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54254342: สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
คําสําคัญ: การพัฒนาทักษะการพูด / กลวิธีการสื่อสาร 

อิสริยะ  อ่ิมกระโทก: การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการส่ือสารของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูล.   
129 หน้า. 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการสื่อสาร 2) เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรยีนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร และ 4) เปรียบเทียบ
ความถ่ีการใช้กลวิธีการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนแบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย นักเรียนจํานวน 30 คน ที่ถูกคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการ
สื่อสาร 2) แผนการสอน 3)แบบทดสอบทักษะการพูด 4)แบบสอบถาม และ 5) ตารางบันทึกข้อมูล
การใช้กลวิธีการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ, t-test for independent sample, ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการสื่อสารเกณฑ์

เท่ากับ 75.10/76.00  
2. คะแนนเฉล่ียของทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. ความคิดเห็นต่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารมีค่าเฉลี่ย

อยู่ระดับ สูง  
4. ความถี่การใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
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The purposes of this research were to: 1) develop and test the efficiency 
of English speaking exercises using communication strategies; 2) compare student’s 
English speaking skill before and after learning through the exercises; 3) study the 
student’s opinions towards the speaking exercises and 4) compare the frequency of 
communication strategies use before and after learning through the exercises. The 
sample comprised 30 students who were randomly selected by simple random 
sampling. There were four research instruments: 1) seven English speaking exercises 
using communication strategies; 2) lesson plans; 3) a speaking test; 4) a questionnaire 
and 5) a communication strategies record form. The data were analyzed by 
dependent sample t-test, mean and standard deviation.  

The results of study were as follows:  
1. The efficiency of English speaking exercises using communication 

strategies was 75.10/76.00 which indicated an acceptable level. 
2. The mean speaking score after learning through the exercises was 

significantly higher than before at the .05 level. 
3. The students’ opinions towards the speaking exercises using 

communication strategies were at the high level. 
4. The frequency of using communication strategies after learning is higher 

than before 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
ในยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย่างมากเน่ืองจากเป็นภาษาท่ีนิยมใช้ในการ

ติดต่อสื่อสาร (สีตีคอลีเย๊าะ มะยูโซ๊ะ, 2557) เป็นภาษาที่มีบทบาทสําคัญในยุคของโลกไร้พรมแดน
และได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาสากล เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้านต่างๆท่ัวโลก     
(ภัทราวดี ยวนช่ืน, 2556: 185) ทั้งด้านการศึกษา การค้า การท่องเที่ยว การเมือง ซึ่งทําให้การติดต่อ 
สื่อสารระหว่างประเทศสะดวกรวดเร็ว สามารถใช้ติดต่อกับชนชาติต่างๆ ได้ (อนัญญา ชุมแวงวาปี, 
2552) และการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ทําให้คนไทยรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ได้ง่าย 
สะดวกรวดเร็ว และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการงาน อาชีพความบันเทิง และอื่นๆ ในชีวิต 
ประจําวัน ถือได้ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่พลเมืองโลกสามารถติดต่อถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็ว
โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลหน่ึงที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยมีภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากลหนึ่งที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน (ฮาสีด๊ะ ดีนามอ และคณะ, 2553) และด้วยผลของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในโลก
ปัจจุบัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารก็คือภาษาซึ่ง
ภาษาที่นิยมใช้มากท่ีสุดคือภาษาอังกฤษ (Graddol, 2006; McArthur, 2004) ด้วยเหตุน้ีภาษา 
อังกฤษจึงกลายเป็นภาษาสากล (Crystal, 2003; McKay, 2002; Seidlhoffer, 2003) อีกทั้งในปี
พุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งก็คือสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวม10 ประเทศได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ บรูไน 
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาเพ่ือสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งใช้ภาษาหลักในการสื่อสารคือภาษาอังกฤษ (สุริยนต์ หลาบหนองแสง, 2555: 9-10) ซึ่งหมายความ
ว่าประชาชนในแต่ละประเทศ จะต้องติดต่อสื่อสารกันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและอื่น ๆ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรื่องการทํางานในประชาคมอาเซียน ดังกฎบัตร 
อาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติว่า “The Working language of ASEAN shall be English” เมื่อเป็น
เช่นน้ีในวงการศึกษาจึงมีการต่ืนตัว และเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก นัก
การศึกษาหลายท่านได้ให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชน 
และคนทํางานในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นว่าพลเมืองทุกคนในประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ (นพพร สโรบล, 2555: 1) สอดคล้องกับที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือ
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แสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางในการประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

เน่ืองจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสําคัญที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลกนับได้ว่าเป็นภาษาที่ใช้
ติดต่อกันได้ทุกสาขาและเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ใช้ (Dash, 2013) ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ภาษาอังกฤษ
ได้เป็นภาษากลางในการสื่อสารทั้งในระดับท้องถ่ินและในระดับประเทศ ผลก็คือการพูดภาษาอังกฤษ
น้ันเป็นสิ่งจําเป็นของประเทศ และในประเทศไทยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และถูกใช้
เพ่ือจุดมายทางวิชาการ อาชีพและการท่องเที่ยวต่างประเทศ (อรรถพล คําเขียน, 2556) สําหรับการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ันจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (ธัญลักษณ์ อรดี, 
2555) ดังน้ันการเรียนภาษาอังกฤษทักษะด้านการพูดจึงเป็นทักษะที่สําคัญเพราะถือว่าเป็นหัวใจ
สําคัญของผู้เรียนภาษาที่สอง (Kathleen, 1999) และการพูดน้ันเป็นวิธีหน่ึงที่ใช้แสดงความคิดและ
ความรู้สึกผ่านการใช้ภาษา (Dash, 2013) ธัญลักษณ์ อรดี (2555: 533) ได้กล่าวว่าในการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศน้ันทักษะการพูดเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะถือว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร 
และการพัฒนาทักษะทางภาษาน้ัน Bowen, Madsen and Hilferty ฮาสีด๊ะ ดีนามอ (อ้างถึงใน 
Bowen, Madsen and Hilferty, 2553: 81 ) ได้กล่าวว่า ความเหมาะสมในการจัดอันดับการเรียนรู้
ทักษะทางภาษาของผู้เรียนภาษาที่สอง คือ อันดับแรกทักษะการฟัง อันดับที่สองทักษะการพูด 
หลังจากน้ันก็เป็นทักษะการอ่านและการเขียน Efrizal (2012: 127) ได้กล่าวถึงทักษะการพูดว่าการ
พูดเป็นวิธีการหน่ึงที่ต้องใช้ความคิดผ่านการสื่อสารด้วยการพูด ผู้เรียนที่จะสามารถสื่อสารด้วยการพูด
ได้จําเป็นต้องสามารถประยุกต์ใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตจริงได้ Ur (1996: 120) ได้เสนอความ
คิดเห็นว่าในบรรดาทั้ง 4 ทกัษะ คือ ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทักษะการพูดเป็นทักษะที่แสดงให้
เห็นว่าผู้พูดมีความรู้ในภาษาน้ันๆ ได้อย่างชัดเจนทั้งน้ีเน่ืองจากในการพูดผู้พูดจะต้องใช้ความคิดใน
รูปแบบของคําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเป้าหมาย (Bailery and Savage, 1994: 7) 
การพูดจึงเป็นการแสดงความสามารถทางภาษาของผู้เรียน (Xiaohong, 1994: 31) นอกจากน้ีทักษะ
การพูดยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะอ่ืนๆได้ ดังที่ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 167) ได้แสดงความคิด 
เห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสําคัญของทักษะการพูดว่า เป็นทักษะที่สําคัญและจําเป็นมากเพราะผู้ที่พูด
ได้ย่อมสามารถฟังผู้อ่ืนได้เข้าใจและจะช่วยให้การอ่านและเขียนง่ายขึ้นด้วยและ Thonbury ฟ้าสว่าง 
พัฒนะพิเชฐ (อ้างถึงใน Thornbury, 2554: 41-45) ได้อธิบายถึงความท้าทายในการพูดภาษาต่าง 
ประเทศดังน้ี ความรู้ที่จําเป็นในการพูดภาษาต่างประเทศประกอบไปด้วย ไวยากรณ์พ้ืนฐานที่เป็น
สําคัญ (Core grammar) คําศัพท์สําคัญ (Core vocabulary) ที่ถูกใช้บ่อยอย่างน้อยจํานวน 1,000 
คํา รวมไปถึงวลีหรือสํานวนสําคัญ (Core Phrases) การใช้วัจนกรรมทั่วๆ ไป (Common speech 
acts) เช่นการขอร้อง หรือการเช้ือเชิญ และความสามารถในการออกเสียงที่เป็นที่เข้าใจได้ ทักษะที่ทํา
ให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ทางภาษาที่มีอยู่ของตนมาใช้อย่างอัตโนมัติรวดเร็วคล่องแคล่ว  
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ปัญหาที่สําคัญที่ทําให้ความสามารถในการพูดเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนในระดับต่างๆ 
ไม่เป็นที่น่าพอใจน้ันอาจเป็นเพราะกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียนยังไม่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสารเท่าที่ควร ครูส่วนใหญ่มักเน้นการสอนไวยากรณ์ รูปแบบของภาษา
(ศิริพร ฉันทานนท์, 2538: 104) สอดคล้องกับสุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 106-107) ได้กล่าวว่า ใน
การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษของประเทศไทยน้ันผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเน้นให้ผู้เรียนฝึก
ความสามารถในด้านการฟัง-พูด ครูเน้นการฝึกซ้ําๆ ในคํา ในประโยคทําให้น่าเบ่ือ ไม่จูงใจ และไม่เกิด
การเรียนรู้เพ่ือนําไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ครูไม่ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาที่เกิดข้ึนภายในตัว
ของผู้เรียนและครูมักจะแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของผู้เรียนมากเกินไปโดยไม่คํานึงถึง
เป้าหมายของการเรียนรู้และการสื่อความหมาย (อมร เสือคํา, 2543: 76-78) จากงานวิจัยของนงสมร 
พวงพาณิช (2554) ได้ศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการในรูปแบบการพูดนําเสนอ
และการพูดแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชน เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่านักศึกษาขาดความเชื่อมั่นและขาดทักษะในการ
สื่อสารเกิดเน่ืองจากการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนเรื่อง
ของศัพท์และไวยากรณ์ โดยที่ผู้เรียนจะจดจําคําศัพท์และไวยากรณ์เพ่ือนําไปตอบคําถามในการสอบ
มากกว่าเรียนรู้เพ่ือการนําไปใช้พูดสื่อสารจริง เมื่อนําไปใช้จริงทําให้จําคําศัพท์ไม่ได้ ใช้ไวยากรณ์ไม่ถูก 
ปัญหาดังกล่าวเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์เรียนเดิมของผู้เรียนทั้งในด้านการรับรู้ภาษา 
(Receptive Skills) และการใช้ภาษา (Productive Skills) และจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวนร้อยละ 90 มีความเห็นสอดคล้องกันว่าหลักสูตรการ
เรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามุ่งเน้นในเรื่องการท่องศัพท์ ไวยากรณ์ ไม่มี
กิจกรรมการพูดให้ปฏิบัติ ขาดการฝึกฝนเพ่ือนําไปใช้จริง ทําให้พูดไม่ได้และไม่มีความมั่นใจในการพูด
จากการศึกษาจึงสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนการสอนที่ผ่านมาขาดการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามสภาพจริงซึ่งจากงานวิจัยของ Sirinit Chanawong (2010: 
173-188) ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาว่ากิจกรรมการสอน
ของครูที่ใช้สอนในช้ันเรียนซึ่งไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนมากนักจะเน้นการถาม-ตอบ โดยวิธีการน้ีไม่
สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการพูดและไม่สามารถสร้างโอกาสในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ฉันทานนท์ (2533: 103) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของครู พบว่า
เมื่อให้มีการสอนในช้ันเรียน ครูส่วนมากไม่ได้พูดถึงหรือแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการใช้กลวิธีการ
สื่อสาร เป็นเหตุให้ระดับความสามารถในการพูดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
กําหนดและนักศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาในการพูดเพ่ือการสื่อสารได้ 

ถึงแม้ว่าปัจจุบันน้ีแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปจากการเน้นกฎเกณฑ์ไวยากรณ์และความถูกต้องในการใช้ภาษามาเน้นการใช้
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ตามสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
ผู้เรียนสามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรงกับจุดประสงค์ที่ตนเองต้องการ การจัดการเรียนการ
สอนจึงมีการส่งเสริมให้มีการแสดงออกทางภาษาโดยใช้สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้กันในกลุ่ม ผลที่ตามมาคือผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน และสามารถใช้กลวิธีในการสื่อความหมายเพ่ือให้ การสื่อสารดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สุภัทรา อักษรานุเคราะห์, 2540: 2) แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียนจะสามารถพูดสื่อสารใน
ช้ันเรียนได้แต่เมื่อนักเรียนได้เจอกับสถานการณ์จริงที่จําเป็นต้องใช้ภาษาพูดเพ่ือการสื่อสารจริงกลับ
ทําไม่ได้ดังที่มีข้อมูลเสนอต่อสังคมไทยและท่ัวโลกถึงความล้มเหลวของการพูดภาษาอังกฤษของคน
ไทยมีมากถึงร้อยละ 99 (Piset Wattanavitukul, 2006) เนื่องจากนักเรียนเหล่าน้ีเกือบไม่มีโอกาสได้
ฝึกใช้นอกช้ันเรียนเพราะการฝึกภาษาในช้ันเรียนกับการใช้ภาษาจริงน้ันต่างกันหลายประการ (จํานง 
แก้วเพ็ชร, 2539: 2) ดังที่ Pattison (อ้างถึงใน quoted in Nunan, 1989: 30-31) กล่าวไว้ว่า การ
ฝึกพูดในช้ันเรียนน้ันครูเป็นผู้เลือกเน้ือหาที่จะใช้พูดสามารถทํานายได้ว่าคู่สนทนาจะพูดอะไรเป็นการ
โต้ตอบ เพราะเป็นรูปแบบชัดเจนในการฝึกพูด เหตุผลของการพูดคือเพ่ือฝึกพูดเพ่ือให้คะแนนดี ผล
ของการพูดขึ้นอยู่กับการยอมรับซึ่งจะสอดคล้องกับคํากล่าวของ จาตุรนต์ ฉายแสง (สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2556) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมเสวนา “ประเทศไทยควร
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างไร” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโกลเดน ทิว
ลิปเอสเซนเช่ียล ว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่สําคัญ เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร นําไปใช้
เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ รวมท้ังเพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จึงจําเป็นต้องเน้นการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้ เพราะปัจจุบันร้อยละ 90 ผู้เรียนถูกเน้นให้เรียนแบบท่องจําคําศพัท์ 
หรือเน้นไวยากรณ์มากจนเกินไป ในขณะที่การพูดหรือการเขียนมีน้อยมากหรือถึงขั้นไม่มี ตนเองเรียน
ภาษาอังกฤษต้ังแต่ ป.1 จนถึงอุดมศึกษามากว่า 16 ปี ไม่มี Conversion Class แม้แต่ช้ันเดียว 
ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือเหมือนการแสดงแต่ท่องภาษาอังกฤษมาพูด ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ก็ยังคงเรียนไม่ต่างจากเดิม ที่ยังคงใช้เรียนภาษาอังกฤษแบบจับกฎเกณฑ์ ทําให้
เรียนได้ยากมาก พูดไม่ได้ สื่อสารไม่เข้าใจ” นอกจากน้ี วารุณี จันทรานุวัฒน์ (2536: 121) ได้แสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกัน นี้ว่า แม้ผู้เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษมาเกือบสิบปีหรือนานกว่าน้ันก็ตาม 
แต่ก็ยังไม่สามารถใช้ภาษา ที่เรียนมาในการสื่อความหมายให้เป็นที่เข้าใจได้ และแม้ผู้เรียนที่เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งถือ ได้ว่า เป็นระดับที่สูงและได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเวลานานแล้วก็ยังไม่
สามารถนําความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ข้อสังเกตอีกประการหน่ึงคือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจํานวนผลงานที่นักวิชาการ 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นําเสนอและเผยแพร่สู่สังคมโลกจํานวนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การเข้าร่วมนําเสนอผลงานปากเปล่าในการประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ การพูดภาษา 
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อังกฤษเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่ทําให้คนไทยเสียโอกาสในการแข่งขัน เผยแพร่ความรู้ ความสามารถ
และผลงานการคิดค้นสู่เวทีโลก (นงสมร พงษ์พานิช, 2554: 87) 

การสอนภาษาโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร (Communication Strategies) กลวิธีการสื่อสาร
เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นพิเศษสําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
สําหรับกลวิธีการสื่อสารคือกลวิธีที่ผู้ใช้ภาษาใช้เพ่ือที่จะประสบความสําเร็จในการสื่อความหมาย
ตามที่ต้องการ (Poulisse, 1990: 88) เป็นความพยายามอย่างเป็นระบบโดยผู้พูดที่จะใช้หรือการ
แปลงหรือเปลี่ยนความหมายเพ่ือไปสู่เป้าหมายในการสื่อสารทางภาษาโดยที่รูปแบบหรือกฎเกณฑ์ทาง
ภาษาไม่ได้ถูกสร้างข้ึน (Tarone, 1983: 5) Faerch and Kasper (1984: 46) และ Bialytok (1990: 
1) กล่าวว่า กลวิธีการสื่อสารคือ วิธีการที่ผู้พูดใช้เพ่ือแก้ปัญหาในการสื่อสารภาษาที่สองหรือภาษา 
ต่างประเทศ ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องทางภาษาของผู้พูดหรือของคู่สนทนา ความบกพร่องทาง
ภาษาน้ีอาจเกิดจากใช้คําศัพท์ โครงสร้าง วลี คําเช่ือมประโยคหรือสํานวนภาษาน้ันโดยที่ผู้พูดอาจใช้
กลวิธีดังกล่าวแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ในการใช้ภาษาตามปกติอาจจะมกีารใช้กลวิธีการสื่อสารรวมอยู่
ด้วย โดยสังเกตว่ามีการใช้กลวิธีการสื่อสารหรือจากตัวบ่งช้ีต่างๆ เช่น การแสดงออก อาการลังเล การ
แก้คําพูดของตัวเอง อัตราเร็วในการพูด การหยุดพูดช่ัวคราว การพูดยานคางเป็นต้น (Faerch and 
Kasper, in Fraerch and Kaspereds, 1984: 214-231) การที่จะคาดหวังให้ผู้เรียนภาษาต่าง 
ประเทศมีความรู้ในตัวภาษาทั้งหมดในการส่ือสารนั้นเป็นส่ิงที่ไม่ถูกต้องและเป็นไปไม่ได้ เน่ืองจาก
นักเรียนแต่ละคนมีสติปัญญาและความสามารถที่จะรับรู้เรียนรู้แตกต่างกัน นักเรียนจึงต้องมีกลวิธีการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถหรือศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งกลวิธีการเรียนรู้หรือเทคนิค
การเรียนรู้น้ันเป็นสิ่งสําคัญย่ิงที่ช่วยส่งผลให้นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ทางภาษาได้ 
(ณัฐนันท์ วชรกานต์กุล, 2553) และดังที่ Buckby (1987: 36-37) กล่าวว่า “ผู้เรียนภาษาต่าง 
ประเทศไม่ควรที่จะได้รับการคาดหวังให้มีความรู้ในองค์ประกอบทางภาษาท้ังหมด ในขณะที่ใช้ภาษา
ในสถานการณ์การส่ือสารที่เป็นจริง” ผู้เรียนจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับองค์ประกอบทาง
ภาษาที่ไม่เคยเรียนมาก่อน ดังน้ันผู้เรียนจึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถใช้เพ่ือชดเชยความรู้ทาง
ภาษาที่ไม่เพียงพอและเคร่ืองมือดังกล่าวน้ีคือกลวิธีในการสื่อสาร ในงานวิจัยของ เกษณี มณีรัตน์
(2535) ซึ่งกําหนดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน กรุงเทพมหานคร 
บรรยายภาพสี่ภาพเป็นภาษาอังกฤษปรากฏว่ามีการใช้พฤติกรรมในการใช้กลวิธีการสื่อสารถึง 22 
พฤติกรรม ได้แก่พูดบรรยายโดยการใช้ศัพท์ที่ง่ายกว่าแทนคําศัพท์ที่ยากกว่า พูดอ้อมค้อมโดยการ
อธิบายรูปร่างหรือโดยการอธิบายรูปร่างหรือโดยการสร้างคําศัพท์ขึ้นมาใหม่มาแทนการระบุคําศัพท์
นั้นโดยตรง พูดขอความช่วยเหลือจากผู้ฟัง ใช้ภาษาแม่ทับศัพท์ในบางคํา พูดด้วยสําเนียงพูดแบบเจ้า 
ของภาษา พูดโดยการเรียงลําดับคําแบบภาษาแม่ แสดงออกทางสีหน้าประกอบคําพูด แสดงท่าทาง
ประกอบคําพูดหรือการอธิบาย แสดงท่าทางแทนการพูดหรือการอธิบายและการละท้ิงการสนทนา
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โดยการแสดงอาการน่ิงเฉยหรือเงียบเม่ือไม่สามารถท่ีจะพูดต่อไปได้เป็นต้นจากงานวิจัยของDornyei 
(1995: 55-84) ซึ่งได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการฝึก กลวิธีการส่ือสารที่มีผลต่อการใช้กลวิธีใน
การสื่อสารและกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกกลวิธีในการสื่อสารพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการฝึกฝนกลวิธี
การส่ือสาร สามารถใช้กลวิธีในการสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษมากข้ึนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
อีกทั้งยังเพ่ิมอัตราความเร็วในการพูดด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิรินิธ์ิ ชนะวงศ์ (2547) ที่ได้
ศึกษาการใช้กลวิธีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 
พบว่ากลวิธีการสื่อสารมีส่วนช่วยในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยกลวิธีการสื่อสารที่ถูกใช้
และได้ผลในการสื่อสารมากที่สุดคือ การพูดอ้อม จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นว่า กลวิธีการสื่อสารน้ันมี
ประโยชน์และมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงสําหรับการแก้ปัญหาการสื่อสาร สอดคล้องกับงาวิจัยของ สุกิ
นา ยี่อาร์ (2532: 132) กล่าวว่าการฝึกให้นักเรียนใช้กลวิธีการสื่อสารน้ันนอกจากจะเป็นการซักซ้อม
การเผชิญปัญหาที่จะเกิดข้ึนนอกช้ันเรียนแล้ว นักเรียนสามารถพัฒนาการใช้กลวิธีการสื่อสารตาม
ความถนัดความสนใจของแต่ละคน จึงทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา
ทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน อีกทั้งไม่จําเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์มากมายและราคาแพงในการฝึก
กลวิธีการสื่อสารด้วย และจากงานวิจัยของ Tiwaporn (2009) ได้ศึกษาการเรียนการสอนโดยการใช้
กลวิธีการสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยพบว่าการสนับสนุนการสอนโดยการใช้กลวิธี
การส่ือสารของผู้สอนทําให้ผู้เรียนเกิดความต่ืนตัว เอาใจใส่ในการเรียนภาษาอังกฤษและยังทําให้
ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในการพูด ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลดีต่อการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

จากความสําคัญของการพูดและการใช้กลวิธีการสื่อสารดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
ทักษะด้านการพูดโดยใช้ กลวิธีการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการพูด ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ในสถานการณ์จริงและเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
การสื่อสาร ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะทักษะการพูด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถผู้เรียนด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธี
การสื่อสารก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการพูดกลวิธีการสื่อสาร 
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4. เพ่ือเปรียบเทียบความถี่การใช้กลวิธีการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่3 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 
ปัญหาในการวิจัย 

1. แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการสื่อสารมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 หรือไม่ 

2. เมื่อนักเรียนได้เรียนการพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการ
สื่อสาร ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในการสื่อสารด้านการพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ 

3. นักเรียนมีคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างไร 
4. เมื่อเรียนกลวิธีการสื่อสารแล้วนักเรียนมีความถี่ในการนํากลวิธีการสื่อสารไปใช้หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการส่ือสารมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 

2. นักเรียนมีทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษสูง ข้ึนหลังจากเรียนทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

3. นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีต่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
การสื่อสาร 

4. นักเรียนมีความถี่ในการใช้กลวิธีการสื่อสารหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนการใช้กลวิธี
การสื่อสาร 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่3 ภาคเรียนที่2 ปี

การศึกษา2558โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสมีาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ6 (อ23102) จากห้อง 
3/1-3/13 ทั้งหมด 13 ห้องเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 547 คน 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่3 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2558 
โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ6 (อ23102) จํานวน 30 คน คัดเลือก
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โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลาก ซึ่งได้เป็นช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/12 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรต้นคือ แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

(Communication Strategies) 
2.2 ตัวแปรตามคือ 

2.2.1 ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ 
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 
2.2.3. ความถี่การใช้กลวิธีการสื่อสาร 

3. แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นแผนการสอนการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้วยวิธีการใช้กลวิธีการสื่อสาร จํานวน 7แผน แผนละ 2 คาบ คาบเรียนละ 55 นาที 
ซึ่งแต่ละแผนจะใช้ประกอบกับแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารเพ่ือฝึกการใช้กลวิธีการ
สื่อสาร 
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 

1. แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร คือ สื่อประกอบการเรียน
การสอนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการส่ือสาร โดยสร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูดหลังจาก
ได้เรียนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารซึ่งเป็นเทคนิควิธีการและความพยายามที่นักเรียนใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องทางภาษาของตัวนักเรียนเองหรือของคู่สนทนาในการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Faerch and Kasper 1984 and Bialystok 1990)โดยผู้วิจัยสร้างโดย
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
แนวเรื่องจากสภายุโรป และกลวิธีการสื่อสาร มีทั้งสิ้นจํานวน 7 แบบฝึก โดยใช้ฝึกหลังจากจัดการ
เรียนการสอนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารตามแผนจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน 

2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ คือ คะแนนความสามารถทางการพูดของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

3. ความคิดเห็นของนักเรียน คือ ความรู้สึกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อ
กิจกรรมการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารและแบบฝึกการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
การสื่อสาร 

4. การใช้กลวิธีการส่ือสาร คือ การแสดงออกทางวาจาหรือท่าทางของนักเรียน โดย
พยายามใช้เทคนิคเพ่ือแก้ปัญหาในการสื่อสารโดยใช้กลวิธีการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
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5. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการส่ือสาร คือการจัดการเรียนการสอนการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนได้รู้จักและใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษ 

6. นักเรียน คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) 

 
กรอบแนวคิด 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษในการฝึกกลวิธีการส่ือสารเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารด้านการพูดของนักเรียนให้ดียิ่งข้ึน 

2. เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาหลักสูตรตระหนัก
ถึงความสําคัญในการใช้กลวิธีการสื่อสารกับการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารซึ่งจะนําไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
 

แบบฝึกการใช้กลวิธีการสื่อสาร 

ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ 

ความคิดเห็นของนักเรียน 

การใช้กลวิธีการสื่อสาร 
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาสาระสําคัญ ที่อาจมีผลต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้กลวิธีการสื่อสารรวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  

1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
1.1 ความหมายของการพูด 
1.2 ความหมายของการพูดเพ่ือการสื่อสาร 
1.3 ขั้นตอนการสอนพูด  
1.4 การพัฒนาทักษะการพูด 
1.5 เทคนิคการสอนพูด   
1.6 การทดสอบและการประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
1.7 แบบประเมินทกัษะการพูด 
1.8 ความสําคัญ 
1.9 ข้อควรคํานึงถึง 

2. กลวิธีการสื่อสาร 
2.1 ความหมายของกลวิธีการสื่อสาร   
2.2 ประเภทของกลวิธีการสื่อสาร 
2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้กลวิธีการสื่อสาร  
2.4 การวิเคราะห์การใช้กลวิธีการสื่อสาร 
2.5 เทคนิควิธีการฝึกกลวิธีการสือ่สาร 

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3.1 งานวิจัยในประเทศ 
3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 

 
ความหมายของการพูด 

ในด้านของความหมายของการพูดน้ันนักภาษาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศได้ให้ความหมายของการพูดไว้ดังน้ี 
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Finocchiaro and Brumfit (1983: 140) กล่าวว่า การพูดเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องสัม 
พันธ์กันระหว่างสิ่งที่จะพูด สถานการณ์ของการพูด การปรับเปลี่ยนอวัยวะในการพูดไว้ถูกต้อง
เหมาะสม การใช้คําพูด กฎเกณฑ์ด้วยไวยากรณ์ ความหมายและวัฒนธรรมให้เหมาะสม รวมถึงความ
รวดเร็วต่อการรับรู้การเปล่ียนแปลงของคู่สนทนา ซึ่ง เป็นปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กันทั้งทางด้านสมองและ
ร่างกาย ที่จะต้องเกิดขึ้น อย่างทันทีและพร้อมกัน โดยในการพูดน้ันผู้พูดต้องส่งสารโดยใช้ภาษาพูดให้
เหมาะสม ทั้งการเน้นเสียง การออกเสียงสูงตํ่า รวมถึงการแสดงสีหน้า ท่าทาง ในการแสดงความ 
หมาย เพ่ือว่าผู้ฟังจะสามารถเข้าใจสารที่ผู้พูดส่งไปให้ 

Scott (1981: 70) กล่าวว่า การพูดเพ่ือการสื่อสาร เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไป คือผู้พูดและผู้ฟัง โดยผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนต้องสามารถตีความในสิ่งที่ฟัง 
ซึ่งไม่สามารถทํานายได้ล่วงหน้าว่ามีรูปแบบภาษาใด และมีความหมายแบบใด รวมไปถึงการโต้ตอบ
ด้วยภาษาที่ทําให้เกิดประโยชน์และสะท้อนความต้ังใจในการปฏิสัมพันธ์ทางวาจาด้วย 

Fulcher. G. (2003: 23) กล่าวว่าการพูดคือการแสดงออกของการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืน  

วรรณี โสมประยูร (2534: 128 ) ได้ให้ความหมายของการพูด ว่าเป็นการสื่อความหมาย 
โดยใช้น้ําเสียง ภาษา กิริยาท่าทางเพ่ือถ่ายทอดไปให้ผู้ฟังรู้หรือเข้าใจสิ่งที่ตนต้องการ เพราะการพูด
เป็นทักษะการส่งออกตามหลักภาษาศิลป์ 

ธีราภรณ์ กิจจารักษ์ (2553) การพูด หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่าวสารซ่ึงกันและกันของ
บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้พูดต้องใช้ถ้อยคํา น้ําเสียงรวมถึงกิริยาท่าทางท่ีถูกต้องและสื่อความหมาย
ให้ผู้ฟังเข้าใจถึงเน้ือหาและจุดประสงค์ของผู้พูดว่าต้องการท่ีจะสื่อให้ผู้ฟังทราบในเร่ืองใดจนเป็นที่
เข้าใจตรงกันการพูดจึงจะมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพูด หมายถึง การใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปได้แก่ ผู้พูดและผู้ฟัง โดยมีการพูดโต้ตอบซึ่งกันและกัน 
ดังน้ันการพูดจึงเป็นการสื่อสารสองทาง โดยการพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบผลสําเร็จได้น้ัน ผู้
พูดจะต้องสามารถใช้สําเนียง และถ้อยคําที่มีความถูกต้อง อีกทั้งสามารถใช้ภาษาท่าทางให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับจุดประสงค์หรือเจตนาในการพูดโดยใช้คําพูดที่เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่
เก่ียวข้องกับสถานการณ์นั้นๆ 
 
ความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสาร 

ด้านความหมายของการพูดเพ่ือการสื่อสาร Valette (1977: 120) ได้ให้ความหมายของ
การพูดเพ่ือการสื่อสารว่า เป็นการพูดตามหน้าที่ของภาษา โดยการทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจจุดประสงค์ในสิ่งที่
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ตนพูด และการพูดของผู้ที่มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไป จะมีการเลือกใช้สํานวนภาษาที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

Searle (1978: 85-90) กล่าวถึงการพูดเพ่ือการสื่อสารว่าเป็นการกล่าวคําพูดที่เกิดจาก
ความต้ังใจของผู้พูดและก่อให้เกิดสัมฤทธ์ิผลอย่างใดอย่างหน่ึงตามแต่สถานการณ์ในการสื่อสาร 

Paulston (1978: 56-57) ได้กล่าวว่าการพูดเพ่ือการสื่อสารเป็นการปฏิสัมพันธ์ทางภาษา
เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความหมายของภาษาทางด้านสังคม  

Littlewood (1995: 3-5) ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า การพูดเพ่ือการสื่อสารไว้ว่า เป็น
กิจกรรมระหว่างบุคคลสองบุคคลคน ซึ่งได้แก่ ผู้พูดและผู้ฟัง โดยท่ีผู้พูดคาดคะเนความรู้ และความ 
รู้สึกของผู้ฟังเพ่ือที่จะเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการใช้ภาษาที่เกิดขึ้น 

Scott (1981:70) กล่าวว่า การพูดเพ่ือการสื่อสาร เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป ได้แก่ผู้พูดและผู้ฟังซึ่งผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนต้องสามารถตีความในสิ่งที่ฟัง 
ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะมีรูปแบบการใช้ภาษาและมีความหมายแบบใดอีกทั้งยังสามารถโต้ตอบ
ด้วยภาษาที่ทําให้เกิดประโยชน์และสะท้อนความต้ังใจในการปฏิสัมพันธ์ทางวาจาด้วย 

สรุปได้ว่า การพูดเพ่ือการสื่อสารเป็นการปฏิสัมพันธ์ทางคําพูดระหว่างบุคคลต้ังแต่บุคคล
สองบุคคลคนขึ้นไป ได้แก่ ผู้พูดและผู้ฟัง ที่เป็นการแสดงเจตนาของผู้พูดในการสื่อสาร โดยท่ีในการ
พูดน้ันผู้พูด จะต้องมีความสามารถในการคาดคะเนความรู้และความรู้สึกของผู้ฟัง เพ่ือที่สามารถพูดให้
ผู้ฟังเข้าใจและสามารถตีความในข้อมูลที่ต้องการสื่อสารได้ถูกต้อง นอกจากน้ันจะต้องมีความถูกต้อง
ทางด้านกฎเกณฑ์ของภาษาและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษาด้วย 
 
ขั้นตอนการสอนพูด 

นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอขั้นตอนการสอนพูดไว้ ดังต่อไปนี้ 
Scott (1981: 70) เสนอขั้นตอนการสอนพูดไว้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ขั้นบอกวัตถุประสงค์ โดยผู้สอนต้องบอกให้ผู้เรียนได้รู้ถึงสิ่งที่จะเรียน 
ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอเน้ือหา ควรเสนอในรูปแบบหลากหลายสถานการณ์ ให้ผู้เรียนสังเกต

ลักษะของภาษา ความหมายของข้อความท่ีจะพูด ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับบริบทของภาษาว่า ผู้พูดเป็นใคร มี
ความเกี่ยวข้องกับคู่สนทนาอย่างไร ผู้สนทนาพยายามจะบอกอะไร 

ขั้นที่ 3 ขั้นการฝึก อาจเป็นการฝึกพูดพร้อม ๆ กัน หรือเป็นคู่ ผู้สอนควรให้ผู้ฟังได้ยิน
ได้ฟังสํานวนภาษาหลาย ๆ แบบ และเป็นสํานวนภาษาที่เจ้าของภาษาใช้จริง และควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
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Byrne (1986: 9) เสนอขั้นตอนการสอบพูดไว้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ขั้นนําเสนอ (The Presentation Stage) เป็นข้ันที่ครูสอนเน้ือหาใหม่ ให้

นักเรียนเข้าใจ จําได้ และนําไปใช้ในการฝึกพูดขั้นต่อไป ครูผู้สอนจะเป็น “ผู้ให้ความรู้” ควรใช้เวลาใน
ขั้นน้ีให้น้อยแต่มีประสิทธิภาพ โดยการนําเสนอบทสนทนา หรือบทเขียนแบบร้อยแก้ว 

ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (The Practice Stage) เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกพูดโดย
ใช้ความรู้ที่เพ่ิงเรียนมาให้ถูกต้อง ครูทําหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุม” ให้การฝึกน้ันถูกต้อง สื่อที่ใช้ฝึกมีสอง
ประเภท คือ แบบฝึก (Drills) และ เน้ือเรื่อง (Texts) 

ขั้นที่ 3 ขั้นผลิตภาษา (The Production Stage) ขั้นน้ีครูปล่อยให้นักเรียนใช้ภาษาที่
รับรู้และฝึกในขั้นที่สองมาแล้ว ได้อย่างอิสระเต็มที่ ครูทําหน้าที่เป็น “ผู้จัดการ” เน้นให้นักเรียนใช้
ภาษาอย่างคล่องแคล่วมากกว่าเน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์ อาจให้ทํากิจกรรมเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม
ได้ 

ขั้นตอนการสอนพูดที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่ามีส่วนคล้ายกันมาก และสามารถปรับให้เข้ากับ
ขั้นตอนหลักของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ 3 ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ 1) ขั้นนําเสนอ
เน้ือหา 2) ขั้นฝึกปฏิบัติ และ 3) ขั้นผลิตภาษา 
 
การพัฒนาทักษะการพูด 

เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2531: 77) กล่าวถึงการพัฒนาทักษะการพูดว่า หลังจากผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการฟังมากพอ ผู้สอนควรพยายามจัดกิจกรรมท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดในช้ัน
เรียน ซึ่งอาจจะเป็นการพูดตามท่ีเคยได้ยิน หรือพูดอย่างอิสระ โดยที่ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนให้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนออกมาเป็นคําพูด และควรพูดเกี่ยวกับเรื่องท่ีผู้เรียนได้ฟังมาก่อน 
จะทําให้พูดได้อย่างมั่นใจ และเป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้สอนควรจะช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะการพูดได้โดย
การเป็นผู้ตัดสินและแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ภาษาของผู้เรียน เป็นผู้สนับสนุนช่วยทบทวนการพูด
ของผู้เรียน และมีส่วนร่วมในการพูดของนักเรียน 

อาทิตยา เวียงนิล (2559) กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ เช่นสื่อการเรียนรู้บนสื่อสําเร็จรูป ไม่ว่า
จะเป็นการตอบโต้ข้อความผ่านทาง chat รวมถึงชมคลิปวิดีโอแล้วฝึกพูดตาม รวมถึง ภาพยนตร์หรือ
เพลงก็สามารถเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษได้ทุกทักษะ โดยเฉพาะทักษะการพูด 
โดยสามารถนําไปใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดให้คล่องแคล่วย่ิงข้ึน 

ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ (2557) ได้นําเสนอวิธีการพัฒนาทักษะการพูดไว้ดังน้ี 
1. ดูภาพยนตร์ 
2. ฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
3. หาโอกาสสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 
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4. ฝึกฟังบทสนทนาแล้วพูดตาม 
5. ฝึกสนทนากับเพ่ือนชาวไทย 
6. ฝึกพูดภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์เช่น Facebook, MSN Messenger 
7. ลงเรียนในรายวิชาที่เน้นทักษะการพูด 
8. จดจําสํานวนมาใช้ในการพูด 
9. เรียนรู้ผ่านโปรแกรมสําเร็จรูป 
ในการพัฒนาทักษะการพูดน้ันครูควรจะต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ

การพูดอย่างมีกระบวนการและข้ันตอน 
 
เทคนิคการสอนทักษะพูด 

Anthony (1972: 12) กล่าวว่าเทคนิคการสอน หรือกลวิธีสอน (Technique) คือ 
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สอดแทรกในวิธีสอนแต่ละวิธี 
หรือควบคู่ไปกับกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอน
น่าสนใจมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

Byrne (1987: 1) ได้เสนอเทคนิคการสอนทักษะพูดภาษาอังกฤษดังน้ี คือ การใช้บท
สนทนา (Dialogues) แบบฝึกพูด (Drills) การถาม-ตอบ (Question and Answer) เกมภาษา 
(Language games) การอภิปราย (Discussion-making activities) แบบสอบถาม 
(Questionnaires and quiz) กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-solving activities) กิจกรรมการ
ละคร (Drama activities) การแสดงท่าใบ้ (Mime) บทบาทสมมุติ (Role-play) และสถานการณ์
จําลอง (Simulation) 

Seameo Relc (1995: 9-43) ได้เสนอเทคนิดการสอนพูดได้แก่ แบบฝึกพูด (Drills) 
ข้อมูลที่ขาดหาย (Information gap activities) แบบสอบถาม (Questionnaires) กิจกรรมการ
แก้ปัญหา (Problem solving) บทบาทสมมุติ (Role play) การอภิปราย (Discussion) กิจกรรมการ
ต่อเติมขอ้มูล (Jigsaw activities) เกม (Games) เพลง (Songs) 

ละเอียด จุฑานันท์ (2541: 120) ได้สรุปเทคนิคการสอนที่นิยมใช้ในการสอนภาษาต่าง 
ประเทศดังน้ี 

1. การฝึกเป็นกลุ่ม ใช้ในการให้พูดคํา หรือประโยคซ้ําตามแบบ การฝึกออกเสียง 
2. การทํางานคู่ / กลุ่ม ใช้ในการฝึกถาม – ตอบ การสํารวจข้อมูลหรือความเห็นในช้ัน

เรียน 
3. การแสดงบทบาทสมมุติ ใช้ในการเรียนและการฝึกสนทนา 
4. ข้อมูลที่ขาดหายไป ใช้ในการฝึกการสื่อสาร 
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5. จินตนาการวาดและบรรยาย ใช้ในการสร้างสรรค์เร่ืองราวโดยใช้ภาษาของตนเอง 
6. การใช้ประโยคเทียบเคียง ใช้ในการสร้างประโยคโดยใช้โครงสร้างใหม่ 
7. ประโยคสลับที่ การเขียนตามคําบอก  
8. การบรรยายภาพให้วาดภาพตาม  
9. เกมการจับคู่คํา เกมบิงโก  
Raimes (1983: 73-74) ได้เสนอเทคนิคการสอนทักษะการพูดในรูปของกิจกรรมการ

สัมภาษณ์ (Interview) เป็นการพูดคุยซักถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล ข้อความรู้และความคิดเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

Moorwood (1978: 4) เสนอเทคนิคการสอนทักษะการพูดคือ การสนทนา (Dialogue) 
เป็นการฝึกทักษะฟังและพูด โดยเริ่มจากการเลียนแบบตัวอย่างการสนทนาจนสามารถดําเนินการ
สนทนาได้ด้วยตนเอง และกิจกรรมการอภิปรายในช้ันเรียนเพ่ือหาข้อตกลงท่ีเป็นที่ยอมรับของทุกคน
ในกลุ่มในการแก้ปัญหาที่กําหนดให้ 
 
การทดสอบและการประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

ละเอียด จุฑานันท์ (2541: 181-184) ได้แนะนําวิธีการทดสอบทักษะพูดไว้ 2 ลักษณะ 
คือการพูดที่มีการควบคุม สามารถทดสอบได้โดยการให้ตัวแนะที่สามารถมองเห็นได้ เช่น มีรูปภาพ
เป็นสื่อ การให้ตัวแนะที่เป็นคําพูด เช่น ผู้สอนพูดประโยคแล้วแสดงคําตอบด้วยสีหน้าท่าทางให้ผู้เรียน
ตอบตามลักษณะท่าทางน้ัน ให้ฟังบทสนทนาแล้วพูดรายงานเร่ืองที่ฟัง ให้แสดงเป็นผู้สัมภาษณ์แล้ว
จดบันทึกข้อมูลจากการพูดสัมภาษณ์ ส่วนอีกลักษณะหน่ึงเป็นการพูดอย่างอิสระในสถานการณ์การ
สื่อสารอย่างแท้จริง โดยให้ผู้เรียนบรรยายเหตุการณ์ในภาพชุด ให้พูดตามหัวข้อที่กําหนดให้  ให้พูด
บรรยายวัตถุอย่างหนึ่งโดยใช้ภาษที่เรียน การสนทนาและสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสม นิยมใช้และ
เป็นธรรมชาติมากที่สุด 

Finocchiaro and Sako (1983: 139-143) ได้แนะนําวิธีการทดสอบทักษะการพูด ไว้ว่า 
ให้พูดประโยคสั้น ๆ ตามเทป ให้อ่านออกเสียงประโยคต่าง ๆ ให้บรรยายลักษณะของวัตถุสิ่งของต่าง 
ๆ จากภาพที่กําหนด ให้บรรยายวัตถุ เหตุการณ์ต่าง ๆ พูดตามหัวข้อทีกําหนดให้ และให้นักเรียนตอบ
คําถามในการสัมภาษณ์ 

นอกจากน้ี Fioncchiaro and Brumfit (1983: 197-198) ได้แนะนําวิธีการทดสอบ
ทักษะการพูดไว้เพ่ิมเติมอีกหลายวิธี คือ ให้อ่านข้อความ โคลง หรือบทสนทนาที่นักเรียนเคยเรียน
มาแล้ว ให้พูดตามบทบาทในบทสนทนา ให้ตอบคําถามประโยคต่าง ๆ ที่กําหนดให้ ให้อ่านข้อความ
หรือเน้ือเร่ืองที่นักเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน ให้ถามคําถามจากข้อความที่กําหนดให้ ให้เปลี่ยนรูป
ประโยคต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดให้ ให้พูดประโยคสั้น ๆ ที่ได้ความหมายเหมือนกับที่เจ้าของภาษาใช้กัน 
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ให้ต้ังคําถามจากเรื่องที่อ่าน ให้พูดหรือเล่าถึงสิ่งที่ควรจะทําในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เล่าเก่ียวกับ
กิจวัตรประจําวัน ให้วิจารณ์หรือแสดงความคิดเป็นต่อเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ฟังมา และให้วิจารณ์เรื่องที่
เพ่ือนพูดไปแล้ว 
 
การประเมินผลทักษะการพดูภาษาอังกฤษ 

การประเมินผลทักษะการพูด มีนักการศึกษาหลายท่านเสนอแนวทางการประเมินโดย
กําหนดองค์ประกอบของการพูดที่จะประเมิน ดังน้ี 

Oller (1979: 320-326) และ Clark (1972: 93) แบ่งองค์ประกอบการพูด เป็น 5 ด้าน 
คือ สําเนียง ไวยากรณ์ ศัพท์ ความคล่องแคล่ว และความสามารถเข้าใจคําพูดผู้อ่ืนเรียกช่ือว่า แบบ 
“FSI” (The Foreign Service Institute)  

Linder (1977: 6-7) แบ่งองค์ประกอบการพูดเป็น 4 ด้าน คือ ความคล่องแคล่ว ความ 
สามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ปริมาณของข้อความในการสื่อสาร และคุณภาพของข้อความท่ีนํามาสื่อสาร 

Schulz and Bartz (1975: 18-22) แบ่งองค์ประกอบของการพูดเป็น 5 ด้าน คือ ความ
เข้าใจ ความคล่องแคล่ว ปริมาณของข้อมูลที่สามารถสื่อสารได้ คุณภาพของข้อความที่นํามาสื่อสาร 
และความพยายามในการสื่อสาร 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทักษะการพูดเป็นการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายด้วยคําพูดในรูปของ
การส่งสาร เป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่ควรจะทดสอบวัดความสามารถภาคปฏิบัติด้วยแบบทดสอบ
วัดตรง (Direct Test) คือการวัดสภาพที่แท้จริงของการใช้ภาษาโดยตรง ส่วนการประเมินผลทักษะ
การพูดน้ันองค์ประกอบการพูดจะมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
สามารถเลือกนําไปใช้ประเมินผลทักษะการพูดได้ตามความเหมาะสม 
 
แบบประเมินทักษะการพูด 

อัจฉรา วงศ์โสธร (2544: 45-50) กล่าวว่า การให้คะแนนดิบหรือเปอร์เซ็นต์ยังไม่มี
ความหมายชัดเจน การระบุระดับความสามารถทางภาษาของผู้สอบ ได้แก่ความสามารถในการส่งสาร
และรับสาร โดยที่นักวัดผลทางภาษาจึงนิยมการให้คะแนนเป็นระดับ ซึ่งที่นิยมใช้มี4 แบบ คือ 

1. แบบของ Carroll เป็นการประเมินแบบ Nine point language Band System เพ่ือ
กําหนดระดับการแสดงออกในการส่งสารและรับสารทางภาษาหรือหลายอย่างรวมกันประกอบด้วย 9 
ระดับ ต้ังแต่ระดับเร่ิมเรียนจนถึงระดับที่มีความสามารถเท่ากับเจ้าของภาษาคือระดับ 9 ซึ่งเป็นระดับ
สูงสุด ความหมายของระดับในการวัด  

ระดับ 9 ผู้เช่ียวชาญในการใช้ภาษา คือใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษา มีความถูกต้อง
และมีลีลาภาษา ใช้สํานวนได้เหมือนภาษาของตนเอง  
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ระดับ 8 ระดับผู้ใช้ภาษาได้ดีมาก พูดหรือเขียนเร่ืองราวได้ชัดเจนและมีเหตุมีผลด้วย
ลีลาและตัวช้ีทีเ่หมาะสม มคีวามสามารถทัดเทียมกับพวกนักทวิภาษา  

ระดับ 7 ระดับผู้ใช้ภาษาได้ดี สามารถเข้าใจสถานการณ์ส่วนใหญ่ในสิ่งแวดล้อมทีใ่ช้
ภาษาอังกฤษเป็นประจํา มีความไม่เข้าใจหรือมีข้อจํากัดทางภาษาเป็นครั้งคราวแต่ไม่เป็นอุปสรรคใน
การสื่อสาร 

ระดับ 6 ระดับผู้ใช้ภาษาได้ สามารถเข้าใจสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้แต่ยังขาดความ
คล่องแคล่วและความถูกต้อง บางครั้งเข้าใจผิดหรือมีข้อผดิทางภาษาที่สําคัญๆ  

ระดับ 5 ระดับผู้ใช้ภาษาได้พอประมาณ สามารถติดต่อสื่อสารทั่วๆไปได้แต่มักใช้
ภาษาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  

ระดับ 4 ระดับผู้ใช้ภาษาได้น้อย ขาดลีลา ความคล่องแคล่วและความถูกต้อง สื่อสาร
ได้ยากลําบาก บางคร้ังเข้าใจผิดเน่ืองจากสําเนียงและไวยากรณ์แต่ไม่ถึงกับล้มเลิกกลางคัน 

ระดับ 3 ระดับผู้ใช้ภาษาได้จํากัดมาก มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวันที่
ดีกว่าระดับเร่ิมเรียนแต่ระดับทักษะไม่สามารถใช้ในการสือ่สารอย่างต่อเน่ืองกันได้  

ระดับ 2 ระดับผู้ใช้ภาษาได้เล็กน้อย ใช้ภาษาได้ตํ่ากว่าระดับที่สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันสื่อสารได้เป็นคําๆ  

ระดับ 1 ระดับผู้ใช้ภาษาไม่ได้ดี ไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้  
2. แบบของ Wilkins เป็นการประเมินผลความสามารถของผู้ใช้ภาษา 7 ระดับ ดังน้ี  

ระดับที่ 1 ไม่มีความรู้กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สําเนียงพูดเป็นสําเนียงแบบไทย
ล้วนสามารถที่จะพูดบางข้อความหรือบางคําได้ในวงจํากัด เช่น พูด Good morning, Good bye ได้
โดยที่เจ้าของภาษาผู้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาของคนต่างชาติพอฟังเข้าใจได้บ้าง และการใช้ภาษา 
อังกฤษสั้นๆน้ีจําเป็นต้องใช้ท่าทางและมือประกอบเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ 

ระดับที่ 2 มีความสามารถอ่านออกเสียงได้ พูดภาษาอังกฤษได้โดยอาศัยการท่องจํา
เพ่ือบอกความต้องการของตนโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงคําที่ท่องจําไว้ ไม่สามารถใช้ภาษาเพ่ือ 
การส่ือสารสื่อความหมายหรือสร้างสรรค์ได้ มีการพูดติดตะกุกตะกัก มีที่ผิดไวยากรณ์และ การออก
เสียงบ่อยครั้งต้องพูดไปแก้ไขไป และเมื่อมีผู้มาพูดด้วยจะมีการตอบที่ช้ามาก ผู้ที่พูดด้วยต้องคอย
พยายามช่วยให้พูดต่อไปได้  

ระดับที่ 3 สามารถพูดเรื่องทั่วๆไปได้โดยใช้ความรู้ทางไวยากรณ์ สร้างประโยคง่ายๆ
เจ้าของภาษาพอฟังเข้าใจ ยังมีการใช้ไวยากรณ์ผิดๆและเสียงที่ใช้ยังแปร่งอยู่ มีการพูดช้าๆอย่างไม่
แน่ใจและเมื่อตอบคําถามต้องใช้เวลาคิดก่อนตอบเพ่ือไม่ให้พูดผิดๆจนเกินไป ผู้ฟังมีความลําบากใน
การฟังเพ่ือให้เข้าใจได้  
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ระดับที่ 4 สามารถที่จะพูดเพ่ือสื่อความหมายโดยให้ผู้ฟังเกิดความสับสนไม่เข้าใจ
น้อยมาก สามารถเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องตามลําดับเหตุการณ์ได้ เช่น เล่าประวัติคนได้แต่ยังไม่สามารถ
พูดต่อเน่ืองเพ่ือการแสดงเหตุผลโต้แย้งและมักจะนิ่งเฉยไม่พูดขณะที่เจ้าของภาษาอภิปรายกันยกเว้น
ว่ามีผู้พูดด้วยแบบตัวต่อตัวและมักจะขอใช้ภาษาไทยถ้าเป็นไปได้ การพูดมีที่ผิดไวยากรณ์น้อยลงแต่
ยังคงมีการใช้สํานวนและลีลาภาษาผิดๆ สําเนียงพูดยังคงสําเนียงไทยอยู่มาก และเมื่อพูดยังมีที่ผิด
เพราะนึกศัพท์ไม่ออก มีความคล่องในการพูดและการโต้ตอบที่จะทําให้ผู้ฟังไม่ลําบากที่จะสนทนาด้วย
และยังต้องการให้ผู้ที่ตนพูดด้วยช่วยเป็นตอนๆเมื่อพูดขัด 

ระดับที่ 5 สามารถพูดสื่อความหมายได้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถแสดงข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึงได้ถึงแม้จะยังขาดความคล่องเหมือนเจ้าของภาษาเม่ือพูดเรื่องซับซ้อนลึกซึ้ง 
ต้องคิดเตรียมก่อนพูดหรือหยุดที่พูดไว้เพ่ือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้พูดได้ใจความดีกว่าเดิมมีการใช้
ไวยากรณ์ผิดน้อยมากที่ผิดมักจะเป็นสํานวนหรือวิธีการพูดมากกว่า ผู้ที่สนทนาด้วยมักต้องซักถามเป็น
คร้ังคราวเพ่ือให้ได้ใจความที่กระจ่างขึ้น 

ระดับที่ 6 มีความสามารถที่จะพูดสื่อความหมายในทุกสถานการณ์ด้วยความ
คล่องแคล่วชัดเจน สามารถพูดโต้แย้ง พูดเน้นและพูดขยายความโดยเปลี่ยนเร่ืองที่พูดได้ทุกขณะ ผู้ที่
ฟังก็ฟังด้วยความเข้าใจและไม่ต้องช่วยผู้พูด ในการใช้ภาษาระดับน้ีผู้พูดมีที่ผิดไวยากรณ์ ใช้ศัพท์ผิด
หรือนํ้าเสียงแบบไทยๆและสํานวนที่ผิดเพราะอิทธิพลภาษาไทยน้อยมากจนแทบสังเกตไม่ได้  

ระดับที่ 7 พูดคล่องและชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษา มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือ
วัตถุประสงค์ต่างๆและในสถานการณ์ต่างๆเหมือนเจ้าของภาษาพูดทุกอย่าง ความสามารถระดับน้ี
มักจะเป็นของผู้ที่ได้เคยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมานานปี 

3. แบบของ Foreign Service Institute เป็น scale การให้คะแนนความสามารถใน 
การพูด (Oral proficiency) โดยแบ่งระดับความสามารถในการพูดเป็น 5 ระดับ คือ  

ระดับที่ 1 สามารถใช้ภาษาเพ่ือสนทนาในชีวิตประจําวันหรือทางธุรกิจ เช่น การ
เดินทางสามารถถามและตอบในเรื่องที่มีความคุ้นเคย แต่เน่ืองจากมีความจํากัดทางด้านประสบการณ์
ทําให้เข้าใจประโยคคําถามและบอกเล่าธรรมดาได้ สามารถเข้าใจภาษาในระดับช้ากว่าปกติ มีการพูด
ช้าๆ คําศัพท์ที่จะใช้ในการสนทนาไม่เพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็น ถ้าจะพูดก็เป็นเรื่องเบ้ืองต้น
เท่าน้ัน ออกเสียงไวยากรณ์ยังผิดๆอยู่แต่สามารถสื่อสารได้กับเจ้าของภาษาที่เคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการเรียนภาษาของชาวต่างชาติ สามารถสั่งอาหารธรรมดาๆ ถามที่พักหรือบ้านเช่า ถามหรือ
บอกทิศทางซื้อของและบอกเวลาได้  

ระดับที่ 2 สามารถใช้ภาษาได้ในสังคมแต่ในวงจํากัดเฉพาะอาชีพ มีความมั่นใจใน 
การใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้ เช่น การสนทนาในชีวิตประจําวัน อาชีพ ครอบครัว
และเรื่องราวของตนเอง ส่วนการพูดในด้านอาชีพยังต้องการความช่วยเหลือเมื่อพูดเร่ืองยากๆ 
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สามารถจับใจความสําคัญในบทสนทนาทั่วๆไป รู้คําศัพท์พอที่จะแสดงความรู้สึกแต่ภาษายังไม่
กะทัดรัด สําเนียงแม้จะยังผิดอยู่บ้างแต่เข้าใจง่าย สามารถบอกวิธีทําสิ่งต่างๆในข้ันต้นได้ถูกต้อง
พอสมควร มีการใช้ไวยากรณ์ผิดอยู่บ้าง  

ระดับที่ 3 สามารถพูดได้ถูกต้องทั้งไวยากรณ์และคําศัพท์ในการสนทนาอย่างเป็นพิธี
การและแบบเป็นกันเองในเร่ืองเก่ียวกับสังคม อาชีพและวิชาการ สามารถอภิปรายในหัวข้อที่สนใจ
และเฉพาะสาขาวิชาอย่างมีเหตุผล สามารถเข้าใจภาษาที่มีความเร็วในอัตราปกติ รู้คําศัพท์มาก
พอที่จะคุยโดยไม่ต้องคิดหาคําศัพท์ในขณะพูด สําเนียงยังไม่เหมือนเจ้าของภาษา ใช้ไวยากรณ์ได้
ถูกต้องแม้มีข้อผิดพลาดก็ไม่ได้ทําให้ผิดใจความหรือก่อให้เกิดความรําคาญแก่เจ้าของภาษา  

ระดับที่ 4 ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องเหมาะกับความต้องการในสายอาชีพ
เข้าใจและสนทนาในเร่ืองประสบการณ์ของตนอย่างคล่องแคล่วโดยใช้คําศัพท์ได้ถูกต้องชัดเจน
สามารถโต้ตอบได้ถูกต้องแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย มีข้อผิดน้อย สามารถรับสารและส่งสาร
ได้ดี  

ระดับที่ 5 พูดเหมือนเจ้าของภาษาที่มีการศึกษา ใช้ภาษาได้ดีเป็นที่ยอมรับของ
เจ้าของภาษาที่มีความรู้ในทุกรูปแบบ เช่น รู้ศัพท์มากรวมทั้งสํานวนและภาษาถิ่นและวัฒนธรรม 
 4. แบบของ Clark เป็นระบบการให้คะแนนที่ใช้กับนักเรยีนเมื่อวัดระดับความสามารถของนักเรียน
โดยประมาณแบ่งเป็น 4 ระดับ จากระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับเริ่มเรียนจนถึงระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสื่อสาร 
ไว้ดังน้ี 

การออกเสียง  
1. ยังพูดไม่ได้และโต้ตอบไม่ได้ 
2. ออกเสียงผิดๆ พูดแล้วเข้าใจยาก  
3. ออกเสียงผิดเป็นครั้งคราว แต่โดยทั่วไปแล้วเข้าใจได้ 
4. ออกเสียงถูกต้องและพูดได้เป็นที่เข้าใจ  

คําศพัท์  
1. ใช้คําศัพท์ผิดและโต้ตอบไม่ได้  
2. ใช้คําศัพท์ผิดบ่อยๆ แต่ใช้ศัพท์ในเหตุการณ์นั้นได้  
3. สื่อความหมายได้เป็นส่วนใหญ่ ใช้คําศัพท์ได้เหมาะสม  
4. ใช้คําศัพท์ได้เหมาะสมในทุกสถานการณ์  

ไวยากรณ์  
1. โครงสร้างไวยากรณ์ผิด ไมส่ามารถสื่อสารได้  
2. ใช้ไวยากรณ์เบ้ืองต้นผิด ใช้วลีถูกต้องบ้าง  
3. ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ได้ถูกต้อง มีข้อผิดเล็กน้อย  
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4. ไม่มีข้อผิดทั้งในการใช้ศัพท์หรือโครงสร้าง  
ความคล่อง  

1. พูดแล้วต้องหยุดนานๆ พูดไม่จบประโยคหรือโต้ตอบไม่ได้  
2. พูดๆแล้วพูดต่อไปไม่ได้ พยายามพูดต่อไปโดยเริ่มต้นใหม่  
3. บทสนทนาเป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง บางครั้งยังติดตะกุกตะกัก  
4. บทสนทนาเป็นธรรมชาติ หยุดบ้างเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา 

 
ความสาํคญั 

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535: 167) กล่าวว่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ
และความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้ และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด ดังน้ัน ทักษะการพูดจึงเป็นทักษะท่ี
สําคัญสําหรับบุคคลในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดนับว่าสําคัญและจําเป็นมาก เพราะผู้ที่พูดได้ย่อมสามารถฟังผู้อ่ืนพูด
ได้เข้าใจ และยังช่วยให้การอ่าน และการเขียนเข้าใจง่ายขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ทักษะการพูดเป็น
ทักษะที่ซับซ้อน ต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นเวลานาน ไม่ใช่เกิดจากการเข้าใจแล้วจดจําเท่าน้ัน 

 
ข้อควรคํานึง 

สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2535: 54-55) กล่าวถึงข้อควรคํานึงในการสอนทักษะฟัง-พูด 
ดังน้ี 

1. ผู้เรียนต้องมีความรู้ในด้านการออกเสียง การเลือกความหมายและกฎเกณฑ์ไวยากรณ์
ของภาษา และสามารถนําสิ่งที่เรียนไปใช้ในสถานการณ์จริง กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะทาง
ภาษาศาสตร์ และทักษะทางการสื่อสาร 

2. ครูควรเลือกเนื้อหาท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน ควรเน้นบทสนทนาที่ไม่
เป็นทางการก่อนบทสนทนาที่เป็นทางการ ควรเป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาที่ใช้จริงในชีวิตประจําวัน 
รู้จักว่า บทสนทนานี้ใครพูดกับใครพูดเรื่องอะไร ที่ไหน อย่างไร 

3. บรรยากาศในการสอนทักษะฟัง-พูด ควรเป็นบรรยากาศที่ไม่เครียด ผู้เรียนมีความ
สบายใจ และไม่กระดากอายที่จะพูด 

4. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้กลวิธีที่จะพูดให้ผู้อ่ืนสนใจ เช่น การเร่ิมต้นสนทนา การ
หยุดคิดระหว่างสนทนา การหยุดฟังคู่สนทนา การจบบทสนทนาอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทักษะการพูดเป็นทักษะสําคัญทีผู่้สอนต้องสอนทักษะทางภาษาและ
ทักษะทางการสื่อสารไปพร้อมกันโดยพยายามให้ผู้เรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนไปใช้ได้ในสถานการณ์
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จริงโดยคํานึงถึงความยากง่ายของเน้ือหา การสร้างบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักใช้กลวิธีในการพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดตามสถานการณ์ทีก่ําหนดเพ่ือสร้างความมั่นใจ
ในการที่จะพูดภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 
 
ความหมายของกลวิธีการสือ่สาร 

ในปัจจุบันนักการศึกษาได้ให้ความสามารถในการสื่อสารมากกว่า ความสามารถทางภาษา  
(Ellis, 1982: 73-81)  

คําว่า “กลวิธีในการสื่อสาร” (communication strategies) Selinker (1971: 209-
230) ได้นํามาใช้เป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1972 ในขณะที่กําลังศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ภาษาของ
ผู้เรียนภาษาที่สองซึ่งพบว่า ผู้เรียนมีความพยายามในการพูดสื่อความหมายในขณะท่ีผู้เรียนมีความรู้
ในภาษา เป้าหมายที่จํากัดซึ่งนับว่าการใช้กลวิธีการสื่อสาร ต่อมามีผู้ที่เร่ิมต้นศึกษากลวิธีในการสื่อสาร
อย่างจริงจังคือ Varadi (1980: 59-71) และ Tarone (1981: 288) ซึ่งได้ทําการศึกษากลวิธีในการ
สื่อสารในด้านของปฏิสัมพันธ์ (Interactional perspective) และได้ให้ความหมายของกลวิธีในการ
สื่อสารว่าเป็นความพยายามของคู่สนทนาที่จะสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน 

Faerch and Kasper (1984: 36) มีความคิดเห็นว่า การศึกษาในมุม ของปฏิสัมพันธ์น้ัน
ไม่สามารถครอบคลุมกลวิธีในการสื่อสารได้ทุกประเภท เพราะปฏิสัมพันธ์ไม่สามารถครอบคลุม
ประเภทของการสื่อสารที่ผู้ส่งสารไม้ได้รับการตอบสนองข้อมูลในทันที ดังน้ัน Faerch and Kasper 
จึงได้ศึกษากลวิธีในการสื่อสาร ในมุมมองของภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา โดยให้ความสนใจกับ
กระบวนการทางความคิดในการใช้ ภาษาและได้ให้ความหมายของกลวิธีในการสื่อสารว่า เป็นการ
วางแผนอย่างมีสติของแต่ละบุคคล ในการแก้ปัญหาเพ่ือให้การสื่อสารบรรลเุป้าหมาย 

Ellis (1986: 182) มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับ Faerch and Kasper จึงให้ความหมาย
ของกลวิธีในการสื่อสารว่า เป็นการวางแผนทางจิตวิทยาภาษาศาสตร์ ซึ่งมีอยู่ในความสามารถในการ
สื่อสารของผู้ใช้ภาษา การวางแผนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีสติและใช้ทดแทนการวางแผนผลผลิตทาง
ภาษา (linguistic product) ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถนํามาใช้ได้ 

Corder (1982: 103) ได้ให้ความหมายของกลวิธีในการสื่อสารไว้ว่าเป็นการที่ผู้พูดใช้
เทคนิคอย่างมีระบบในการสื่อความหมายในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากในการสื่อสาร 

Canale (1983: 11) ได้ขยายความหมายของกลวิธีในการส่ือสารในมุมมองที่กว้างขึ้น
กล่าวคือ กลวิธีในการสื่อสารหมายถึงความพยายามของผู้พูดเพ่ือที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

Poulisse (1990: 88 อ้างถึงใน Ellis, 1994: 401) ได้ให้ความหมายของกลวิธีในการ
สื่อสารว่า เป็นวิธีการทีผู้ใช้ภาษาใช้เพ่ือที่จะประสบความสําเร็จในการสื่อความหมายตามที่ต้องการ 
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Gasparro (1996: 319) ได้ให้ความหมายของกลวิธีในการสื่อสารว่า เป็นการแก้ไข
ข้อบกพร่องทางด้านคําศัพท์ของผู้พูดด้วยกระบวนการคิดอย่างมีสติ และกระบวนการทางภาษา 
ศาสตร์ หลังจากที่เกิดความล้มเหลวในการใช้ภาษาตามแผนการพูดที่ต้ังใจในเบ้ืองต้น  

Dornyei (1995: 57-58) และ Scott (1997: 178-179) ได้ขยายขอบเขตของความหมาย
ของกลวิธีในการสื่อสารโดยพิจารณาว่าปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการสื่อสารน้ัน นอกจากจะเป็น
เพราะการขาดความรู้ในตัวภาษาของผู้พูดหรือคู่สนทนา หรืออาจเพราะผู้พูดต้องการเวลามากขึ้นใน
การคิดหาคําพูดดังน้ันผู้พูดจึงต้องใช้ความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาโดยการใช้กลวิธีขอเพ่ิมเวลาเพ่ือ
ช่วยให้ผู้พูดได้มีเวลาในการคิดและทําให้การสื่อสารสามารถดําเนินต่อไปได้  

จากความหมายของกลวิธีการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เป็น
กระบวนการหรือวิธีการที่ใช้หรือแก้ปัญหาในการสื่อสาร เพ่ือให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมาย  

นอกจากความหมายของกลวิธีการส่ือสารข้างต้นแล้ว ยังสามารถแบ่งให้ความหมายของ
กลวิธีการส่ือสารมีสองแนว คือ ความหมายในแง่ปฏิสัมพันธ์และความหมายในแง่ภาษาศาสตร์เชิง
จิตวิทยา 
 
ความหมายในแง่ปฏิสัมพันธ ์

ผู้เร่ิมการให้ความหมายของกลวิธีการสื่อสารในแนวนี้ คือ ทาโรน (Tarone, in Faerch 
and Kasper, eds., 1984: 65) กล่าวว่า กลวิธีการสื่อสารคือเทคนิควิธีที่คู่สนทนาพยายามที่จะสื่อ
ความหมายให้เข้าใจตรงกันในสภาพท่ีมีข้อจํากัดในการใช้โครงสร้างทางภาษาศาสตร์ (linguistic 
structures) และโครงสร้างทางกฎเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์สังคม (sociolinguistic  rule structures) 
ผู้สื่อสารและผู้รับสารจึงเช่ือมช่องว่างที่เกิดข้ึนในการสื่อสาร กลวิธีที่สามารถใช้เช่ือม ช่องว่างน้ี ได้แก่ 
เทคนิคการใช้คําใกล้เคียง (approximation) การทําท่าใบ้ (mime) และการพูด อ่อมค้อม 
(circumlocution) ส่วนกลวิธีที่ไม่สามารถเช่ือมช่องว่างน้ีได้คือการละทิ้งข้อความ (message 
abandonment) และการหลีกเลี่ยง (avoidance) 

นอกจากน้ีทาโรน (Tarone, in Faerch and Kasper, eds., 1984: 65) ได้เสนอลักษณะ
ของกลวิธีการสื่อสารไว้สามประการ ดังน้ี 

1. ผู้พูดต้องการสื่อความหมายอย่างใดอย่างหน่ึงไปยังผู้ฟัง 
2. ผู้พูดเช่ือว่าตนเองไม่มีความรู้เก่ียวกับบริบทการใช้ภาษาและเน้ือหาภาษาเพียงพอที่จะ

สื่อความหมายอย่างใดอย่างหน่ึง หรือถ้ามีก็เช่ือว่าไม่ตรงกับความรู้ของผู้ฟัง 
3. ผู้พูดจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยง คือการไม่พยายามสื่อความหมายนั้นอีกต่อไป หรือ

พยายามหาทางเลือกที่จะสื่อความหมายน้ันให้ได้และจะหยุดความพยายามท่ีจะสื่อสารเมื่อผู้ส่งสาร
และผู้รับสารมีความเข้าใจสิ่งที่สื่อตรงกัน 



23 

 

คอร์เดอร์ (Corder, in Faerch and Kasper, eds.,  1984: 17) ให้ความหมายของกลวิธี
การส่ือสารว่า กลวิธีการสื่อสารเกิดจากการขาด ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายในการสื่อสารกับวิธี 
การในการสื่อสาร บางคร้ังผู้เรียนต้องการจะสื่อความหมายบางอย่าง แต่เน่ืองจากมีข้อจํากัดทางด้าน
ความรู้ภาษาศาสตร์จึงไม่สามารถส่ือ ความหมายน้ันได้ เมื่อผู้เรียนเผชิญกับปัญหานี้ในขณะมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ผู้เรียนจึงมีการเลือกอยู่ สองทาง คือ  ปรับความหมายเดิมให้ง่ายต่อการพูด ซึ่งเป็นการ
ปรับเป้าหมายการสื่อสารให้เข้ากับวิธีการสื่อสารและหาวิถีทางอ่ืนในการสื่อความหมายให้ได้
เหมือนเดิม  

Si-Qing (1990: 157) กล่าวว่ากลวิธีการสื่อสารคือ วิธีการท่ีผู้เรียนภาษาที่สองใช้เมื่อ
ประสบปัญหาในการสื่อสารและไม่สามารถส่ือสารได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีการใน
การสื่อสารมีปัญหา อาทิเช่น ผู้เรียนขาดความรู้ด้านองค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ เป็นต้น 

จากความหมายต่าง ๆ สามารถสรุปความหมายของกลวิธีการสื่อสารในแง่ปฏิสัมพันธ์ได้ว่า
เป็นเทคนิควิธีที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารใช้แก้ปัญหา ที่เกิดจากความบกพร่องทางภาษาของตนเองท่ี
เกิดขึ้นในระหว่างการสื่อสาร 
 
ความหมายในแง่ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา 

ในความหมายในแง่ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยามีผู้ให้ความหมายไว้ เช่น แฟร์ช แอนด์ คาส
เปอร์  (Faerch and Kasper, in Faerch and Kasper, eds., 1984: 31-36) กล่าวว่า กลวิธีการ
สื่อสาร คือ แผนการที่ผู้ใช้ภาษาใช้เพ่ือแก้ปัญหาบางอย่างเพื่อให้สื่อสารได้บรรลุตาม เป้าหมาย 
บางครั้งผู้พูดไม่สามารถสื่อสารตามท่ีต้องการได้เน่ืองจากไม่มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ที่จําเป็นต้องใช้ 
ดังน้ัผู้พูดจึงต้องวางแผนการใช้ภาษาเชิงกลวิธีขึ้นมาแก้ปัญหาเหล่าน้ี  

Bialystok (1990: 1-5) ได้ให้ความหมายของกลวิธีการ สื่อ สารว่าเป็นการที่ผู้สื่อสารไม่
สามารถสื่อสารในภาษาที่สองได้คล่องแคล่วเช่นเดียวกับการสื่อสารในภาษาแม่เน่ืองจากผู้สื่อสารมี
ความสามารถด่านองค์ประกอบภาษาในภาษาที่สองจํากัดองค์ประกอบภาษาเหล่าน้ีได้แก่ ศัพท์ 
โครงสร้าง วลี คําเช่ือม ประโยคหรือสํานวนซึ่งเป็นช่องว่างในการส่ือสาร ความพยายามที่จะปิด
ช่องว่างน้ีก็คือการใช้กลวิธีการสื่อสารมาช่วยเพ่ือให้การสื่อสารบรรลุเป้าหมายได้ 

จะเห็นได้ว่าการใช้กลวิธีการสื่อสารตามการให้ความหมายในแง่ปฏิสัมพันธ์น้ันเกิดขึ้น 
ระหว่างที่คู่สนทนาพูดโต้ตอบกันแล้วมีปัญหาในการสื่อสารเกิดข้ึน ส่วนการใช้กลวิธีการสื่อสาร ตาม
ความหมายในแง่ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยานั้นเป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหาในการสื่อสาร ซึ่ง อาจเป็น
ปัญหาของผู้พูดคนใดคนหน่ึงเพียงฝ่ายหน่ึงฝ่ายเดียวโดยไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นระหว่างการสนทนา   
กลวิธีในการสือ่สารคือเทคนคิ วิธีการ และความพยายามอันเกิดจากการวางแผนอย่างมีสติของผู้พูดที่
จะสื่อความหมายในสถานการณ์ที่ผู้พูดต้องเผชิญกับปัญหาและความยากลําบากอันเกิดจากการขาด
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ความรู้ทางภาษาของผู้พูดหรือคู่สนทนา หรอือาจจะเกิดจากการที่ผู้พูดต้องการเวลาที่มากข้ึนในการ
คิดวางแผนการพูด  นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว   กลวิธีในการสื่อสารยังเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
 
ประเภทของกลวิธีการสื่อสาร 

Tarone (1981: 286-287) ได้แบ่งประเภทของกลวิธีในการสื่อสารตามแนวคิด ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ออกเป็นห้าประเภท ได้แก่ 

1. การถอดความ (paraphrase) ได้แก่ 
1.1 การใช้คําใกล้เคียง   (approximation) เป็นการใช้คําหรือโครงสร้างที่ผู้พูดเองก็

ทราบว่าเป็นคําที่ไม่ถูกต้อง แทนคําหรือโครงสร้างที่ต้องการกล่าวถึงแต่คําหรือโครงสร้างน้ันมี
ความหมายใกล้เคียงและตรงตามความต้องการของผู้พูด เช่น ใช้คําว่า “pipe” แทนคําว่า 
“waterpipe” เป็นต้น 

1.2 การสร้างคําใหม่ (word coinage) เป็นการใช้คาํที่ผู้พูดคิดข้ึนมาใหม่เพ่ือใช้สื่อ
ความหมายตามท่ีต้องการ เช่น ใช้คําว่า “airball’ แทนคําว่า “balloon” เป็นต้น 

1.3 การพูดอ้อมค้อม (circumlocution) เป็นการที่ผู้พูดบรรยายลักษณะ หรือ
องค์ประกอบของวัตถุหรือการกระทําแทนการใช้คําหรือโครงสร้างที่เหมาะสมในภาษาเป้าหมาย เช่น 
“She is uh, smoking something. I don’t know what its name. That’s, uh, Persian, and 
we use in Turkey, a lot of” 

2. การขอยืมคํา (borrowing) ได้แก่ 
2.1 การพูดแปลคําต่อคํา (literal  translation) เป็นการที่ผู้พูดแปลคําศัพท์คําต่อ 

คําจากภาษาแม่ เช่น ผู้พูดพูดว่า “He invites him to drink” แทน “They toasted one 
another.” 

2.2 การพูดภาษาแม่ปนกับภาษาที่สอง (language switch) เป็นการที่ผู้พูดใช้คําใน
ภาษาแม่โดยปราศจากการแปล เช่น ใช้คําว่า “Balon” แทน “balloon” “tirtil” แทน 
“caterpillar” เป็นต้น 

3. การขอความช่วยเหลือ (appeal for assistance) เป็นการที่ผู้พูดขอความช่วยเหลือ 
ในคําศัพท์ที่ตนไม่ทราบจากผู้ฟัง เช่น พูดว่า “What is this? What called?” เป็นต้น 

4. การทําท่าใบ้ (mime) เป็นการที่ผู้พูดใช้ท่าทาง แทนคําพูด เช่น ผู้พูดปรบมือ แทนการ
สื่อความหมายของคําว่า “applause” เป็นต้น 

5. การหลีกเลี่ยง (avoidance) ได้แก่ 
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5.1 การหลีกเลี่ยงหัวข้อการสนทนา (topic avoidance) เป็นการที่ผู้พูดพยายามไม่
พูดเก่ียวกับหัวข้อสนทนาที่ตนเองไม่มีความรู้ด้านคําศัพท์หรือโครงสร้างประโยค 

5.2 การยกเลิกข้อมูลที่สนทนา (message abandonment) เป็นการที่ผู้พูดเร่ิมต้น 
การสนทนาเก่ียวกับหัวข้อหน่ึง ๆ แล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ จึงได้หยุดการสนทนาลง 
กลางคัน 

เบียลีสต็อค (Bialystok, in Faerch and Kasper, eds., 1984: 105-107) ได้แบ่งกลวิธี
การสื่อ การสื่อที่นักเรียนดังกล่าวใช้เป็นสองชนิด คือ 

1. กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่ (L1-based strategies) ประกอบด้วย 
1.1 การเปลี่ยนภาษา (language switch) คือ การสอดแทรกคําหรือวลีที่เป็นภาษา

แม่เข้าไปในภาษาเป้าหมาย ดังตัวอย่าง Il y a deux candles sur la cheminee 
1.2 การทําให้เป็นภาษาต่างประเทศ (foreignizing) คือ การสร้างสรรค์คําท่ีไม่

ปรากฏอยู่หรือไม่เหมาะสมตามบริบทในภาษาที่สอง โดยการปรับลักษณะทางด้านหน่วยคําหรือหน่วย
เสียงในภาษาที่สองใช้กับในภาษาแม่ เช่น พูดว่า Il y a une cloche sur la cheminee cloche คือ
การออกเสียงคํา clock ในภาษาอังกฤษตามภาษาฝร่ังเศส ผลก็คือ ได้คําที่มีจริงใน ภาษาฝร่ังเศส 
(church bell) แต่ไม่เหมาะสมกับบริบท 

1.3 การแปลตรงตัว (transliteration) คือ การแปลจากภาษาแม่มาเป็นภาษาที่ สอง
เช่น place du feu ในภาษาฝร่ังเศส และเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า fireplace 

2. กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาที่สอง (L2 – based strategies) คือ 
2.1 การใช้ความหมายใกล้เคียง (semantic contiguity) คือการใช้คําที่มีลักษณะ

ทางความหมายบางประการคล้ายกัน เช่น การใช้ chaise (chair) แทน tabouret (stool) 
2.2 การบรรยาย (description)  มี 3 ชนิด  คือ 

2.2.1 การบรรยายลักษณะทั่วไป เช่น สี ขนาด วัสดุ รูปทรง รูปร่าง เช่น การพูด
ว่า It is round. It is something that hangs on the wall. 

2.2.2 การบรรยายลักษณะเฉพาะ มักอธิบายโครงสร้างพ้ืนผิว เช่นการพูดว่า It 
has four legs. ต่าง ๆ 

2.2.3 การบรรยายหน้าที่หรือการใช้ประโยชน์ของสิ่งของต่างๆ หรือการกระทํา 
2.3 การสร้างคําใหม่ (word coinage) คือการสร้างคําภาษาที่สองขึ้นมาใหม่ โดย

ผู้เรียนใช้ความรู้เชิงความคิดรวบยอด และความรู้เก่ียวกับหน่วยคําในภาษาที่สอง เช่น การ ใช้ -ot ต่อ
คํา heure (time) เป็น heurot (clock) 

Donyei (1995: 57-58) ได้ศึกษาการแบ่งแยกประเภทกลวิธีในการสื่อสารและจัด
ประเภทของกลวิธีในการสื่อสารออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
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1. กลวิธีการหลีกเลี่ยงหรือการตัดทอน (avoidance or reduction strategies) ได้แก่ 
กลวิธีที่ผู้พูดใช้เพ่ือตัดทอน หรือ เปลี่ยนแปลงการสนทนา แบ่งออกเป็น 

1.1 การละทิ้งข้อมูล (message abandonment) ได้แก่ การละทิ้งข้อมูลในขณะ ที่
การสื่อสารยังไม่สิ้นสุด อาจเน่ืองมาจากการขาดความรู้ทางภาษา 

1.2 การหลีกเลี่ยงหัวข้อการสนทนา (topic avoidance) ได้แก่ การไม่พูดถึง หัวข้อ
ในการสนทนาที่ผู้พูดมีปัญหาในการใช้ภาษา 

2. กลวิธีการทําให้สําเร็จหรือการชดเชย (achievement or compensatory 
strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผู้พูดพยายามใช้ความรู้ทางภาษาที่ตนเองมีอยู่เพ่ือให้ประสบความสําเร็จ 
กลวิธีประเภทนี้ผู้เรียนใช้เพ่ือชดเชยความบกพร่องในความรู้ทางภาษา กลวิธีประเภทนี้ ได้แก่ 

2.1 การพูดอ้อมค้อม (circumlocution) ได้แก่ การบรรยายหรือให้ตัวอย่างวัตถุ 
หรือการกระทําเป้าหมาย เช่น “the thing you open bottles with” แทนคําว่า “corkcrew” 
เป็นต้น 

2.2 การใช้คําใกล้เคียง (approximation) ได้แก่ การใช้คําศัพท์อ่ืนเพ่ือสื่อความได้
ใกล้เคียงที่สุดกับคําศัพท์เป้าหมาย เช่น “ship” แทนคําว่า “sailboat” เป็นต้น 

2.3 การใช้คําที่ใช้ได้ทุกจุดประสงค์ (use of all–purpose words) ได้แก่ การพูด
คําศัพท์ที่ใช้ได้ทุกจุดประสงค์ในระหว่างที่ผู้พูดกําลังคิดหาคําศัพท์ที่ถูกต้องเพ่ือให้เข้ากับบริบทที่กําลัง
พูด  เช่น the overuse of thing, stuff, make, do รวมท้ังการพึมพําโดยใช้คํา like thing, what 
do you call it. 

2.4 การสร้างคําใหม่ (word – coinage) ได้แก่ การสร้างคําศัพท์ที่ไมม่ีในภาษาที่ 2 
เช่น “Vegetarianist” แทนคําว่า “vegetarian” เป็นต้น 

2.5 การใช้อวัจนภาษา (use of nonlinguistic means) ได้แก่ การใช้ท่าทางการ
แสดงออกทางสีหน้า หรือการเลียนเสียง เป็นต้น 

2.6 การพูดแปลคําต่อคํา (literal translation) ได้แก่ การแปลคําศัพท์ สํานวน 
ประสม หรือไวยากรณ์จากภาษาที่หน่ึงไปสู่ภาษาที่สอง 

2.7 การพูดภาษาแม่ปนกับภาษาที่สอง (foreignizing) ได้แก่ การใช้คําในภาษา ที่
หน่ึงด้วยการออกเสียงแบบภาษาที่สอง หรือใช้หน่วยคําแบบภาษาที่สอง เช่น เติมปัจจัยในภาษาท่ี
สองเพ่ือใช้ในภาษาที่หน่ึง 

2.8 การพูดภาษาแม่ด้วยสําเนียงภาษาที่สอง (code switching) ได้แก่ การใช้คําใน
ภาษาที่หน่ึงด้วยสําเนียงภาษาที่หน่ึง หรือการใช้คําในภาษาที่สามด้วยสําเนียงภาษาที่สามในการพูด
ภาษาที่หน่ึง 
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2.9 การขอความช่วยเหลือ (appeal for help) ได้แก่ การเปลี่ยนบทบาทของ การ
สนทนาให้กับคู่สนทนาโดยการขอความช่วยเหลือโดยตรง เช่น “What do you call…? หรือโดยอ้อม 
เช่น พูดด้วยนํ้าเสียงในระดับสูง หยุดพูด ใช้การสัมผสัทางสายตา แสดงสหีน้า ด้วยความสงสัย  เป็น
ต้น 

3. กลวิธีการขอเพ่ิมเวลา (stalling for time-gaining strategies) กลวิธีประเภทน้ี 
ผู้เรียนไม่ได้ใช่เพ่ือชดเชยความบกพร่องทางภาษา แต่เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้เพ่ือขอเพ่ิมเวลาและ ทําให้
การสนทนาดํารงสภาพต่อไป กลวิธีประเภทน้ีได้แก่ การใช้คําเพ่ิมเติมเพ่ือขอเวลาในการคิด หรือการ
ใช้เครื่องมือเพ่ือแสดงความลังเลใจ (Use of Fillers / Hesitation Devices) เช่น “Well” “Now 
let me see.” “As a matter of fact.” เป็นต้น 

คอร์เดอร์ (Corder, in Faerch and Kasper, eds., 1984: 17–18) แบ่งกลวิธีการ 
สื่อสารออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ  

1. กลวิธีการปรับความหมาย (message  adjustment strategies) ซึ่งประกอบด้วย 
การไม่พูดเกี่ยวกับหัวข้อเร่ืองที่ไม่ถนัด  การพูดให้แตกต่างจากความ ต้ังใจเดิมบางส่วน และการลด
การพูดเก่ียวกับหัวข้อเรื่องที่พูดอยู่ให้น้อยลง  

2. กลวิธีการ ขยายแหล่งข้อมูล (resource expansion strategies) ประกอบด้วย การ
ยืมคํา การพูดอ้อมค้อม การใช้ภาษาท่าทาง และการขอความช่วยเหลือ  

Faerch and Kasper (1984: 36-53) ได้แบ่งกลวิธีในการสื่อสารตามแนวคิดด้าน
ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1. กลวิธีการตัดทอน (reduction strategies) เป็นกลวิธีการสื่อสารที่ถูกนํามาใช้เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 

1.1 การตัดทอนทางรูปแบบภาษา (formal reduction) ได้แก่ การตัดทอนในด้าน 
1.1.1 ด้านเสียง (phonological) อาจเน่ืองมาจากความยากในการออกเสียง 

เช่น การหลีกเลี่ยงการออกเสียง / I / หรือ / r/ เป็นต้น 
1.1.2 ด้านหน่วยคํา (morphological) อาจเน่ืองมาจากการไม่รู้หรือกลัว

ข้อผิดพลาด เช่น การหลีกเลี่ยงการใช้ Past Tense เพราะไม่ทราบคํากริยาช่องที่ 2 เป็นต้น 
1.1.3 ด้านไวยากรณ์ (grammatical) อาจเน่ืองมาจากการไม่ทราบกฎเกณฑ์

ไวยากรณ์หรือกลัวข้อผิดพลาด เช่น การหลีกเลี่ยงที่จะพูดการถึงการให้เง่ือนไขของเหตุการณ์เพราะ
ไม่ทราบกฎเกณฑ์เร่ืองประโยคเง่ือนไข (conditional sentence) เป็นต้น 

1.2 การตัดทอนหน้าที่ทางภาษา (functional reduction) ได้แก่ การตัดทอนในด้าน
ต่อไปนี้ 
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1.2.1 การกระทําหรือการปฏิบัติ (actional) เช่น ผู้พูดไม่ทราบวิธีการแนะนํา
บุคคลให้รู้จักกันหรือการริเร่ิมการพูดบทสนทนา จึงหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติสิ่งเหล่าน้ี 

1.2.2 หัวข้อการสนทนา (propositional) อาจเป็นการหลีกเลี่ยงหัวข้อการ 
สนทนาหรือล้มเลิกการสนทนา เพราะผู้พูดไม่ทราบคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ เช่น คําศัพท์ เกี่ยวกับ
การเมือง ดนตรี หรือ เครื่องจักร เป็นต้น 

1.2.3 รูปแบบ (model) การพูดอาจเป็นเพราะผู้พูดไม่ทราบถึงวิธีการพูดตาม 
ทําเนียบภาษาหรือสํานวนเพื่อแสดงความรู้สึก เช่น ผู้พูดไม่ทราบถึงวิธีการใช้ประโยคให้เหมาะสม  
กับบุคคลที่อยู่ต่างฐานะหรือผู้พูดไม่ทราบสํานวนที่จะแสดงความรู้สึกประหลาดใจ ดีใจ หรือเสียใจ    
เป็นต้น 

2. กลวิธีการทําให้สําเร็จ (achievement strategies) เป็นกลวิธีในการสื่อสารที่ใช้ เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสําเร็จในการสื่อความหมาย แบ่งออกเป็น 

2.1 กลวิธีที่ไม่ขอความร่วมมือ (non-cooperative strategies) คือ ผู้พูดเป็นผู้ 
พยายามใช้กลวิธีในการสื่อสารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารด้วยตนเอง ได้แก่ 

2.1.1 กลวิธีการใช้ภาษาแม่และภาษาอ่ืนที่เก่ียวข้อง (L1/L3 strategies) ได้แก่ 
2.1.1.1 การพูดภาษาแม่ปนกับภาษาที่สอง (code switching) เป็นการ

ใช้ภาษาแม่หรือภาษาอ่ืนเข้ามาปนขณะพูดภาษาที่สอง เช่น “We get this from แผงลอย” เป็นต้น 
2.1.1.2 การพูดภาษาแม่ ด้วยสํา เ นียงภาษาที่สอง  ( foreignizing)     

เป็นการออกเสียงคําศัพท์ในภาษาแม่ด้วยสําเนียงภาษาที่สอง เช่น “Do you like Soup Nor Mai?”  
เป็นต้น 

2.1.1.3 การพูดแปลคําต่อคํา (literal translation) เป็นการพูดเรียงคํา 
หรือประโยคอย่างภาษาแม่ เช่น “No have people here.” แทน “There are no people 
here.” เป็นต้น 

2.1.2 กลวิธีการใช้ภาษาที่สองภาษาเดียว (intralanguage strategies) ได้แก่ 
2.1.2.1 การใช้คําอ่ืนแทน (substitution) อาจเป็นเพราะผู้พูดนึก

คําศัพท์คําน้ันไม่ออก จึงนําคําอ่ืนมาใช้แทน เช่น ใช้คาํว่า “if” แทน “whether” เป็นต้น 
2.1.2.2 การใช้คําสรุป (generalization) โดยบอกเป็นชนิด ประเภท

หรือ   หมวดหมู่ เช่น ใช้คําว่า “Animal” แทนคําว่า “Rabbit” หรือ “Flower” แทนคําว่า
“Gladiolus” เป็นต้น 

2.1.2.3 การบรรยาย (description) เป็นการพูดถึงคุณสมบัติทางกาย 
ภาพ เช่น สี ขนาด รูปร่าง เป็นต้น เช่น “Its shape is aquare.” เป็นต้น 
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2.1.2.4 การให้ตัวอย่าง (exemplification) จะเป็นการยกตัวอย่าง
ประกอบ เพ่ือให้ทราบความหมายของคําศัพท์ เช่น “Nantida, Bird Thongchai. Mai, they 
are…………” เป็นต้น 

2.1.2.5 การสร้างคําใหม่ (word coinage) เช่น ใช้คําว่า “Airball” 
แทนคําว่า “balloon” เป็นต้น 

2.1.2.6 การใช้โครงสร้างใหม่ (restructuring) เป็นการเปลี่ยนโครง 
สร้างประโยคใหม่หลังจากได้เริ่มต้นพูดไปแล้ว เพราะไม่สามารถทําให้ประโยคน้ันเสร็จสมบูรณ์ได้
อย่างถูกต้อง เช่น ผู้พูดพูดว่า “I have my clothes wa…..” แล้วเปล่ียนเป็น “My servant 
washes my clothes for me.” แทน เพราะผู้พูดไม่แน่ใจโครงสร้างของประโยคในประโยคเดิม เป็น
ต้น 

2.1.3 กลวิธีการไม่ใช้คําพูด (non-linguistic strategies) แบ่งออกเป็น 
2.1.3.1 การทําท่าใบ้ (mime) เป็นการใช่ท่าทางต่าง ๆ แทนคําศัพท์ที่

ต้องการกล่าวถึง เช่น การแสดงท่าทางปรบมือ เมื่อต้องการสื่อคําว่า “Applause” หรือ “Clap 
hands” เป็นต้น 

2.1.3.2 การเคลื่อนไหวร่างกาย (gesture) อาจเป็นการเคลื่อนไหว
ศีรษะ การพยักหน้า การห่อไหล่ เพ่ือเป็นการสนับสนุน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ในการสนทนา เช่น พยัก
หน้าแทนการกล่าวว่า “Yes, that’s right.” เป็นต้น 

2.1.3.3 การเริ่มด้วยเสียง (sound lnitiation) เป็นการเปล่งเสียงออก 
มาก่อนที่จะมีการพูด หรือเมื่อผู้พูดหยุดการพูดเป็นช่วง ๆ เช่น “um…, er….., mm….., uh…..” เป็น
ต้น 

2.2 กลวิธีขอความร่วมมือ (cooperative strategies) คือ ผู้พูดพยายามจะให้ คู่สน 
ทนาให้ความช่วยเหลือในการสื่อความหมาย โดยผู้พูดอาจจะถามคําถามออกไปโดยตรงเช่น “What 
do you call this in English?” หรือ แสดงการลังเล เว้นช่วงคําพูด พูดซ้ําคําหรือ ประโยคเดิม   
เป็นต้น 

Willems (1987: 355) ได้แบ่งกลวิธีในการสื่อสารออกเป็น 2 ประเภท  
1. กลวิธีการตัดทอน (reduction strategies) แบ่งออกเป็นการตัดทอนในด้านต่อไปนี้ 

1.1 ด้านรูปแบบของภาษา (form) ได้แก่ 
1.1.1 ด้านหน่วยเสียง (phonology) เป็นการหลีกเลี่ยงคําที่มีส่วนหรือกลุ่มเสียง

ที่ยาก 
1.1.2 ด้านหน่วยคํา (morphology) เป็นการหลีกเลี่ยงคําที่ไม่รู้ เช่น ผู้พูดหลีก 

เลี่ยงที่จะคุยเก่ียวกับ yesterday เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบของ Past Tense เป็นต้น 
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1.1.3 ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ (syntax) เป็นการหลีกเลี่ยงการพูดเก่ียวกับโครง 
สร้างของประโยคท่ีตนเองไม่แน่ใจ เช่น หลีกเลี่ยงที่จะพูดเก่ียวกับประโยคเง่ือนไข เป็นต้น 

1.1.4 ด้านคําศัพท์ (lexical) เป็นการหลีกเลี่ยงหัวข้อการสนทนาบางเร่ืองเพราะ
ผู้พูดขาดความรู้ด้านคําศัพท์ที่จําเป็นต่อการสื่อความหมาย 

1.2 ด้านหน้าที่ของภาษา (function) ได้แก่ 
1.2.1 การหลีกเลี่ยงข้อมูล (message avoidance) เช่น พูดว่า “Oh!  I can’t 

say this. Let’s talk about something else.”  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อมูล เป็นต้น 
1.2.2 การแทนที่ความหมาย (meaning replacement) เป็นการพูดโดยใช้คํา

หรือวลีแทนสิ่งที่ต้องการพูดแต่อาจมีความสุภาพน้อยกว่าในการพูดในภาษาแม่ของตน 
1.2.3 การหลีกเลี่ยงหัวข้อการสนทนา (topic avoidance) เป็นการไม่กล่าวถึง

หัวข้อสนทนาน้ันเลย 
2. กลวิธีการทําให้สําเร็จ (achievement strategies) แบ่งออกเป็น 

2.1 กลวิธีการใช้ท่าทาง (paralinguistic strategies) เป็นการใช้ท่าทาง สีหน้าและ
อ่ืน ๆ แทนคําพูด 

2.2 กลวิธีการใช้ภาษาแม่และภาษาที่สองปนกัน (interlingual strategies) เป็นการ
เติมหรือแทรกถ้อยคําภาษาแม่หรือภาษาอ่ืนลงในภาษาที่สอง ได้แก่ 

2.2.1 การขอยืมหรือการพูดภาษาแม่ปนกับภาษาที่สอง (borrowing or code 
switching) เป็นการใช้คําหรือวลีในภาษาแม่ด้วยการออกเสียงแบบภาษาแม่ เช่น พูดว่า “Please Sir, 
have you  a ‘krijtle’  แทนคําว่า “piece of chalk”  เป็นต้น 

2.2.2 การพูดแปลคําต่อคํา (literal translation) เป็นการแปลคําศัพท์สํานวน
หรือคํานามประสม จากภาษาที่หน่ึงไปสู่ภาษาที่สอง เช่น ใช้คําว่า “make it a little” แทนคําว่า 
“Come off it” ใช้คําว่า “Boxcool” แทนคําว่า “Refrigerator” เป็นต้น 

2.2.3 การพูดภาษาแม่ด้วยสําเนียงภาษาท่ีสอง (foreignizing) เป็นการใช้คําใน
ภาษาที่หน่ึงด้วยนํ้าเสียงของภาษาที่สอง 

2.3 กลวิธีการใช้ภาษาท่ีสองภาษาเดียว (intralingual strategies) เป็นการใช้ ภาษา
ที่สองเพียงภาษาเดียว ด้วยกลวิธีการพูดแบบต่าง ๆ ดังน้ี 

2.3.1 การใช้คําใกล้เคียงหรือการสรุป (approximation or generalization) 
เป็นการใช้คําในภาษาที่สองที่มีความหมายร่วมกับคําศัพท์ที่ต้องการสื่อความหมาย เช่นใช้คําว่า 
“Animal” แทนคําว่า “Rabbit” หรือ “Rose” แทนคําว่า “Flower” เป็นต้น 

2.3.2 การสร้างคําใหม่ (word coinage) เป็นการที่ผู้พูดสร้างคําในภาษาที่ สอง
โดยมีพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ที่เรียนมา เช่นคําว่า “Intonate” แทนคําว่า “Intonation” เป็นต้น 
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2.3.3 การถอดความ (paraphrase) ได้แก่ 
2.3.3.1 การบรรยาย (description) เป็นการพูดถึงคุณสมบัติทางกาย 

ภาพของคําศัพท์ที่ต้องการพูดถึง เช่น พูดถึงสี ขนาด มิติ เป็นต้น 
2.3.3.2 การพูดอ้อมค้อม (circumlocution) เป็นการพูดถึงลักษณะ 

เฉพาะของคําศัพท์น้ัน เช่น “It has a motor.” ลักษณะด้านหน้าที่ เช่น “It is used in….” ลักษณะ
ตําแหน่งที่ต้ัง เช่น “You find it in a factory.” ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น “It’s between 
summer and autumn.” เป็นต้น 

2.3.3.3 การให้ตัวอย่าง (exemplification) เป็นการให้นิยามย่อยแทน
นิยามคําศัพท์ที่ผู้พูดไม่สามารถพูดให้ เช่น พูดว่า “Puch” แทนคําว่า “moped” เป็นต้น 

2.3.4 การพึมพํา (smurfing) เป็นการพูดคําที่ปราศจากความหมายเพ่ือเติม
ช่องว่างในระหว่างคิดคําศัพท์ เช่น “thing” หรือ “Whatsit” หรือ “What-do-you-call-it?” เป็น
ต้น 

2.3.5 การแก้ไขตนเอง (self-repair or restructuring) เป็นการสร้าง แผนการ
พูดใหม่เมื่อแผนการพูดเดิมประสบความล้มเหลวในการสื่อสาร 

2.3.6 การขอความช่วยเหลือ (appeals for assistance) ได้แก่ 
2.3.6.1 การพูดตรง ๆ (explicit) เช่น “What d’you call?” หรือ 

“Speak more slowly.” หรือ “I am a foreign.” หรือ “Do you understand?” เป็นต้น 
2.3.6.2 การพูดโดยนัย (implicit) อาจใช้การหยุดนํ้าเสียง การพูดลาก

เสียง การพูดซ้ํา หรือผู้พูดอาจพูดว่า “I don’t know what to call this” เป็นต้น 
2.3.6.3 การตรวจสอบโดยใช้คําถาม (checking question) เป็นการทํา

ให้แน่ใจสิ่งที่ผู้พูดเข้าใจถูกต้องหรือไม่ โดยการใช้คําถามว่า “Do I hear you say…?” หรือ “Are 
you saying  that …?” เป็นต้น 

2.3.7 การริเร่ิมการแก้ไข (initiating repair) เช่น ผู้พูดพูดว่า “I am sorry, 
there must be some misunderstanding.” หรือ “Does…..mean…..?” หรือ “ took it to 
mean….” หรือ “I hope you don’t mind my asking….” เป็นต้น 

Bygate (1995: 42-48) ได้แบ่งกลวิธีในการสื่อสารออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
1. กลวิธีการทําให้สําเร็จ (achievement strategy) ได้แก่ หมายถึงความพยายามท่ีจะ

หาวิธีการสื่อข้อมูลของตนซึ่งสามารถทําโดยการเดา การใช้สัญชาตญาณ ความรู้สึก การแสดงออกใน
สิ่งที่ผู้เรียน จําได้ หรือใช้การแสดงความเหมือนหรือความคล้ายคลึง กลวิธีการทําให้สําเร็จสามารถ
แบ่งออก ได้ดังน้ี 
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1.1 กลวิธีการเดา (guessing strategy) ได้แก่ การที่ผู้พูดทดลองใช้คําซึ่งไม่ทราบ 
หรือไม่แน่ใจ โดยการใช้ความรู้ทางหน่วยคําของภาษา ในการทําเช่นน้ีผู้พูดมีความหวังว่าจะ สามารถ
ใช้คําหรือสํานวนที่คู่สนทนาจะจําและเข้าใจ กลวิธีการเดามีหลายประเภท ได้แก่ 

1.1.1 พูดพูดออกเสียงคําในภาษาแม่ ราวกับว่าคําน้ันเป็นภาษาเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่น ชาว ฝร่ังเศสที่ พูดภาษาอังกฤษพูดออกเสียงคําฝรั่ งเศสคําว่า “manoeuvre”          
ด้วยสําเนียงภาษาอังกฤษ ใน ระหว่างการพูดภาษาอังกฤษ 

1.1.2 การขอยืมคํา (borrow) ได้แก่การทีผู้พูดขอยืมคําจากภาษาแม่ โดย
ปราศจากการเปลี่ยนคําน้ันด้วยวิธีการใด ๆ ตัวอย่างเช่น ผู้พูดชาวอังกฤษพูดว่า “II y a deux 
candles sur la cheminee” 

1.1.3 การพูดแปลคําต่อคํา (literal translation) ได้แก่การที่ผู้พูดพูดเรียงคํา
ตามแบบของภาษาแม่ ตัวอย่างเช่น ชาวฝรั่งเศสพยายามพูดคําว่า “crescent” แทนคําว่า 
“croissant” แต่การพูดเช่นน้ีก็ไม่อาจทําให้คู่สนทนาเข้าใจได้ เป็นต้น 

1.1.4 การสร้างคําใหม่ (coin a word) ได้แก่ การที่ผู้พูดสร้างคําในภาษา 
เป้าหมายขึ้น ด้วยความหวังว่าคู่สนทนาอาจจะเข้าใจคําที่ต้องการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ผู้พูด พูดว่า 
“airball” แทนคําว่า ‘balloon” 

1.2 กลวิธีการถอดความ (paraphrase strategy) ได้แก่ การท่ีผู้พูดใช้ความรู้ที่มีต่อ
คําศัพท์ในภาษาเป้าหมายในการค้นหาทางเลือกอ่ืนในการพูดคําศัพท์ที่ผู้พูดต้องการในการทําเช่นน้ี ผู้
พูดสามารถทําได้ 2 ประการ ได้แก่ 

1.2.1 กลวิธีการแทนที่คําศัพท์ (lexical substitution strategy) ได้แก่การพูด
คําศัพท์ที่มีความ หมายเหมือน (synonym ) หรือคําที่มีความหมายทั่วไป (superordinate) แทน
คําศัพท์ที่ต้องการสื่อความหมาย เช่น ผู้พูดพูดคําว่า “animal” ซึ่งเป็น การใช้คําที่มี ความหมาย
ทั่วไป (super ordinate)  ของคําว่า  “gerbil” หรือ “mongoose” หรือ “dog” 

1.2.2 กลวิธีการพูดอ้อมค้อม (circumlocution strategy) ได้แก่ การที่ผู้พูด 
พยายามที่จะพูดแสดงความหมายด้วยการใช้คําหลายคําหรือวลีต่าง ๆ แทนการใช้คําศัพท์ที่ผู้พูดต้ังใจ 
ตัวอย่างเช่น ผู้พูด พูดว่า “it has waste basket. It has a basket who probably serves for 
buying things in the market.” แทนคําว่า “a shopping basket” 

1.3 กลวิธีการขอความร่วมมือ (co-operative strategy) ได้แก่ การท่ีผู้พูดขอความ
ช่วยเหลือในคําศัพท์โดยการถามคําแปลของคําศัพท์ในภาษาแม่ของผู้พูดหรือโดยการระบุถึง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการพูดถึง หรือโดยการแสดงท่าใบ้ 
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2. กลวิธีการตัดทอน (reduction strategy) ได้แก่ การท่ีผู้พูดตัดทอนข้อมูลข่าวสารหรือ
พูดในขอบเขตของความรู้ของผู้พูด หรือผู้พูดอาจจะละทิ้งข้อมูลข่าวสารน้ัน และเปลี่ยนไปพูดในหัวข้อ
เร่ืองอ่ืนที่ผู้พูดสามารถพูดได้  

2.1 กลวิธีการหลีกเลี่ยง (avoidance strategy) ได้แก่การที่ผู้พูดเปล่ียนข้อมูลข่าว 
สารเพ่ือท่ีจะกําจัดความยากลําบากในระหว่างการพูด ซึ่งความยากลําบากน้ีมีหลายสาเหตุที่ ทําให้ผู้
พูดต้องใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยง เช่น ผู้พูดต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการออกเสียง “tr” หรือ “th” ในภาษา 
อังกฤษเป็นต้น หรือผู้พูดต้องการที่จะหลีกเลี่ยงโครงสร้างไวยากรณ์ ประโยคเง่ือนไข ในภาษาอังกฤษ 
และในที่สุดผู้พูดอาจจะหลีกเลี่ยงความยากลําบากในการแสดงความคิดเพราะ การขาดความรู้ทาง
คําศัพท์ที่เพียงพอ ผู้พูดจึงหลีกเลี่ยงเน้ือหาโดยการละท้ิงการพูดถึงเน้ือหาน้ัน และเปลี่ยนเรื่องไปพูด
เร่ืองอ่ืน  

Gasparro (1996: 319) ได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาการใช้กลวิธีในการส่ือสาร ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการพูดสูงและกลาง ได้แบ่งกลวิธีในการสื่อสารออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. กลวิธีการทําให้สําเร็จ (achievement strategies) หรือกลวิธีการขอยืม (borrowing 
strategies) สามารถแบ่งออกได้ ดังน้ี 

1.1 การพูดแปลคําต่อคํา (transliteration) / การพูดภาษาแม่ด้วยสําเนียงภาษาท่ี
สอง (foreignizing) ได้แก่ การใช้คําในภาษาอ่ืน (ภาษาแม่) ที่ไม่มีในภาษาที่สอง ด้วยการออกเสียง
แบบภาษาที่สอง หรือใช้หน่วยคําแบบภาษาที่สอง 

1.2 การพูดภาษาอ่ืนปนกับภาษาที่สอง (language switch/ code switching) 
ได้แก่ การใช้คําในภาษาที่หน่ึง หรือภาษาที่สาม โดยปราศจากความพยายามที่จะแปลหรือ 
เปลี่ยนแปลงหน่วยคําและหน่วยเสียงจากภาษาที่สอง 

1.3 การขอความช่วยเหลือ (appeal for assistance) ได้แก่ การที่ผู้พูด ขอความ
ช่วยเหลือจากคู่สนทนา อาจเป็นการพูดขอความช่วยเหลือโดยตรงหรือโดยอ้อม 

2. กลวิธีการถอดความ (paraphrase strategies) 
2.1 การใช้คําใกล้เคียง (approximation) ได้แก่ การท่ีผู้พูดใช้หน่วยคําอ่ืนในภาษาที่

สองท่ีมีความหมายสัมพันธ์กับคําเป้าหมาย แต่มีความหมายไม่ตรงกับคําเป้าหมายทีเดียวซึ่งกลวิธีนี้
อาจเป็นการให้คําที่บอกหมวดหมู่ หรือคําที่มีความหมายเหมือน 

2.2 การพูดอ้อมค้อมหรือการบรรยาย (circumlocution/description) ได้แก่ การท่ี
ผู้พูดบรรยายความแทนคําในภาษาเป้าหมาย การพูดบรรยายอาจจะเป็นการอธิบายความ หรือ เป็น
กลุ่มคํา แต่มีความหมายที่เก่ียวข้องกับบริบทน้ัน ๆ 

2.3 การสร้างข้อมูลใหม่ (message reconstructuring) ได้แก่ การท่ีผู้พูดเร่ิมต้นพูด
ประโยคหรือข้อมูลใหม่หลังจากที่พบกับความยากลําบากกับการใช้ภาษาที่วางแผนในตอนเร่ิมต้น 
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2.4 การสร้างคําใหม่ (word coinage) ได้แก่ การท่ีผู้พูดสร้างคําขึ้นใหม่ด้วยการ ใช้
คําจากภาษาที่สอง หรือภาษาเป้าหมาย 

3. กลวิธีการหลีกเลี่ยงหรือการละทิ้งข้อมูลในการสื่อสาร (avoidance strategies / 
message abandonment) ได้แก่ การที่ผู้พูดหลีกเลี่ยงหรือล้มเลิกหัวข้อสนทนาในระหว่างการพูด 

Haastrup and Phillipson (in Faerch and Kasper. Eds., 1984: 144) ได้แบ่งชนิด
ของกลวิธีการส่ือสารออกเป็นห้าชนิดใหญ่ ๆ คือ (1) กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่ (L1-based 
strategies) ซึ่งประกอบด้วย การยืมคํา การทําให้เป็นภาษาต่างประเทศและการแปลตรงตัว (2)  
กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ที่เกิดจากการถ่ายโอนกฎเกณฑ์ในภาษาแม่ไปใช้ในภาษาท่ีเรียน (IL-based  
strategies) ซึ่งประกอบด้วย การอ้างอิงสรุป การถอดความ (paraphrase) การสร้างคําใหม ่และการ
เรียงคําพูดใหม่ (3) กลวิธีร่วมมือ (cooperative strategies) (4) กลวิธีที่ไม่ใช้คําพูด (non-verbal  
strategies) และ (5) กลวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาเมื่อคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อไป (strategies  
aimed at solving retrieval problems)  

Paribakht (1985: 135-138) แบ่งกลวิธีการสื่อสารออกเป็นสี่ชนิด คือ  
1. วิธีการด้านภาษาศาสตร์ (linguistic approach) ซึ่งประกอบด้วยการใช้ความหมาย

ใกล้ เคยีง การพูดอ้อมค้อม และการบอกคําช้ีแนะทางด้านภาษา (metalinguistic clues)  
2. วิธีการท่ีใช้บริบทช่วยในการส่ือความหมาย (contextual approach) ประกอบด้วย 

การอธิบายบริบท ทางภาษาศาสตร์ของคําที่ต้องการสื่อความหมาย การใช้สํานวนและสุภาษิตของ
ภาษา เป้าหมาย การแปลสํานวนและสุภาษิตในภาษาแม่มาเป็นภาษาเป้าหมาย การนําความหมาย 
ของสํานวนในภาษาแม่มาใช้ในภาษาเป้าหมาย  

3. วิธีการสรุปความคิดรวบยอด (conceptual approach) ประกอบด้วย การสาธิตหรือ
การอธิบายเหตุการณ์แวดล้อมของคําที่ต้องการสื่อความ หมายให้สรุปความคิดรวบยอด การ
ยกตัวอย่างบุคคล เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องของคําที่ต้องการจะสื่อ การบอกคํา สัญลักษณ์แทนคําที่
ต้องการสื่อความหมาย  

4. การทําท่าใบ้ประกอบด้วย การทําท่าใบ้แทนคําพูด และการทําท่าใบ้ประกอบการพูด  
Poulisse and Schils (1989: 23) แบ่งกลวิธีการทําให้สําเร็จออกเป็นสองชนิด คือ  
1. กลวิธีด้านความคิดรวบยอด (conceptual strategies) ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีแบบ

วิเคราะห์ (analytic strategy) ซึ่งผู้พูดอธิบายบริบทของคําที่ต้องการสื่อความหมาย และกลวิธีแบบ
ภาพรวม (holistic strategies)  ซึ่ง ผู้พูดใช้คําทีคิดว่าสื่อความหมายแทนคําที่ต้องการได้  

2. กลวิธีด้านภาษาศาสตร์ (linguistic strategies) ประกอบด้วย การสร้างสรรค์หน่วยคํา
ในภาษาเป้าหมายเป็นคําใหม่ และการถ่ายโอนความรู้จากภาษาแม่มาใช้ในภาษาเป้าหมาย  
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Si-Qing (1990: 163-165) แบ่งกลวิธีการสื่อสารออกเป็น 5 ชนิด คือ  
1. ก ล วิ ธี ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ใ ช้ พ้ื น ค ว า ม รู้ ด้ า น ภ า ษ า ศ า ส ต ร์  ( linguistic–based 

communication strategies) ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาษา (metalanguage) 
การใช้คําหมวดหมู่ (superordinate) การใช้คําพ้องความหมาย (synonym) การใช้คําตรงข้าม 
(antonym) และการวิเคราะห์ส่วนประกอบของคําที่ต้องการสื่อความหมาย (componential 
analysis)  

2. กลวิธีการสื่อสารที่ใช้พ้ืนความรู้ทั่วไป (knowledge–based communication 
strategies) ประกอบด้วย การยกตัวอย่าง การใช้ความรู้ทางวัฒนธรรม และการเปรียบเทียบ  

3. กลวิธีการสื่อสารแบบ กล่าวซ้ํา (repetition communication strategies) 
4. กลวิธีการสื่อสารโดยใช้น้ําเสียงและท่าทางเพ่ือสื่อความหมาย (paralinguistic 

communication strategies)  
5. กลวิธีการสื่อสารแบบหลีกเลี่ยง (avoidance communication strategies)   
Plough and Gass, in Crookes and Gass, eds., 1993: 39-42) นําเสนอการใช้ภาษา

เพ่ือปรับข้อความ ดังน้ี 
1. การตรวจยํ้าความม่ันใจ (confirmation checks) คือ การกล่าวซ้ําคําพูดของคู่สนทนา

ด้วยเสียงสูง   เช่น เมื่อคู่สนทนาพูดว่า Four ผู้พูดพูดซ้ําว่า Four? 
2. การทําเสียงสะท้อน (echoes) คือการกล่าวซ้ําคําพูดของคู่สนทนาด้วยเสียงปกติ เช่น 

เมื่อคู่สนทนาพูดว่า Through the window. ผู้พูดก็พูดว่า Through the window. 
3. การทําเสียงประกอบ (back channel cues) คือการออกเสียงบางอย่างประกอบ

ขณะที่คู่สนทนากําลังพูดด้วยเสียงปกติ เช่น การออกเสียง Uh, huh, Mmm, Yeah. 
4. การขอคําอธิบาย (clarification requests) คือการออกเสียงบางอย่างประกอบ

ขณะท่ีคู่สนทนากําลังพูดด้วยเสียงสูง เช่นการออกเสียง Huh? รวมทั้งการถาม Pardon? What? 
5. การพูดซ้อน (overlaps) คือการที่ผู้พูดพูดขึ้นมาในขณะที่คู่สนทนายังพูดไม่จบ แต่

เร่ืองที่พูดซ้อนข้ึนมายังเป็นเรื่องเดียวกับคู่สนทนาพูดไว้ 
6. การขัดจังหวะ (interruptions) คือ การที่ผู้พูดพูดขึ้นมาในขณะที่คู่สนทนายังพูดไม่จบ

และเป็นผลให้คู่สนทนาหยุดพูด และเร่ืองที่พูดซ้อนขึ้นมานั้นเป็นคนละเร่ืองกับที่คู่สนทนาพูดไว้ 
7. การเติมข้อความ (sentence completion) คือ การท่ีผู้พูดพูดต่อประโยคท่ีคู่สนทนา

พูดค้างไว้ 
ดังน้ัน จากการแบ่งประเภทข้างต้นสามารถสรุปได้5 ชนิดใหญ่ ๆ ดังน้ี 
1. กลวิธีการหลีกเลี่ยง แบ่งย่อยเป็น 2 ชนิดย่อย 

1.1 การหลีกเลี่ยงเรื่อง (topic avoidance) 
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1.2 การละทิ้งข้อความ (message abandonment) 
2. กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่หรือภาษาอ่ืน แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิดคือ 

2.1 การเปลี่ยนภาษา (language switch) 
2.2 การทําให้เป็นภาษาต่างประเทศ (foreignizing) 
2.3 การแปลตรงตัว (literal translation) 

3. กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาที่เรียน แบ่งย่อยเป็น 4 ชนิด คือ 
3.1 การใช้คําใกล้เคียง (approximation) 
3.2 การพูดอ้อมค้อม (circumlocution) 
3.3 การสร้างคําใหม่ (word coinage) 
3.4 การเรียงคําพูดใหม่ (restructuring) 

4. กลวิธีการไม่ใช้ภาษาพูด แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิด คือ 
4.1 การทําท่าใบ้ (mime) 
4.2 การแสดงท่าทาง (gesture) 
4.3การเลียนเสียง (sound imitation) 

5. กลวิธีการปรับข้อความ แบ่งย่อยเป็น 10 ชนิด คือ 
5.1 การตรวจสอบความเข้าใจ (comprehension check) 
5.2 การขอคําอธิบาย (clarification request) 
5.3 การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง (self-repetition) 
5.4 การตรวจยํ้าความม่ันใจ (confirmation check) 
5.5 การพูดซ้ําคําพูดผู้อ่ืน (other repetition) 
5.6 การทําเสียงประกอบ (back channel cue) 
5.7 การสื่อสารให้ช้าลง (stalling strategy) 
5.8 การพูดซ้อน (overlap) 

จากประเภทของกลวิธีในการส่ือสารที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่ากลวิธีในการสื่อสารแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. กลวิธีการตัดทอนหรือหลีกเลี่ยง (reduction or avoidance strategies) เป็นกลวิธีที่
ผู้พูดใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร เช่น การหลีกเลี่ยงหัวข้อการสนทนา (topic 
avoidance) การยกเลิกข้อมูลที่สนทนา (message abandonment) 

2. กลวิธีการทําให้สําเร็จหรือการชดเชย (achievement or compensatory 
strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้พูดพยายามให้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการสื่อสารเช่น การใช้ภาษาแม่เข้า
มาช่วยการใช้ความรู้ภาษาที่สองเท่าที่มีอยู่มาช่วย เช่น การบรรยาย (description) การให้ตัวอย่าง 
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(exemplification) การใช้คําใกล้เคียงหรือการใช้คําสรุป (approximation or generalization) การ
ใช้คําเหมือน (synonym) เป็นต้น 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้กลวิธกีารสื่อสาร 

ในการศึกษากลวิธีในการสื่อสาร ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษาและการเรียนการสอน ค้นพบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ กลวิธีในการสื่อสารของผู้เรียนภาษาที่สอง ต่อไปนี้ 

1. ความสามารถทางภาษา (language proficiency) ในการใช้กลวิธีในการสื่อสาร ของ
ผู้ เรียน ความสามารถทางภาษาของผู้ เ รียนเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อประเภท ความถี่ และ 
ประสิทธิภาพของการใช้กลวิธีในการสื่อสาร ดังน้ี 

1.1 ความสามารถทางภาษาของผู้เรียนมีผลต่อความถ่ีของการใช้กลวิธีในการสื่อสาร 
กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงใช้กลวิธีในการส่ือสารในปริมาณที่น้อยกว่า ผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาตํ่า (Ellen Bialystok and M. Frohlich, 1980: 3-30) เน่ืองจากกลวิธีในการ
สื่อสารน้ันใช้เพ่ือชดเชยความรู้ในภาษาเป้าหมายที่ไม่เพียงพอ ความรู้ดังกล่าวอาจหมายถึงความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ และคําศัพท์ ดังน้ันผู้เรียนที่มีความสามารถ ทางภาษาสูงมักมีความรู้ในภาษาเป้าหมายดีจึง
ใช้กลวิธีในการสื่อสารที่น้อยกว่า ในขณะที่ผู้เรียนที่มี ความสามารถทางภาษาตํ่ามักมีความรู้ใน
ภาษาเป้าหมายที่จํากัด จึงจําเป็นต้องหาทางชดเชยโดยการใช้กลวิธีในการสื่อสารในปริมาณที่มากกว่า 
ประการที่สองผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงมีความสามารถในการประมาณความรู้ทางภาษา
ของตนเองได้ดีกว่า จึงตระหนักในข้อจํากัดในภาษาเป้าหมายและมีความแม่นยําในการคาดเดาปัญหา
ที่จะต้องเผชิญในระหว่างการส่ือสารมากกว่าผู้ เรียนที่มีความสามารถทางภาษาตํ่า ดังน้ันใน
สภาพการณ์ทั่วไปของการสื่อสาร ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงจึงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาใน
การส่ือสารในระหว่างกระบวนการวางแผนและเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในปริมาณที่น้อยกว่า แต่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาตํ่า (Si-Qing, 1990: 170–171) 

1.2 ความสามารถทางภาษาของผู้เรียนมีผลต่อประเภทของกลวิธีในการสื่อสารที่ใช้
กล่าวคือผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูง  และผู้เรียนที่มีความสามารถตํ่าจะใช้ประเภทของกลวิธี
ในการส่ือสารแตกต่างกัน ดังที่ ซี-ชิง (Si-Qing, 1990: 170-171) ปาริบาคห์ (Paribakht, 1985: 
132-146) และ ไบลีสตอค (Bialystok, 1980: 107-117) ได้ทําการวิจัย เพ่ือศึกษาความสามารถด้าน
กลวิธีในการสื่อสาร และได้ข้อค้นพบที่สอดคล้องกันว่าผู้เรียนที่มี ความสามารถทางภาษาสูงจะใช้
กลวิธีในการสื่อสารที่มีพ้ืนฐานภาษามากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ํา เพราะผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาสูงมักสามารถควบคุมความรู้ในภาษาเป้าหมายของตนเองได้ การสื่อสารจึง
ขึ้นอยู่กับความรู้ในภาษาเป้าหมาย ดังน้ันผู้เรียนกลุ่มน้ีจึงเลือกใช้กลวิธีในการสื่อสารที่มีพ้ืนฐานด้าน
ภาษา ซึ่งเป็นกลวิธีที่ตรงไปตรงมา ประหยัดเวลา และได้ความหมายมากที่สุด ในขณะท่ีผู้เรียนที่มี
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ความสามารถภาษาตํ่ามักใช้กลวิธีในการสื่อสารที่มีพ้ืนฐานภาษาที่หน่ึง (Bialystok, 1980: 107-117) 
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการจิตวิทยา ของการเรียนรู้ภาษาว่า ในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนในระดับ
เบ้ืองต้นน้ันจะข้ึนอยู่กับภาษาแม่ของผู้เรียน ดังน้ันผู้เรียนในระดับน้ีจึงใช้กลวิธีที่มพ้ืีนฐานภาษาที่หน่ึง
ในการสื่อสาร นอกจากน้ี ซี-ชิง  (Si-Qing, 1990: 170-171) และพาริบาค (Paribakht, 1985: 132-
146) ได้ทําการ วิจัยและพบว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ํามักใช้กลวิธีที่ต้องอาศัยความรู้
ทั่วไปมากกว่า เพราะผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ําน้ัน มีข้อจํากัดทางด้านความรู้ทางภาษาจึง
เป็นตัวสกัดก้ันการใช้กลวิธีในการสื่อสารที่มีพ้ืนฐานด้านภาษา ผู้เรียนกลุ่มน้ีจึงพยายามชดเชยสิ่งน้ีโดย
การใช้ความรู้ทั่วไปช่วยในการสื่อความหมาย กล่าวคือ แทนที่จะให้การบรรยายโดยตรงขอความคิด
รวบยอดของคําศัพท์ ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาตํ่าก็จะใช้การเปรียบเทียบความเหมือนหรือ
ความคล้าย (similes) ตัวอย่างเช่น พูดประโยคว่า “Its shape is like a heart.” แทนคําว่า “Oval” 
เป็นต้น นอกจากน้ีผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาต่ํามักใช้กลวิธีในการสื่อสารโดยการ พูดซ้ํา ซึ่ง
เป็นกลวิธีที่เจ้าของภาษาใช้เมื่อเกิดความล้มเหลวในการทําความเข้าใจกับข้อมูลที่ต้องการส่ือ ดังน้ัน
เมื่อผู้เรียนไม่มีทั้งความรู้ทางภาษาและความรู้ทั่วไป ผู้เรียนจึงได้แต่พูดซ้ําด้วยความหวังว่าคู่สนทนาท่ี
เป็นเจ้าของภาษาจะเข้าใจกับสารที่ตนกําลังสื่อ 

1.3 ความสามารถทางภาษาของผู้เรียนมีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้กลวิธีในการ 
สื่อสาร กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงมักใช้กลวิธีที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ 
สื่อสารที่มากกว่า กล่าวคือ ผู้ เรียนกลุ่มน้ีจะใช้กลวิธีในการสื่อสารที่มี พ้ืนฐานด้านภาษา ซึ่งมี 
ประสิทธิภาพในการสื่อความหมายความคิดรวบยอดของคําศัพท์ และให้ข้อมูลที่จําเป็นและเหมาะสม
ในแนวทางที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาแก่เจ้าของภาษา (Si-Qing, 1990: 170-171) และในทํานอง
เดียวกันผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาตํ่ามักใช้กลวิธีในการสื่อสารที่มีพ้ืนฐาน ด้านความรู้ทั่วไป 
และกลวิธีในการสื่อสารโดยการพูดซ้ํา สําหรับกลวิธีในการสื่อสารที่มีพ้ืนฐาน ด้านความรู้ทั่วไปน้ันเป็น
การส่ือความหมายในรูปแบบของเน้ือเร่ือง ตัวอย่างเช่นให้การเปรียบเทียบ ความเหมือนหรือความ
คล้าย ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมของความคิดรวบยอดของคําศัพท์ท่ีต้องการ สื่อความหมาย การใช้
กลวิธีประเภทนี้จึงแตกต่างไปตามประสบการณ์และความเข้าใจของผู้พูด ดังน้ันจึงเป็นการไม่ง่ายนัก
สําหรับเจ้าของภาษาหรือผู้ฟังที่จะเข้าใจในแนวทางเดียวกับผู้พูด ซึ่ง เป็นผลจากความรู้และ
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ส่วนกลวิธีในการสื่อสารโดยการพูดซ้ํา น้ันกล่าวได้
ว่ามีประสิทธิภาพน้อยที่สุดเพราะว่าข้อมูลที่สื่อโดยการใช้กลวิธีประเภทน้ีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม
ต่อความรู้และประสบการณ์เดิมของเจ้าของภาษาในการที่จะทําความ เข้าใจกับข้อมูลนั้น ๆ 

2. ความรู้ทั่วไป (world knowledge) 
ผู้เรียนที่มีความรู้ทั่วไปดีจะสามารถนําความรู้น้ันมาใช้กับการแก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุ

จากการขาดความรู้ทางภาษา   
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3. ภาระงาน 
ภาระงานคือกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดผลิตผลงานจากรายละเอียดที่

กําหนดให้เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถควบคุมได้ (Prabhu, quoted in Long and Crookes, 1992: 
35) Bialystok (1990: 50-52) อภิปรายความคิดเห็นไว้ว่าความแตกต่างของภาระงานที่ให้นักเรียนทํา 
อาจจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ Bialystok and Frohlich 
(1980) ได้ศึกษา การใช้กลวิธีการสื่อสารจากช้ันเรียนภาษาฝร่ังเศสช้ันหน่ึง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกให้เขียนบรรยายภาพที่มีความสลับซับซ้อน กลุ่มที่สองให้พูดบรรยายภาพ
เดียวกับ กลุ่มแรก และกลุ่มที่สามให้ดูภาพแล้วบรรยายให้เพ่ือนอีกคนสร้างภาพนั้นขึ้นมาใหม่บน
บอร์ด ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณการใช้คําพูดในการทําภาระงานทั้ง 3 วิธีการแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ 
เขียนบรรยายใช้ภาษาพูดน้อยที่สุด และกลุ่มที่สามใช้ภาษาพูดมากที่สุด   
 
การวิเคราะหก์ารใช้กลวิธีการสื่อสาร 

เน่ืองจากการใช้กลวิธีการสื่อสารปรากฏอยู่ในการพูดโดยทั่ว ๆ ไป เพ่ือวิเคราะห์ว่าการ ใช้
ภาษาน้ันอาศัยกลวิธีหรือไม่ ผู้เช่ียวชาญบางท่านเสนอแนะแนวทางในการวิเคราะห์ไว้ดังต่อไปน้ี 
แฟร์ชและคาสเปอร์ (Faerch and Kasper, in Faerch and Kasper eds., 1984: 214-231) 
อธิบายถึงตัวบ่งช้ี (Indicators) ที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้กลวิธีการสื่อสารไว้ 2 แนว 

1. การวิเคราะห์โดยพิจารณาจากปฏิสัมพันธ์ เมื่อผู้พูดรู้ว่าตัวเองหรือคู่สนทนามีความ
บกพร่องทางภาษาศาสตร์ ผู้พูดจะใช้กลวิธีแสดงว่าตัวเองมีปัญหาไว้ 3 วิธี คือ 

1.1 การแสดงสัญญาณความไม่มั่นใจทางอ้อม เช่น การลังเลใจ (hesitation) การแก้
คําพูดตัวเอง (self-repairs) การพูดพลั้งปาก (slips) 

1.2 การแสดงสัญญาณความไม่มั่นใจแบบชัดเจน เช่น การพูดว่า I don’t know 
how to say this. หรือ I can’t say / explain that. 

1.3 การขอความช่วยเหลือจากคู่สนทนาโดยตรง เช่น การพูดว่า I wanted to 
improve my knowledge of – what is ‘kunst’? (kunst หมายถึง art) 

2. การวิเคราะห์ตามวิถีทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ตัวบ่งช้ีการใช้กลวิธีการสื่อสารของ
ภาษาแรกมีดังน้ี 

2.1 การวิเคราะห์ตัวแปรด้านเวลา (temporal variables) แบ่งเป็นอัตราเร็วของ 
การพูด (rate of articulation) อัตราเร็วของการพูดจะแตกต่างกัน เช่น การพูดวลีหรือสํานวนที่ ใช้
เป็นประจําจะเร็วกว่าการพูดภาษาที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการใช้กลวิธี 

2.1.1 การหยุดช่ัวคราว (pauses) การหยุดมีอยู่ 4 แบบ คือ หยุดเพราะลักษณะ
เสียงที่พูด หยุดเพ่ือหายใจ หยุดเพ่ือตีความหมายของสิ่งที่ฟัง และหยุดเพราะลังเลใจ การหยุดแบบ
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ลังเลใจน่ีเองที่สะท้อนว่ามีการวางแผนการพูด การหยุดแบบลังเลสามารถแบ่งได้อีก 2 แบบคือ การ
หยุดแบบเรียบ ไม่ออกเสียงเลย กับการพูดที่เปล่งเสียงหรือพูดบางคํา เช่น er,erm, uh, well, I 
mean, you know 

2.1.2 การพูดยานคาง (drawls) การท่ีผู้พูดลากเสียงให้ช้ากว่าปกตินั้นอาจเป็น
เพราะผู้พูดยืดเวลาเพ่ือวางแผนการพูด 

2.1.3 การพูดซ้ํา (repeats) การพูดซ้ําอาจจะเป็นการพูดซ้ําเสียง ซ้ําคําเดียว 
หรือซ้ําหลาย ๆ คําก็ได้ การพูดซ้ําเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการยืดเวลาเพ่ือหาคําพูดที่เหมาะสม 

2.2 การวิเคราะห์ด้านการแก่คําพูดตัวเอง (self – repairs) เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผู้พูด 
มีปัญหาในขณะที่กําลังพูด ผู้พูดอาจจะพูดซ้ําคําที่พูดผิดใหม่ให้ถูกต้องหรือพูดประโยคเดิมที่มีคํา ที่แก้
ใหม่ด้วย 

2.3 การวิเคราะห์เก่ียวกับการพูดพลั้งปาก (slips) คือการออกเสียงคําที่ต้องการจะ
พูดเพ้ียนไปจากเดิมโดยไม่ต้ังใจ เช่น การออกเสียงว่า farticle shift แทนคําว่า particle shift หรือ
การออกเสียงว่า a gas of tank แทนคําว่า a tank of gas ลักษณะการใช้ภาษาข้างต้นเกิดข้ึนกับ
ผู้เรียนภาษาที่สองเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างที่ แฟร์ชและคาสเปอร์สรุปงานวิจัยได้ว่า อัตราเร็วของการ
พูดจะแตกต่างกันไปตามระดับความสามารถของผู้เรียนและภาษาแม่ของผู้เรียน ผู้เรียนพูดยานคาง
มากกว่าเจ้าของภาษา และผู้เรียนที่วางแผนการพูดอย่างระมัดระวังใช้การหยุดพักช่ัวคราวทั้งแบบ
เงียบและแบบไม่เงียบบ่อย ๆ ลักษณะการพูดเหล่าน้ีไม่สามารถใช้ตัดสินการใช้กลวิธีที่ชัดเจน แต่
สามารถแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ดังเช่น ตัวอย่างในการศึกษาผู้เรียนชาวเยอรมันท่ีเรียนภาษา
ฝรั่งเศส พบว่า มีการใช้การหยุดพักแบบออกเสียงอืออาประกอบ การกล่าวซ้ํา การเริ่มต้นพูดใหม่ 
และการแก่คําพูดตัวเองก่อนหรือทันทีที่มีข้อผิดพลาด 

Bialystock (1990: 16-25) อภิปรายความเห็นเร่ืองการวิเคราะห์ความ แตกต่างของการ
พูดแบบให้กลวิธีและการพูดแบบธรรมดาดังน้ี 

1. การวิเคราะห์จากจํานวนคร้ังที่ใช้กลวิธี เบียลีสต็อค อ้างถึงใน บลูมและเลเวนตัน 
(Blum and Leventon) ซึ่งใช่ลักษณะของการเกิดขึ้นช่ัวคราวเป็นเกณฑ์ แยกกลวิธีกับกระบวนการ
ใช้ภาษาทั่วไป ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้เรียนประสบปัญหาเฉพาะหน้าไม่รู้จะเรียกดอกกุหลาบที่เห็นว่า อะไร 
จึงใช้คําว่า flowersแทน roses ดังน้ีเป็นการใช้กลวิธี แต่ถ้าผู้เรียนใช้คําว่า flowers แทน roses ทุก
ครั้งจนเป็นการใช้ภาษาปกติธรรมดา ดังน้ีเป็นกระบวนการใช้ภาษาปกติทั่วไป การใช้จํานวนครั้งใน
การใช้กลวิธีเป็นเกณฑ์ในการระบุว่าเป็นกลวิธีหรือไม่นี้  ก่อให้เกิดปัญหาในการวิเคราะห์ได้ เพราะไม่
มีเกณฑ์ต้ังไว้ว่าต้องให้กลวิธีกี่ครั้งจึงจะนับเป็นการใช้ภาษาตามปกติได้ และการวิเคราะห์ลักษณะน้ี
ต้องใช้ระยะเวลานานถึงจะระบุได้ว่าเป็นการใช้กลวิธีหรือไม่ อีกทั้งไม่มีเกณฑ์กําหนดด้วยว่าต้องใช้
เวลานานแค่ไหนจึงจะเพียงพอ 
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2. การวิเคราะห์การเลือกใช้กลวิธี เกณฑ์ในข้อน้ีคือการถามว่าได้มีการเลือกใช้กลวิธี เพ่ือ
เสริมการพูดปกติให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่มีการเลือกใช้กลวิธีก็แสดงว่าเป็นการใช้
ภาษาปกติ การท่ีจะวัดว่าใช้กลวิธีหรอืไม่อาจทําโดยการเปรียบเทียบการใช้ภาษาของผู้เรียนกับภาษา
ที่ถือเป็นมาตรฐาน แต่ก็มีปัญหาในการวิเคราะห์เกิดขึ้นอีกว่าจะต้ัง เกณฑ์มาตรฐานอย่างไร และการที่
จะตัดสินใจได้ว่ามีการใช้กลวิธีหรือไม่นั้นควรพิจารณาท่ีตัวผู้เรียนไม่ใช่การต้ังเกณฑ์ ภายนอกมา
เปรียบเทียบ 

3. การวิเคราะห์การวางแผนใช้กลวิธี ซึ่งช้ีชัดว่ากลวิธีเกิดขึ้นในช้ันการวางแผนใช้ภาษา 
ไม่ใช่การใช้ภาษาน่ันคือ กลวิธีเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการใช้ภาษาในสมอง การอธิบายใน
ลักษณะน้ีเป็นการอธิบายที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีการอธิบายมา แต่จะมีปัญหาในการวิเคราะห์เพราะ
ต้องใช้ข้อมูลจากภาษาที่ใช้แล้ว ไม่สามารถไปวัดความคิดภายในได้  

เน่ืองจากไม่สามารถแยกการใช้ภาษาแบบใช้กลวิธี ออกจากการใช้ภาษาโดยทั่วไปได้ 
ชัดเจน เบียลีสต็อค จึงเสนอวิธีการศึกษาการใช้กลวิธีของผู้เรียนภาษา ดังน้ี 

1. พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ใช้ภาษา (behavioral evidence) อันได้แก่ 1) อากัป
กริยา เช่น อัตราการพูด การหยุดช่ัวคราว การพูดยานคาง การกล่าวซ้ํา 2) การแก้คําพูดตัวเอง เช่น 
การเริ่มพูดใหม่ และ 3) การพลั้งปาก ดังที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม เบียลีสต็อค กล่าวว่า
กลวิธีอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีลักษณะทั้ง 3 ประการบ่งบอกได้เช่นกัน 

2. การวัดการสื่อสารเชิงปรนัย (objective measure) คือ การท่ีใช้เกณฑ์อย่างใด อย่าง
หน่ึงไปวัดการใช้กลวิธีในสถานการณ์ต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันน้ีพบว่ายังไม่มีใครเสนอเกณฑ์ที่มีลักษณะ
ดังกล่าว 

การวิเคราะห์การใช้กลวิธีการสื่อสารส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยแจก
แจงความถี่ของการใช้กลวิธีการสื่อสารแต่ละชนิด แต่จํานวนความถ่ีของกลวิธีการสื่อสารน้ันไม่เท่ากับ
จํานวนช่วงการพูด (Utterance) เสมอไป ซี-คิง (Si-Qing, 1990: 160) จึงกล่าวว่า การพูดช่วงหน่ึง ๆ 
สามารถประกอบไปด้วยหลากหลายกลวิธี เช่นการพูดว่า a kind of bird which has feathers, 
very beautiful feathers ประกอบด้วย2 กลวิธี คือ การใช้คําหมวดหมู่กับการวิเคราะห์
ส่วนประกอบ ในทางตรงข้ามช่วงการพูดหลาย ๆ ช่วงก็อาจจะประกอบเป็นกลวิธีเดียวเท่าน้ัน  

อน่ึงในการวิเคราะห์กลวิธีการสื่อสาร  ต้องวิเคราะห์ภาษาที่เกิดจากระบวนการคิดภายใน
ของผู้พูด  และในการพูดบางชนิดก็มีปฏิสัมพันธ์ด้วย จึงควรพิจารณาว่ามีการใช้กลวิธีการสื่อสาร 
หรือไม่ จากหลักฐานทางพฤติกรรมต่าง ๆ ผนวกกับวิธีการของทาโรนและยูล (Tarone and Yule, 
1989: 109) 
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เทคนิคการฝึกกลวิธีการสื่อสาร 
Ataollah Maleki (2010: 642-645) ได้แนะนําวิธีการสอนกลวิธีการส่ือสารซึ่งใช้กับ 

paraphrase, transfer, appeal for assistance, and mime โดยใช้เทคนิคแบบ Bottom-Up 
Approach ซึ่งเป็นเทคนิคเป็นพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจในการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
Dörnyei (2001) ได้กล่าวไว้ว่าการสอนที่ได้ผลต้องพ่ึงพาทักษะผู้สอนในการใช้แรงจูงใจต่อผู้เรียน 
ความกลัวในการพูดภาษาต่างประเทศในที่สาธารณะน้ันจะไม่มีหากได้รับการจูงใจในการเรียนรู้ภาษา  

1. Paraphrase  
1.1 ผู้สอนสอนเทคนิคความคล้าย (Approximation Strategy) 

a. แยกนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน  
b. ให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมปากกาไว้ 
c. ให้คําศัพท์เป้าหมายเป็นรายการบนกระดานดํา และเป็นความหมายที่จะสอน

ในระหว่างการเรียน 
d. เขียนตัวอย่างของคําศัพท์ที่มีการระบุความคล้ายคลึงของคําศัพท์ 
e. ให้นักเรียนเขียนความหมายที่ใกล้เคียงของพวกเขาที่ระบุไว้บนกระดานดํา 
f. สอบถามสมาชิกของแต่ละกลุ่มที่เพ่ือเปรียบเทียบรายการที่ระบุของพวกเขา

กับสมาชิกในกลุ่มอ่ืน ๆ และที่จะแก้ไขความแตกต่างของพวกเขาด้วยการอภิปราย  
g. ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มอ่านรายการที่ระบุตามท่ีตกลงกันภายในกลุ่ม  
h. หารือเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคล้าย  
I. เขียนรายการสรุปบนกระดานดําสําหรับช้ันเรียนทุกคนได้เห็น  
j. ให้แต่ละกลุ่มเขียนสองประโยคหน่ึง ที่มีความหมายคล้ายคลึง  
k. ทุกกลุ่มอ่านประโยคที่เขียนของพวกเขาและแก้ไขให้ถูกต้อง 
ซึ่งวิธีการสอนแบบ Approximation Strategy จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบอก

ความหมายที่คล้ายคลึงของคําศัพท์ที่ตนเองมีรู้ได้ 
1.2 ผู้สอน สอนเทคนิค word coinage strategy 

a. ครูให้นักเรียนเตรียมปากกาและกระดาษจากน้ันให้นั่งดูครูวาดภาพสเกตช์  
b. ครูวาดภาพสเกตช์เป็นสิ่งของสิบอย่าง 
c. ให้ผู้เรียนเขียนคําจํากัดความโดยเป็นช่ือของสิ่งของที่วาด 
d. ให้เวลานักเรียนทําครู่หน่ึง โดยอนุญาตให้ตรวจสอบคําจํากัดความท่ีถูกต้อง 
e. ให้นักเรียนจับคู่อภิปรายจํากัดความท่ีเขียนมา 
f. ให้นักเรียนเรียนแต่ละคู่พูดคําจํากัดความท่ีเขียนให้ทั้งช้ันได้ฟัง 
g. เลือกคําจํากัดความท่ีใกล้เคยีงที่สุด 
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วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดค้นคําจํากัดความของคําศัพท์ใหม่เพ่ือใช้ในการ
สื่อสาร 

1.3 ผู้สอน สอนเทคนิค circumlocution strategy 
a. ให้ช้ันเรียนคิดถึงจํานวนวัตถุและความคิดเก่ียวกับช่ือของวัตถุและคําจํากัด

ความที่นักเรียนไม่รู้ 
b. ให้นักเรียนเขียนช่ือและคําจํากัดความของวัตถุและให้ความคิดเป็นภาษาถิ่น 
c. ให้นักเ รียนบรรยายโดยการเขียนลักษณะของวัตถุและความคิดเป็น

ภาษาอังกฤษ 
d. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคําบรรยายให้นักเรียนคนอ่ืนฟัง 
e. ให้นักเรียนบอกคําจํากัดความของวัตถุหรือความคิดเป็นภาษาถิ่น 
f. ให้เขียนช่ือหรือคําจํากัดความของวัตถุเป็นภาษาอังกฤษบนกระดานดํา 
g. ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ของวัตถุนั้นลงในสมุดพร้อมบรรยาย 
การสอนด้วยวิธีน้ีมีประโยชน์หลายอย่าง ลําดับแรก นักเรียนเรียนรู้ที่จะบรรยาย

วัตถุหรือความคิด ลําดับที่สอง นักเรียนได้ฝึกการเขียนและการพูดเป็นภาษาอังกฤษ ลําดับที่สาม 
นักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่และโครงสร้างใหม่ระหว่างฝึก ลําดับที่สี่ นักเรียนเรียนรู้ที่จะใช้การ
สื่อสารง่ายในการที่นักเรียนได้เผชิญหน้ากับคําศัพท์หรือวัตถุที่นักเรียนไม่รู้จักช่ือหรือคําจํากัดความ 

2. Transfer 
2.1 literal translation strategies 

a. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน 
b. เขียนสํานวนการใช้ 5 สํานวนเป็นรูปแบบประโยคบนกระดาน 
c. ให้ความหมายและการใช้แก่นักเรียน 
d. ให้แต่ละกลุ่มแปลประโยคบนกระดาน 
e. ให้สมาชิกในกลุ่มอ่านคําแปลแต่ละประโยค 
f. เลือกความหมายที่ดีที่สุดและเขียนบนกระดานในแต่ละประโยค 
g. ให้นักเรียนเขียนในสมุดและฝกึให้นักเรียนได้ใช้ในการสื่อสาร 
การสอนวิธีนี้ช่วยแก้ไขการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่อาจใช้ผิดความหมายจาก

การแปลตามโครงสร้าง ซึ่งอาจทําให้เกิดการสื่อสารผิดพลาด 
3. Appeal for Assistance 

a. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน 
b. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกใช้คําถาม เช่น What's this/that?; What are these / 

those?; Who's this/that?; How do you say … in English?; etc." 



44 

 

c. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มถือหรือสัมผัสหรือช้ีไปที่วัตถุหรือนักเรียนคนอ่ืนๆ เพ่ือที่จะ
ถามคําถาม 

d. ให้นักเรียนในกลุ่มอ่ืน ตอบคําถาม 
e. ให้นักเรียนคนที่ตอบคําถามถูกต้องถามคําถามที่คล้ายกันกลับคืน 
f. ใช้เกมชนิดอ่ืนๆ เช่น เกมการเดา, การเดาที่ไม่มีทีส่ิ้นสุดและการห่อวัตถุ 

วิธีการน้ีจะช่วยให้นักเรียนคนหาคําตอบที่ถูกต้องจากคําถามที่นักเรียนเผชิญหน้า 
4. Mime 

a. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน 
b. แต่ละกลุ่มเขียนรายการของคําที่ตัวอักษรสลับกัน 
c. ให้นักเรียนเรียงคําใหม่ให้ถูกต้อง 
d. ให้แต่ละกลุ่มใบ้คําที่เรียงเสร็จแล้วใหส้มาชิกกลุ่มอ่ืนได้เดาคํา 
e. เขียนคําศัพท์ทีเ่ดาลงบนกระดาน 
f. ให้เปรียบเทียบคําที่เดาและคําที่ถูกต้อง 

วิธีการน้ีสามารถดําเนินบทสนทนาต่อหากนักเรียนไม่รู้คําศัพท์แต่ยังสามารถใบ้หรือแสดงท่าทางได้ 
 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
กรรัตน์ ปริญญาจารย์ (2550) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การสอนกลยุทธ์การสื่อสารให้กับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญ 
ญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต โดยได้ศึกษาการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร 4 ประเภท ได้แก่ การทําเสียงประกอบ 
การหยุดช่ัวขณะเพ่ือคิด การขอคําอธิบายและการพูดอ้อม ผลของการศึกษาพบว่าความถ่ีในการใช้กล
ยุทธ์การสื่อสารเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังได้รับการอบรม และพบว่านักศึกษา
ใช้กลยุทธ์ได้เหมาะสมข้ึนหลังจากการอบรมสองคร้ัง (Post-test and Delay Post-test) 

วิไลรัศมี แสนอุดม (2550) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย”โดยเก็บข้อมูลจาก
การสนทนาภาษาอังกฤษระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จํานวน 
5 คน ด้วยวิธีการสังเกต บันทึกเสียง บันทึกภาพและสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวใช้กลวิธี
การส่ือสารทั้งหมด5วิธี กลวิธีที่ใช้มากท่ีสุดได้แก่กลวิธีการชดเชยหรือทําให้สําเร็จและกลวิธีที่ใช้น้อย
ที่สุดคือกลวิธีการหลีกเลี่ยง และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองใช้กลวิธีการส่ือสารจํานวน 5 กลวิธี 
กลวิธีที่ใช้มากที่สุดคือกลวิธีปฏิสัมพันธ์ และน้อยที่สุดคือการตัดทอนหรือการหลีกเลี่ยง 
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ละออทิพย์ วีระรักษ์ (2546) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “กลวิธีการสื่อสารในการพูดของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษที่เรียนวิชาฟัง-พูด1 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาเอก
ภาษาอังกฤษที่เรียนวิชาฟัง-พูด 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 จํานวน 1 6คน เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสังเกต ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาได้ใช้กลวิธีการส่ือสาร 5 ประเภทได้แก่ 1) กลวิธีการปรับ
ข้อความ 2) กลวิธีการใช้พ้ืนความรู้ภาษาอังกฤษ 3) กลวิธีไม่ใช้ภาษาพูด 4) กลวิธีการใช้พ้ืนความรู้
ภาษาแม่ 5) กลวิธีการหลีกเลี่ยง และพบว่านักศึกษาที่มีความสามารถในการพูดต่างกันใช้กลวิธีการ
สื่อสารแต่ละประเภทในปริมาณความถี่ที่ต่างกัน 

นาตยา วงศ์รักมิตร (2529) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถวิสัย ในการ
สื่อความหมายทางภาษากับความสามารถในการสื่อและรับสารภาษาโดยทักษะภาษาทางเสียง” กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 
100 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบทดสอบสมรรถวิสัยในการสื่อความหมาย ทางภาษา ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการฟังและพูดสามารถทํานายได้โดยองค์ประกอบ ของสมรรถวิสัยในการสื่อความ 
หมายทางภาษา ได้แก่ ความสามารถด้านกลวิธีการสื่อความหมาย ความรู้กฎเกณฑ์ความสัมพันธ์
ระหว่างประโยค ความรู้กฎเกณฑ์การใช้ภาษาในสังคม ความรู้ ระเบียบวิธีของภาษาด้านกฎเกณฑ์
ไวยากรณ์ ทั้งน้ีความสามารถด้านกลวิธีการสื่อความหมายมีความสําคัญที่สุด 

กาญจนา เศียรประภัสสร (2536) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความสามารถด้านกลวิธีการสื่อ 
สารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา” กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบทดสอบการใช้กลวิธีในการส่ือสารและแบบสังเกตและประเมินความสามารถด้าน
กลวิธีการสื่อสาร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถด้านกลวิธีการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตคิดเป็นร้อยละ 50.75 เมื่อ จําแนกตามแผนการเรียน
พบว่า นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงกว่า นักเรียนแผนการเรียนศิลปะ-
ภาษา นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้กลวิธีการสื่อสารโดยใช้ภาษาที่สองภาษา
เดียวมากที่สุดรองลงมาคือใช้กลวิธีการใช้ท่าทางและการใช้ กลวิธีการใช้ภาษาแม่และภาษาที่สองปน
กันน้อยที่สุด 

นริศรา ดานุวงศ์ (2537) ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษทักษะฟัง-พูด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอน
พุดวิทยา จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่านักเรียน ที่เรียนเทคนิคการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน
โดยตรงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษทักษะฟัง-พูด สูงกว่านักเรียนที่เรียนเทคนิคการสื่อ
ความหมายให้เข้าใจตรงกันโดยอ้อม 
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ขวัญหทัย เชิดชู (2545) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีการศึกษาในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ทั้งสิ้น 32 คนได้เก็บข้อมูลการพูดกลวิธีการส่ือสารโดยใช้ภาระงานและรวบรวมข้อมูลการใช้กลวิธีการ
สื่อสารว่านักศึกษาใช้กลวิธีใดมากที่สุด ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาใช้กลวิธีการสื่อสารครบ 5 ชนิด 
ได้แก่ กลวิธีการหลีกเลี่ยง กลวิธีใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่ กลวิธีใช้พ้ืนความรู้ภาษาอังกฤษ กลวิธีการไม่ใช้
ภาษาพูด และกลวิธีการปรับภาษาพูด ซึ่งนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการพูดในระดับสูงและปาน
กลางจะใช้กลวิธีการปรับข้อความมมากที่สุดแต่นักศึกษาที่มีความสามารถด้านการพูดตํ่าจะใช้กลวิธีใช้
พ้ืนความรู้ภาษาอังกฤษมากที่สุด 

สุปัญญา ชมจินดา (2538) ได้ศึกษากลวิธีในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการขายสินค้าของ
ผู้ค้าแบบแผงลอยชาวไทย ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ค้าแบบแผง
ลอยชาวไทย ย่านถนนข่าวสาร ใช้กลวิธีสื่อสารจํานวน 11 กลวิธี คือ 

1. กลวิธีการเลี่ยง ซึ่งแยกออกเป็น 2 กลวิธีย่อย คือ การยกเลิกข้อมูลและการเปลี่ยนหัว
เร่ือง 

2. กลวิธีการเสียง ซึ่ง มี 3 กลวิธีย่อย คือการใช้ประโยคความหมายเหมือนการพูดอ้อม
และการสร้างคําใหม่ 

3. กลวิธีการปรับข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 กลวิธีย่อย คือ การเลี่ยงความหมายและการย่อ
ข้อมูล 

4. กลวิธีการถ่ายโยง ซึ่งแยกออกเป็น 3 กลวิธีย่อย คือ การถ่ายโยงจากภาษาแม่ การ
แปลตามตัวอักษรและการสลับภาษา 

5. กลวิธีการเลือกใช้คําผิด 
6. กลวิธีการเลียนแบบ 
7. กลวิธีการสรุปความกว้างเกินไป 
8. กลวิธีการใช้โครงสร้างคู่ขนาน 
9. กลวิธีการใช้คําซ้ํา 
10. กลวิธีการกล่าวซ้ํา 
11. กลวิธีการแก้ไขด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ผลจากการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ภาษาอังกฤษของผู้ค้าแบบแผงลอยชาวไทย

ย่านถนนข้าวสาร ได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ คือ ภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ 
สมบัติ สิริคงคาสกุล (2539) ได้ศึกษาผลการสอนกลวิธีในการสื่อสารที่มีต่อความสามารถ

ในการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรรณพีพลา
รักษ์ กรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการสอนโดยศึกษาโครงสร้างหลักสูตร
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วิชาภาษาอังกฤษ (2) แบบสอบถามความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่เป็นแบบ
สอบคู่ขนาน ซึ่งมี 3 ประเภท ได้แก่ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ทดสอบ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และแบบทางอ้อม (3) แบบสังเกตการใช้กลวิธีในการสื่อสารผลจากการ
วิจัย สรุปได้ว่า 

1. นักเรียนที่ได้รับการสอนกลวิธีในการสื่อสาร มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักเรียนที่ได้รับการสอนกลวิธีในการส่ือสาร ไม่มีความคงทนของความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. นักเรียนที่เป็นตัวอย่างประชากรท่ีได้รับการสอนกลวิธีในการสื่อสาร มีการใช้กลวิธีใน
การสื่อสารหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง 

4. นักเรียนที่เป็นตัวอย่างประชากรทีได้รับการสอนกลวิธีในการส่ือสาร ไม่มีความคงทน
ของการใช้กลวิธีในการสื่อสาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จํานง แก้วเพ็ชร (2539) ศึกษาความถ่ีในการใช้กลยุทธ์การสื่อสารในการพูดภาษาอังกฤษ
แต่ละชนิด และเพ่ือเปรียบเทียบความถี่และพฤติกรรมในการใช้กลวิธีการสื่อสาร ในการพูดภาษา 
อังกฤษแต่ละชนิดที่มีผลมาจากระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และชนิดของภาระงานของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างมี
จํานวน 51 คน เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(2) ภาระงาน 4 ประเภท คือ ภาระงานการสนทนา การบรรยายเรื่องจากภาพ การเล่าเร่ืองจากการ
อ่าน และการอธิบาย คําศัพท์ และ (3) ตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร ผลการวิจัยสรุป
ได้ดังน้ี 

1. นักศึกษาใช้กลวิธีการสื่อสารครบท้ัง 5 ชนิด คือและพบว่า นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษต่างกันมีความถี่ในการใช้กลยุทธ์การส่ือสารทั้ง 5 ชนิดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงใช้กลยุทธ์การปรับข้อความ
มากที่สุดและนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับปานกลางและตํ่า ใช้กลยุทธ์ที่ใช้พ้ืน
ความรู้ภาษาแม่หรือภาษาอ่ืนมากที่สุด  

2. ความถี่ในการใช้กลยุทธ์การส่ือสารทั้ง 5 ชนิดในและภาระงานมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนใช้กลยุทธ์การปรับข้อความมากท่ีสุดในการเล่าเร่ือง
จากการอ่านนักเรียนใช้กลยุทธ์ที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่หรือภาษาอ่ืนมากที่สุดในการอธิบายคําศัพท์
นักเรียนใช้กลยุทธ์ที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาอังกฤษมากที่สุด และนักเรียนใช้กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงน้อยที่สุด
ในทุกภาระงาน ผลการวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การส่ือสารรายย่อยเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณเฉพาะการใช้กลยุทธ์ต่อไปน้ี คือ การหลีกเลี่ยงเรื่องการทําให้เป็นภาษา 



48 

 

ต่างประเทศ การพูดอ้อมค้อม การสร้างคําใหม่ การทําท่าใบ้ การเลียนเสียง การตรวจสอบความ
เข้าใจ การขอคําอธิบาย การตรวจยํ้าความมั่นใจ การพูดซ้ําคําพูดผู้อ่ืน การทําเสียงประกอบ การพูด
ซ้อน และการเติมข้อความ 

ในงานวิจัยของ เกษณี มณีรัตน์ (2535) ซึ่งกาํหนดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ว่ามีการใช้พฤติกรรมในการ
ใช้กลวิธีการสื่อสารถึง 22 พฤติกรรม ได้แก่ พูดบรรยายโดยการใช้คําศัพท์ที่ง่ายกว่าแทนคําศัพท์ที่ยาก
กว่า พูดอ้อมค้อมโดยการอธิบายรูปร่าง หรือโดยการสร้างคําขึ้นใหม่มาแทนการระบุคําศัพท์นั้น
โดยตรง พูดขอความช่วยเหลือจากผู้ฟัง ใช้ภาษาแม่ทับศัพท์ในบางคํา พูดด้วยสําเนียงพูดแบบเจ้าของ
ภาษา พูดโดยการเรียงลําดับคําแบบภาษาแม่ แสดงออกทางสีหน้าประกอบคําพูด แสดงท่าทาง
ประกอบการพูดหรือการอธิบาย แสดงท่าทางแทนการพูดหรือการอธิบาย และการละทิ้งการสนทนา
โดยการแสดงอาการน่ิงเฉย หรือเงียบเมื่อไม่สามารถท่ีจะพูดต่อไปได้เป็นต้น จึงได้สรุปว่านักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสามารถแสดงพฤติกรรมในการใช้กลวิธีการสื่อสารทั้งสองประเภทได้ดีกว่านักเรียนใน
โรงเรียนรัฐบาล ทั้งน้ีเพราะว่านักเรียนในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สามารถพูดภาษาอังกฤษโต้ตอบ
การสนทนาอยู่ในระดับค่อนข้างดี คือสามารถสื่อสารได้โดยไม่ ต้องใช้ความพยายามมากนัก สามารถ
เข้าใจประโยคท่ีถามและโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วโดยใช้สําเนียงที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 

จากงานวิจัยของ Tiwaporn Kongsom (2009) ได้ศึกษาการเรียนการสอนโดยการใช้
กลวิธีการสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยพบว่าการสนับสนุนการสอนโดยการใช้กลวิธี
การส่ือสารของผู้สอนทําให้ผู้เรียนเกิดความต่ืนตัว เอาใจใส่ในการเรียนภาษาอังกฤษและยังทําให้
ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในการพูด ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลดีต่อการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 
งานวิจัยในต่างประเทศ 
Haastrup and Phillipson (cited in Claus Faerch and Gabriele Kasper, 1983: 

140-159) ได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาการใช้กลวิธีการส่ือสารระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา 
และผู้ที่ไม่ใช้เจ้าของภาษาเม่ือมีปัญหาในการสนทนากันตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษาชาวเดนิชที่
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองในระดับกลาง จํานวน 8 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีให้
ตัวอย่างประชากรสนทนากับเพ่ือนที่เป็นเจ้าของภาษาและผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในหัวข้อเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวัน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยดูจาก 3 ลักษณะ คือ ลักษณะของการสนทนา ปัญหาที่เกิด
จากการสนทนา ประเภทและความถ่ีของการใช้กลวิธีในการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีในการ
สื่อสารที่มีพ้ืนฐานภาษาแม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารน้อยกว่ากลวิธีในการสื่อสารที่มีพ้ืนฐานภาษา
ที่สอง 
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Wipada Jarujumpol (1983: 1362-A) ได้ทําการวิจัยเพ่ือ ศึกษาการทําคําศัพท์ให้ง่าย
ขึ้นโดยการใช้กลวิธีในการสื่อสาร ในการใช้กลวิธีในการสื่อสารด้านการใช้คําศัพท์ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและตํ่า ตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ีเป็น นักศึกษาชาวไทยท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 25 
คน แบ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมในการใช้กลวิธีในการส่ือสารที่นักศึกษาใช้แก้ปัญหาทางด้านการใช้
คําศัพท์ในการพูด ได้แก่ การพูดแปลคําต่อคํา การพูดภาษาแม่ปนกับภาษาที่สอง การใช้คําใกล้เคียง 
การใช้คําเหมือน การสร้างคําใหม่ การพูด อ้อมค้อมหรือการพูดบรรยายแทนการกล่าวคําศัพท์น้ัน
โดยตรง นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบว่า นักศึกษากลุ่มที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มักจะแก้ปัญหา
ในการใช้คําศัพท์โดยการใช้คําเหมือน การใช้คําใกล้เคียง และการสร้างคําใหม่สวนนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า มักจะแก้ปัญหา ในการใช้คําศัพท์ โดยการพูดแปลคําต่อคํา หรือโดยการใช้
ภาษาแม่ปนภาษาที่สอง และการพูด อ้อมค้อมหรือการพูดบรรยาย  

Fashri (1984: 15-37) ได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ กลวิธีใน
การสื่อสารและองค์ประกอบของการพูดเล่าเรื่อง ตัวอย่างประชากรเป็นผู้เรียน ชาวโมรอคโค อาราบิค 
จํานวน 1 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนในคาบเรียนวิชาการสนทนาทุกวัน เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ โดยให้ผู้เรียนพูดเล่าเรื่อง 12 เรื่อง และนํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการใช่กลวิธีใน
การส่ือสารของผู้เรียนและองค์ประกอบของการพูดเล่าเร่ือง ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนใช้กลวิธีในการ
สื่อสารที่หลากหลายเพ่ือที่จะชดเชยความบกพร่องทางภาษา และ การใช้กลวิธีในการสื่อสารแต่ละ
ประเภทของผู้เรียนจะแตกต่างกันตามองค์ประกอบของการพูด เล่าเร่ือง และกลวิธีในการส่ือสารบาง
ประเภทจะมีข้อจํากัดกับองค์ประกอบของการพูดเล่าเรื่อง จึงสรุปได้ว่าการใช้กลวิธีในการสื่อสารมี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของการพูดเล่าเรื่อง  

Paribakht (1985: 132-146) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความสามารถด้าน กลวิธีในการ
สื่อสารกับความสามารถทางภาษา” ตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษาชาวเปอร์เซีย ที่มีความสามารถ
ทางภาษาระดับกลางและสูง กลุ่มละ 20 คน และอีกกลุ่มหน่ึงเป็นนักศึกษา ที่เป็นเจ้าของภาษา 
จํานวน 20 คน เช่นกัน ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีในการสื่อสารที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามระดับ
ความสามารถ ทางภาษา ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาสูงหรือเจ้าของภาษาจะใช้กลวิธีในการสื่อสารที่
มีพ้ืนฐาน ภาษาที่สอง ส่วนผู้ที่มีความสามารถทางภาษาตํ่าจะใช้กลวิธีในการสื่อสารที่มีพ้ืนฐานภาษา
แม่  

Abdil-Mafiz (1991: 2444-A) ได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของ
กลวิธีในการสื่อสารกับประสิทธิผลในการสื่อสาร ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จํานวน 8 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 4 คน กลุ่มที่หน่ึงเป็น
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นักศึกษาที่มีบุคลิกชอบแสวงหาโอกาสในการพูด (กลุ่มสูง) กลุ่มที่สองเป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกไม่ชอบ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (กลุ่มตํ่า) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีให้ตัวอย่างประชากรทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ
บรรยาย การส่ัง และการพรรณนา โดยทําการบันทึกวีดีทัศน์ไว้  จากน้ันนําวีดีทัศน์มาเปิดให้ตัวอย่าง
ประชากรแต่ละคนชมและให้อธิบายว่าตนกําลังพยายามใช้กลวิธีในการสื่อสารใดเมื่อพบปัญหาในงาน
ที่ทํา  ผลการวิจัยพบว่า การใช้กลวิธีในการส่ือสารของตัวอย่างประชากร 2 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ โดยเด็กนักศึกษากลุ่ม มีสูงมีแนวโน้มที่จะใช้กลวิธีการทําให้สําเร็จ (achievement 
strategies) เพ่ือช่วยให้การสื่อสารประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ส่วนเด็กนักศึกษากลุ่มตํ่ามี
แนวโน้มที่จะใช้กลวิธีการตัดทอน (reduction strategies) ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการสื่อสาร 

Wang (1993: 201-A) ได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาบทบาททางเพศที่มีต่อการใช้กลวิธีในการ
สื่อสารของผู้เรียนภาษาที่สองในระหว่างที่มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา ตัวอย่างประชากรเป็นผู้เรียน
ชาวเกาหลีที่เรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 16 คน และเจ้าของภาษาชาวอังกฤษ จํานวน 16 คน ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ตัวอย่างประชากรพูดบทสนทนาคนละ 10 นาที ซึ่งเป็นการสนทนาแบบ
อิสระโดยแยกออกเป็นการสนทนาระหว่างเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียน
ทั้งเพศชายและหญิงจะใช้กลวิธีในการสื่อสารโดยรวมกับผู้พูดที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และใน
การพูดของผู้พูดที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาก็พบว่าผู้เรียนจะใช้กลวิธีในการสื่อสารกับผู้พูดที่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย นอกจากน้ียังพบว่า เพศของผู้เรียนไม่มีผลต่อ การใช้กลวิธีอย่างเด่นชัด กล่าวคือ 
เพศของผู้เรียนทั้งหญิงและชายมีการใช้กลวิธีในการสื่อสารใน ประเภทที่เหมือนกันเป็นส่วนมาก 

Tanaka (1994: 3732-A) ได้ทําการศึกษากลวิธีในการสื่อสารภาษาที่สอง ตัวอย่าง
ประชากรเป็นนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองจํานวน 20 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ปัญหาในการสื่อสารเมื่อนักศึกษาต้องเผชิญ และพยายามท่ีจะปฏิสัมพันธ์กับผู้
พูดชาวอังกฤษในกิจกรรมมุ่งงานเพ่ือการสื่อสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นผลการวิจัยพบว่า 

1. ความสําเร็จของความพยายามในการส่ือสารขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กลวิธี ใน
การสื่อสาร 

2. การใช้กลวิธีในการสื่อสารของนักศึกษาขึ้นอยู่กบั (1) ธรรมชาติของงาน (2) ความ
แตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษตามการรับรู้ของนักศึกษา (3) เป้าหมายของการ สื่อสาร
ตามการรับรู้ของนักศึกษา (4) ทัศนคติที่มีต่องาน 

3. ความสามารถที่จะปฏิบัติงานเ พ่ือการสื่อสารที่แตกต่างกันของนักศึกษา  มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของสถานภาพทางสังคมและรูปแบบของความคิด แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในช้ันเรียน 
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4. นักศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการสื่อสาร จะมีลักษณะของตัวบุคคลท่ีสัมพันธ์กับ
ทักษะการสื่อสารที่ดีเหมือนกัน ในขณะที่นักศึกษาที่ไม่ประสบความสําเร็จในการสื่อสารจะขาด
ลักษณะในตัวบุคคลดังกล่าว 

Mabry (1994: 1932-A) ได้ทําการศึกษาการใช้กลวิธีในการสื่อสารและกลวิธี ในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ตัวอย่างประชากรเป็นผู้เรียน ชาวอาหรับและ
สเปน จํานวน 5 คน  เป็นชาย  3  คน และหญิง 2 คน ซึ่งกําลังศึกษาในช้ัน เรียนบทสนทนาระดับสูง
ในวิทยาลัย การเก็บรวมรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ และบันทึกแถบเสียงและวีดีทัศน์ของการเรียน
การสอนในห้องเรียนบทสนทนาที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนชาว
อาหรับใช้กลวิธีในการสื่อสารมากกว่ากลวิธีในการเรียนรู้ และผู้เรียนชาวสเปนใช้กลวิธีในการเรียนรู้
ภาษามากกว่ากลวิธีในการสื่อสาร นอกจากน้ียังพบ ว่าในการใช้ กลวิธีของผู้เรียนน้ันมักเกิดข้ึน เพราะ
ความพยายามที่จะช่วยเหลือกันของคู่สนทนาในระหว่างการสื่อสาร 

Gasparo (1996: 317-330) ได้ทําการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดอ้อมค้อมของผู้เรียนทีม
ความสามารถในการพูดระดับกลางและสูง ตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษาชาวสเปนในวิทยาลัยของ
ประเทศสเปน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดสอบด้วยแบบสอบสัมภาษณ์ Oral Profifiency 
Interviews (Opus) และประเมินความสามารถในการพูดด้วยกฎเกณฑ์การ ประเมินของ ACTFL 
จากน้ันจึงแบ่งตัวอย่างประชากรออกเป็นกลุ่มกลาง 13 คน และกลุ่มสูง 17 คน และวิเคราะห์กลวิธีที่
ผู้เรียนในแต่ละระดับใช้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนระดับสูงใช้กลวิธีที่มีพ้ืนฐานภาษาที่สองมากกว่า
ผู้เรียนระดับกลาง ในขณะที่ผู้เรียนในระดับกลางใช้กลวิธีที่มีพ้ืนฐานภาษาท่ีหน่ึง มากกว่า นอกจากน้ี
ยัง พบว่าตัวอย่างประชากรทั้ง 2 กลุ่มมีการใช้กลวิธีประเภทการพูดอ้อมค้อมในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน 

Aliweh (1989: iv-v) ได้ทําการศึกษาผลระยะสั้นและระยะยาวของการสอน กลวิธีในการ
สื่อสารที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษา ชาวอียิปต์ใน
วิทยาลัยของประเทศอียิปต์ จํานวน 30 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการสอน
กลวิธีในการสื่อสาร และกลุ่มที่ไม้ได้รับการสอนกลวิธีในการสื่อสาร ผลการวิจัย พบว่า (1) คะแนน
ความสามารถในการพูดของนักศึกษาที่ได้รับการสอนกลวิธีในการส่ือสารสูงกว่า นักศึกษาที่ไม่ได้รับ
การสอนกลวิธีในการส่ือสารในการทดสอบหลังสิ้นสุดการทดลองทันทีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (2) 
คะแนนความสามารถในการพูดของนักศึกษาท่ีได้รับการสอนกลวิธีในการสื่อสารสูงกว่านักศึกษาท่ี
ไม่ได้รับการสอนกลวิธีในการสื่อสารในการทดสอบหลังการสิ้นสุดการทดลอง 2 เดือน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

Bailystok( in Faerch and Kasper, eds., 1984: 100-118) ศึกษาการใช้กลวิธีการ
สื่อสารของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส จํานวน 3 กลุ่ม สองกลุ่มแรกเป็นนักเรียนเกรด 12 ซึ่งมีความสามารถ
ทางภาษาระดับปกติ 10 คน และระดับสูง 6 คน กลุ่มที่ 3 เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ซึ่งกําลังเรียนอยู่ใน 
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Civil Service French Language Training Programmed จํานวน 14 คน ซึ่งมีความสามารถทาง
ภาษาสูงกว่า 2 กลุ่มแรก  ระดับความสามารถทางภาษาน้ี วัดโดยแบบทดสอบโคลซ กลุ่มตัวอย่างต้อง
บรรยายภาพในมือให้เจ้าของภาษาฟังและเจ้าของภาษาจัดภาพย่อย ๆ ลงบนบอร์ดให้ตรงกับสิ่งที่กลุ่ม
ตัวอย่างอธิบาย หลังจากน้ันเจ้าของภาษา 17 คน เรียงลําดับประสิทธิภาพของการบรรยายภาพแต่ละ
ภาพตามลําดับ 1-10 ผลการศึกษา พบว่า 1) ปริมาณการใช้กลวิธีการส่ือสารของทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตก 
ต่างอย่างมีนัยสําคัญ  2) นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับสูงสามารถใช้กลวิธีได้มี
ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลวิธีทีใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่น้อยกว่านักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับ
ปกติและนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับความสามารถทางภาษามีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีทีใช้พ้ืนความรู้ภาษา
แม่หรือภาษาที่สอง แต่ไม่สามารถทํานายการเลือกกลวิธีใดโดยเฉพาะได้   3) นักศึกษาผู้ใหญ่ใช้กลวิธี
ชนิดต่าง ๆ หลาก หลายมากกว่านักเรียน 4) กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาที่สองมีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาการสื่อสารมากกว่ากลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่ แต่กลวิธีชนิดเดียวกันอาจเป็นได้ทั้งมี
ประสิทธิภาพ น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

Ellis (1984: 39-44) ศึกษาการใช้กลวิธีการสื่อสารในการประเมินการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารของนักเรียนจากโรงเรียนแห่งหน่ึง ในกรุงลอนดอน ซึ่งมีอายุระหว่าง 10-12 ปี กลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ มาเป็นเวลา 1 ปี มี
จํานวน 6 คน กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จํานวน 6 คน กลุ่มตัวอย่างต้อง
บรรยายเรื่องจากภาพเหตุการณ์ซึ่งประกอบด้วยภาพย่อย 3 ภาพ ให้ครูคนหน่ึงฟัง การศึกษาพบว่า 
นักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่สามารถสื่อเน้ือหาสาระในภาพได้ดีกว่านักเรียนที่ ไม่ใช่เจ้าของ
ภาษา นักเรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาใช้กลวิธีการถอดความมากกว่านักเรียนที่เป็นเจ้าของภาษา และ
สรุปว่านักเรียนที่สามารถใช้ภาษาได้ดีคือ วิธีการถอดความมากกว่ากลวิธีการหลีกเลี่ยง 

Ellis (in Gass and Madden eds., 1985: 69-85) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปฏิสัมพันธ์และพัฒนาการทางภาษาของนักเรียน 2 คนพ่ีน้อง ซึ่งพูดภาษาปัญจาบเป็นภาษาแม่ โดย
ใช้ระยะเวลาศึกษา 9 เดือน นักเรียนคนที่ 1 เป็นชาย อายุ 11 ปี พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย มี
ประสบการณ์การใช้ชีวิตในโรงเรียนน้อยมาก มีบุคลิกภาพแบบเปิดตัว (extrovert) เข้ากับเพ่ือนที่
ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ได้เร็วมาก มีระยะความสนใจน้อย และชอบทํากิจกรรมง่าย ๆ ส่วน
นักเรียนคนที่ 2 เป็นหญิง อายุ 13 ปี เขียนภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่
โรงเรียนในประเทศปากีสถานมาก่อน มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (introvert) ทําความรู้จักเฉพาะเพ่ือน
หญิงที่พูดภาษาปัญจาบเป็นภาษาแม่เหมือนกัน มีระยะ ความสนใจ และตั้งใจทํากิจกรรมมากกว่า
น้องชาย ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ได้มาจากการสนทนาของครูประจําช้ัน และนักเรียนครั้ง 15 นาที ซึ่ง
มีกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับภาพร่วมด้วย ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนคนที่ 1 ใช้กลวิธีการตัดทอน
หรือกลวิธีการหลีกเลี่ยงมากกว่ากลวิธีการทําให้สําเร็จในช่วงแรก และให้กลวิธีการทําให้สําเร็จ
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มากกว่าในช่วงหลัง แต่นักเรียนคนที่ 2 มีพฤติกรรมสม่ําเสมอ คือ ใช้กลวิธีการตัดทอนและการทําให้
สําเร็จในปริมาณพอ ๆ กันตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

Paribakht (1985: 132-262) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถทางภาษา
ของผู้พูดกับการใช้กลวิธีการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ชาว เปอร์เซียที่เรียนภาษา 
อังกฤษเป็นภาษาที่สอง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน และเจ้าของภาษา 1 กลุ่ม จํานวน 20 คน สองกลุ่ม
แรกมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับปานกลางและ ระดับสูงเป็นนักศึกษาจากโรงเรียน
สอนภาษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่วนกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโทรอนโท แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้หญิงและ
ผู้ชาย อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคือ 25 ปี เครื่องมือ ที่ใช้วัดระดับความสามารถคือ 
Michigan Test of English Language Proficiency ซึ่งใช้วัด ความสามารถทางไวยากรณ์ และ 
International Educational Achievement Test of Proficiency in English as a Foreign 
Language ซึ่งใช้วัดความสามารถทางการพูดกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า  

1. นักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มใช้กลวิธีหลักทั้ง  4 วิธี คือวิธีการด้านภาษาศาสตร์ วิธีการที่ใช้
บริบทช่วยในการส่ือความหมาย วิธีการสรุปความคิด รวบยอด และวิธีการทําท่าใบ้ แต่นักศึกษาทั้ง 3 
กลุ่มใช้กลวิธียอ่ยต่างกันบ้างเล็กน้อย นักศึกษาสองกลุ่มแรกใช้กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่และภาษา
ที่สอง แต่ใช้กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาที่สองมากกว่า นักศึกษาที่มีความสามารถระดับปานกลางใช้
กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่ 2 ชนิด คือ การถ่ายโอนเชิงสํานวน และการแปลสํานวนและสุภาษิตใน
ภาษาแม่  ส่วนนักศึกษาที่เป็นเจ้าของภาษาใช้เฉพาะกลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาที่สอง  สําหรับกลวิธี
การแปลสํานวนและสุภาษิตของภาษาเป้าหมาย ใช้เฉพาะนักศึกษาที่มีความสามารถระดับสูงและ
เจ้าของภาษาเท่าน้ัน  

2. กลุ่มตัวอย่างน้ันสามกลุ่มมีความถ่ีในการใช้แนวทางการใช้กลวิธีการสื่อสารทั้ง 4 
วิธีการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ นักศึกษาที่มีความสามารถระดับสูงและนักศึกษาที่เป็นเจ้าของ
ภาษา  ใช้กลวิธีการสื่อสารวิธีการด้านภาษาศาสตร์มากกว่านักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาระดับ
ปานกลาง ตรงกันข้ามนักศึกษาที่มีความสามารถระดับปานกลาง ใช้กลวิธีการสื่อสารวิธีการ สรุป
ความคิดรวบยอดมากกว่านักศึกษาท่ีมีความสามารถระดับสูง และนักศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่  ส่วนกลวิธีการสื่อสารวิธีการที่ใช้บริบทช่วยในการสื่อความหมายน้ัน ทั้ง 3 กลุ่มใช้ ใน
ปริมาณที่เท่า ๆ กัน และการทําท่าใบ้ น้ันนักศึกษาท่ีมีความสามารถระดับปานกลางและสูงใช้ 
มากกว่านักศึกษาที่เป็นเจ้าของภาษา 

Pica and Doughty in Gass and Madden eds., 1985: 115-132) ศึกษาตัวป้อน 
(input) และปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเก็บข้อมูลจาก 3 ช้ันเรียน ที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง กิจกรรมที่ให้นักเรียนทํามี 2 ชนิด กิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมตัดสินใจ 
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(decision making) ที่ครูเป็นผู้นําการทํากิจกรรม กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมกลุ่มการอภิปรายเก่ียว 
กับค่านิยมของสังคม (value clarification) โดยให้นักเรียนทํากันเอง ไม่มีครูควบคุม ผลการศึกษา
พบว่า มีการใช้การขอคําอธิบาย การตรวจยํ้าความมั่นใจ  การตรวจสอบความเข้าใจในกิจกรรมกลุ่ม
มากว่ากิจกรรมที่ครูนํา และมีการใช้ซ้ําคําพูดผู้อ่ืน  และการซ้ําคําพูดตัวเองในกิจกรรมที่ครูนํามากกว่า
กิจกรรมกลุ่ม 

Poulise and Schils (1989: 15-48) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลวิธีการชดเชย ซึ่งเป็นกลวิธี
การทําให้สําเร็จ 2 ปัจจัย คือ ระดับความสามารถและภาระงาน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาชาวดัชที่
เรียนภาษาอังกฤษ 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปี 2 จํานวน 15 คน มีความสามารถ
ระดับสูง กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยปี 5 จํานวน 15 คน มีความสามารถระดับปาน
กลาง และกลุ่มที่ 3 เป็นนักเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยปี 3 จํานวน 15 คน มีความสามารถระดับต้น 
การศึกษาพบว่า นักศึกษาที่มีความสามารถระดับสูงใช้กลวิธีการชดเชยน้อยกว่านักศึกษาที่มี
ความสามารถระดับตํ่าชนิดของกลวิธีการชดเชยที่ใช้ไม่เก่ียวข้องกับระดับความสามารถของนักศึกษา
นัก แต่ชนิดของภาระงานเกี่ยวข้องกับการใช้กลวิธีการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างใช้กลวิธีแบบวิเคราะห์มาก
ในการอธิบายภาพ คําศัพท์ และมักใช้กลวิธีแบบภาพรวมและกลวิธีการถ่ายโอนในการเล่าเรื่องที่ฟัง
จากภาษาแม่ และการสัมภาษณ์ปากเปล่า 

Si-Qing (1990: 155-187) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการพูดภาษา
และความสามารถด้านการใช้กลวิธีของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชาวจีน วิชาเอกภาษา 
อังกฤษ 12 คน ที่กําลังศึกษาอยู่ที่ Guangzhou Foreign Language Institute แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามระดับความสามารถทางภาษา กลุ่มละ 6 คน เป็นนักศึกษา ชาย 3 คน และ
นักศึกษาหญิง 3 คน กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษาปริญญาโทช้ันปีที่ 2 ที่มีความ สามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับสูง กลุ่มที่ 2 เป็นนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีที่ 3 ที่มี ความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษระดับตํ่า ผลการวิจัยพบว่า (1) ความถี่ของกลวิธีการสื่อสารที่ผู้เรียนใช้แตกต่างกันตาม
ระดับความสามารถทางภาษา และผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับตํ่า ใช้กลวิธีการสื่อสาร
มากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับสูง (2) ความถ่ีของการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารชนิด
ต่าง ๆ แตกต่างกันตามระดับ ความสามารถทางภาษาผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับสูงใช้
กลวิธีการสื่อสารที่ใช้ พ้ืนความรู้ด้านภาษาศาสตร์มากกว่า ในขณะเดียวกันผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางภาษาระดับตํ่าใช้กลวิธีการสื่อสารที่ใช้พ้ืนความรู้ทางโลก และกลวิธีการส่ือสารแบบกล่าวซ้ํา
มากกว่า (3) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระดับความสามารถทางภาษา และประสิทธิภาพในการ
สื่อสารของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับสูง ใช้กลวิธีการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับตํ่า และ (4) ทั้งระดับความสามารถทาง
ภาษาและความแตกต่างระหว่างภาษาที่หน่ึงและภาษาที่สองมีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร โดย
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ไม่มีการใช้กลวิธีการสื่อสารที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่ที่ชัดเจน ทั้งนักเรียนที่มีความสามารถทาง
ภาษาระดับสูงและระดับตํ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากภาษาแม่ของผู้ เรียน (ภาษาจีน) และภาษาที่สอง 
(ภาษาอังกฤษ) ไม่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

Tsui (1991: 44-60) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้เรียนที่ทําให้ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้รับสาร
สามารถเข้าใจได้ โดยการวิเคราะห์การใช้ภาษาเพ่ือปรับข้อความท่ีครูและนักเรียนใช้ในคาบการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่มีความยาวคาบละ 35 นาที จํานวน 2 คาบ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาในฮ่องกง จํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 หรือช้ันเรียนเอ เป็นนักเรียนจากโรงเรียน แห่งหน่ึงที่
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน และครูสอนภาษาอังกฤษเป็นชาวอังกฤษ กลุ่มที่ 2 หรือช้ัน
เรียนบี เป็นนักเรียนจากโรงเรียนแห่งหน่ึง ที่ใช้ภาษาจีนเป็นสื่อการเรียนการสอน และครูสอน
ภาษาอังกฤษเป็นชาวจีน นกัเรียนช้ันเรียนเอ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนช้ันเรียน
บี ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้นักเรียนในช้ันเรียนบีมีร้อยละของการเจรจาความหมายมากกว่าในช้ัน
เรียนเอ แต่นักเรียนในช้ันเรียนเอ ร่วมในการเจรจาความหมายอย่างกระตือรือร้นมากกว่านักเรียนช้ัน
เรียนบี โดยดูได้จากมีการใช้การตรวจยํ้าความมั่นใจ และการขอคําอธิบายซึ่งมีมากกว่า  และการมี
ปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนมากกว่าบ่งบอกว่าการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในช้ันเรียนเอ ทําให้ข้อมูลที่ส่งไปยัง
ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ 

Mosiori (1993: 2721-A) ศึกษาผลของความรู้เก่ียวกับกลวิธีการส่ือสารที่มีต่อการใช้
กลวิธีการสื่อสารจริง กลุ่มที่ศึกษาคือนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่กําลังเรียนภาษาฝร่ังเศสในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในระดับต้นตอนปลาย (upper beginner) จํานวน 30 คน แบ่งนักศึกษาออกเป็น 
2 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน ทั้งสองกลุ่มต้องทํากิจกรรมเพ่ือการสื่อสารต่าง ๆ โดยที่กลุ่มที่ 1 จะไม่สอนเรื่อง
กลวิธีมาก่อนทํากิจกรรม แต่นักศึกษากลุ่มที่สองได้รับการฝึกให้มีความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการสื่อสารก่อน 
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เก่ียวกับกลวิธีการสื่อสารทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
อย่างไรก็ตาม การมีความรู้ด้านกลวิธีก่อนการทํากิจกรรมมีผลต่อความสําเร็จในการใช้กลวิธีการ
สื่อสารและความต้ังใจ ที่จะให้ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับความเข้าใจในการสื่อสาร 

Tanaga (1994: 3732-A) ศึกษาการใช้กลวิธีการส่ือสารกับผู้พูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่น จํานวน 20 คน พบว่า ความสําเร็จในการแก้ปัญหาการสื่อสารข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการใช้กลวิธีการสื่อสาร ไม่ใช่เกิดจากความเคยชินหรือการเคยประสบปัญหาที่
คล้ายคลึงกันมาก่อน โอกาสเลือกใช้กลวิธีการส่ือสารขึ้นอยู่กับธรรมชาติของภาระงานการรับรู้ถึง
ความแตกต่างระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จุดประสงค์ของการสื่อสารและทัศนคติของ
นักศึกษาท่ีมีต่อภาระงาน นอกจากน้ียังพบว่าความสามารถในการทําภาระงานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของความคิดและลักษณะรูปแบบทางสังคมของนักศึกษามากกว่าผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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Dornyei (1995: 55-85) ศึกษาความเป็นไปได้ในการสอนกลวิธีการ สื่อสารเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการพูด โดยศึกษาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 109  คน เป็นหญิง 72 คน และ
ชาย 37 คน มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ที่เรียนภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 8 ห้องเรียน ในโรงเรียน 5 โรง 
ในประเทศฮังการี  ความสามารถของนักเรียนมีต้ังแต่ระดับก่อนปานกลาง (pre-intermediate) 
จนถึงหลังระดับปานกลาง (post-intermediate) แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ฝึกใช้กลวิธี
การส่ือสารเน้นเฉพาะการหลีกเลี่ยงเรื่องและการแทนที่ (topic avoidance and replacement) 
การพูดอ้อมค้อมและการใช้ส่วนเติมเต็ม กลุ่มที่ 2 มีการเรียนการสอนครบทุกทักษะ ไม่เน้นทักษะใด 
และกลุ่มที่ 3 มีการเรียนการสอนแบบเน้นการพูด แต่ไม่ได้ฝึกใช้กลวิธี ระยะเวลาในการสอน 6 
สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า การฝึกให้นักเรียนใช้กลวิธีการส่ือสารทําให้ (1) คุณภาพในการใช้กลวิธี
การสื่อสารมีมากขึ้น (2) ปริมาณการใช้กลวิธีการสื่อสารมีมากขึ้น (3) นักเรียนพูดได้คล่องแคล่วมาก
ขึ้น และ(4) นักเรียนเห็นประโยชน์และมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกใช้กลวิธีการสื่อสาร 
งานวิจัยในต่างประเทศที่เก่ียวกับกลวิธีการส่ือสารมีหลายแนว สรุปข้อคน้พบจากงานวิจัยดังกล่าวได้
หลายประเด็นดังน้ี 

1. ผู้เรียนใช้กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่มากกว่ากลวิธีอ่ืน เน่ืองจากไวยากรณ์ของภาษา
แม่นั้นมีอิทธิพลต่อการพูดภาษาที่สอง (Hasstrup and Phillipson, in Faerch and Kasper eds., 
1984) 

2. ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการใช้กลวิธีการสื่อสาร คือ ความสามารถทางภาษา (Bialystok, 
in Faerch and Kasper eds., 1984, Paribakht, 1985, Poulisse and Schils, 1989, and Si-
Qing, 1990) ชนิดของภาระงานที่ผู้เรียนทํา (Poulisse and Schila, 1989 and Tanaka, 1994) 
บุคลิกภาพ (Ellis, 1958) การรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างภาษาแม่กับภาษาที่เรียน (Si-Qing, 1990 
and Tanaka, 1994) ความคุ้นเคยของคู่สนทนา (Plough and Gass, in Crookes and Gass eds., 
1993) จุดประสงค์ของการสื่อสารและทัศนคติที่มีต่อภาระงาน (Tanaka, 1994) 

3. กลวิธีที่ใช้พ้ืนฐานความรู้ภาษาท่ีสองมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการสื่อสาร
มากกว่ากลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่หรือกลวิธีอ่ืน (Bialystok, in Faerch and Kasper eds., 1984 
และ Haastrup and Phillipson, in Faerch and Kasper eds., 1984) 

4. ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการพูดสูงที่สุดคือผู้เรียนที่ไม่ใช่กลวิธีการสื่อสาร (Ellis 
1984) 

5. ความถี่ในการใช้กลวิธีการสื่อสารบางชนิด ถ้าผู้เรียนใช้กลวิธีการสื่อสารดังกล่าวใน
ปริมาณมากจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในภาษาที่เรียนได้มากข้ึน (Tsui, 1991) 

6. การฝึกให้นักศึกษาใช้กลวิธีการสื่อสารทําให้นักศึกษาใช้กลวิธีการสื่อสารมากขึ้นและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และพูดได้อย่างคล่องแคล่ว (Dornyei, 1995) 
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ความสนใจในการทํางานวิจัยเก่ียวกับกลวิธีการสื่อสารในต่างประเทศ ในระยะแรกเป็นการศึกษาที่มกั
นําความสามารถทางภาษามาเก่ียวข้องอยู่เสมอส่วนในระยะหลังเปลี่ยนแนวการวิจัยมาศึกษาปัจจัยที่
อาจมีผลต่อการใช้กลวิธีการสื่อสาร และการศึกษาเฉพาะกลวิธีใดกลวิธีหน่ึงมากข้ึน 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบแผนการทดลองพ้ืนฐาน (Pre-Experimental 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถผู้เรียนด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธี
การสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการพูดกลวิธีการสื่อสาร 
4. เพ่ือเปรียบเทียบความถี่การใช้กลวิธีการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่3 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
โดยแบ่งวิธีดําเนินการเป็นหัวข้อดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่3 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา2558ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ทั้งหมด 13 หอ้งเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
547 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ6 (อ23102) จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลาก ซึ่งได้เป็นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรต้นคือ แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

(Communication Strategies) 
2. ตัวแปรตามคือ 

2.1 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 
2.3 ความถี่การใช้กลวิธีการสื่อสาร 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองพ้ืนฐาน (Pre-Experimental research) ใช้รูปแบบ 

one group pretest protest design (บํารุง โตรัตน์ 2534: 29-31) ซึ่งมรีูปแบบดังน้ี 
 

สอบก่อน             ทดลอง                สอบหลัง
T1                   X                      T2 

 
T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 
X แทน การเรียนทักษะด้านการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 
T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 

 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
1. แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร จํานวน 7ชุด แต่ละชุดจะ

เป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยการใช้กลวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน 
2. แผนการสอนการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยวิธีการใช้กลวิธีการสื่อสาร 

จํานวน 7แผน แผนละ 1 คาบ คาบเรียนละ 55 นาที ซึ่งแต่ละแผนจะใช้ประกอบกับแบบฝึกทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือฝึกการใช้กลวิธีการสื่อสาร 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการส่ือสาร เป็นแบบทดสอบ
วัดความสามารถทักษะด้านการพูดคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาด้านการออกเสียงด้านเน้ือหา
ความคล่องแคล่วและการใช้เวลา ด้านการแสดงท่าทางและน้ําเสียงประกอบการพูด ซึ่งใช้เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถก่อนเรียน (Pretest) และทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน (Posttest) 
ในลักษณะการแสดงบทบาทสมมติ ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการทดสอบทางตรง 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการสอนโดยใช้กลวิธีการส่ือสาร จํานวน 15ข้อ ซึ่ง
สอบถามความคิดเห็นด้านกลวิธีการสื่อสาร ด้านการเรียนการสอนและด้านประโยชน์ที่ได้รับ 



60 

 

5. ตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสารซึ่งใช้ บันทึกพฤติกรรมการใช้กลวิธีการ
สื่อสารทั้งหมดในรูปของความถ่ีของการใช้กลวิธีการสื่อสารทั้งหมดชนิดรายบุคคล 

 
การสรา้งและพัฒนาเคร่ืองมือ 

1. แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการส่ือสาร ผู้ วิจัยมีวิธีการสร้าง
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด แผนการสอน 
แนวเร่ืองจากสภายุโรป (Council of Europe)14 เร่ือง และแนวเรื่องจากหนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ได้แก่ Message3, Talk time  

1.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่าง 
ประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความคิดโดยประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังน้ี 

1.1.1.1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-
อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 

1.1.1.2 ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

1.1.1.3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน การใช้
ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา 
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

1.1.1.4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่าง 
ประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือ
พ้ืนฐานในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

1.1.2 คุณภาพผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เก่ียวข้องกับ
ทักษะการพูด มีดังน้ี 

1.1.2.1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและเร่ืองต่างๆ ใกล้
ตัว สถานการณ์ ข่าวเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม ใช้คํา
ขอร้อง คําช้ีแจง และคําอธิบาย ให้คําแนะนําอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ
และให้ความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล 
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บรรยาย อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูด
และเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ 
และข่าว /เหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

1.1.2.2 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว /
เหตุการณ์ /เรื่อง /ประเด็นต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ /แก่น
สาระ หัวข้อเร่ืองที่ได้จากการวิเคราะห์เร่ือง /ข่าว /เหตุการณ์ /สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูด
และเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

1.1.2.3 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง /สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน สถานศึกษาชุมชน และสังคม 

1.1.3 ผู้วิจัยได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ที่เก่ียวกับทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ เพ่ือนํามาเขียนแผนการสอนโดยมาตรฐานการเรียนรู้ที่และตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องดังน้ี 

มาตรฐานที่ ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ 
ใกล้ตัวสถานการณ์ข่าว เร่ืองที่อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ใช้คําขอร้อง ให้คําแนะนํา คําช้ีแจงและคําอธิบายอย่าง
เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 3 พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วย 
เหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ
ความคิด เห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ์ข่าว/
เหตุการณ์/เร่ือง/ประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ 3 พูดและ เขี ยนแสดงความ คิด เห็ น เ ก่ี ยว กับกิ จกรรม 
ประสบการณ์และเหตุการณ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ 

มาตรฐานท่ี ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 เลือกใช้ภาษานํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

มาตรฐานท่ี ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถาน 
ศึกษา ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จําลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรยีบเทียบแนวเร่ืองที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปีพุทธศักราช 

2551 จากสภายุโรป และจากหนังสือเรียน 

แนวเร่ืองจากสาระการ
เรียนรู้แกนกลางกลุ่ม

สาระภาษาต่างประเทศ 
2551 

แนวเร่ืองจากสภายุโป
(2006) 

Message Talk time 

1. Themselves
2.Schools 
3. The environment 
5. Free time and 
recreation 
6. Travel for tourism 
7. Interpersonal 
8. Health and body 
care 
9. Education and 
occupations 
10. Selling and 
buying 
11. Foods and 
beverage 
12. Service 

1. Personal 
Identification 
2. House and Home
3. Life at Home 
4. Education and 
Future Career 
5. Free Time and 
Entertainment 
6. Travel 
7. Relation with 
Other People 
8. Health and 
Welfare 
9. Shopping 
10. Food and Drink 
11. Services 

1. Greeting and 
Introduction 
2. Apology 
3. Appearance and 
Character 
4. Places 
5. Shopping 
6. Foods and 
beverages 
7. Environment 
8. Experiences 
9. Respond to 
thanks 
10. School 
11. Knowledge 
12. Language 

1. Meeting people
2. Family 
3. School 
4. Activities 
5. Foods and 
drinks 
6. Housing 
7. Free time 
activities 
8. Life event 
9. Movie 
10. Health 
problem 
11. Vacation 
12. Telephone 
Language 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบแนวเร่ืองที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปีพุทธศักราช 
2551 จากสภายุโรป และจากหนังสือเรียน (ต่อ) 

แนวเร่ืองจากสาระการ
เรียนรู้แกนกลางกลุ่ม

สาระภาษาต่างประเทศ 
2551 

แนวเร่ืองจากสภายุโป
(2006) 

Message Talk time 

13. Places 
14. Language 
15. Climate 

16. Science and 
technology 

12.  Places
13.  Foreign 
Languages 
14.  Weather 

 

  

 
จากนั้นเทียบเคียงแนวเรื่อง ดูความสัมพันธ์ระหว่างแนวเรื่องจากที่ระบุไว้

และสามารถสรุปแนวเรื่องหลักได้ทั้งสิ้น 5 แนวเร่ืองหลักได้แก่  
1. บุคคล (People) จะครอบคลุมแนวเร่ืองรอง ได้แก่ การทักทาย 

(Greeting) ลักษณะ (Appearance) การซื้อขาย (Selling and buying) เสื้อผ้าและแฟช่ัน (Clothes 
and fashion) การบริการ (Service)  

2. สถานที่และการเดินทาง (Place and Travel) จะครอบคลุมแนวเรื่อง 
การบอกตําแหน่ง (Location) ช่ือสถานที่ (Place Name) การขนส่งสาธารณะ (Public transport) 
การจราจร (Traffic) โรงเรียน (School) 

3. สุขภาพ (Health) จะครอบคลุมแนวเรื่องต่อไปน้ี ได้แก่ ความเจ็บป่วย 
(Aliment) โภชนาการ (Nutrition) อาหารและเครื่องด่ืม (Food and beverage)  

4. ความบันเทิง (Entertainment) ครอบคลุมแนวเร่ืองได้แก่ เวลาว่าง 
(Free time) กิจกรรมยามว่างและความสนใจ (Hobby and interest) ภาพยนตร์ (Movies) 

5. สิ่งแวดล้อม (Environment) ครอบคลุมแนวเร่ือง ได้แก่ ภูมิอากาศ 
(Climate and weather) ภัยธรรมชาติ (Natural disaster) ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Problem)  

1.2 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับวิธีสอน ในการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า กลวิธีการสื่อสารคือ กระบวนการหรือวิธีการท่ีใช้หรือแก้ปัญหา
ในการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อความหมายที่ถูกต้องอย่างมีระบบ



64 

 

ของผู้พูด Tarone (1981: 286-287) รวบรวมชนิดของกลวิธีการสื่อสารจาก Bialystok (1984) Tsui 
(1991) Plough and Gass (1993) และ Dornyei (1995) ซึ่งแบ่งได้ 5 ชนิดใหญ่ ๆ ดังน้ี 

1. กลวิธีการหลีกเลี่ยง แบ่งย่อยเป็น 2 ชนิดย่อย 
1.1 การหลีกเลี่ยงเรื่อง (topic avoidance) 
1.2 การละทิ้งข้อความ (message abandonment) 

2. กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่หรือภาษาอ่ืน แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิดคือ 
2.1 การเปลี่ยนภาษา (language switch) 
2.2 การทําให้เป็นภาษาต่างประเทศ (foreignizing) 
2.3 การแปลตรงตัว (literal translation) 

3. กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาที่เรียน แบ่งย่อยเป็น 4 ชนิด คือ 
3.1 การใช้คําใกล้เคียง (approximation) 
3.2 การพูดอ้อมค้อม (circumlocution) 
3.3 การสร้างคําใหม่ (word coinage) 
3.4 การเรียงคําพูดใหม่ (restructuring) 

4. กลวิธีการไม่ใช้ภาษาพูด แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิด คือ 
4.1 การทําท่าใบ้ (mime) 
4.2 การแสดงท่าทาง (gesture) 
4.3 การเลียนเสียง (sound imitation) 

5. กลวิธีการปรับข้อความ แบ่งย่อยเป็น 8 ชนิด คือ 
5.1 การตรวจสอบความเข้าใจ (comprehension check) 
5.2 การขอคําอธิบาย (clarification request) 
5.3 การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง (self – repetition) 
5.4 การตรวจยํ้าความม่ันใจ (confirmation check) 
5.5 การพูดซ้ําคําพูดผู้อ่ืน (other repetition) 
5.6 การทําเสียงประกอบ (back channel cue) 
5.7 การสื่อสารให้ช้าลง (stalling strategy) 
5.8 การพูดซ้อน (overlap) 
จากประเภทของกลวิธีในการสื่อสารที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่ากลวิธีในการ

สื่อสารแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 



65 

 

1. กลวิธีการตัดทอนหรือหลีกเลี่ยง (reduction or avoidance strategies) 
เป็นกลวิธีที่ผู้พูดใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร เช่น การหลีกเลี่ยงหัวข้อการสนทนา 
(topic avoidance) การยกเลิกข้อมูลที่สนทนา (message abandonment) 

2. กลวิธีการทําให้สําเร็จหรือการชดเชย (achievement or 
compensatory strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้พูดพยายามให้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการสื่อสารเช่น 
การใช้ภาษาแม่เข้ามาช่วยการใช้ความรู้ภาษาที่สองเท่าที่มีอยู่มาช่วย เช่น การบรรยาย (description) 
การให้ตัวอย่าง (exemplification) การใช้คําใกล้เคียงหรือการใช้คําสรุป (approximation or 
generalization) การใช้คําเหมือน (synonym) เป็นต้น 

และจากการสรุปประเภทของกลวิธีการสื่อสารซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีได้เน้นไปท่ี
การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถใช้ในการสื่อสารได้ประสบความสําเร็จจึงสรุปและ
เลือกกลวิธีการส่ือสารเพ่ือที่จะนํามาใช้ทําแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการส่ือสารและแผนการ
สอนกลวิธีการสื่อสารดังน้ี 

1. Achievement strategies 
1.1 Paraphrase 

1.1.1 circumlocution 
1.1.2 describe 
1.1.3 exemplifying 
1.1.4 approximation 
1.1.5 word coinage 

1.2 Appeal for help 
1.3 Repetition Communication strategies 
1.4 Clarification request 

2. Stalling for time-gain strategies 
2.1 fillers 
2.2 hesitation devices 
2.3 fill pause 

1.3 ออกแบบ แบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารตามแผนการสอน 
1.4 นําแบบฝึกทักษะการพูดที่สร้างขึ้น ไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ

ด้านภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาของการฝึกเพ่ือทําการปรับปรุงแก้ไข 
1.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารตามท่ีกรรมการที่ปรึกษา

และผู้เช่ียวชาญแนะนํา 
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1.6 นําแบบฝึกทักษะการพูดที่ปรับปรุงแล้วไปให้กรรมการที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบอีกคร้ัง  

1.7 นําแบบฝึกการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารไปทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึก โดยนําไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ 75/75 โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 

75 ตัวแรก เป็นคะแนนเฉล่ียที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะการพูด
โดยใช้กลวิธีการสื่อสารทั้ง 7แบบฝึก ได้ถูกต้องร้อยละ 75 

75 ตัวหลัง เป็นคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบความสามารถทางการพูดหลังการทํา
แบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารได้ถูกต้อง ร้อยละ 75  

ขั้นที่ 1 กาดทดลองรายบุคคล จํานวน 3 คนที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มจากนักเรียนที่มผีลการเรียนในระดับเก่ง ปานกลางและอ่อน โดยผู้วิจัย
สอนโดยใช้แผนการสอนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการส่ือสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้ทําแบบฝึกหัด 
จากนั้นสอบถามความคิดเห็นของผู้ เรียนเก่ียวกับแบบฝึกหัด แล้วนําข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข
จุดบกพร่องเพ่ือนําไปใช้ทําการทดลองกลุ่มเล็ก  

ข้ันที่ 2 การทดลองกลุ่มเล็ก เป็นการทดลองกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มจํานวนคน 10คน ซึ่งสุ่มจากนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเก่ง ปานกลาง
และอ่อน ซึ่งผู้วิจัยเร่ิมจากการสอนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารก่อนแล้วจึงลองให้ทําแบบฝกึ
ทักษะการพูด จากน้ันจึงให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่องของแบบฝึกทักษะการพูด 
แล้วนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงก่อนนําไปทดลองภาคสนาม แล้วจึงคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

ขั้นที่ 3 การทดลองภาคสนาม เป็นการทดลองจริงหลังจากทําการปรับปรุงแบบฝึก
ทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารแล้ว โดยทําการทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 30 คนซึ่งสุ่มจากนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเก่ง ปานกลาง
และอ่อน ซึ่งจะสอนตามแผนการสอนก่อนแล้วจึงให้ทําแบบฝึกหัด และทําการบันทึกข้อมูลและหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร  

2. แผนการสอนการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยวิธีการใช้กลวิธีการสื่อสารผู้วิจัย
มีขั้นตอนสร้างแผนการสอนดังต่อไปนี้ 

2.1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นgพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด แนวเร่ืองจากสภา
ยุโรป (Council of Europe) 14 เรื่อง และแนวเรื่องจากหนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ได้แก่ Message3, Talk time 
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2.2 วิเคราะห์เน้ือหารายวิชาภาษาอังกฤษ6แนวเรื่อง เทคนิคการสอนพูดแนวคิดและ
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับวิธีสอนกลวิธีการส่ือสาร เพ่ือนําไปสร้างแผนการสอนทักษะการพูดโดยใช้
กลวิธีการสื่อสาร 

2.3 วิเคราะห์เทคนิคเก่ียวกับการกลวิธีการสื่อสารที่สามารถใช้ในการสอนทักษะการ
พูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร มีวิธีการเลือกดังน้ี 

2.3.1 จากประเภทของกลวิธีในการส่ือสารที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่ากลวิธีใน
การสื่อสารแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

2.3.1.1 กลวิธีการตัดทอนหรือหลีกเลี่ยง (reduction or avoidance 
strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้พูดใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร  

2.3.1.2 กลวิธีการทําให้สําเร็จหรือการชดเชย (achievement or 
compensatory strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้พูดพยายามให้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ 

2.3.2 คัดเลือกประเภทกลวิธีการส่ือสารที่จะนํามาใช้สอน คือ กลวิธีการสื่อสาร
น้ันไม่ทําให้กระบวนการสื่อสารหรือการสนทนานั้นถูกยกเลิกไป และศึกษาจาก ELT Journal 
Volume48/1 (Dornyei and Thurrel, 1994: 40-49) เรื่อง Teaching Conversation Skills 
Intensively โดยแยกออกมาได้ดังน้ี 

1. Achievement strategies 
1.1 Paraphrase 

1.1.1 circumlocution 
1.1.2 describe 
1.1.3 exemplifying 
1.1.4 approximation 
1.1.5 word coinage 

1.2 Appeal for help 
1.3 Repetition Communication strategies 
1.4 Clarification request 

2. Stalling for time-gain strategies 
2.1 fillers 
2.2 hesitation devices 
2.3 fill pause 
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2.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างละ 7 แผน แผนละ 2
คาบ คาบละ 55 นาที โดยการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมและกลวิธีการสื่อสารที่ใช้
ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2  ตารางวิเคราะห์เน้ือหาในการจัดทําแผนการเรียนรู้ 

Lesson 
Plan 

Type of 
Communicatio

n strategy 

Strand/ 
Standard 

Function Main Activity Evaluation 

1 -Pause Filler 
-Hesitation 
Device  
 

 
Strand 1 
Standard 
F1.2.1 

-using like 
or dislike 

a. Ask question 
about sport 
liking. 
b. Answer to tell 
like or dislike 

(Pair) 
Speak with friend 
 

2 -Repetition Strand 1
Standard 
F1.2.2 
 

-To speak 
polite 
request 

-Speak in the 
polite way to 
request. 
-Respond polite 
request 

(Pair) 
Make conversation 
in a restaurant and 
speak with friend 

3 -Checking 
question 
-Clarification 
request  
 

Strand 1
Standard 
F1.2.3 

- to 
confirm 
informatio
n and 
check 
understan
ding 

a. Using 
questions for 
checking 
b. To say 
Confirming 
information 
 

(Pair) 
Speak with friend 
:At school lunch 
time 
 
 

4 Approximation 
or 
Generalization 

Strand 1
Standard 
F1.3.1 

- To speak 
by using 
Generaliza
tion and 
Approxima
tion 

a. Tell about 
things in the 
picture 
 

(Pair) 
Speak with friend 
in various 
situations 
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ตารางที่ 2  ตารางวิเคราะห์เน้ือหาในการจัดทําแผนการเรียนรู้ (ต่อ) 

Lesson 
Plan 

Type of 
Communicatio

n strategy 

Strand/ 
Standard 

Function Main Activity Evaluation 

5 Word Coinage Strand 2
Standard 
F2.1.1 

-Make the 
new word 

a. Learn the 
ways to make a 
new word 
b. Make a new 
word from the 
given picture 

(Pair) 
Role play in the 
shop 

6 Description Strand 4
Standard 
F4.1.1 

- Way to 
describe 
 

Description the 
thing 

(Pair) 
Speak with friend 
about thing in 
each picture 

7 Exemplification Strand 1
Standard 
F1.2.1 

-Direction Tell about place (Pair) speak with 
friend in the 
various situations 

 
 

2.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความ
สอดคล้องของกิจกรรมที่ใช้ในแต่ละแผน โดยพิจารณา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กิจกรรม และ 
เทคนิคการใช้กลวิธีการสื่อสาร โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากความสอดคล้องดังต่อไปนี้ 

ถ้าแน่ใจว่า วัตถุประสงค์ กิจกรรมและเทคนิคการใช้กลวิธีการสื่อสาร สอดคล้อง 
ให้1 คะแนน 

ถ้าไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ กิจกรรมและเทคนิคการใช้กลวิธีการส่ือสาร 
สอดคล้อง ให้0 คะแนน 

ถ้าแน่ใจว่า วัตถุประสงค์ กิจกรรมและเทคนิคการใช้กลวิธีการสื่อสาร ไม่
สอดคล้อง ได้ -1 คะแนน 

ต่อจากน้ันนําคะแนนที่ผู้เช่ียวชาญประเมิน มาหาค่าเฉล่ียโดยใช้สูตรวิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องคํานวณค่าตามสูตร 
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N
R

IOC   

   R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
        N   =   จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
 

นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาคํานวณหาค่า IOC โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญ มาคํานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป 

ถ้าหากค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่า วัตถุประสงค์ กิจกรรมและเทคนิค
การใช้กลวิธีการสื่อสาร เหมาะสม สามารถนําไปใช้ได้ 

ถ้าหากค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ถือว่า วัตถุประสงค์ กิจกรรมและเทคนิคการใช้
กลวิธีการสื่อสารไม่เหมาะสมควรพิจารณาปรับปรุง หลังจากน้ันนํากิจกรรมมาแก้ไขปรับปรุงตามที่
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเพ่ือให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพก่อนนําไปเขียนแผนการ
สอน ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ในงานวิจัยน้ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.6 ถึง 1 

2.6 นําแผนการสอนที่ได้รับการประเมินแล้ว มาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอที่
ผู้เช่ียวชาญแนะนํามาและตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอีกครั้งก่อนที่จะนําไปทดลองสอนกับ
นักเรียนกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการส่ือสาร เป็นแบบทดสอบ
วัดความสามารถทักษะด้านการพูด ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถก่อนเรียน (Pretest) และ
ทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน (Posttest) ในลักษณะการแสดงบทบาทสมมติ ในสถานการณ์
ต่างๆ ซึ่งเป็นการทดสอบทางตรงผู้วิจัยมีขั้นตอนสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการพูด
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบประเมินระดับความสามารถทักษะการพูดโดยใช้
แบบประเมินความสามารถเก่ียวกับการพูด 

3.2 กําหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับกิจกรรมแนวเรื่องที่ต้องการประเมินผล และสร้าง
ตารางกําหนดเน้ือหา (Test Specification) 

3.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารทางตรง 
ตามตารางกําหนดเน้ือหา 
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3.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการส่ือสารไปให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแบบทดสอบการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร ได้เท่ากับ 0.6 (ภาคผนวก ข) 

3.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการพูดที่สร้างขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 30 คน โดยสุ่มจากนักเรียนที่มีระดับผลการ
เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 10 คน 

3.7 ให้คณะกรรมการจํานวน 3 ท่าน ให้คะแนนการทดสอบวัดความสามารถทักษะ
การพูดจากน้ันนําคะแนนที่ได้ มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าความเช่ือมั่นของ
ผู้วัดมากกว่าหน่ึงคน (Inter-Rater Reliability) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับค่าความเชื่อมั่นที่มีค่ามากกว่า 
0.70 เพ่ือแสดงว่ามีค่าความเช่ือมั่นเพียงพอ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550: 51) 

ใช้้สูตรคํานวณคือ  
 

ความเช่ือมั่นของการสังเกต =  จํานวนที่สังเกตเหมือนกัน 
จํานวนที่สังเกตเหมือนกัน + จํานวนที่สังเกตต่างกัน 
 

ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการ
สื่อสารเท่ากับ 0.77 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการสอนโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร การสร้างแบบสอบ 
ถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการสื่อสารเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร ผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 

4.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของ Likert จากหนังสือของ   
ภัทรา นิคมานนท์ (2535) และ รุจจิพร บัวแก้ว (2549) 

4.2 สร้างข้อความที่แสดงข้อคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการ
สื่อสาร จํานวน 15 ข้อ ประกอบด้วยความคิดเห็นด้านกลวิธีการสื่อสาร ด้านการเรียน ด้านประโยชน์ 
โดยกําหนดค่าของคําถามเป็น 5 ระดับ จาก 1 คะแนน (น้อยที่สุด) 2 คะแนน (น้อย) 3 คะแนน (ปาน
กลาง) 4 คะแนน (มาก) 5 คะแนน (มากที่สุด) 

4.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้เป็นรายบุคคลและกลุ่มเล็ก โดยนําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองภาคสนาม จากน้ันนําแบบสอบถามที่ได้หาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Cronbach’s alpha) ซึ่งเกณฑ์ของค่าความเช่ือมั่นใช้เกณฑ์ที่ยอมรับค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.70 
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เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูล, 2553) และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความ
คิดเห็นในงานวิจัยน้ีมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .899 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นมาตรฐาน 

5. ตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสาร 
เพ่ือให้การช้ีแจงการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระบบ และตรงตามทฤษฎีการศึกษากลวิธีการ

สื่อสาร และเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาพการใช้ภาษาพูดจริงซึ่งกลวิธีดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย ซึ่งกลวิธีการสื่อสารมีดังน้ี 

1. กลวิธีการหลีกเลี่ยง แบ่งย่อยเป็น 2 ชนิดย่อย 
1.1 การหลีกเลี่ยงเรื่อง (topic avoidance) 
1.2 การละทิ้งข้อความ (message abandonment) 

2. กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาแม่หรือภาษาอ่ืน แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิดคือ 
2.1 การเปลี่ยนภาษา (language switch) 
2.2 การทําให้เป็นภาษาต่างประเทศ (foreignizing) 
2.3 การแปลตรงตัว (literal translation) 

3. กลวิธีที่ใช้พ้ืนความรู้ภาษาที่เรียน แบ่งย่อยเป็น 4 ชนิด คือ 
3.1 การใช้คําใกล้เคียง (approximation) 
3.2 การพูดอ้อมค้อม (circumlocution) 
3.3 การสร้างคําใหม่ (word coinage) 
3.4 การเรียงคําพูดใหม่ (restructuring) 

4. กลวิธีการไม่ใช้ภาษาพูด แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิด คือ 
4.1 การทําท่าใบ้ (mime) 
4.2 การแสดงท่าทาง (gesture) 
4.3 การเลียนเสียง (sound imitation) 

5. กลวิธีการปรับข้อความ แบ่งย่อยเป็น 8 ชนิด คือ 
5.1 การตรวจสอบความเข้าใจ (comprehension check) 
5.2 การขอคําอธิบาย (clarification request) 
5.3 การพูดซ้ําคําพูดตัวเอง (self – repetition) 
5.4 การตรวจยํ้าความม่ันใจ (confirmation check) 
5.5 การพูดซ้ําคําพูดผู้อ่ืน (other repetition) 
5.6 การทําเสียงประกอบ (back channel cue) 
5.7 การสื่อสารให้ช้าลง (stalling strategy) 
5.8 การพูดซ้อน (overlap) 
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จากประเภทของกลวิธีในการส่ือสารที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่ากลวิธีในการสื่อสารแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. กลวิธีการตัดทอนหรือหลีกเลี่ยง (reduction or avoidance strategies) เป็นกลวิธีที่
ผู้พูดใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร  

2. กลวิธีการทําให้สําเร็จหรือการชดเชย (achievement or compensatory 
strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้พูดพยายามให้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

ตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสารซึ่งใช้ บันทึกพฤติกรรมการใช้กลวิธีการ
สื่อสารทั้งหมดและความถ่ีของการใช้กลวิธีการสื่อสารทั้งหมดชนิดรายบุคคล 

ขั้นตอนในการสร้างตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสาร 
1. สร้างตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสาร โดยดัดแปลงจากแนวทางการแบ่ง

ชนิดของกลวิธีการสื่อสารของ Bialystok (in Faerch and Kasper eds., 1984) Tsui (1991) 
Plough and Gass (1993) และ Dornyei (1995) เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใช้กลวิธีการ
สื่อสาร และง่ายต่อการบันทึกตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสาร 

ตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสารซึ่งใช้ บันทึกพฤติกรรมการใช้กลวิธีการ
สื่อสารทั้งหมดและความถ่ีของการใช้กลวิธีการส่ือสารทั้งหมดชนิดรายบุคคลโดยผู้วิจัยจะต้องบันทึก
ความถี่ของการใช้กลวิธีการส่ือสาร 1 ครั้ง ต่อสัญลักษณ์ 1 ขีด ถ้า 5 ครั้ง ก็ขีด 5 ขีด ลงในช่องกลวิธี
ดังกล่าว 

2. นําตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการส่ือสาร ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนและการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทา่น ตรวจความเหมาะสมกับการนําไปใช้จริง 

3. ปรับปรุงตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสาร ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรียน

มัธยมปากช่อง เพ่ือขอทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรียน 

2. ช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการสื่อสารแนว
ทางการฝึก สัปดาห์ละ 2 คาบ และจัดตาราง เวลา สถานที่ ในการทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทําการทดสอบวัดความสามารถทางการพูดก่อนเรียน 
(Pretest) ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร แบบรายบุคคล คู่และ
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กลุ่มตามกิจกรรม พร้อมบันทึกวิดีโอ จากน้ันจึงบันทึกคะแนนแล้วนําไปประเมินระดับความสามารถ
ทางการพูดและ บันทึกกลวิธีการสื่อสารที่ใช้ 

4. ดําเนินการทดลองกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้แบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้กลวิธี
การส่ือสารที่สร้างขึ้นกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 7แผน แผนละ 2คาบ คาบละ 55 นาที รวม
ทั้งสิ้น 14คาบ เมื่อจบแต่ละบทให้นักเรียนใช้แบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารในแต่ละ
แผน 

5. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้าน
รูปแบบกิจกรรม เน้ือหา และความพึงพอใจท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กลวิธีการสื่อสารที่สร้างขึ้นจํานวน 
15 ข้อ หลังการฝึกในครบทุกแผน 

6. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพ่ือทดสอบความ 
สามารถในการพูดทางตรง แบบรายบุคคล คู่ หรือกลุ่ม ตามกิจกรรมที่ได้รับ พร้อมบันทึกวิดีโอ 
จากน้ันเก็บคะแนนของนักเรียนแต่ละคนในด้านการพูด และการใช้กลวิธีการสื่อสาร 

7. นําผลการตรวจให้คะแนนการประเมิน ความสามารถทางการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อ 
สารมาศึกษาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบความสามารถทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบการ
ใช้กลวิธีการสื่อสารก่อนและหลังการเรียนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพูด ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร 
E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556)  

 

สูตรที่ 1  100
A
N

X

E1 

 i

 

 
เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของแบบฝึก 

Xi แทน คะแนนรวมของแบบฝึกทุกชุดของผู้เรียนคนที่ i 
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกทุกชุดรวมกัน 
N แทน จํานวนผู้เรียน 
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สูตรที่ 2  100
B
N

Y

E2 

 i

 

 
เมื่อ E2 แทน ประสิทธิภาพของผลการวัดความสามารถทางทักษะการพูดโดย

ใช้การสื่อสาร 
Yi แทน คะแนนของผลสอบหลังเรียนของผู้เรียนคนที่ i 
B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
N แทน จํานวนผู้เรียน 

2. หาค่าความเที่ยงจากการตรวจให้คะแนนของการตรวจให้คะแนนระหว่างกรรมการ
สามคน การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการพูดภาษา 
อังกฤษโดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC 

 

N
R

IOC   

 
เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมและเทคนิคการใช้กลวิธีการ

สื่อสาร 

R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N = จํานวนผู้เช่ียวชาญ 

  
3. เปรียบเทียบระดับความสามารถทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร จากแบบ

ประเมินความสามารถทักษะการพูดก่อนและหลังการเรียนการสอนการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 
โดยใช้ t-test แบบจับคู่ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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22






 


N

DDN

D
t ;  df = n-1 

 
  เมื่อ t  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 
   D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
   N  แทน จํานวนคู่ของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน 
   D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ 

ทดลอง 
   2D  แทน ผลรวมของกําลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลัง 

การทดลอง 
 

4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายข้อ ซึ่งมีลักษณะแบบประมาณค่า 
โดยนําค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแล้วนําไปแปลความหมายค่าระดับตาม
เกณฑ์ที่ปรับปรุงมาจากเกณฑ์ของเบส (Best 1986:181-182) ดังน้ี 

1.00≤  X <1.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ต่อกิจกรรมและแบบฝึก โดยเฉล่ีย
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1.50 ≤  X < 2.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ต่อกิจกรรมและแบบฝึกโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับน้อย 

2.50 ≤  X <3.50หมายถึง ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ต่อกิจกรรมและแบบฝึกโดยเฉลี่ย
อยู่ระดับ ปานกลาง 

3.50 ≤  X <4.50 หมายถึง ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ต่อกิจกรรมและแบบฝึกโดยเฉลี่ย
อยู่ระดับ มาก 

4.50 ≤  X < 5.00 หมายถึง ผู้เรียนมีความคิดเห็นที่ต่อกิจกรรมและแบบฝึกโดยเฉลี่ย
อยู่ระดับ มากที่สุด 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งหาคําตอบให้กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถผู้เรียนด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธี
การสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการพูดกลวิธีการสื่อสาร 
4. เพ่ือเปรียบเทียบความถี่การใช้กลวิธีการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่3 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาํดับดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 
แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีทางการสื่อสารจํานวน 7 ชุด แต่ละชุด

จะเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยการใช้กลวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันผู้วิจัยสร้างแบบ
ฝึกทักษะ ให้ผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 3 ท่านตรวจสอบเน้ือหา ให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็น แล้วจึงนํามาแก้ไข
ปรับปรุง ตามคําแนะนํา และได้นําไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 เป็นไปตามสมติฐานที่ต้ังไว้  
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ตารางที่ 3 แสดงการหาค่าประสิทธิภาพแบบฝึกขั้นทดลองในขั้นสนาม กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุม่
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 โรงเรียนปากช่อง  

E1/E2 N A B คะแนนรวมแบบฝึก (∑Xi) คะแนนรวม Post-test(∑Yi)
 30 140 20 3,154 456 

100
A
N

X

E1 

 i

 

 
75.10 

100
B
N

Y

E2 

 i

 

 
76.00 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า การหาค่าประสิทธิภาพแบบฝึกข้ันทดลองในขั้นสนาม กับ

นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 โรงเรียนปากช่อง คะแนน
เต็มของแบบฝึกทุกชุดรวมกันเท่ากับ 140 คะแนน และคะแนนรวมของแบบฝึกทุกชุดของผู้เรียน
เท่ากับ 3,154 คะแนน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนเท่ากับ 20 คะแนน และคะแนนของผลสอบ
หลังเรียนของผู้เรียนเท่ากับ 456 คะแนน โดยมีจํานวนนักเรียนรวม 30 คน และจากสูตรการคํานวณ
การหาค่าประสิทธิภาพแบบฝึก คะแนน E1 ได้เท่ากับ 75.10 และ E2 ได้เท่ากับ 76.00 จึงสามารถ
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการสื่อสารเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ซึ่ง E1/E2 ได้เกณฑ์เท่ากับ 75.10/76.00เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่หน่ึง 

2. เปรียบเทียบทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงข้ึนหลังจากเรียนทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

จากการฝึกตามแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการพูดโดยการใช้กลวิธีการ
สื่อสารของนักเรียนได้ข้อสรุปตามตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ค่าสถิติแสดงลการเปรียบเทียบทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลัง

เรียนการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

 คะแนน
เต็ม 

N X  S.D t df Sig

ก่อนเรียน 20 30 13.60 3.125 -7.215* 29 .000
หลังเรียน 20 30 15.83 2.949

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4 พบ ว่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉล่ีย (  X ) ของทักษะ
การพูดหลังเรียน เท่ากับ 15.83 ซึ่งสูงกว่าของค่าเฉลี่ย ( X ) ของทักษะการพูดก่อนเรียนที่มีค่า
เท่ากับ 13.60 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังน้ันแสดงว่าทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
สูงขึ้นหลังจากเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 2 

3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
การสื่อสาร 

จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลองจํานวนสามสิบคนซึ่งแบ่งหัวข้อเป็นสามด้านได้แก่ 
ด้านกลวิธีการสื่อสาร ด้านการเรียนการสอนและด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีผลดังน้ี 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นในระดับตํ่าสุด สูงสุด ของนักเรียนที่มี

ต่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

 X S.D แปรผล
ด้านกลวิธีการสื่อสาร  
1.กลวิธีการสื่อสารมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ จาํลองตัวอย่าง 3.97 0.615 

 
ดีมาก 

2.กลวิธีการสื่อสารทําให้มคีวามกล้าพูด
ภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน 3.93 0.640 

 
ดีมาก 

3.ประเภทของกลวิธีการสื่อสารมีความ
หลากหลายทําให้การเรียนทักษะการพูดมี
ความน่าสนใจ 

3.90 0.759 
 

ดีมาก 

4.กลวิธีการสื่อสารทําให้ทักษะการพูดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 4.13 0.819 

 
ดีมาก 

5.กลวิธีการสื่อสารมีส่วนช่วยให้การสื่อสาร
ประสบความสําเร็จ 4.10 0.759 

 
ดีมาก 

ผลรวมของคา่เฉลี่ย 
4.01 0.718 

 
ดีมาก 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นในระดับตํ่าสุด สูงสุด ของนักเรียนที่มี
ต่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร (ต่อ) 

 X S.D แปรผล
ด้านการเรียนการสอน  
1.การถ่ายทอดเน้ือเข้าใจง่าย เหมาะสมกับ
ระดับของผู้เรียน 4.00 0.871 

 
ดีมาก 

2.กิจกรรมในการฝึกปฏิบัติอย่าง
หลากหลาย 

4.07 0.785 ดีมาก

3.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการพูด 4.13 0.860 มาก 
4.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ใช้ทักษะการพูดที่สามารถนําไปใช้จริงใน
ชีวิตประจําวัน 

3.90 0.662 
 

ดีมาก 

5.กิจกรรมที่ใช้ในการฝึกร่วมกันกับแบบฝึก
มีความชัดเจนและเข้าใจ 3.83 0.747 

 
ดีมาก 

ผลรวมของคา่เฉลี่ย 3.99 0.785 ดีมาก
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1.การจัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายทําให้เข้าใจเน้ือหาได้ง่ายและ
ปฏิบัติตากระบวนการฝึกได้อย่างถูกต้อง 

3.90 0.759 
 

ดีมาก 

2.สามารถนํากลวิธีการสื่อสารไปใช้ร่วมกับ
ทักษะการพูดในชีวิตจริง 3.83 0.699 

 
ดีมาก 

3.การจัดการเรียนรู้เป็นการเพ่ิมความม่ันใจ
ให้กับนักเรียนในการพูดกับชาวต่างชาติที่ใช้
ภาษาอังกฤษ 

3.97 0.669 
 

ดีมาก 

4.การจัดการเรียนรู้ทําให้นักเรียนพัฒนา
ทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.07 0.907 

 
ดีมาก 

5.กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีทําให้ได้ฝึก
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 4.07 1.048 

 
ดีมาก 

ผลรวมของคา่เฉลี่ย 3.97 0.816 ดีมาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนด้านกลวิธีการสื่อสาร สูงเป็น
ลําดับที่หน่ึง ค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.01 ซึ่งข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้าน
กลวิธีการสื่อสารคือกลวิธีการส่ือสารทําให้ทักษะการพูดมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4.13) และข้อที่
นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดในด้านกลวิธีการสื่อสารคือประเภทของกลวิธีการสื่อสารมี
ความหลากหลายทําให้การเรียนทักษะการพูดมีความน่าสนใจยิ่งข้ึน (3.90) ด้านการเรียนการสอน
มากเป็นลําดับที่สองซึ่งค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.99 โดยนักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านการเรียนการสอน
ในข้อที่มากที่สุดคือกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการพูด (4.13) และข้อที่น้อยที่สุดคือกิจกรรมที่
ใช้ในการฝึกร่วมกันกับแบบฝึกมีความชัดเจนและเข้าใจ (3.83) ลําดับที่สาม ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่
ได้รบั เท่ากับ 3.97 ซึ่งในด้านน้ีนักเรียนมีความคิดเห็นมากที่สุดมีสองข้อได้แก่ การจัดการเรียนรู้ทําให้
นักเรียนพัฒนาทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (4.07) และกิจกรรมการเรียนการสอนน้ีทําให้
ได้ฝึกการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน (4.07) และข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือสามารถนํากลวิธีการ
สื่อสารไปใช้ร่วมกับทักษะการพูดในชีวิตจริง (3.83) จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียนพบว่า 
ความคิดเห็นต่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ ดีมาก
ดังน้ัน จึงสามารถตอบคําถามการวิจัยในเร่ืองของความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการส่ือสารได้ ซึ่งด้านกลวิธีการสื่อสาร มากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.01 รองลงมาคือ
ด้านการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99 และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.97 

4. วิเคราะห์ความถี่ของพฤติกรรมการใช้กลวิธีการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากการวิเคราะห์ความถี่การใช้พฤติกรรมการใช้กลวิธีการสื่อสารก่อนและหลังการ

จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกการใช้กลวิธีการสื่อสารได้ผลของความถ่ีของการ
ใช้กลวิธีการสื่อสารดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 6 แสดงความถี่ในการใช้กลวิธีการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลวิธีการสื่อสาร 
ก่อนเรียน 

(คร้ัง) 
ร้อยละ 

หลังเรียน 
(คร้ัง) 

ร้อยละ 

Topic Avoidance 0 0 0 0
Message Abandonment 3 3.9 0 0
Approximation* 13 17.1 16 12.3
Word Coinage* 4 5.3 6 4.6
Describe* 0 0 6 4.6
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ตารางที่ 6 แสดงความถี่ในการใช้กลวิธีการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียน (ต่อ) 

กลวิธีการสื่อสาร 
ก่อนเรียน 

(คร้ัง) 
ร้อยละ 

หลังเรียน 
(คร้ัง) 

ร้อยละ 

Exemplification* 0 0 10 7.7
Reconstrucuring 0 0 0 0
Pause Filler* 33 43.4 48 36.9
Hesitation Device* 0 0 3 2.3
Repetition* 14 18.4 26 20.0
Smufing 0 0 0 0
Checking Question* 0 0 2 1.5
Clarification Request* 0 0 2 1.5
Foreignizing 0 0 0 0
Language Switch 1 1.3 0 0
Translation 3 3.9 5 3.8
Mime 5 6.6 6 4.6

รวมทั้งหมด 76 100 130 100
เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึง กลวิธีการสื่อสารที่ใช้สอนในงานวิจัยครั้งน้ี 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า การใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนก่อนเรียนรวมทั้งหมด 76 
ครั้งและการใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนรวมทั้งหมด 130 คร้ังโดยการใช้กลวิธีการ
สื่อสารก่อนเรียนที่นักเรียนใช้ปริมาณมากที่สุดคือ Pause Filler ซึ่งเท่ากับ 33 คร้ังคิดเป็น ร้อยละ 
43.4 นักเรียนใช้กลวิธีการสื่อสาร Repetition มากเป็นลําดับที่สองมีจํานวน 14 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
18.4 และมีการใช้กลวิธีกลวิธีการส่ือสาร Approximation มีความถี่มากเป็นลําดับที่สามเท่ากับ 13 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 17.1 และความถ่ีของการใช้กลวิธีการสื่อสารหลังเรียนที่นักเรียนใช้มากที่สุดได้แก่ 
Pause filler เท่ากับ 48 ครั้งคิดเป็น ร้อยละ 36.9 ลําดับรองลงมาคือ Repetition มากเป็นอันดับที่
สอง เท่ากับ 26 คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ กลวิธีการสื่อสารApproximation มีความถ่ีในการใช้มาก
เป็นลําดับที่สามเท่ากับ 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.3 และจากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนได้นํา
กลวิธีการสื่อสารที่ได้เรียนและฝึกมาไปใช้มากข้ึน 
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ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนความถี่ทั้งหมดของการใช้กลวิธีการสื่อสารที่นักเรียนได้เรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้กลวิธีการสื่อสาร 

กลวิธีการสื่อสาร 
ก่อนเรียน

(คร้ัง) 
หลังเรียน

(คร้ัง) 
ความถ่ีที่

เพ่ิมขึ้น (คร้ัง) 
ความถ่ีที่เพ่ิมขึน้ของความถี่

ทั้งหมด (ร้อยละ) 
Pause Filler 33 48 15 27.27 
Repetition 14 26 12 21.82 
Exemplification 0 10 10 18.18 
Describe 0 6 6 10.91 
Approximation 13 16 3 5.45 
Hesitation Device 0 3 3 5.45 
Word Coinage 4 6 2 3.64 
Checking Question 0 2 2 3.64 
Clarification Request 0 2 2 3.64 

รวม 64 119 55 100 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนกลวิธีการสื่อสารทั้งหมดเก้ากลวิธี 
ความถี่ในการใช้กลวิธีการสื่อสารหลังเรียนเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนเรียนโดยเรียงตามลําดับจากจํานวนความถี่
ในการใช้กลวิธีการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ี ลําดับที่หน่ึง Pause filler ก่อนเรียนเท่ากับ 33 คร้ัง หลัง
เรียนเท่ากับ 48 ครั้ง มีความถ่ีที่เพ่ิมมากขึ้นจํานวน 15 คร้ัง จากจํานวนทั้งหมด 55 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 27.27 ลําดับที่สอง Repetition ก่อนเรียนเท่ากับ 14 คร้ัง หลังเรียนเท่ากับ 26 คร้ัง จากจํานวน
ทั้งหมด 55 คร้ังมีความถี่ที่เพ่ิมมากขึ้นจํานวน 12 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 21.82 ลําดับที่สาม 
Exemplification ก่อนเรียนเท่ากับ 0 คร้ัง หลังเรียนเท่ากับ 10 คร้ัง มีความถ่ีที่เพ่ิมมากขึ้นจํานวน 
10 คร้ัง จากจํานวนทั้งหมด 55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 ลําดับที่สี่ Describe ก่อนเรียนเท่ากับ 0 
คร้ัง หลังเรียนเท่ากับ 6 คร้ัง มีความถี่ที่เพ่ิมมากขึ้นจํานวน 6 คร้ัง จากจํานวนทั้งหมด 55 คร้ังคิดเป็น
ร้อยละ 10.91 ลําดับที่ห้ามีสองกลวิธีได้แก่ Approximation ก่อนเรียนเท่ากับ 13 ครั้ง หลังเรียน
เทา่กับ 16 คร้ัง จากจํานวนทั้งหมด 55 คร้ังมีความถี่ที่เพ่ิมมากขึ้นจํานวน 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.45
และHesitation Device ก่อนเรียนเท่ากับ 0 คร้ัง หลังเรียนเท่ากับ 3 ครั้ง มีความถ่ีที่เพ่ิมมากขึ้น
จํานวน 3 ครั้งจากจํานวนทั้งหมด 55 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.45 ลําดับที่หกมีกลวิธีที่มีความถี่เพ่ิมขึ้น
เท่ากันจํานวนสามกลวิธีได้แก่ Word Coinage ที่มีความถ่ีการใช้ก่อนเรียน 4 คร้ัง หลังเรียน 6 คร้ัง มี
ความถี่เพ่ิมมากขึ้น 2 ครั้ง จากจํานวนทั้งหมด 55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.64 และ Checking 
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Question และ Clarification Request ก่อนเรียนเท่ากับ 0 คร้ัง หลังเรียนเท่ากับ 2 คร้ัง มีความถ่ีที่
เพ่ิมมากขึ้นจํานวน 2 คร้ัง จากจํานวนทั้งหมด 55 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 3.64 

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนความถี่การใช้กลวิธีการสื่อสารที่ได้เรียนของนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนการใช้กลวิธีการสื่อสาร ของแต่ละกลวิธี 

กลวิธีการสื่อสาร 
ก่อนเรียน

(คร้ัง) 
หลงัเรียน

(คร้ัง) 
ความถ่ีที่

เพ่ิมขึ้น (คร้ัง) 
ความถ่ีที่เพ่ิมขึน้*

(ร้อยละ) 
Repetition 14 26 12 85.71 
Word Coinage 4 6 2 50.00 
Pause Filler 33 48 15 45.45 
Approximation 13 16 3 23.08 
Exemplification 0 10 10 10.00 
Description 0 6 6 6.00 
Hesitation Device 4 6 2 3.00 
Checking Question 0 2 2 2.00 
Clarification Request 0 2 2 2.00 
*ร้อยละของความถ่ีที่เพ่ิมขึ้นหมายถึงจํานวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึนจากจํานวนความถ่ีก่อนเรียนของแต่ละ
กลวิธี 

จากตารางที่ 8 พบว่า กลวิธีการส่ือสารที่มีความถี่เพ่ิมขึ้นมากที่สุดเทียบกับจํานวน
ความถี่ก่อนเรียนได้แก่ Repetition เพ่ิมขึ้นร้อยละ 85.71 อันดับที่สองได้แก่ Word Coinage เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 50 และอันดับที่สามคือ Pause Filler เพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.45 ส่วนกลวิธีการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้น
น้อยที่สุด ได้แก่ Checking Question และ Clarification Request เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 

จากการเปรียบเทียบความถี่การใช้กลวิธีการส่ือสารซึ่งเปรียบเทียบจากการใช้กลวิธี
การส่ือสารก่อนเรียนและหลังเรียนกลวิธีการสื่อสารพบว่าความถ่ีในการใช้กลวิธีการสื่อสารของ
นักเรียนเพ่ิมมากข้ึน โดยความถี่ก่อนเรียนทั้งหมด เท่ากับ 76 คร้ัง และความถี่หลังเรียนทั้งหมดเท่า 
กับ 130 ครั้ง นักเรียนใช้กลวิธีการส่ือสารตามที่ได้เรียนเพ่ิมมากขึ้นโดยก่อนเรียน เท่ากับ 64 ครั้ง 
หลังเรียนเท่ากับ 119 ครั้ง สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 55 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบความถี่การใช้กลวิธีการ
สื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละกลวิธี กลวิธีการส่ือสารที่นักเรียนใช้เพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุดจาก
ความถ่ีที่ใช้ก่อนเรียนคือ Repetition เพ่ิมขึ้นร้อยละ 85.71 และกลวิธีที่นักเรียนใช้น้อยที่สุดได้แก่
Checking QuestionและClarification Request ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ2 จึงสามารถสรุปได้ว่านักเรียนมี
ความถี่ในการใช้กลวิธีการสื่อสารหลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธี
การส่ือสารมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจาก
เรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในระดับดีต่อการสอน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการส่ือสาร และเพ่ือเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการส่ือสารของ
นักเรียนหลังจากได้เรียนการใช้กลวิธีการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ี เป็นนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 โรงเรียนปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
หลัก 6 จํานวน 30 คน คัดเลือกจากวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
มีเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ีได้แก่ 

1. แบบฝึกทกัษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีทางการสื่อสารจํานวน 7 ชุด แต่ละชุด
จะเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยการใช้กลวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันซึ่ง
ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นเท่ากับ 75.10/76.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้โดยสูงกว่า
เกณฑ์ 75/75  

2. แผนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร จํานวน 7 แผน แผน
ละ 1 คาบ คาบเรียนละ 55 นาที ซึ่งแต่ละแผนจะใช้ประกอบกับแบบฝึกการพูดเพ่ือการสื่อสารเพ่ือ
ฝึกการใช้กลวิธีการสื่อสาร ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.6 ถึง 1 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการส่ือสาร เป็นแบบทดสอบ
วัดความสามารถทักษะด้านการพูดคําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาด้านการออกเสียงด้านเน้ือหา
ความคล่องแคล่วและการใช้เวลา ด้านการแสดงท่าทางและน้ําเสียงประกอบการพูด ซึ่งใช้เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถก่อนเรียน (Pretest) และทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน (Posttest) 
ในลักษณะการแสดงบทบาทสมมติ ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการทดสอบทางตรง ซึ่งค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.6 และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการพูดโดยใช้กลวิธี
การสื่อสารเท่ากับ 0.77 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการสอนโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร จํานวน 15 ข้อ
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกลวิธีการสื่อสาร ด้านการเรียนการสอนและประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งความ
คิดเห็นของนักเรียนด้านกลวิธีการสื่อสาร สูงเป็นลําดับที่หน่ึง ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.01 ลําดับที่สอง
ได้แก่ด้านการเรียนการสอนค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.99 และลําดับที่สาม ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
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เท่ากับ 3.97แสดงว่าความคิดเห็นต่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารโดย
เฉลี่ยอยู่ระดับ ดีมาก 

5. ตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสารซึ่งใช้ บันทึกพฤติกรรมการใช้กลวิธีการ
สื่อสารทั้งหมดและความถ่ีของการใช้กลวิธีการสื่อสารทั้งหมดชนิดรายบุคคล แบ่งเป็น 2 ด้านใหญ่คือ 
ด้านการหลีกเลี่ยง และด้านการทําให้สําเร็จ การสังเกตพฤติกรรมและความถ่ีการใช้กลวิธีการส่ือสาร
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการส่ือสาร พบว่านักเรียนใช้กลวิธีการ
สื่อสารก่อนเรียนสูงข้ึนกว่าหลังเรียนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1. แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีทางการสื่อสาร ประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีทางการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 75.10/76.00 ซึ่งประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 75/75 แสดงว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใช้กลวิธีการสื่อสารมีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

2. ด้านทักษะการพูดของนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้รับการการฝึกฝนจากการใช้
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการสื่อสารและแบบฝึกทกัษะการพูด
โดยใช้กลวิธีการสื่อสารแล้วจึงทําแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารใช้
เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถก่อนเรียน (Pretest) และทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน 
(Posttest) และนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Paired-Samples t-test พบว่าคะแนนเฉล่ียของทักษะ
การพูดหลังเรียนเท่ากับ 15.83 และค่าเฉล่ียของทักษะการพูดก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ 13.60 สามารถ
สรุปได้ว่า ทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นหลังจากเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้กลวิธีการสื่อสารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ด้านความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการสอนโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 
ความคิดเห็นของนักเรียนด้านกลวิธีการสื่อสาร สูงเป็นลําดับที่หน่ึง ค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ 4.01 ซึ่งข้อที่
นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในด้านกลวิธีการส่ือสารคือกลวิธีการส่ือสารทําให้ทักษะ
การพูดมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4.13) และข้อที่นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดในด้าน
กลวิธีการสื่อสารคือประเภทของกลวิธีการสื่อสารมีความหลากหลายทําให้การเรียนทักษะการพูดมี
ความน่าสนใจย่ิงขึ้น (3.90) ลําดับที่สองได้แก่ด้านการเรียนการสอนค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99 ความ
คิดเห็นต่อด้านการเรียนการสอนในข้อที่มากที่สุดคือกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการพูด (4.13) 
และข้อที่น้อยที่สุดคือกิจกรรมท่ีใช้ในการฝึกร่วมกันกับแบบฝึกมีความชัดเจนและเข้าใจ (3.83) และ
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ลําดับที่สาม ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ เท่ากับ 3.97 ในด้านประโยชน์ นักเรียนมีความคิดเห็นมาก
ที่สุดมีสองข้อได้แก่ การจัดการเรียนรู้ทําให้นักเรียนพัฒนาทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(4.07) และกิจกรรมการเรียนการสอนน้ีทําให้ได้ฝึกการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน (4.07) และข้อที่นักเรียนมี
ความคิดเห็นน้อยที่สุดคือสามารถนํากลวิธีการส่ือสารไปใช้ร่วมกับทักษะการพูดในชีวิตจริง (3.83) 
ดังน้ันสรุปได้ว่าความคิดเห็นต่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการส่ือสารโดยเฉลี่ย
อยู่ระดับ ดีมาก 

4. ด้านพฤติกรรมการใช้กลวิธีการส่ือสารจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้กลวิธีการ
สื่อสารของนักเรียนพบว่า นักเรียนใช้กลวิธีการส่ือสารก่อนเรียนรวมทั้งหมด 76 คร้ังและหลังเรียน
130 คร้ัง ซึ่งเมื่อนับเฉพาะกลวิธีที่นักเรียนได้เรียนซึ่งก่อนเรียนนักเรยีนใช้กลวิธีการสื่อสารทั้งหมด 64 
ครั้ง และหลังเรียน 119 ครั้ง เพ่ิมขึ้นทั้งหมด 55 คร้ัง โดยลําดับที่หน่ึงคือ Pause filler ก่อนเรียน
เท่ากับ 33 ครั้ง หลังเรียนเท่ากับ 48 คร้ัง มีความถ่ีที่เพ่ิมมากขึ้นจํานวน 15 คร้ัง จากจํานวนทั้งหมด 
55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 ลําดับสุดท้ายคือ Checking Question และ Clarification Request 
ก่อนเรียนเท่ากับ 0 ครั้ง หลังเรียนเท่ากับ 2 ครั้ง มีความถี่ที่เพ่ิมมากขึ้นจํานวน 2 คร้ัง จากจํานวน
ทั้งหมด 55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.64 และจากการเปรียบเทียบความถ่ีในการใช้กลวิธีการสื่อสารของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละกลวิธี กลวิธีการสื่อสารที่นักเรียนใช้เพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุดจาก
ความถ่ีที่ใช้ก่อนเรียนคือ Repetition เพ่ิมขึ้นร้อยละ 85.71 และกลวิธีที่นักเรียนใช้น้อยที่สุดได้แก่
Checking Question และ Clarification Request ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 แสดงว่าความถ่ีในการใช้
กลวิธีการสื่อสารที่หลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนการใช้กลวิธีการสื่อสาร  
 
อภิปรายผลการทดลอง 

จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. นักเรียนมีความสามารถทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนหลังได้ฝึกฝนทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีการสื่อสารซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษณี มณีรัตน์ (2535) ซึ่งผล 
การวิจัยสรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการสอนกลวิธีในการสื่อสาร มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมถึง
งานวิจัยของ สมบัติ สิริคงคาสกุล (2539) ซึ่งพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนกลวิธีในการสื่อสารมี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการวิจัยของ Aliweh (1989: iv-v) พบว่าคะแนนความสามารถ
ในการพูดของนักศึกษาที่ได้รับการสอนกลวิธีในการสื่อสารสูงกว่า นักศึกษาที่ไม่ได้รับการสอนกลวิธีใน
การสื่อสารในการทดสอบหลังสิ้นสุดการทดลองทันทีและจิตติพร ไชยรินคํา (2549) พบว่ากิจกรรมที่
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เน้นกลวิธีการสื่อสารมีประสิทธิภาพในด้านความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อย่าง
ชัดเจนดังจะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีความคล่องทางการพูดมากย่ิงข้ึน 

2. การใช้กลวิธีการสื่อสารของผู้เรียนพบว่าผู้ที่มีความสามารถด้านทักษะการพูดที่สูงซึ่งมี
คะแนนการพูดหลังเรียนเท่ากับ 17-20 คะแนน สามารถใช้กลวิธีการสื่อสารที่มีความซับซ้อนทาง
ภาษาได้เช่นการบรรยาย (Description) การสร้างคําใหม่ (Word coinage) การตรวจยํ้าความม่ันใจ 
(Checking Question) และหารขอคําอธิบาย (Clarification request) รวมไปถึงการใช้กลวิธีแบบ
ถ่วงเวลามีการใช้ภาษาในการพูดอย่างซึ่งผลจากการวิเคราะห์ความถ่ีนักเรียนส่วนมากใช้ Pause 
Filler มากกว่าที่จะเลือกใช้ Hesitation Device ที่เป็นกลวิธียื้อเวลาแบบเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น
ในช่วงที่นักเรียนคิดคําตอบ นักเรียนจะใช้ Err... หรือ Umm... มากกว่าการใช้ Let’s me think. หรือ
That’s a good question.หรือการใช้วิธีการพูดซ้ํา (Repetition) เพ่ือเพ่ิมเวลาในการคิดซึ่งสอด 
คล้องกับการศึกษาความสามารถทางภาษาต่อการใช้กลวิธีการสื่อสารของ Paribakht (1985) พบว่า
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาตํ่ามักใช้กลวิธีที่ต้องอาศัยความรู้ท่ัวไปมากกว่าเพราะผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาต่ําน้ัน มีข้อจํากัดทางด้านความรู้ทางภาษาจึงเป็นตัวสกัดก้ันการใช้กลวิธีใน
การสื่อสารที่มีพ้ืนฐานด้านภาษา ผู้เรียนกลุ่มน้ีจึงพยายามชดเชยสิ่งน้ีโดยการใช้ความรู้ทั่วไปช่วยใน
การส่ือความหมายโดยผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาตํ่ามักใช้กลวิธีในการสื่อสารโดยการ พูดซ้ํา 
เน่ืองจากไม่มีทั้งความรู้ทางภาษาและความรู้ทั่วไป ผู้เรียนจึงได้แต่พูดซ้ําด้วยความหวังว่าคู่สนทนาที่
เป็นเจ้าของภาษาจะเข้าใจกับสารที่ตนกําลังสื่อและ Si-Qing (1990) พบว่า ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางภาษาสูงมักใช้กลวิธีที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ สื่อสารที่มากกว่าและในทํานองเดียวกัน
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาตํ่ามักใช้กลวิธีในการสื่อสารที่มีพ้ืนฐาน ด้านความรู้ทั่วไป และกลวิธี
ในการสื่อสารโดยใช้การพูดซ้ํา จากงานวิจัยของ ขวัญหทัย เชิดชู (2545) พบว่า นักศึกษาที่มีความ 
สามารถด้านการพูดในระดับสูงและปานกลางจะใช้กลวิธีการปรับข้อความมมากที่สุดแต่นักศึกษาที่มี
ความสามารถด้านการพูดตํ่าจะใช้กลวิธีใช้พ้ืนความรู้ภาษาอังกฤษมากที่สุดเช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
จํานง แก้วเพ็ชร (2539) พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงใช้กลยุทธ์การปรับ
ข้อความมากที่สุดและนักเรียนที่มคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษระดับปานกลางและตํ่า ใช้กลยุทธ์ที่
ใช้พ้ืนความรู้ภาษามากที่สุด 

3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีในการนํากลวิธีการสื่อสารมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในทักษะด้านการพูด ซึ่งจากแบบสอบถามความคิดนักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านกลวิธีการ
สื่อสารมากท่ีสุด คือนักเรียนมีความคิดเห็นว่ากลวิธีการสื่อสารทําให้ทักษะการพูดมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึนและยังมีส่วนช่วยให้การพูดประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ในด้านการสอนนักเรียนยังมีความ
คิดเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านการพูด และในด้านประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนคิดว่าการ
จัดการเรียนรู้ทําให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ กรรัตน์ ปริญญาจารย์ (2550) ที่พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นว่ากลวิธีการสื่อสารที่ถูกนํามาฝึก
น้ันเป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความ
มั่นใจในการพูดมากย่ิงขึ้นหลังจากได้ฝึกการใช้กลวิธีการสื่อสาร ด้านฐิติรัตน์ สมศิริ (2550) พบว่า
ความคิดเห็นของทั้งครูและนักเรียนคิดว่าการจัดกิจกรรมการสอนด้วยกลวิธีการส่ือสารเป็นประโยชน์
เหมาะสมและช่วยให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ได้จริง 

จาการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนปากช่องน้ัน การใช้กลวิธีการสื่อสารร่วมกับทักษะด้านการพูดทํา
ให้ประสิทธิภาพด้านการพูดของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น นักเรียนนํากลวิธีการสื่อสารมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Dornyei (1995: 55-85) ว่าการฝึกให้นักเรียนใช้กลวิธี
การสื่อสารทําให้ (1) คุณภาพในการใช้กลวิธีการสื่อสารมีมากข้ึน (2) ปริมาณการใช้กลวิธีการสื่อสารมี
มากข้ึน (3) นักเรียนพูดได้คล่องแคล่วมากขึ้น และ (4) นักเรียนเห็นประโยชน์และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ฝึกใช้กลวิธีการสื่อสาร 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการสื่อสารระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถด้าน
ทักษะการพูดสูงและผู้เรียนที่มคีวามสามารถด้านทักษะการพูดน้อยเพ่ือทราบถึงแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถด้านทักษะการพูดน้อยได้ฝึกฝน
และพัฒนามากขึ้น 

2. ควรศึกษาเร่ืองความคงทนในการใช้กลวิธีการส่ือสารกับทักษะการพูดเพ่ือทราบถึง
ระยะเวลาของความสามารถของทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสารของผู้เรียน 

3. ควรศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพของการใช้กลวิธีการสื่อสารเพิ่มเติมเช่นการใช้สรุปความรู้
หลังเรียน (Learning log) หรือการสัมภาษณ์ (Interview) 

4. ควรศึกษาการใช้กลวิธีการส่ือสารกับสาขาหรืออาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา 
อังกฤษเพ่ือนําผลไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของสาขาและอาชีพต่างๆ 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถามเก่ียวกับความสอดคล้องเนื้อหาของแบบฝกึทักษะการพดูโดยใช้กลวิธกีารสื่อสาร 

ตารางคํานวณหาประสิทธภิาพของแบบฝึก 
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ตารางที่ 9 แบบบันทึกผลการตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะการพูด
โดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

Unit Objective 
IOC

Comment 
-1 0 1 

1. Sport To be able to talk about likes 
and dislikes. 

  

2 At a 
restaurant 

To be able to speak the 
repetition words. 
To speak polite request 

  

3 In 
classroom 

To be able to ask question to 
confirm information and check 
understanding 

  

4 Healthy To be able to speak by using 
Generalization and 
Approximation 

  

5 What it 
calls! 

To create new English words.   

6 Describe To be able to speak for
description  

  

7 Travel To be able to speak for 
exemplification  
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ตารางที่ 10 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้
กลวิธีการสื่อสาร 

Unit Objective 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี

รวม IOC 
1 2 3 

1. Sport To be able to talk about 
likes and dislikes. 

1 1 0 2 0.6

2 At a 
restaurant 

To be able to speak the 
repetition words. 
To be able to speak 
polite request 

0 1 1 2 0.6

3 In 
classroom 

To be able to ask 
question to confirm 
information and check 
understanding 

1 1 0 2 0.6

4 Healthy To speak by using 
Generalization and 
Approximation 

0 1 1 2 0.6

5 What it 
calls! 

To create new English 
words.  

1 1 1 3 1

6 Describe To be able to speak for 
description  

1 1 1 3 1

7 Travel To speak for 
exemplification 

1 1 1 3 1
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ตารางที่ 11  แสดงการหาประสิทธิภาพแบบฝึกขั้นทดลองรายบุคคล 

นักเรียน Unit1 Unit2 Unit3 Unit4 Unit5 Unit6 Unit7 รวม Post-Test
1 5 7 5 6 5 5 5 38 5
2 5 10 8 8 9 10 8 58 7
3 20 20 18 20 18 20 16 132 18

รวม 228 30

ร้อยละ 54.29 50
E1=54.29  E2=50 
 
ตารางที่ 12  แสดงการหาประสิทธิภาพแบบฝึกขั้นทดลองกลุ่มย่อย 

นักเรียน Unit1 Unit2 Unit3 Unit4 Unit5 Unit6 Unit7 รวม Post-Test
1 16 13 9 10 13 9 17 87 18
2 14 14 10 11 11 8 14 82 18
3 5 5 5 5 5 5 7 37 13
4 5 5 5 5 5 5 6 36 8
5 5 5 5 5 5 5 6 36 9
6 11 8 8 8 8 7 11 61 14
7 13 11 11 12 14 9 14 84 15
8 9 8 6 9 8 6 9 55 8
9 8 5 5 5 5 5 5 38 11
10 9 8 8 7 8 7 9 56 10

รวม 572 124
ร้อยละ 40.86 62.00

E1=40.86  E2=62.00 
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ตารางที่ 13 แสดงการหาประสิทธิภาพแบบฝึกขั้นทดลองในขั้นสนาม กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 โรงเรียนปากช่อง  

นักเรียน Unit1 Unit2 Unit3 Unit4 Unit5 Unit6 Unit7 รวม Post-Test
1 18 18 17 17 20 18 18 126 20
2 17 15 15 15 18 16 16 112 18
3 16 15 17 17 15 15 16 111 18
4 18 17 17 17 20 16 19 124 19
5 15 15 15 15 16 16 16 108 18
6 15 14 15 15 15 15 15 104 18
7 18 19 19 18 20 18 19 131 20
8 18 18 17 17 20 17 19 126 20
9 16 15 14 16 15 16 17 109 17
10 14 12 13 14 17 15 13 98 18
11 10 11 10 10 10 12 10 73 17
12 15 13 11 16 16 14 14 99 17
13 10 10 10 10 10 10 10 70 8
14 20 20 20 20 20 20 20 140 20
15 12 15 15 16 15 15 15 103 17
16 12 13 17 16 16 15 15 104 10
17 16 15 17 15 17 15 16 111 11
18 15 13 15 17 15 14 16 105 11
19 19 20 17 19 20 20 18 133 20
20 20 20 18 17 18 20 18 131 20
21 19 20 17 17 20 20 19 132 18
22 12 14 15 12 15 16 14 98 10
23 12 10 10 10 10 10 10 72 16
24 10 8 10 10 10 9 10 67 5
25 13 15 13 15 15 12 16 99 11
26 10 6 10 10 10 6 10 62 7
27 10 8 10 10 10 5 10 63 5
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ตารางที่ 13 แสดงการหาประสิทธิภาพแบบฝึกขั้นทดลองในขั้นสนาม กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน ระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 โรงเรียนปากช่อง (ต่อ) 

นักเรียน Unit1 Unit2 Unit3 Unit4 Unit5 Unit6 Unit7 รวม Post-Test
28 13 13 15 15 16 15 16 103 10
29 15 16 17 17 17 16 16 114 18
30 18 19 18 18 18 17 18 126 19

รวม 3154 456
ร้อยละ 75.10 76.00

E1= 75.10  E2=76.00 
 
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพูด ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์ 
พรหมวงศ์, 2556)  
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบทดสอบวัดทักษะการพดูโดยใช้กลวิธกีารสื่อสารก่อนเรียน-หลังเรยีน 

ตารางแบบสอบถามความสอดคล้องของแบบทดสอบ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 

Speaking Test: Work with your friend. 
สถานการณ์ ที ่1 ให้นักเรียนกับเพ่ือนพูดโดย นักเรียนคนที่1 เป็น พนักงานขาย (Shopper) และ
นักเรียนคนที่ 2 เป็นลูกค้า (Costumer) 
ให้ลูกค้าถามเพื่อซื้อสินค้าทีก่ําหนดให้ตามภาพ โดยให้ลูกค้าและพนักงานขาย ถาม ตอบ และระบุ
รายละเอียดสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน เช่น ขนาด ปริมาณ สี พร้อมบอกราคาและต่อราคาในการซื้อของ 
โดยเริ่มจากลูกค้าเข้าร้านจนถึงชําระเงิน 
 

 
สถานการณ์ที2่ ให้นักเรียนคนที่1 โทรศัพทห์านักเรียนคนที่ 2 เพ่ือให้นําสิ่งของในภาพมาโรงเรียนเพ่ือ
ใช้ในการทํารายงาน แต่สิ่งของในภาพตรงกลาง(ภาพที่2) นักเรียนคนที่ 2 ไม่มี จึงให้นักเรียนคนที่ 1
ซื้อมาโดยจะให้เงินในวันพรุ่งน้ี โดยเริ่มต้นบทสนทนาจากโทรหาถึงวางสาย 
 

 
สถานการณ์ที3่ ให้นักเรียนคนที่ 1 เป็นนักท่องเที่ยว นักเรียนคนที่ 2 เป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรม
แห่งหนึ่ง โดยนักท่องเที่ยวบอกว่าเช่ารถมา ต้องการหาสถานที่ในภาพที่ 1 พนักงานก็ตอบพร้อมบอก
ทาง โดยพนักงานได้แนะนําสถานที่ในภาพที่2เผื่อนักท่องเที่ยวหิวและต้องการสิ่งใดเพ่ิมเติม 
นักท่องเที่ยวขอบคุณแต่บอกว่าต้องการไปยังสถานที่ ในภาพที่3 พนักงานรู้จักแต่ไม่ค่อยแน่ใจ จึงขอ
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ตรวจสอบข้อมูลจากอินเตอร์เนตสักครู่หน่ึงและบอกทางไปพร้อมแนะนําว่าควรไปยังสถานที่ในภาพที่ 
1 ก่อนและเติมนํ้ามันให้เต็มถัง นักท่องเที่ยวจึงขอบคุณอีกคร้ัง 
 

 
ตารางที่ 14 แบบบันทึกความสอดคล้องผลการตรวจสอบของวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบการพูด

โดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

 วัตถุประสงค ์
IOC

Comment 
-1 0 1

Situation 1 1.To be able to make polite 
request 
2. To be able to speak 
repetition word. 
3.To be able to speak confirm 
and check information  
4.To be able to speak by 
using Generalization and 
Approximation 
5. Tobe able tocreate new 
English word. 
6.To be able to describe the 
object 
7.To be able to give examples

 

Situation 2  

Situation 3  
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ตารางที่ 15 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบการพูดโดยใช้กลวิธี
การสื่อสาร 

แบบฝึก
สถานการณ์ที ่

วัตถุประสงค ์
ผู้เชีย่วชาญ

รวม IOC 
1 2 3

Situation 1 1.To be able to make polite 
request 
2. To be able to speak repetition 
word. 
3.To be able to speak confirm 
and check information  
4.To be able to speak by using 
Generalization and Approximation
5. To be able to create new 
English word. 
6.To be able to describe the 
object 
7.To be able to give examples 

1 0 1 2 0.6

Situation 2 1 1 0 2 0.6

Situation 3 0 1 1 3 0.6

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสือ่สาร 

แบบบันทึกผลการตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแผนการสอนทักษะการพูด 
โดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Daily Lesson Plan 
Unit Name: Sports     Topic:Pause fillers and Hesitation devices  Course:English 
Class: M.3      Time:1 period (55 minutes)   Date:11 February 2015 
                   
Strand 1: Language for Communication 

Standard  F1.2M1/1  
 

Terminal Objective   To talk about likes and dislikes    
Enabling Objective   To listen the conversation and answer the questions      

To divide Pause filler and Hesitation device. 
To speak Pause filler and Hesitation device 
To ask and answer the questions about likes and dislikes 

Expected Behavior To use Pause filler and Hesitation device in their daily life. 
Teacher Personal Aim   To establish students’ confidence in speaking English. 
Language Focus Listening Skill  

Speaking skill 
Main activities    Talk with friend  
Material    Sound clip, Exercise, picture 
 112 
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steps Contents Teacher’s activity Student’s activity Teaching Aids

 
 

 
Production 

 
 

 
3. Speaking communication strategies 
 
 
 

1. Give the students ask their 
friends question about sport 
which they like or dislike. 
2. Give advice 
 

1. The students work in pair to 
ask the question about sports 
that he/she like or dislike 
2. Ask friends about sports and fill 
information into the given table. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Teacher’s note 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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ตารางที่ 16 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ฝึกทักษะ
การพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 

Unit Objective 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี

รวม IC 
1 2 3

1. Sport To speak and to give 
opinion about situations 

1 1 1 3 1

2 At a 
restaurant 

To speak polite request
 

1 1 1 3 1

3 In 
classroom 

To ask question to 
confirm information and 
check understanding 

1 1 0 2 0.6

4 Healthy To speak by using 
Generalization and 
Approximation 

0 1 1 2 0.6

5 What it 
calls! 

To create new English 
word. 

1 1 1 3 1

6 Describe To Describe the object
 

1 1 1 3 1

7 Travel To speak for 
exemplification 

1 1 1 3 1

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบฝึกทักษะการพูดโดยใชก้ลวิธีการสื่อสาร 

แบบบันทึกผลการตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้
กลวิธีการสื่อสาร 

 
 
 



 

A:  Answer
1. L

  

2. W
B:  Listen t

Ford
Alle
Ford
Alle

football, an
Ford

to keep fit, 
Alle

boxing. I do
Ford

has many b
Alle
Ford
Alle
Ford
 

r the quest
ook at the 

What sport d
to the conv
d: You look 
en: Really? 
d: Do you p
en: Err…yes, 
nd gymnasti
d: Me? Umm
so I do a b

en: That’s gr
on't know w
d: Yes, of co
boxing ring. 
en: That sou
d: Of course
en: Oh, that
d: You’re w

ions below
picture and

 
do you like 
versation a
k very fit. 

play any spo
I do, I like p
ics. How ab
m, actually, 
bit of boxing
reat. Um…..

where it is. 
ourse. Well,
 

unds fun. I w
e. I'll tell yo
’s very good

welcome.  

 

Unit 1: S
w. 
d guess wha

most? 
nd answer 

orts? 
playing diffe
out you? 
I don’t rea

g with my fr
but, excuse

, let me thin

want to join
ou mate. 
d. Thank yo

Sports 

t they are t

the questi

erent kinds 

lly enjoy pl
iends some

e me, could

nk Ur…, do 

n you when 

ou so much

talking abou

on below. 

of sports su

laying sport
etimes in the
 you tell m

you know T

you go the

. 

ut? 

 

uch as tenn

s much. But
e evenings. 
e where yo

The Beach H

ere next tim

117 

is, 

t I like 

ou play 

Hotel? It 

e. 



118 

 

 What kind of sports do Ford and Allen play?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Communication Strategies: Pause fillersand Hesitation devices 
 Pause filler isa sound that is spoken in conversation by one 
participant to signal to others that he/she has paused to think but has 
not yet finished speaking such as Err, Uh, Ah, Um, and Hmm 

Example 
 Ford: Do you play any sports? 

Allen: Err…yes, I do. 
Hesitation deviceisa word, phrase or sentence is spoken in 

conversation by one participant use for gaining the time to think the 
answer such as Actually, Well,In fact…, Let’s see (now)…, Now let me 
think…, That’s a good question… , That’s an interesting question… 

Example 
Allen: Could you tell me where you play boxing? 

Ford: Well, let me think Ur…, do you know The Beach Hotel? 

 

 

 When we need time or stall for time to think for responding 
the answer, we can use Pause fillers or Hesitation device to 
gain the time for thinking your answer.
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C: Listen to the conversation again, then circle pause fillers and underline 
hesitation device.  
 
D: Use pause fillers and hesitation devices to answer the following question by 
using the given patterns. 
Example: 1 
 Teacher: What sport do you like? 
 Student: Hmm, I like tennis. 
Example: 2 
 Teacher: What sport do you dislike? 
 Student: In fact, I dislike running. 
 
 What sport do you like/dislike? 

Err,  
Uh,  
Ah,  
Um,  
Hmm 

 
 
 
 
       I like …. 
       I dislike……. 
 

 
 

basketball 
football 
tennis 

swimming 
boxing 
running 

volleyball 
badminton 

boxing 
(You think…………….) 

Actually, 
Well, 
In fact…,  
Let’s see (now)…,  
Now let me think…,  
That’s a good question…,  
That’s an interesting 
question… 
 
 
 
 

 



120 

 

E: Ask your partner about sports that he/she likes and dislikes. 
Example 
 Student1: What sport do you like/dislike? 
 Student2:____________________ 
 
F: Ask ten friends about sport and then fill the information into the table below 
in each topic correctly. 

Name 
Sport 

Like Dislike 
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ตารางที่ 17 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้กลวิธี
การสื่อสาร 

Unit Objective 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี

รวม IC 
1 2 3

1. Sport To be able to talk 
about likes and dislikes. 

1 1 0 2 0.6

2 At a 
restaurant 

To be able to speak 
the repetition words. 
To be able to speak 
polite request 

0 1 1 2 0.6

3 In 
classroom 

To be able to ask 
question to confirm 
information and check 
understanding 

1 1 0 2 0.6

4 Healthy To speak by using 
Generalization and 
Approximation 

0 1 1 2 0.6

5 What it 
calls! 

To create new English 
word.  

1 1 1 3 1

6 Describe To be able to speak for 
description  

1 1 1 3 1

7 Travel To speak for 
exemplification  

1 1 1 3 1

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แบบบันทึกการใช้กลวิธีการสื่อสาร 

 
 
 



 

 

ตารางที่ 18 ตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการสื่อสาร (Communication Strategies) 

Student Avoidance Achievement
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คําอธบิายการใช้ตารางบนัทกึข้อมูลการใชก้ลวิธีการสื่อสาร(Communication Strategies) 

1. ด้านการใช้กลวิธีทางการสื่อสาร 
1.1 ให้ทําเคร่ืองหมาย ขีด (/) ให้กับตรงช่องที่ผู้ทําการทดสอบได้ใช้กลวิธีการสื่อสาร 

(Communication Strategies) 
1.2 อธิบายความหมายของกลวิธีการสื่อสารเพ่ือความถูกต้องในการขีด (/) ให้ตรงกับ

กลวิธีการสื่อสาร 

 Avoidance (กลวิธีการหลีกเลี่ยง) 
Topic avoidance นักเรียนเปลี่ยนหรือหลีกเลี่ยง เร่ืองหรือหัวข้อที่นักเรียนไม่สามารถพูด

หรือไม่รู้วงคําศัพท์เก่ียวกับเร่ืองน้ัน 
Message 
abandonment 

นักเรียนจะพูดคําที่นักเรียนต้องการแต่คิดคําศัพท์คําน้ันไม่ออก จึงไม่พูด
คําน้ันออกมา ทําให้บทสนทนาหยุดลง 

  
 Achievement (กลวิธีทําใหส้ําเร็จ) 
  Paraphrase (การปรับข้อความ) 
Approximation or 
Generalization 

นักเรียนใช้คําศัพท์คําอ่ืนที่มคีวามหมายสัมพันธ์กันแทนคําที่นักเรียน
ต้องการพูดแต่ไม่รู้คําศัพท์ เช่น นักเรียนใช้คาํว่า “tree” แทน คําว่า 
“wood” ใช้คําว่า “water” แทนคําว่า “lake” เป็นต้น 

Word coinage นักเรียนสร้างคําใหม่ขึ้นแล้วพูดออกมาเน่ืองจากนึกคําศัพท์ไม่ออก เช่น 
นักเรียนใช้คําว่า “Water bathroom” แทนคําว่า “bathroom 
cleaning liquid” 

Describe นักเรียนบรรยายลักษณะหรอืวิธีการใช้ เพราะไม่รู้จักศัพท์คําน้ัน เช่น 
It’s black, I use it for making louder voice. 

Exemplification นักเรียนยกตัวอย่างอาจเป็นช่ือเรียก หรือชนิดของสิ่งน้ันเพราะไม่รู้จัก
คําศัพท์ เช่น นักเรียนใช้คําว่า Coke, Pepsi, Fanta แทนคาํว่า 
beverage 

Reconstructuring นักเรียนพูดโครงสร้างของภาษาใหม่เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่น  
นักเรียน: I have one sister who has black hair with blue eyes 
นักเรียนปรับภาษาเป็น :I have a sister. My sister has black hair 
and she has blue eyes.  
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  Stalling or time-gaining strategies (การยื้อหรือการถ่วงเวลา) 
Pause fillers นักเรียนใช้เสียง เช่น Err…, Err…, Umm….เพ่ือใช้เวลาเมื่อคิดคําพูดที่จะ

สื่อสาร 
Hesitation device นักเรียนพูดวลีหรือประโยค เช่น Let’s me think, That’s a good 

question, Let’s see เพ่ือใช้เวลาในการคิดคําพูดที่ต้องการสื่อสาร 
Repetition นักเรียนพูดซ้ําคํา วลี หรือ ประโยคท่ีผู้พูดอีกคนพูดเพ่ือเป็นการใช้เวลา

ในการคิด 
Smufing นักเรียนบ่นกับตัวเองเบาๆ เช่น คําน้ีแปลว่าอะไร (This word mean..?)

เพ่ือใช้เวลาคิด  
 
  Appeal for help (การขอความช่วยเหลือ) 
Checking question -นักเรียนถามคาํถามเพ่ือยํ้าว่าเข้าในสิ่งที่พูด เช่น Do you 

understand? It’s clear? 
-นักเรียนถามเพื่อความแน่ใจในสิ่งที่นักเรียนได้ยินไม่ชัดเจนเช่น Do I 
hear you say…….? You speak……….. Right? 

Clarification request นักเรียนใช้คําถามเพ่ือถามผู้พูดอีกคนเมื่อไม่ทราบความหมายของคําที่ได้
ยิน เช่น Can you tell me what the word “___”mean? 

 
  L1-Based Strategies 
Foreignizing การใช้คําในภาษา ที่หน่ึงด้วยการออกเสียงแบบภาษาที่สอง หรือใช้

หน่วยคําแบบภาษาที่สอง เช่น เติมปัจจัยในภาษาที่สองเพ่ือใช้ในภาษาที่
หน่ึงYou are Kohoking(โกหก+ing). 

Language Switch นักเรียนใช้ภาษาแม่(L1)ปนกับภาษาที่สอง เช่น I want to buy 
“Kratik Nam Ron” 

Translation นักเรียนการใช้ภาษาแม่ตรงๆแทนการพูดภาษาอังกฤษหรือการใช้
โครงสร้างทางภาษาเดิมในขณะพูด เช่น I will go to “Shop Game 
Computer” แทน “Computer Game shop” 

Mime นักเรียนใช้ท่าทางประกอบการพูดเน่ืองจากนึกคําศัพท์ไมอ่อก แต่
ต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจ 
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2. ด้านความถี่ในการใช้กลวิธีการสื่อสาร 
2.1 ให้ ขีด (/) หน่ึงขีด ต่อการใช้กลวิธีการสื่อสารน้ันๆ หน่ึงครั้ง เช่น  

 
Describe ////

 
หมายความว่าผู้ทําการทดสอบมีความถ่ีในการใช้กลวิธีการสื่อสารด้านบรรยาย 

(Describe) จํานวน 4 คร้ัง 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนทักษะการพูดโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 
(Communication Strategies) 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
คําชี้แจงให้ทําเคร่ืองหมาย    ให้ตรงกับความคิดเหน็ของนักเรียน 

   ระดับ  5 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ในระดับมากที่สุด 
   ระดับ  4 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ในระดับมาก 
   ระดับ  3 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ในระดับปานกลาง 
   ระดับ  2 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ในระดับน้อย 
   ระดับ  1 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นที่ในระดับน้อยที่สุด 
ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
ด้านกลวิธีการสื่อสาร   

1 กลวิธีการสื่อสารมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
จําลองตัวอย่าง 

  

2 กลวิธีการสื่อสารทําให้มีความกล้าพูดภาษาอังกฤษ
มากย่ิงข้ึน 

  

3 ประเภทของกลวิธีการสื่อสารมีความหลากหลายทํา
ให้การเรียนทักษะการพูดมีความน่าสนใจ 

  

4 กลวิธีการสื่อสารทําให้ทักษะการพูดมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

  

5 กลวิธีการสื่อสารมีส่วนช่วยให้การสื่อสารประสบ
ความสําเร็จ 

  

ด้านการเรียนการสอน   
1 การถ่ายทอดเน้ือเข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับของ

ผู้เรียน 
  

2 กิจกรรมในการฝึกปฏิบัติอย่างหลากหลาย   
3 กิจกรรมการเรยีนรู้ส่งเสริมทกัษะการพูด   
4 กิจกรรมการเรยีนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการ

พูดที่สามารถนําไปใช้จริงในชีวิตประจําวัน 
  

5 กิจกรรมทีใ่ช้ในการฝึกร่วมกนักับแบบฝึกมคีวาม
ชัดเจนและเข้าใจ 
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