูเปนเพยีงผู

สังเกตการณ  และใหคําปรึกษาเทานั้น 
9. ฝกในขั้นตอไปโดยใหนกัเรียนเปลี่ยนคํา ประโยค และจับคูพูดที่ละคู (Pair  

Work) 
  สรุป การสอนโดยใชแจสแชนท แบงเปน 3 ข้ันตอนหลกัคือ 1.   ข้ันบอก

วัตถุประสงคคอือธิบายใหผูเรียนไดทราบถงึสิ่งที่จะเรียน (Explain the situational context of the 
chant) 2.  ข้ันเสนอเนือ้หา  โดยเริ่มฝกใหเลียนเสียงและทวงทํานองจงัหวะที่ถูกตองจากเทป 
นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบการโตตอบ Call and Respond เนนการพดูลงเสียงหนักเบามีการยืดและ
หดเสียงตามจงัหวะโดยการเคาะหรือปรบมือตาม  และ 3.  ข้ันการฝกและการถายโอน จะกระทํา
ทันทีหลงัจากเสนอเนื้อหา  โดยฝกพูดพรอมๆ กัน  พูดเปนกลุมและพูดเปนคู ตามลําดับ 

 
4.10 ประโยชนของแจสแชนท 

  จากการศึกษางานวิจยัตาง ๆ ยังไมพบ งานวิจยัที่เกี่ยวของกับแจสแชนทในทกัษะ
การพูดภาษาอังกฤษ ที่พบสวนใหญเปนเรื่องประโยชนในการนําไปใชในการแกปญหาเรื่องการสอน
พูดในหองเรียน ดังเอกสารตอไปนี้ (internet) 
   I teach ESL at a New York adult education program. We use the 
communicative approach. I've now taught levels two to four (out of six), and I believe 
students do quite well with that approach, but that when they get to higher levels more 
grammar is necessary and more writing experience. One thing that we should stress 
more is the learning of idioms, from the beginning on, because students should not get to 
a high intermediate level without knowing many of those. English is a very idiomatic 
language.  

 English is also a very rhythmic language. We do not pronounce each 
word distinctly as beginners tend to do. We run them together. In fact, we have a beat to 
our language that is like music. This is the premise of Carolyn Graham who has put out 
several poetry-like "chant" books. Students say them along with a tape and remember 
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how to pronounce whole phrases. This gives students the rhythm of the language at an 
early stage, and, of course, it's more fun to learn English through songs. These are 
spoken songs. I think it's an excellent approach to pronunciation.  
In general, though American schools vary widely in their approaches, learning things that 
are practical is something that stays with students and is especially effective on the lower 
levels. [Mary Lucas: New York, New York]  

ภาษาอังกฤษนั้นเปนภาษาที่มีทวงทาํนองจังหวะเชนเดียวกนักับดนตรี เราไมได
ออกเสียงคาํทกุ ๆ ทีละคาํ เหมือนอยางทีค่นเพิง่ฝกพูดภาษาอังกฤษใหมชอบทาํกนั เราออกเสียงคาํ
ทุกคําประสานไปดวยกนั เชนเดียวกนักบัดนตรี มทีวงทาํนองและมจีังหวะ” เปนแนวคิดพืน้ฐานที่
Carolyn Graham ได แตงและรวบรวม บทกวี หลาย ๆ บท และ หนังสือ chant หลาย ๆ เลม ให
นักเรียนไดพูดไปพรอม ๆ กนักับเทป และ ก็จดจาํเอาไปใชวา ควรจะออกเสียงกลุมคําหรือวลีตาง ๆ 
เหลานั้นอยางไร. วิธีการนีท้ําใหนกัเรียนไดเรียนรูทวงทาํนองจังหวะของภาษาตัง้แตตน ๆ และ
แนนอนที่สุดมนัทาํใหการเรยีนภาษาอังกฤษ นั้นสนุกสนานยิง่ขึ้น เพราะบทเรียนเหลานัน้ลวนเปน  
spoken songs. ดิฉันเห็นวานี้เปนวิธกีารสอนที่เยี่ยมมากที่จะฝกการออกเสียง   
Classroom applications 
Intonation  

Intonation, the pitch patterns in a sentence, often presents problems for 
students.   Notice, for example, that the following sentence can be a statement or a 
question, depending upon the intonation:  He died yesterday  versus He died yesterday? 
Sample materials and discussion: 
  In general,  overt teaching of intonation patterns has a somewhat limited 
usefulness.   Intonation appears to be something that, by and large, students either do or 
do not pick up on their own.    However,  Carolyn Graham's Jazz Chants contains chants 
(not songs but chants), which not only are fun but seem to help with intonation.  In 
addition to their value for teaching intonation, all of the chants also have other 
grammatical features that can be exploited.  For example, Graham has the following 
chant, with the theme of selfishness (Jazz Chants: Rhythms of American English for 
Students of English as a Second Language. 1978. Oxford University Press, p. 15): 
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Selfish 
A:This is mine! 
B:That's yours! 
A: Don't touch mine! 
B:Get your own! 
The chant is in clear, non-idiomatic, standard English.  In fact, because it is a chant rather 
a song,  it does not even have the minor distortions of language common to many songs.  

ทวงทาํนองเสยีงสูงต่าํในระบบการออกเสยีง ในประโยค มักเปนปญหาสําคัญ
สําหรับนักเรียน โปรดสังเกตปุระโยคตอไปนี้เปนไดทั้งประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม ข้ึนอยู
กับการใชทวงทํานองเสยีงสงูต่ํา  
เขาตายเมื่อวานนี ้/เขาตายเมื่อวานนี้ใชไหม? 
โดยทัว่ไปการสอนทวงทํานองเสียงสูงต่ําโดยตรงมีขอจํากัด นกัเรียนมกัจะจําสาํเนยีงภาษาไมได แต
การใช แจสแชนทชวยใหเด็กไดเรียนรูลักษณะโครงสรางทางธรรมชาตขิองภาษาภายในตัว 
ตัวอยางเชน บทแจสแชนทเร่ืองความเหน็แกตัว (Jazz Chants: Rhythms of American English 
for Students of English as a Second Language. 1978. : 15): แจสแชนทเปนบทพูด ไมใชบท
เพลง 

สรุปไดวา แจสแชนท มีประโยชนในการเรียนการสอนทกัษะการพูดภาษาองักฤษ 
ดวยความพิเศษทั้งดานรูปแบบและการนาํเสนอ กลาวคือ มีการใชสัญลักษณจังหวะในการเนนย้ําที่
สะดุดตา และดานเนื้อหาทีค่ลาย spoken song ทําใหนกัเรียนไดตระหนกัอยางลกึซึ้งถงึธรรมชาติ
ของภาษาตัง้แตเร่ิมเรียนวาการพูดภาษาองักฤษนัน้ตองมีการลงเสียงหนกัเบาและมทีวงทาํนอง
เฉพาะตัวทางธรรมชาติ การนาํทวงทํานองดนตรีของจังหวะแจสมาผสมผสานทําใหการเรียน
ภาษาอังกฤษ นั้นสนุกสนานยิ่งขึ้น 
 
5 แบบฝก 

 ในการศึกษาที่ผานมา มีผูคิดคนสื่อการสอนซึ่งเรียกวา นวัตกรรม (Innovation) ข้ึน
มากมาย ทัง้นี้เกิดจากความพยายามทีจ่ะแกปญหาการเรียนของผูเรียน รวมทั้งพฒันาการสอนของ
ผูสอนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น แบบฝก จดัเปนนวัตกรรมประเภทหนึง่ที่ไดเกิดขึ้นในวงการ 
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ศึกษา เปนเครื่องมือหรือส่ือสําคัญอยางหนึ่งที่ใหผูเรียนไดฝกปฏิบตัิเพื่อชวยสงเสริมใหเกิดทกัษะ
และความแตกฉานในบทเรียน (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ , 2525 ) 
 

5.1 ความหมายของแบบฝก  
จากการศึกษาเอกสารเกีย่วกบัแบบฝกพบวามีผูใหความหมายของแบบฝกไวดังนี ้

  กันเทอรและคณะ (Gunter et al 1990 : 80) กลาววา แบบฝกมกัใชในการให
นักเรียนฝกเรยีนดวยตนเอง และแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนาํในการทําแกนกัเรียน โดยการให
ครูแสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน เชน ครูใหนกัเรียนทัง้ชัน้ชวยกนัตอบคําถามขอแรก และครูชวยให
คําแนะนํา จากนัน้จึงใหนกัเรียนทาํดวยตวัเอง และหลังจากนกัเรียนทาํแบบฝกเสร็จ ครูและนักเรียน
ควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของแบบฝกรวมกัน 

  พจนานกุรมอเมริกันเฮอริเทจ (The American Heritage Dictionary 1992 : 641 
อางถงึในกฤตกิา  ปานสทีอง 2539) ไดใหความหมายของคําวาแบบฝกไววา แบบฝกเปนเครื่องมือ
ทางการเรียนชื้นหนึง่สําหรับนักเรียน โดยในแบบฝกจะประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรม และมี
ชองวางใหนกัเรียนเขียนคําตอบหรือฝกทาํบทเรียนในชัน้เรียน 

  ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 : 146-147) กลาววา แบบฝก หมายถงึ ส่ิงที่
นักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมทีน่ักเรียนพงึกระทํา 
อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยหรืออาจรวมเลมก็ได 

  สวัสด์ิ  สุวรรณอักษร (2351 : 170) กลาววา แบบฝก หมายถึง แบบฝกทักษะ
เพิ่มเติมภาคปฏิบัติ เมื่อครูไดอธิบายภาคทฤษฎี หรือใหความรูดานเนือ้หาไปแลว โดยมุงใหนักเรียน
ฝกทําดวยตนเอง เพื่อจะไดมทีักษะหรือความชํานาญเพือ่ข้ึน  

  สรุปไดวาแบบฝกคือ เครื่องมือทางการเรียนอยางหนึ่งของนักเรียนที่มุงใหนักเรียน
ฝกทําดวยตนเอง เพื่อจะไดมีทักษะหรือความชาํนาญเพิ่มข้ึนหลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือ
ดานเนื้อหาแลว และในแบบฝกควรประกอบไปดวยคําแนะนาํในการทําขอคําถามหรือกิจกรรมและ
ชองวางใหนกัเรียนตอบคําถาม 

 
5.2 หลกัการสรางแบบฝก 

บัทส (Butts 1974 : 85) ไดเสนอหลกัการสรางแบบฝกดังนี ้
1. กอนสรางตองกําหนดโครงรางกอนวาจะเขียนแบบฝกเกี่ยวกับเร่ืองอะไร มี

จุดประสงคอยางไร 
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2. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับเร่ืองที่จะใชสรางแบบฝก 
3. เขียนจุดประสงคพฤติกรรมและกําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกัน 
4. แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมของผูเรียน และเรียงกิจกรรมหรืองานทีน่ักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปยาก 
5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 
6. กําหนดเวลาทีจ่ะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 
7. ควรประเมินผลกอนและหลงัเรียน 
8. สําหรับข้ันตอนในการฝกนัน้จะเริ่มดวยการทดสอบกอนเรียน แลวใหนักเรียน

ทําแบบฝกเมือ่จบแบบฝกแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน 
  ซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 50) เสนอขั้นตอนการสรางแบบ

ฝกไวดังนี ้
1. วิเคราะหปญหา กาํหนดปญหาการสอน โดยรวบรวมปญหาจากการการ

ประเมินความตองการของนกัเรียน 
2. วิเคราะหภาระงาน โดยรวบรวมขอมูลจากทกัษะตาง ๆ รวมไปถงึพฤตกิรรม

ทางการเรียนและทัศนคติ จากนัน้จงึวิเคราะหวิธกีารสอนเพื่อกําหนดวิธีที่ตองการ 
3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และกําหนดเกณฑการทดสอบเพื่อใหสัมพันธกับ

จุดประสงค 
4. กําหนดกลวิธกีารสอนหรือสวนประกอบของการสอน เชน ข้ันนาํ ข้ันเสนอ

เนื้อหาหรือข้ันการฝกปฏิบัต ิ
5. เลือกรูปแบบการสอนและสื่อที่จะนํามาสรางเปนแบบฝก 
6. วางแผนผลิต พัฒนาสื่อ ตรวจสอบขั้นตอนในการพฒันาสื่อเพื่อใหสอดคลองกับ

โครงการสอน 
7. วางแผนและกาํหนดกลวธิีทีจ่ะใชในการประเมินผลขั้นปฏิบัติการ (Formative 

Evaluation) รวบรวมขอมูลในขั้นการวัดการเรียนรูรายจดุประสงค เพือ่นําไปพิจารณาปรับปรุงหรือ
อาจมีการทดสอบใหม 

8. วางแผนขั้นตอนในการใชเครื่องมือ 
9. ดําเนนิการประเมินผลขัน้สรุป (Summative Evaluation) 
10.  นาํแบบฝกทีผ่ลิตออกเผยแพร 
นอกจากนีบ้็อค (Bock 1993 : 3) ใหขอพจิารณาในการสรางแบบฝกดังนี ้
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1. กําหนดจุดประสงคใหชัดเจน เพื่อชวยใหนกัเรียนไดทราบถึงจุดมุงหมายของ
แบบฝก 

2. ใหรายละเอียดตาง ๆ เชน คําแนะนําในการทาํแบบฝก หรือข้ันตอนในการทาํ
อยางละเอียด 

3. สรางแบบฝกใหมีรูปแบบทีห่ลากหลาย เพื่อสรางความเขาใจใหกับนักเรียน
มากที่สุดเชน แบบฝกอาจใชรูปแบบตาง ๆ โดยเริ่มจากการใหนักเรียนตอบคําถามในลักษณะถูกผิด
จนถงึการใหนกัเรียนแสดงความคิดเห็น 

4. แบบฝกควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียน เชน การใหนกัเรียนเขยีน
เรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นลงในตารางหรือแผนภูมทิี่กําหนดให 

รีฟเวอร ( Rivers 1983) กลาววา ในการสรางแบบฝกทางภาษาที่ดนีั้น ควรอาศยั
หลักการตาง ๆ ดังนี ้

1.  แบบฝกควรสรางขึ้นเพื่อที่จะสอนมิใชเพื่อทดสอบวา นักเรียนรูอะไรบาง 
 2.  ส่ิงสําคัญทีจ่ะฝกควรเปนสิ่งทีน่ักเรียนคุนเคย  ซึ่งอาจนํามาจากบทสนทนา การ

อาน หรือการพูดคุยกนั 
3.   ขอความทีน่ํามาฝกในแตละแบบฝกควรสั้นเพื่อไมใหนกัเรียนเกิดความยุงยาก

ใจ 
4.   แตละแบบฝกควรฝกการออกเสียงใหมากที่สุดเพราะจะชวยสรางนิสัยการออก

เสียงในภาษาไดดี 
5.   แบบฝกควรเปนแบบที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองที่พงึปรารถนาเทานัน้ 

 6.  ในแบบฝกที่เกีย่วกับโครงสรางของภาษาไมควรใชศพัทมากเกินไป  
  สรุปไดวา หลักในการสรางแบบฝกประกอบดวย การกําหนดจุดมุงหมายวา

ตองการฝกในเรื่องใด ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะสรางแบบฝก เขียนจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม กาํหนดวิธกีารสอนและสื่อที่จะนํามาสรางแบบฝก และลงมือผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ของแบบฝกกอนที่จะนาํแบบฝกไปใชจริงหรือเผยแพร 
 

5.3 ประโยชนของแบบฝก 
        การฝกทักษะทางภาษามีความจาํเปนที่ตองอาศัยแบบฝก เนื่องจากนักเรียน
จะตองไดรับการฝกหัดทบทวนซ้าํไปซ้ํามาจึงจะเกิดการเรียนรูและเกิดความชาํนาญในทักษะทาง
ภาษาได 
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  วนิดา  สุขวนชิ (2536 : 36) กลาวถงึประโยชนของแบบฝก ดังตอไปนี ้
1. แบบฝกเปนสิง่ที่จัดทําขึน้อยางเปนระเบยีบเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระ

ของครูไดมาก 
2. แบบฝกชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรยีนมี

ความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน การใหนักเรียนทาํแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถ
ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น 

3. แบบฝกชวยเสรมิใหทักษะทางภาษาคงทน โดยมีการฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง 
4. แบบฝกเปนเครื่องชวยใหนกัเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีข้ึน 
5. แบบฝกชวยเปนเครื่องมือวดัผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละบท 
6. แบบฝกชวยใหนกัเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 
7. การใหนักเรียนทาํแบบฝกชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนกัเรียนไดชัดเจน

ซึ่งจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงแกไปปญหานั้น ๆ ไดทนัทวงท ี
8. แบบฝกที่จัดทาํขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนงัสือจะชวยใหนกัเรียนไดฝกฝน

เต็มที ่
9. แบบฝกที่จัดพมิพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดเวลาในการทีต่อง

เตรียมแบบฝกหัดอยูตลอดเวลา ในดานผูเรียนไมตองเสยีเวลาลอกแบบฝกหัดจากตําราเรียนหรือ
กระดานดาํ ทาํใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนทกัษะตาง ๆ มากข้ัน และแบบฝกทําใหผูเรียนสามารถ
มองเหน็ความกาวหนาของตนเอง 

ยุพาภรณ  ชาวเชยีงขวาง (2537 : 16) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา แบบฝก
เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนงัสอืเรียนในการเรียนทกัษะ เปนอุปกรณการสอนทีช่วยลดภาระของครู
ไดมากเพราะแบบฝกเปนสิง่ที่จัดทําขึน้อยางมีระบบระเบียบ แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการไข
ภาษา เปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีข้ึน ชวยในเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคล แบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้แบบฝกชวย
เสริมใหทกัษะทางภาษาคงทน  โดยฝกทนัทหีลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเร่ืองนัน้ ๆ ฝกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง 
และเนนเฉพาะเรื่อที่ตองการฝก 

สรุปไดวา แบบฝกเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการใชภาษา และมี
ทักษะทางภาษาที่คงทน ชวยใหครูประหยัดเวลาในการที่ตองเตรียมแบบฝกหัดอยูตลอดเวลา และ
ทราบถงึปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชดัเจนขึ้น นอกจากนี้แบบฝกยังชวยใหนักเรียนสามารถ
ทบทวนสิง่ที่เรียนไปแลวไดดวยตนเอง และทราบถงึความกาวหนาในการเรียนของตน 
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5.4 การสรางแบบฝกการพูดเพื่อการสือ่สาร 

ทักษะการพูดเปนทกัษะทางภาษาที่ซับซอนและเกิดจากการฝกฝนเปนเวลานาน 
ไมใชเกิดจากการเขาใจและจดจํา ( สุมิตรา  อังวฒันกุล 2535  : 167)  มีผูเชี่ยวชาญทางการสอน
ภาษาไดกลาวถึงหลักการสราง และ รูปแบบของแบบฝกทักษะการพูด ดังตอไปนี้ 
   แกรนท (Grant  1987 : 100 -101) กลาววา แบบเรียนบางเลมมีแบบฝกที่
เหมาะสมไมเพียงพอ บางครั้งครูจึงจําเปนตองสรางแบบฝกการพูดที่เหมาะสมขึน้ดวยตนเอง การ
สรางแบบฝกที่ดีจะคํานึงถึงสิ่งตอไปนี ้

1. แบบฝกไมควรยากหรืองายเกินไป ควรกระตุนใหนักเรียนมีความตองการที่จะ
ประสบความสําเร็จ และมีความงายพอทีน่ักเรียนจะสามารถไดรับความภูมิใจในการพูดของตนได 

2. แบบฝกควรมีความเกี่ยวของกับนักเรียนและเนื้อหาวิชาในหนวยการเรียนรู 
3. แบบฝกควรมีความเหมาะสมทางภาษาศาสตรและไวยากรณ และทบทวนสาระ

ความรูทีน่ักเรียนเพิ่งไดเรียนมา 
4. แบบฝกไมควรมีเนื้อหายาวเกินไป 
5. แบบฝกควรมีความนาสนใจ 
สก็อต (Scott 1981 : 70) เสนอขั้นตอน 3 ข้ันตอนดังนี ้
1. ข้ันบอกวัตถุประสงค ประกอบดวยคําชี้แจงใหผูเรียนไดรูถึงส่ิงที่ตองเรยีน 
2. ข้ันนําเสนอเนื้อหา ประกอบดวยการเสนอเนื้อหาทีค่วรอยูในรูปปริบทใหผูเรียน

สังเกตถงึลักษณะภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซึง่ตองขึน้กับปริบท เชนผูพูดเปนใครมี
ความรับผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร ส่ิงทีพู่ด สถานทีพู่ด และ
เนื้อหาทีพู่ด มอีะไรบาง 

3. ข้ันการฝกและการถายโอน ประกอบดวยกิจกรรมการฝกพูดซึ่งจะกระทําทนัที
หลังจากเสนอเนื้อหา อาจฝกพูดพรอม ๆ กัน หรือเปนคู ผูสอนควรใหผูฟงไดยนิไดฟงสํานวนภาษา
หลาย ๆ แบบ และเปนสํานวนภาษาที่เจาของภาษาใชจริง ควรสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยาง
อิสระ 

จอลล่ี (Jolly 1984 : 4-5) ไดเสนอการจัดลําดับเนื้อหาในแบบฝกดังนี ้
1..การแนะนํา คือบทนาํที่ระบุวานักเรียนตองพูดอะไรบาง 
2. ตัวอยาง คอื ตัวอยางสถานการณจริง และ การใชภาษาที่อธิบายโครงสรางและ

คําศัพท สํานวน ที่จําเปนในการพูดของนกัเรียนในขั้นตอไป 
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3 การฝก คือใหนกัเรียนฝกพูด เปนกิจกรรมคู หรือกลุมโดยกําหนดสถานการณใน
ชีวิตจริงทีน่ักเรียนตองใชในการติดตอส่ือสาร 

แอบบอทและวิงการด (Abbott and Wingard 1981 : 145-146) กลาววาแบบฝก
แตละแบบฝกมีจุดประสงคที่แตกตางกันและบางแบบฝกมีจุดประสงคหลายประการ อาทิ การใช
ไวยากรณ การใชหนาทีท่างภาษา อยางไรก็ตามแบบฝกควรใหนักเรียนไดฝกใชหนาที่ทางภาษาที่
เปนจริงและมคีวามนาสนใจ เชน การเลาประสบการณตาง ๆ การถามตอบเกี่ยวกับขอมูลที่ตองการ 

ฟนอกเชียโร และ บรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983 : 141) ไดเสนอ
กิจกรรมการพดูซึ่งผูสอนอาจเลือกใชใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละระดบัไดดังนี้ 

1. ใหตอบคําถาม ซึ่งครูหรือเพือ่นในชัน้เปนผูถาม 
2. บอกใหเพื่อนทําตามคําสั่ง 
3. ใหนักเรียนถามหรือตอบคําถามของเพื่อนในชั้นเกี่ยวกับชั้นเรียนหรือ

ประสบการณตาง ๆ นอกชัน้เรียน 
4. ใหบอกลักษณะวัตถุ ส่ิงของตาง ๆ จากภาพ 
5. ใหเลาประสบการณตาง ๆ ของนักเรียน โดยครูอาจใหคาํสําคัญตาง ๆ  
6. ใหรายงานเรื่องราวตาง ๆ ตามทีก่ําหนดหวัขอให 
7. จัดสถานการณตาง ๆ ในชัน้เรียน ใหนักเรียนใชบทสนทนาตาง ๆ กนัไป เชน

รานขายของ รานอาหาร ธนาคาร เปนตน 
8. ใหเลนเกมตาง ๆ ทางภาษา 
9. ใหโตวาท ีอภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ 
10. ใหฝกการสนทนาทางโทรศัพท 
11. ใหอานหนังสอืพิมพไทย แลวรายงานเปนภาษาอังกฤษ 
12. ใหแดงบทบาทสมมต ิ

 สรุป แบบฝกทกัษะการพูดเพือ่การสื่อสารควรเปนแบบฝกที่นกัเรียนไดใชหนาที่
ภาษาที่เปนจริง และฝกการออกเสียง คําศัพท สํานวน ที่จะใชในการพูด นอกจากนี้แบบฝกทกัษะ
การพูดที่ด ีควรมีความนาสนใจ มวีัตถุประสงคเพื่อการสื่อสาร และรูปแบบการฝก 3 ข้ันตอนดังนี ้

1.  ข้ันบอกวัตถุประสงค ประกอบดวยคําชี้แจงใหผูเรียนไดรูถึงส่ิงที่ตองเรยีน 
2. ข้ันนําเสนอเนือ้หา ประกอบดวยการเสนอเนื้อหาที่ควรอยูในรูปปริบท ให

ผูเรียนสังเกตถึงลักษณะภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซึ่งตองขึ้นกับปริบท เชนผูพูดเปน
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ใครมีความรับผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร ส่ิงทีพู่ด สถานทีพู่ด และ
เนื้อหาทีพู่ด มอีะไรบาง 

3. ข้ันการฝกและการถายโอน การฝกจะกระทําทันทหีลังจากเสนอเนื้อหา อาจฝก
พูดพรอม ๆ กนั หรือเปนคู ผูสอนควรใหผูฟงไดยนิไดฟงสํานวนภาษาหลาย ๆ แบบ และเปนสํานวน
ภาษาที่เจาของภาษาใชจริง ควรสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยางอสิระใกลเคียงกับสถานการณที่
เปนจริง 

 
5.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัแบบฝก 

จากการศึกษางานวิจยัตาง ๆ ยงัไมพบ งานวิจยัที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะการ
พูดภาษาองักฤษ ที่พบสวนใหญเปนการสรางแบบฝกทักษะอ่ืน ๆ คอื ทกัษะการเขียน การอาน การ
ฟง และการออกเสียง ดังนี ้

 
งานวจิัยในประเทศ 

  อรพิน  เลิศสตัยาทร (2531 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝก
ภาษาอังกฤษพาะกิจสําหรับเลขานุการ กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีสังคม (เกริก) 
ชั้นปที ่ 3 สาขาเลขานกุาร จาํนวน 15 คน เครื่องมือวิจยัไดแก แผนการสอนสําหรับการจัดกิจกรรม 
ซึ่งประกอบดวย 4 ทักษะ คอืทักษะการจดบันทึกทางโทรศัพท ทกัษะการฟงคําสัง่และจัดบันทกึโดย
สรุป ทักษะการเขียนบันทกึสั้นและทักษะการเขียนจดหมายขอรอง และแบบสอบถามผลการวจิัย
ปรากฏวาคาเฉลี่ยคะแนนของทักษะการจดบันทึกทางโทรศัพท ทักษะการเขียนบันทึกสัน้ และทกัษะ
การเขียนจดหมายขอรองและสอบถาม อยูในเกณฑดี คาเฉลี่ยคะแนนของทกัษะการฟงคาํสั่ง และ
จดบันทกึ โดยสรุปนั้นปรากฎอยูในเกณฑปานกลาง ซึ่งแสดงใหเหน็วาแบบฝกมกีารเตรียมและใช
อยางมีประสิทธิภาพ และจากผลการวิเคราะหแบบสอบถามความคดิเห็นปรากฎวาสนับสนุนความ
มีประสิทธิภาพของแบบฝกอีกดวย 

  อรวรรณ ชาญชนบท (2533) ไดพัฒนาแบบการฝกสะกดคําภาษาอังกฤษสําหรบั
นักเรียนตาบอดชั้นประถมศกึษาปที ่ 6 และศึกษาความสามารถในการสะกดคําภาษาองักฤษของ
นักเรียนที่ฝกสะกดคําดวยแบบฝกดังกลาว จํานวน 24 คน ทั้งนี้เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝก
ตามเกณฑทีก่าํหนดไวและความสามารถในการสะกดคําภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการฝก สูง
กวากอนการฝกอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01 

สมใจ  สืบวฒันพงษกุล (2537) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสารสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย อําเภออูทอง จงัหวัด
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สุพรรณบุรี กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  ผลการวจิัยพบวา ความสามารถในการฟงของนกัเรียน
หลังฝกสูงกวากอนฝก อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที ่.01 

และกฤติกา ปานสทีอง (2540) ไดพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงสระและ
พยัญชนะในคาํภาษาองักฤษสําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานกังาน
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑทีก่ําหนดไว ปรากฏ
วาความสามารถในการออกเสียงของนักเรยีนหลังการฝกสูงกวากอนการฝกอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติระดับ .01 

 
งานวจิัยในตางประเทศ 
กี (Qi 1994 : 1496A) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของแนวการสอน

ที่รวมการสอนไวยากรณในบริบท ผนวกกับแบบฝกในลักษณะการรวมประโยค (Sentence 
Combining) กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที ่2 โดยแบงเปน 3 กลุม กลุม
แรกเปนกลุมทดลอง กลุมที ่2 เปนกลุมควบคุมกลุมที ่1 กลุมที ่3 เปนกลุมควบคุมกลุมที ่2 ในแตละ
กลุมจะไดรับการเรียนการสอนที่แตกตางกนั ผลการทดลองพบวา นกัเรียนกลุมทดลองสามารถเพิ่ม
ระดับความรูทางภาษาและไวยากรณไดดีกวากลุมควบคุมทั้งสอง จากผลการทดลองชี้ใหเห็นวา
แบบฝกเปนสวนสาํคัญในการสอนไวยากรณใหมีประสิทธิภาพ คือชวยในการทําความเขาใจบริบท 
และการฝกอยางสม่าํเสมอโดยใชแบบฝกจะชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

ฮอค (Hauck 1994 อางถงึใน ขวัญใจ  จิตบุญ : 2535) ไดวิจัยเปรียบเทยีบแนว
การสอนแบบ Whole Language ที่อาศยัการเขาไปมสีวนรวมทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชแบบ
ฝกการเลาเรื่อง กับแนวการสอนโดยตรงจากครูโดยนกัเรียนไมมีสวนรวม กลุมตัวอยางเปนนักเรยีน
โปรแกรมภาษาฝรั่งเศส จาํนวน 38 คน กลุมที่สอนแบบ Whole Language และมีการใหนกัเรียนเขา
ไปมีสวนรวมจะเปนการสอนไวยากรณในแนว Whole Language และใชแบบฝกการเลาเรื่องเปน
การชวยฝกใหกับนักเรียน สวนการสอนโดยตรงจากครูโดยทีน่ักเรียนไมมีสวนรวม ครูจะเปน
ผูบรรยายโดยอาศัยตําราเรยีน โดยไมมกีารฝกระหวางครูกับนักเรียน ผลจากการเก็บขอมูลพบวา
การสอนแบบ Whole Language ที่ใหนกัเรียนมีสวนรวมในการบรรยายจะชวยใหนักเรียนและครูมี
ปฏิสัมพันธโตตอบกันนานขึน้ 

แคเนลลัส (Kanellas 1997 : 112) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชแบบฝกรวม
ประโยคแบบประพจน –หนาที่ภาษา (discourse-function sentence combining) กับแบบฝก 
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โครงสรางประโยคแบบเกา (traditional syntax) ตอการใชโครงสรางประโยค และคุณภาพงานเขียน
โดยรวมในงานเขียนเชิงอธบิาย (expository writing) ของนักเรียนเกรด 9 โดยใชรูปแบบการทดลอง
แบบมีการทดสอบกอนและหลัง การประเมินการใชโครงสรางประโยคใชเกณฑของฮั้นท (Hunt 
1965)  และการประเมินคณุภาพงานเขยีนพิจารณาจากการเรียบเรยีง (organization) กลุมตัวอยาง
คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเทคนิคแหงหนึง่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
สหรัฐอเมริกา แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 46 คนรวม 92 คน ใชเวลาในการ
ทดลอง 8 สัปดาห ในแตละสัปดาหกลุมทดลองเริ่มตนดวยการทําแบบฝกแผนภูมิความหมาย 
(semantic mapping exercises) เพื่อทบทวนเนื้อที่จะนํามาเปนภาระงาน จากนัน้จึงทํากิจกรรม
รวมประโยคแบบที่มีตัวแนะและแบบเปด (cued and open sentence-combining activity) และ
เมื่อจบแตละบทเรียน นักเรียนจึงทําแบบทดสอบแผนภูมิความหมายและแบบฝกการเขียนเชิง
อธิบายเชนเดยีวกับกลุมทดลอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการใช
โครงสรางประโยคและคุณภาพงานเขียนโดยรวมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ .01 

โบแลนด (Boland 1981 อางถงึใน สมใจ  สืบวัฒนพงษกุล : 2537) ทาํการวิจัย
เพื่อออกแบบและสรางสื่อเพื่อใชในการฝกงานดานการฟง-พูดเพื่อการสื่อสาร ซึ่งแบงเวลาเปน 2 
ชวง ชวงแรกเปนการศึกษาทฤษฎีเพื่อสรางเครื่องมือสําหรับฝกทักษะการฟง-พูด ชวงหลังเปนการ
ทดสอบเครื่องมือ จากนั้นประเมินผลและปรับปรุงแกไขเครื่องมือ ผลของการวิจยัพบวา กลุม
ตัวอยางมีความสามารถในทกัษะฟง-พูดสูงขึ้นหลงัการใชส่ือ อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ .01 

เอ็ดเวิรดส (Edwards 1997 : 374A) ที่ไดทําการศึกษาถงึกลวิธีการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษแนวใหมในชัน้เรียนระดับเกรด 1 และเกรด 2 โดยใชส่ือการสอนเขียนที่สรางขึ้น กลุม
ตัวอยางคือ นกัเรียนเกรด 1 และ 2 จํานวน 175 คน ซึ่งไดใชส่ือการสอนเขียนทั้งที่บานและในชั้น
เรียน ผูวิจยัไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในงานเขยีนของกลุมตัวอยาง และความคิดเหน็ของ
กลุมตัวอยางตอกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสรุปไดวา ประการแรก ส่ือการสอนเขียนทีห่ลากหลาย
ชวยใหนักเรียนมีแรงจงูใจในการเรียน และครูควรใชส่ือการสอนที่นาสนใจและสรางสรรคในการสอน
เขียน ประการที่สอง ควรเปดโอกาสใหนักเรยีนสรางงานเขียนเพื่อส่ือสารความคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประการที่สาม ควรปรับปรุงกระบวนการเรยีนใหเหมาะสมกับเด็ก และประการสุดทาย 
การใชคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ สามารถชวยสงเสริมการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรียน  

สรุป จากการศึกษางานวิจยัในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
สามารถแบงหวัของานวิจยัออกเปน 2 ประเด็น ไดแก งานวิจยัเพื่อการออกแบบการสรางกิจกรรม  
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และประเด็นทีส่องเปนงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความสามารถทางการเรียนรูจากการใชแบบ
ฝก สําหรับประเด็นแรก งานวิจัยที่เกีย่วกับการออกแบบการจัดกิจกรรมในแบบฝก จากการศกึษา
งานวิจยัในตางประเทศพบวามีผูทาํการสรางแบบฝกหลายรูปแบบ เชน การศึกษากลวิธีการสอน
การเขียนภาษาอังกฤษแนวใหมของเอ็ดเวิรดส (Edwards 1997 : 374A) แบบฝกไวยากรณในการ
รวมประโยคของกี (Qi 1994 : 1496A) แบบฝกการเลาเรื่องของฮอค (Hauck 1994 : 3353A) แบบ
ฝกโครงสรางประโยคแบบเกาของแคเนลลัส (Kanellas 1997 : 112)    แบบฝกทักษะฟง-พูดในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของโบแลนด(Boland 1981) ในประเทศไทยพบจากงานวิจัยของ
อรพิน  เลิศสัตยาทร (2531) เปนการสรางแบบฝกภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสําหรับเลขานุการ ซึ่ง
นับวางานวิจัยประเด็นดังกลาวในประเทศไทยยงัมนีอย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพดูจําเปนตองมี
งานวิจยัเพิม่เติม ทัง้นี้เพือ่นําขอคนพบไปพัฒนาการสอนพูดภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพตอไป 
แตอยางไรก็ตามในประเดน็ที่สองงานวิจยัที่เกีย่วของกับการศึกษาความสามารถในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษจากการใชแบบฝก จากการศึกษางานวิจยัทักษะดานตาง ๆ โดยรวม กลาวคือ ทกัษะ
การอาน การเขียน การฟง และการพูด ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังกลาวขางตน พบวา
ผลการวิจยัเปนไปในทาํนองเดียวกนั กลาวคือ ทั้งนักเรียนไทยและนักเรยีนชาวตางชาติทีเ่รียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและภาษาที่สองมีความสามารถทางภาษาเพิ่มข้ึนหลงัการใช
แบบฝก จึงสรุปไดวาแบบฝกเปนนวตกรรมการสอนที่มีสวนสําคญัตอการพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพฒันาทักษะดานตาง ๆ จงึเปนที่
นาสนใจสําหรบัครูผูสอนในการสรางแบบฝกใหหลากหลายรูปแบบเพือ่พัฒนาทกัษะการพูดของ
นักเรียนไทยใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นตอไป 

 
 

 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจยัเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกแจสแชนทเพื่อใชประกอบการสอนรายวิชาทักษะการ
พูดภาษาองักฤษ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 โรงเรียนศกึษานารีวทิยา กรุงเทพมหานคร”
เปนการวิจัยเชงิทดลอง (pre-experimental design) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกแจสแชนทเพื่อใชประกอบการสอนรายวิชาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนกอน
และหลังการใชแบบฝกแจสแชนท และเพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอแบบฝกแจส
แชนท โดยมวีธิีดําเนนิการวจิัยดังรายละเอียดดังนี ้
 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 

ประชากร ในการวิจยัครั้งนี้ คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวชิาภาษาอังกฤษ
ฟง-พูด อ 024 ก และกาํลงัศึกษาอยูในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 หอง ๆ ละประมาณ 30 คน รวมเปนนกัเรียนทัง้สิ้นประมาณ 120 คน 

กลุมตวัอยาง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ที่เรียนวชิาภาษาอังกฤษฟง-พดู อ 
024 ก และกําลงัศึกษาอยูในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา 
กรุงเทพมหานคร โดยการสุมหองเรยีนมา 1หอง โดยวธิีการสุมอยางงาย ไดนกัเรียนกลุมตัวอยาง 
30 คน 

 
ตัวแปรที่ศกึษา 

1 ความสามารถทางการพูดของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังใชแบบฝก
แจสแชนท 

2 ความคิดเหน็ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 4 ที่มีตอแบบฝกแจสแชนทที่ผูวจิัยสราง
ข้ึน 
 

85 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
1.   แบบฝกแจสแชนท รายวชิา อ 024 ก จํานวน 5 บท พรอมเทปคาสเซท  

(ภาคผนวก ข) 
2.  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพดู 1 ฉบับ จํานวน 50 ขอ เพื่อใชวัด

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลงัการใชแบบฝกแจสแชนท (ภาคผนวก ง) 
3. แบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอแบบฝกแจสแชนท (ภาคผนวก ก) 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 
1 .กอนดําเนินการวิจยั 
   1.1 ศึกษาคาํอธิบายรายวชิาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024) จากหลกัสูตรมัธยมศกึษา

ตอนปลาย พทุธศักราช 2539 
1.2 ศึกษาแนวทางการสรางแบบฝก 
1.3 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากหนงัสือเทคนคิการสรางขอสอบ

ภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศโสธร และหนังสือตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
1.4 ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถาม 

 
2. ข้ันดําเนนิการวิจัย 
  ในการดําเนนิการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยัไดทําการสรางและพฒันาเครื่องมอืที่ใชในงานวจิัย 

3 ชุดคือ แบบฝกแจสแชนท แบบทดสอบความสามารถในการพูด และแบบสอบถามความคิดเหน็
ของนักเรียนทีม่ีตอแบบฝกแจสแชนท ตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

         2.1  การสรางและพฒันาแบบฝกแจสแชนท 
   2.1.1 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ มธัยมศึกษาตอนปลาย พุทธศกัราช 2539 

หนงัสือเรียน ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของศึกษาแนวการสรางแบบฝก ลักษณะแบบฝก 
และรูปแบบของการจัดกิจกรรมการพูดเพือ่การสื่อสาร ตามแนวคิดของสกอ็ต (Scott 1981 :70)  
ซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990) จอหนสนัและมอรโร (Johnson and Motrow 
1981)  

2.1.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 024-อ 024 ก) 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ พทุธศักราช 2539 ดังตอไปนี ้

1. เพื่อใหสามารถใชภาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ได
ถูกตอง ตามหลักภาษา และเหมาะสมกับวฒันธรรมของชนชาตทิี่พูดภาษาองักฤษเปนภาษาแม 
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2. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารดวยการฟง พดู อาน และเขยีน
ไดอยางถกูตองชัดเจน และเหมาะสมกับระดับที่เรียน 

3. เพื่อใหมคีวามรูความเขาใจวัฒนธรรมของชนชาตทิี่พูดภาษาอังกฤษ 
สามารถใชภาษาอังกฤษเพือ่ใหเขาใจวฒัธรรมอันหลากหลายและสามารถถายทอดวัฒนธรรมไทย
ไปสูสังคมที่ใชภาษาอังกฤษ 

4. เพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ
และการ ประกอบอาชีพ 

5.  เพื่อพฒันาเจตคติ เหน็ประโยชน และคณุคาของภาษาองักฤษ มนีิสัย
ใฝหาความรูโดยใชภาษาองักฤษเปนสื่อ 

2.1.3  สรางแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับแบบฝกแจสแชนท เพื่อนาํขอมูลที่
ไดจากแบบสอบถามมาสรางตารางจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยไดนําแบบสอบถามไปสอบถาม
กลุมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 40 คน (ภาคผนวก ก) 

2.1.4 สรางตารางกาํหนดเนื้อหาแบบฝก (Table of Content Specification) 
ตามจุดประสงครายวิชา อ 024 ก จํานวน 6 ขอที่เนนทักษะการพูด 

2.1.5 สรางแบบฝกแจสแชนทตามตารางกาํหนดเนื้อหากิจกรรม โดยยึด
คําอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ เสริมทักษะการพูด (อ 024 ก) และจุดประสงคการเรยีนรูเปนหลกั
ในการสรางแตละชุด  
 
จุดประสงครายวิชา อ 024 ก ในทักษะการพูด (กลุมโรงเรียนในเขตกรงุเทพมหานคร) 

 ทักษะการพูด 
1) พูดถาม-ตอบ เกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ได 

1.1 พูดทักทาย ขอบคุณ แนะนาํตนเองและผูอ่ืนได 
1.2 พูดโทรศัพท และบอกทิศทางได 
1.3 พูดซื้อขาย ตอรองสินคาหรือบริการตาง ๆ ได 
1.4 พูดโตตอบในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับความสามารถได 

2) พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสถานที่และทาํเลที่ตั้งของสิ่งของ บุคคล สัตวและ
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ได 

3) พูดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในเรื่อง ดินฟาอากาศ และความสนใจตาง ๆ ได 
4) พูดโตตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบคุคล 
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5) พูดถาม-ตอบและบรรยายเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของคน และเสื้อผาเครื่อง
แตงกายได 

6) เลานทิาน พดูบทละคร รองเพลง และแสดงบทบาทสมมติโดยออกเสียง 
Stress, Intonation และ แสดงอารมณไดถูกตอง เหมาะสม 

   วิเคราะหจุดประสงคทัง้หมด 6 ขอ และขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม สามารถแบง
หัวขอ (Topics) ออกเปน 5 หัวขอ ตามจุดประสงคทีพ่ิจารณาเลือกมา 5 จุดประสงค ดังนี ้

 1) Introductory : What’s your name? (จากจุดประสงคขอที่ 1.1 พูดทกัทาย 
ขอบคุณ แนะนําตนเองและผูอ่ืนได) 

  2) Abilities : Can you speak English (จากจุดประสงคขอที่ 1.4 พดูโตตอบใน
ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับความสามารถได) 

 3) Appearance : All dressed up (จากจุดประสงคขอที่ 5 พูดถาม-ตอบและ
บรรยายเกีย่วกับรูปรางลักษณะของคน และเสื้อผาเครื่องแตงกายได) 

 4) Location : Here and There (จากจดุประสงคขอที่ 2 พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ
สถานที่และทาํเลที่ตัง้ของสิง่ของ บุคคล สัตวและส่ิงแวดลอมตาง ๆ ได 

 5) Personal Information : That’s Personal (จากจุดประสงคขอที่ 4 พูดโตตอบ
เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล) 

2.1.6 วิเคราะหภาระงานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารและศึกษาขอเสนอแนะ
สําหรับการจัดกิจกรรมดานการออกเสียงและการพูดเพื่อการสื่อสาร ซึง่ประกอบไปดวยการวาตาม 
(Imitation) การสรุปเสียง (Generalization) เติมคํา (Forming) การถายโอนขอมลู (Information 
Transfer) การเรียงลําดับเหตุการณ (Story Sequence) การจับคู (Matching)การถามตอบสัน้ ๆ 
การเติมขอความลงในตารางและแบบฟอรม   

 2.1.7 เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว    ผูวิจยัไดกาํหนด
จุดประสงคเชงิพฤตกิรรมในแตละจุดประสงคดังแสดงไวในตารางที่ 1 ดังนี ้
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ตารางที่ 1  Table of Content Specification 
 

Behavioral  Objective Content 
 

Topic 
 

Language  
Component 

Activities 
 

Lesson 1 
1) The students will be able to 
pronounce the Jazz Chants given 
orally and accurately with the right 
keywords stress, rhythm-unit and 
intonation pattern. 
2) The students will be able to 
exchange  general information with 
another person. 
3) The students will also be able to 
indicate the stressed words by 
putting the symbol(i) on the Key 
Word that is stressed in the 
sentences. 
 

Jazz 
Chants  1 
 

1) Introductory: 
What’s your 
name? 

Function: Asking for 
general information 
 
Structure: Question, 
answer – colloquial: 
What’s your name? 
Where’re you from? 
 

1) Imitation  
2) Information 
transfer  
3) Guessing missing 
information from 
pictures,  
4) Interview game 
 

Lesson 2 
1) The students will be able to 
pronounce the jazz chants given 
orally and accurately with the right 
keywords stress, rhythm and 
intonation pattern 
2) The students will be able to 
interview  each other  about 
abilities and every day life, using 
the sentence structure: 
3) The students will be able to put 
the symbol(i) on the Key  
Word that is stressed in the 
sentences . 
 

Jazz 
Chants 2 

2)Can you speak 
 English? 

Function: Talk about 
abilities  
Structure: Question 
and answer about 
abilities – colloquial: 
using question form 
Can you…….? 

1) Imitation  
2) Information 
transfer  
3) Guessing missing 
information from 
pictures,  
4) Interview game 

 
Lesson 3 
1) The students will be able to 
pronounce the Jazz Chants given 

  
Jazz 
Chants 3 

 
3) Appearance: 
All Dressed Up 
 

  
Function: Talk about 
people’s appearance  
 

 
1) Imitation  
2) Information 
transfer  
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Behavioral  Objective Content 
 

Topic 
 

Language  
Component 

Activities 
 

orally and accurately with the right 
keywords stress, rhythm-unit and 
intonation pattern. 
2) The students will be able to ask 
and answer about the location 
3) Students will be able to put the 
symbol (i) on the Key Word that 
is stressed in the sentence. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Structure: Question 
and answer about 
appearance – 
colloquial, using 
question forms:  
What’re you wearing? 
What’s he look like? 
What’s your hair like? 

3) Guessing missing 
information from 
pictures,  
4) Interview game 
5) Discovering 
sequence, jigsaw 
 

 
 

Lesson 4 
1) The students will be able to 
pronounce the Jazz Chants given 
orally and accurately with the right 
keywords stress, rhythm-unit and 
intonation pattern. 
2) The students will be able to ask 
and answer about the location  
3) Students will be able to put the 
symbol (i) on the Key Word that 
is stressed in the sentence.     
 

Jazz 
Chants 4 

4) Location: Here 
and there 

Function: Talk about 
location  
Structure: Question 
and answer about 
location, using 
question forms:  
Where’s……...?/Where’
re….? 

1) Imitation  
2) Information 
transfer  
3) Guessing missing 
information from 
pictures,  
4) Interview game 

Lesson 5 
1) The students will be able to 
pronounce the Jazz Chants given 
orally and accurately with the right 
keywords stress, rhythm-unit and 
intonation pattern.                               
2) The students will be able to ask 
and answer about the personal 
information. 
3) Students will be able to put the 
symbol (i) on the Key Word that 
is stressed in the sentence. 
 

Jazz 
Chants 5 

5) Personal 
Information: 
That’s personal 

Function: Talk about 
personal information  
 
Structure: Questions 
and answers about  
personal information – 
colloquial, using 
question forms:  
Are you married? 
How much do you 
earn? 
What rent do you pay? 
 

1) Imitation  
2) Information 
transfer  
3) Guessing missing 
information from 
pictures,  
4) Interview game 
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 2.1.8 สรางแบบฝกแจสแชนทตามตารางกําหนดโครงสรางของแบบฝกที่ปรับปรุง
ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 บท ซึง่ประกอบดวยหวัขอ (topic) ดังตอไปนี ้

1) Introductory : What’s your name?  
2) Abilities : Can you speak English . 
3) Appearance : All dressed up  
4) Location : Here and There   
5) Personal Information : That’s Personal  

ในแบบฝกแจสแชนทแตละบทประกอบดวยกิจกรรมขั้นตาง ๆ ซึ่งประยุกตมาจาก
ข้ันตอนการสอนพูดเพื่อการสื่อสารของฮารเมอร (Harmer 1991 : 220) จอหนสนั (Johnson 1982 
: 163-172)  สกอ็ต (Scott 1981 :70) และ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 123-159) โดยมีข้ันตอน
ของกิจกรรมดงันี ้

1.  ข้ันเตรียมความพรอมกอนเรียน  (warm-up) เปนขั้นกระตุนใหนักเรียนเกดิ
ความสนใจและเตรียมความพรอมกอนที่จะลงมือทําแบบฝก ดวยการบอกวัตถุประสงคประกอบ 
ดวยคําชี้แจงใหผูเรียนไดรูถงึสิ่งที่ตองเรียน 

2.  ข้ันนําเสนอเนื้อหา ประกอบดวยการเสนอเนื้อหาที่ควรอยูในรูปปริบท ให
ผูเรียนสังเกตถึงลักษณะภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซึ่งตองขึ้นกับปริบท เชนผูพูดเปน
ใครมีความรับผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร ส่ิงทีพู่ด สถานทีพู่ด 
และเนื้อหาทีพ่ดู มีอะไรบาง จัดกิจกรรมดานการออกเสยีงและการพูดเพื่อการสื่อสาร ซึ่งประกอบ
ไปดวยการวาตาม (Imitation) การสรุปเสยีง (Generalization) 

 3   ข้ันการฝกและการถายโอน ประกอบดวยกิจกรรมการฝกพูดซึง่จะกระทาํทนัที
หลังจากเสนอเนื้อหา จัดกิจกรรมดานการออกเสียง ซึง่ประกอบไปดวยการวาตาม (Imitation) การ
สรุปเสียง (Generalization) และการพูดเพื่อการสื่อสาร โดยเนนกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร
ดังนี้  1 ถายทอดขอมูลนั้นใหอยูในรูปแบบอื่นได (The Information  transfer  principle) 2 หา
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมลูที่สมบูรณ (The information gap  principle) 3 การนําขอมูลมา
เรียบเรียงใหสมบูรณ   (  The  jigsaw  principle)   4 การเรียงลําดับเหตุการณ (Story 
Sequence) การจับคู (Matching)พูดถาม-ตอบสั้น ๆ เนนการพูดโตตอบกัน Call and Respond 
โดยการฝกออกเสียงพรอม ๆ กัน ฝกออกเสียงเปนกลุม และฝกเปนคูตามลําดับ ฝกพูดสํานวน
ภาษาหลาย ๆ แบบ และเปนสํานวนภาษาที่เจาของภาษาใชจริง และสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษา
อยางอิสระ  
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 4. ข้ันประเมนิผล เปนขั้นที่ใหนกัเรียนทาํแบบทดสอบทายบท (Quick Test) เพื่อ
วัดความสามารถทางการพดูตามจุดประสงคปลายทางที่กําหนดไว แบบทดสอบทายบทมีคะแนน
เต็มบทละ 10 คะแนน ใชเวลาในการทาํ 15 นาท ีรูปแบบของแบบทดสอบทายบทเปนแบบทดสอบ
การพูด  แบงเปน 2 สวน กลาวคือ สวนที ่ 1 ใหออกเสียงเนนหนกั และใสจังหวะในขอความ และ
ประโยคที่กาํหนดให  สวนที่ 2 ใหนักเรยีนพูดถาม-ตอบ ประโยค ขอความ จากรูปภาพ  หรือ
สถานการณทีก่ําหนดให โดยมีกรรมการตรวจใหคะแนน 2 ทาน และใชเกณฑการตรวจ 
เชนเดียวกับเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดกอนและหลังการ
ทดลอง (ภาคผนวก ง)   

 2.1.9 นําแบบฝกแจสแชนท ทัง้ 5 บท ที่สรางขึน้ไปใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศตรวจเพื่อแกไขใหถูกตอง  

 ข้ันการทดลองภาคสนาม มดีังตอไปนี้ 
1) ข้ันทดสอบกอนเรียน (pretest) ใหกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทาํ

แบบทดสอบวดัความสามารถทางการพูด(Speaking Test) กอนเรียน กอนการทดลองใชแบบฝก
แจสแชนท 

2) ข้ันการใชแบบฝกแจสแชนท (Teaching Experiment) ใหกลุมตัวอยางทาํ
แบบฝกแจสแชนท จํานวน 5 บท และทําแบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอแบบฝกแจสแชนทหลงั
ทําแบบฝกแตละบท รวมทัง้สิ้น 5 คร้ัง 

3) ข้ันทดสอบหลงัเรียน (posttest) ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการพูด (Speaking Test) หลังจากทําแบบฝกแจสแชนทจนครบ 5 บท 

 2.1.10 นําแบบฝกที่สรางขึ้นไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดคือ 75/75 กลาวคือ 75 ตัวแรกเปนคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถทําแบบฝกไดถกูตองรอย
ละ 75  และ 75 ตัวหลังเปนคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังการฝกของนักเรียน
กลุม ตัวอยางไดถูกตองรอยละ 75 โดยดําเนินการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะเขียน
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
        ข้ันทดลองในรายบุคคล (One-to-one testing) ทดลองกบันักเรียนจาํนวน 1 คนที่
เรียนรายวิชาทักษะฟง-พูด (อ 024 ก) ที่กาํลังศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 และไมใชกลุมตัวอยาง 
โดยใหนกัเรียนทาํแบบทดสอบความสามารถทางการพดู (Pretest) จากนั้นทดลองใหนักเรียนทํา
แบบฝกเสริมทักษะ 5 ชุด เนื่องจากการทดลองครั้งนีม้ีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงแกไขแบบฝกใหมี
ความเหมาะสมกอนที่จะนําไปทดลองใชในภาคสนาม ดงันัน้ขณะทําการทดลองผูวิจัยจะคอยให
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คําแนะนํา หรืออธิบายขัน้ตอนที่ไมเขาใจ เมื่อเสร็จส้ินการทดลองในรายบุคคลใหนักเรียนทาํ
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการพูด จากนัน้นาํคะแนนที่ไดจากการทาํแบบฝกหัดทัง้หมด 
และจากการทาํแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) มาคํานวณหาประสทิธิภาพของชดุฝกตามเกณฑ 
75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520:136) เพื่อแกไขปรับปรุงและนําไปใชในการทดลองขั้น
ตอไป 

      ข้ันทดลองกลุมเล็ก (Small group testing) โดยใหนกัเรียนมธัยมศกึษาปที่ 4 ที่
เรียนวิชาอังกฤษฟง-พูด และไมใชกลุมตัวอยาง 10 คน ทาํแบบทดสอบความสามารถ (Pretest) 
แลวผูวิจัยทําการทดลองใหนกัเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะพูดจนครบ 5 บท และทดสอบ
ความสามารถหลังเรียน (Posttest) จากนัน้นาํคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝก และจากการทาํ
แบบทดสอบความสามารถหลังการเรียน (Posttest) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจส
แชนทตามเกณฑ 75/75   (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136)  เพื่อแกไขปรับปรุงแบบฝก
ใหเหมาะสม 

   แบบแผนและขั้นตอนการดําเนนิการทดลอง 
        2.1.10   แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-
experimental Design) ใชรูปแบบ One-group pretest posttest design (บํารุง โตรัตน 2534 : 
29-31) ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้
 
  สอบกอน ทดลอง  สอบหลัง     
      T1                X      T2 
 
  T1  แทน การสอบกอนการใชแบบฝก 

 X  แทน การใชแบบฝก 
 T2 แทน การสอบหลังการใชแบบฝก 
 
2.2 การสรางแบบทดสอบวดัความสามารถทางการพูด 

                 เพือ่วัดความสามารถทางการพูดของนกัเรียนกอนและหลงัการใชแบบฝกแจส
แชนท ผูวิจัยสรางและพฒันาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพดูตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

    2.2.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจาก หนังสอืเทคนิคการสรางขอสอบ
ภาษาอังกฤษ และแนวทางการสรางขอสอบภาษาของ แวลเล็ต (Valette 1977) ฟนอคเชียโร 
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และบรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983) ฮีทตัน (Heaton 1990) และอัจฉรา วงศโสธร 
(2538) 

   2.2.2 วิเคราะหวัตถุประสงคของหลักสูตร  ศึกษาจุดประสงคของหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษ พทุธศักราช 2539 และเนื้อหาทกัษะการพูดที่ปรากฏในหนงัสอืเรียนประกอบ
รายวิชาภาษาอังกฤษการพดู (อ 024-อ 024 ก) Accent  และกําหนดวัตถุประสงคของขอสอบไว 5 
ขอดังนี ้

1.  พูดทักทาย ขอบคุณ แนะนําตนเองและผูอ่ืนได 
2.  พูดโตตอบในชีวิตประจาํวันเกี่ยวกับความสามารถได 

 3. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสถานที่และทาํเลที่ตัง้ของสิง่ของ บุคคล สัตว
และส่ิงแวดลอมตาง ๆ ได 

4. พูดโตตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตวัไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ และ
บุคคล 

         5. พูดถาม-ตอบและบรรยายเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของคน และเสื้อผา
เครื่องแตงกายได 

 2.2.3   .สรางตารางกาํหนดเนื้อหาขอสอบ (ภาคผนวก ช) ใหครอบคลุมตาม
จุดประสงคทีก่ําหนดไวในขอ 2.2.2 และนําตารางดังกลาวไปใหอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 
อาจารยผูเชีย่วชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ อาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับช้ันมธัยมศึกษา และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แลวนาํ
ขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบใหเหมาะสม  

2. 2.4   สรางแบบทดสอบวดัความสามารถทางการพูดจาํนวน 1 ฉบับ 60 ขอ เพื่อ
คัดเลือกขอสอบที่มีคาความเชื่อมั่นตามเกณฑทีก่ําหนดใหเหลือฉบับละ 50 ขอ รวมคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี(ภาคผนวก ง) 

2.2.5  กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความสามารถการพูดดังนี้  
เกณฑประเมนิความสามารถการพูดนี้ผูวจิัยดัดแปลงมาจากของคลาค (Clark) 

ของสถาบนับริการทางภาษา (FSI) และของสํานกัทดสอบทางภาษากรมวิชาการ การใหคะแนน 
(Scoring) กระทําโดยการประเมินคา 1-4 หรือต้ังแตความสามารถนอยสุดไปหามากสุด จากการ
พิจารณาความสามารถในทกัษะยอย 5 ประการคือ 

 1. การออกเสยีง 
1 คะแนน     เมื่อนักเรียน ออกเสียงไมเปนที่เขาใจ 
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2 คะแนน  เมือ่นักเรียน มีขอบกพรองในการออกเสียงมาก ออกเสียงซ้าํบอย ๆ 
3 คะแนน เมือ่นักเรียน ออกเสียงผิดเปนบางครั้ง โดยไมมีการเนนเสยีงหนักเบา 

แตทําใหผูฟงเขาใจไดเปนสวนใหญ 
    4  คะแนน  เมื่อนักเรยีน ไมมีการออกเสยีงผิด มีการลงเสียงหนักเบา พูดใหเปน

ที่เขาใจไดตลอด ออกเสียงไดเกือบเทาเทยีมเจาของภาษา  
 2.ชวงจงัหวะประโยค 

1 คะแนน     เมื่อนักเรียน ลงจังหวะถูกประมาณ 5-25% 
2 คะแนน     เมื่อนักเรียน ลงจังหวะถูกประมาณ 26-50% 
3 คะแนน     เมื่อนักเรียน ลงจังหวะถูกประมาณ 51-75% 
4 คะแนน     เมื่อนักเรียน   ลงจังหวะถูกประมาณ 76-100% 

 3.ไวยากรณ 
    1  คะแนน     เมื่อนักเรียน ใชโครงสรางไวยากรณผิดจนไมสามารถสือ่สารได 
    2  คะแนน     เมื่อนักเรียน ใชไวยากรณเบื้องตนผิด แตมีวลีบางสวนถูกตอง 
    3  คะแนน   เมื่อนักเรยีนใชโครงสรางไวยากรณโดยทัว่ไปถูกตอง และมีขอ 

ผิดพลาดเพยีงเล็กนอย 
    4  คะแนน   เมื่อนักเรยีน ใชโครงสรางไวยากรณและประโยคไดถูกตอง

เหมาะสม 
 4. ความคลองแคลว 
    1 คะแนน เมื่อนักเรียน พดูติดนาน และชะงกั ไมตอเนื่อง จนทําใหการสนทนา

ดําเนนิไปไมได 
    2 คะแนน    เมื่อนักเรยีน พดูตะกุกตะกักขาดเปนหวง ๆ พูดเริ่มตนประโยคใหม

บอยครั้ง 
    3 คะแนน    เมื่อนักเรียน พูดไดอยางตอเนื่องเปนปกติ แตมีติดตะกกุตะกักบาง

เปนบางครั้ง  
    4 คะแนน   เมื่อนักเรยีน   พูดราบรื่นอยางเปนธรรมชาติและมีความคลองแคลว 

เชนเดียวกับเจาของภาษา 
 5. ความสามารถในการสื่อสาร 

    1 คะแนน    เมื่อนักเรียน พูดใหผูฟงเขาใจไดเพียงเลก็นอย เปนคํา ๆ เปนสวนๆ 
ไมตอเนื่องครบถวน 
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  2 คะแนน เมือ่นักเรียนพูดใหผูฟงเขาใจไดบางสวน บางวลี หรือประโยคงาย ๆ 
ส้ัน  

 3 คะแนน เมือ่นักเรียน พูดใหผูฟงเขาใจไดเปนสวนใหญเกือบทัง้หมด 
 4 คะแนน เมือ่นักเรียน พูดใหผูฟงเขาใจไดทั้งหมด อยางคลองแคลว 
 

ตารางที่ 2 แบบบันทกึคะแนนจากการประเมินความสามารถในการพูด 
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2.2.6 นําแบบทดสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนน ไปทดลองใชกับนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
2.2.7 นําแบบประเมนิความสามารถ ของกรรมการตรวจ 2 คน ไดแกผูวจิัย 

และอาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศกึษา จํานวน 1 ทาน ซึ่ง
กรรมการทัง้สองไดทําความเขาใจในเรื่องเกณฑการตรวจใหเขาใจตรงกันกอนที่จะตรวจ  และ
ตรวจสอบความเที่ยงของการตรวจใหคะแนนระหวางกรรมการทัง้สองคน โดยการหาคาสหสมัพนัธ
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แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ 
0.98 ซึ่งแสดงวามีความสมัพันธกันเชิงบวกในระดับสูง 

2.2.8 นําคะแนนที่ไดจากการประเมินของกรรมการทัง้ 2 คน มาคํานวณหาคา
ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบอัลฟา (-Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach 1974 : 161) ไดคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเทากบั 0.89 

2.2.9 นําคะแนนที่ไดจากการประเมินของกรรมการทัง้ 2 คน มาหาคาเฉลีย่เพื่อ
เปนคะแนนในการทาํแบบทดสอบของนักเรียน 

 
2.3 การสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอแบบฝกแจส

แชนท 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอแบบฝกแจสแชนท อันเปนประโยชนใน

การปรับปรุงแบบฝกแจสแชนทใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ตอ
กิจกรรม และแบบฝกแจสแชนทมีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating) ตามแนวคิดของลิเคอรท 
(Likert อางถงึใน Best 1986 : 182) โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาดงันี ้

  2.3.1 ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธขีองลิเคอรท จากหนงัสือ
ของอุทุมพร (ทองอุไร) จามรมาน (2530) และภัทรา นิคมานนท (2535) 

  2.3.2 สรางขอความที่แสดงความคิดเหน็ตอกิจกรรมแจสแชนท จาํนวน 10 ขอ 
โดยใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย และนอยทีสุ่ด 

  การกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบสอบถามมีดงันี ้
   มากที่สุด ใหระดับคาเทากับ 5 
   คอนขางมาก ใหระดับคาเทากับ 4 
   ปานกลาง ใหระดับคาเทากับ 3 
   คอนขางนอย ใหระดับคาเทากับ 2 
   นอยที่สุด ใหระดับคาเทากับ 1 
  2.3.3 นําขอความที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา เพื่อตรวจสอบความ

สมบูรณของโครงสรางคําถาม 
  2.3.4 นําแบบสอบถามความคิดเหน็ไปทดลองใชกับนกัเรียนที่ทดลองใชแบบฝก

แจสแชนทที่สรางขึ้นในขั้นการทดลองในรายบุคคลและกลุมเล็ก โดยใหนกัเรียนทาํแบบสอบถาม
หลังการฝกแบบฝกแตละบท จากนัน้นาํมาปรับปรุงแกไข 
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2.3.5 นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แบบอัลฟา (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1974 : 161) ไดคาความเชื่อมั่นเทากบั 
0.81 

2.3.6 นําแบบสอบถามความคิดเหน็ที่ไดหาคาความเชื่อมั่นและปรับปรุงแกไข
แลวไปใชกับนกัเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม โดยใหทาํแบบสอบถามหลังการทําแบบ
ฝกแตละบททกุครั้ง รวม 5 คร้ัง เพื่อนําผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาแบบฝกในขั้นตอไป 

 
การทดลองใชแบบฝกแจสแชนท 
ผูวิจัยไดทดลองใชแบบฝกแจสแชนททั้ง 5 บทที่สรางขึ้นเพื่อหาประสิทธิภาพตาม

เกณฑที่กาํหนดคือ 75/75 โดยดําเนนิการหาประสทิธิภาพของแบบฝกตามขั้นตอนดังนี ้
1. ข้ันทดลองรายบุคคล (One to one Testing) ทดลองกบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 

4 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา จํานวน 1 คน ที่เรียนรายวิชาทักษะการพดู อ 024 ก ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2545 และไมใชกลุมตัวอยาง โดยใหทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดกอน
เรียน (Pretest) จากนัน้ทําแบบฝกแจสแชนททั้ง 5 บท แลวทาํแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
พูดหลงัเรียน(Posttest) แลวจึงนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบรายบทในทกุแบบฝก และ
จากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมาคํานวณหาประสทิธภิาพของแบบฝกแจสแชนทตามเกณฑ 
75/75 เพื่อแกไขปรับปรุงและนําไปใชในการทดลองขัน้ตอไป ซึ่งผลปรากฏวาไดประสิทธิภาพของ
แบบฝกในขั้นทดลองรายบคุคล ดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจาํนวน 5 บท และแบบทดสอบหลังเรียนจาก
แบบฝกแจสแชนท ในขัน้ทดลองรายบุคคล 

 คะแนนทดสอบรายบท 

1 2 3  5 

 
รวม 

 
รอยละ 

คะแนน
สอบ 
หลัง
เรียน 

รอยละ 
จํานวน
นักเรียน 

10 10 10 10 10 50 100 100 100 
1 9 9 8 8 6 40 80 78 78 
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จากตารางที่ 3 แสดงใหเหน็วา ในขั้นทดลองรายบุคคลกับนักเรียนจํานวน 1 คน นักเรียนทาํ
คะแนนได 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 บทที่ไดคะแนนสงูสุดคือบท
ที่ 1 Introductory และ บทที่ 2 Abilities คิดเปนรอยละ 90 สวนบทที่ไดคะแนนต่าํสุดคือบทที ่ 5 
Personal Information คิดเปนรอยละ 60  และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได 78 คะแนน 
จากคะแนนเตม็ 100 คิดเปนรอยละ 78 ดังนัน้จึงสรุปไดวาประสิทธภิาพของแบบฝกแจสแชนทใน
ข้ันทดลองรายบุคคล E1 / E2 มีคาเทากับ 80 / 78 

2.ข้ันทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) ทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา จาํนวน 10 คน ที่เรียนรายวิชาทักษะการพูด อ 024 ก 
ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2545 และไมใชกลุมตัวอยาง โดยใหทาํแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การพูดกอนเรยีน (Pretest) จากนัน้ทําแบบฝกแจสแชนททัง้ 5 บท แลวทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการพูดหลงัเรียน(Posttest) แลวจึงนาํคะแนนที่ไดจากการทาํแบบทดสอบรายบท
ในทุกแบบฝก และจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจส
แชนทตามเกณฑ 75/75 เพื่อแกไขปรับปรุงและนําไปใชในการทดลองขั้นตอไป ซึง่ผลปรากฏวาได
ประสิทธิภาพของแบบฝกในขั้นทดลองกลุมเล็ก ดงัตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจาํนวน 5 บท และแบบทดสอบหลังเรียนจาก
แบบฝกแจสแชนท ในขัน้ทดลองกลุมเลก็กบันักเรียนจาํนวน 10 คน 

 คะแนนทดสอบรายบท 

1 2 3 4 5 

 
รวม 

 
รอยละ 

คะแนน
สอบ 
หลัง
เรียน 

รอยละ 
จํานวน
นักเรียน 

10 10 10 10 10 50 100 100 100 
1.  

 
8 8 7.4 9 7 39.4 78.8 71 71 

2.  6.2 8.5 7.5 7.3 9 38.5 77 72 72 

3.  6.45 8 7.1 7.5 9 38.05 76.1 76 76 

4.  6.45 8 7.1 7.5 9 38.05 76.1 85 85 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

 คะแนนทดสอบรายบท 

1 2 3 4 5 

 
รวม 

 
รอยละ 

คะแนน
สอบ 
หลัง
เรียน 

รอยละ 
จํานวน
นักเรียน 

10 10 10 10 10 50 100 100 100 
5.  9.2 8.8 9 8.3 8 43.3 86.6 80 80 

6.  9.05 8.1 9.2 8.2 6 40.55 81.1 80 80 

7.  7.8 7.5 7.3 7.5 7.8 37.9 75.8 80 80 

8.  6.85 7.3 8.6 7.7 7.5 37.95 75.9 80 80 

9.  9.05 8.1 9.2 8.2 7.8 42.35 84.7 80 80 

10.  8.3 8.1 7.9 7.8 6 36.85 82.2 78 78 

398.95 782 รวม 78.85 79.9 80.5 79.6 77.1 
500 

79.79 
1000 

78.2 

 
   จากตารางที่ 4 แสดงใหเหน็วา ในขัน้ทดลองกลุมเลก็กบันักเรียนจาํนวน 10 คน 
นักเรียนทาํคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได คะแนนรวม 398.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 
คะแนน คิดเปนรอยละ 79.79 บทที่ไดคะแนนสงูสุดคือบทที ่3 (Appearance) คิดเปนรอยละ 80.5  
และ สวนบทที่ไดคะแนนต่าํสุดคือบทที่ 5 Personal Information คิดเปนรอยละ 77.1  และทํา
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได 782 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คิดเปนรอยละ 78.2 ดังนัน้จงึ
สรุปไดวาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทในขั้นทดลองกลุมเลก็ E1 / E2 มีคาเทากับ 
79.79/78.2 
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
ผูวิจัยดําเนนิการเก็บขอมูล ดังนี ้
1. ทําหนังสอืถึงผูอํานวยการโรงเรียนศึกษานารีวทิยา กรุงเทพมหานคร เพื่อขอ

ทดลองเครื่องมือวิจัยกับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2545 
2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด (Pretest) ไปทดสอบนักเรียนกลุม

ตัวอยาง ซึง่เปนนกัเรียนทีก่ําลังศกึษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที ่ 2 ปการศกึษา 
2545 จํานวน 1 หองเรยีน รวม 30 คน จากนัน้ทาํการตรวจใหคะแนนแลวจดบันทึกคะแนนไว 

3. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบฝกแจสแชนท ทั้ง 5 บท บทละ 4 คาบ รวม 20 คาบ 
โดยดําเนนิการใชแบบฝกตามคําแนะนําในคูมือครูประกอบการใชแบบฝก ซึ่งใหนักเรียนทํา
กิจกรรมตามขัน้ตอนตาง ๆ ดังนี ้

  3.1 ข้ันนาํ (Warm up) เปนการเตรียมความพรอม และกระตุนความรูเดิม เปน
การนาํทางนักเรียน เพื่อใหนกัเรียนเตรียมฝกทักษะตามจุดประสงคของแบบฝกแตละบท 

    3.2 ข้ันสอน (Presentation)  ไดดําเนินการตามหลกัการสอน แจสแชนท  ตาม
ข้ันตอนดังนี ้

       1. อธิบายหนาที่ทางภาษาของเนื้อหาที่จะสอน เปนภาษาอังกฤษแบบงาย ๆ 
แนะนาํคําศัพทสํานวนทีย่าก ๆ ไปกอน  และอธิบายวัฒนธรรมทางภาษาทีม่ีอยูดวย 

       2.  อานหรือเปดเทปบท  Jazz  Chant  ใหนักเรยีนฟง  1  คร้ัง 
       3. ใหนกัเรียนพูดตามเฉพาะ  ศพัท  เสยีง  โครงสรางที่ยาก 
       4. ใหนักเรียนพูดตามทลีะประโยค  ซึง่สําคัญมากเพราะจะสรางความชัดเจน  

ในเรื่องการเคาะจังหวะ  โดยครูใชการนับหรือการปรบมอื  หรือการเคาะนิว้  เปดเทปใหนกัเรียนฟง
อีก  1  คร้ัง 

 5. แบงนกัเรียนออกเปน  2  หรือ  3  กลุม ผลัดกันพูดทีละกลุม  แตละกลุม
ฝกออกเสียงตามครูหรือฝกจากเทปใหคลอง ใหนักเรียนพดูโตตอบกับครู  โดยครูไมตองพูดนาํ 

  3.3. ข้ันฝก (Practice) 
 1.  แบงนักเรยีนในหองครึ่งหนึง่ใหฝกพูดกันเองโดยครูไมพูดนาํ ครูเปนเพยีง

ผูสังเกตการณ และใหคําปรึกษาเทานัน้ 
2. ฝกในขัน้ตอไปโดยใหนกัเรียนเปลีย่นคํา  ประโยค และจับคูพูดทีละคู  

(Pair  Work) 
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  3.4 ข้ันประเมินผล (Evaluation) ใหนกัเรียนทาํแบบฝกรายบท เพื่อวัด
ความสามารถตามจุดประสงคปลายทางทีก่ําหนดไว แบบฝกแตละบทมีคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
จากนั้นจงึตรวจใหคะแนนโดยกรรมการ 2 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดไปหาประสทิธิภาพของแบบฝก
แจสแชนท เพือ่เปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของนกัเรียนกอนและหลังการทาํแบบฝกแจส
แชนท โดยใชเกณฑการประเมินตามทีก่ําหนดไวในขอ 2.2.6  

4. ใหนักเรียนกลุมตัวอยาง ทาํแบบสอบถามความคดิเห็นที่มีตอกจิกรรมแจสแชนท  
และแบบฝกทกุครั้งที่มกีารทาํแบบฝก รวม 5 บท โดยใหทําหลังจากทําแบบทดสอบรายบท ใชเวลา
คร้ังละ 5 นาท ี 

      5 .ใหนกัเรียนกลุมตัวอยางทาํแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด (Posttest)  
จากนั้นตรวจใหคะแนนโดยกรรมการ 2 คน ใชเกณฑการประเมนิตามทีก่ําหนดไว เพื่อนาํคะแนน
ไปหาประสทิธภิาพของแบบฝกแจสแชนทและเปรียบเทยีบความสามารถของผูเรียนกอนและหลงั
การใชแบบฝกแจสแชนท 

 
การวิเคราะหขอมูล 

1.  คํานวณหาคาสถิติพืน้ฐาน ไดแกคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คะแนนรอยละ ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทแตละบท โดยใชสูตร E1/E2         
(ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520) 

 
  สูตรที่ 1 
  E1   =         (ΣXi / N)100 
                   A 

 เมื่อ E1 คือ  ประสิทธภิาพของแบบฝก 
      Xi คือ   คะแนนรวมของแบบฝกทุกแบบฝกของผูเรียนคนที ่I 
      A คือ   คะแนนเต็มของแบบฝกทุกแบบฝกรวมกนั 
      N คือ   จาํนวนผูเรียน 

 
  สูตรที่ 2 
  E2   =  (ΣXi / N)100 
                        B 
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 เมื่อ E2 คือ  ประสิทธภิาพของผลสอบวัดความสามารถทางการพูดของผูเรียน 

      Fi คือ   คะแนนของผลสอบหลงัเรียนของผูเรียนคนที่ i 
      B คือ   คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

        N คือ   จาํนวนผูเรียน 
 

2. เปรียบเทยีบความสามารถทางการพูดของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการ
ทําแบบฝกโดยใช t-test แบบจับคู  

    3. วิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามความคดิเห็นรายขอ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
ประมาณคา โดยนาํคาระดบัที่ไดมาหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปล
ความหมายคาระดับ ตามเกณฑของปณพร  สุวรรณไตรย (2539 :67)  ดังนี ้

  1.00≤ X  <1.50 หมายถงึ นักเรียนมีความคิดเห็นตอกจิกรรมและแบบฝกโดย
เฉล่ียอยูในระดับตํ่าสุด 

  1.50≤ X <2.50 หมายถงึ  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกจิกรรมและแบบฝกโดย
เฉล่ียอยูในระดับตํ่า 

  2.50≤ X <3.50   หมายถึง   นักเรียนมีความคิดเห็นตอกจิกรรมและแบบฝกโดย
เฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

  3.50≤ X <4.50   หมายถึง   นักเรียนมีความคิดเห็นตอกจิกรรมและแบบฝกโดย
เฉล่ียอยูในระดับดี 

  4.50≤ X <5.00  หมายถึง   นักเรียนมีความคิดเห็นตอกจิกรรมและแบบฝกโดย
เฉล่ียอยูในระดับดีมาก 
 
 



บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจยัเรื่อง “ การสรางแบบฝกแจสแชนทเพื่อใชประกอบการสอนรายวิชาทักษะ

การพูดสําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศกึษานารีวทิยา กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิจัยเปน 3 ตอนดังนี้  

ตอนที ่ 1 นาํเสนอผลการวิเคราะหขอมลูการหาประสทิธิภาพของชดุฝกตามเกณฑ 
75/75 (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-138) โดยทดลองกับนักเรียน 1 คน 10 คน 
และ 30 คน ตามลําดับ 

ตอนที ่ 2 เปรียบเทยีบความสามารถทางการพูดกอนและหลังการใชแบบฝกแจส
แชนท โดยหาคาผลตางระหวางคะแนนสอบกอนใชแบบฝก (Pre-test) และหลังการใชแบบฝก 
(Post- test) 

ตอนที่ 3 นาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มี
ตอแบบฝกแจสแชนท 

 
ผลการวิเคราะห 

ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนท 
ตามเกณฑตามเกณฑ75/75(ชัยยงค พรหมวงศและคณะ 2520: 136-137) ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี ้

จากกการทดลองใชแบบฝกแจสแชนทกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และใหกลุม
ตัวอยางทาํแบบทดสอบทายบทเมื่อเรียนจบเนื้อหาในแตละบทรวม 5 บท แบบทดสอบแตละบท
มีคะแนนเตม็ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน จากนัน้จึงวเิคราะหคะแนนเฉลี่ย( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และคารอยละ(%) ของคะแนนและจัดลําดับของคะแนนเฉลีย่ของคะแนนจาก
การทาํแบบทดสอบทายบทแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที ่5 

104 
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ตารางที ่5 แสดงคะแนนเฉลีย่( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คารอยละ(%) และลําดับของ
คะแนนเฉลีย่จากการทาํแบบทดสอบทายบทแตละบท   
 

บทที ่
 

เนื้อหา 
 

คะแนนเต็ม X  S.D รอยละ ลําดับที ่

1 Introductory 10 8.31 0.92 83.15 1 
2 Abilities 10 7.86 0.45 78.6 4 
3 Appearance 10 7.88 0.53 78.8 2 
4 Location 10 7.87 0.4 78.7 3 
5 Personal 

Information 
10 6.96 0.24 69.66 5 

 
ตารางที่ 5 สรุปไดวานักเรียนกลุมตัวอยางทาํคะแนนแบบทดสอบทายบทเมื่อเรียน

เนื้อหาจบในแตละบทซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิน้ 50 คะแนนไดคะแนน
สูงกวารอยละ 75 จํานวน 4 บท และไดคะแนนต่ํากวารอยละ 75 จํานวน 1 บท กลาวคอื
แบบทดสอบรายบททีก่ลุมตัวอยางทาํคะแนนเฉลีย่รอยละไดคะแนนสูงสุดคือ บทที ่ 1 
Introductory ไดคะแนนเฉลีย่รอยละ 83.15 รองลงมาคือ บทที ่3 Appearance ไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 78.8 บทที ่4 Location ไดคะแนนเฉลี่ย 78.7  บทที ่2 Abilities ไดคะแนนเฉลี่ย 78.6  บท
ที่กลุมตัวอยางทาํคะแนนเฉลี่ยไดต่ําที่สุดคือบทที่ 5 ไดคะแนนเฉลีย่ 69.66 
ประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนททําการวิเคราะหโดยการหาคารอยละของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบรายบททัง้ 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลังเรียนของ
กลุมตัวอยาง โดยเริ่มทดลองจากการทดลองรายบุคคลกับนักเรียนจาํนวน 1 คน ในตารางที ่ 3  
การทดลองกลุมเล็กกับนักเรยีนจาํนวน 10 คน ในตารางที ่ 4 และการทดลองภาคสนามกับ
นักเรียนจาํนวน 30 คน ปรากฏผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที ่6 
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ตารางที่ 6 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จาํนวน 5 บท และคารอยละ
ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุมตัวอยาง จาํนวน 30 คน 
 

คะแนนจากการทําแบบทดสอบทายบท 
บทที ่ รวม คะแนนสอบ

หลังเรียน 
นักเรียน
คนที ่

1 2 3 4 5 50 100 
1 5.95 8 6.9 7 7.5 50 83 
2 6.2 8.5 7.5 7.3 6 35.35 78 
3 6.45 8 7.1 7.5 9 35.5 75 
4 9.2 8.8 9 8.3 8.2 38.05 76 
5 9.05 8.1 9.2 8.2 7.5 43.5 85 
6 7.8 7.5 7.3 7.5 8 42.05 89 
7 6.85 7.3 8.6 7.7 9 39.1 81 
8 8.3 8.1 7.9 7.8 7.7 39.45 75 
9 7.95 7.5 7.3 8.1 7.5 39.8 78 
10 7.9 7.3 8.1 7.6 8.5 38.35 85 
11 7.95 8 7.9 8.2 8.5 39.4 77 
12 8.2 7.5 7.9 7.7 8.6 40.55 65 
13 8.75 8.1 7.9 8.3 7.7 39.9 69 
14 7.8 7.2 7.5 7.5 6 40.75 69 
15 8.05 7.4 7.7 7.5 8.5 39 69 
16 8.7 7.9 7.9 7.7 6 39.15 64 
17 8.65 7.9 7.7 7.9 7.9 38.2 64 
18 8.6 7.7 7.8 8 8.3 40.05 84 
19 8.55 7.4 7.8 7.7 8.5 40.4 70 
20 8.4 7.3 7.9 7.9 8.5 39.95 67 
21 8.55 7.8 7.5 8.4 7.8 40 69 
22 9.3 8.4 8.2 8 8 40.05 79 
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ตารางที่ 6 ตอ 
 

23 9.45 8.7 9 9.1 6.7 41.9 77 
24 9.3 8.3 8.2 8.2 8.5 42.95 73 
25 8.85 8 8.2 7.7 5 42.5 60 
26 8.7 7.8 7.4 8 7.6 40.75 71 
27 8.55 7.7 7.8 7.8 7.6 39.5 74 
28 8.9 7.7 7.7 7.7 5 39.45 72 
29 9.15 8.1 7.6 8.1 6 41 69 
30 9.4 7.8 7.9 7.7 7 38.95 67 
รวม 249.45 235.8 236.4 236.1 226.6 1205.55 2214 

X  8.32 7.86 7.88 7.87 7.55 40.18 73.8 
S.D. 0.92 0.41 0.53 0.39 1.11 2.58 7.2 
รอยละ 83.15 78.6 78.8 78.7 75.53 80.37 73.8 

 
  ตารางที่ 6 สรุปไดวากลุมตัวอยางจาํนวน 30 คน ทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบท
ไดคะแนนรวม 1205.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1500 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.37 บทที่ได
คะแนนสงูสุดคือ บทที ่ 1 (Introductory) คิดเปนรอยละ 83.15 บทที่ไดคะแนนต่าํสุดคือ บทที่ 
5(Personal Information) คิดเปนรอยละ 75.53 และทาํคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนไดคะแนน
รวม 2214 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3000 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.8  ดังนัน้ จึงสรุปไดวา
ประสิทธภิาพของสื่อการอานภาษาอังกฤษในขั้นทดลองภาคสนามตามสูตรการหาประสิทธิภาพ 
E1/E2 มีคาเทกับ 80.37/73.8 สรุปวาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทมีประสิทธิภาพดีเปนไป
ตามสมมติฐานขอ 1 
 จากการทดลองในขั้นการทดลองรายบุคคล การทดลองกลุมเลก็ การทดลอง
ภาคสนาม สามารถสรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนท ดงัแสดงในตาราง 
ที่  7 
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะหประสิทธภิาพของแบบฝกแจสแชนทที่สรางขึน้ 
 

จํานวนนักเรยีน คะแนนรายบท 
(E1) 

คะแนนสอบ 
(E2) 

ประสิทธิภาพของแบบ
ฝกแจสแชนท 

(E1/E2) 
1 คน คะแนนเต็ม 50 100 80/78 

 คะแนนรวม 40 78  
10 คน คะแนนเต็ม 500 1000 79.79/78.2 

 คะแนนรวม 398.95 782  
30 คน คะแนนเต็ม 1500 3000 80.37/73.80 

 คะแนนรวม 1205.55 2214  
 
 ตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวา ในขั้นการทดลองรายบุคคล นักเรียนทาํคะแนน
แบบทดสอบทายบททกุบทไดคะแนนเฉลีย่รอยละ 80 และทําแบบทดสอบหลงัเรียนไดคะแนน
เฉล่ียรอยละ 78 สําหรับข้ันการทดลองกลุมเล็กกับนักเรียนจํานวน 10 คน นักเรยีนทําคะแนน
แบบทดสอบทายบททกุบทไดคะแนนเฉลีย่รอยละ 79.79 และทําแบบทดสอบหลังเรียนได
คะแนนเฉลีย่รอยละ 78.2 สวนการทดลองภาคสนามกับนักเรียนจาํนวน 30 คน พบวานกัเรียน
กลุมตัวอยางทําคะแนนแบบทดสอบทายบททกุบท ไดคะแนนเฉลีย่รอยละ 80.37 และทาํ
แบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 73.80 ดังนัน้ประสิทธภิาพของแบบฝกแจสแชนท
ในขั้นทดลองภาพสนาม มคีาเทากับ  80.37/73.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑทีก่ําหนดไว 75/75 ไมเกิน
รอยละ 2.5 จึงถือวาเปนสื่อการอานที่มีประสิทธิภาพดี ซึง่เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
 
ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกแจสแชนท  ผูวจิัยไดดําเนนิการดังนี ้
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษ กอนและ
หลังการทดลอง ซึง่เปนแบบทดสอบชุดเดียวกนั คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากนั้นจงึหาผลตาง
ของคะแนน (D) จากการทดลองกอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนท และนําคะแนนที่ไดจาก
การทดสอบทัง้สองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง 
ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 8 และ 9 
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ตารางที่ 8 แสดงผลตางของคะแนนสอบกอนและหลงัการทดลอง 
 
นักเรียน
คนที ่

คะแนน(เต็ม 100
คะแนน) 

ผลตาง 
(D) 

นักเรียน
คนที ่

คะแนน(เต็ม 100
คะแนน) 

ผลตาง 
(D) 

น.ร คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D น.ร คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D 
1.  12 83 71 16 14 64 50 
2.  16 78 62 17 9 64 55 
3.  14 75 61 18 10 84 74 
4.  11 76 65 19 11 70 59 
5.  13 85 72 20 10 67 57 
6.  17 89 72 21 6 69 63 
7.  11 81 70 22 12 79 67 
8.  11 75 64 23 9 77 68 
9.  17 78 61 24 11 73 62 
10.  14 85 71 25 11 60 49 
11.  19 77 58 26 12 71 59 
12.  13 65 52 27 13 74 61 
13.  13 69 56 28 9 72 63 
14.  18 69 51 29 11 69 58 
15.  12 69 57 30 11 67 56 

 
 ตารางที่ 8 สรุปไดวาความสามารถดานการพูดภาษาองักฤษของกลุมตัวอยางทกุคน
สูงขึ้นหลังจากไดเรียนแบบฝกแจสแชนท ทั้ง 5 บท ทีผู่วิจัยสรางขึ้น คาผลตางของคะแนนจาก
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนสงูสุดมีคาเทากับ 74 คะแนน และตํ่าสุดมคีาเทากับ 49 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ( X ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) คะแนนผลตางเฉลีย่ 
( D ) และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง 
การ

ทดสอบ 
คะแนน
เต็ม 

X  
 

S.D D  S.D Tcal Ttab 

กอนเรียน 100 12.33 2.89     
    61.46 9.37 35.92* 1.70 

หลังเรียน 100 73.80 7.20     
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที ่ 9 สรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการพูดภาษาองักฤษของกลุม
ตัวอยางหลงัการทดลองสงูกวากอนการทดลอง โดยคาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนกอนการใชแบบ
ฝกแจสแชนทมีคาเทากับ 12.33 คะแนน ( X ) หลังการใชแบบฝกแจสแชนทมีคาเทากับ 73.80 
คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) กอนใชแบบฝกมีคาเทากับ2.89 คะแนน หลังใชแบบฝก
เทากับ7.20 คะแนน และคะแนนผลตางเฉลี่ย ( D ) หลังการใชแบบฝกแจสแชนทกบักอนการใช
แบบฝกแจสแชนทเทากับ 61.46 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ของ(D) เทากับ 9.37 
คะแนน คา t จากการคํานวณไดเทากับ 35.9167 คา t จากตารางที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 ชั้นแหง
ความเปนอิสระ ที2่9 เทากบั1.70 (t0.05,29 = 1.70)(ชูศรี วงศรัตนะ) คาสถิติ t จากการคํานวณ
เทากับ 35.92 สูงกวาคาสถิติ t จากตาราง 1.70 ดังนัน้แสดงวา ความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลงัจากการทดลองใชแบบฝกแจสแชนททั้ง 5 บท สูงกวากอนใช
แบบฝก อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที ่2 
 

ตอนที่ 3 เพื่อตอบจุดประสงคการวจิัยขอที่ 3 คือ ศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มี
ตอแบบฝกแจสแชนท ผูวิจยัไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน ทาํแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
แบบฝก แจสแชนท จํานวน 10 ขอ หลงัการทําแบบฝก รวมทัง้สิ้น 5 คร้ัง จากนัน้นาํคาระดับที่
ไดมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนาํไปแปลความหมายคาระดับ
ตามเกณฑทีก่าํหนดไว ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที ่ 10 ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลคะแนนความคิดเหน็จากแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอแบบฝกแจสแชนท 
เมื่อนักเรยีนกลุมตัวอยางไดใชแบบฝกแจสแชนทประกอบการเรียนทกัษะการพูดจบแตละบท
แลวผูวิจัยจงึใหนกัเรียนกลุมตัวอยางทาํแบบสอบถามความคิดเหน็ทีม่ตีอแบบฝกแจสแชนทจน
ครบ 5 บท ซึ่งแบบสอบถามความคิดเห็นนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยประเมินคา 
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จํานวน 10 ขอ  จากนัน้นําคาระดับความคิดเหน็ที่ไดมาหาคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับความคิดเห็นตามเกณฑที่กําหนดไวดัง
รายละเอียดในตารางที ่10 

 
ตารางที่ 10 แสดงคาระดับเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่งเบนแฉลี่ย (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียน
ที่มีตอแบบฝกแจสแชนท จาํนวน 5 บท 

ขอความ บทที่ 1 2 3 4 5 คาเฉลี่ย 

X  
 

5 5.0 4.97 5.0 4.97 4.98 ดานคุณประโยชน 
1.มีประโยชนในการฝกพูดของขาพเจา เชน 
สรางแรงจูงใจ,สรางความมั่นใจ  ลดความกลัว 
ความอาย ความเครียด ฯลฯ 

S.D. 0.0 0.0 0.18 0.0 0.18 0.07 

X  4.23 4.20 4.23 4.07 4.27 4.2 3 แบบฝกชวยใหขาพเจามีพื้นฐานเรื่อง Rhythm 
in sentences S.D. 0.43 0.40 0.43 0.25 0.45 0.39 

X  4.93 4.87 4.93 4.50 4.97 4.84 4 แบบฝกชวยใหจําโครงสรางไดเร็วและพูดเปน
ธรรมชาติ 
 

S.D. 0.25 0.35 0.25 0.41 0.18 0.28 

X  5 4.93 4.93 4.90 5.0 4.95 9 ขาพเจาประทับใจในแบบฝกและสนุกสนาน
กับทวงทํานองดนตรีแจสในการเรียน
ภาษาอังกฤษ  

S.D. .00 0.25 0.18 0.31 0.0 0.14 

X  4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 คาเฉลี่ยรวมดานคุณประโยชน 
S.D. 0.17 0.25 0.26 0.24 0.20 0.17 

X  4.53 4.10 4.23 4.23 4.40 4.29 ดานเนื้อหา 
6 มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับความ
สนใจของขาพเจา S.D. 0.51 0.61 0.43 0.57 0.50 0.52 

X  4.77 4.33 4.47 4.27 4.67 4.50 8 เนื้อหาเหมาะสมและคําส่ังในแบบฝกชัดเจน
เขาใจงาย S.D. 0.43 0.48 0.57 0.45 0.48 0.48 

X  4.65 4.215 4.35 4.25 4.535 4.47 คาเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา 
S.D. 0.47 0.545 0.5 0.51 0.49 0.50 

X  4.23 4.17 4.13 4.03 4.27 4.16 ดานรูปแบบกิจกรรม 
2 รูปแบบของกิจกรรมในแบบฝกมีความ
หลากหลายนาสนใจ 

S.D. 0.43 0.38 0.35 0.18 0.45 0.35 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
ขอความ บทที่ 1 2 3 4 5 คาเฉลี่ย 

X  4.53 4.23 4.43 4.53 4.53 4.45 5 กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจามีโอกาส
ทํางานรวมกับเพื่อน และไดพูดโตตอบกันมาก
ขึ้น 

S.D. 0.51 0.43 0.50 0.51 0.51 0.49 

X  4.60 4.33 4.27 4.27 4.53 4.40 7 มีการนําเสนอกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ 
อยางชัดเจน S.D. 0.50 0.48 0.45 0.45 0.51 0.47 

X  4.97 4.70 4.83 4.87 4.97 4.86 10 กิจกรรมขั้นประเมินใน แบบทดสอบทายบท
ของแบบฝกชวยใหขาพเจาประเมินความรูในส่ิง
ที่ไดเรียนมา 

S.D. 0.18 0.47 0.38 0.35 0.18 0.31 

X  4.58 4.35 4.41 4.42 4.57 4.47 คาเฉลี่ยรวมดานรูปแบบกิจกรรม 

S.D. 0.40 0.44 0.42 0.37 0.41 0.41 

X  4.97** 4.49 4.55 4.43* 4.66 4.56 คาเฉลี่ยรวมแตละบท 
S.D. 0.30 0.35 0.34 0.37 0.30 0.33 

หมายเหตุ ** แทน คาเฉล่ียสูงสุด   * แทน คาเฉลี่ยต่ําสุด 
บทที่ 1 Introductory  บทที่ 2 Abilities  บทที่ 3 Appearance  บทที่ 4 Location  บทที่ 5 Personal 
Information 

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมคีวามคิดเหน็ตอแบบฝกแจสแชนท บทที่
ไดคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บทที่ 1 Introductory( X =4.97)บทที่ไดคาเฉลีย่ต่ําสุดไดแก บทที ่4 
Location ( X =4.43) และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกแจสแชนทในดาน
คุณประโยชน ดานเนื้อหา และดานรูปแบบกิจกรรม สรุปไดดังนี้ 
 1. ดานคุณประโยชน โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นตอคุณประโยชนอยูใน
ระดับสูงที่สุด ( X =4.75) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ ขอ1 มีประโยชนในการฝกพูด
ของขาพเจา เชน สรางแรงจงูใจ สรางความมั่นใจ ลดความกลวั ความอาย ความเครยีดฯลฯ 
( X =4.98) ขอ 9 ขาพเจาประทบัใจในแบบฝกและสนุกสนานกบัทวงทํานองดนตรีแจสในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ( X =4.95) ขอ 4 แบบฝกชวยใหจําโครงสรางไดเร็วและพูดเปนธรรมชาติ 
( X = 4.84) และขอ 3 แบบฝกชวยใหขาพเจามีพืน้ฐานเรื่อง Rhythm in sentences ( X =4.2) 

2. ดานเนื้อหา โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนือ้หาของแบบฝกอยูใน
ระดับสูง ( X  = 4.47) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังนี้  ขอ 8  เนื้อหาเหมาะสมและคาํสั่งใน



 113

แบบฝกชัดเจนเขาใจงาย ( X  = 4.50) และขอ 6 มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจ
ของขาพเจา ( X  = 4.29) 
 3. ดานรูปแบบกิจกรรม โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคดิเห็นตอรูปแบบกิจกรรมของ
แบบฝกอยูในระดับ สูง ( X  = 4.47) โดยคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี ้ขอ 10 กิจกรรมขัน้ประเมนิ
ใน แบบทดสอบทายบทของแบบฝกชวยใหขาพเจาประเมินความรูในสิ่งที่ไดเรียนมา ( X  = 
4.86) ขอ 5 กจิกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจามีโอกาสทาํงานรวมกับเพื่อน และไดพูดโตตอบ
กันมากขึ้น ( X  = 4.45) ขอ 7 มกีารนาํเสนอกจิกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน ( X  = 
4.40)  2  รูปแบบของกิจกรรมในแบบฝกมคีวามหลากหลายนาสนใจ (x = 4.16) 
 จากการศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอแบบฝกแจสแชนท พบวา ความคิดเห็น
ของนักเรียนมคีาเฉลี่ยรวมแตละบทอยูระหวาง 4.43-4.97 และคาเฉลีย่รวม 5 บท เทากบั 4.56 
สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.33  สรุปไดวา นักเรียนมีความคิดเหน็ตอแบบฝกทกัษะแจส
แชนทโดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับสูงที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 

การวิจยัเรื่อง “การสรางแบบฝกแจสแชนทเพื่อใชประกอบการสอนรายวิชาทักษะการ
พูดสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจยั
เชิงทดลอง ( Pre-Experimental Research ) มีวตัถุประสงคเพือ่สรางและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกแจสแชนท สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการพูดของนกัเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนทที่ผูวิจยัสรางขึ้น รวมทั้งศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอแบบฝกแจสแชนทในการฝกทักษะการพูดที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจยัคือ นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษการพูด (อ 024 ก) 
ในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวทิยา กรุงเทพมหานคร โดยการสุม
หองเรียนมา 1 หอง ดวยวธิีการสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากประชากรจํานวน 
4 หองเรยีน รวมทัง้สิน้ 120 คน 

สมมติฐานในการวิจยัครั้งนีค้ือ 1) แบบฝกแจสแชนทในการฝกพูดภาษาองักฤษมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑทีก่าํหนดไวคือ 75/75  2) ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลงัการใชแบบฝกแจสแชนทสูงกวาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
กอนใชแบบฝกแจสแชนท และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกแจสแชนทในระดับดีมาก 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2545 โรงเรียนศกึษานารีวทิยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 4 หองเรียน เปนแผนการเรียนวทิยาศาสตร- คณิตศาสตร จํานวน 2 
หองเรียน แผนการเรียนคณติศาสตร – ภาษาองักฤษ จาํนวน 2 หองเรียน แผนการเรียนฝรั่งเศส – 
สังคม จาํนวน 1 หองเรียน  หองเรียน รวม 120 คน  

กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวชิา ทักษะฟง-พูด 
ภาษาอังกฤษ รหัส อ 024 ก ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรยีนศึกษานารวีิทยา เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียนเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกหองที่ผูวิจัยไดรับ
มอบหมายใหดําเนนิการสอนคือนักเรยีนทีเ่รียนคณิตศาสตร – ภาษาองักฤษ จาํนวน 30 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
1. แบบฝกแจสแชนท ซึ่งประกอบดวยหนงัสือแบบเรียนแจสแชนทพรอมเทปเสยีง เพื่อ

ประกอบการสอนรายวิชาทักษะการพูด รหสัวิชา อ 024 ก ที่สรางขึ้นโดยยึดจุดประสงคการเรียนรู
รายวิชา อ 024 ก แบงออกเปนบท บทเรียนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 5 บทเรียน  แบบฝก
แจสแชนทที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.00/78.00 ในขั้นทดลองรายบุคคล และมีประสิทธิภาพ 
79.79/78.2 ในขั้นทดลองกลุมเล็ก 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ    สําหรบันักเรียนชัน้มัธยม 
ศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึน้โดยยึดจุดประสงครายวิชา อ 024 ก 1 ฉบับ จํานวน 50 ขอ เพื่อใชวดั
ความสามารถทางการพูดของกลุมตัวอยางกอนและหลังทดลอง ซึ่งมีลักษณะเปนขอสอบ oral 
test แบงเปน 3 ตอน ตอนที ่ 1 (A)เปนการออกเสียงประโยคทีก่ําหนดให คิดเปน 10 คะแนน (B)
พูด-ถามตอบสั้น ๆ จากภาพทีก่ําหนดให 30  คะแนน  ตอนที่ 2 เปนการพูดถาม-ตอบเพิ่มเตมิ
ขอมูลใหสมบูรณ(Information gap) จากภาพที่นกัเรียนเลือก 40 คะแนน และตอนที3่ พูดถาม
ตอบแบบ เรียบเรียงขอมูลใหสมบูรณ (Jigsaw) 20 คะแนน รวมคะแนนเต็ม  100 คะแนน ใชเวลา
ในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และมคีาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากบั 0.89 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกแจสแชนท    ในดานคณุ          
ประโยชน  ดานเนื้อหา และดานรูปแบบกิจกรรม จํานวน 10 ขอ โดยกําหนดตวัเลอืก 5 ระดับคือ 
มากที่สุด คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย และ นอยที่สุด  และมีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากบั 0.81  

การดําเนินการทดลอง ผูวิจยัเปนผูดําเนนิการทดลองกบักลุมตัวอยางดวยตนเองใน
ภาคเรียนท ี2 ปการศึกษา 2545 ใชเวลาในการเรียนการสอนรวม 10  สัปดาหๆ ละ 2 คาบเรียนๆ 
ละ 50 นาท ีรวมทัง้สิน้ 20 คาบเรียน โดยมีข้ันตอนในการดําเนนิงานดังนี ้

1. ทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอน
ดําเนนิการทดลองโดยใชแบบทดสอบที่ผูวจิัยสรางขึน้และหาประสทิธภิาพแลว 

2. ดําเนนิการทดลอง ดําเนินการสอนนกัเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบฝกแจสแชนท
ที่ผูวิจยัสรางขึน้ เมื่อเรียนจบในแตละบทเรียนนกัเรียนตองทดสอบทายบททุกบทและตอบแบบ 
สอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกแจสแชนททุกบท  

3. ทดสอบความสามารถในการพูดภาษาองักฤษของนักเรยีนกลุมตัวอยางเมื่อเสร็จ
ส้ินการทดลองแลว โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการทดลอง 
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4. นําผลการทดสอบวัดความสามารถทางการพูด คะแนนจากการทดสอบทายบททกุ
บทและคาระดับของแบบสอบถามความคิดเห็นที่นกัเรียนมีตอแบบฝกแจสแชนทมาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชวธิีการทางสถิตเิพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยวเิคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของนกัเรียนกลุม
ตัวอยางจากการทดสอบกอนและหลงัการทดลอง โดยใชสถิติ  t – test แบบจับคูหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกแจสแชนทโดยใชเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2(ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 
136 -137) และวิเคราะหความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอแบบฝกแจสแชนทจากแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวเิคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของนกัเรียนกลุม

ตัวอยางจากการทดสอบกอนและหลงัการทดลองโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกนั ใชสถิติ t- test 
แบบจับคูหาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยใชเกณฑ75/75 โดยวิเคราะหความคิดเหน็ของนกัเรียนที่
มีตอแบบฝกแจสแชนท  หลงัจากนัน้นาํมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการ
วิเคราะหขอมลู สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

ประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนท ซึง่กาํหนดเกณฑไวคือ 75/75 ปรากฏวาแบบฝกมี
ประสิทธิภาพเทากบั 80.37/73.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กาํหนดไว รอยละ 2.5 ข้ึนไป ถือวาแบบฝก
แจสแชนทที่สรางขึ้นอยูในเกณฑด ี

ผลการเปรียบเทียบความสามาถทางการพดูภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 กอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนท สรุปไดวาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลงัจากใชแบบฝกแจสแชนทที่ผูวิจัยสรางขึ้นสงูกวากอนใชแบบฝกแจสแชนทอยางมีนยั 
สําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกแจสแชนทโดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับสูงที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง 4.43 – 4.97 คาเฉลี่ยรวม 5 บท เทากับ 4.56 สวนเบีย่งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.33  บทที่ไดคาเฉลีย่สูงสุด ไดแก บทที่ 1 Introductory( X =4.97) บทที่ได
คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก บทที่ 4 Location ( X =4.43) และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอ
แบบฝกแจสแชนทในดานคณุประโยชน ดานเนื้อหา และดานรูปแบบกิจกรรม สรุปไดดังนี ้
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1. ดานคุณประโยชน  โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นตอคุณประโยชนอยูในระดับ  
สูงที่สุด ( X =4.75) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงตามลาํดับดังนี ้ ขอ1 มีประโยชนในการฝกพูดของ
ขาพเจา เชน สรางแรงจูงใจ สรางความมั่นใจ ลดความกลวั ความอาย ความเครียดฯลฯ 
( X =4.98) ขอ 9 ขาพเจาประทับใจในแบบฝกและสนุกสนานกับทวงทาํนองดนตรีแจสในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ( X =4.95) ขอ 4 แบบฝกชวยใหจาํโครงสรางไดเร็วและพูดเปนธรรมชาติ ( X = 
4.84) และขอ 3 แบบฝกชวยใหขาพเจามพีืน้ฐานเรื่อง Rhythm in sentences ( X =4.2) 

2.ดานเนื้อหา โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนือ้หาของแบบฝกอยูในระดับสูง 
( X  = 4.47) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลาํดับดังนี ้  ขอ 8  เนื้อหาเหมาะสมและคําสั่งในแบบฝก
ชัดเจนเขาใจงาย ( X  = 4.50) และขอ 6 มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจของ
ขาพเจา ( X  = 4.29) 

3. ดานรูปแบบกิจกรรม โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบกิจกรรมของ
แบบฝกอยูในระดับ สูง ( X  = 4.47) โดยคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ ขอ 10 กิจกรรมขั้นประเมนิ
ใน แบบทดสอบทายบทของแบบฝกชวยใหขาพเจาประเมินความรูในสิ่งที่ไดเรียนมา ( X  = 4.86) 
ขอ 5 กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจามีโอกาสทาํงานรวมกบัเพือ่น และไดพูดโตตอบกันมาก
ข้ึน (x = 4.45) ขอ 7 มีการนําเสนอกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน (x = 4.40)  ขอ 2 
รูปแบบของกิจกรรมในแบบฝกมีความหลากหลายนาสนใจ (x = 4.16) 

จากการศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอแบบฝกแจสแชนท พบวา ความคิดเหน็
ของนักเรียนมคีาเฉลี่ยรวมแตละบทอยูระหวาง 4.43-4.97 และคาเฉลี่ยรวม 5 บท เทากับ 4.56 
สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.33  สรุปไดวา นักเรียนสวนใหญมีความคิดเหน็ที่ดีตอแบบฝก
ทักษะแจสแชนท ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที3่ 

 
การอภิปรายผล 

 
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถนาํมาอภปิรายผลไดดังนี ้
1. จากผลการวิจยัขอ 1 พบวาผลจากการหาประสทิธิภาพของแบบฝกแจสแชนท

จากเกณฑที่ตั้งไวคือ 75/75 พบวาแบบฝกแจสแชนทที่ผูวจิัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากบั 
80.37/73.80 ถือวาอยูในเกณฑดีซึ่งสงูกวาเกณฑทีก่ําหนดไว รอยละ 2.5 และพบวาคา
ประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลงั (80.37/73.80) หมายความวานักเรยีนสามารถ
ทําไดคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบทายบทสงูกวาแบบทดสอบทดสอบหลงัการเรียนแบบทดสอบทาย
บท  เปนผลการวิจัยที่สอดคลองกับงานวจิัยของสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล (2537) และอารีย  สุวรรณ
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ทัศน (2540) ทีพ่บวา คาประสิทธิภาพของแบบฝกที่สรางขึน้สูงกวาเกณฑที่กาํหนดไว และคา
ประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลงั ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี ้

 1.1 แบบฝกแจสแชนทเปนสื่อที่สนองความตองการของทัง้ครูผูสอนและนักเรียนมี
ลักษณะทีน่าสนใจคือ มกีารใชทวงทํานองจังหวะของดนตรีแจส ไปเชื่อมโยงสมัพนัธกับจังหวะทาง
ธรรมชาติของภาษาอังกฤษ. และพัฒนาขึน้มาใชเปนแบบฝกทักษะดานการพูด ซึง่ถอืวาเปนการให
จังหวะธรรมชาติทางภาษา ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เกรแฮม(Graham 1997) นักการศึกษา
ชาวอเมรกิันซึง่เปนผูคิดคนและประสบความสาํเร็จในการนาํแจสแชนทมาใชเปนคนแรก ไดกลาว
วาแจสแชนทคือจังหวะทางธรรมชาติของภาษาที่ตื่นเตนและเปนงานประพันธที่แตงขึ้นโดยใช
จังหวะแจส ซึง่มีการใชจังหวะขัดจังหวะตบที่สม่ําเสมออันเปนลกัษณะเดนเฉพาะตวัของดนตรีแจส 
และกิจกรรมในแบบฝกแจสแชนทมีลักษณะที่เรียกวาการโตตอบ (Call and Respond) ทาํให
ผูเรียนเขาใจลกึซึ้งถงึธรรมชาติของการพูดภาษาอังกฤษที่ส่ือสารโดยการสนทนาโตตอบกัน ซึ่งตอง
มีการการลงเสียงหนักเบาและมีทวงทํานองเฉพาะตัวทางธรรมชาติ สอดคลองกับคํากลาวของ 
Grant (Grant 1983:97) ทีก่ลาววา’Every language has its own rhythm or beat, in some 
languages, every syllable has equal emphasis.In other languages, some syllables are 
strong and others are weak. ภาษาทุกภาษาจะมทีวงทาํนอง จงัหวะเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
บางภาษาจะไดรับการลงเสยีงเนนหนักสม่ําเสมอในแตละพยางค แตบางภาษาจะลงเสียงหนักเบา
ไมเทากัน  

 1.2 แบบฝกแจสแชนทสรางขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนทักษะการพูด ยึดสมมติฐาน
เกี่ยวกับการรูภาษา(Language Acquisition) อันเปนกระบวนการเรียนรูภาษาโดยไมรูตัว
(subconscious) สอดคลองกับความคิดเห็นสุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 : 22 : 106) ซึ่งกลาววา 
การรูภาษา(Language Acquisition)เปนกระบวนการเรียนรูภาษาโดยไมรูตัว(subconscious) 
ผูเรียนมุงใชภาษาเพื่อการสือ่สารมิไดคิดวากําลงัเรียนภาษาอยู การเรียนรูแบบนี้มีลักษณะเปน
ธรรมชาติ เนนการทาํกิจกรรมดานการพูดโตตอบกัน จึงออกแบบไวเพื่อใหนักเรียนไดแสดงออก
ทางการพูด  ไดมีปฏิสัมพันธกัน  การสรางแบบฝกไดวเิคราะหเนื้อหาใหตรงจุดประสงคการเรียนรู
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย และสรางโดยสอบถามความตองการ (need analysis) หัวเรื่องจาก
คณะครูผูสอนวิชาภาษาองักฤษในกรุงเทพมหานครจํานวน 40 คนและจากแบบสอบถาม ได
คัดเลือกเนื้อหาใหเปนไปตามจุดประสงคและสนองความตองการในเนื้อหาดังกลาว อีกทั้งได
พยายามปรับเนื้อหารูปแบบและวิธีดําเนนิกิจกรรมของแบบฝก ใหสอดคลองกับผูเรียนมากที่สุด 
เร่ิมเนื้อหาจากงาย ไปสูยาก เพื่อใหนกัเรยีนไดฝกไปตามขั้นตอน ในการเรียนการสอน ตัวอยางเชน
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ไดพยายามปรบัเนื้อหาใหมีความเปนไทยมากขึ้น อาทิ ชือ่ตัวละคร สถานที่ และงานอดิเรก ในบท
แจสแชนท1 จึงทาํใหแบบฝกใชไดอยางสมัฤทธิ์ผล 

1.3   แบบฝกแจสแชนท เปนแบบฝกที่จัดพมิพ และออกแบบโดยใชตัวอักษร
สัญลักษณที่เดนชัด ในขอความหรือคําทีต่องการเนนย้าํ ทาํใหเขาใจงาย ตลอดจนรูปภาพประกอบ
มีความสมัพนัธกับเนื้อหาโดยตรงสอดคลองกับงานวิจยัของ สมใจ  สืบวัฒนพงษกลุ (2537 : 98) 
ที่พบวา แบบฝกที่มกีารออกแบบและจัดพิมพที่ดีในดานรูปแบบกลาวคือ ตวัอกัษรและรูปภาพ
ชัดเจน มีภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนกัเรียน ตลอดจนเปนรูปภาพ
ที่ชวยใหนักเรยีนเขาใจเนื้อเร่ือง เปนสิ่งสําคัญประการหนึง่ที่สงเสรมิใหนกัเรียนเกิดแรงจูงใจและ
ความกระตือรือรนในการทาํแบบฝกเพื่อพฒันาทักษะการพูดของตน พรอมภาพประกอบทุกแบบ
ฝก ทําใหนักเรียนกระตือรือรน สนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น สอดคลองกับคํากลาวของสุไร พงษ
ทองเจริญ (2530 : 45) ที่กลาววาการฝกทักษะที่เราความสนใจของเด็กมีอิทธพิล ตอพฤตกิรรม
การเรียนรู นกัเรียนจะรูสึกผอนคลาย 

1.4 การทดลองและการปรับปรุงสื่อ แบบฝกแจสแชนทไดผานขั้นตอนการปรับแก
ไขหลายครั้ง เมื่อนําไปใชในภาคสนามนักเรียนกลุมตัวอยางจงึไมเกิดปญหาในขณะทําการทดลอง 

1.5 จํานวนขอสอบที่แตกตางกนั กลาวคือจาํนวนขอสอบทายบทแตละบทมนีอย
กวาขอสอบวดัความสามารถดานการพูด(Speaking Pre/Post Test) ใน Quick Test ทายบทมี
เพียง สองสวน คือ marking and interview ซึ่งมีเพียงภาพสําหรับฝกถามตอบเพยีงภาพเดียว  ทํา
ใหนักเรียนทําขอสอบ Quick Test ไดคะแนนสงู 

1.6 เร่ืองความเชื่อมตอในความรู กลาวคือนักเรียนเรียนแบบฝกแจสแชนทจบแตละ
บทกท็ําแบบทดสอบทายบท (Quick Test) ทนัท ี ยงัจําเนื้อหาที่เพิง่เรียนไปไดดี เปนปจจัยเอื้อให
นักเรียนสอบไดคะแนนสูงกวา ขอสอบวัดความสามารถดานการพูด (Speaking  Pre/Post 
Test) ซึ่งทาํการทดสอบหลงัจากเรียนบทเรียนจนครบ 5 บทเรียน 

2. จากผลการวิจัยขอ 2 พบวา ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางหลงัใชแบบฝกแจสแชนทสูงกวาความสามารถกอนการฝก อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี ้

2.1 แบบฝกแจสแชนทสรางขึ้นตามแนวการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อการสื่อสาร เชน 
information transfer, jigsaw etc..,สอดคลองกับหลักการของจอหนสนั ( Johnson 1982 : 163-
172) มุงใหนักเรียนมีความรูและสามารถสือ่สารกันได ผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณที่คลาย
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ชีวิตจริง และกิจกรรมสื่อสารที่เนนพฒันาการทกัษะการพูด จึงสงผลใหความสามารถทางการพูด
ของนักเรียนพฒันาขึน้ 

2.2 แบบฝกแจสแชนท ชวยใหนักเรียนมีพลงัในการเรียนรูภาษาใหม และรูสึก
ปลอดภัย จากการที่แบบฝกประกอบดวยกิจกรรมที่มกีารเชื่อมโยงจงัหวะดนตรีแจส ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวของแซ็คส (อางถึงใน Graham 1992:18) ที่กลาวไววา พลังแหงจังหวะและดนตรี
สามารถนําความชุมชืน้ อบอุน ความเปนมิตรในยามที่เขาอยูระหวางทางแหงการเรียนภาษาใหม 
จึงเปนปจจัยสาํคัญที่สงผลใหความสามารถดานการพูดของนักเรียนมพีัฒนาการเพิม่ข้ึนในการ
เรียนภาษาอังกฤษซึง่ถือวาเปนภาษาใหม 

3. ดานความคิดเห็นจากผลการวิจยัขอ 3  ทีพ่บวา นกัเรียนมีความคดิเห็นตอแบบฝก
แจสแชนท โดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับสูงที่สุด กลาวคือ  คาเฉลี่ยรวมแตละบทอยูระหวาง 
4.43-4.97 และคาเฉลี่ยรวม 5 บท เทากบั 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33  สรุปไดวา 
นักเรียนสวนใหญมีความคดิเห็นที่ดีตอแบบฝกทักษะแจสแชนท ที่เปนเชนนี้อาจอธิบายไดดังนี้คือ 
แบบฝกที่ผูวิจยัสรางขึ้นตางจากแบบฝกโดยทั่วไปคือมรูีปแบบเชิงกิจกรรมปฏิสัมพนัธ ใชจังหวะ
ดนตรีแจสมาเชื่อมโยงการลงเสียงเบาในการฝกพูดภาษาอังกฤษ ซึง่ไมเหมือนกจิกรรมการเรียน
การสอนทั่ว ๆ ไปที่อาจสรางความเครียด ออนลา หรือเบื่อหนายในการทํากิจกรรมได  แตใน
ทํานองเดยีวกนัแบบฝกแจสแชนทกม็ีกระบวนการเรียนรูครบตามขั้นตอนคือ ข้ันเตรียมความพรอม
เพื่อทบทวนและบอกจุดประสงค  ข้ันนําเสนอและฝก  เพื่อนาํเสนอรูปแบบของภาษาและฝกทักษะ 
และข้ันประเมนิผล เพื่อประเมินความสามารถในการพูด ตามจุดประสงคที่วางไว นอกจากนี้ในการ
ทํากจิกรรมแจสแชนทยงัไดความสนุกสนาน เพลิดเพลนิ และกิจกรรมที่นกัเรียนใช เนนดานการ
ติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันตลอดบทเรียน( Call and Respond) จงึทําใหนกัเรียนรูสึกวา ได
ทั้งความเพลิดเพลินและสาระความรู เปนการสื่อสารทีม่คีวามหมาย และไดประโยชน ดวยเหตุผล
ดังกลาวมานี้ จึงทาํใหนักเรยีนมีความคิดเห็นตอแบบฝกแจสแชนทในเกณฑที่ดี 

นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณารายบทพบวาบทที่ไดคะแนนเฉลีย่สงูสุดไดแกบทที่ 1 
Introductory:What’s your name? ( X  = 4.97)  ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการพูดเพื่อ
การสื่อสารในบทที ่ 1 เปนกิจกรรมทีน่ักเรียนไดพูดโดยมีวัตถุประสงคในการสื่อสารในสถานการณ
ใกลตัวและสามารถเกิดขึน้ไดจริงในชีวิตประจําวนั กลาวคือ เปนการแนะนาํตนเองและสอบถาม
ขอมูลจากเพื่อนรวมชัน้อยางสั้น ๆ และงายพอที่นักเรียนจะสามารถไดรับความภูมิใจในการพูด
ของตนเองเมือ่ไดรับขอมูลยอนกลับ สอดคลองกับความคิดเห็นของเกียรโซ (Skierso 1991 :445) 
ที่กลาววา แบบเรียนที่ดตีองมีกิจกรรมที่นกัเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง และมคีวามยาก-งายที่
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เหมาะสมพอที่จะกระตุนใหนักเรียนมีความตองการที่จะประสบผลสําเร็จ  สวนบททีร่ะดับคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด ไดแก บทที ่4 Location : Here and There ( X  = 4.43) 

ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก แบบฝกในบทที ่ 4 เปน แบบฝกที่นกัเรยีนตองใชความรู
เร่ืองคําบุรพบทซึ่งเปนความรูเดิม อีกทั้งในบทที่ 4 มีคาํศัพทใหมที่จาํเปนตองใชในการทํากิจกรรม
และนักเรียนยงัมิไดเรียน ซึง่มีนกัเรียนจํานวนไมนอยทีพ่บปญหาดังกลาว อยางไรก็ตามเมื่อเทยีบ
กับเกณฑคาระดับเฉลี่ยทีก่ําหนดไวยังแสดงวานกัเรียนมคีวามคิดเหน็ตอแบบฝกบทที่ 4 ใน
ระดับสูงและเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

จากการศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนตอแบบฝกแจสแชนทในดานคณุประโยชน 
ดานเนื้อหา และดานรูปแบบกิจกรรม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 3.1 ดานคุณประโยชน ที่พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอคุณประโยชนของแบบฝก
แจสแชนทโดยภาพรวมอยูในระดับสูงที่สุด ( X  = 4.75) โดยเรียงลาํดับตามคาเฉลี่ยดังนี ้ ขอ1 มี
ประโยชนในการฝกพูดของขาพเจา เชน สรางแรงจูงใจ สรางความมัน่ใจ ลดความกลัว ความอาย 
ความเครียดฯลฯ ( X =4.98) ขอ 9 ขาพเจาประทับใจในแบบฝกและสนุกสนานกับทวงทํานอง
ดนตรีแจสในการเรียนภาษาอังกฤษ ( X =4.95) ขอ 4 แบบฝกชวยใหจําโครงสรางไดเร็วและพูด
เปนธรรมชาต ิ( X = 4.84) และขอ 3 แบบฝกชวยใหขาพเจามีพืน้ฐานเรื่อง Rhythm in sentences 
( X =4.2) ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝกแจสแชนท ตางจากแบบฝกโดยทัว่ไปคือมีรูปแบบ
เชิงกิจกรรมปฏิสัมพันธ โดยใชจังหวะดนตรีแจสมาเชื่อมโยงการลงเสยีงเบาในการฝกพูด
ภาษาอังกฤษ ชวยใหนกัเรยีนมพีลังในการเรียนรูภาษาใหม และรูสึกปลอดภัย ซึง่สอดคลองกบัคํา
กลาวของแซ็คส (อางถึงใน Graham 1992:18) ที่กลาวไววา พลงัแหงจังหวะและดนตรีสามารถนาํ
ความชุมชื้น อบอุน ความเปนมิตรในยามที่เขาอยูระหวางทางแหงการเรียนภาษาใหม แตใน
ขณะเดียวกนัแบบฝกแจสแชนทก็มีกระบวนการเรียนรูครบตามขั้นตอนคือ ข้ันเตรียมความพรอม
เพื่อทบทวนและบอกจุดประสงค  ข้ันนําเสนอและฝก  เพื่อนาํเสนอรูปแบบของภาษาและฝกทักษะ 
และข้ันประเมนิผล เพื่อประเมินความสามารถในการพดู ตามจุดประสงคที่วางไว นอกจากได
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินแลว นักเรยีนยงัสามารถติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดตลอด
บทเรียน( Call and Respond) จึงทาํใหนกัเรียนรูสึกวา ไดทัง้ความเพลิดเพลินและสาระความรู 
เปนการสื่อสารที่มีความหมาย และไดประโยชน ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ จงึทาํใหนกัเรียนมีความ
คิดเห็นตอแบบฝกแจสแชนทในระดับที่สูงสุดและเปนไปตามสมมุติฐาน 

3.2 ดานเนื้อหา โดยภาพรวมนักเรยีนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกอยูใน
ระดับสูง ( X  = 4.47) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังนี ้  ขอ 8  เนื้อหาเหมาะสมและคําสั่งใน
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แบบฝกชัดเจนเขาใจงาย ( X  = 4.50) และขอ 6 มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกบัความสนใจ
ของขาพเจา ( X  = 4.29)  สอดคลองกับความคิดเหน็ของแกรนท (Grant 1987 : 100) ที่กลาววา 
แบบฝกที่ดีควรมีเนื้อหาทีเ่หมาะสมกับระดับความสนใจของผูเรียนและเนื้อหาไมควรยากหรืองาย
เกินไป  

3.3 ดานรูปแบบกิจกรรม โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบกิจกรรมของ
แบบฝกอยูในระดับ สูง ( X  = 4.47) โดยคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ ขอ 10 กิจกรรมขั้นประเมนิ
ใน แบบทดสอบทายบทของแบบฝกชวยใหขาพเจาประเมินความรูในสิ่งที่ไดเรียนมา ( X  = 4.86) 
ขอ 5 กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจามีโอกาสทาํงานรวมกบัเพือ่น และไดพูดโตตอบกันมาก
ข้ึน ( X  = 4.45) ขอ 7 มีการนําเสนอกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน ( X  = 4.40)  2 
รูปแบบของกิจกรรมในแบบฝกมีความหลากหลายนาสนใจ ( X  = 4.16)  ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจาก กิจกรรมประในข้ันประเมนิ (Evaluation) ในแบบฝกแจสแชนทเปนกิจกรรมทีว่ัด
ความสามารถทางการพูดของนกัเรียนตามจุดประสงคปลายทางที่กาํหนดไวในแตละบทซึง่ไดผาน
การตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ จึงเชื่อไดวามีความตรงตามเนื้อหาและ
สามารถประเมินความรูในสิง่ทีน่ักเรียนไดเรียนมาในแบบฝกแตละบท และประเด็นตอมาคือ
นักเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหมโีอกาสทํางานรวมกับเพื่อน ในระดับสูง 
อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการทาํกิจกรรมในแบบฝกนักเรียนไดติดตอส่ือสารและโตตอบกัน
ตลอดเวลา (Call and Respond)  ไดแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกนัและกันโดยตรงทาํใหนักเรียนรูสึกวา
เปนการสื่อสารในสถานการณที่เสมือนจริงคลายคลงึกบัการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวนั  ดงัที่
จอหนสนัและมอรโร (Johnson and Morrow 1981 : 62) กลาววา ในชีวิตจริงการสื่อสารจะเกิดขึ้น
ระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวา โดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ทราบขอมูลบางอยาง ในขณะที่อีก
บุคคลหนึ่งหรอืบุคคลอื่น ๆ ไมทราบขอมูล จงึมีความจําเปนตองแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกนัและกัน
เพื่อปดชองวางของขอมูล (Information Gap)นั้น นอกจากนี้เมื่อนักเรียนทาํกิจกรรมในแบบฝกที่
ตองแลกเปลี่ยนขอมูลของตนเองกับเพื่อน เปนการสนับสนนุใหนักเรียนมีโอกาสติดตอส่ือสารกัน
อยางแทจริง เนื่องจากนกัเรียนแตละคนยอมมีขอมูลที่แตกตางกัน การพูดสอบถามจงึเปนการ
แลกเปลี่ยนขอมลูที่เปนธรรมชาติเหมือนในชีวิตจริง (Doff 1993 : 218-219)  

ประเด็นสุดทายในเรื่องความหลากหลายและความนาสนใจของกิจกรรมในแบบฝกที่
พบวา ไดคาระดับเฉลี่ยนอยกวาประเด็นอื่น อาจเนื่องมาจากความจาํกัดของเวลาในการเรียนการ
สอน กิจกรรมในแบบฝกสวนใหญที่เนนฝกฝนและพัฒนาทักษะการ ออกเสียงหนักเบา และการพดู
ในรูปแบบสนทนาโตตอบกนั (Call and Respond) เปนกิจกรรมที่จดัขึ้นตามรูปแบบของการจัด
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กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล (Information transfer)  
การเรียบเรียงลําดับขอมูล (Jigsaw) การเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณ (Information gap) อยางไรก็
ตาม เมื่อเทียบกับเกณฑคาระดับเฉลี่ยที่กาํหนดไวยงัแสดงวา นกัเรียนมีความคิดเหน็ตอความ
หลากหลายและความนาสนใจของกิจกรรมในแบบฝกอยูในระดับสูงและเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  
 
ปญหาที่พบในการวิจัย 

 ในการดําเนินวิจัยครั้งนี้ผูวิจยัพบขอสังเกตและปญหาดังนี ้
1. ในการสรางแบบฝกแจสแชนทเปนการสรางแบบฝกที่เนนกิจกรรมการพูดเพื่อการ

ส่ือสาร ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูทีก่ําหนดไว ตองใชเวลาสรางและพัฒนาคุณภาพ
แบบฝกแจสแชนท นานพอสมควร อาทิเชน การบันทึกเสียงลงคาสเซทเทป เนื่องจากผูวิจยัเลือกที่
จะใชเสียงเด็กที่เปนธรรมชาติและเปนเจาของภาษา เดก็ที่บนัทกึเสียงในบทแจสแชนททั้งหมดเปน
นักเรียนโรงเรียน New International School Thailand อาย ุ8 -11 ขวบ ซึง่มีระยะความสนใจสัน้ 
เหนื่อยไว ไมพรอมที่จะบนัทกึเสียงแกไขตอเนื่องหลายครั้ง  ตองรอใหเด็กมคีวามพรอมทีจ่ะ
บันทกึเสียงครั้งตอไป  

2. ในการทํากิจกรรมนักเรียนตองจับคูกันพูดโตตอบกัน ตามบทแจสแชนท โดยที่คน
หนึง่ตองใชไมบรรทัดเคาะจงัหวะประกอบ ทําใหแตละคูเพิ่มเสียงในการเคาะเพื่อกลบเสียงรบกวน
จากการเคาะของคูขางเคียง ผูวจิัยตองเตอืนใหเคาะเบา ๆ 

3. ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งทุกบทจะเนนการมีปฏิสัมพันธกนั นกัเรียน
มักเดินไปหาเพื่อน สงเสยีงดัง และในกิจกรรมนกัเรียนตองจับคูกนัพูดโตตอบกนั ตามบทแจส
แชนท โดยทีค่นหนึ่งตองใชไมบรรทัดเคาะจังหวะประกอบ ทาํใหแตละคูเพิ่มเสยีงในการเคาะเพือ่
กลบเสียงรบกวนจากการเคาะของคูขางเคียงทาํใหหองเรียนขาดระเบยีบวนิัย แมเปนธรรมชาติ
ของการทาํกิจกรรมแตอาจไปรบกวนและสรางความรําคาญใหอาจารยผูสอนหองขางเคียงซึ่งอาจ
เขาใจวาไมควบคุมชั้นเรียน ผูวิจัยจงึตองตกัเตือน ซึง่อาจทําใหไปขัดจังหวะเด็กซึง่กาํลังสนุกสนาน
กับการเรียนแจสแชนท 

4. ปญหาเรื่องคาใชจาย เนื่องจากตองการใหส่ือออกมาสมบูรณทั้งดานเนื้อหาและ
รูปแบบจึงตองจางผูมีความชาํนาญเฉพาะทาง เชน ชางวาดรูป ชางตดัตอเทปบันทกึเสียง และตอง
ซื้ออุปกรณหลายชิน้ อาท ิ มวนเทป(บันทกึเสียงหลายครั้ง) เครื่องเลนเทป เครื่องเคาะจงัหวะ
(rhythm box)  
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ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาครั้งนี ้ ผูวิจยัมขีอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอการปรับปรุงแบบฝกทกัษะ

แจสแชนทในการเรียนการสอนพูดและการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี ้
    1. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝกแจสแชนท 

1.1 ควรพัฒนารูปแบบของแบบฝกและเทปบันทึกเสยีงจากคาสเซทเทปไปเปนแผน
ซีดีรอมชวยสอน ที่มทีั้งภาพและเสียงในขณะเดียวกนั และเพิ่มกิจกรรมการฝกใหหลากหลายยิ่งขึน้ 
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการทําแบบฝก อาทิเชน เพิ่มเกมการแกปญหา เกมการเดา 
เกมอักษรไขว ฯลฯ  เพื่อเพิม่คุณภาพสื่อ และเพื่อสะดวกในการศึกษาดวยตนเองของนกัเรียนจาก
เครื่องคอมพิวเตอรทั่ว ๆ ไป 

1.2  ภาพประกอบในแบบฝกควรใหเปนภาพส ี เพื่อความสวยงามยิง่ขึ้น ตลอดจน
รวบรวมแบบฝกใหเปนรูปเลมเพื่อสะดวกในการใช 

2.ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 
2.1 ควรสอนพูดโดยใชกิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาทักษะการพดู ซึ่งกิจกรรม

ดังกลาวควรประกอบดวยกจิกรรมที่เปนการฝกทกัษะดานการพูด เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถ
ทางการใชภาษาอยางเพียงพอที่จะทาํกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร จากนัน้จึงในนักเรียนทํา
กิจกรรมการพดูเพื่อการสื่อสารในสถานการณที่เปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตประจาํวัน เชน การ
พูดโทรศัพท การสัมภาษณ การโตวาท ีการแสดงบทบาทสมมติ เปนตน 

2.2 ควรใหโอกาสนกัเรียนไดฝกการพูดในรูปแบบสนทนาโตตอบกนั (Call and 
Respond) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามรูปแบบของการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสาร เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล (Information transfer)  การเรียบเรียงลาํดับขอมูล (Jigsaw) 
การเพิม่เติมขอมูลใหสมบูรณ (Information gap) 

2.3 ควรสอนพูดตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใหนกัเรยีนฝกพูดอยาง
เปนกระบวนการและตระหนกัวาการพูดเปนการมปีฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงในการสงสารและ
รับสาร ควรสงเสริมใหนกัเรียนทาํกิจกรรมกลุม หรือ คู เปนภาระงานที่ตองมีปฏิสัมพนัธกัน โดยสราง
กิจกรรมการแสดงออกทางภาษาดวยการทํางานกลุม โดยผูสอนจะตองอธิบายความสําคัญของการ
ชวยเหลือกนัและกันในระหวางกลุมหรือคูสนทนาของผูเรียนซึ่งจะเปนประโยชนแกทัง้สองฝายคือ ผู
พูดภาษาองักฤษคลองอยูแลว จะเปนโอกาสอันดทีี่จะไดฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษวิธกีารหนึง่ 
และสําหรับกลุมผูออนภาษา จะเกิดความสบายใจวา กําลังโตตอบกับเพื่อนรวมชั้นเรียน ไมใช
ครูผูสอน ทาํใหกลาสนทนาซกัถามและแสดงความคดิเห็นมากขึน้ ซึ่งในบรรยากาศการเรียนการ
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สอนดังกลาว จะเปนบรรยากาศของการสนทนาในหองเรียน เปนการฝกทักษะการพูดภาษาองักฤษ
ประกอบทวงทํานองดนตรีแจส ทําใหนกัเรียนรูสึกสนกุสนานกบัการทํากิจกรรมการพูดจนลมืความ
ตึงเครียดจากการเรียนภาษาอังกฤษที่ตนอาจไมคอยสนัทัดนัก ผลทางบวกที่เกิดข้ึนดังกลาวขางตน 
สอดคลองกับหลักการใชกิจกรรมการแสดงออกทางภาษาในการเรียนการสอน ซึง่จะเราความสนใจ
ของผูเรียนไดดีมาก เพราะผูเรียนจะมุงทาํกิจกรรมจนลืมวาตนกําลังเรียนอยู และผูเรียนจะรูสึก
สนุกสนานจนสามารถสนทนาโตตอบหรือใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว (สุไร  พงษทองเจรญิ 
2525 : 98) 
 3. ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยการสรางแบบฝกทักษะแจสแชนทกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝก และเปรียบเทยีบความสามารถของการพูดของนักเรียนกอนและหลงัการ
ใชแบบฝกแจสแชนท 

2. ควรมีการวจิัยการสรางแบบฝกทักษะแจสแชนทกับนกัเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางกนั เพื่อศึกษาวาแบบฝกแจสแชนทจะใชไดผลดีกับนักเรียนที่มีความสามารถระดับใดมาก
ที่สุด 

3. ควรมีการวจิัยการสรางแบบฝกแจสแชนท โดยใชส่ือการสอนที่ทนัสมัยในการฝกฝน
ทักษะการพูดของนักเรียน เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน และการเรียนภาษาอังกฤษผานเวป
ไซท เปนตน 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students     Lesson 1 
 
 

Introductory: What’s your name? 
 
1. The aim of this lesson is that the student will be able to pronounce the jazz chants given orally 

and accurately with the right keywords stress, rhythm and intonation pattern. 
2. The student will be able to exchange general information with another person. 

 
Chant I: Names and place of origin or abode 

 
 

 
 Student A      Student B 
 
 
What’s your name?                              My name is Yo. 
 
        
 
Where are you from?     From Mexico. 
 
 
 
What’s her name?     Her name is Alice. 
 
 
 
Where do you live?    In Buckingham Palace! 
 
 
 
What’s his name?      His name is Tom. 
 
 
 
Where is he from?     From New York City.  
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Jazz Chants for Thai Secondary Students     Lesson 1 
 
 
Chant II:  Nicknames 
 

 
Student A      Student B 

 
 

 
What’s your nickname?    My nickname’s Lek. 
 
 
 
Why’s that?      Because I’m small. 
 
 
 
What’s his nickname?     His nickname’s Toh. 
 
 
 
Why’s that ?      Because he’s tall. 
 
 
 
What’s her nickname?     Her nickname’s Peung. 
 
 
 
Why’s that?      Because she’s sweet. 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students     Lesson 1 
 
 
Chant III: Hobbies and interests 
 
 
Student A      Student B 
 
 
Ok, Lek, what’s your hobby?  Collecting stamps,  
 
 
 that’s my hobby. 
 
 
 

 
What about Toh, what’s his hobby?  Taking photos,  
 

 
that’s his hobby. 
 

 
 
   
What about Peung, what’s her hobby?  Ice skating –  
 
        

she loves to skate. 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students     Lesson 1 
 
 
Chant IV: Leisure Time 

 
 

 
Student A      Student B 

 
 
 
On the weekend, what do you do?   Play badminton,  
 
 

and do homework too. 
 
 
 
 
On the weekend, where do you go?   To the mall, to eat  
 
        

and shop. 
 
 
 
 
 
On the weekend, what do you like best? To get a really, really  
 
 

good rest. 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students   Lesson 2 
  

 
Abilities: Can you speak English? 

 
The aim of this lesson is that the students will be able to pronounce the jazz chants given orally 
and accurately with the right key words stress, rhythm and intonation pattern; and will be able to 
interview each other about abilities and talents. 
 
Chant I: Abilities 

 
 
 Student A      Student B 
 
 
Can  you  sing?            Yes,  I  can. 
 
 
 
Can  you  draw?            No,  I  can’t. 
 
 
 
Can  you  dance?           Yes,  I  can. 
 
 
 
Can  you  swim?            No,   I   can’t. 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students   Lesson 2 
 
 
Chant II: Special talents 
 
 
Student A      Student B 
 
 
Can you stand - on one leg?                No, I can’t.  No, I can’t. 
 
 
 
Can you speak Dutch and French?  Sure I can. Sure I can. 
 
 
 
Can you speak English, too?             Just a bit. Just a bit.  
 
 
 
        
Can you play the violin?    No, I can’t. No, I can’t. 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students   Lesson 3 
 

 
Appearance: All dressed up! 

 
 
The aim of this lesson is that the students will be able to pronounce the jazz chants given orally and 
accurately with the right keywords stress, rhythm and intonation pattern; and, be able to interview 
each other and be interviewed about people’s appearance and clothes. 
 
 
Chant I: Weight and height 
 
  
Student A      Student B 
 
     
What does he look like?              Tall and thin,  

 
 
with a really long chin. 

 
 
 

What does she look like?            Short and stout,  
 
 
quite short and stout. 
 

 
 
 

What do you look like?              Small and thin,  
 

 
like  a  pin. 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students   Lesson 3 
 
 
Chant II: Hair color and type 
 
 
Student A      Student B 
 
 
     
What’s his hair like?              Blonde and straight. 
 
 
 
 
What’s her hair like?                      Black and curly 
  
 
 
No,  it’s not!    It’s black and straight! 
 
 
 
What colour’s  your  hair?                   Brown and wavy, 
 
 
      

  Wavy and brown. 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students   Lesson 3 
 
 
Chant III: Clothes 
 
  
Student A     Student B 
 
 
     
What’s he wearing?   A blue striped shirt. 

 
 

 
    
What’s she wearing?   A polka-dot dress 
 
 
 
 
What’re you wearing?    My new white slacks - 
      
 

Oh no!  
 
 
There’s mud on my slacks! 
 
 
Mud! My new white slacks! 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students     Lesson 4 
 
 

Location: Here & There 
 

The aim of this lesson is that the students will be able to pronounce the jazz chants given orally and 
accurately with the right keywords stress, rhythm and intonation pattern; and will be able to ask and 
answer questions about the location of people and where things are. 
 
Chant I: Where things are: Inside 
 
 
 Student A      Student B 
 
 
     
Where’s  the  coat?         I  don’t  know. 
 
 
 
Where’s the painting?         Over the clock. 
 
 
 
Where’re the slippers?          Next to the bed. 
 
 
 
Where’s the book?              In the drawer. 
 
 
 
Where’s the photo?          On the wall,  
 

 
behind the desk. 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students     Lesson 4 
 
Chant II: Getting Frustrated 
 
 
 Student A     Student B 
 
 
     
 
Where’re the papers?           On the shelf. 
 
 
Where’s the cushion?          I don’t know,  find them yourself! 
 
 
Where’s the coat?              I don’t know. 
 
 
Where’s the book?              In the drawer. 
 
 
Where’re the papers?            Behind the desk.  
 
  
Where’re the slippers?          Under the bed. 
 
                    
Where’s the clock?                On the shelf. 
 
                    
Where’s the cushions?            Find them yourself! 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students     Lesson 4 
 
 
Chant III: Where people and things are: Outside  
 
 
 Student A    Student B 
 
 
Where’s your mum?              She’s at home,  with my dog. 
 
 
Where’s your teacher?         She’s at school,  with my friends. 
 
 
Where’s your cat?                In the yard,  up the tree. 
 
 
Where’re the kids?               In the pool,  behind the tree. 
 
 
Where’s the dog?                In the pond,  on the right. 
 
 
Where’s the table?               In  front of the car. 
 
 
Where’s the desk?               By the tent, on the left. 
 
 
Where’s the canoe?             On the top of the car. 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students    Lesson 5 
 
 

Personal  Information: That’s Personal 
 

 
 
Chant I: That’s personal 
 
 
 Student A     Student B 
 
 
     
How old are you?         I don’t have to say. 
 
 
Are you married?    I don’t have to say. 
 
 
How much do you earn?  
 
 
What rent do you pay?    I don’t have to tell.  

 
 
I don’t know you well. 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students    Lesson 5 
 
 
Chant II: When I know you well 
 
 
 Student A     Student B 
 
 
     
How old are you?         Twenty-two 
 
 
Are you married?    No, I’m not. 
 
 
How much do you earn?  
 
 
What rent do you pay?   Fifty dollars a day.  

 
 
Four thousand a month. 
 
 

 
You can tell me all this?   Sure,   I  can  tell,  
 

 
‘cos I know you well! 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students Teachers’ Manual
 

Lesson Plan 1 
 
Topic: Introductory: What’s your name?   Time:  4 Periods  
Subject: Speaking  อ024ก                       Mattayom Seuksa 4 Semester 2 

…………………………………………………………………………………………… 
 
Behavioural Objectives 
1. The student will be able to pronounce the jazz chants given orally and accurately 

with the right keywords stress, rhythm and intonation pattern.  
2. The student will be able to exchange general information with another person 
including the following forms: 

− I’m  from ……………………. 
− She’s  from ………………… 
− My  hobby’s ……………….. 

3. The student will also be able to indicate the stressed words by putting the symbol  
(•) on the Key Word  that is stressed in the sentence as in the example below. 

 
Example of stressed key words  

 

 
What’s your name?                              My name is Yo. 
 

        
 
Where are you from?    From Mexico. 
 
 

 
What’s her name?    Her name is Alice. 
 
 

 
Where do you live?    In Buckingham Palace! 
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Jazz Chants for Thai Secondary Students Teachers’ Manual
 
Classroom Activities 
 
Warm Up 

1. The teacher introduces herself and asks the students to introduce 
themselves one at a time as well as stating the name of the teacher or fellow students 
who have already introduced themselves.  

T  :    Hello.  My  name’s Chotirot.  
      I  come  from  Lao. 
S1 :   My  name  is  S1, I  come  from  China.  Her name  is     
       Chotirot. She  comes  from  Lao. 
S2      :   My  name  is  S2 , I  come  from America. His name is S1.He         
        comes  from China. 
S3 :  My  name’s  S3 .  I  come  from Malaysia. His name is S2. He   
              comes  from America. 
S4 : …………………… 
S5      : ……………………. 
 

Presentation Stage 
The Teacher helps students understand and improve their ability to ask and 

answer questions using Jazz Chants as follows: 
1. The teacher writes the Cue  Words  on the board 

- What /  name  ? 
- Where / live ? 
- Where / from ? 
- What / hobby ? 

 
2. The teacher explains the language function of the Questions and Answers. 
3. The teacher explains that usually in English, important words are stressed. 

The importance of a word, however, can change owing to context. An 
example of the change in context is contained in the first chant on the tape: 
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What’s your name? 
 
This is followed by: 
 
What’s her name? 
 
In the first case the usual stress is used, in the second, we are seeking to 
stress this particular person (for example: we may know every one else already, 
their faces may be familiar to us, they may be students from the same school 
whereas this girl is a complete stranger). 

 
4. The teacher plays the Jazz Chants tape once for the students and asks 

them to repeat the chants following the intonation and structure on the tape.  
 

5. The teacher asks the students to repeat the chants sentence by sentence. 
This is very important because it will make the rhythm clear while the teacher 
taps out or counts out the rhythm and plays the tape again. 

 
 
What’s your name?                              My name is Yo. 
        
 
Where are you from?    From Mexico. 
 
 
What’s her name?    Her name is Alice. 
 
 
Where do you live?    In Buckingham Palace! 
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What’s his name?      His name is Tom. 
 
 
Where is he from?     From New York City.  
 
4. Play the tape over sentence by sentence allowing students to tap out the rhythm 
5. Divide the students into 2 groups to practice repeating the chants after the tape until 

they are fluent. 
 
Practice Stage 
 -  Let students continue to practice using specified Cue  Words    
 -  Let students practice making up and substituting  Cue  Words in the sentence 
themselves, for example:   

     What’s  your  name ? 
     My  name’s  John. 

-  Let the students perform the Speaking  Task 
-  Let the students speak aloud the following chants, tapping out the Jazz beat and 
stressing key words: 
 
What’s your game?                              My game is chess. 
 
What’s his game?     His game is cards. 
 
Ok, Joy, when’s your birthday?   August, eighth.  

That’s my birthday! 
 
What about Tim, when’s his birthday?  August, sixth.  

That’s his birthday! 
 
Evaluation  Stage 

− Assess through observation 
− Assess from level of correctness of task 
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Lesson 1    Worksheet 1 

 
I) Speak and underline the stressed words in the Jazz chants below.  
 

A      B 
1) What’s your name?   My name is Yo. 

2) Where’re you from?    From Mexico. 

3) What’s your nickname?  My nickname’s Lek. 

4) Why’s that?    Because I’m small 

5) What’s your hobby?    Collecting Stamps. 

6) What’s her name    Her name’s Alice 

7) Where’s she from?   From New York City. 

8) What’s her hobby?   Taking photos, that’s her hobby. 

9) What about Toh, what’s his hobby? Ice skating. He loves to skate. 

10) On the weekend, what do you do?  Play badminton and do home, too. 

 
II) Ask or Answer questions about the pictures given, using the Jazz chant rhythm. 
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162

Jazz Chants for Thai Secondary Students Teachers’ Manual
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Lesson 1    Worksheet 2 
 

I) Choose the information in the box, then make up a conversation with your partner 
You Choose one 

1) My name’s …………………….. Jim, Lek, Pueng, Joe, Alice, Jenny 
2) I’m from…………………………. Bangkok, New York, Mexico, Sydney 
3)My hobby’s……………………… Collecting stamps, taking photos 
 
II) Write down your conversation, then mark (     ) the rhythm stress on the stressed 
words in sentences. 
 
1)……………………………………………?  

2) ……………………………………………?  

3) ……………………………………………?  
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Lesson Plan 2 

 
Topic: Abilities: Can you speak English?          Time:  4  Periods  
Subject:  Speaking อ024ก                        Mattayom Seuksa 4 Semester 2  

…………………………………………………………………………………………… 
 
Behavioural Objectives 
1. The student will be able to pronounce the jazz chants given orally and accurately 

with the right keywords stress, rhythm and intonation pattern.  
2. The student will be able to interview each other about abilities and every day life, 

using the sentence structure: 
Can + S + V1…………? 
- Can  you  swim ? 
and answer correctly using  
- Yes , I  can. 
- No ,  I  can’t. 

3. The student will be able put the symbol  (•) on the Key  Word  that is stressed in the 
sentence as in the example below: 

 
  
Can  you  sing?            Yes,  I  can. 
 
 
 
Can  you  draw?            No,  I  can’t. 

 
 
Class room activities 
 
Warm-up 
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1. The teacher asks the students to answer questions about the picture.  

T  :   Where are the people in picture 1 ? 
S1 :   At sea. 
T :   What’ s  happening? 
S2        :    The  boat  is  sinking ?  
T :    What does the woman say ?   
S3 :    Can  you  swim ? 
T :    What  does  the  man  answer ?  
S4 :    Yes. / No.                 
 

Presentation stage 
1. The teacher explains that questions beginning with  ‘Can’  refer to abilities or 
talents, for example: 
 Can  you  sing  ? 
The answer will use the form: 
 Yes, I can.  or 
 No , I can’t. 
2. The students practice correct intonation and ask and answer questions 

using Jazz Chants  
3. The teacher plays the  Jazz  Chant tapes for the students  once and asks 

the students to repeat the chants using correct intonation and structure. 
4. The teacher asks the students to repeat the chants sentence by sentence. 

This is very important because it will make the rhythm clear while the 
teacher taps out or counts out the rhythm and plays the tape again. 

 
Can  you  sing?            Yes,  I  can. 
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Can  you  draw?           No,  I  can’t. 

5. Play the tape over sentence by sentence allowing students to tap out the 
rhythm 

6. Divide the students into 2 groups to practice repeating the chants after the 
tape until they are fluent. 

 

Group 1    Group 2  
 
Can  you  sing?           Yes,  I  can. 
 
 
Can  you  draw?           No,  I  can’t. 
 
7. Let the students practice the jazz chants in pairs. 

 
Practice stage 

− Let students practice changing the cue word using specified cue words. 
− Let students practice making up the cue word to fit in the sentence. 
− Let the students perform the speaking  task  
− Let the students speak aloud the following chant, using Jazz chant techniques 

and stressing key words: 
 
Can he  paint?           Not a bit, not a bit. 
 
Can she act?    Yes, she can! Yes, she can! 
 
Can she fly?    No, she can’t. Not at all! 
 
Can you cry?     Sure I can! Sure I can! 
Evaluation stage 

− Assess through observation 
− Assess from level of correctness of task 
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Lesson 2    Worksheet 1 

 
I) Speak out the conversation below, stressing key words.  
 

A      B 
Can you stand on one leg? Sure I can. Sure I can. 
Can you speak Dutch and French? Not at all. Not at all. 
Can you play the violin? Just a bit. Just a bit. 
Can you play the cello too? No, I can’t. No. I can’t. 
 
II) Ask or answer questions about the pictures given, using Jazz chant rhythms. 
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Lesson 2    Worksheet 2 

 
i) Choose the information in the box, then make up a conversation with your partner 
 

You Choose one 
1) ……………………..sing? Yes, I can 
2) ………………stand on one leg? Sure 
3)………………………the violin? Just 
 
ii) Write down your conversation, then mark (     ) the rhythm stress on the stressed 
words in sentences. 
 
1)……………………………………………?  

2) ……………………………………………?  

3) ……………………………………………?  
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Lesson Plan 4 

 
Topic: Location: Here and There                  Time:  4 Periods 
Subject: Speaking อ 024ก                         Mattayom Seuksa 4   Semester 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………                             
 
Behavioral Objectives  
 

1. The student will be able to pronounce the jazz chants given orally and accurately with the right 
keywords stress, rhythm and intonation pattern.  

2. The student will be able to make up questions about location of people and objects, using the 
sentence structure: 

What’s  / Where’re………..? 
       And answer correctly using:  

It’s / They’re + prepositions( in, on, at, behind,…etc)………. 
3. The students will be able to place the symbol  (•) above the Key  Word  which is stressed in the 

sentence, for example: 
 

     
Where’s  the  coat?         I  don’t  know. 
 
 
Where’s the painting?         Over the clock. 
 
 
 
Where’s the slippers?          Next to the bed. 
 
 
 
Where’s the book?             In the drawer. 
 
 

 
Where’s the photo?          On the wall,  
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behind the desk. 
 

Class room Activities 
  
Warm Up 

1. The teacher asks the students to give the location of the school and other items: 
T  :    Where’s our school? 
S1 .     It’s on Ekkachai Road. 
T        :     Where’s your book? 
S3 :     It’s on the desk. 
 

Presentation stage 
1. The teacher goes over the grammatical use of prepositions 
2. The teacher plays the Jazz Chants once for the students to listen to and asks the students 

to repeat using the same structure and intonation.  
3. The teacher asks the students to repeat the chants sentence by sentence. This is very 

important because it will make the rhythm clear while the teacher taps out or counts out the 
rhythm and then plays the tape again. 

 
 
Where’re the papers?          On the shelf. 
 
 
Where’s the cushion?          I don’t know,   
 

 
find them yourself! 

 
 
Where’s the coat?              I don’t know. 
 
 
Where’s the book?              In the drawer. 
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Where’re the papers?           Behind the desk.  
 
  
Where’re the slippers?          Under the bed. 
 
 
                    
Where’s the clock?               On the shelf. 
 
                    
Where’re the cushions?           Find them yourself! 
     
1. Play the tape over sentence by sentence allowing students to tap out the rhythm 
2. Divide the students into 2 groups to practice repeating the chants after the tape until they are 

fluent. 
3. Let the students practice the Jazz Chants in pairs. 

 
Practice Stage 

− Let students practice changing the Cue  Word as specified. 
− Let students practice making up the Cue  Word to fit in the sentence. 
− Let the students perform the Speaking  Task  
− Let students speak aloud the following chant using “Jazz Chant” techniques and 

stressing key words: 
 
Where’s the pillow?  Under your head! 
 
Where’s the bolster?   At your feet! 
 
Where’re the blankets?  In front of your nose! 

Evaluation 
− Assess through observation 
− Assess from level of correctness of task 
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Lesson 4    Worksheet 1 
I) Speak out the conversation below 
 
1. Where’s the coat? I don’t know. 
2. Where’s the painting? Over the clock. 
3. Where’s the slippers? Next to the bed. 
4. Where’s the book? In the drawer? 
5. Where’s the photo? On the wall, behind the desk. 
 
II) Ask or answer questions about the pictures given. 
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Lesson 4    Worksheet 2 
 
I) From the picture below, ask and answer where things are. 
 

Ask Answer 

1)                                        keys? In the drawer. 
On the table. 
Under the papers. 

2)                                      shoes? On the floor. 
Behind the door. 
In front of the table. 

3)                                bag ? On the wall, above the door. 
On the floor, under the table. 
On the shelf, behind the papers. 

 
II)  Write down your conversation, then mark (    ) the rhythm stress on the stressed words in the 
sentences. 
 
1. ? 
 
2. ? 
 
3. ? 
 
 

 



 
 
 

181

Jazz Chants for Thai Secondary Students Teachers’ Manual

 
Lesson Plan 5 

 
 
Topic:  Personal Information: That’s personal         Time:  4 Periods 
Subject: Speaking อ 024ก                   Mattayom Seuksa 4 Semester 2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………                                     
 
Behavioural Objectives 
1. The student will be able to pronounce the jazz chants given orally and accurately with the right 

keywords stress, rhythm and intonation pattern.  
2. The student will be able to ask and answer personal questions appropriately,  

- How old are you? 
- Are you married? 
- How much do you earn? 

 
3. The students will be able to make up their own simple Jazz Chant. 

 
4. The students will be able to place the symbol  (•) above the Key  Words  which are stressed in 

the sentence, for example: 
 
     
How old are you?   I don’t have to say. 
 
 
Are you married?   I don’t have to say. 
 
Classroom Activities 
  
Warm Up 

- Ask and answer questions using the following format: 
T  :     Who’s that?  /What’s he saying? 
S :  My boyfriend /I’m sorry, I don’t have to say. 
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T        :      What about the other picture? What’re they talking about? 
S :      Asking about age, job and so on. 

Presentation stage 
1. The teacher explains about information which is private or personal, for example: 

- How old are you? 
- Are you married? 
- How much do you earn? 

2. The teacher explains when and how such questions should be answered. 
3. The teacher plays the Jazz  Chants once for the students to listen to and asks the students 
to repeat using the same  structure and intonation. 
4. The teacher asks the students to repeat the chants sentence by sentence. This is very 
important because it will make the rhythm clear while the teacher taps out or counts out the rhythm 
and then plays the tape again. 
5. Play the tape over sentence by sentence allowing students to tap out the rhythm 

 
     
How old are you?   I don’t have to say. 
 
 
Are you married?   I don’t have to say. 
 
 
How much do you earn?  
 
 
What rent do you pay?  I don’t have to tell.  

 
 
I don’t know you well. 

 
6. Divide the students into 2 groups to practice repeating the chants after the tape until they are 

fluent. 
7. Let the students practice the Jazz Chants in pairs. 
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 Student A     Student B 
 
     
How old are you?   Twenty-two 
 
 
Are you married?   No, I’m not. 
 
 
How much do you earn?  
 
 
What rent do you pay?  Fifty dollars a day.  

 
 
Four thousand a month. 
 
 

 
You can tell me all this?  Sure,   I  can  tell,  
 

 
‘cos I know you well! 

 
 
Practice Stage 
Continue to practice changing cue words to specified cue words. 
- Let students practice making up the Cue Word to fit in the sentence. 
- Let the students perform the Speaking  Task  
- Ask students to speak aloud the following chant, using Jazz chant technique and placing stress 

on key words. 
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How much do you weigh?   I don’t want to say. 
 
Are you single?    I don’t want to say. 
 
How much did that cost? 
What price did you pay?  I don’t want to tell. 
 

- Ask students to make up their own Jazz Chant on the topic of personal 
information (weight, marital status, age, income, rent, cost of items of dress 
or other possessions). 

 
Evaluation 

− Assess through observation; 
− Assess from level of correctness of task 

__________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ(Speaking Test) 
นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 

 
คําสั่งและคําชีแ้จง 
1) แบบทดสอบมทีั้งหมด 18 หนา จํานวน 50 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใชเวลาสอบ 1 

ช่ัวโมง 30 นาท ี
2) แบบทดสอบม ี3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ใชเวลา 30 นาท ี
(A) ออกเสียงตามเทปแลวขดีเสนใต....................มี  20 ขอ 10 คะแนน  
(B) ถาม-ตอบ จากภาพที่กาํหนดให.................... มี 20 ขอ 30 คะแนน  

 ตอนที่ 2 ใชเวลา 30 นาท ี
(A) เขียนบทสนทนาจากภาพที่เลือก ....................มี 5 ขอ 20 คะแนน  

             (B) พูดบทสนทนา จากภาพ .................................มี 3 ขอ 20 คะแนน  
 ตอนที่ 3 ใชเวลา 30 นาท ี

(A) เขียนบทสนทนา แลวพูด ตามภาพ .................มี 1 ขอ 10 คะแนน 
 (B) สัมภาษณ......................................................มี 1 ขอ 10 คะแนน  
3) แบบทดสอบ เปน oral test ใหนักเรียน บันทกึคําตอบลงคาสเซทเทปแลวสงคืนเจาหนาที่

คุมสอบใหครบทุกคน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ  (Speaking Test) 
ขอสอบ 50 ขอ คะแนนเต็ม เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

 
Part I: (A) Repeat the following sentences then underline the stressed words (10 marks) 
จงออกเสยีงตามเทป แลวขีดเสนใตคําที่ลงเสียงหนักในประโยค (10 คะแนน)  
 
1) What’s your name?                          My name is Alice. 
 
2) Where are you from?    From Mexico. 
 
3) What’s your nickname?   My nickname’s Peung. 
 
4) What’s your hobby?    Collecting stamps. 
 
5) Can you sing?    Yes, I can. 
 
6) Can you stand on one leg?              Sure I can! Sure I can! 
 
7) Can you speak  
    Dutch and French?   Not at all. Not at all. 
 
8) Can you play the violin ?            Just a bit. Just a bit.  
 
9) What’s he look like?   Tall and thin.  

with a really long chin. 
 

10) What’s his hair like?   Blonde and straight. 
 
11) What’s he wearing?   A blue striped shirt. 
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12) What’re you wearing?  My new white slacks ! 

Oh no! There’s mud on my slacks! 
Mud! My new white slacks! 
Oh no! My new white slacks! 
 

13) Where’s the photo?   On the wall, behind the desk. 
 
14) Where’s the papers?    On the shelf. 
 
15) Where’s the cushions?   I don’t know,  

find them yourself. 
 
16) Where’s your mum?   She’s at home. 
 
17) Where’re the kids?   In the pool, behind the tree. 
 
18) How old  are you?   I don’t have to tell.  

I don’t know you well. 
 
19) How much do you earn?   Fifty dollars a day.  
      What rent do you pay?  Four thousand a month. 
 
20) You can tell me all this?  Sure I can tell,  

‘cos I know you so well. 
 

ผลคะแนน 
Part I คะแนน
Part II คะแนน
Part III คะแนน
รวมคะแนน คะแนน
ลงชื่อ ผูตรวจคนที่ 1 
ลงชื่อ ผูตรวจคนที่ 2
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(B) Ask or answer the following questions about the pictures (30 marks) 

1. 
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5. 

 6. 
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194

Jazz Chants for Thai Secondary Students Speaking Test Questions 
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11. 

12. 
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15. 

17. 
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20. 

19. 
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Part II) 40 marks: 30 minutes                                                                                                                          
A) Select the pictures numbers 5,10,11,15 and 20, write down your conversations, then underline the 
stressed words in sentences (20 marks). 
 
1. From picture number 5 
 

 

 

 
2. From picture number 10 
 

 

 

 
3. From picture number 11 
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4. From picture number 15 
 

 

 

 
5. From picture number 20 
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Part II) 
Complete the dialogue in the sequence of pictures (1,2) then select one dialogue to speak 
out (3). Add necessary details (20 marks)  
จงเติมคําในชองวางใหประกอบกนัเปนเรื่องราวตอเนื่องอยางสมบูรณ (ขอ 1,2) แลงเลือกมา
พูดในขอ 3เพียง 1ภาพ เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆใหเหมาะสม (20 คะแนน) 
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Speak out the dialogue in the pictures.
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Part III) 20 marks: 30 minutes  
Interview  
A) Suppose you are a husband getting ready for work and your partner is your wife, trying to help you. 

Look at the pictures below, then make up the questions and answers to find out where the things 
needed are. (สมมุติวานักเรียนเปนสามีกําลังเตรียมตัวไปทํางาน และคุสนทนาของนักเรียนเปน
ภรรยา จงหาสิง่ของตาสภาพขางลาง) 

The husband’s questions The wife’s answers 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
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B. Suppose you are an employer, interviewing the applicants for a job in 
the circus. Make up questions and answers about abilities. (สมมุตวานักเรียน
เปนเจาของคณะละครกายกรรม ตองการผูมีความสามารถในรายการตามภาพมารวมงาน) 
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Speaking Test: Answers 

 
Part I: A 
 
1) What’s your name?                              My name is Alice. 
 
2) Where are you from?     From Mexico. 
 
3) What’s your nickname?    My nickname’s Peung. 
 
4) What’s your hobby?     Collecting stamps. 
 
5) Can you sing?     Yes, I can. 
 
6) Can you stand on one leg?                       Sure I can! Sure I can! 
 
7) Can you speak  
    Dutch and French?    Not at all. Not at all. 
 
8) Can you play the violin ?             Just a bit. Just a bit.  
 
9) What’s he look like?    Tall and thin.  

with a really long chin. 
 

10) What’s his hair like?   Blonde and straight. 
 
11) What’s he wearing?*   A blue striped shirt. 
* OR  What’s he wearing? 
 
12) What’re you wearing?*   My new white slacks ! 
*OR What’re you wearing? 
      

Oh no!  
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There’s mud on my slacks! 

 
Mud! My new white slacks! 

 
Oh no! My new white slacks! 

 
13) Where’s the photo?    On the wall, behind the desk. 
 
14) Where’s the papers?    On the shelf. 
 
15) Where’s the cushions?    I don’t know,  

find them yourself. 
 
16) Where’s your mum?    She’s at home. 
 
17) Where’re the kids?    In the pool, behind the tree. 
 
18) How old  are you?    I don’t have to tell.  

I don’t know you well. 
 
19) How much do you earn?     
      What rent do you pay?   Fifty dollars a day.   

Four thousand a month. 
 
20) You can tell me all this?   Sure I can tell,  

‘cos I know you so well. 
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(B) Ask or answer the following questions about the pictures (30 marks) 
 

1. 

2. 
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4. 

3. 
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Can you play the 
violin? 

No, I 
can’t 

5. 

6. 
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7. 

8
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9 

10 



 
 
 

213

Jazz Chants for Thai Secondary Students Speaking Test Answers 
 
 
 

12

13

14

11 
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 17 
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19 
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Part II) 40 marks: 30 minutes                                                                                                                          
A) Select the pictures numbers 5,10,11,15 and 20, write down your conversations, then underline the 
stressed words in sentences (20 marks). 
 
1. From picture number 5 

Can you dance? 
No, I can’t! 
 

 
 
2. From picture number 10 

What’s he look like? 
Tall and thin, quite tall and thin. 
 

 
 
3. From picture number 11 

What’re you wearing? 
A polka-dot shirt. 
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4. From picture number 15 

Where’s the dog? 
In the pond! 
 

 
 
3. From picture number 20 

How much do you earn? 
Forty thousand a month! 
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Part II) 
Complete the dialogue in the sequence of pictures (1,2) then select one dialogue to speak 
out (3). Add necessary details (20 marks)  
จงเติมคําในชองวางใหประกอบกนัเปนเรื่องราวตอเนื่องอยางสมบูรณ (ขอ 1,2) แลงเลือกมา
พูดในขอ 3เพียง 1ภาพ เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆใหเหมาะสม (20 คะแนน) 
1.2) แลวเลือกมาพูดในขอ 3เพียง 1ภาพ เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆใหเหมาะสม (20 
คะแนน)         
 

Speak out the dialogue in the pictures
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Speak out the dialogue in the pictures. 
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Part III) 20 marks: 30 minutes  
Interview  
A) Suppose you are a husband getting ready for work and your partner is your wife, trying 

to help you. Look at the pictures below, then make up the questions and answers to 
find out where the things needed are, using correct stress.  

(สมมุติวานักเรียนเปนสามีกําลังเตรียมตัวไปทาํงาน และคุสนทนาของนกัเรยีนเปนภรรยา จง
หาสิ่งของตาสภาพขางลาง) 

The husband’s questions The wife’s answers 
1. Where’s my bag? 1. Under the table. 
2. Where’re my keys? 2. On the table. 
3. Where’s my sock? 3. In your hand. 
4. Where’re my shoes? 4. Behind the door. 
5. Where’s my shirt? 5. On the door. 
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B. Suppose you are an employer, interviewing the applicants for a job in the circus. Make 
up questions and answers about abilities. (สมมุตวานักเรียนเปนเจาของคณะละครกายกรรม 
ตองการผูมีความสามารถในรายการตามภาพมารวมงาน) 
 

Can you 
stand on 
one leg ? 

Can you 
play the 
violin? 

Can you 
ride a 
horse? 

Can you 
speak 
French? 

Can you 
play a 
drum? 

Sure,  I 
can! 

Not at all!  
 

Just a bit! No, I 
can’t! 

Yes, I can! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applicant’s 
Answers 

Employer’s 
Questions 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
การทดลอง/แบบทดสอบทายบท 
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Lesson 1 - Introductory: What’s your name? 
 

Quick Test Lesson 1 (10 marks) 
 

I) Speak the stressed words in the Jazz chants below.  
 

A)      B) 
1) What’s your name? My name is Yo. 

2) Where’re you from? From Mexico. 

3) What’s your nickname? My nickname’s Lek. 

4) Why’s that?  Because I’m small. 

5) What’s your hobby?   Collecting Stamps. 

6) What’s her name Her name’s Alice. 

7) Where’s she from? From New York City. 

8) What’s her hobby? Taking photos, that’s her hobby. 

9) What about Toh, what’s his hobby? Ice skating. He loves to skate. 

10) On the weekend, what do you do? Play badminton and do homework too. 

 

II) Ask or Answer questions about the picture given, using the Jazz chant rhythm. 
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Lesson 2 - Abilities: Can you speak English? 
 

Quick Test  Lesson 2 (10 marks) 
 

I) Underline the stressed words in the Jazz chants below.  
 

A)      B) 
1) Can you sing?    Yes, I can. 

2) Can you draw?    No, I can’t.  

3) Can you dance?    Yes, I can. 

4) Can you swim?    No, I can’t. 

5) Can you stand on one leg?   Sure I can. Sure I can. 

6) Can you speak Dutch and French?  Not at all. Not at all. 

7) Can you play the violin?  Just a bit. Just a bit. 

8) Can you play the cello too?             No, I can’t . No I can’t. 

 
II) Ask or Answer questions based on picture given, using the Jazz chant rhythm. 
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Lesson 3  -  Appearance: All dressed up 
 

Quick Test  Lesson 3 (10 marks) 
 

I) Speak out  the stressed words in the Jazz chants below.  
 

A)        B) 
1) What does he look like?           Tall and thin, with a really long chin. 

2) What does she look like? (เนนบุคคล) Short and stout, quite short and stout.   

3) What do you look like? Small and thin, like a pin 

4) What’s his hair like?     Blonde and straight. 

5) What’s her hair like?     Black and curly. 

6) What colour’s your hair? Brown and wavy, wavy and brown. 

7) What’s he wearing?  A blue striped shirt. 

8) What’s she wearing?  A polka-dot dress. 

9) What’re you wearing? My new white slacks -                                                              
Oh no!                                                                       
There’s mud on my slacks!   Mud!     My 
new white slacks! 

 

II) Ask or Answer questions based on picture given, using the Jazz chant rhythm. 
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Lesson 4 - Location: Here and There  
 

Quick Test  Lesson 4 (10 marks) 
 

I) Underline the stressed words in the Jazz chants below.  
 
A      B) 
1) Where’s the coat?   I don’t know. 

Where’s the painting?        Over the clock. 

Where’re the slippers?         Next to the bed. 

Where’s the book?           In the drawer. 

Where’s the photo?                            On the wall, behind the desk. 

Where’re the papers?           On the shelf. 

Where’s the cushion?          I don’t know,  find them yourself! 

Where’s the coat?              I don’t know. 

Where’s the book?              In the drawer. 

Where’re the papers?            Behind the desk.  

Where’re the slippers?          Under the bed. 
Where’s the clock?                On the shelf. 

Where’s the cushions?            Find them yourself! 
Where’s your mum?               She’s at home,  with my dog. 

Where’s your teacher?          She’s at school,  with my friends. 

Where’s your cat?                 In the yard,  up the tree. 

Where’re the kids?                In the pool,  behind the tree. 

Where’s the dog?                 In the pond,  on the right. 

Where’s the table?                In  the front of the car. 

Where’s the desk?                By the tent, on the left. 

Where’s the canoe?              On the top of the car. 
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II) Ask or Answer questions based on picture given, using the Jazz chant rhythm. 
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Lesson 5  -  Personal Information: That’s personal! 
 

Quick Test  Lesson 5 (10 marks) 
 

I) Underline the stressed words in the Jazz chants below.  
 

A)       B) 
How old are you?         I don’t have to say. 
 

Are you married?    I don’t have to say. 
 

How much do you earn?  
What rent do you pay? I don’t have to tell.                                 

I don’t know you well. 
 

How old are you?         Twenty-two 
 

Are you married?    No, I’m not. 
 

How much do you earn?  
 

What rent do you pay?   Fifty dollars a day.  
Four thousand a month. 
 
 

You can tell me all this?   Sure,   I  can  tell,  
‘cos I know you well! 

 
II) Ask or Answer questions based on picture given, using the Jazz chant rhythm. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
Table  of  Test  Specication 
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Table of Test specification 
 

Speaking skill  Skill Level Test type Weight 
(%) 

No. 
Of item 

Time (mins) Score 
 

Introduction M/K/T/C Modified 
Cloze/Oral  

16% 8 5 8 

Ability 
 

M/K/T/C Modified 
Cloze/Oral 

20% 10 10 10 

Appearance  M/k/t/T/C  Modified 
Cloze/Oral 

20% 10 10 10 

Location  K/T/C Modified 
Cloze/Oral 

24% 12 15 12 

Personal 
information 

M/K/T/ 
C 

Modified 
Cloze/Oral 

20% 10 10 10 

 
 

หมายเหต ุ: ระดับของทักษะยอย ( Skill Level ) แบงตามทกัษะภาษาของวาแล็ตและดิสิค 
 M – Machanical                  ระดับกลไก 
            K -  Knowledge                   ระดับความรู 
            T – Transfer                         ระดับถายโอน 
            C – Communication             ระดับส่ือสาร 
            Cr – Criticism                       ระดับวิพากษวิจารณ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
• แบบทดสอบถามความตองการหัวขอจากครูผูสอน 
• แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรบันักเรียน 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของครูเกีย่วกับ Jazz Chants 
คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทาน 
เกริ่นนาํ 

แจสแชนท  คือ การใหจังหวะธรรมชาติทางภาษาโดยการโยงจังหวะของการพูด
ภาษาอังกฤษไปสูจังหวะของดนตรีแจส แจสแชนทถือวาเปนองคประกอบสําคัญทางธรรมชาติของ
ภาษาอังกฤษ ในบางภาษาทุกพยางคจะมีชวงจังหวะเทา ๆ กัน แตในภาษาอังกฤษ การพูดจะมี
ชวงจังหวะที่จัดเปน Rhythm Unit ซึ่งแครอลีน  เกรแฮม ไดกลาววา แจสแชนทเปนจังหวะทาง
ภาษาที่ตื่นเตนและเปนงานประพันธที่แตงขึ้นโดยใชจังหวะแจสเพื่อใหผูเรียนเขาใจลึกซึ้งถึง
ธรรมชาติของการสนทนาภาษาอังกฤษซึ่งตองมีการลงเสียงหนักเบาและมีทวงทํานอง เพื่อนําไป
พัฒนาทักษะการพูด 
 
โรงเรียน……………………………………………………………………………………………… 
1) ทานเคยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแจสแชนทหรือไม ? 

  เคย      วชิา…………………………………………………. 
  ไมเคย  เพราะ

…………………………………………………………………………………………… 
2) ทานมีความสนใจที่จะนาํกิจกรรมแจสแชนท มาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือไม? 

  สนใจ     ควรจัดกิจกรรมในรายวิชา
………………………………………………………………… 

  ไมสนใจ  เพราะ
…………………………………………………………………………………….. 

3)  ทานมีความสนใจกิจกรรมแจสแชนทหรือไม อยางไร? 
……………………………………………………………………………………………………… 
4) ทานจะจัดทํากิจกรรมแจสแชนทไดหรือไม อยางไร? 
……………………………………………………………………………………………………… 
5) ทานคิดวาถามีการจัดทาํแบบฝกการใชกจิกรรม แจสแชนท ในรายวชิาทกัษะการพูด

ภาษาอังกฤษ ทานเหน็ดวยหรือไม อยางไร? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



 234

แบบสอบถามความคิดเหน็ 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอแบบฝก แจสแชนท 

จุดประสงค:เพื่อนาํไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงแบบแบบฝกและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 
การกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบสอบถามมีดงันี ้
มากที่สุด   ใหระดับคาเทากับ 5 
คอนขางมาก            ใหระดับคาเทากับ 4 
ปานกลาง   ใหระดับคาเทากับ 3 
คอนขางนอย   ใหระดับคาเทากับ 2 
นอยที่สุด   ใหระดับคาเทากับ 1 
คําชี้แจง จงทาํเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของนกัเรียน ขอละ 1 คําตอบเทานัน้ 
 
นักเรียนมีความเห็นวาแบบฝกแจสแชนทที่ไดเรียนไปแลว
นี้เปนอยางไร 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

X  

 
S.D 

 
อัน
ดับ 

1 มีประโยชนในการฝกพูดของขาพเจา เชน สรางแรงจูงใจ  
สรางความมั่นใจ  ลดความกลัว ความอาย ความเครียด 
ฯลฯ  

        

2 รูปแบบของกิจกรรมในแบบฝกมีความหลากหลาย
นาสนใจ 

        

3 แบบฝกชวยใหขาพเจามีพื้นฐานเรื่อง Rhythm in 
sentences 

        

4 แบบฝกชวยใหจําโครงสรางไดเร็วและพูดเปนธรรมชาติ         
5 กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจามีโอกาสทํางาน
รวมกับเพื่อน และไดพูดโตตอบกันมากขึ้น 

        

6 มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจของ
ขาพเจา 

        

7 มีการนําเสนอกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน         
8 คําส่ังในแบบฝกชัดเจนเขาใจงาย         
9 ขาพเจาประทับใจในแบบฝกและสนุกสนานกับ
ทวงทํานองดนตรีแจสในการเรียนภาษาอังกฤษ  

        

10 แบบทดสอบทายบทในแบบฝกชวยใหขาพเจาประเมิน
ความรูในส่ิงที่ไดเรียนมา 

        



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
• หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัย 
• หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
ภาพ  Rhythm  in  Sentences 
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ภาพ Rhythm in Sentences 
ท่ี มา : Linda Grant,  Well Said. (Boston :  Heinle and Heinle Publishers, 1983) 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ 
การประเมิณคะแนน 
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 แบบบันทึกคะแนนจากการประเมินความสามารถในการพูด 
 
 

สํา
เนยี

ง/ก
ารอ

อก
เสีย

ง 

ชว
งจ
งัห
วะ
ปร
ะโย

ค 

สํา
นว
น/ไ

วย
าก
รณ

/จับ
คว
าม

 
 คว
าม
คล
อง
แค
ลว

 

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รส
ื่อส
าร 

รวม
คะ
แน
นช
ดุท
ี่ 1 

รวม
คะ
แน
นช
ดุท
ี่ 2 

รวม
คะ
แน
นช
ดุท
ี่ 3 

รวม
คะ
แน
นช
ดุท
ี่4 

รวม
คะ
แน
นช
ดุท
ี่5 

รวม
คะ
แน
นท
ัง้ห
มด

 

 
ชื่อ

นักเรียน 
/คะแนน 

4 4 4 4 4 20
/2 

20
/2 

20
/2 

20
/2 

20
/2 50
 

1.  

           

2.  

           

3.  

           
4.  

           

5.  

           

6.  

           

7.  

           

8.  

           

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ญ 
แบบสรุปการประเมินผลหมวดภาษาตางประเทศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
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