
 

 

 

ง

K 42466053 :  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
คําสําคัญ :  ภาระงานเพื่อการสื่อสาร / การศึกษากลวิธีการสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษ 
 ขวัญหทัย  เชิดชู : การศึกษากลวิธีการสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1  โปรแกรมภาษาอังกฤษ  
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี (A STUDY OF  COMMUNICATION  STRATEGIES  IN  SPEAKING  ENGLISH  BY  
FIRST  YEAR  STUDENTS  IN  THE  ENGLISH  PROGRAM  IN  RAJABHAT  INSTITUTE  PHETCHABURI  PROVINCE)  
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :   ผศ. ดร.กุลยา   เบญจกาญจน, รศ. ดร.วิสาข   จัติวัตร  และรศ. วัฒนา   เกาศัลย. 189 หนา. ISBN 
974-653-504-8 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชกลวิธีการสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษแตละชนิดและเพื่อเปรียบเทียบการใช
กลวิธีการสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษแตละชนิดที่มีผลมาจากระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และชนิดของภาระงานของ
นักศึกษาชั้นปที่  1  โปรแกรมภาษาอังกฤษ  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  กลุมตัวอยางมี  32  คน  ไดมาจากการทดสอบ
วัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ  และสุมตัวอยางอยางงายจากแตละกลุมความสามารถ  เคร่ืองมือการวิจัยเปนเครื่องมือที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  ประกอบดวย  1)  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ   2)  ภาระงานเพื่อการสื่อสาร  4  ชนิด  คือ  
ภาระงานการบรรยายภาพ  การเลาเร่ืองจากการอาน  การอธิบายคําศัพท  และการพูดเลาเร่ืองจากภาพชุด  และ   3)  ตารางบันทึก
ขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร  กลุมตัวอยางทุกคนในการทําภาระงานทั้ง  4  ชนิด  โดยมีการบันทึกวีดีทัศนการทําภาระงานไวทุก
คร้ัง  การวิเคราะหขอมูลมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ในการวิเคราะหเชิงปริมาณแสดงการใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิด  ดวย
สถิติทดสอบไคสแควร  (Chi – square  Test)  สวนการวิเคราะหเชิงคุณภาพเปนการวิเคราะหพฤติกรรมการใชกลวิธีการสื่อสาร
หรือการแสดงออกทางวาจาหรือทาทางของนักศึกษา  เมื่อใชกลวิธีการสื่อสารแตละชนิดในสถานการณตาง ๆ ทั้งการแสดงออกกอน
การใช  ระหวางการใช  และหลังการใช  ผูวิจัยนําขอมูลที่สังเกตไดมาบันทึกไวในตารางบันทึกขอมูลการใชกลวิธีการสื่อสาร 
 ผลการวิจัย พบวา 

1. นักศึกษาใชกลวิธีการสื่อสารครบทั้ง  5  ชนิด  คือ  กลวิธีการหลีกเลี่ยง  กลวิธีการใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษา
อื่น  กลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษ  กลวิธีการไมใชภาษาพูด และกลวิธีการปรับขอความ  กลวิธีการสื่อสารที่นักศึกษาใชมากที่สุด  
คือ  กลวิธีการปรับขอความ  และกลวิธีที่ใชนอยที่สุด  คือ  กลวิธีการไมใชภาษา  นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ
ตางกันมีความถี่ในการใชกลวิธีการสื่อสารทั้ง  5  ชนิด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับสูงและปานกลางใชกลวิธีการสื่อปรับขอความมากที่สุด  และนักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษระดับต่ําใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษมากที่สุด  สวนนักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับสูงใชกลวิธีการไมใชภาษาพูดนอยที่สุด  นักศึกษาที่มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษระดับปานกลางและ
ต่ํา ใชกลวิธีใช พื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นนอยที่สุด 

2. การใชกลวิธีการสื่อสารทั้ง  5  ชนิด  ในแตละภาระงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
ในภาระงานบรรยายภาพและเลาเร่ืองจากการอาน นักศึกษาใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่นมากที่สุด  และกลวิธีที่ใชนอย
ที่สุดในสองภาระงานนี้ คือ การไมใชภาษาพูด ในดานการอธิบายคําศัพทใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาอังกฤษมากที่สุด  และกลวิธีที่ใช
นอยที่สุดในภาระงานนี้ คือ การใชพื้นความรูภาษาแมหรือภาษาอื่น  นอกจากนี้นักศึกษายังไดใชกลวิธีใชพื้นความรูภาษาแมและ
ภาษาอื่นนอยที่สุดในภาระงานเลาเร่ืองจากภาพชุด 
 
  

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน          บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 ปการศึกษา 2545 
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BY  FIRST  YEAR  STUDENTS  IN  THE  ENGLISH  PROGRAM  At  RAJABHAT  INSTITUTE  PHETCHABURI  
PROVINCE. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. KUNLAYA   BENJAKAN, Ph.D., ASSO. PROF. VISA  JANTIWAT, Ph.D., 
AND ASSO. PROF.  VATANA   KAOSAL. 189 pp. ISBN 974-653-504-8. 
 
 The  purposes  of  this  research  were  to  investigate   using  of  communication  strategies  in  speaking  
English  and  compare  the  use  of  and  behavior  in  using  the  communication  strategies  affected  by  English  
proficiency  and  communicative  tasks  of  the  first  year  students  in  the  English  program  in  Rajabhat  Institute  
Phetchaburi  The  32  samples  were  randomly  selected  according  to  English  proficiency  test  results  and  
Percentile  Rank.  The  research  instruments  constructed  by  the  researcher  comprised  1)  an  English  proficiency  
speaking  test   2)  four  communication  tasks  :  picture  description , story  retelling , concept  identification  and    
narration  task   3)  data  collection  forms.  All sample manipulated all four tasks with the researcher.  Each  session  
was  videotaped  and  both  quantitative  and  qualitative  analyses  were  carried  out  on  the  data.  The  Statistical  
Procedures    employed  to  examine  the  using  of  communication  strategies  were  percentage  and  Chi  Square  
Test.  For  the  behaviors  analysis , the  behaviors  in  using  each  strategy  (verbal  and  nonverbal  expressions  
occurring  prior  to  using , while  using  and  after  using  each  strategy  under  related  circumstances)  were  
studied 
 The results of study were: 

1. The  students  employed  all  five  categories  of  communication  strategies  :  avoidance  strategies , 
L1 / L3 – based  strategies , target  , language – based  strategies , nonlinguistic  strategies  and  modification  
devised  strategies.  Modification devised strategies were used most.  Nonlinguistic strategies were used least.  The  
use  all  five  categories  of  communication  strategies  among  different  levels  of  English  proficiency  students  
were  significantly  different  at  level  0.05.  Students  of  high  and  middle  levels  of  English  proficiency  used  
modification  devices  strategies  most.  Students  of  low  level  of  English  proficiency  used  L1 / L3 – based  
strategies  were  used  most.  Students  of  high  level  of  English  proficiency  used  nonlinguistic  strategies  least.  
Students  of  middle  and  low  levels  of  English  proficiency  used L1 / L3 – based  strategies  were  least. 

2. The  use  all  five  categories  of  communication  strategies  in  manipulating  different  tasks  of  all  
students  were  significantly  different  at  level  0.05. L1 / L3 – based  strategies  were  used  most  in  picture  
description  and  story  retelling.  Target language – based strategies were used most in concept identification.  
Nonlinguistic strategies were used most in narration task.  Nonlinguistic  strategies  were  used  least  in  picture  
description  and  story  retelling. L1 / L3 – based  strategies  were  used  least  in  concept  identification  and  story  
retelling. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับความเมตตากรุณาดวยการเอาใจใสและการเสียสละเวลาของ
คณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาไดอาน ไดแกไขและใหคําแนะนํานานัปการ  จนเสร็จสมบูรณดวยดี  
กอปรดวยไดกําลังใจจากอาจารยและบุคคลตาง ๆ หลายทาน ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งประทับใจเปนที่สุด
จึงขอกราบขอบพระคุณไว  ณ  โอกาสนี้  และขอใหกุศลกรรมของทานเปนพลปจจัยสงผลใหทาน
และครอบครัวถึงพรอมดวย  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ  จงทุกประการ
 บุคคลดังกลาว ไดแก 
 อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธทั้ง 3 ทานคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.
กุลยา     เบญจกาญจน    รองศาสตราจารย ดร.วิสาข     จัติวัตร      และรองศาสตราจารยวัฒนา     
เกาศัลย 
 อาจารยประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  คือ  อาจารยกาญจนา     
สุจิต  และ  อาจารยกมลพรรณ     บุญกิจ 
 อาจารยโปรแกรมภาษาอังกฤษ  สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  ทุกทานที่ใหความชวยเหลือใน
การตรวจเครื่องมือการวิจัยและตรวจสอบภาษา  และอํานวยความสะดวกสถานที่ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 
 อาจารยและนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ  สถาบันราชภัฏนครปฐม  ทุกทานที่
อํานวยความสะดวกในการทดลองใชเครื่องมือการวิจัย 
 นักศึกษาชั้นปที่  1 ปการศึกษา 2544 โปรแกรมภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ทุกคน 
 และ คุณยายเอง็ แสงรุงเรือง คุณแมอรุณี และ คุณพอประสิทธิ์ เชิดชู คณุกันตศกัดิ์ เชดิชู  
คุณสมฤกษ  เชิดชู  คุณศุภชัย มณีรังสี  ญาติ ๆ และเพื่อนนักศึกษาภาคพิเศษ  รุน  3 ทุกคนที่คอยให
กําลังใจในการทําวิทยานพินธในครั้งนี ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



