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Abstract
The purposes of this research were; 1) to construct “Jazz Chants” and exercises and to
investigate their effectiveness in improving the speaking skills in Thai Matthayomsuksa Four school
students of English 2) to compare the improvements in speaking ability in Matthayomsuksa Four
Students before and after studying “Jazz Chants” 3) to compare different students’ opinions towards
the ‘Jazz Chants’ exercises.
The sample consisted of 30 members of a randomly selected class of Matthayomsuksa Four
Students of subject อ 024ก English at Suksanaree Wittaya High School, Bangbon, Bangkok, during
the second semester of the academic year 2002. The students were taught through the use of Jazz
Chants and related classroom activities. The duration of the teaching covered 20 classroom sessions
over a 10 week period.
Materials constructed comprised a cassette tape of Jazz Chants and booklet of related
exercises in five lessons. The instruments used for gathering data were 1) A pre-and post Speaking
Test; and 2) a questionnaire to determine students’ opinions to Jazz chants.
The data were analysed by t-test and mean, and standard deviation, with results as follows:
1) The ‘Jazz Chants’ and related exercises worked effectively with 80.37/73.80
2) The students’ English speaking ability after using the ‘Jazz Chants’ and related exercises was
significantly higher after than before the experiment at the 0.05 level.
3) The students had a positive attitude towards the ‘Jazz Chants’ and related exercises used in the
teaching of Speaking English.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคสังคมขาวสารภาษาตางประเทศ
มีความจําเปนและสําคัญในการสื่อสารเปน
อยางยิ่ง ภาษาอังกฤษเปนภาษาหนึง่ ทีท่ วั่ โลกใชในการสื่อสารเปนภาษาสากล และประเทศตาง ๆ
ใหความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากความกาวหนา
ทางดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตลอดทั้งความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ
คมนาคม ทําใหประเทศตางๆ มีความใกลชิดกันตองพึง่ พาอาศัยกันมากขึ้น จึงเกิดความจําเปนที่
จะตองใชภาษาตางประเทศเปนสื่อกลางในการติดตอกันในดานตาง ๆ ภาษาอังกฤษนับวาเปน
ภาษาตางประเทศที่สาํ คัญ และแพรหลายที่สุด อาจจะกลาวไดวาแทบทุกประเทศในโลกเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่ จําเปนในการศึกษาชัน้ สูงทัง้ ใน
และนอกประเทศ เพราะตําราทางวิชาการชั้นสูงไดจัดพิมพเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ ผูทรี่ ู
ภาษาอังกฤษจึงสามารถเขาใจความคิด ทัศนคติ วัฒนธรรมของชนชาติอื่น ตลอดจนความกาวหนา
ทางวิทยาการใหมๆ และความเคลื่อนไหวของโลกทัง้ ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอืน่ ๆ
ไดเปนอยางดี (สุมิตรา อังวัฒนกุล 2540) ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษา จึงมีจุดมุง หมายที่สําคัญประการหนึ่งคือ ใหผูเรียนมีความรูและทักษะ
เบื้องตนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ 2539 : 28) และการฝกทักษะ
เบื้องตนนี้เนนทักษะทัง้ สี่คือ ฟง พูด อาน และเขียน ซึ่งในปจจุบนั การสอนมุงใหผูเรียนมี
ความสามารถในการใชทักษะทั้งสี่
เพือ่ การสื่อความหมายไดอยางถูกตองเหมาะสมตามลําดับ
กาลเทศะ โดยจะตองสอนทักษะดังกลาวใหสัมพันธกนั ดังที่ ปรัศนียา จารุสนั ต (2540 :1 ) ได
กลาวถึงกระบวนการเรียนการสอนวา ในการเรียนการสอนภาษาดวยทักษะทัง้ สี่คอื การฟง การพูด
การอาน และการเขียนนัน้ ใชวาจะแยกกันสอนโดยเด็ดขาด แตจะตองใหสัมพันธกันอยางเหมาะสม
ทั้งนี้จะตองยึดหลักวาภาษาพูดยอมมากอนภาษาเขียนเสมอ ไมวาจุดมุง หมายของการเรียนการ
สอนจะเปนไปเพื่อพัฒนาทักษะใดก็ตาม การสอนที่ถูกตองเหมาะสมจะตองเปนไปตามลําดับดวย
การฝกฟงและพูดกอนเสมอ และนอกจากกระบวนการเรียนการสอนภาษาแลวอานันท ปนยารชุน
(2539 : 12) กลาววา การสอนภาษาอังกฤษควรจะเริ่มตนสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาและควร
จะตองปรับปรุงคุณภาพของการสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาอังกฤษดวย ไมใชสอนแต
1
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ไวยากรณ ควรจะเนนการพูดสนทนาดวย ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาระดับทวีปของชอว (Shaw
1983 อางถึงใน กาญจนา จงอุตสาห 2531 : 47) ในการสํารวจทัศนคติของนักเรียนเอเชียที่มีตอ
วิชาภาษาอังกฤษพบวา ทักษะภาษาอังกฤษทีน่ ักเรียนไทย สิงคโปร และอินเดีย ตองการมากที่สดุ
คือ ทักษะการพูด
เพนนี (Penny 1996) ไดใหความคิดเห็นวา ในบรรดาทักษะทั้ง 4 ไดแก ฟง พูด อาน
และเขียน ทักษะการพูดเปนทักษะที่แสดงใหเห็นวาผูพ ดู มีความรูในภาษานั้น ๆ ไดอยางชัดเจน
ทั้งนี้เนื่องจากในการพูด ผูพูดจะตองใชความคิดและถายทอดความคิดในรูปแบบของคําศัพท และ
โครงสรางไวยากรณของภาษาเปาหมาย การพูดจึงเปนการแสดงถึงความสามารถทางดานภาษา
ของผูเรียน นอกจากนี้ ทักษะการพูดยังสามารถชวยพัฒนาทักษะอืน่ ๆ ได ดังที่ สุมิตรา อังวัฒนกุล
(2539 : 167) ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญและทักษะการพูดวา เปนทักษะที่
สําคัญและจําเปนมากเพราะผูที่พูดไดยอมสามารถฟงผูอื่นไดเขาใจ และจะชวยใหการอานและ
เขียนงายขึน้ ดวย จรูญ วงสายัณห (2526 : 25) กลาววาการที่จะใหผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศมีความสามารถในการสือ่ สารทักษะทัง้ สี่ไดดีนั้นควรเริ่มตนดวยการพูดกอน นัน่
คือ ควรใหผูเรียนสามารถพูดประโยคทีเ่ ปนพืน้ ฐานในการสื่อสารโดยทั่วไปไดพอสมควรเปนลําดับ
แรก การพูดจะชวยนําไปสูการเขียนในเบื้องตน ทัง้ นี้ สุไร พงษทองเจริญ (2530 : 45) ไดใหขอ
สังเกตุวา ในการสอนภาษาซึ่งเปนวิชาทักษะครูควรฝกทักษะการฟงพูดกอน จนนักเรียนมีความ
คลองแคลวในทักษะทัง้ สองนี้แลวคอยฝกทักษะการอานและเขียนตอไป
นอกจากนัน้ ยังมีงานที่สนับสนุนใหเห็นวาทักษะการพูดนั้นสําคัญและเปนที่ตองการ
อยางยิ่งสําหรับผูเรียน อาทิ งานวิจยั ของแคมปเบล และคณะ (Campbell and others 1983 : 41)
เกี่ยวของกับปจจัย ที่กอใหเกิดปญหาในการพูดของนักเรียนตางชาติในประเทศสิงคโปรและอินเดีย
สนับสนุนใหเห็นวาทักษะการพูดนัน้ สําคัญยิ่งเพราะผลการวิจยั พบวาเปนทักษะทีน่ กั เรียนไทยใน
สิงคโปรและอินเดียตองการเรียนมากที่สุด ยิ่งกวานั้นยังมีงานวิจยั ทีพ่ บวานักเรียนมักประสบปญหา
ในการสื่อสารกับชาวตางประเทศเมื่อตองพบปะสนทนากับนักทองเทีย่ วหรือชาวตางชาติซงึ่ ปญหา
นี้เปนผลมาจากนักเรียนมีทักษะดานการสือ่ สารต่ํา โดยเฉพาะทักษะฟง-พูด อาทิงานวิจัยของวิไล
วรรณ วรรณสุทธิ์ (2524 : 6) และศุทธิ์ คงชนะ (2528 : 8) พบวาความสามารถดานการพูดของ
นักเรียนอยูในระดับต่ํามากและตองแกไข เกรียงศักดิ์ สยะนานนท (Syananondh 1983 : 4475A)
พบวานักเรียนไทยที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยในอเมริกาสวนใหญประสบปญหาการพูดเพื่อ
สื่อสารกับเจาของภาษา
ทัง้ นีเ้ นื่องจากและขาดการฝกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเมื่ออยูใน
ประเทศไทย
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แมผลจากงานวิจัยดังกลาวสนับสนุนใหเห็นวาทักษะการพูดนัน้ สําคัญและจําเปนที่
ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาสงเสริมเพราะมีความจําเปนอยางยิ่งตอการใชภาษาเพื่อการสื่อสารก็
ตาม แตจากการศึกษางานวิจยั ในปจจุบันพบวา ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนไทยยังไมอยูในระดับที่นา พอใจ เปนตนวา ระดับความสามารถในการพูดของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนัน้ อยูในระดับขั้นที่ 1 คือ ทักษะกลไกเทานัน้ (กาญจนา จงอุตสาห
2531:58-61) และระดับความสามารถดานการพูดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนัน้
อยูในระดับขั้นที่ 1 คือ ทักษะกลไกเชนกัน (ศุลีรัตน ภัทรานนท 2531 : 56-57) จากงานวิจัยของ
เนาวรัตน พงษเกษมพรกุล (2530) ซึ่งทําการศึกษาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ําในทุกระดับขัน้ ของการพูด วันทณี สีทับทิม (2529 : 63) ศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
ระหวางโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวานักเรียนโรงเรียน
รัฐบาลและนักเรียนโรงเรียนเอกชนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรวมทุกทักษะ
สูงกวาครึ่งหนึง่ ของคะแนนเต็มและนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลไดคะแนนสูงสุดในทักษะเขียน
รองลงมาคือ ฟง พูด และอานตามลําดับ สวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนไดคะแนนสูงสุดในทักษะการ
อาน รองลงมาคือการเขียน ฟง พูด ตามลําดับ และความสามารถดานการพูดของนักเรียนโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชนแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.01 สวนทักษะการอานตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง ความสามารถดานการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้ง
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครต่ํากวาทักษะการอานและการเขียน
จากงานวิจยั ขางตนอาจกลาวไดวาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายโดยเฉพาะทักษะการพูดอยูในเกณฑไมนาพึงพอใจ
เกณฑความสามารถของนักเรียนไทยโดยเฉพาะทักษะการพูดนีย้ ังอยูในระดับต่ํา ซึ่งสาเหตุนั้นมี
ผูสนใจทําการวิจัยไวหลาย ๆ ดาน ทัง้ จากดานผูสอน ผูเรียน และสื่อวัสดุอุปกรณตาง ๆ อาทิ
กานดา พูนลาภทวี (2528 : 10) ไดกลาวถึงคุณคาแบบฝกทักษะไวหลายประการพอสรุปไดวา
แบบฝกทักษะทางการพูดชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนสรางเสริมความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดความ
สนุกไมเบื่อหนาย และเกิดการเรียนรูที่คงทนและเกิดประสบการณรวมกัน การสรางและการพัฒนา
แบบฝกทักษะการพูดเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนนับเปนวิธกี ารประการหนึ่งของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ การพัฒนานี้สง ผลโดยตรงตอระดับความสามารถในการเรียนของนักเรียน
การที่จะคาดหวังใหผเู รียนภาษาตางประเทศมีความรูในตัวภาษาทั้งหมดนั้นเปนสิง่ ที่เปนไปไมได
ผูเรียนภาษาตางประเทศไมควรที่จะไดรับการคาดหวังใหมีความรูในองคประกอบทางภาษาทั้งหมด
แตผูเรียนจะหลีกเลี่ยงไมไดที่จะเผชิญลักษณะที่เปนธรรมชาติทางภาษา คือ การลงเสียงหนัก-เบา
จังหวะและทวงทํานองทางภาษาดังนัน้ ผูเรียนจึงจําเปนตองมีเครื่องมือที่จะชดเชยความรูทางภาษา
ที่ไมเพียงพอและเครื่องมือดังกลาวก็คือ แบบฝกทักษะ
แจสแชนท คือ การใหจังหวะธรรมชาติทางภาษาโดยมีการโยงจังหวะการพูด
ภาษาอังกฤษไปสูจังหวะของดนตรีแจส เกรแฮม(Graham 1969) ผูคิดคนและประสบความสําเร็จ
อยางกวางขวางเปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปในวงการศึกษาในการนําแจสแชนทมาใชในการสอนพูด
ภาษาอังกฤษเปนคนแรก ไดกลาววาแจสแชนทคือจังหวะทางธรรมชาติของภาษาทีต่ ื่นเตนและเปน
งานประพันธที่แตงขึ้นโดยใชจังหวะแจส ซึ่งมีการใชจังหวะขัดและจังหวะตบที่สม่าํ เสมอเปน
ลักษณะเดนเฉพาะตัวของดนตรีแจส เปนรูปแบบของดนตรีอเมริกันโดยแท อันมีลกั ษณะทีเ่ รียกวา
การโตตอบ (Call and Respond) เพื่อใหผูเรียนเขาใจลึกซึ้งถึงธรรมชาติของการพูดภาษาอังกฤษที่
ตองมีการลงเสียงหนักเบาและมีทว งทํานองเฉพาะตัวทางธรรมชาติ
จากการศึกษาสภาพและการฝกหัดการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน ในประเทศไทย ( Keopasom and Syananond 1991) โดยทําการเก็บ
ขอมูลแบบสุม จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 304
โรงเรียนทั่วประเทศ พบวา เหตุผลสูงสุดที่จัดใหมกี ารสอนการออกเสียงในโรงเรียน คือ นักเรียน
ประสบปญหาในการออกเสียงมากที่สุดนัน่ เอง และในสวนของการสอนการออกเสียง สวนที่เนน
มากที่สุด คือ การเปลงเสียงหนักเบา (Stress) และทํานองเสียง (Intonation) เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับและน้ําหนักที่มกี ารเนนมากที่สุด ในการสอนการออกเสียง ปรากฏผลตามลําดับ ดังนี้
อันดับที่ 1 คือ เสียงหนักเบา (Stress)
อันดับที่ 2 คือ เสียงเดี่ยว ๆ (Individual Sounds)
อันดับที่ 3 คือ เสียงซอนในระดับคํา (Word-level Suprasegmentals)
อันดับที่ 4 คือ ทํานองเสียง (Intonation)
อันดับที่ 5 คือ เสียงซอนในระดับวลี (Phrase-level Suprasegmentals)
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จากการประเมินความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจําป
การศึกษา 2545 ซึง่ ดําเนินการโดยหมวดวิชาภาษาตางประเทศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ไดทาํ
การประเมินความสามารถวิชาภาษาอังกฤษประจําปการศึกษา 2545 ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบง
ความสามารถเปน 5 ระดับคือ 1) ระดับทักษะกลไก 2) ระดับความรู 3) ระดับถายโอน 4) ระดับ
สื่อสาร และ5) ระดับวิเคราะหวิจารณ
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคือ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ทักษะละ 1 ชุด ผลการประเมิน พบวานักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนศึกษา
นารีวทิ ยามีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษคิดเปนคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.72 และ
คารอยละเฉลีย่ สูงสุดของระดับคุณภาพการพูด เทากับ 98.19 อยูในระดับที่ 2 คือระดับความรู
(เอกสารฝายวิชาการ 2545) และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทุกทักษะแลวพบวานักเรียนมีความสามารถสูงสุดในทักษะการอาน รองลงมาคือ การเขียน
การฟง และการพูดตามลําดับ
นอกจากนี้ จากการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2545 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาทักษะการพูดเปนวิชาบังคับเลือก จํานวน 73 คน จาก 2 หองเรียน
คือ ม.4/1, 4/2, พบวาผลคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ 57 คะแนน จากเต็ม100 คะแนน คิดเปนระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ย( X ) เทากับ 1.72 ซึ่งถือวาต่าํ สุดของการผานเกณฑประเมินความรูดานการพูด
ในแนวทางเดียวกัน ผูวิจยั ประสบเองจากประสบการณการสอนรายวิชาทักษะฟง-พูด
รหัส อ 024ก ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูว ิจัยพบวา ปญหาการเปลงเสียงหนักเบา การใส
ทวงทํานองและจังหวะทางธรรมชาติของภาษาอังกฤษเปนปญหาสําคัญของผูเรียน
โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการสนทนาในระดับประโยคเปนปญหาที่เดนชัดและแกไขไดยาก
จนนาจะไดมี
การศึกษาในแนวภาษาศาสตร เพื่อศึกษาวาจุดที่เปนปญหานี้อยูท ี่ใด และปจจัยอะไรมีผลตอ
ปญหาในประเด็นนี้
ดังนัน้ จากความสําคัญและปญหาของทักษะการพูด ดานการเปลงเสียงหนักเบา
ทวงทํานองและจังหวะทางธรรมชาติของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระดับประโยคของ
นักเรียนไทยซึง่ เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ผูวิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกแจส
แชนทเพื่อชวยครูผูสอนใหสามารถแกไขปญหาดังกลาว โดยอาศัยความรูเกีย่ วกับระบบเสียงหนัก
เบา ทวงทํานองและจังหวะทางธรรมชาติในประโยคที่แตกตางกันในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เปนสําคัญ ทั้งนี้จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผา นมาผูว ิจัยยังไมพบงานวิจัยใดทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา
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แบบฝกแจสแชนทมาชวยแกปญหาดังกลาวเลย หรือถึงแมมีหนังสือ เอกสารเกี่ยวกับแจสแชนทอยู
บางก็เปนเพียงสวนนอย ทัง้ ยังมีเนื้อหาไมละเอียดพอและเปนภาษาอังกฤษจึงไมสะดวกตอการ
นําไปใช และยังไมสอดคลองกับความตองการและความสามารถของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟง พูด อ 024 ก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกแจส
แชนทขึ้นมา เพื่อใชประกอบการสอนในรายวิชาดังกลาวตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทสาํ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา กอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนทที่ผูวิจยั สรางขึ้น
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษา
นารีวทิ ยา ที่มตี อแบบฝกแจสแชนท
ปญหาการวิจัย
แบบฝกแจสแชนทมีประสิทธิภาพตามเกณฑทกี่ ําหนดไวคือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ
และคณะ 2520:136) หรือไม
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
ศึกษานารีวทิ ยา กอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนทสูงกวากันหรือไม
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา มีความคิดเห็นตอแบบฝก แจส
แชนทหลังจากไดใชไปแลวอยางไร
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สมมติฐานการวิจยั
1. แบบฝกแจสแชนทมีประสิทธิภาพตามเกณฑทกี่ ําหนดไว คือ 75/75 (ชัยยงค พรหม
วงศ และคณะ 2520:136)
2. ความสามารถทางการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา
หลังจากไดรับการฝกโดยการใชแบบฝกแจสแชนท สูงกวากอนไดรับการฝก
3. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยามีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝก
แจสแชนทหลังจากไดใชไปแลว
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โปรแกรมศิลปคํานวณ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด อ 024 ก และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2545 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา จํานวน 4 หอง ๆ ละประมาณ 30 คน รวมเปนนักเรียนทัง้ สิ้น
ประมาณ 120 คน
1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โปรแกรมศิลป-คํานวณที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด อ 024 ก และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียน
ศึกษานารีวทิ ยา โดยการสุมหองเรียนมา 1 หอง โดยวิธีการสุมอยางงาย ไดนกั เรียนกลุม ตัวอยาง
30 คน
2. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา คือ
2.1 ความสามารถทางการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังใช
แบบฝกแจสแชนท
2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อแบบฝกแจสแชนท
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. แบบฝกแจสแชนท รายวิชา อ 024 ก จํานวน 5 บท พรอมเทปคาสเซ็ท
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด 1 ฉบับ จํานวน 50 ขอ เพื่อใชวัด
ความสามารถในการพูดกอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนท
3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดฝกแจสแชนท
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ขอตกลงเบื้องตน
การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดฝกแจสแชนทในการวิจัยครั้งนี้กําหนดไว 75/75
(ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520:136) ซึ่งถือใหคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไม
ยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกไวรอยละ 2.5-5 กลาวคือ
1. เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่ตงั้ ไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวาแบบฝกมี
ประสิทธิภาพดีมาก
2. เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาหรือเทากับเกณฑทตี่ ั้งไว แตไมเกินรอยละ 2.5
ถือวาเปนแบบฝกที่มปี ระสิทธิภาพดี
3. เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑที่ตงั้ ไว แตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวายัง
มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได หรืออยูในระดับพอใช
4. เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวมากกวารอยละ 2.5 ถือวาเปน
เกณฑที่มีประสิทธิภาพต่ํา (ชัยยงค พรหมวงศ 2520:142)
นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. แบบฝกแจสแชนท หมายถึง แบบฝกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจยั สราง
ขึ้นเพื่อใชแกไขปญหาการออกเสียงหนักเบา
ทวงทํานอง
และจังหวะทางธรรมชาติของ
ภาษาอังกฤษระดับประโยค โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาอังกฤษฟง-พูด (อ 024 ก) ของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2539
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด หมายถึง แบบทดสอบที่ผวู ิจัยสรางขึ้น
ตามจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา อ 024 ก (ภาษาอังกฤษฟง-พูด) 1 ฉบับ เพื่อใชวดั ความสามารถ
ในการพูดกอนและหลังการใชแบบฝก
3. ประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนท หมายถึง คุณภาพของชุดฝกแจสแชนท คือ
เมื่อนักเรียนไดฝกแลวสามารถทําคะแนนไดไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ
และคณะ 2520:136) หมายความวา 75 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลีย่ ทีน่ ักเรียนทําแบบทดสอบรายบท
ไดถูกตองรอยละ 75 และ75 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลีย่ ทีน่ ักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังการใช
แบบฝกของนักเรียนกลุมตัวอยางไดถกู ตองรอยละ 75
4. นักเรียน หมายถึง ผูท ี่กาํ ลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา
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5. แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบประเมินที่สรางขึน้ เพื่อใชสอบถามถึง
ความคิดนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ที่มีตอ แบบฝกแจสแชนทหลังการ
ฝกแลว โดยประเมินในดานคุณประโยชน ดานเนื้อหา และดานรูปแบบกิจกรรม
6. ทักษะการพูด หมายถึง ทักษะโดยรวมของทักษะยอยตอไปนี้
6.1 การเปลงเสียงหนักเบา (stress )ในคําและในประโยคเพื่อสื่อความหมาย
6.2 ทํานองสําเนียงสูงต่าํ – น้ําเสียง (intonation) ของการพูดภาษา เพื่อสื่อ
ความหมาย
6.3 ทวงทํานอง-จังหวะทางธรรมชาติ(rhythm) ของภาษาพูด (อัญชลี ผาสุขนิรันต
2533:12)
6.4 หนวยจังหวะ (Rhythm-Unit) ประกอบดวยกลุมคําที่มีความสัมพันธทาง
ไวยากรณ แตละหนวยจะตองพูดโดยมีการเวนระยะจากกันดวยการหยุด

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจยั เรื่อง
“การพัฒนาแบบฝกทักษะแจสแชนทเพื่อใชประกอบการสอนรายวิชา
ทักษะการพูดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา กรุงเทพมหานคร”
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของใน 5 หัวขอตอไปนี้
1. การพูด
1.1 ความหมายของการพูด
1.2 ความสําคัญของการพูด
1.3 องคประกอบของการพูด
1.4 เสียง และการออกเสียง
1.4.1 เสียงหนัก เบา
1.4.2 หนวยจังหวะประโยค
1.4.3 ระบบเสียงหนักเบาในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูภาษา
3. แนวคิดเกีย่ วกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
3.1 การสอนทักษะการพูดตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
3.2 กิจกรรมการพูดตามแนวการสอนเพือ่ การสื่อสาร
3.3 การพัฒนาการพูด
3.4 การประเมินผลทางการพูด
3.4.1 ระดับความสามารถทางการพูด
3.4.2 การทดสอบการพูด
3.4.3 การตรวจใหคะแนน
3.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการพูด
4. แจสแชนท
4.1 ประวัติและประเภทของดนตรีแจส
4.2 ลักษณะของดนตรีแจส
4.3 พลังของจังหวะ
4.4 .ความหมายของแจสแชนท
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4.5 แครอลีน กับ แจสแชนท
4.6 การใชแจสแชนทในหองเรียน
4.7 การลงจังหวะ
4.8 การเขียนบทแจสแชนท
4.9 การนําเสนอแจสแชนท
4.10 ประโยชนของแจสแชนท
5. แบบฝก
5.1 ความหมายของแบบฝก
5.2 หลักการสรางแบบฝก
5.3 ประโยชนของแบบฝก
5.4 การสรางและพัฒนาแบบฝกการพูด
5.5 งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
1. การพูด
1.1 ความหมายของการพูด
นักภาษาศาสตรและนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของการพูดไวดังตอไปนี้
การพูดหมายถึง “การติดตอสื่อความหมายระหวางมนุษยดวยการใชสัญลักษณ
คือ เสียง ภาษา ทาทาง เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดและความเขาใจจากผูพ ูดไปยังผูฟง ใหเปน
ที่เขาใจกัน” (นิพนธ ศศิธร และคนอื่นๆ 2524 : 11)
แฮรีส (Harris 1974 : 81-82) กลาวไววา จุดมุงหมายหลักในการเรียนหรือฝก
ทักษะการพูดภาษาที่สอง โดยทัว่ ไปเรามุง หวังเพียงใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารโดยการ
ใชภาษาอยางเปนทางการ สามารถพูดเกีย่ วกับชีวิตประจําวันดวยอัตรา ความเร็ว ความถูกตอง
และความคลองแคลวที่จะไมทําใหผูฟง รูสกึ อึดอัดหรือเบื่อหนาย
แวลเล็ท (Vallette 1977 : 120) กลาวถึงความสามารถในการพูดไววา การพูด
ไมไดเปนแตเพียงการออกเสียงคํา และการออกเสียงสูงต่าํ ในประโยคเทานั้น ในระดับหนาที่
(Functional Level) การพูดเปนการทําใหผูอื่นเขาใจสิง่ ที่เราพูดออกไป สวนในระดับสูงขึ้นไป คือ
ในระดับกลั่นกรอง (Refine Level) การพูดจะตองมีการเลือกใชสาํ นวนภาษาใหถูกตองเหมาะสม
กับความนิยมและเปนทีย่ อมรับของเจาของภาษา
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สรุปไดวา การพูด คือ การติดตอสื่อสารระหวางมนุษยดวยการใชเสียง ภาษา
และทาทางเพือ่ ถายทอดความรูสึก ความคิด และความเขาใจจากผูพ ดู ไปยังผูฟง เปนกระบวนการที่
ไมไดดําเนินไปตามระเบียบแบบแผนที่กาํ หนดไว หรืออาจกลาวไดวาการพูดเปนกระบวนการใส
ความหมาย เกิดขึ้นควบคูกบั การฟง ซึ่งเปนกระบวนการแปลความหรือการถอดความ
1.2 ความสําคัญของการพูด
สุมิตรา อังวัฒนกุล (ม.ป.ป.:17) กลาววา การพูดเปนทักษะที่สาํ คัญในการ สื่อสาร
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูท ี่ประสบความสําเร็จในงานอาชีพมักจะเปนผูที่มปี ระสิทธิภาพในการพูด
พิสมัย ถีถะแกว (2524 : 4) กลาววา การพูดเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายที่
ดีกวาวิธีอื่น ๆ และนับวาเปนแกนกลางอันยิง่ ใหญในการที่จะสรางความเขาใจระหวางมนุษยตอ
มนุษยดวยกัน
ประสงค รายณสุข (2530 : 5) กลาววา การพูดเปนทักษะที่มนุษยเราจะตองใชอยู
เสมอและจะหลีกเลี่ยงไมไดตลอดชีวิต ไมวาจะเปนดานมนุษยสัมพันธหรือดานธุรกิจการงาน
จันทิมา พรหมโชติกุล (2530 : 3) กลาววา ในชีวิตประจําวันของคนเราจําเปนตอง
ใชคําพูดเพื่อการสื่อสารเปนสวนใหญ ไมวา จะเปนการสื่อสารเพื่อความรูความเขาใจเพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น หรือเพื่อการจูงใจก็ตาม
นภดล จันทรเพ็ญ (2531: 56) ไดกลาวถึงความสําคัญของการพูดไวดังนี้
1. ดานสวนตัว ผูมคี วามสามารถดานการพูดจะประสบความสําเร็จในการ
ดํารงชีวิตในสังคม เปนทีช่ ื่นชอบของบุคคลแวดลอม และมีความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน
2. ดานสวนรวม สังคมสวนใหญในดานตาง ๆ เชน ดานศาสนา การเมือง
ตางประเทศ และอื่น ๆ ลวนแตตองอาศัยการพูดเพื่อสรางความเขาใจ ความศรัทธา การประสาน
ประโยชน การโนมนาวใหเห็นความสําคัญ
อัครา บุญทิพย (2525 : 59) ไดกลาวถึงความสําคัญของการพูดไววา การพูดใชสื่อ
ความหมาย ความคิด ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู ใชเปนเครื่องมือในการสรางมนุษยสัมพันธ ใช
เปนเครื่องมือในชีวิตประจําวัน
วรรณี โสมประยูร (2534 :129-131) ไดกลาวถึงความสําคัญของการพูดที่มผี ลตอ
สวนตัว สังคมสวนรวมไวดังนี้
1. ผลดีตอสวนตัว คือ ผูพ ดู ดียอมเปนทีน่ ิยมชมชอบของบุคคลแวดลอม สามารถ
ทําใหบุคคลนัน้ ประสบผลสําเร็จในชีวิตไดเปนอยางดี

13
2. ผลดีตอสังคมสวนรวม คือ เนื่องจากมนุษยตองอยูรวมกันเปนกลุม จะตองมีการ
ติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน การพูดสามารถทําใหสังคมมนุษยอยูไดอยางเขาใจกัน
แฮรีส (Harris197430 : 9) ไดกลาวสนับสนุนถึงความสําคัญของทักษะการพูดไว
โดยกลาววา ภาษาประกอบดวยภาษาพูดและภาษาเขียน ถาจะลําดับความสําคัญกันแลวถือวา
ภาษาพูดสําคัญกวาภาษาเขียน การพูดและการเขียนเปนกระบวนการสื่อความหมาย (Encoding
Process) สวนการฟงและการอานเปนกระบวนการรับและเขาใจความหมาย (Decoding Process)
ทั้งสองกระบวนการนี้เปนสิ่งสําคัญในการเรียนภาษา ไมวาภาษาแมหรือภาษา ตางประเทศเรา
จะตองเรียนทักษะทั้งสี่ตามลําดับกอนหลัง
เฟรธ (Frith 1970 : 152) กลาววา การพูดเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สดุ ของมนุษยใน
การติดตอสื่อสารระหวางมนุษยดว ยกัน ภาษาพูดเปนเครื่องมือที่มนุษยสามารถปรับใชใหเหมาะสม
กับชีวิตประจําวันได
กิบสัน และ แชนดเลอร (Gibson and Chandler 1988 : 89) กลาววา การพูดเปน
สื่อพื้นฐานในการติดตอสื่อสารของมนุษย ถาปราศจากการพูดและภาษาพูดแลว การติดตอเพือ่ สื่อ
ความรูความเขาใจและความคิดระหวางมนุษยจะเปนไปไดยากและลําบากยิง่
สรุปไดวาทักษะการพูดมีความสําคัญตอบุคคลในดานการติดตอสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพการงานและการศึกษาในระดับตาง ๆ และนอกจากคํากลาว
เหลานี้แลวยังมีงานวิจัยซึง่ สนับสนุนใหเห็นวาทักษะการพูดนี้ เปนทักษะทีน่ ักเรียนไทยที่ไปศึกษาตอ
ยังตางประเทศเห็นวาจําเปนและตองการฝกฝนมากที่สดุ (Campbell and others 1983 : 20)
1.3 องคประกอบของทักษะการพูด
การที่ผูเรียนจะมีความสามารถในการพูดสื่อสารตามความหมายที่สรุปในขางตน
ไดนั้น ผูเรียนจําเปนตองมีพฒ
ั นาการใหมคี วามสามารถตาง ๆ ซึง่ เปนองคประกอบสําคัญของการ
พูดเพื่อการสื่อสาร นักการศึกษาหลายทานไดสรุปองคประกอบของความสามารถในการพูดเพื่อการ
สื่อสารของผูเรียนไวดังนี้
ฟนนอกเชียโร และ ซาโก (Finocchiaro and Sako 1983 : 54) ไดกลาวถึง
องคประกอบของความสามารถในการพูดวา นอกจากผูพูดจําเปนจะตอมีความรูใ นเรื่องของเสียง
แลว ในขณะทีพ่ ูด ผูพูดควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ความคิดที่ผูพูดตองการสื่อความหมาย ไมวาจะเปนการเริ่มตนการสนทนา
หรือโตตอบสนทนากับผูพูดดวย
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2.

การปรับเปลี่ยนตําแหนงของอวัยวะที่ใชในการออกเสียงเพื่อทําใหเกิดเสียงที่

ตองการ
3. ความเหมาะสมของรูปประโยคที่จะพูด ทัง้ ในดานกฎเกณฑไวยากรณ และ
วัฒนธรรมของภาษา
4. การเปลี่ยนทําเนียบและลีลาภาษา ใหเหมาะสมกับสถานการณ และผูที่พูดดวย
5. ปฏิกิริยาโตตอบของคูสนทนาเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดในการสื่อสารใหเหมาะสม
เวียร (Weir 1990 : 42) ไดอธิบายขององคประกอบในการพูดสรุปไดดังนี้
1. ความคลองแคลวของการใชภาษา คือพูดไดอยางราบรื่น สื่อความหมายไดใน
ขณะที่เผชิญกับความยากลําบาก
2. ความเหมาะสมขอการใชภาษา คือ พูดดวยถอยคําที่สุภาพในการโตตอบ
สนทนาในเวลาที่เหมาะสม หรือพูดขอรอง หรือแสดงความคิดเห็นที่ไมเห็นดวย โดยใชภาษาที่
เหมาะสม
3. ความถูกตองของการใชภาษา พูดโดยใชภาษาที่เขาใจงาย และถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ
4. ความหลากหลายที่อยูในขอบเขต การใชภาษาทีถ่ ูกตอง พูดโดยใชศัพท และ ไว
ยากณที่พอเพียงและมีความหลากหลาย
แฮริส (Harris 1974: 81 - 82) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของกระบวน การ
พูด ไดแก
1. การออกเสียง (Pronunciation) ซึ่งหมายถึง การออกเสียง สระ พยัญชนะ
การเนนเสียง การออกเสียงสูงต่ําในประโยค ตลอดจนถึงจังหวะในการพูด
2. โครงสรางไวยากรณ (Grammar)
3. การใชคําศัพท (Vocabulary)
4. ความคลองแคลวในการใชภาษาพูด (Fluency)
5. ความเขาใจ (Comprehension) ซึ่งหมายถึง ปริมาณและคุณภาพของความ
เขาใจของผูฟง ตอคําพูดที่พดู ออกไป
ออลเลอร (Oller 1980 : 320 - 326) ไดกลาวถึง
องคประกอบของภาษาพูดซึ่งแบงเปน 5 ดาน ใน The Foreign Service Institute Oral
Interview (FSI) ไวดังนี้
1. สําเนียง (Accent)
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2. ไวยากรณ (Grammar)
3. ศัพท (Vocabulary)
4. ความคลองแคลว (Fluency)
5. ความสามารถเขาใจคําพูดผูอื่น (Comprehension)
ลินเดอร (Linder 1977 อางถึงใน รุงดาว จารุภูมิ 2541) แบงองคประกอบของการ
พูดเปน 4 ประการคือ
1. ความคลองแคลว (Fluency)
2. ความสามารถพูดใหผูอนื่ เขาใจ (Comprehension)
3. ปริมาณของขอความในการสื่อสาร (Amount of Communication)
4. คุณภาพของขอความทีน่ ํามาสื่อสาร (Quality of Communication)
บารทซ (Bartz 1975 : 18 – 22) แบงองคประกอบของภาษาพูดออกเปน 5 ดาน
ดังนี้
1. ความคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ความราบรื่น และความตอเนื่อง และ
ความเปนธรรมชาติในการพูด
2. ความเขาใจ (Comprehensibility) หมายถึง ปริมาณของขอความหรือขอมูลที่
สามารถพูดใหผูฟงเขาใจ
3. คุณภาพของขอความทีน่ ํามาสื่อสาร (Quality of Communication) หมายถึง
ความถูกตองทางภาษาทีพ่ ดู ออกไป
4. ความพยายามในการสือ่ สาร (Effort to Communication) หมายถึง ความ
พยายามที่จะใหผูฟง เขาใจในสิ่งที่ตนพูด โดยใชคําพูดและไมใชคําพูดเพื่อสื่อสาร
กลาวโดยสรุป องคประกอบในการพูดประกอบดวย การออกเสียงที่ถกู ตอง ความ
คลองแคลวของการใชภาษา ความสามารถที่จะกอใหเกิดความเขาใจ ความสามารถในการสื่อสาร
องคประกอบเหลานี้
เปนแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถทางการพูด
ที่จะเปน
หลักเกณฑในการตัดสินความสามารถในการพูดวาถึงระดับที่ใชไดแลวหรือยัง
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1.4 เสียงและการออกเสียง
เสียงนับเปนองคประกอบพืน้ ฐานของทักษะการพูด ดังที่ เมอฟ (Murphy
1991:51) ไดใหความเห็นวา ความรูเรื่องเสียงเปนองคประกอบที่สาํ คัญองคประกอบหนึ่งของการ
พัฒนาทักษะการพูดซึง่ มีสวนชวยสรางโอกาสแกผูเรียนในการตรวจสอบและควบคุมการใชภาษา
อยางถูกตองและมีคุณภาพในระดับหนึ่ง ดังที่ อับราแฮมและแลส (Abraham and Lass 1978) ได
แสดงความเห็นวา ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับเสียง ระบบเสียง และการออกเสียง ลวนเปน
องคประกอบสําคัญที่ทาํ ใหผูพูดเกิดความมั่นใจการพูด ทั้งนี้เนื่องจาก บางคนอาจเกิดความรูสกึ ไม
สบายใจ เมื่อมีผูตั้งขอสังเกตเรื่องการออกเสียงของตน หรืออาจไมสามารถใชคําบางคําในการ
สื่อสารได เพราะไมแนใจวาตนออกเสียงไดถูกตองหรือไม
ในสวนของการออกเสียง มีงานวิจยั ซึ่งพบวา ปญหาในการพูด การฟง
ภาษาอังกฤษตองจัดใหมีการสอนเนนมากที่สุด คือ “การลงเสียงหนักเบาในประโยค” (Stress)
(Keopasom and Syananond 1991 อางถึงใน ปรัศนียา จารุสันต 2540 : 1)
พงษศรี เลขะวัฒนะและคณะ ( Lekawatana, et. Al.,1969 : 9) ไดศึกษาวิเคราะห
เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
ภายใตโครงการวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน โดยศึกษาทั้งทางดานระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ในเรื่องของ
ระบบเสียง พงษศรีและคณะ พบวา สวนที่เปนลักษณะพิเศษของระบบเสียงในภาษาอังกฤษ เชน
เสียงหนักเบา และทํานองเสียง เปนสวนทีม่ ีปญหามากที่สุด แตสวนที่มีลักษณะสามัญ คือ เสียงสระ
และเสียงพยัญชนะ จะเปนปญหาเฉพาะตอนเริ่มตนเรียน ถาผูเรียนไดรับการฝกหัดมากพอ ก็จะ
สามารถผานพนปญหานั้นไปได
ฟุงเฟอง เครือตราชู (Kruatrachue 1960) ที่ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ ระบบ
เสียงภาษาไทยกับระบบเสียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะหลังจากที่ไดขอมูลการเปรียบตางของระบบ
เสียงทั้งสองแลว นําการวิเคราะหนั้นไปตรวจสอบกับการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย และ
สรุปปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย ในสวนของลักษณะเสียงซอน เสียงหนักเบา
ชวงเสียงตอ ระดับเสียงสูงต่าํ และอธิบายวา เกิดจากการที่ลักษณะเสียงซอนดังกลาวไมปรากฏใน
ภาษาไทย การที่คนไทยลงเสียงหนักในพยางคทา ยคํา เปนปญหามากในการพูดภาษาอังกฤษ
เนื่องจากภาษาอังกฤษไมมกี ารลงเสียงหนักที่พยางคทา ย
อัญชลี ผาสุขนิรันต (2533:12) ไดกลาวถึงสาเหตุใหญไว 2 ประการ คือ
การใสเสียงหนักเบาใน
1) ความแตกตางของระบบเสียงหนักเบาในประโยค
ประโยคของภาษาอังกฤษไมมีการใสประจําที่ การใสเสียงหนักเบาในประโยคขึ้นอยูก ับอารมณ
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และบุคลิกภาพของผูพูดที่ตอ งการจะสื่อกับผูฟง การใชเสียงหนักเบาในประโยคจึงใชเสียงสูงต่าํ
เปนเรื่อง pitch + intonation ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะของอารมณและบุคลิกภาพของผูพ ดู แต
ละคน
2) ทวงทํานองทางธรรมชาติของภาษา (Rhythm) ในบางภาษา ทุกพยางคจะมี
ชวงจังหวะที่เทา ๆ กัน แตสําหรับภาษาอังกฤษ การพูดจะมีชวงจังหวะที่จดั เปนหนวยจังหวะ
(Rhythm Unit) ในหนึง่ หนวยจังหวะจะประกอบดวยกลุมคําที่มีความสัมพันธทางไวยากรณ แตละ
และขึ้นอยูกับผูพ ูดวาตองเนนที่จุดใด
กลุมจะตองพูดโดยมีการเวนระยะจากกันดวยการหยุด
อารมณขณะที่พูดเปนอยางไร แตที่แนนอนคือ ผูพูดไมหยุดภายในกลุม คําที่เกี่ยวพันกันทาง
ไวยากรณ
1.4.1 เสียงหนักเบา
ในระบบเสียงของภาษาอังกฤษเสียงหนักเบาจัดเปนหนวยเสียงซอนในระดับคํา
(Suprasegmentals) ที่มคี วามสําคัญอยางมากตอการเปลงเสียงคําภาษาอังกฤษ ในการศึกษา
เรื่องระบบเสียงหนักเบานี้ ผูว ิจัยจะขอนําเสนอแนวคิดของนักการศึกษาสองทานดังนี้
(1) อะเบอรครอมบี (Abercrombie 1976) ไดจําแนกระดับความหนักเบาของ
เสียงเปน 2 ระดับคือ
1.เสียงหนักหรือพยางคหนัก (Accent) เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของพยางค ที่
มีศักยภาพ (Potentiality) ในการที่จะปรากฏเปนพยางคที่ลงเสียงหนักไดในระดับคํา พยางคที่ลง
เสียงหนักจะมีลักษณะเดนกวาพยางคอื่น ๆ ที่เหลือ การกําหนดวา พยางคใดเปนพยางคหนัก
หรือเบา เปนเพียงการกลาวถึงศักยภาพเทานัน้ ไมใชลักษณะทีป่ รากฏจริง จะเปนลักษณะ
นามธรรม (Abstract) เปนความรูทางภาษาของผูพ ูดทีจ่ ะทราบวา พยางคใดเปนพยางคหนักหรือ
พยางคเบา พยางคหนักนีอ้ าจจะไมปรากฏในพยางคที่ลงเสียงหนักเสมอไป เรื่องของเสียงหนักจะ
เปนเรื่องที่จํากัดขอบเขตอยูในระดับคําเทานัน้ เสียงหนักเปนคุณสมบัติอยางหนึง่ ของพยางคซงึ่ ไม
เกี่ยวกับเรื่องของการรับฟง (Auditory) การกําหนดวาพยางคใดเปนพยางคหนักหรือเบาเปนเพียง
การกลาวถึงศักยภาพของพยางคเทานัน้
2. การลงเสียงหนัก (Stress) เปนการเปลงเสียงพยางค ดวยลักษณะหนัก
หรือเบาอันเนือ่ งมาจากแรงดันลมทีม่ ากนอยตางกัน จะเปนพฤติกรรมทางภาษาของผูพูด โดยการ
ลงเสียงหนักเบา เพื่อแสดงวา พยางคใดในคําเปนพยางคหนัก และใชแสดงจุดสําคัญหรือให
ความสําคัญทางความหมายในคํา วลี หรือประโยคนัน้ การลงเสียงหนักเปนลักษณะที่ปรากฏ
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จริง เปนลักษณะรูปธรรม (Concrete) ในสวนนี้จะเกี่ยวของกับการรับฟง (Auditory) ในแงมมุ
ของผูฟงหรือลักษณะทางสรีรสัทศาสตรของพยางคนนั้ ๆ ในแงมมุ ของผูพูด เมื่อพยางคหนัก
(Accented Syllables) ปรากฏเปนพยางคที่ลงเสียงหนัก (Stressed Syllables) พยางคนจี้ ะมี
ลักษณะรวมทางสัทศาสตรตางๆ ที่ปรากฏใหรับรูได 4 ประการ คือ ความดัง ระดับเสียงสูง
ความยาวของพยางค และคุณสมบัติของการเปลงเสียงสระและพยัญชนะ กลาวคือ ในแงของ สรีร
สัทศาสตร ผูพูดจะตองใชแรงดันลงจากปอดมากกวาพยางคที่ไมไดลงเสียงหนัก ในแงของโสต
สัทศาสตร ผูฟ งก็จะไดยินวาเปนพยางคทมี่ ีเสียงดังขึ้น เปนตน
จากขอคิดเห็นของอเบอรครอมบี (1976) สรุปไดดังตอไปนี้
เรื่องของเสียงหนัก-เสียงเบา หรือพยางคหนัก-พยางคเบาเปนเรื่องนามธรรมขณะที่
การลงเสียงหนักเปนเรื่องรูปธรรม
กลาวคือความหนักเบาของพยางคจะเปนเพียงศักยภาพของ
พยางคเทานั้นไมใชลักษณะที่ปรากฏจริง เมื่อปรากฏใหเห็นจริงแลวก็จะเปนเรือ่ งของการลงเสียง
หนัก กลาวอีกนัยหนึง่ คือเรื่องของพยางคหนัก-พยางคเบาจะเปนความรูทางภาษาของผูพ ูดทีจ่ ะ
ทราบวาพยางคใดเปนพยางคหนัก พยางคใดเปนพยางคเบาหรือหนักระดับใด เชน หนักสุด
(Primary Stress),เสียงหนักนอยกวา(Secondary Stress)หรือเสียงเบาที่สุด (Weak Stress) ซึ่งใน
การใสเสียงหนักเบาในคําจะมีกฎมีเกณฑเปนแนวทางใหฝกเชนในคําสองพยางคและทําหนาที่เปน
คําคุณศัพท (Primary Stress) จะลงทีพ่ ยางคหนา ในทางตรงกันขามการลงเสียงหนักจะไมมีระดับ
จะมีก็แตพยางคที่ลงเสียงหนัก(Stressed Syllables) และพยางคที่ไมลงเสียงหนัก (Unstressed
Syllables)เทานั้นซึง่ ถือวาเปนพฤติกรรมทางภาษาของผูพ ูดที่จะเปลงเสียงพยางคดวยลักษณะหนัก
หรือเบาตางกัน
(2) อัญชลี ผาสุขนิรันต (2533 : 111-221) ไดกลาวถึงการจําแนกความหนัก-เบา
ของเสียงไวดงั นี้
1.เสียงหนักเบา (Stress) ภาษาอังกฤษไดชื่อวาเปนภาษาชนิด Stress
Language เพราะมีการใชเสียงหนักเบาในคํา และในประโยคเพื่อสือ่ ความหมาย เสียงหนักเบาใน
คําเรียกวา Word Stress และเสียงหนักเบาในประโยคเรียกวา Sentence Stress เสียงหนักเบา
แบงออกได 3 ระดับ คือ
Primary Stress ใชเครื่องหมาย / - แสดงวาพยางคนนั้ ลงเสียงหนัก
Secondary Stressใชเครื่องหมาย ∧- แสดงวาพยางคนนั้ ลงเสียงหนักนอยกวา
Weak Stress ใชเครื่องหมาย ∨- แสดงวาพยางคนั้นมีเสียงเบาที่สุด
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1.1 เสียงหนักเบาในคํา (Word Stress) การใสเสียงหนักเบาลงในคําแตละ
คํามีหลักเกณฑเปนแนวใหผูเรียนไดฝกฝน ดังนี้
1.ในคําสองพยางค และทําหนาที่เปนคํานามหรือคําคุณศัพท Primary
Stress จะลงที่พยางคหนา
2. ในคําสองพยางค และทําหนาทีเ่ ปนคํานามหรือคําคุณศัพท Primary
Stress จะลงที่พยางคหนา ในคําสองพยางคและทําหนาที่เปนคํากริยา Primary Stress จะลงที่
พยางคทา ย
ตัวอยาง
Verb
Noun/Adjective
Conduct
conduct
Contract
contract
Insult
insult
Record
record
Object
object
Subject
subject
3. ในคําสองพยางคขนึ้ ไป ถามีเสียงสระเดีย่ ว หรือเสียงสระประสมปรากฏ
และพยางคนนั้ ไมไดรับ Primary Stress พยางคที่มีเสียงสระดังกลาวจะรับ Secondary Stress
สําหรับพยางคที่มีเสียงสระ / จะรับ Weak Stress
ตัวอยาง
extract
approve
distant
sofa
bacon
lovely
hostess
profile
window
desperate
rhinoceros
capitalize
female
tomato
misrepresent
aggravate
tobacco
invoice
4. คํา 3 พยางคขึ้นไป
(1) ในคําที่มตี ั้งแต 3 พยางคขึ้นไป ควรดูที่พยางคทาย ถาที่พยางค
ทายลง ทายดวย -al, -ate, -ble, -lly, -lar, -ment, -y, -ty เหลานี้ Primary Stress จะลงที่พยางคที่
สามนับจากพยางคทาย
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ตัวอยาง
economical
original
political
practical
national
rational
actually
casually
occasionally
naturally
formula
regular
popular
seminar
affiliate
appreciate
associate
alternate
estimate
fabricate
indicate
Illustrate
separate

capable
explicable
applicable หรือ applicable
formidable
reliable
possible
suitable
government
parliament
development
settlement
management
economy
biology
philosophy
colony
history
memory
momentary
category
literary
photography
quantity
prophesy
humidity
necessary หรือ necessary
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(2) ในคําที่มีตงั้ แต 3 พยางคขึ้นไป ถาลงทายดวย –ian, -ic, -ish, -sion, tion, - tive, -tor, -ter Primary Stress จะลงทายที่พยางคที่สองนับจากพยางคทา ย
ตัวอยาง
barbarian
economic
historian
domestic
magician
harmonic
mathematician
historic
vegetarian
statistic
Hungarian
romantic
politician
semantic
abolish
decision
establish
discussion
distinguish
illusion
accomplish
comprehension
donation
attractive
imagination
combinative
distinction
detective
computer
calculator
composor
director
radiator
*Primary Stress ไมไดลงที่ขางหนา -tive
5. เสียงหนักเบาในคําประสม มีลกั ษณะดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง 1. คําประสมประเภท noun + noun (disyllabic) นั้น Primary
Stress จะตกบนคําแรก คําหลังจะรับ Secondary Stress เชน
/ ^
book case
bulldog
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cardboard
coalmine
crossword
duckpond
earthquake
footprint
gas-mask
nightdress
mail-bag
teapot
windscreen
ตัวอยาง 2. คําประสมประเภท noun + noun แตมี 3 พยางค
ก. แบบ / ∧ ∨ Primary Stress + secondary stress +weak stress
bluebottle
dance-music
dog-collar
grasshopper
lawnmower
newspaper
tape-measure
post office
shopkeeper
ข.แบบ / ∧ ∨ Primary Stress + Weak Stress + Secondary Stress
baby-trap
borderline
buttonhole
chambermaid
copyright
fire-brigade
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honeymoon
ladybird
waiting-room
ค.แบบ / ∨ ∧ ∨ Primary Stress + Weak Stress + Secondary
Stress + Weak Stress
booking-office
engineer driver
lighthouse-keeper
power-station
tape-recorder
ตัวอยาง 3. ในคําประสมทีม่ ีคํานามอยูท า ย Primary Stress จะตกทีค่ ํานาม
นั้น เชน
ก. แบบ ∧ /
back-fire
beam-ends
downstairs
first-class
free-wheel
short-term
ข.แบบ ∧ / ∨สวนมากคํานามจะเปลีย่ นรูปเปน past-participle หรือ
คํานามเกิดจากคํา กริยา + ing
flat- footed
cold-blooded
pig-headed
down-hearted
good-looking
short-sighted
well-meaning
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ค. แบบ ∧ ∨ /
broken-heart
double-cross
ginger-beer
secondhand
ตัวอยาง 4. คําประสมประเภทลงทายดวยคํากริยา โดยทั่วไปใส Primary
Stress ที่พยางคหลังเชน
overlook
overrun
understand
ตัวอยาง 5. คําประสมประเภทสรรพนามแสดงความเปนเจาของ
โดยทัว่ ไปใส Primary Stress ทีพ่ ยางคหลัง
himself
themselves
herself
ourselves
myself
yourself
ตัวอยาง 6. คําประเภท two-word verbs Primary Stress จะลงที่คาํ หลัง
get up
hand out
bring back
look up
check out
give away
break off
call up
ตัวอยาง 7. คําทีท่ ําหนาทีท่ างไวยากรณ เชนเปน preposition,
conjunction ไมใช noun, verb, adjective ในประโยค คําเหลานัน้ สวนมาก Primary Stress จะลง
ทายทีพ่ ยางคทาย
about
around
against
instead
again
within
between
among
behind
throughout
beneath
nevertheless
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แตมีอีกกลุมหนึ่งที่ Primary Stress ลงพยางคหนา คือคําตอไปนี้ never,
under, always, after, either, neither, therefore, whether
1.2 เสียงหนักเบาในประโยค (Sentence Stress) การใสเสียงหนักเบาในประโยค
ไมมีการใสประจําที่เชนการใสเสียงหนักเบาในคําการใสเสียงหนักเบาในประโยคขึ้นอยูกับอารมณ ,
บุคลิก ของผูพ ูดที่ตองการจะสั่งอะไรตรงไหนในประโยคกับผูฟง การใชเสียงหนักเบาในประโยคจึง
เกี่ยวของกับการใชเสียงสูงต่าํ เปนเรื่อง pitch + intonation ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะของ
อารมณและบุคลิกของผูพูดแตละคน ซึง่ อาจจะแบงเปนประเภทตาง ๆดังนี้
1. เสียง Falling มี 2 ชนิด low-falling ( \ ) high-falling (\ ) แสดง
ความแนใจ , เปนธรรมดา, ไมนาสนใจ, นาเบื่อ จะใชเสียง low-falling ( \ ) เริ่มตนและเสียงต่ํา
ตลอด เชน
\How are you going to do it? (ไมคอยสนใจ)
Yesterday. (แนใจ)
\No.
\ Are you coming? (ไมสนใจจะมาหรือไมมา)
\ Count them. (ดวยความแนใจ)
การลงเสียงหนักในประโยค (Sentence Stress) คําแตละคําจะตองมี Primary
Stress 1 แหง แตเมื่อนําเอาคํามาเขียนเรียงเขาประโยค พยางคที่ไดรับ Primary Stress อาจลดลง
เปน secondary stress หรือ Weak Stress ได หมายความวาคําทีน่ ํามาเขียนเขาประโยคนั้น จะ
ไดรับการลงเสียงหนักไมเทากัน ขึน้ อยูกับชนิดของคํา และความรูสึกของผูพูดวาตองการเนนคําใด
- ชนิดของคําที่ตองลงเสียงหนักในประโยค
ชนิดของคําทีต่ องลงเสียงหนักในประโยคไดแก
1. คํานาม (Noun) เชน table, uncle, television และชื่อเฉพาะ
(proper nouns) เชน Mary Cornell Robert
2. คํากริยาหลัก (Principle Verbs) เชน keep, search, sing, repeat
announce
3. คําคุณศัพท (Adjective)เชน happy, angry, hungry, positive, grey, steady
-คําบอกจํานวนเมื่อใชเปนคุณศัพท (Numerals) :” one thirteen twenty
-คํา Demonstrative Adjectives : this that these those
4. คํากริยาวิเศษณ (Adverbs) เชน usually, beautifully, gracefully, very, then
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5.คําปฤจฉา (Interrogatives) เชน who, whom, which, when, where, why,
how ซึ่งใชในประโยคคําถาม ไมไดใชเปนคําสรรพนามแทนคํานามที่มาขางหนา (Relative
Pronouns)
6.คําแสดงปฏิเสธ (Negative) ไดแก not
ชนิดของคําที่ไมตองลงเสียงหนักไดแก
1. คํานําหนานาม (Articles) ไดแก a, an, the
2. คําสรรพนาม (Pronouns)
- Personal pronouns เชน I, you, he, she, it ,they
- Possessive pronouns เชน my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our
ours, their, theirs
- คํา one หรือ ones เมื่อใชเปนสรรพนาม
3. คํากริยาชวย (Auxiliary Verbs) เชน can, shall, will, would, must, should
4. คําบุพบท (Prepositions) เชน at, for, from, of, in, to, under
5. คําสันธาน (Conjunctions) เชน and, as, but, or since
6. คํา Relative Pronouns เชน who, whom, which, when, where, เมื่อใชเปน
สรรพนามแทนคํานามที่มาขางหนา
7. คํา กริยา to be กับ to have เมื่อเปนกริยาหลัก (Principle Verbs)
ของประโยค
ตัวอยางการลงเสียงหนักในประโยคโดยใชเกณฑที่ไดกลาวมา
1.
This book is very useful.
2.
That dress looks good on her.
3.
Her aim is to speak better English.
4.
Don’t forget to keep your check book.
5.
Did you get there on time? Yes,I did.
ตัวอยางประโยคทั้ง 5 ประโยคที่ยกมานี้เปนการลงเสียงหนักแบบธรรมดา (Normal
Sentence Stress) แตในชีวิตจริง ผูพูดมักจะลงเสียงหนักที่คํา ซึง่ ตองการจะเนน การลงเสียงหนัก
ชนิดนี้ เรียกวา Emphasis หรือ Contrast ดังนัน้ ชนิดของคําที่ไมตองลงเสียงหนักในประโยค อาจ
กลายเปนคําทีไ่ ดรับ Primary Stress ได ดังตัวอยางตอไปนี้
1. เมื่อผูพูดตองการเนนคํานั้น (Emphasis) เชน
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- The teacher asker him to say the word “they” two times.
- She wrote the article “a” on the board.
โดยปกติคํา “they” และ “a” เปนคําที่ไมตองลงเสียงหนัก เพราะเปนคําสรรพนาม และคํานําหนา
นามตามลําดับ แตในประโยคที่ยกมาทั้งสองประโยคนี้ ผูพูดตองการเนนคํา “they” และ “a” คําทัง้
สองจึงไดรับ Primary Stress อานวา / e / และ /e/ ตามลําดับ
2. เมื่อตองการเนนคํา (Emphasis) โดยเฉพาะเมื่อคํานัน้ ตามหลังคํา“really” เชน
- I really am too exhausted to walk.
- Mary really has to go see her mother.
คํา “ am” และ “has” ในประโยคทัง้ สอง ตองอานลงเสียงหนัก /æm/ และ /hæz /ตามลําดับ
3. เมื่อตองการแสดงความแตกตางระหวางคําสองคํา (Contrast) เชน
- I said inside the drawer , not outside the drawer.
- They travel to and from the airport.
- The train will arrive at eight o’clock , not nine o’ clock.
- Does John want to buy a house , or rent a house?
- Is the letter on the desk , or in the desk?
ขอสังเกต คําที่ปกติไดรับ Primary Stress ในการลงเสียงหนักแบบ Normal
Sentence Stress ในการลงเสียงหนักแบบ Emphasis และ Contrast
การเปลี่ยนแปลงเสียงสระในคําที่ไมตองลงเสียงหนักในประโยค
- คําสรรพนาม (Pronouns)
เมื่อปรากฏตามลําพัง
เมื่อปรากฏภายในประโยค
จะลงเสียงหนัก
จะไมลงเสียงหนัก
(Stressed)
(Unstressed)
/mi/
/mI/
me
we
/wi/
/wI/
you
/yu/
/yU/
them
/ðεm/
/ð m/
who
/hu/
/hU/
- คํากริยาชวย (Auxiliary Verb)
be
/bi/
/bI/
was
/waz/
/w z/
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are
have
had
shall
could
do
- คําบุพบท (Prepositions)

at
for
- คําบุพบท (Prepositions)
from
of
to
- คําสันธาน (Conjunctions)

and
as
or
that
- คํานําหนานาม (Articles)
a
an
the

/ar/
/hæv
/hæd
/ƒæl/
/kUd/
/du/
เมื่อปรากฏตามลําพัง
จะลงเสียงหนัก
(Stressed)
/æt/
/f r/

//
/h v/
/h d/
/ƒ l/
/k d/
/dU,d /
เมื่อปรากฏภายในประโยค
จะไมลงเสียงหนัก
(Unstressed)
/ t/
/f /

/fram/
/av/
/tu/
เมื่อปรากฏตามลําพัง
จะลงเสียงหนัก
(Stressed)
/ænd/
/æz/
/ r/
/ðæt/

/fr m/
/ v/
/tU,t
เมื่อปรากฏภายในประโยค
จะไมลงเสียงหนัก
(Unstressed)
/ nd, n/
/ z/
/ /
/ð t/

/e/
/æn/
/ði/

/ /
/ n/
/ðI,ð /

จากแนวคิดของอัญชลี (2533) สรุปไดวา เสียงหนักเบาแบงออกได 3 ระดับ คือ
ใชเครื่องหมาย / - แสดงวาพยางคนนั้ ลงเสียงหนัก
Primary Stress
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Secondary Stress ใชเครื่องหมาย ∧-แสดงวาพยางคนั้นลงเสียงหนักนอยกวา
Weak Stress
ใชเครื่องหมาย ∨-แสดงวาพยางคนนั้ มีเสียงเบาที่สดุ
เสียงหนักเบาในคําเรียกวา Word Stress การใสเสียงหนักเบาในคําจะมีกฎมีเกณฑเปนแนวทางให
ฝก เสียงหนักเบาในประโยคเรียกวา Sentence Stress การใสเสียงหนักเบาในประโยคไมมีการใส
ประจําที่เหมือนการใสเสียงหนักเบาในคํา การใสเสียงหนักเบาในประโยคขึ้นอยูก ับอารมณ ,
บุคคลิก ของผูพูด การใชเสียงหนักเบาในประโยคเกี่ยวของกับการใชเสียงสูงต่ํา เปนเรื่อง pitch +
intonation ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะของอารมณและบุคลิกของผูพูดแตละคน คํายอยทีน่ าํ มา
รวมเปนประโยคนั้น จะไดรบั การลงเสียงหนัก-เบาไมเทากัน ขึ้นอยูกบั 1) ชนิดของคํา 2) ความรูสึก
ของผูพูดที่ตองการเนนคําย้าํ
1.4.2 หนวยจังหวะในประโยค (Rhythm Unit)
จากแนวคิดของอัญชลี (2533) กลาววา ในบางภาษา ทุกพยางคจะมีชวงจังหวะที่
เทา ๆ กัน แตสําหรับภาษาอังกฤษ การพูดมีหนวยจังหวะที่จัดเปน Rhythm Unit ในหนวย
จังหวะหนึง่ หรือ Rhythm Unit หนึง่ จะประกอบดวยกลุมคําที่มีความสัมพันธทางไวยากรณ
ดังนัน้ ในประโยคสั้น ๆ อาจจะมีเพียงหนึ่งหนวยจังหวะหรือ 1 Rhythm Unit ซึ่งหมายความวา
ทั้งประโยคไมสามารถจะแบงออกเปนกลุมคําที่มีความเกีย่ วพันทางไวยากรณไดมากกวา 1 กลุม
ลักษณะเชนนีจ้ ะมีการพูดภายใน 1 ชั่วขณะของลมหายใจโดยไมตองมีการหยุดเวนระยะหายใจ
กอนที่จะพูดจบประโยค แตในประโยคยาวซึง่ ตามปรกติจะสามารถแบงออกไดเปนหลายกลุมตาม
ความสัมพันธทางไวยากรณ แตละกลุมจะตองพูดโดยมีการเวนระยะจากกันดวยการหยุด และ
ขึ้นอยูกับผูพ ูดวาตองการเนนที่จุดใด อารมณขณะที่พดู เปนอยางไร ผูพูดอาจจะไมหยุดทุกครั้งเมื่อ
หมดกลุม (Rhythm Unit) แตที่แนนอนคือผูพดู จะไมหยุดภายในกลุมคําที่เกีย่ วพันกันทาง
ไวยากรณ (Rhythm Unit)
ตัวอยาง
The pretty little girl | is the new secretary.
1 rhythm unit
1 rhythm unit
กลุมแรกเปนนาม และชวยขยายนามทําหนาที่เปนประธาน
กลุมหลังเปน verb to be และ predicate
The pretty little girl | will have gone before
1 rhythm unit
1 rhythm noon unit
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กลุมหลังเปน Verb และสวนขยาย
in the new station wagon.
He came to our house
1 rhythm unit
1 rhythm unit
กลุมแรกเปน 1 ประโยคสัน้ มี ประธาน กริยา กรรม
กลุมที่สองเปนวลีขยายกรรมของประโยค (Our House)
who is our football star, | won the scholarship.
Jim , |
1 rhythm unit
1 rhythm unit
1 rhythm unit
Jim เปนบุคคลที่ผูพูดตองการเนน
Who is our football star เปน clause ขยาย Jim
Won the scholarship เปนกลุม verb และ object
Personally,
I wouldn’t want it.
1 rhythm unit
1 rhythm unit
Personally เปน adverb ขยายทั้งประโยค จึงตองหยุดกอนขึ้นประโยค
คําที่เปนองคประกอบทางไวยากรณ เชน articles เชน a, an, the, auxiliary
เชน will, would, shall, should, can, preposition เชน to, for, of, in, after คําเหลานี้ไม
ลงเสียงหนัก ถาผูพูดไมตองการเนนจะใช unaccented forms เสมอ
สรุปไดวา การพูดภาษาอังกฤษนั้นมีหนวยจังหวะที่จัดเปน Rhythm Unit ใน
หนวยจังหวะหนึง่ จะประกอบดวยกลุม คําที่มีความสัมพันธทางไวยากรณไมสามารถแยกออกเปน
คํา ๆ ได ตองออกเสียงทุกคําประสานไปดวยกันเปนหนวยจังหวะ ลักษณะเชนนี้จะมีการพูดภายใน
1 ชั่วขณะของลมหายใจโดยไมตองมีการหยุด สําหรับในประโยคที่แบงออกไดเปนหลายหนวย
จังหวะตามความสัมพันธทางไวยากรณ แตละหนวยมีการพูดเวนระยะจากกัน แตผูพูดจะไมหยุด
ภายในกลุม คําที่อยูในหนวยจังหวะ (Rhythm Unit) เดียวกัน
1.4.3 ระบบเสียงหนักเบาในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มาลมเบอรก (Malmberge 1963 อางถึงใน ปรัศนียา จารุสนั ต 2540) ไดจําแนก
ภาษาตามระบบเสียงหนักเบาออกเปนสองประเภทคือ
1. ภาษาที่มรี ะบบเสียงหนักเบาคงที่ (Fixed Stress Language) หมายถึง ภาษาที่
ตําแหนงของพยางคหนักในคําหลายพยางคตายตัว
ภาษาประเภทดังกลาวจะมีกฎเกณฑที่มา
กําหนดไวอยางแนชัดวาพยางคใดในคําจะเปนพยางคหนัก
เชนในภาษาฝรั่งเศสตําแหนงของ

31
พยางคหนักจะอยูทพี่ ยางคทายของคํา ในขณะที่ภาษาฟนนิชและภาษาเชค พยางคแรกของคําจะ
เปนพยางคหนัก สําหรับภาษาละตินตําแหนงดังกลาวจะอยูทพี่ ยางคที่สองหรือสามจากทาย ทัง้ นี้
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของพยางคที่สองจากทาย ภาษาประเภทดังกลาวนี้ ไฮแมน (Hyman 1975:204
อางถึงใน ปรัศนียา จารุสนั ต 2540) ไดใหขอคิดเห็นวานอกจากตําแหนงของพยางคหนักในคําจะ
เปนสิ่งที่คาดคะเนได (Predictable) แลวระบบเสียงหนักเบาในภาษาดังกลาวไมใชหนวยสําคัญที่
ทําใหความหมายของคําตางกัน (Nonphonemic) แตตําแหนงของพยางคหนักก็มหี นาทีท่ าง
ภาษาศาสตรในการบอกขอบเขตของคํา (Demarcative Function)
2. ภาษาที่มีระบบเสียงหนักเบาไมคงที่ (Free Stress Language) ภาษาที่จัดวา
เปนภาษาทีม่ ีเสียงหนักเบาไมคงที่ไดแกภาษาที่ตาํ แหนงของพยางคหนักอาจจะอยูท ี่พยางคใดในคํา
ก็ได การลงเสียงหนักในภาษาประเภทนีม้ ีบทบาทสําคัญทางภาษาศาสตร กลาวคือการเปลี่ยน
ตําแหนงของพยางคจะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนไป ไฮแมน (Hyman 1975 : 204) กลาววา
เสียงหนักเบาในภาษาเหลานี้เปนหนวยเสียงสําคัญที่ทาํ ใหความหมายของคําแตกตางกัน
(Phonemic) ตัวอยางของภาษาที่มีเสียงหนักเบาไมคงทีก่ ็คือภาษาอังกฤษ ดังเชนในคํา object ที่มี
พยางคแรกเปนพยางคหนักจะเปนคํานามหมายถึงสิ่งของในขณะที่ object ซึ่งพยางคที่สองเปน
พยางคหนักจะเปนคํากริยาหมายถึงโตแยงหรือคัดคานเปนตน
จากผลการศึกษาของสุดาพร ลักษณียนาวิน (2531) เรื่องตําแหนงของพยางคหนัก
ในคําตาง ๆ และบทบาททางภาษาศาสตรของระบบเสียงหนักเบา พบวาภาษาไทยเปนภาษาที่มี
ระบบเสียงหนักเบาแบบคงที่ (Fixed Stress) ในขณะที่ภาษาอังกฤษจะมีระบบเสียงหนักเบาแบบไม
คงที่ (Free Stress)
ซึ่งผลการวิเคราะหดงั กลาวขางตน สอดคลองกับงานวิจยั ของฟุงเฟอง เครือตราชู
(Kruatrachue 1960) ที่ไดทาํ การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยกับระบบเสียง
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะหลังจากที่ไดขอมูลการเปรียบตางของระบบเสียงทั้งสองแลว นําผลการ
วิเคราะหนนั้ ไปตรวจสอบกับการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย จํานวน 20 คน และสรุป
ปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย ในสวนของลักษณะเสียงซอนไวดังนี้
…In matters of pronunciation in English; stress,intonation, juncture
and pitches are very important. Thai students find them difficult, in spite of their
mastery of all the sounds of English, either because the above features do not
appear in their language, or because of the role that tone plays in the Thai
language (Kruatrachue,1960:10)
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…As observed, what is sure to be found in the intonation of Thai
speakers is the sharp, clear cut, up – and – down pitch contour. This is mainly the
result of the Thai tonal pitch which is located on single syllables instead of
groups of syllables as in English, and partly, of the Thai syllable juncture, and the
tendency to group syllables into larger units before pause. It should be noted,
too, that deficiency in reading ability may also be a cause of staccato English
pronunciation of Thai students. (Kruatrachue,1960:190)
จะเห็นไดวาในการออกเสียงภาษาอังกฤษนัน้ ลักษณะเสียงซอนเปนปญหาสําคัญ
สําหรับคนไทยเสียงเหลานี้ไดแก เสียงหนักเบา,ทํานองเสียง, ชวงตอของเสียง และ
ระดับเสียงสูงต่ํา แมวากลุม ตัวอยางในการศึกษาของ ฟุงเฟอง เครือตราชู (Kruatrachue, 1960)
จะมีความชํานาญในการออกเสียงทุกเสียงในภาษาอังกฤษแลวก็ตาม ซึง่ ปญหาดังกลาวนัน้ ไดมี
การอธิบายวา เกิดจากการที่ลักษณะเสียงซอนดังกลาวไมปรากฏในภาษาไทย หรือเพราะเสียง
วรรณยุกตในภาษาไทยเขามามีอทิ ธิพลตอการออกเสียงเหลานัน้ การที่คนไทยมีการลงเสียงหนักที่
พยางคทา ยคําเปนปญหามากในการพูดภาษาอังกฤษ เนื่องจากในภาษาอังกฤษไมคอยมีการลง
เสียงหนักหรือเนนเสียงทีพ่ ยางคทา ย และภาษาไทยยังใชเสียงวรรณยุกตในพยางคเดี่ยว ๆ แทนที่
จะเปนกลุมดังในการใชเสียงสูงต่ําในภาษาอังกฤษ ลักษณะเหลานี้มีผลใหการพูดภาษาอังกฤษ
เสียงจะมีลักษณะขาดตอนเปนหวง ๆ
ผลการศึกษาวิจัยขางตน ไดสรางขอสังเกตที่นา สนใจในการศึกษาเรือ่ งระบบเสียง
ซอน (Suprasegmentals) ตอมาเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรื่องเนนหรือการลงเสียงหนัก
เบา ความแตกตางของระบบเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ไดมีการศึกษาที่
สนับสนุนผลสรุปดังกลาว คือในงานวิจัยของ นิตยา วัยโรจนวงศ (2527) เรื่อง “การศึกษาเปรียบ
ตางของระบบเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการวิเคราะหขอผิดในการออกเสียง
ศัพทแพทยหลายพยางคในภาษาอังกฤษ” พบวา ระบบเสียงหนักเบาของคําพยางคเดียวใน
ภาษาไทย คลายกันกับระบบเสียงหนักเบาของคําพยางคเดียวในภาษาอังกฤษ คนไทยจึงไมคอยมี
ปญหามากนักในการออกเสียงคําภาษาอังกฤษพยางคเดียว สวนระบบเสียงหนักเบาของคําหลาย
พยางคและประโยคในภาษาไทยนัน้ แตกตางกันจากระบบเสียงหนักเบาของคําหลายพยางคและ
ประโยคในภาษาอังกฤษอยางมาก กลาวคือ ภาษาอังกฤษมีระบบเสียงแบบไมคงที่ พยางคหนัก
อาจจะอยูท ี่ตาํ แหนงใดในคําก็ได สวนมากมักจะอยูท พี่ ยางคแรก ในขณะที่ระบบเสียงหนักเบาใน
ภาษาไทยเปนระบบคงที่ พยางคหนักเปนเอกของคําหลายพยางคนนั้ จะอยูที่
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พยางคทา ยเสมอ (ยกเวนในคําซ้ําบางประเภท)
ซึ่งนอกจากระบบเสียงหนักเบาที่มีลกั ษณะ
แตกตางแลวยังทําหนาที่ในภาษาแตกตางกันอีกดวย
แมวา “เสียง” เปนเรื่องสําคัญของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แตการเรียนการสอน
เรื่องเสียงในภาษาตางประเทศ ครูทุกคนจะพบวา นักเรียนไมสามารถเลียนเสียงบางเสียงในภาษา
นั้น ๆ ได แมวาครูจะพยายามใหออกเสียงซ้ํา ๆ หลายครั้ง (สุภาภรณ ทองใบ 2538:7) ในเรือ่ ง
ดังกลาว ฟรายส (Fries 1957 : 10) กลาววา ถาเราวิเคราะหภาษาตางประเทศภาษาใดภาษาหนึง่
ตามหลักภาษาศาสตร จะพบวา ไมมีเสียงใดในภาษานัน้ เหมือนกันทุกประการกับเสียงในภาษาเดิม
ของเรา ดังนัน้ ความแตกตางระหวางเสียงของภาษาทัง้ สองจึงเปนปญหาของผูเรียน มยุรี บารมี
(2526) ไดศึกษาความสามารถของนักเรียนไทยเกี่ยวกับการพูดภาษาตางประเทศ พบวา เสียงใน
ภาษาตางประเทศใดที่ไมมีในภาษาแมหรือ เสียงที่มีในภาษาแมแตไมไดใชในตําแหนงเดียวกันกับ
ในภาษาแมจะเปนปญหาของผูเรียนไมวาจะเปนทักษะการฟง หรือการพูดก็ตาม
อยางไรก็ดี
นอกจากสาเหตุของความแตกตางกันในเรื่องเสียงและระบบเสียง
ระหวางภาษาแมและภาษาตางประเทศของผูเรียนแลว จากคํากลาวของนักวิชาการและผลการวิจัย
ของนักการศึกษาที่ผา นมา ยังแสดงถึงความเกี่ยวของของเรื่องเสียงกับผูเรียนภาษาตางประเทศใน
ลักษณะทีว่ า
จะเกิดแทรกแซงของเสียงในภาษาแมของผูเรียนสูการรับรูและการแสดงออกของ
ผูเรียนในเรื่องของเสียงภาษาตางประเทศ เชน คํากลาวของ ลาโด (Lado 1961 :14) จากขอความ
ที่วา If we now place two speakers of different language facing each other in a similar
diagram, when each listener hears an utterance in a foreign language he is learning, his
set of native language habits cannot be eliminated at will, and he hears units of sound,
words, phrases and sentences that are those of his own language, that is he distorts what
he hears Similarly when he attempts to speak in a foreign language, he transfers the
entire sound system of his native language to the foreign language. หากเรานําเสนอบทเรียน
ภาษาอังกฤษที่เหมือนกัน กับผูเรียนสองคนที่มีภาษาแมตางกันในทักษะการฟง
ระบบเสียงที่
คุนเคยเปนปกติวิสัยในภาษาแมเปนสิง่ ที่ไมสามารถควบคุมไดตามใจ และเมื่อผูเรียนไดยินหนวย
เสียง คํา วลี และประโยค จึงนําระบบเสียงในภาษาแมไปเบี่ยงเบนสิ่งที่ไดยนิ ในทํานองเดียวกัน
เมื่อผูเรียนพยายามที่จะพูดภาษาตางประเทศ
ผูเ รียนมักนําระบบเสียงในภาษาแมไปสูการพูด
ภาษาตางประเทศดวย
สรุป ภาษาจําแนกตามระบบเสียงหนักเบาไดสองประเภทคือ ภาษาที่มเี สียงหนัก
เบาคงที่ (Fixed Stress Language ) หมายถึง ภาษาที่ตาํ แหนงของพยางคหนักในคําหลาย
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พยางคตายตัว มีกฎเกณฑที่มากําหนดไวอยางแนชัด กับภาษาที่มีระบบเสียงหนักเบาไมคงที่ (Free
Stress Language) ตําแหนงของพยางคหนักจะอยูท ี่พยางคใดในคําก็ได ภาษาอังกฤษ มีระบบ
เสียงแบบไมคงที่ พยางคหนักอาจจะอยูที่ตําแหนงใดในคําก็ได สวนมากมักจะอยูทพี่ ยางคแรก
ในขณะที่
ระบบเสียงหนักเบาในภาษาไทยเปนระบบคงที่ ซึง่ เปนปญหาสําคัญสําหรับผูเรียน
ภาษาตางประเทศ เพราะ “ เสียง” นับเปนองคประกอบสําคัญของการพูด และมักทําใหเกิดปญหา
ความยุง ยากในการพูดของผูเรียนอยางยิง่ ทัง้ นี้เนื่องจาก ไมเพียงแตผูเรียนจะตองประสบปญหา
เกี่ยวกับระบบเสียงที่ไมคุนเคยแลว ผูเรียนยังถูกครอบงําดวยอิทธิพลของการแทรกแซงทางภาษา
ของภาษาแมอีกดวย
2. แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูภาษา
ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาตางประเทศที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือ
ทฤษฎีการรับรูภาษาที่สอง (Second Language Acquisition Theory) ของ แครชเชน และเทอร
เรล (Krashen and Terrell.1981 :26) ซึ่งกลาววาเกิดขึ้นได 2 ลักษณะดังนี้
2.1 การรับรูภาษา (Acquisition)
2.2 การเรียนรู (Learning)
2.1 การรับรูภาษา (Acquisition) เปนกระบวนการรับภาษาที่ไมรูสึกตัว (Pick it up
Unconsciously) ทั้งนี้เพราะผูรับภาษาจะไมตองคอยระวังในขอเท็จจริงที่วา พวกเขากําลังรับภาษา
แตจะระวังในขอเท็จริงทีว่ าพวกเขากําลังใชภาษาเพื่อการสื่อสารจะไมระวังในกฎเกณฑของภาษาที่
ไดรับ แตจะมีความรูสึกของความถูกตอง การรับภาษาจะเกิดขึ้นเมื่อผูรับเขาใจในขอความทีเ่ ปน
ภาษาเปาหมาย การปอนปจจัยที่ไมไดความหมายจะไมชวยในการรับภาษาเหมือนเชน การฟง
วิทยุที่ใชภาษาที่ไมเคยรูจกั มากอน เราจะรับรูภาษาวาเขาพูดอะไรมากกวาเขาพูดอยางไร
ดังนัน้ การรับรูภ าษา (Acquisition) จะสามารถเกิดขึน้ ไดตอเมื่อคนรับเขาใจขอความใน
ภาษาเปาหมาย (Target Language)
2.2 การเรียนรูภาษา (Learning) เปนการเรียนรูที่รูสึกตัว รูกฎเกณฑ ระมัดระวังใน
การใชกฎเกณฑ และสามารถที่จะพูดเกีย่ วกับกฎเกณฑได เปนการเรียนรูที่รูภาษา (Knowing
About a Language) การแกไขความถูกตอง จึงมีประโยชนสาํ หรับการเรียนรูท ี่รูสึกตัวเพราะจะ
ชวยใหผเู รียนไดแสดงออกถึงแบบของความถูกตองทางกฎเกณฑ ยกตัวอยาง เชน นักเรียนคน
หนึง่ ทีเ่ รียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองพูดวา “I goes to school every day.” แลวครูไดซ้ํา
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ประโยคโดยการแกไขใหม ผูเรียนจะถูกทําใหเชื่อวาการลงทายดวย “s” จะไปพรอมกับบุรุษที่ 3
ไมใชบุรุษที่ 1 และเปลี่ยนแปลงความรูสึกที่รูตัวของผูเรียนในเรื่องกฎเกณฑ
การสอนอยางเปนพิธีการมีความจําเปนที่จะใหเกิดการเรียนรู (Learning) และการ
แกไขความผิดจะชวยพัฒนาไปสูการเรียนรู รูกฎเกณฑ การเรียนรูตามหลักของทฤษฎีจะไม
สามารถนําไปสูการรับรูได (Richards and Rodgers. 1986 : 131)
ความแตกตางของการเรียนภาษา 2 ระบบ คือ การรับรูภาษา และการเรียนรูภ าษา
สรุปไดดังนี้ (กาญจนา ปราบพาล 1984 : LA1)
การเรียนรูภาษา (Learning)
1. ภาษาที่สอนจะเนนแตละจุด แยกองคประกอบของภาษาเปนสวน ๆ
2. ลักษณะของภาษาที่สอนเนนความรูเรื่องกฎ (Usage)
3. ผูเรียนมีความรูทางภาษาจํากัดแคความรูทางไวยากรณ (Linguistic
Competence)
4. ผูสอนใหความสําคัญกับความถูกตอง (Accuracy) และรูปแบบ (Form )
5. เปนกระบวนการเรียนแบบรูต ัว (Conscious Learning)
6. ผูเรียนจะเกิดความรูจริง (Explicit Knowledge)
การรับรูภาษา (Acquisition)
1. ภาษาที่สอนจะไมแยกองคประกอบของภาษา ศัพท โครงสราง และการใชภาษา
แยกกันไมได
2. ลักษณะของภาษาที่สอนเนนความสามารถทางการใช (Use)
3. ผูเรียนมีความรูทั้งไวยากรณ และความสามารถใหการสือ่ สาร (Communicative
Competence)
4. ผูสอนใหความสําคัญกับความสามารถในการสื่อสาร (Fluency) และ
ความหมาย (Meaning)
5. เปนกระบวนการเรียนรูแบบไมรูตัว และคอย ๆ ไดภาษา (Unconscious
Learning)
6. ผูเรียนจะเกิดความรูแฝง (Implicit Knowledge)
สรุปไดวา ในการเรียนรูภาษาที่สองนัน้ การรูภาษา (Acquisition) จะชวยใหผูเรียนใช
ภาษาไดอยางคลองแคลว สวนการเรียนแบบเรียนภาษา (Learning) จะชวยในการตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษา
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3.แนวคิดเกีย่ วกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวันได ซึ่งนอกจากผูเรียนจะตองมีความรูเรื่องไวยากรณหรือกฎเกณฑทางภาษา
แลว ผูเรียนตองมีความรูในสิ่งที่อยูน อกเหนือจากกฎเกณฑของภาษา เชน บทบาททางสังคม เจต
คติของคูสนทนา ซึ่งลิตเติลวูด (Littlewood 1981) ใหความเห็นวา แนวความคิดของการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารมิไดปฏิเสธแนวความคิดของวิธีการเรียนการสอนแบบเนนโครงสรางเสียทีเดียว
เพียงแตขยายขอบเขตของวัตถุประสงคออกไปโดยเนนการที่ผูเรียนสามารถฝกฝนสิ่งที่ตนเองไดรับ
กับสถานการณที่ตองสื่อสารโตตอบจริงๆ
ฮารเมอร (Harmer 1980 อางถึงใน สมใจ สืบวัฒนพงษกุล 2537) แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารวา
สมรรถวิสัยในการสื่อสารตามแนวคิดของ
ไฮมส (Hymes 1981) ซึ่งใหความหมายของ “ความสามารถหรือสมรรถวิสัยในการสื่อสาร” วาเปน
ความสามารถในการใชภาษาหรือตีความภาษาไดถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอืน่ ๆ
ในสังคม โดยเปนความสามารถทีจ่ ะรูไดวาเมื่อไรควรพูด ควรพูดอะไร กับใคร ที่ไหน และใน
ลักษณะอยางไร ซึ่งความสามารถเหลานี้เปนความสามารถทีเ่ จาของภาษาที่อยู จึงสามารถทีจ่ ะ
เลือกใชภาษาไดอยางถูกตองตามกฎเกณฑไวยากรณและเหมาะสมกับสถานการณ
แตสําหรับ
ผูเรียนทีเ่ รียนภาษาตางประเทศเปนภาษาที่สองนั้น ควรเนนที่ประสิทธิภาพในการสื่อสารมากกวา
ซึ่งสอดคลองกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 109) ที่กลาววาจุดมุงหมายของวิธีสอนตามแนวการ
สอนเพื่อการสือ่ สารนั้นมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อสื่อความหมายได โดยเฉพาะอยางยิง่ การ
ใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับสภาพสังคม
สรุปไดวาการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนัน้ เนนถึงการใช
ภาษา (use) ของผูเรียนมากกวาหลักหรือกฎเกณฑการใชภาษา (usage) และใหความสําคัญกับ
ความคลองแคลวในการใชภาษาแตมิไดหมายความวาจะละเลยความถูกตองของภาษา ดังนัน้ การ
เรียนการสอนแนวนีจ้ ึงเนนการทํากิจกรรมเพื่อฝกการใชภาษาที่ใกลเคียงสถานการณจริงใหมาก
ที่สุด
3.1 การสอนการพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
การพูดเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจ และความรูสึกใหผูฟง ไดรับรูและ
เขาใจจุดมุงหมายของผูพ ูด ดังนัน้ ทักษะการพูดจึงเปนทักษะที่สาํ คัญสําหรับบุคคลในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพธุรกิจตาง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศทักษะ
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การพูดจึงนับวาเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนมากเพราะผูทพี่ ูดไดยอ มสามารถฟงผูอื่นพูดไดเขาใจ
และจะชวยใหการอานและเขียนงายขึ้นดวย อยางไรก็ตาม ทักษะการพูดเปนทักษะทางภาษาที่
ซับซอนและเกิดจากการฝกฝนเปนเวลานาน ไมใชเกิดจากการเขาใจและจดจํา (สุมิตรา อังวัฒนกุล
2535 : 167) สําหรับวิธีการสอนพูดที่นยิ มใชในปจจุบันคือการสอนภาษาเพื่อการสือ่ สาร ไดมีผูเสนอ
ขั้นตอนการสอนทักษะการพูดและการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารไวตาง ๆ กันดังนี้
สกอตต (Scott 1981 : 70) ไดเสนอขั้นตอนในการสอนทักษะพูด ดังนี้
1. ขั้นบอกวัตถุประสงคคือ ผูสอนควรจะบอกใหผูเรียนรูถงึ สิ่งที่จะเรียน
2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรอยูในรูปบริบท ผูสอนจะตองใหผูเรียน
สังเกตลักษณะของภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซึง่ จะตองขึ้นกับบริบท เชน ผูพูดเปน
ใคร มีความรับผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร สิง่ ทีพ่ ูด สถานทีพ่ ูด
และเนื้อหาทีพ่ ดู มีอะไรบาง
3. ขั้นการฝกและการถายโอน การฝกจะกระทําทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา อาจ
ฝกพูดพรอมๆกัน หรือเปนคู ผูสอนควรใหผูฟง ไดยนิ ไดฟงสํานวนภาษาหลายๆแบบ และเปน
สํานวนภาษาที่เจาของภาษาใชจริง และควรสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับ
สถานการณทเี่ ปนจริง
ฟนอกเชียโร และบรัมฟต (Finochiaro and Brumfit. 1983 : 141) ไดเสนอ
กิจกรรมตางๆในการสอนทักษะการพูด ซึ่งผูสอนอาจเลือกใชใหเหมาะกับผูเรียนแตละระดับไดดังนี้
1. ใหตอบคําถาม ซึง่ ครูหรือเพื่อนในชั้นเปนผูถาม
2. บอกใหเพือ่ นทําตามคําสั่ง
3. ใหนกั เรียนถามหรือตอบคําถามของเพือ่ นในชัน้ เกี่ยวกับชัน้ เรียนหรือ
ประสบการณตางๆ นอกชัน้ เรียน
4. ใหบอกลักษณะวัตถุสงิ่ ของตางๆจากภาพ
5. ใหเลาประสบการณตางๆของนักเรียน โดยครูอาจใหสําคัญตางๆ
6. ใหรายงานเรื่องราวตางๆตามทีก่ ําหนดหัวขอให
7. จัดสถานการณตางๆ ในชั้นเรียน ใหนกั เรียนใชบทสนทนาตางๆกันไป เชน
รานขายของ รานอาหาร ธนาคาร เปนตน
8. ใหเลนเกมตางๆทางภาษา
9. ใหโตวาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆ
10. ใหฝกการสนทนาทางโทรศัพท
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11. ใหอานหนังสือพิมพไทย แลวรายงานเปนภาษาอังกฤษ
12. ใหแสดงบทบาทสมมติ
พวงเพ็ญ อินทรประวัติ (2521 : 89) กลาวไววาขั้นตอนที่สาํ คัญในการเรียนการ
พูดมีอยู 2 ระดับ คือ
1. ระดับที่นักเรียนตองเลียนแบบประโยคที่ถกู ตองจากครูและทองจําประโยคพื้น
ฐานที่สําคัญๆ
2. ระดับที่นกั เรียนสามารถพูดแสดงความตั้งใจของตนเองในสถานการณตางๆได
โดยทัว่ ไปแลวนักเรียนมักจะบรรลุวัตถุประสงคแตเพียงระยะที่ 1 เทานั้น สวน
ระดับที่ 2 นักเรียนสวนใหญยังขาดการฝกฝนอยูมาก
นอกจากนี้ สมถวิล ธนะโสภณ (2523 : 50 – 54 ) ไดใหแนวปฏิบัติในการฝกใหเด็ก
พูดภาษาไวดังนี้
1. การพูดตองมีแรงจูงใจ แรงจูงใจภายในไดแก การที่ผพู ดู ปรารถนา ทีจ่ ะบอกสิ่งที่
นาสนใจที่สาํ คัญแกผูฟง หรือตองการรับขาวสารจากผูฟ ง แรงจูงใจภายนอกไดแกคะแนนในการพูด
เพื่อทดสอบ ดังนัน้ ครูจึงจําเปนตองคิดถึงแรงจูงใจที่จะทําใหเด็กพูด เด็กควรมีความจําเปนตองพูด
ไมใชเพื่อความตองการที่จะทําใหไดมาซึ่งคะแนนที่ดี ครูควรพยายามสรางสถานการณซึ่ง ทําให
นักเรียนตองการพูด ตองการแสดงความคิดไมใชการนําคําพูดของผูอนื่ มาพูด คําพูดของ นักเรียน
ในหองเรียนไดรับแรงหนุนซึง่ จะชวยเราใหเด็กตองการตอบดวยตนเอง
2. การพูดตองมีผูฟง ครูควรจัดกระบวนการสอนทีท่ าํ ใหเด็กพูดกับเพื่อนรวมชั้น
ไมใชกับครูคนเดียว พยายามใหเด็กพูดสิ่งใหม ๆ ทีน่ าสนใจเกี่ยวกับตัวเขาไมใชเลาเรื่องทีท่ ุกคนได
เรียนมาแลว เพราะจะไมมีใครฟงสิ่งที่ตนเองรูแลว
3. เวลาที่คนพูดตามปกติมักจะใสอารมณลงไปในสิ่งที่เขาพูด คิด แสดง ความรูสกึ
ดังนัน้ ครูควรสอนเด็กในเรื่องการใชระดับเสียงสูงต่าํ
4. การพูดขึน้ อยูกับสถานการณ คําพูดหนึง่ จะเกิดขึ้นในสถานการณหนึง่ เทานั้น
การสอนพูดครูควรสรางสถานการณที่เหมือนหรือเกือบเหมือนสถานการณจริงเพื่อกระตุนใหเด็กพูด
5. ภาษาพูดคอนขางอิสระ แตภาษาพูดที่สอนในโรงเรียนทัว่ ไปมักใกลเคียงกับ
ภาษามาตรฐาน (ภาษาเขียน) เด็กควรรูจักใชประโยคสัน้ ๆ ซึง่ มักใชในการพูดภาษาปกติ
6. เด็กควรคุนเคยกับการพูดตามภาษาแบบธรรมชาติ เชน การตอบโดยใชประโยค
ที่ไมสมบูรณ แตสื่อความหมายได การใชรูปยอ การใชคํายอ เปนตน
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7. ครูควรคํานึงถึงลักษณะประจําตัวเด็ก ซึง่ มีผลตอการรวมมือในการพูด เชน ชาง
พูด หรือขี้อาย ตกใจงาย ลักษณะเหลานีม้ ผี ลตอการพูดภาษา
8.ครูควรใจกวางยอมรับขอคิดเห็นของเด็กและไมแกไขขอผิดพลาดทางไวยากรณ
มากนัก เพราะอาจไปขัดกับความพยายามที่จะเรียบเรียงคําพูดของเด็ก ครูควรคํานึงถึงเฉพาะ
ขอผิดพลาดทีท่ ําใหความหมายผิดไปเทานั้น แลวจึงนําขอผิดพลาดนัน้ มาทบทวนใหเด็กทั้งชัน้ ไดฝก
อีกครั้ง
9. การพูดภาษาที่เปนธรรมชาติจะเกิดขึ้นไดในหองเรียนที่มีบรรยากาศเปนกันเอง
ระหวางครูและนักเรียน
10. แบบเรียนที่เปนรูปบทสนทนา(Dialogue) จะชวยการสอนพูดไดดีเพราะในบท
สนทนาจะมีภาษาที่ใกลเคียงกับชีวิตประจําวัน
สรุปไดวาการสอนทักษะการพูดมีขั้นตอนตาง ๆ เชน ขั้นปฐมนิเทศ เพือ่ ใหเด็ก
ทราบจุดประสงคในการเรียน ขั้นปฏิบัติการฝกพูดโดยตรง และขั้นถายโอนซึ่งเปนการสงเสริมให
ผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระ นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรมตาง ๆ ที่ชวยในการสอนทักษะการพูด เพื่อให
บรรลุจุดประสงคตามที่ผูสอนไดตั้งไว ทั้งนีผ้ ูสอนควรคํานึงถึงองคประกอบในการพูดซึ่งเปน
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถในการพูดของผูเรียนดวย
3.2 การจัดกิจกรรมการพูดตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
ดังที่กลาวไปแลววาการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนเพื่อการสือ่ สารมุงให
ผูเรียนมีความรู ความสามารถที่จะสื่อสารได ดังนัน้ จึงจําเปนตองอาศัยกิจกรรมในหองเรียนเพื่อฝก
ใหผูเรียนใชภาษาในสถานการณที่คลายกับชีวิตจริง เพราะผูเรียนสามารถใชกิจกรรมนั้นแสดงออก
ทางภาษาโดยการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในชั้นเรียน
ฮารเมอร (Harmer 1991 : 220) มีความเห็นวากระบวนการที่จะทําใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมจะตองอาศัยการจัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ
และครูจะตองชี้แจงจุดมุงหมายในการทํากิจกรรม
ใหผูเรียนทราบวาจะมีความรูความสามารถ
ใดบางหลังจากทํากิจกรรมเหลานั้นแลว การทํากิจกรรมหลากหลายจะชวยใหผูเรียนมีความสนใจ
ในการทํากิจกรรม
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 123 , 159) ไดสรุปประเภทกิจกรรมการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารไวคือ
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1. กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค และสถานการณของ
การใชภาษา ซึ่งกิจกรรมตามวัตถุประสงคและสถานการณของการใชภาษานั้น เปนกิจกรรมทีม่ ุง
ใหผูเรียนใชภาษาเปนสื่อในการทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคที่กาํ หนดไว โดยที่ครูผูสอนตอง
กําหนดสถานการณใหผูเรียนเกิดความจําเปนทีจ่ ะตองใชภาษา
2. กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสารที่เนนการพัฒนาทักษะตางๆ เนื่องจาก
จุดหมายหลักของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาในสถานการณ
ตางๆ อยางเหมาะสม ขณะเดียวกันในการสอนภาษาจําเปนตองมุงพัฒนาทักษะทัง้ สี่ทกั ษะ คือ
ทักษะฟง พูด อานและเขียน ไมใชเนนเฉพาะทักษะใดทักษะหนึง่ เทานัน้ นอกจากนี้ ในขณะที่
ผูเรียนทํากิจกรรมนั้น ครูผสู อนไมควรขัดจังหวะผูเรียนหากแตควรปลอยใหผูเรียนไดนําขอมูลมาใช
อยางเสรี
จอหนสัน (Johnson 1982 : 163-172) เสนอหลักการจัดกิจกรรมเพือ่ การสื่อสาร
ไว 5 ประการคือ
1. หลักการทําความเขาใจและถายทอดขอมูลนั้นใหอยูในรูปแบบอื่นได (The
Information transfer principle) คือ กิจกรรมทีผ่ ูเรียนตองทําความเขาใจขอมูลแลวถายทอด
ขอมูลใหอยูในรูปแบบอื่น เชน หลังจากฟงหรืออานขอมูลจากจดหมายที่กาํ หนดใหแลว ผูเรียน
สามารถนําขอมูลที่ไดมากรอกแบบฟอรม ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิได เปนตน
2. หลักการหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ (The information gap
principle) เปนหลักการถายทอดขอมูลของบุคคลที่ 1 ทีท่ ราบขอมูลไปยังบุคคลที่ 2 ที่ไมทราบ
ขอมูล โดยผานการพูดและการเขียน หลักการนี้สามารถชวยพัฒนาทักษะการพูดของผูเรียนได
เนื่องจากผูเรียนคนที่สองไมทราบขอมูลทีค่ นแรกพูด แตตองพูดตอบทันทีเมื่อไดฟงผูเรียนคนทีห่ นึง่
พูด ซึง่ จัดวาเปนการพัฒนาความคลองในการใชภาษาของผูเรียนได
3. หลักการนําขอมูลมาเรียบเรียงใหสมบูรณ ( The jigsaw principle) เปน
หลักการที่ผูเรียนทํากิจกรรมตางกัน โดยทําภาระงานบางสวนแลวนํามารวมกันเพื่อใหไดภาระงาน
ที่สมบูรณ เชน ใหผเู รียน ก อานจดหมายสมัครงานฉบับที่ 1 แลวนําขอมูลที่ไดกรอกแบบฟอรม
สมัครงานฉบับที่ 1 สวนผูเรียน ข อานจดหมายสมัครงานฉบับที่ 2 แลวนําขอมูลมากรอก
แบบฟอรมสมัครงานฉบับที่ 2 จากนัน้ ผูเรียนทัง้ สองแลกเปลี่ยนใบสมัครงานกันแลวนําขอมูลที่ได
เขียนจดหมายสมัครงาน เปนตน
4. หลักการกําหนดใหผูเรียนใชขอมูลที่ไดรับไปใชในกิจกรรมตอไป (The task
dependency principle) เปนหลักการทีผ่ ูเรียนตองทําภาระงานที่ไดมอบหมายใหดีที่สุด ซึ่งผู
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เรียนตองพึ่งพาอาศัยกัน
เพื่อทีจ่ ะไดรับขอมูลที่ถูกตองและนําไปใชในกิจกรรมตอไปไดสําเร็จ
หลักการขอนีจ้ ัดวาเปนหลักการสําคัญของการสอนทักษะรับสารเพราะถาไมเขาใจขอมูลที่อาน/ฟง
แลว ผูเรียนจะไมสามารถทําภาระงานไดสําเร็จ (เทพพรชัย รัตนูปการ 2535 : 18)
5.หลักการตรวจสอบวามีการถายทอดขอมูลอยางถูกตองหรือไม (The correction
for content principle) เปนหลักการตรวจสอบวาผูเรียนสามารถถายทอดขอมูลถูกตองหรือไม
ผูเรียนเขาใจขอมูลที่ไดรับหรือไม ซึ่งการตรวจสอบนั้นกระทําไดโดยตัวผูทาํ กิจกรรมและผูรวมทํา
กิจกรรมนัน้ ๆ ความสําเร็จของหลักการขอนี้ขึ้นอยูก ับการที่ผูเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารได
ถูกตอง แตถาผูเรียนใชไวยากรณผิดผูสอนควรแกไขในกรณีที่ชว ยสรางประสิทธิภาพในการสื่อสาร
เทานัน้
สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 8) ไดเสนอแนะขอที่ควรคํานึงถึงในการจัด
กิจกรรมเพื่อการสื่อสารดังนี้
1. จัดใหมีเนื้อหาที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน
2. สรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากมีสวนรวมในกิจกรรม
3. จัดใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไมรูมากอนใหกันและกัน
4. จัดใหมีกิจกรรมรวมกันอยางเปนธรรมชาติโดยไมมีการซักซอมมากอน
5. ใหผูเรียนเลือกเนื้อหาเองโดยยึดจุดประสงคการสอนเปนสําคัญ
6. จัดกิจกรรมใหเรียบงายทัง้ การดําเนินงานและการตระเตรียมกิจกรรม
7. สอดคลองกับวิชาที่สอน
สรุป การจัดกิจกรรมการพูดตามแนวการสอนเพื่อการสือ่ สาร มุงใหผูเรียนไดใช
ภาษาในการสือ่ ความหมาย มีวิธกี ารฝกในการทํากิจกรรมรูปแบบตาง ๆ กลาวคือ กิจกรรมการหา
ขอมูลที่ขาดหายไป เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีโอกาสในการใชภาษาเพื่อการสือ่ สาร ครูผูสอน
สามารถที่จะนําหลักการใดหลักการหนึง่ ไปใชในการจัด
แตควรมีการสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะ
สัมพันธ คือมีกิจกรรมทีต่ องอาศัยทักษะมากกวาหนึ่งทักษะและมีความสัมพันธกันระหวางทักษะ
ตางๆ เพื่อที่จะใหผูเรียนไดมีโอกาสสื่อสารอยางแทจริงในชั้นเรียน
3.3 การพัฒนาทักษะการพูด
แครชเชน และเทอรเร็ล (Krashen and Terrell. 1983 : 167) ใหความเห็นในเรื่อง
การรับรูภาษา วา เมื่อผูเรียนไดรับปจจัยปอนทางภาษาที่เขาใจได ผูเ รียนยอมสามารถรับรูภาษาได
ดี หรือพัฒนาภาษาไดอยางถูกกระบวนการในการพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการสอนทีจ่ ัด

42
ตอมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีโอกาสปฏิบัตภิ าระงานในการ
เรียนรูภาษามากที่สุดเทาที่จะมากได โดยใชวิธีการตางๆ ในแนวทางทฤษฎีการสอนเพื่อสื่อสารมาใช
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารจริง ๆ และพัฒนาจากความคิดของผูเรียนใน
การสื่อสารความหมายไดจริงอีกดวย
เบิรน (Byrne. 1987 : 8) กลาววาทักษะฟง – พูดเปนการสื่อสารทางวาจาของคน
ตั้งแตสองคนขึ้นไป ซึ่งตางมีจุดประสงคที่จะสื่อสารความหมายของตนเอง ผูฟ งจะตองตีความสิ่งที่ผู
พูด และสามารถตอบไดดวยภาษาที่ผฟู งเขาใจ คือตรงกับความตัง้ ใจที่จะสื่อความหมายของผูพดู
ทักษะฟง พูด ไมสามารถแยกออกจากกันได กลาวคือ ทักษะฟง เปนทักษะทางดานการรับ
(Receptive Skill) และทักษะพูดเปนทักษะดานการแสดงออก (Productive Skill) อยางไรก็ตาม
ผูฟงสามารถจะตีความในสิ่งที่ไดยินดวยการเนนเสียงหนักเบา ระดับสูงต่ําในประโยค การแสดงสี
หนาทาทางได ถึงแมวาผูพ ูดจะใชภาษาที่ไมถูกตองก็ตาม
สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 54 – 55) ไดกลาววาสิ่งที่ผูสอนจะตองคํานึงถึง
เกี่ยวกับการสอนทักษะการฟง-พูด มีดังนี้
1.ผูเรียนจะตองมีความรูในดานการออกเสียงการเลือกความหมายและ
กฎไวยากรณของภาษา และสามารถนําสิ่งที่เรียนมาไปใชในสถานการณจริง กลาวคือ จะตองมี
ทักษะทางภาษา และทักษะทางการสื่อสาร
2. ผูสอนควรเลือกเนื้อหาที่มีความยากงาย เหมาะสมกับระดับชัน้ ควรเนนบท
สนทนาทีไมเปนทางการ ควรเปนตัวอยางของการใชภาษาจริงในชีวิตประจําวัน โดยสามารถ
ชี้ใหเห็นกฎการพูดได คือรูวาบทสนทนานีใ้ ครพูดกับใคร พูดเรื่องอะไร พูดที่ไหน พูดอยางไร ผูพดู มี
จุดประสงคอยางไร
3.
บรรยากาศในการสอนทักษะฟง-พูด ควรเปนบรรยากาศที่ไมเครียด ผูเรียน
มีความสบายใจ และไมอายที่จะพูด
4. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนสนใจยุทธวิธีทจี่ ะพูดใหผูอื่นสนใจ เชน รูจักการ
เริ่มตนการสนทนา การใชเวลาคิดในระหวางการสนทนา การจบการสนทนา และการรูจังหวะทีจ่ ะ
หยุดพูด เพื่อฟงผูอนื่ เปนตน โดยผูสอนอาจฝกใหรูจกั ใชคําที่จะดําเนินการสนทนาใหเหมาะสมกับ
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
สรุปไดวาการพัฒนาทักษะการพูดนั้น ผูเ รียนจะสามารถพูดและพัฒนาการพูดขึ้น
และใชเวลาในการ
ไดหลังจากไดรับปจจัยปอนที่มีความหมายทางการฟงมาแลวอยางเพียงพอ
ปรับตัวซึ่งจะมากหรือนอยขึน้ อยูกับสถานการณ ตลอดจนการใชคาํ พูดทีเ่ หมาะสมกับสังคมและ
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วัฒนธรรมของเจาของภาษา ซึง่ ครูสามารถจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟงพูดได
3.4 การประเมินผลทางการพูด
เปนทีเ่ ชื่อกันโดยทั่วไปวาการประเมินผลมีความหมายเหมือนกับการทดสอบเพราะ
ขณะที่นกั เรียนทําการทดสอบก็จะมีการประเมินผลเกิดขึ้น การประเมินผลเปนสิง่ สําคัญสําหรับครู
เพราะครูจะไดขอมูลที่มีประโยชนมากในการนํามาใชสาํ หรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนในชัน้ เรียน การวางแผนสําหรับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู แตในการประเมินผล
ความสามารถในการพูดมักจะมีปญหาและขอจํากัดบางประการ เนือ่ งจากความถูกตองในการพูด
เพื่อการสื่อสารโดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับสถานการณ ซึ่งอาจจะมีคาํ ตอบที่ถูกตองมากกวา 1 คําตอบ
นอกจากนีม้ ีการสื่อความหมายแลกเปลีย่ นกัน ไมไดใชแตเสียง คําพูด แตยังมีการสื่อความหมาย
โดยไมใชคําพูด เชน เสียงสูงต่ํา การแสดงออกทางสีหนาทาทาง การใชมือ สายตา และอื่น ๆ ดวย
ดังนัน้ ผูทดสอบจึงตองเพิ่มความระมัดระวังใหแบบทดสอบมีความเทีย่ งและความตรงของวิธีตา ง ๆ
ที่ใชในการประเมินผลความสามารถในการพูดใหถูกตอง การประเมินผลถือวาเปนกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางหนึง่ ตองสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนการสอนภาษา ดังนัน้ ถาจุดมุงหมาย
ของการเรียนการสอนภาษามุงเนนใหผูเรีนสามารถใชภาษาเพื่อการสือ่ สาร การประเมินผลยอมมุง
ประเมินความสามารถในการใชภาษาเพื่อสื่อความหมายของผูเรียนดวย (สุมิตรา อังวัฒนกุล 2535
: 197)
แวลเล็ต (Valette 1977 : 12) มีความเห็นวาการประเมินความสามารถในการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารควรเนนที่ความสามารถของผูเรียนที่จะสื่อสารในสถานการณเฉพาะ การจะวัด
ความสามารถมิใชดูจากความถูกตองเกี่ยวกับภาษาแตควรวัดความสามารถของผูเรียนที่จะพูดหรือ
เขียนหรือเขาใจขอความได สอดคลองกับขอคิดเห็นของ ออลเลอร (Oller 1976 : 157) ที่วา
ความสามารถดานทักษะการพูดนั้นเปนความสามารถในการสื่อสารโดยรวม (Global) และตอง
บูรณาการเขาไวดวยกัน (Integration) เพือ่ นําไปปฏิบัติไดในชีวิตจริง ในการประเมินความสามารถ
ดานการพูดเพือ่ การสื่อสารเกณฑตัดสินความสําเร็จมิใชความถูกตองตามแบบแผน แตเปน
ประสิทธิผลในการสื่อสาร การนําภาษาไปใชจริง (Use) มิใชการมีความรูทางไวยากรณ (Usage)
เพียงอยางเดียว
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สรุปวา การประเมินผลทักษะการพูดนั้น คือการวัดความสามารถโดยสวนรวม เปน
การตัดสินประสิทธิผลของผูเรียนในการนําภาษาไปใชเพือ่ การสื่อสาร (Communicative Use of
Language)
3.4.1 ระดับความสามารถทางการพูด
ในการพูดนัน้ ไดมีผูแบงระดับความสามารถในการพูดไวดังนี้
แวลเล็ต และดิสสิก (Valette and Disick 1972 : 153) ไดจําแนกระดับขั้น
พฤติกรรมของทักษะการพูด ออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้
1.ระดับกลไก (Mechanical Skill) เปนระดับที่ผูเรียนสามารถพูดเลียนแบบ
เสียง ใชระดับเสียงจังหวะ การเนนหนักเสียง การหยุดและการออกเสียงเชื่อมระหวางคําตามแบบ
เจาของภาษาได สามารถทองจําบทสนทนา โคลงกลอนและประโยคตาง ๆ และสามารถทีจ่ ะอาน
ออกเสียงขอความที่เรียนมาแลวโดยไมจําเปนที่จะตงอเขาใจขอความเหลานั้นเลย ทักษะการพูดใน
ระดับนี้ถือวาเปนการใชภาษาทีเ่ กิดจากการฝกจนคลองเปนอัตโนมัติ
2.ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับที่ผเู รียนนําเอาความหมายของ
ภาษาที่ทองจําไวมาใช เชน การใหความหมายคําศัพท การทองโคลงเปนตน นอกจากนั้นผูเรียนจะ
สามารถตอบถามประโยคทีเ่ คยเรียนมาแลวได โดยจะสามารถใชคาํ ศัพทและไวยากรณที่เรียน
มาแลวอยางเขาใจความหมาย
3. รับถายโอน (Transfer) ในระดับนี้ผูเรียนจะสามรถนํากฏไวยากรณที่ได
เรียนมาแลวมาสรางรูปประโยคใหม ๆ ไดตามทีก่ ําหนด เปนระดับที่ผูเรียนใบ-ภาษาซึง่ เกิดในปริบท
ที่แตกตางจากที่ใชฝกหัดภาษา เชน การนําศัพททที่ องจํามาแลวมาใชในปริบทใหมหรือการเรียบ
เรียบประโยคใหมโดยรักษาความหมายเดิมไว เปนตน
4. ระดับสื่อสาร (Communication) นับเปนระดับที่ไดรับความสําคัญมาก
ที่สุดในการเรียนการสอนและการทดสอบภาษา ในระดับนี้ผูเรีนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ความตองการของตนเองใหผูอื่นรูไดโดยเสรี นอกจากนัน้ ยังสามารถรับสื่อที่เปนสารทางภาษาได
ดวยความเขาใจและมีความคลองแคลวในการสื่อสารดวย
5. ระดับวิพากษวิจารณ (Criticism) คือ ระดับการตีความ การประยุกต
ความเขาใจและความสามารถสื่อความหมายใชสื่อเพื่อการสื่อสารภาษาในลีลาและน้ําเสียงตาง ๆ
ประกอบกับการวิเคราะหเนือ้ ความประโยคเพื่อใหการสือ่ ความหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับเรื่องและสถานการณ
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แครรอล (Carrol 1980 : 135) ไดจําแนกระดับขั้นความสามารถในการพูด
เปน 9 ระดับ คือ
1. ระดับผูไมสามารถเขาใจหรือพูดภาษาไดเลย (Non-Speaker)
2. ระดับผูที่พูดภาษาไดเล็กนอย (Intermittent Speaker)
3. ระดับผูที่พูดภาษาไดจํากัดมาก (Extremely Limited Speaker) พูดได
ตะกุกตะกัก เขาใจผิดบอย ๆ เขาใจบทสนทนาในความเร็วปกติไดเพียงเล็กนอย จึงไมอาจจะพูดคุย
ตอเนื่องเรื่องราวที่ถูกตองได จับไดแตใจความสําคัญ จับรายละเอียดไมได
4. ระดับผูที่พูดภาษาไดจํากัด (Marginal Speaker) สามารถโตตอบในการ
สนทนาได แตไมสามารถนําการสนทนาไดพูดเสนอแนะหรืออภิปรายได มีขอจํากัดในการสนทนา
สนทนาดวยความเร็วปกติขาดความคลองแคลวถูกตอง มีปญหาในการสนทนาอยางตอเนื่องแตยัง
แสดงใหเห็นวาเขาใจเรื่องสนทนาไดตรงกัน
5. ระดับผูที่พูดภาษาไดปานกลาง (Modest Speaker) สามารถสื่อ
ใจความสําคัญในบทสนทนาได ยังขาดลีลาของภาษาและไวยากรณมีความผิดพลาด ตองถามหรือ
ถูกถามเปนครั้งคราวเพื่อใหไดใจความชัดเจน ขาดความคลองแคลว สามารถเปนผูน าํ ในการ
สนทนาไดแตยังไมคอยนาสนใจหรือมีลีลาทางภาษา
6. ระดับผูที่พูดภาษาไดคอนขางดี (Competent Speaker) ผูพูดสามารถ
คุยในหัวขอทีต่ องการได ติดตามเรื่อง เปลี่ยนเรื่องพูดได หยุดหรือตะกุกตะกักเปนครั้งคราว มี
ความสามารถในการเริ่มเรื่องสนทนา
7. ระดับผูที่พูดภาษาไดดี (Good Speaker) ผูพูดสามารถเลาเรื่องได
ชัดเจนและมีเหตุผล สนทนาไดอยางตอเนื่องเปนเรื่องราวแตไมคลองแคลวนัก สามารถติดตามการ
สนทนาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงน้าํ เสียง มีการพูดติดตะกุกตะกักหรือพูดซ้ําคําบางแตโตตอบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
8. ระดับผูที่ไมใชเจาของภาษาพูดภาษาไดดมี าก (Very Good NonNative Speaker) สามารถอภิปรายไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําการสนทนา ดําเนินเรื่อง
ตอไปและขยายความไดตามความจําเปน แสดงอารมณขันและโตตอบดวยน้าํ เสียงและทาทางที่
เหมาะสม
9. ระดับผูที่พูดภาษาไดเชี่ยวชาญ (Expert Speaker) ผูพูดสามรถพูดได
เหมือนเจาของภาษาในหัวขอตาง ๆ สามารถนําการสนทนา ขยายความและพูดไดใจความสําคัญ
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สรุป จากการแบงระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษทัง้ ของแว
แล็ต และ ดิสสิก (Valette and Disick 1972 : 153) และ ของแครอล (Carrol 1980 : 135) ผูวิจัย
เห็นวา การแบงระดับความสามารถของแวแล็ต และ ดิสสิก (Valette and Disick 1972 : 153)
สอดคลอง และใหรายละเอียดในทุกประเด็นไดเหมาะสม ชัดเจน ผูวจิ ยั จึงเลือกเกณฑในการจัด
ระดับความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษดังกลาวมาปรับใชในงานวิจยั ครั้งนี้
3.4.2 การทดสอบทักษะการพูด
การทดสอบเปรียบเสมือนการถามคําถามที่ตองการรายละเอียด ถาเราใช
คําถามที่ถกู ตองก็จะไดคําตอบที่ถูกตอง แตถาเราใชคําถามผิด เราก็จะไดรายละเอียดที่ไมถูกตอง
และถาเราตองการที่จะทราบความสามารถในการพูดของผูเรียน เราจะตองกระตุน ผูเรียนดวยแบบ
สอบการพูด (Doff 1995 : 226) การทดสอบพูดเปนการทดสอบที่ยอมรับกันทัว่ ไปวายากที่สุดในการ
ทดสอบภาษาทั้งหมด ในเรื่องของการเตรียม การจัดสอบ และการใหคะแนน ดวยเหตุนี้ ทําใหผูสอน
ไมพยายามทีจ่ ะวัดผลทักษะการพูด (Madsen 1983 : 147) วิธีการหนึง่ ทีจ่ ะชวยในการประเมินผล
ทางดานนี้ใหชดั เจนขึ้นคือ การพยายามทําความเขาใจกับแบบสอบ ซึ่งเปนเทคนิคในการกระตุน
พฤติกรรมของความสามารถที่แทจริงได จะทําใหคะแนนที่ไดจากการสอบมีความตรงและความ
เชื่อมั่นสูง (Huges 1995 : 101) ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา การทดสอบทักษะการพูดไดมี
วิวัฒนาการจากการทดสอบออกเสียงและไวยากรณปากเปลา มาสูก ารทดสอบโดยใชกิจกรรมเปน
หลัก (Task-based activities) (Cohen 1994 : 262) ไดมีนักการศึกษาใหแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ใชในการสอบความสามารถในการพูดในลักษณะทีก่ ลาวมาแลวขางตน ดังตอไปนี้
บารทซ (Bartz 1979:1-3) ไดเสนอแนะวิธวี ัดความสามารถในการพูดเพื่อ
การสื่อสารสําหรับผูเรียนในระดับเริ่มเรียนไวดังนี้
1. ใหผูบรรยายลักษณะของจริงทีน่ ักเรียนเห็น
2. ใหนักเรียนบรรยายสถานการณตาง ๆ ที่กาํ หนด
3. ใหนักเรียนบรรยายการวาดภาพอยางงาย ๆ ของวัตถุอยางหนึง่ แลวให
คนอื่น ๆ ในชัน้ วาดภาพนั้นตามคําบรรยาย
4. ใหนักเรียนเลือกบรรยายภาพใดภาพหนึง่ จากภาพชุดทีก่ ําหนดให แลว
ใหผูเรียนอืน่ ๆ ในชัน้ เลือกวาเปนภาพใด
5. ใหนักเรียนสัมภาษณหาขอมูลจากผูอนื่
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ชูลซ (Schulz 1979:9 อางถึงใน ศุลีรัตน ภัทรานนท 2532) ไดเสนอวิธีวัด
การพูดเพื่อการสื่อสารไวดังนี้
1. ใหนักเรียนตอบคําถาม
2. ใหนักเรียนตัง้ คําถาม
3. ใหเลาเรื่องจากภาพชุดที่กาํ หนดให
4. ใหเลาเรื่องสวนตัวของนักเรียนเอง
ออลเลอร (Oller 1979:327) เสนอวิธีการทดสอบทักษะพูดไวดังนี้
การออกเสียง ใหผูเรียนอานขอความตามทีก่ ําหนด แลวบันทึกเทปไวเพื่อ
นํามาใหคะแนนในภายหลัง
การทดสอบพูดปากเปลาดวยวิธีการแบบโคลซ โดยใหผูเรียนฟงขอความซึ่ง
ไมควรยากเกินไป เพราะการพูดตองใชความจําในระยะสั้นดวย การสอบจะใหนกั เรียนฟงขอความ
ทั้งหมดกอนในรอบแรก หลังจากนัน้ ใหนักเรียนฟงขอความทีม่ ีบางตอนเวนไวใหเติม ผูเรียนจะตอง
พูดใหเหมือนกับที่ไดยินในรอบแรก
การเลาเรื่อง ผูส อนเลาเรื่องใหนกั เรียนฟง แลวใหนกั เรียนเลาเรื่องนัน้ บันทึก
เทปไวใหคะแนนในภายหลัง
ซาโก (Sago 1983:139 –143 อางถึงใน กาญจนา ปราบพล 2530) เสนอ
เทคนิคการทดสอบการพูด ดังนี้
1. ใหพูดประโยคสั้น ๆ ตามเทป
2. ใหอานออกเสียงประโยคตาง ๆ
3. ใหบรรยายลักษณะวัตถุสงิ่ ของตาง ๆ จากภาพทีก่ ําหนด
4. ใหบรรยายการกระทําหรือสถานการณตาง ๆ จากภาพที่กาํ หนด
5. สัมภาษณ
ฟนอกเชียโร และบรุมฟต (Finocchiaro and Christopher Brumfit
1983:197) ไดเสนอการทดสอบการพูดไวดงั นี้
1. ใหพูดหรืออานขอความ โคลง บทสนทนาที่เรียนมาแลว
2. ใหพูดตามบทบาทในบทสนทนา
3. ใหเชื่อมขอความตาง ๆ ที่กาํ หนด
4. ใหอานขอความตาง ๆ ที่ไมเคยเห็นมากอน
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5. ใหถามคําถามจากขอความที่กําหนด เชน Ask me how I come to
school yesterday.
6. ใหเปลี่ยนรูปประโยคตามคําสั่งทีก่ ําหนด
7. ใหแปลงประโยคจากภาษาของตนเปนภาษาทีเ่ รียน
8. ใหตั้งคําถามจากขอความตาง ๆ
9. ใหบอกถึงสิ่งทีจ่ ะพูดหรือทําจากสถานการณที่กําหนด
10. ใหเลาเรื่องจากประสบการณของตนเอง
11. ใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ
แวลเล็ต ละ ดิสสิก (Valette and Disick 1972:154-158) ไดเสนอแนะ
วิธีการวัดและประเมินผลทักษะการพูดตามระดับขั้นพฤติกรรมทางภาษา ดังนี้
1. ขั้นทักษะกลไก (Mechanical Skill)
1.1 ใหนักเรียนพูดเลียนแบบเสียง ระดับเสียง เสียงเนนหนัก จังหวะ การ
หยุด และการออกเสียงเชื่อมระหวางคํา โดยการใหออกเสียงคําหรือประโยคตามครูหรือเทป
1.2 ใหทองจําคํา ประโยค หรือขอความตาง ๆ โดยอาจใหทองจํา วัน
เดือน ป ฤดูตาง ๆ ใหนับเลข ทองบทสนทนาตาง ๆ
1.3 ใหออกเสียงขอความในหนังสือที่เรียน โดยฟงครูหรือเทป แลวพูดคํา
หรือประโยคตามที่ไดยนิ
2. ขั้นความรู (Knowledge)
2.1 ใหดูภาพแลวตอบคําถามเกีย่ วกับภาพ โดยใชคําหรือสํานวนที่
เหมาะสม
2.2 ใหถามโดยใชโครงสรางประโยคที่เรียนมาแลว
2.3 ตอบคําถามเกีย่ วกับเรื่องที่เรียนมาแลว
2.4 ตอบคําถามโดยใชตัวชี้แนะที่กําหนดให
2.5 พูดเติมคําในประโยคใหสมบูรณ
3. ขั้นถายโอน (Transfer)
3.1 ใชประโยคเทียบแทนตามทีก่ ําหนด
3.1.1 ใหใชคําและสํานวนประโยคที่แปลงไดอยางเหมาะสมโดย
เปลี่ยนคําอืน่ ๆ ในประโยคตามที่จาํ เปน
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3.1.2 ตอบโดยเปลี่ยนรูปของกระสวนประโยคตามคําสั่งและ
เปลี่ยนสวนอืน่ ๆ ของประโยคตามที่จาํ เปน
3.1.3 ใหพูดโตตอบบทสนทนาตามสถานการณที่กําหนดให
3.2 ใหรวมประโยคโดยใชคําเชือ่ มที่เหมาะสม และเปลีย่ นสวนอื่น ๆ
ของประโยคตามที่จาํ เปน
3.3 ใหอานออกเสียงขอความที่ไมเคยเห็นมากอน
4. ขั้นสื่อสาร (Communication)
4.1 ใหพูดตามหัวขอที่กําหนด หรือนักเรียนเลือกเองภายในเวลาที่
กําหนด
4.2 ใหบรรยายภาพ
4.3 ใหบรรยายภาพชุดเปนเรื่องราวตอเนื่องกัน
4.4 ใหสัมภาษณเพื่อน
4.5 ใหพูดและแสดงบทบาทสมมติในสถานการณตาง ๆ เชนพูด
โทรศัพท บอกทิศทาง
4.6 ใหพูดอธิบายวิธีทาํ สิ่งตาง ๆ
4.7 ใหพูดแสดงความเสียใจ ยินดี ขอโทษ และอื่นๆ
4.8 ใหพูดรายงานขาว หรือสรุปเรื่องที่อาน
5. ขั้นวิเคราะหวิจารณ (Criticism)
5.1 ใหพูดแสดงอารมณ เชน โกรธ ดีใจ เสียใจ
5.2 ใหพูดกับบุคคลตางๆ โดยใชภาษาและสําเนียงที่เหมาะสมกับผูฟง
5.3 ใหพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเหตุการณตา ง ๆ
สรุป การวัดและประเมินผลทักษะการพูดนั้น สามารถทําไดหลายลักษณะ
สวนใหญมักจะใหนกั เรียนอานขอความ ตอบคําถามจากภาพ บรรยายภาพ หรือเลาเรื่องราวตาง ๆ
ซึ่งมักจะตองใชภาพประกอบเพื่อชวยกระตุนใหนักเรียนสามารถพูดไดงายขึน้ นอกจากนัน้ ยังตองใช
วิธีการบันทึกเสียงในการทดสอบดวย เพือ่ ชวยใหการตรวจใหคะแนนมีความเที่ยงตรงยิ่งขึน้ และ
สามารถใชทดสอบกับนักเรียนจํานวนมาก ๆ ไดอีกดวย
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3.4.3 การตรวจใหคะแนน
กระบวนการตรวจใหคะแนนเปนสวนหนึง่ ที่มีความสําคัญในการทดสอบการ
พูด ในการตรวจใหคะแนนจะตองกระทําใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิธีวัด ซึง่ แยกไดเปน 2
ประการ (วาสนา โกวิทยา 2525 : 180) คือ
1. การตรวจใหคะแนนความรูค วามสามารถทางภาษา สิง่ ที่จะวัดและตรวจ
ใหคะแนน ไดแก การออกเสียงสระ พยัญชนะ เสียงเนนหนักในคําและประโยค ระดับเสียงสูงต่ําใน
ประโยค การใชคําศัพท ไวยากรณ ตลอดจนความคลองแคลวในการพูด การตรวจจะมีจุดประสงคที่
แนนอนชัดเจนวา จะเนนทีจ่ ุดใดแลวก็ใหคะแนนไปตามนั้น
2. การตรวจใหคะแนนการพูดเพื่อสื่อความหมาย สิ่งสําคัญในการพูดระดับ
นี้ คือ ความหมาย ผูพูดมีอะไรจะพูดแลวสามารถพูดใหผฟู งเขาใจได ดังนัน้ ความผิดพลาดในเรื่อง
เสียง ศัพท ไวยากรณ ถาไมมีผลทําใหความหมายผิดไป ก็ถือเปนขอผิดพลาดที่ไมสาํ คัญ
คลาก (Clark 1972 : 93) ไดสรางแบบวัดความสามารถในการพูดไวเปน 4
ระดับคือ
1. การออกเสียง (Pronunciation)
1.1 การออกเสียงไมเปนที่เขาใจหรือไมพูด
1.2 ออกเสียงผิดมาก ทําใหยากแกการเขาใจ
1.3 ออกเสียงผิดเปนบางครั้ง แตเปนที่เขาใจสวนใหญ
1.4 ออกเสียงถูกตองเหมาะสมเปนที่เขาใจโดยตลอด
2. คําศัพท (Vocabulary)
2.1 ใชคําศัพทที่ไมถูกตอง จนเปนที่เขาใจหรือไมพูด
2.2 ใชคําศัพทผิดมาก ทําใหยากแกการเขาใจ
2.3 ใชคําศัพทผิดเปนบางครั้ง แตใชคําศัพทโดยทั่วไปไดถูกตองเปนที่
เขาใจสวนใหญ
2.4 ใชคําศัพทถูกตองเหมาะสมเปนทีเ่ ขาใจโดยตลอด
3. โครงสราง (Structure)
3.1 ใชโครงสรางของประโยคผิดเกือบทัง้ หมด ทําใหไมเปนทีเ่ ขาใจ
หรือไมพูด
3.2 ใชโครงสรางโดยทั่วไปผิด แตมีบางสวนบางวลีถูกตอง
3.3 ใชโครงสรางโดยทั่วไปถูก มีขอผิดบางเล็กนอย
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3.4 ใชโครงสรางประโยคไดถูกตองเหมาะสม
4. ความคลองแคลว (Fluency)
4.1 หยุดพูดนาน ๆ ถอยคําที่พูดไมไดใจความหรือไมพูด
4.2 หยุดพูดบอย ๆ ตะกุกตะกักแตสามารถพูดซ้ําและพูดตอเนื่องไปได
4.3 พูดตอเนื่องเปนธรรมชาติ แตมีการหยุดชะงักบางเปนบางครั้ง หรือ
หยุดเวนชวงจังหวะการพูดในตําแหนงหรือจังหวะที่ไมเหมาะสม
4.4 พูดไดอยางตอเนื่องเปนธรรมชาติ มีการหยุดเวนชวงการพูดไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมเหมือนเจาของภาษา
บารธซ (Bartz 1979 : 18-22) ไดสรางมาตราสวนประเมินคาเพื่อวัด
ความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสาร โดยแบงระดับความสามารถเปน 6 ระดับในแตละดาน ดังนี้
1. ความคลองแคลว (Fluency)
1.1 มีการหยุดเวนชวงในการพูดที่ไมเปนธรรมชาติบอยมาก หยุดคิด
นาน ๆ และการพูดไมตอเนื่อง
1.2 มีการหยุดเวนชวงในการพูดที่ไมเปนธรรมชาตินอยครั้ง หยุดคิด
บอยและการพูดไมตอเนื่อง
1.3 มีการหยุดเวนชวงในการพูดที่ไมเปนธรรมชาติบาง หยุดคิดใน
บางครั้ง การพูดไมตอเนื่อง
1.4 ไมคอยมีการหยุดเวนชวงในการพูดที่ไมเปนธรรมชาติ การพูด
คอนขางราบรืน่
1.5 ไมมีการเวนชวงในการพูดทีไ่ มเปนธรรมชาติ พูดไดอยางราบรื่น
ตอเนื่อง แตมสี ําเนียงที่ทราบไดวาเปนชาวตางประเทศไมใชเจาของภาษา
1.6 พูดไดอยางราบรื่นตอเนื่องเหมือนเจาของภาษา
2. ความเขาใจ (Comprehensibility)
2.1 ไมสามารถพูดใหผูฟง เขาใจไดเลย
2.2 พูดใหผูฟง เขาใจไดเพียงเล็กนอย เปนคํา ๆ เปนสวน ๆ ไมตอเนื่อง
และครบถวน
2.3 พูดใหผูฟง เขาใจไดบางเพียงบางสวนบางวลี
2.4 พูดใหผูฟง เขาใจโดยใชประโยคงาย ๆ สัน้ ๆ
2.5 พูดใหผูฟง เขาใจไดเปนสวนใหญ เกือบทั้งหมด

52
2.6 พูดใหผูฟง เขาใจไดทั้งหมด
3. ปริมาณของขอมูลที่สามารถสื่อสารได (Amount of Communication)
3.1 ไมสามารถพูดใหขอมูลที่เกี่ยวของไดเลย
3.2 พูดใหขอมูลทีเ่ กี่ยวของไดนอยมาก
3.3 พูดใหขอมูลทีเ่ กี่ยวของไดบาง
3.4 พูดใหขอมูลทีเ่ กี่ยวของไดพอสมควร
3.5 พูดใหขอมูลทีเ่ กี่ยวของไดเปนสวนใหญ
3.6 พูดใหขอมูลทีเ่ กี่ยวของไดทั้งหมด
4. คุณภาพในการสื่อสาร (Quality of Communication)
4.1 พูดไมถูกตองตามกฎเกณฑของภาษาเลย
4.2 พูดโดยใชโครงสรางที่ถกู ตองตามเกณฑของภาษาไดนอยมาก
4.3 พูดไดถูกตามเกณฑทางภาษาอยูบา ง แตยังมีปญหาทางโครงสราง
อยูมาก
4.4 พูดไดถูกตองตามเกณฑทางภาษาอยูบาง แตยังมีปญหาทาง
โครงสรางอยูบ าง
4.5 พูดไดถูกตองตากเกณฑของภาษาเปนสวนใหญ แตยงั มีปญหา
เล็กๆ นอย ๆ เกี่ยวกับโครงสรางอยูบา ง
4.6 พูดไดถูกตองตามกฎเกณฑของภาษาทั้งหมด
5. ความพยายามในการสื่อสาร (Effort to Communicate)
5.1 ใชความพยายามนอยมากในการพูดและไมสนใจวาผูฟง จะเขาใจใน
สิ่งที่คนพูดหรือไม
5.2 ใชความพยายามในการพูดบาง แตไมพยายามมากนักในการที่จะพูด
ใหผูฟง เขาใจ
5.3 ใชความพยายามที่จะพูดใหผูฟงเขาใจ โดยพยายามพูดเสริม
เพิ่มเติมจากประโยคเดิมบาง
5.4 มีความพยายามอยางจริงจังที่จะพูดใหผฟู งเขาใจ ใชความพยายาม
อยางมากที่จะพูดเสริมเพิ่มเติม เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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5.5 มีความพยายามเปนพิเศษในการที่จะพูดใหผูฟง เขาใจ แสดงออกถึง
ความพยายามอยางสูงที่จะพูดใหผูฟง เขาใจแจมแจงในสิ่งที่คนพูด โดยเสริมเพิ่มเติมรายละเอียด
มาก
5.6 มีความพยายามอยางสูง มีความกระตือรือรนเปนพิเศษในการที่จะ
พูดใหผูฟง เขาใจในสิ่งที่ตนพูดใหแจมแจง พยายามใชภาษาและทาทางในการพูด
สถาบันบริการทางภาษา (The Foreign Service Institute) สรางเกณฑการ
ประเมินผลทางการพูดเปน 6 ระดับ (Valette 1977 : 157-161) ดังนี้
1. การออกเสียง (Accent)
1.1 การออกเสียงไมเปนทีเ่ ขาใจเลย
1.2 มีขอบกพรองในการออกเสียงมาก ยากแกการเขาใจ ตองออกเสียงซ้าํ
บอย ๆ เพื่อใหผูฟง เขาใจ
1.3 มีการออกเสียงซึง่ ผูฟง ตองฟงอยางตัง้ ใจ จึงจะเขาใจความหมาย มี
การออกเสียงผิดทําใหผฟู งเขาใจความหมายผิด
1.4 ยังมีการออกเสียงผิดเปนครั้งคราว แตไมทาํ ใหผฟู งเขาใจความหมาย
ผิด
1.5 ไมมีการออกเสียงที่ผิด แตยงั ออกเสียงไดไมเทาเทียมเจาของภาษา
1.6 มีการออกเสียงเปนแบบเดียวกับเจาของภาษา
2.การใชไวยากรณ (Grammar)
2.1 การใชไวยากรณผิดโดยสิ้นเชิง
2.2 มีความรูดานโครงสรางภาษาที่สาํ คัญ ๆ นอยมาก ทําใหการพูดชะงัก
บอย ๆ
2.3 ยังมีขอบกพรองดานการใชภาษา ตองพูดซ้ําและทําใหผฟู งเขาใจผิดเปน
ครั้งคราว
2.4 มีขอบกพรองในการใชโครงสรางภาษาบาง แตไมทําใหเขาใจผิด
2.5 มีขอบกพรองดานการใชโครงสรางภาษานอยมาก
2.6 มีขอบกพรองไมเกินสองแหงตลอดระยะการสนทนา
3. การใชคําศัพท (Vocabulary)
3.1 มีความรูคําศัพทนอยมาก แมแตในการสนทนาเรื่องงาย ๆ
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3.2 มีความรูคาํ ศัพทอยูในวงจํากัด เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
และเรื่องสวนตัวงาย ๆ
3.3 การเลือกใชศัพทบางครั้งยังไมถกู ตอง ยังมีปญหาบางในศัพทดาน
สังคมและอาชีพ
3.4 มีความรูศัพทดานอาชีพและคําศัทพทั่วไปพอที่จะสนทนาเรื่องทีต่ น
สนใจเปนพิเศษและเรื่องที่ไมตองใชศัพทเทคนิคได
3.5 มีความรูศัพทดานอาชีพและคําศัพทไปมาก และสามารถสนทนาได
เปนอยางดีในทุกสถานการณ
3.6 ใชคําศัพทไดอยางกวางขวางและถูกตอง เทาเทียมกับเจาของภาษา
ที่ไดรับการศึกษา
4. ความคลองแคลวในการพูด (Fluency)
4.1 การพูดหยุดชะงักเปนชวง ๆ และไมตอเนื่อง ไมสามารถสื่อสารได
4.2 การพูดชามากและไมราบรื่นสม่ําเสมอ ยกเวนในประโยคสั้น ๆ และ
ประโยคที่ใชเปนประจํา
4.3 การพูดมักจะติดขัดและไมราบรื่น แตไมชาเกินไป
4.4 การพูดยังติดขัดอยูบาง เนื่องจากการเลือกใชคําและเปลี่ยนแปลง
คําพูด
4.5 การพูดราบรื่นและมีความคลองแคลวแตยังไมเทาเทียมเจาของภาษา
4.6 การพูดราบรื่น และมีความคลองแคลวเทาเทียมเจาของภาษา
5. ความเขาใจภาษา (Comprehensibility)
5.1 มีความเขาใจนอยมาก แมแตในการสนทนาเรื่องงาย ๆ
5.2 มีความเขาใจเฉพาะการพูดชา ๆ งาย ๆ ในหัวขอธรรมดา และ
ตองการใหพูดซ้ําและขยายความทันที
5.3 มีความเขาใจการพูดทีไ่ ดรับการขัดเกลาใหงายขึ้น ยังตองการการพูด
ซ้ําและการขยายความ
5.4 มีความเขาใจการพูดของผูมกี ารศึกษาทัว่ ไป แตยังตองการการพูดซ้ํา
และขยายความเปนครั้งคราว
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5.5 มีความเขาใจการพูดของผูมีการศึกษาโดยตลอด ยกเวนกรณีที่ใช
ภาษาตลาดเกินไป หรือภาษาที่ไมพบบอย ๆ รวมทั้งการพูดที่ไมรวดเร็วเกินไปและไมชัดเจนมาก
5.6 มีความเขาใจการพูดที่ใชภาษาพูด และภาษาที่เปนทางการไดเทา
เทียมกับเจาของภาษา
สํานักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนด
เกณฑการประเมินผลการพูดไวในคูมือการสรางเครื่องมือภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา โดยแบงการประเมินเปน 5 ดาน ดานละ 6 ระดับ ดังนี้
1. ดานสําเนียงการออกเสียง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
F หรือ 0 คะแนน
ออกเสียงผิดทัง้ หมด
E หรือ 1 คะแนน
ออกเสียงผิดบอยมาก
D หรือ 2 คะแนน มีสําเนียงภาษาแมปะปน ทําใหคูสนทนาเขาใจยาก
C หรือ 3 คะแนน
มีสําเนียงภาษาแมปะปนและผิดเปนบางครั้ง
B หรือ 4 คะแนน
ออกเสียงไดถกู ตองเกือบทั้งหมด
A หรือ 5 คะแนน ออกเสียงเหมือนเจาของภาษา ไมมีภาษาแมปะปน
2. ดานความถูกตองตามหลักไวยากรณ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
F หรือ 0 คะแนน
ใชไวยากรณผดิ เกือบทั้งหมด
E หรือ 9 คะแนน
ใชไวยากรณผดิ มาก
D หรือ 13 คะแนน
ใชไวยากรณผดิ บอยครั้ง
C หรือ 17 คะแนน
ใชไวยากรณผดิ บางแตความหมายไมเพี้ยนไป
B หรือ 21 คะแนน
ใชไวยากรณผดิ พลาดเพียงเล็กนอย
A หรือ 25 คะแนน
ใชไวยากรณถกู ตอง
3. ดานคําศัพท สํานวน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
F หรือ 0 คะแนน
ใชคําศัพทสาํ นวนผิดเกือบทั้งหมด
E หรือ 9 คะแนน
ใชคําศัพทผิดเปนบางสวน
D หรือ 13 คะแนน
ใชคําศัพทผิดบางและใชคําไมเหมาะสม
C หรือ 17 คะแนน
ใชคําศัพทเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาไดดี
B หรือ 21 คะแนน
ใชคําศัพทไดถกู ตองเหมาะสมตามสถานการณ
A หรือ 25 คะแนน
ใชคาํ ศัพทถูกตองเทียบเทาเจาของภาษา
4. ดานความคลองแคลว (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
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F หรือ 5 คะแนน
เวนระยะการพูดนาน สนทนาตอไมได
E หรือ 7 คะแนน
พูดซ้ํามากแมจะเปนประโยคสั้น ๆ
D หรือ 9 คะแนน
เวนระยะบอย พูดไมจบประโยค
C หรือ 11 คะแนน เวนระยะการพูดบางเพื่อหาศัพทหรือประโยคใหม
B หรือ 13 คะแนน
พูดไดคอนขางคลอง
A หรือ 15 คะแนน
พูดไดคลองแคลวเชนเดียวกับเจาของภาษา
5. ดานความสามารถในการสื่อสาร (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
F หรือ 5 คะแนน
ไมสามารถพูดใหผูฟง เขาใจไดเลย
E หรือ 10 คะแนน
พูดใหผูฟง เขาใจไดเพียงเล็กนอยเปนคํา ๆ
D หรือ 15 คะแนน
พูดใหผูฟง เขาใจไดเพียงบางสวน บางวลี
C หรือ 20 คะแนน
พูดใหผูฟง เขาใจโดยใชประโยคงาย ๆ สัน้ ๆ
B หรือ 25 คะแนน
พูดใหผูฟง เขาใจไดเปนสวนใหญเกือบทัง้ หมด
A หรือ 30 คะแนน
พูดใหผูฟง เขาใจไดทั้งหมด
ผลการประเมิน กําหนดระดับคุณภาพของการสนทนาดังนี้
ดี
หมายถึง ไดคะแนนการพูดระหวาง 80 – 100 คะแนน
ปานกลาง หมายถึง ไดคะแนนการพูดระหวาง 70 – 79 คะแนน
พอใช
หมายถึง ไดคะแนนการพูดระหวาง 50 – 69 คะแนน
ควรปรับปรุง หมายถึง
ไดคะแนนการพูดต่ํากวา 50 คะแนน
สรุปไดวา เกณฑที่ใชในการตรวจใหคะแนนการพูดเพือ่ การสื่อสารนัน้ จะ
แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับจุดประสงคที่ใชในการสอบ ซึ่งเกณฑที่ผวู ดั ความสามารถในการพูดสวน
ใหญใหความสนใจไดแก ความถูกตองของการใชภาษา โดยรวมความถึง การออกเสียง คําศัพท
ไวยากรณ ความเพียงพอของศัพทที่ใชตามเปาหมาย ความเหมาะสมของการใชภาษาและความ
คลองแคลวของการพูด ที่รวมถึงความเร็วและประสิทธิภาพในการสื่อสาร ทักษะการพูดนัน้ มีความ
ยุงยากในการตรวจใหคะแนนมาก ซึง่ จะเห็นไดจากการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของการให
คะแนนแบบมาตราสวนประเมินคาดังกลาว ทั้งนี้ผูตรวจใหคะแนนอาจจะยึดแนวการตรวจของผูใ ดผู
หนึง่ เปนหลักได หรืออาจนําแนวการตรวจดังกลาวมาปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับแบบสอบที่สราง
ขึ้นก็ได
ดังนัน้ จากเกณฑดังกลาวทัง้ ของคลาก (Clark) ของสถาบันภาษา (FSI)
และของสํานักทดสอบทางภาษากรมวิชาการ ผูว ิจัยเห็นวาใกลเคียงกัน สําหรับเกณฑของกรม
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วิชาการนัน้ ผูวจิ ัยเห็นวาสอดคลองกับเปาหมายในการประเมินงานวิจัยนี้มากที่สุด เปนเกณฑที่ให
รายละเอียดในทุกประเด็นเหมาะที่จะนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพในการประเมินทักษะทางการพูดที่
ผูวิจัยตั้งความประสงคไว ผูว จิ ัยจึงเลือกเกณฑนี้มาปรับใชในการประเมินงานวิจัยครัง้ นี้
3.5 งานวิจัยเกี่ยวกับการพูด
งานวิจัยในประเทศ
กาญจนา จงอุตสาห (2531 : 61) ไดทําการวิจยั เรือ่ ง “ ระดับความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกาตอนตน “ ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 1-3
จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 300 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ผวู ิจัยสรางขึ้น ตามระดับ
พฤติกรรมการพูดของแวลเล็ต (Valette) ผลการวิจยั พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยูใ นระดับที่ 1 คือ ทักษะกลไก แสดงวา นักเรียนมี
ความสามารถในการพูดภาอังกฤษ อยูในระดับที่ต่ํามาก
ศุลีรัตน ภัทรานนท (2532 : 58) ไดทําการวิจยั เรื่อง “ระดับความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ประชากรเปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่
4- 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 300 คน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถามความสามารถในการพูดที่ผูวิจยั สรางขึ้นตามระดับ
พฤติกรรมการพูดของแวเล็ต ลักษณะของแบบสอบถามจะเหมือนของ กาญจนา จงอุตสาห ตางกัน
ตรงเนื้อหาที่ใชจะตรงกับระดับที่ทาํ การวิจัย ผลการวิจยั พบวา นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ 1 คือ ขั้นทักษะกลไกเทานัน้ แสดงวา
นักเรียนมีความสามารถในการพูดอยูในระดับที่ต่ํามาก
บุหงา คณาวรงค (2536: บทคัดยอ) ไดทําการวิจยั เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการฟง การพูดภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนรู
ภาษาชุมชนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู
กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 80 คน
ผลการวิจยั พบวา ความสามารถทางการฟงภาษาอังกฤษ การพูดภาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธของ
นักเรียนที่ไดรบั การสอนโดยการเรียนรูภาษาชุมชนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานสูงกวานักเรียนที่ไดรบั
การสอนตามคูมือครู
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สุชาติ หลอนกลาง (2536 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจยั เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถดาน
ทักษะการพัง พูดและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 80 คน พบวา 1.ความสามารถดานทักษะ
การฟงพูดภาษาอังกฤษที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนสูงกวาการสอนตาม
คูมือครู 2. ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทีไ่ ดรับการสอนตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาติโดยใชการตูนกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมทดลองมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวากลุม ควบคุม
อัญชนา ราศี (2538 :บทคัดยอ) และ ทันทิวา สุรวัตร (2540 : 130) ไดทําการวิจยั เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ไดรับการสอนตาม
หลักกิจกรรมการสื่อสารของ คีธ จอหนสัน (Keith Johnson) และการสอนตามคูมอื ครู ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบสอบถามความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษตามหลัก
กิจกรรมการเพื่อการสื่อสารของคีธ จอหนสัน (Keith Johnson) พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
หลักกิจกรรมเพื่อการสื่อสารของคีธ จอหนสัน (Keith Johnson) มีความสามารถในทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษสูงกวาการสารตามคูมือครู
พรศรี ใจงาม (2534 : 128) ไดทําการวิจยั เรื่อง “ ความสัมพันธระหวางความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเอง กับ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง” ตัวอยางประชากรคือนักศึกษาเอกพละศึกษาชั้นปที่ 1 จากวิทยาลัยพละ
ศึกษา 8 แหง จํานวน 320 คน เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบวัดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของ
นักศึกษา และแบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ผลการวิจยั พบวา ความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยพละศึกษาไมมคี วามสัมพันธกับความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ
สมบัติ สิริคงคาสกุล (2539 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจยั เรื่องผลของการสอนกลวิธีในการ
สื่อสารที่มีตอความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ ตัวอยางประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอน 12 แผน แบบสังเกต
กลวิธที ี่ใชในการสื่อสาร แบบทดสอบความสามารถในการพูด ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนกลวิธีในการสื่อสารมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกวานักเรียนที่
ไดรับการสอนแบบปกติ
มุกนัดดา พิทักษมหาเกตุ (2533 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การสรางสื่อการสอนพูด
ภาษาอังกฤษสําหรับพระภิกษุไทย”กลุมตัวอยางเปนพระนิสิตระดับปริญญาโทสาขาระพุทธ
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ศาสนาและสาขาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2532 จํานวน 18 รูป จากกลุม ประชากรทัง้ หมด 49 รูป โดยวิธีการรับสมัคร
พระที่สนใจพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือสือ่ การสอนพูดภาษาอังกฤษใน
รูปแผนการสอน และแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด ผลการวิจยั พบวา พระนิสิตกลุม
ตัวอยางมีพฒ
ั นาการความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงขึน้ กวาเดิมหลังการเรียนจากสื่อการ
สอนพูดภาษาอังกฤษ
แตในระดับที่แตกตางกันโดยสามารถทําคะแนนการทดสอบการพูด
ภาษาอังกฤษหลังเรียนจากสื่อการสอนพูดไดสูงกวาเดิม อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .01
รุงดาว จารุภมู ิ (2541 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษโดยการใชกิจกรรมที่แตกตางกันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาเลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2540
จํานวน 72 คน เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยคือแบบทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษใน
ลักษณะกิจกรรม ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางทีท่ ํา
กิจกรรมสัมภาษณสูงกวากิจกรรมที่การพูดบรรยายเหตุการณจากภาพ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยภายในประเทศดังกลาวขางตน
สามารถสรุปไดวา
ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนไทยอยูในเกณฑตา่ํ อีกทัง้ ปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ ก็ไดมีการนําแนวทางการแกปญหามาใชหลายวิธี อาทิ การสรางสื่อหรือกิจกรรม
การใชวิธีสอนแบบตาง ๆ การปรับวิธกี ารสรางแบบทดสอบ จากแนวคิดเหลานี้ ผูวิจัยสนใจการ
พัฒนาแบบฝกทักษะการพูดที่กระตุนความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ผูวิจยั จึง
เลือกที่จะพัฒนาแบบฝกทักษะการพูดแจสแชนท จากหลักการและแนวคิดเรื่องทวงทํานองจังหวะ
ทางธรรมชาติของภาษาอังกฤษแลว
แบบฝกแจสแชนทนาจะชวยแกปญหาและพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยได โดยใชการสอนและการจัดกิจกรรมการ
พูดตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งจากงานวิจัยตาง ๆ ที่ผา นมา พบวาเปนวิธกี าร
สอนที่มีผลตอความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
งานวิจัยในตางประเทศ
จากการศึกษาคนควางานวิจยั ในตางประเทศ ที่ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษ ผูวิจยั ไดสรุปไวเปน 3 หัวขอคือ 1.งานวิจยั ที่ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษจากการทํากิจกรรมที่ตางกัน
2.งานวิจยั ที่ศึกษาผลของกิจกรรมที่ใชใน
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แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่มีตอ ความสามารถในการพูด
3.งานวิจัยที่
ศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพของกิจกรรมการพูดตาง ๆ ที่ใชในแบบทดสอบความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งานวิจัยทีศ่ ึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษจากการทํา
กิจกรรมที่แตกตางกัน
แมกกี้ (Mackey 1994 : 67-89) ทําการวิจยั เกี่ยวกับ การศึกษาการใชกจิ กรรมที่มี
ปฏิสัมพันธการพูด ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองจํานวน 30
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจยั เปนแบบทดสอบความสามารถในการพูดที่แบงออกเปน 2 สวน ๆ แรก
เปนแบบทดสอบในลักษณะกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธการพูดมากคือการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
(Informal interview) และการประชุมกับเพื่อน (Peer meeting) สวนที่สองเปนแบบทดสอบทีม่ ี
กิจกรรมปฏิสัมพันธการพูดนอย คือการสัมภาษณโดยใชเทป ผลจากการวิจยั พบวา ความสามาถใน
การพูดของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบในสวนแรกสูงกวาความสามารถในการพูดของ
นักเรียนในสวนที่สอง สรุปไดวา แบบทดสอบความสามารถในการพูดที่มีปฏิสัมพันธการพูดมากจะ
กระตุนความสามารถในการพูดของนักเรียนไดมากกวาแบบทดสอบทีม่ ีปฏิสัมพันธการพูดนอย
โชฮามี (Shohamy 1983 : 527-540) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวฮิบบรู ในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ทีม่ ีระดับความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษตั้งแตระดับตนจนถึงระดับสูง จํานวน 15 คน จากการทําแบบทดสอบที่มีกิจกรรม 2
ลักษณะทีม่ ีรูปแบบการพูดตางกันคือ กิจกรรมการสัมภาษณ และกิจกรรมการรายงานปากเปลา
พบวาแบบทดสอบที่ใชกิจกรรมทั้ง 2 ลักษณะมีผลตอความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
กลุมตัวอยาง กลาวคือ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ไดจากการทํากิจกรรมการสัมภาษณ
สูงกวาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ไดจากการพูดรายงานปากเปลา และการทดสอบที่มี
รูปแบบของการพูดและหัวขอเรื่องในการพูดที่แตกตางกันมีผลทําใหความสามารถในการพูดของ
นักศึกษาแตกตางกันดวย
2. งานวิจัยทีศ่ ึกษาเกีย่ วกับผลของกิจกรรมที่ใชในแบบทดสอบความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษที่มีตอ ความสามารถในการพูด
ไบเก็ต และ พอร็ตเตอร (Bygate and Porter 1991 : 13) ไดทําการทดลองเกี่ยวกับผล
ของความคุน เคยตอกิจกรรมที่มีตอ การสงสารและผลความสามารถในภาษาอังกฤษแตกตางกันและ
ไมไดเปนเจาของภาษา เครื่องมือที่ใชในการวิจยั คือ การสัมภาษณ การบรรยายภาพชุดสัน้ ๆ
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ผลการวิจยั พบวา ความคุนเคยที่มีตอกิจกรรมมีผลตอคะแนนความสามารถในการพูดของนักเรียน
ในดานการใชอนุประโยคตอนักศึกษาคนหนึ่ง ซึง่ กระตุนใหนักศึกษาคนนั้นมีพัฒนาการทางดาน
ภาษาศาสตรมากยิง่ ขั้น และกระตุนใหนกั ศึกษาคนที่ 2 มีความสามารถในการพูดคลองแคลวขึ้น
สวนนักศึกษาคนที่ 3 มีพัฒนาการทัง้ ในดานภาษาศาสตรและความคลองแคลวในการพูด
เอจเซนเบิรก (Ejzenberg 1992 : 364 อางถึงใน รุง ดาว จารุภูมิ 2540) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ความเขาใจในความคลองแคลวในการพูดภาษาอังกฤษของผูที่ไมไดเปนเจาของภาษา และบทบาท
ของแบบทดสอบความสามารถในการพูด
ตัวอยางประชากรคือนักศึกษาในบราซิล
ที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และมีความสามารถในการพูดสูงและต่ํา จํานวน 50 คน เครื่องมือที่
ใชคือแบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษจํานวน 4 ชุด คือ 1 ชุดกิจกรรมการใหบท
สนทนาสําหรับพูดคนเดียว 2 ชุดกิจกรรมไมใหบทสนทนาแบบพูดคนเดียว 3 ชุดกิจกรรมการใหบท
สนทนาสําหรับพูด 2 คน และ 4 ชุดกิจกรรมการไมใหบทสนทนาสําหรับพูด 2 คน จากการวิจัยพบวา
ความสามารถในการพูดของนักศึกษาที่ไดจากการทํากิจกรรมแบบพูด 2 คน สูงกวา ความสามารถ
ในการพูดของนักศึกษาที่พูดคนเดียว เนื่องจากวามีการพูดปฏิสัมพันธกัน และการใหบทสนทนากับ
นักศึกษาทั้งในแบบพูดคนเดียวและพูด 2 คน นักศึกษาสามารถพูดคําและประโยคไดเร็วขึ้นแตไมมี
ผลตอความคลองแคลวในการพูดของนักศึกษา
อัลคารา (Alcala 1994 : 210) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ กิจกรรมที่กระตุนความสามารถ
มาลา และผลกระทบของตัวปอนที่ไดจากการสอน โดยเปรียบเทียบกิจกรรมกระตุนการพูด
ภาษาอังกฤษ ระหวาง กิจกรรมการทําใหประโยคสมบูรณ กับการสัมภาษณแบบมีการเตรียมการ
และการเลาเรือ่ งที่ดูจากวีดีโอ ทําใน 2 รูปแบบ คือการพูดและการเขียน กลุมตัวอยางซึง่ เปน
นักศึกษาที่เปนเจาของภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย อิลลินอยส จํานวน 44 คน ผลของการวิจัย
สรุปวาการสอนโดยกิจกรรมกระตุนการพูดที่แตกตางกันมีผลตอความสามารถในการพูดของผูเรียน
และความแตกตางของความสามารถในการพูดของผูเรียนจะขึน้ อยูกบั เทคนิควิธีการที่ใชในการ
กระตุนกระพูดและทักษะทีต่ องการใชในการสื่อสาร
3.งานวิจัยทีศ่ ึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพของกิจกรรมการพูดตาง ๆ ที่ใชใน
แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
แมดเซน (Madsen 1981 : ) ไดทําการวิจยั เชิงสํารวจเรื่อง การจําแนกประเภทของ
แบบทดสอบความสามารถในการพูด โดยศึกษาแบบทดสอบความสามารถในการพูด จํานวน 100
ฉบับผลการวิจัยพบวามีการพัฒนาการทดสอบการเตรียมการและการใชแบบทดสอบความ
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สามารถในการพูดในลักษณะตาง ๆ เชน ขัน้ ตอน พืน้ ฐานความรูเดิมของผูเขารับการทดสอบ เกณฑ
การประเมินผลที่เลือกใช และจุดประสงคของการใชจากแบบสอบหลาย ๆ ประเภท คือ การ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ การแสดงบทบาทสมมติ การอานออกเสียง การพูดบรรยาย
เหตุการณจากภาพ ผลการวิจัยสรุปวา วิธีการทีน่ ิยมในการใชทดสอบความสามารถในการพูดคือ
การใชแบบทดสอบหลายวิธพี รอมกัน แตแยกประเมินผลและผูทดสอบควรเลือกใชแบบทดสอบตาม
จุดประสงคของการใช
แสตนฟลด (Standfield 1990 : 20) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการ
กระตุนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ที่เรียกวา การสัมภาษณกระตุนความสามารถในการ
พูดหรือ SOPI (simulated oral proficiency interview) ซึ่งอยูในรูปของแบบทดสอบที่เปนการ
บันทึกเทป ประกอบดวย 6 สวน คือ สวนแรกเปนคําถามเกี่ยวกับประวัติสวนตัวสามสวนตอมาผู
ทดสอบจะตองพูดจากภาพ และอีกสองสวน ผูทดสอบจะพูดจากหัวเรื่องหรือสถานการณที่เลือก
ผลการวิจยั ปรากฏวา SOPI เปนเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงในการประเมินความสามารถในการพูด
ของผูเรียนได
จากงานวิจยั ในตางประเทศดังกลาวขางตน สรุปไดวาทักษะการพูดเปนทักษะที่สําคัญ
และผูเรียนตองการเรียนมากที่สุด สวนปญหาทีท่ ําใหความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนต่ํานั้นเกิดจากวิธีการสอนของครูรวมทั้งปญหาการขาดสื่อวัสดุอุปกรณประกอบการสอน ซึ่ง
ทั้งนี้ปญหาดังกลาวสอดคลองกับปญหาทีเ่ กิดขึ้นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
เชนกัน
4. แจสแชนท (Jazz Chant)
แจสเปนดนตรีของชาวอเมริกันโดยแท แตผูริเริ่มรูปแบบดนตรีแจสไดแก ชนผิวดําชาว
อเมริกัน ซึ่งเปนชนชาติอัฟริกัน ลักษณะโดยทั่วไปของแจส คือ ดนตรีที่ใชการสรางสรรคแบบอิมโพร
ไวเซชั่น การใชจังหวะขัด จังหวะตบที่สม่าํ เสมอ และสีสันที่โดดเดนรวมทัง้ ลักษณะเฉพาะของการ
บรรเลงดนตรี แมวา แจส เปนคําที่เริ่มใชกนั ประมาณป ค.ศ. 1917 แตดนตรีแจสเริ่มไดยินกันมาแลว
เมื่อประมาณ ค.ศ. 1900 ดวยเหตุที่ดนตรีแจสเปนดนตรีที่แสดงกันสด ๆ ไมมโี นต จึงไมมีหลักฐาน
ใด ๆ เหลืออยูใ หทราบวาดนตรีแจสมีกําเนิดมาเมื่อใดอยางแนชัด
4.1 ประวัติและประเภทของดนตรีแจส
ดนตรีแจสในระยะแรกเปนผลจากการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีของอัฟริกา
ตะวันตก อเมริกาและยุโรป ชนผิวดําอเมริกันในระยะแรกที่ถกู นํามาในประแทศสหรัฐอเมริกาใน
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ฐานะทาสมากประเทศแถบอัฟริกาตะวันตก เชน กานา และไนจีเรีย ดนตรีของชาวอัฟริกนั แถบ
ตะวันตกที่เปนตนกําเนิดของดนตรีแจสมีลักษณะการสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่น การเนนจังหวะ
กลองและจังหวะทีซ่ ับซอน นอกจากนี้ลกั ษณะที่เรียกวา การโตตอบหรือ Call and respond เปน
ลักษณะของเพลงแถบอัฟริกันตะวันตก ซึ่งพบไดในเพลงแจสคือการรองโตตอบของนักรองเดียวกับ
กลุมนักรองประสานเสียง
หรือการโตตอบกันของเครื่องดนตรีเดี่ยวหรือกลุม เครื่องดนตรีเดี่ยว
ลักษณะการโตตอบนี้พบไดเสมอในเพลงสวดในโบสถของชนผิวดําอเมริกัน ในยุคเริ่มตนนี้ดนตรีของ
ชนผิวดํามีอิทธิพลตอรูปแบบของดนตรีแจสมากไมวาจะเปนเพลงประกอบการทํางาน
เพลง
ประกอบปริชวลส (Spirituals) เพลงสวดกอสเปล (Gospel hymns) และเพลงเตนรําประเภท
เคกวอลค เปนตน ดนตรีเหลานี้สว นใหญสูญหายไปหมดเนื่องจากไมมีการบันทึกเปนตัวโนตไว
ในชวงเวลาปลายศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที่ 20 ดนตรีแจสเริ่มพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาจากดนตรีของอัฟริกัน ศูนยกลางดนตรีแจสในชวงแรกนี้อยู ณ เมืองนิวออรลีน ซึง่ เปนเวลา
ประมาณ 1900 ถึง 1917 ดนตรีแจสที่เมืองนิวออรลีน ทีร่ ูจักในนามของ ดิกซีแลนด ลักษณะดนตรี
แจสแบบดิกซีแลนดประกอบดวยผูเลนประมาณ 5-8 คน เครื่องดนตรีที่เลนทํานอง ไดแก คอริเนท
หรือทรัมเปท โดยมีคลาริเนทและทรอมโบนเลนประกอบในลักษณะของการสอดประสานทํานอง ใน
ระยะตอมามีการเพิม่ แซกโซโฟนเขาไปในวงดวย สวนเครื่องประกอบทํานองใหนา สนใจ ไดแก กลอง
ชุด เปยโน บันโจ กีตาร หรือทูบา การบรรเลงใชอิมโพรไวเซชั่นโดยตลอด
โดยสรุป แจสเปนดนตรีทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มาในชวงตนศตวรรษที่ 20 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยชนผิวดํา ตนกําเนิดของดนตรีแจสมาจากดนตรีพนื้ เมืองของชาวอัฟริกันตะวันตก
ดนตรีของอเมริกันเองและดนตรีจากยุโรป จากแรกไทม และบูลส ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ตอชวง
ตนของศตวรรษที่ 20 แจสเริ่มมีวิวฒ
ั นาการขึ้น โดยมีกําเนิดที่เมืองนิวออรลีน แจสยุคนี้เรียกวาดิกซี
แลนด ลักษณะของแจส คือ การบรรเลงแบบอิมโพรไวเซชั่น จากทํานองหลักที่มีอยูและใชจังหวะขัด
การประสานเสียงแปลก ๆ ทําใหดนตรีแจสมีเอกลักษณเดนชัด แจสมีการพัฒนาเรื่อยมาจากยุคแรก
ทําใหเกิดแจสในรูปแบบตาง ๆ กัน
4.2 ลักษณะดนตรีแจส
ดนตรีแจสมีลักษณะแตกตางกันไปหลายประเภท เชนเดียวกับดนตรีในศตวรรษที่
20 ซึ่งมีหลายรูปแบบดังกลาวแลว เปนการยากที่จะกลาวถึงลักษณะดนตรีแจสใหครบถวนเนื่องจาก
ดนตรีแจสมีหลายประเภท สิ่งทีก่ ลาวตอไปนี้เปนเพียงลักษณะทัว่ ๆ ไปของดนตรีแจส
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1. สีสัน ดนตรีแจสมักบรรเลงดวยวงขนาดเล็กประมาณสามถึงแปดคน ที่เรียกวา
วงคอมโบ หรือวงลักษณะใหญขึ้นมาที่เรียกวา บิกแบนด ซึง่ ใชนกั ดนตรีประมาณ 10-20 คน
โครงสรางสําคัญของการบรรเลงคือ เครื่องทําจังหวะ ซึง่ จะเลนจังหวะในลักษณะเดียวกับ บาสโซ
คอนตินิวโอของเพลงในยุคบาโร ในสวนนี้มักบรรเลงดวย เปยโน เบส และเครื่องตี บางครั้งอาจมี
บันโจ หรือกีตารดวย เครื่องทําจังหวะเหลานี้ชว ยทําใหการประสานเสียงนาสนใจขึ้นดวย ดนตรีแจส
ยุคใหมมักมีผบู รรเลงเครื่องทําจังหวะที่ใชเครื่องดนตรีนานาชนิด รวมทัง้ การใชมือทําใหเกิดเสียง
ตาง ๆ ดวย
เครื่องดําเนินทํานองหรือเครื่องดนตรีเดี่ยวที่ใชแสดงความสามารถของผูบรรเลง
ดนตรี มักประกอบดวยเครือ่ งดนตรีประเภทเครื่องลมไม และเครื่องลมทองเหลือง ไดแก คอรเนท
ทรัมเปท แซกโซโฟน ทัง้ สีช่ นิดคือ โซปราโน อัลโต เทเนอรและบาริโทน คลาริเนท ไวบราโฟน
ทรอมโบน และเปยโน นอกจากนี้ยังใชมูททําใหไดสีสันของเสียงตาง ๆ ออกไปอีก แนวการบรรเลง
เครื่องดนตรีเหลานี้ของผูบรรเลงแตละคนมักจะไดสีสันเฉพาะตัว ทําใหผูฟง เพลงประเภทแจสทราบ
วาเพลงที่ฟง นัน้ ใครเปนผูบรรเลง ซึง่ ตางไปจากดนตรีคลาสสิกที่ผบู รรเลงพยายามบรรเลงใหตรง
ตามความตองการของผูประพันธเพลงหรือโนตที่ปรากฏอยู
ดังนัน้ การแยกเสียงทรัมเปทของผู
บรรเลงเพลงเดียวกันสองคนในการบรรเลงเพลงแจส จะงายกวา การบอกความแตกตางวาใคร
บรรเลงทรัมเปทเพลงเดียวกันระหวางผูบรรเลงสองคนทีบ่ รรเลงเพลงคลาสสิก
2.การสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่น ลักษณะสําคัญประการหนึง่ ของดนตรีแจสคือ
การสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่นคือการคิดทวงทํานองจังหวะหรือประสานเสียงในขณะบรรเลง
อยางไรก็ตามดนตรีแจสมิไดเกิดขึ้นโดยการสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่นทัง้ หมด สวนใหญดนตรี
แจสมักประกอบดวยการบรรเลงจากการประพันธประกอบกับการอิมโพรไวเซชัน่
อยางไรก็ตาม
กาอิมโพรไวเซชั่นจัดเปนเอกลักษณสําคัญของดนตรีแจส
3.จังหวะ ทํานอง และเสียงประสาน จังหวะขัด (Syncopation) และจังหวะสวิง
เปนลักษณะจังหวะเดนของดนตรีแจส สวิงเกิดจากการบรรเลงจังหวะตบผนวกกับความรูสึกเบาหรือ
ลอยความมีพลังแตผอนคลายในที และการรักษาจังหวะสม่ําเสมอ โดยปกติเครื่องตี เชน กลอง ฉาบ
และเบสบรรเลงจังหวะตบ อัตราจังหวะของเพลงแจสมักจะเปนลักษณะสําคัญประการหนึง่ ของ
ดนตรีแจส คือ การสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่น คือการคิดทวงทํานอง จังหวะ หรือการประสาน
เสียงในขณะบรรเลงอยางไรก็ตามดนตรีแจสมิไดเกิดขึ้นโดยการสรางสรรคแบบอิมโพรไวเซชั่น
ทั้งหมด สวนใหญดนตรีแจสมักประกอบดวยการบรรเลงจากการประพันธประกอบกับการอิมโพรไว
เซชั่น อยางไรก็ตามการอิมโพรไวเซชั่นจัดเปนเอกลักษณสําคัญของการบรรเลงดนตรีแจส
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ปกติการอิมโพรไวเซชั่นเกิดขึ้นโดยผูบรรเลงดนตรีแปรเปลี่ยนทํานองหลักไป ฉะนั้นรูปแบบของการ
บรรเลงจึงเปนธีมและแวริเอชั่น กลาวคือการบรรเลงจะเสนอทํานองหลักกอน จากนั้นเครื่องดนตรี
เดี่ยวบางชิน้ จะแปรเปลี่ยนทํานองโดยการอิมโพรไวเซชัน่
บางครั้งการแปรเปลี่ยนทํานองอาจเปน
การบรรเลงรวมกันของเครื่องดนตรีเดี่ยวสองหรือสามชิ้น แตละตอนของการแปรเปลี่ยนและทํานอง
หลักมีชื่อเรียกเฉพาะวาคอรัส (chorus) ดังนัน้ เพลงนัน้ อาจจะมี 4-6 ตอนหรือ 4-6 คอรัส เปนตน
โดยตอนแรกเปนการเสนอทํานองหลักกลุม 4 จังหวะ คือ 4-4 แตจังหวะเนนแทนที่จะลงที่จงั หวะ 1
และ 3 กลับลงที่จงั หวะ 2 และ 4 สวนจังหวะขัดจะลงหนักระหวางจังหวะตบทัง้ สี่นอกจากนีก้ าร
บรรเลงจริง ๆ มักจะมีการยืดคาตัวโนต ไมไดลงจังหวะตามที่เขียนเปนโนตดนตรีเสียทีเดียว เชน โนต
ที่บันทึกเปน (ตัวโนต)อาจบรรเลง(ตัวโนต)กลาวอีกนัยหนึง่ คือการบันทึกดนตรีแจสเปนโนตเพลงที่
ถูกตองจริง ๆ เปนสิ่งที่กระทําไดคอนขางยาก ดวยจังหวะการบรรเลงดังกลาวนี้
ลักษณะของดนตรีแจสหลัง 1950 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางมาก เนื่องจาก
การพัฒนาไปของเครื่องดนตรีตาง ๆ และแนวคิดของผูสรางสรรคดนตรีแจส ไมวา จะเปนเรื่องของ
จังหวะ การประสานเสียง รูปแบบและสีสัน เชน มีการนําเครื่องดนตรีบางชนิดเขามาผสมวง เชน
ฟลูท ฮอรน เชลโล การใชเสียงอิเลคทรอนิส เปยโน เปนตน เกิดรูปแบบดั้งเดิม เชน ดิกซีแลนด
บีบอบ บลูสกย็ ังอยูและเปนที่นยิ มของผูฟ ง ไมเสื่อมคลายเชนกัน
4.3 พลังของจังหวะ The Power of Rhythm
ดร.โอลิเวอร แซ็คส จินตกวีผมู ีความชํานาญเรื่องเวชภัณฑได เขียนเลา
ประสบการณสวนตัว เปนบทละครในเรือ่ งพลังของจังหวะดนตรีและเพลง (Graham 1992:1-18)ใน
การปฏิบัติการปนเขาที่ประเทศนอรเวยและไดรับบาดเจ็บ เขาพบตัวเองลอยเควงควางอยูจากบน
ภูเขา และอยางรวดเร็วนัน้ เอง ก็แววไดยินเสียงดนตรี จังหวะและทวงทํานองเพลง เขาจําไดวา
ดนตรีนั้นเองสรางพลังใหบงั เกิดแกเขา ทวงทํานองทําใหเขาไดพยายามตะเกียกตะกายจากพื้นดิน
จนกระทั่งไดพบความชวยเหลือสําหรับ ดร.แช็ค ดนตรีชวยใหเขาปลอดภัยจากการตกเขา และใน
ทํานองเดียวกันสําหรับบทเรียนของเรา พลังแหงจังหวะและดนตรีในเพลงสามารถนําความชุม ชืน่
อบอุน ความเปนมิตรในยามที่เขาอยูในระหวางทางแหงการเรียนภาษาใหม
จังหวะเสียงหนักเบาและทวงทํานองไมใชสิ่งเสริมแตงหนาเคก แตมันเปนหัวใจ
สําคัญของการเรียนภาษาทุกระดับ ถาไมมีสิ่งนี้แลว ประดุจปราศจากเคกไมสามารถนําเอาความ
หมายความเขาใจ ความเขาถึงภาษาอยางแทจริงได ไมประสบความสําเร็จ
4.4 ความหมายของแจสแชนท
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แจสแชนท คือ การนําเสนอทวงทํานองธรรมชาติของภาษา การแสดงออกของ
ธรรมชาติทางภาษา เปนการเชื่อมของจังหวะของการพูดภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกัน อันจะเปน
การนําไปสูวฒ
ั นธรรมของจังหวะอเมริกนั
Jazz ซึ่งแครอลีน เกรแฮม นักการศึกษาชื่อดังชาว
อเมริกันเปนผูค นพบและนํามาปรับใชจนประสบผลสําเร็จอยางกวางขวางในวงการศึกษาเปนคน
แรก จนปจจุบันแพรหลายไปทั่วโลก และยังเปนที่ยอมรับโดยทัว่ ไปถึงประสิทธิผลในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะดานฟง-พูด
แจสแชนท เปนสวนหนึง่ ของภาษาแมที่แสดงออกถึงความเอาใจใสเปนพิเศษใน
ธรรมชาติของภาษาแมที่ติดตัวเรามาตัง้ แตเกิด ซึง่ มันเปนสิ่งที่สําคัญมาก Jazz Chants ไมมีผล
ตอการประพันธที่จะทําใหรูปแบบเสียไป ตัวอยางเชน จังหวะที่เกิดในจังหวะแร็พ Rap ในเพลง
หรือ ในบทเพลงกลอมเด็ก
จังหวะ การลงเสียงหนักเบา การเนนเสียงในรูปแบบของ Chant เปนความ
เหมาะสมที่ควรจะจําลองแบบไวอยางแทจริง
ในการที่จะทําใหนกั เรียนไดเรียนรูการฟงพูดจาก
ภาษาแบบแผนในธรรมชาติของการสนทนา
4.5 แครอลีน กับ แจสแชนท
แครอลีน แกรแฮม ไดเติบโตขึ้นในเมืองเล็ก ๆ ทางภาคเหนือของแคลิฟอเนีย ร่ํา
เรียนวิชาดนตรีและพอเลนเปยนโนดนตรีในจังหวะ Jazz
ในเวลาตอมาหลอนไดมาที่ New York ในป 1969 และไดเริ่มสอนที่
มหาวิทยาลัยใน New York ในภาคปกติกลางวัน ตอนกลางคืนแครอลีนเลนเปยโนและรองเพลง
ในไอริสบาร ซึ่งเรียกวา Billy Carroll’s Town Club
ในการรวมตัวกันของ NYU และ Billy Carroll’s นั้นจะเปนหนทางนําพาแครอลีน
ไปคนพบความสัมพันธที่แทจริงระหวางจังหวะของภาษาในขณะที่มกี ารพูด สอน และเลนดนตรี
ครั้งแรกแครอลีนไดแตงคําประพันธที่เชื่อมโยงกันเมื่อแครอลีนไดยินใครคนหนึง่ พูด
วา “Gee”
Gee , it’s good1 to see2 you. You3 look won4derful
หลอนไดสดับวลีนนั้ อยางชัดเจนและจับจังหวะที่เปน 1 – 2 – 3 – 4
หลังจากนั้น แครอลีนเริ่มที่จะพยายามสังเกตภาษารอบ ๆ ตัวหลอนอยาง
ระมัดระวัง เริม่ ที่จะจับจุดของจังหวะการตี เขียนลงเปนตัวอยางและไดนําเสนอสิง่ เหลานี้ใหกับเด็ก
ๆ ของหลอนในการทํากิจกรรมการพูด การเคาะจังหวะลงบนโตะ ในที่สุดแครอลีนก็ได
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ประจักษในอุปกรณชิ้นนีว้ าสามารถถายทอดไดอยางดีในรูปแบบของ Jazz Chant ซึ่งก็คือ
ธรรมชาติของภาษาอยางแทจริง
ในการพูดในชีวิตประจําวัน การพูดเล็ก ๆ นอย เจาของภาษาจะพูดในทุก ๆ
สถานการณทกุ วัน พูดกันถึงสภาพดินฟาอากาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ฯลฯ สิ่ง
เหลานี้เปนตนกําเนิดไดดีในรูปแบบที่แทจริงของ Jazz Chants
*

ตัวอยาง

*

*

*

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

*

*

*

It certainly is. It ‘ s a beautiful day.
แครอลีน ไดยินภาษาของ Jazz Chants ในทุกหนทุกแหง เชน ในการสั่งอาหาร
การกลาวลา การขอโทษ การทําตารางเวลา / วินาที ในลักษณะแบบสั้น ๆ นี้ ในทุกสิ่งทุกอยาง
จะสามารถเปนไปไดในการเริ่มตนของ Jazz Chants.
4.6 การใช Jazz Chants ในหองเรียน
แครอลีน ไดเริ่มตนสอน Jazz Chants ในหองกอนแลวใชเวลาประมาณ 2 – 3
นาที ในการ oral repetition โดยการปรบมือ หรือการเคาะจังหวะบนโตะ
แครอลีนไดนําเอา Jazz Chants มาจากบทเรียนหรือในหนังสือเรียนนัน้ เอง
หลอนไดใช Chants ตลอดเวลาเรียน เมื่อไหรทแี่ ครอรีนตองการเปลี่ยนบรรยากาศ ก็จะดึง
Chants ในบทเรียนออกมาสอน จะเปนการเพิม่ พลังและเราความสนใจของผูเรียนเพิม่ มากขึ้นเปน
ลําดับ หรือจะเลือกฝกการออกเสียงหรือหลักไวยากรณก็ได
แครอลีนไดใชเวลามากกวา 5 นาทีในการสอน Jazz Chants ในหองเรียน Jazz
Chants อาจจะใชเสริมในเรื่องของโครงสรางทางภาษา หนาที่ของภาษา การฝกปฏิบัติการทาง
เสียง การเนนคํา และรูปแบบความหนัก - เบาของเสียง รวมทัง้ การพัฒนาคําศัพท
4.7 การลงจังหวะและการเลือกทวงทํานอง
การกําหนดทํานอง การนับจังหวะ 1 , 2 , 3 , 4 บอย ๆ แครอลีนเริ่มตนดวยการ
ปรบมือ เคาะนิ้วมือยางเร็ว หรือเคาะจังหวะลงบนโตะ บางบทเรียนก็จะใหนักเรียนเคาะจังหวะไป
พรอม ๆ กับหลอน เพื่อเนนถึงทวงทํานอง
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ขอสังเกต การตีจังหวะครัง้ แรกของ Jazz Chants อาจจะไมใช คําแรก ของ
Chants เสมอไป การตีจังหวะครั้งแรกจะตกลงบนคําที่ลงเสียงเนนหนักตัวแรก (first stressed
word) ไมใชอักษรตัวแรก
1
2
3
4
Example
This is mine.
That’s yours!
Don’t touch mine! Get your own!
This is mine!
That’s yours
This is mine! That’s yours. That’s yours. That’s yours.
1
2
3 4
Example
Wake up! Wake up-What time is it?
Wake up! Wake up-What time is it?
You have to get up!-I don’t want to get up.
You must get up!-I don’t want to get up
Example

What’s your name?
Where are you from?
How much does it cost?
It costs a lot.

ครูอาจใชเครื่องเคาะจังหวะงาย ๆ ในหองเรียน ตัวอยางเชน tambourine หรือ
ไมเคาะ หรืออาจใหนักเรียนออกแบบเสียงจังหวะให Class Chants บางครั้งแครอรีนใชคียบอรด
ไฟฟา ตัง้ จังหวะนัน้ ไว เพื่อที่จะใหนักเรียนฟงเสียง Background ของการตีจงั หวะ Jazz Chants
เทป Jazz Chants ก็สามารถใชอยางไดผล และสามารถใหความตื่นเตนในการ
สอนในหองเรียนได แครอรีนไดใชเทปตนแบบดนตรีคลาสสิก Jazz ในป 1930 และ 1940
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รวมทัง้ ตนฉบับ Benny Good – man , Duke . Ellington , Lionel Hampton และ Tommy
Dorsey
สาเหตุที่แครอลีนเลือกดนตรีJazz เพราะหลอนพบวามันเขากับทํานองเสียงพูดได
อยางพอดีและนาสนใจ
และถาครูผูสอนจะเลือกใชเสียงดนตรีที่ทนั สมัยขึน้ มาบรรเลงประกอบ
รวมกับจังหวะ กิจกรรม Jazz Chant ก็จะนาสนใจ ถาจะเลือกจังหวะ Rock and Roll หรือ
จังหวะละติน หรือดนตรีเตนรํา ทุกจังหวะที่คุณเลือกขอใหลงจังหวะได 4 หองและมีทว งทํานองที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของภาษาอังกฤษ โดยไมจําเปนทีค่ ุณตองรองไดเลย
4.8 วิธกี ารเขียน Jazz Chants (How to write a Jazz Chant)
ลําดับแรกในการเขียน Chant จะตองทําความเขาใจ (Clear sense) กับสิ่งที่
คุณตั้งเปาหมายหรือจุดประสงคไว นั้นคือ ถาคุณตองการที่จะเนนในเรื่องของไวยากรณ เสียง
หนาที่ของภาษา หรือคําศัพท คุณตองเลือกกอนวาจะสอนอะไร และจะตองตัดสินใจเริ่มที่จะสอน
ในเรื่องนัน้ ๆ แลวเริ่มดําเนินการประพันธ Chants เอง
ตัวอยางเรื่องของ Command Respond
by using simple present to indicate condition
ลําดับที่ 1 เขียนประโยคทีเ่ ลือก
My feet hurt. Take off your shoes! .
ลําดับที่ 2 เคาะ 1,2,3,4 และพูดประโยคพรอมใสจุด Beat ลงบนคําที่เปน Key
Words จงจําไววา จังหวะแรกตองไปลงที่เสียงเนนหนักตัวแรก ซึ่งอาจไมใชตวั อักษรตัวแรกใน
ประโยค ขึ้นอยูกับความหมายที่ผพู ูดตองการจะเนน ซึง่ สามารถลงจังหวะไดหลายแบบ
1 2 3
4
My feet hurt! Take off your shoes! .
ลําดับที่ 3 เขียน คําสั่ง (command) และ เงื่อนไขที่ตอบ (condition)
-take off your shoes
-take off your coat
-put on your shoes
-put on your hat
-my foot hurt
-my head hurt
-It’s hot / cold in here
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ลําดับที่ 4 นําประโยคมาจับคูกัน คุณก็จะไดประโยคพื้นฐานของ Jazz Chants
คุณสามารถแตงไดหลากหลายโดยเปลีย่ น Cue Words และเปลี่ยนตําแหนงของเสียงหนักใน
ประโยคได
Group 1
Group 2
1 2
3
4
My feet hurt.
Take off your shoes!
My feet hurt.
Take off your shoes!
It’s cold in here.
Take off your coat!
It’s cold in here.
Take off your coat!
My head hurts.
Take off your hat!
My head hurts.
Take off your hat!
Put on your coat!
It’s hot in here.
Put on your coat!
It’s hot in here.
My hands hurt.
Put on your gloves!
ตัวอยางเรื่องของ Past Tense
ลําดับที่ 1 เขียนประโยคทีค่ ุณตองการเลือกมา ซึง่ มี คําบอกเวลา ตัวอยางเชน
1

2

3

4

I went to the movies last night
ลําดับที่ 2 เคาะ 1,2,3,4 และพูดประโยคพรอมทัง้ จุดของจังหวะลงไป
จงจําไววาจังหวะแรกจะไปลงที่เสียงเนนหนักตัวแรก ซึ่งอาจจะไมใชอักษรตัวแรกในประโยค ขึ้นอยู
กับความหมายที่ผพู ูดตองการจะเนนซึง่ สามารถลงจังหวะไดหลายแบบ
ลําดับที่ 3 ประโยคคําถาม
1

2

3

4

Where did you go?
ลําดับที่ 4 นําประโยคคําถามและคําตอบมาจับคูก ัน แลวคุณจะไดประโยค
พื้นฐานของ Jazz Chant 2 ประโยค คุณสามารถแตงไดหลากหลายโดยเปลีย่ น Question
Word ในคําถามจาก Where เปน When ฯลฯ และเปลีย่ นตําแหนงของเสียงหนักในประโยค
คําถามนัน้
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ตัวอยาง
Group One
*

Group Two
*

*

Where did you go last night ?
Where did you go last night ?
Where did you go last night ?

*

I went to the movies.
I went to the movies.
I went to the movies.
*

*

Where did you go?
*

*

I stayed home.
Variation :
First Voice
*

Second Voice

*

*

Where did you go last night?
When did you go?
1

2

Where did you go?

*

*

I went to the movies.
Last
night
3

4

I went to the movies.

4.9 การนําเสนอแจสแชนทในหองเรียน
คําแนะนําในการนําเสนอ Jazz Chants 9 ประการดังนี้
1. อธิบายหนาทีท่ างภาษาของเนื้อหาทีจ่ ะสอน ใชภาษาแมของผูเรียน หรือไมก็
เปนภาษาอังกฤษแบบงาย ๆ ครูควรอธิบายคําศัพทสาํ นวนทีย่ าก ๆ ไปกอน และครูควรจะอธิบาย
วัฒนธรรมทางภาษาที่มีอยูด วย
2. ครูอานหรือเปดเทปบท Jazz Chant ใหนักเรียนฟง 1 ครั้ง
3. ใหนักเรียนพูดตามเฉพาะ ศัพท เสียง โครงสรางที่ยาก
4. ใหนักเรียนพูดตามทีละประโยค ซึ่งสําคัญมากเพราะจะสรางความชัดเจน ใน
เรื่องการเคาะจังหวะ โดยครูใชการนับหรือการปรบมือ หรือการเคาะนิ้ว เปดเทปใหนกั เรียนฟงอีก
1 ครั้ง
5. เปดเทปใหนักเรียนฟงอีก 1 ครั้ง
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6. แบงนักเรียนออกเปน 2 หรือ 3 กลุมก็ได ผลัดพูดกันที่ละกลุม แตละกลุม
ฝกออกเสียงตามครูหรือฝกจากเทปใหคลอง
7. ใหนักเรียนพูดโตตอบกับครู โดยครูไมตองพูดนํา
8. แบงนักเรียนในหองครึ่งหนึง่ ใหฝกพูดกันเองโดยครูไมพูดนํา
ครูเปนเพียงผู
สังเกตการณ และใหคําปรึกษาเทานั้น
9. ฝกในขั้นตอไปโดยใหนกั เรียนเปลี่ยนคํา ประโยค และจับคูพูดที่ละคู (Pair
Work)
ขั้นบอก
สรุป การสอนโดยใชแจสแชนท แบงเปน 3 ขั้นตอนหลักคือ 1.
วัตถุประสงคคอื อธิบายใหผูเรียนไดทราบถึงสิ่งที่จะเรียน (Explain the situational context of the
chant) 2. ขั้นเสนอเนือ้ หา โดยเริ่มฝกใหเลียนเสียงและทวงทํานองจังหวะที่ถูกตองจากเทป
นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบการโตตอบ Call and Respond เนนการพูดลงเสียงหนักเบามีการยืดและ
หดเสียงตามจังหวะโดยการเคาะหรือปรบมือตาม และ 3. ขั้นการฝกและการถายโอน จะกระทํา
ทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา โดยฝกพูดพรอมๆ กัน พูดเปนกลุมและพูดเปนคู ตามลําดับ
4.10 ประโยชนของแจสแชนท
จากการศึกษางานวิจยั ตาง ๆ ยังไมพบ งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับแจสแชนทในทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ ที่พบสวนใหญเปนเรื่องประโยชนในการนําไปใชในการแกปญ
 หาเรื่องการสอน
พูดในหองเรียน ดังเอกสารตอไปนี้ (internet)
I teach ESL at a New York adult education program. We use the
communicative approach. I've now taught levels two to four (out of six), and I believe
students do quite well with that approach, but that when they get to higher levels more
grammar is necessary and more writing experience. One thing that we should stress
more is the learning of idioms, from the beginning on, because students should not get to
a high intermediate level without knowing many of those. English is a very idiomatic
language.
English is also a very rhythmic language. We do not pronounce each
word distinctly as beginners tend to do. We run them together. In fact, we have a beat to
our language that is like music. This is the premise of Carolyn Graham who has put out
several poetry-like "chant" books. Students say them along with a tape and remember
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how to pronounce whole phrases. This gives students the rhythm of the language at an
early stage, and, of course, it's more fun to learn English through songs. These are
spoken songs. I think it's an excellent approach to pronunciation.
In general, though American schools vary widely in their approaches, learning things that
are practical is something that stays with students and is especially effective on the lower
levels. [Mary Lucas: New York, New York]
ภาษาอังกฤษนั้นเปนภาษาที่มีทว งทํานองจังหวะเชนเดียวกันกับดนตรี เราไมได
ออกเสียงคําทุก ๆ ทีละคํา เหมือนอยางทีค่ นเพิง่ ฝกพูดภาษาอังกฤษใหมชอบทํากัน เราออกเสียงคํา
ทุกคําประสานไปดวยกัน เชนเดียวกันกับดนตรี มีทวงทํานองและมีจังหวะ” เปนแนวคิดพืน้ ฐานที่
Carolyn Graham ได แตงและรวบรวม บทกวี หลาย ๆ บท และ หนังสือ chant หลาย ๆ เลม ให
นักเรียนไดพูดไปพรอม ๆ กันกับเทป และ ก็จดจําเอาไปใชวา ควรจะออกเสียงกลุมคําหรือวลีตา ง ๆ
เหลานั้นอยางไร. วิธีการนีท้ ําใหนกั เรียนไดเรียนรูทวงทํานองจังหวะของภาษาตัง้ แตตน ๆ และ
แนนอนที่สุดมันทําใหการเรียนภาษาอังกฤษ นั้นสนุกสนานยิง่ ขึ้น เพราะบทเรียนเหลานัน้ ลวนเปน
spoken songs. ดิฉันเห็นวานี้เปนวิธกี ารสอนที่เยี่ยมมากที่จะฝกการออกเสียง
Classroom applications
Intonation
Intonation, the pitch patterns in a sentence, often presents problems for
students. Notice, for example, that the following sentence can be a statement or a
question, depending upon the intonation: He died yesterday versus He died yesterday?
Sample materials and discussion:
In general, overt teaching of intonation patterns has a somewhat limited
usefulness. Intonation appears to be something that, by and large, students either do or
do not pick up on their own. However, Carolyn Graham's Jazz Chants contains chants
(not songs but chants), which not only are fun but seem to help with intonation. In
addition to their value for teaching intonation, all of the chants also have other
grammatical features that can be exploited. For example, Graham has the following
chant, with the theme of selfishness (Jazz Chants: Rhythms of American English for
Students of English as a Second Language. 1978. Oxford University Press, p. 15):
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Selfish
A:This is mine!
B:That's yours!
A: Don't touch mine!
B:Get your own!
The chant is in clear, non-idiomatic, standard English. In fact, because it is a chant rather
a song, it does not even have the minor distortions of language common to many songs.
ทวงทํานองเสียงสูงต่าํ ในระบบการออกเสียง ในประโยค มักเปนปญหาสําคัญ
สําหรับนักเรียน โปรดสังเกตุประโยคตอไปนี้เปนไดทั้งประโยคบอกเลา และประโยคคําถาม ขึ้นอยู
กับการใชทวงทํานองเสียงสูงต่ํา
เขาตายเมื่อวานนี้ /เขาตายเมื่อวานนี้ใชไหม?
โดยทัว่ ไปการสอนทวงทํานองเสียงสูงต่ําโดยตรงมีขอจํากัด นักเรียนมักจะจําสําเนียงภาษาไมได แต
การใช แจสแชนทชว ยใหเด็กไดเรียนรูลักษณะโครงสรางทางธรรมชาติของภาษาภายในตัว
ตัวอยางเชน บทแจสแชนทเรื่องความเห็นแกตัว (Jazz Chants: Rhythms of American English
for Students of English as a Second Language. 1978. : 15): แจสแชนทเปนบทพูด ไมใชบท
เพลง
สรุปไดวา แจสแชนท มีประโยชนในการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ดวยความพิเศษทั้งดานรูปแบบและการนําเสนอ กลาวคือ มีการใชสญ
ั ลักษณจังหวะในการเนนย้ําที่
สะดุดตา และดานเนื้อหาทีค่ ลาย spoken song ทําใหนกั เรียนไดตระหนักอยางลึกซึ้งถึงธรรมชาติ
ของภาษาตัง้ แตเริ่มเรียนวาการพูดภาษาอังกฤษนัน้ ตองมีการลงเสียงหนักเบาและมีทวงทํานอง
เฉพาะตัวทางธรรมชาติ
การนําทวงทํานองดนตรีของจังหวะแจสมาผสมผสานทําใหการเรียน
ภาษาอังกฤษ นั้นสนุกสนานยิ่งขึ้น
5 แบบฝก
ในการศึกษาที่ผานมา มีผคู ิดคนสื่อการสอนซึ่งเรียกวา นวัตกรรม (Innovation) ขึ้น
มากมาย ทัง้ นี้เกิดจากความพยายามทีจ่ ะแกปญหาการเรียนของผูเรียน รวมทั้งพัฒนาการสอนของ
ผูสอนใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น แบบฝก จัดเปนนวัตกรรมประเภทหนึง่ ที่ไดเกิดขึ้นในวงการ
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ศึกษา เปนเครื่องมือหรือสื่อสําคัญอยางหนึ่งที่ใหผเู รียนไดฝกปฏิบตั ิเพื่อชวยสงเสริมใหเกิดทักษะ
และความแตกฉานในบทเรียน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2525 )
5.1 ความหมายของแบบฝก
จากการศึกษาเอกสารเกีย่ วกับแบบฝกพบวามีผูใหความหมายของแบบฝกไวดังนี้
กันเทอรและคณะ (Gunter et al 1990 : 80) กลาววา แบบฝกมักใชในการให
นักเรียนฝกเรียนดวยตนเอง และแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการทําแกนกั เรียน โดยการให
ครูแสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน เชน ครูใหนกั เรียนทัง้ ชัน้ ชวยกันตอบคําถามขอแรก และครูชวยให
คําแนะนํา จากนัน้ จึงใหนกั เรียนทําดวยตัวเอง และหลังจากนักเรียนทําแบบฝกเสร็จ ครูและนักเรียน
ควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของแบบฝกรวมกัน
พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ (The American Heritage Dictionary 1992 : 641
อางถึงในกฤติกา ปานสีทอง 2539) ไดใหความหมายของคําวาแบบฝกไววา แบบฝกเปนเครื่องมือ
ทางการเรียนชื้นหนึง่ สําหรับนักเรียน โดยในแบบฝกจะประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรม และมี
ชองวางใหนกั เรียนเขียนคําตอบหรือฝกทําบทเรียนในชัน้ เรียน
ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2520 : 146-147) กลาววา แบบฝก หมายถึง สิ่งที่
นักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมทีน่ ักเรียนพึงกระทํา
อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยหรืออาจรวมเลมก็ได
สวัสดิ์ สุวรรณอักษร (2351 : 170) กลาววา แบบฝก หมายถึง แบบฝกทักษะ
เพิ่มเติมภาคปฏิบัติ เมื่อครูไดอธิบายภาคทฤษฎี หรือใหความรูดานเนือ้ หาไปแลว โดยมุงใหนักเรียน
ฝกทําดวยตนเอง เพื่อจะไดมที ักษะหรือความชํานาญเพือ่ ขึ้น
สรุปไดวาแบบฝกคือ เครื่องมือทางการเรียนอยางหนึ่งของนักเรียนที่มงุ ใหนักเรียน
ฝกทําดวยตนเอง เพื่อจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือ
ดานเนื้อหาแลว และในแบบฝกควรประกอบไปดวยคําแนะนําในการทําขอคําถามหรือกิจกรรมและ
ชองวางใหนกั เรียนตอบคําถาม
5.2 หลักการสรางแบบฝก
บัทส (Butts 1974 : 85) ไดเสนอหลักการสรางแบบฝกดังนี้
1. กอนสรางตองกําหนดโครงรางกอนวาจะเขียนแบบฝกเกี่ยวกับเรื่องอะไร
จุดประสงคอยางไร

มี
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2. ศึกษาเอกสารที่เกีย่ วของกับเรื่องที่จะใชสรางแบบฝก
3. เขียนจุดประสงคพฤติกรรมและกําหนดเนื้อหาใหสอดคลองกัน
4. แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย
โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมของผูเรียน และเรียงกิจกรรมหรืองานทีน่ ักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปยาก
5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก
6. กําหนดเวลาทีจ่ ะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม
7. ควรประเมินผลกอนและหลังเรียน
8. สําหรับขั้นตอนในการฝกนัน้ จะเริ่มดวยการทดสอบกอนเรียน แลวใหนักเรียน
ทําแบบฝกเมือ่ จบแบบฝกแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน
ซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 50) เสนอขั้นตอนการสรางแบบ
ฝกไวดังนี้
1. วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาการสอน โดยรวบรวมปญหาจากการการ
ประเมินความตองการของนักเรียน
2. วิเคราะหภาระงาน โดยรวบรวมขอมูลจากทักษะตาง ๆ รวมไปถึงพฤติกรรม
ทางการเรียนและทัศนคติ จากนัน้ จึงวิเคราะหวิธกี ารสอนเพื่อกําหนดวิธีที่ตองการ
3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และกําหนดเกณฑการทดสอบเพื่อใหสมั พันธกับ
จุดประสงค
4. กําหนดกลวิธกี ารสอนหรือสวนประกอบของการสอน เชน ขั้นนํา ขั้นเสนอ
เนื้อหาหรือขั้นการฝกปฏิบัติ
5. เลือกรูปแบบการสอนและสื่อที่จะนํามาสรางเปนแบบฝก
6. วางแผนผลิต พัฒนาสื่อ ตรวจสอบขั้นตอนในการพัฒนาสื่อเพื่อใหสอดคลองกับ
โครงการสอน
7. วางแผนและกําหนดกลวิธีทจี่ ะใชในการประเมินผลขั้นปฏิบัติการ (Formative
Evaluation) รวบรวมขอมูลในขั้นการวัดการเรียนรูรายจุดประสงค เพือ่ นําไปพิจารณาปรับปรุงหรือ
อาจมีการทดสอบใหม
8. วางแผนขั้นตอนในการใชเครื่องมือ
9. ดําเนินการประเมินผลขัน้ สรุป (Summative Evaluation)
10. นําแบบฝกทีผ่ ลิตออกเผยแพร
นอกจากนีบ้ ็อค (Bock 1993 : 3) ใหขอพิจารณาในการสรางแบบฝกดังนี้
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1. กําหนดจุดประสงคใหชัดเจน เพื่อชวยใหนกั เรียนไดทราบถึงจุดมุง หมายของ
แบบฝก
2. ใหรายละเอียดตาง ๆ เชน คําแนะนําในการทําแบบฝก หรือขั้นตอนในการทํา
อยางละเอียด
3. สรางแบบฝกใหมีรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพื่อสรางความเขาใจใหกับนักเรียน
มากที่สุดเชน แบบฝกอาจใชรูปแบบตาง ๆ โดยเริ่มจากการใหนักเรียนตอบคําถามในลักษณะถูกผิด
จนถึงการใหนกั เรียนแสดงความคิดเห็น
4. แบบฝกควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียน
เชน
การใหนกั เรียนเขียน
เรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นลงในตารางหรือแผนภูมทิ ี่กําหนดให
รีฟเวอร ( Rivers 1983) กลาววา ในการสรางแบบฝกทางภาษาที่ดนี ั้น ควรอาศัย
หลักการตาง ๆ ดังนี้
1. แบบฝกควรสรางขึ้นเพื่อที่จะสอนมิใชเพื่อทดสอบวา นักเรียนรูอะไรบาง
2. สิ่งสําคัญทีจ่ ะฝกควรเปนสิ่งทีน่ ักเรียนคุน เคย ซึ่งอาจนํามาจากบทสนทนา การ
อาน หรือการพูดคุยกัน
3. ขอความทีน่ ํามาฝกในแตละแบบฝกควรสั้นเพื่อไมใหนกั เรียนเกิดความยุง ยาก
ใจ
4. แตละแบบฝกควรฝกการออกเสียงใหมากที่สุดเพราะจะชวยสรางนิสยั การออก
เสียงในภาษาไดดี
5. แบบฝกควรเปนแบบที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองที่พงึ ปรารถนาเทานัน้
6. ในแบบฝกที่เกีย่ วกับโครงสรางของภาษาไมควรใชศพั ทมากเกินไป
สรุปไดวา หลักในการสรางแบบฝกประกอบดวย การกําหนดจุดมุงหมายวา
ตองการฝกในเรื่องใด ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรือ่ งที่จะสรางแบบฝก เขียนจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม กําหนดวิธกี ารสอนและสื่อที่จะนํามาสรางแบบฝก และลงมือผลิตและพัฒนาคุณภาพ
ของแบบฝกกอนที่จะนําแบบฝกไปใชจริงหรือเผยแพร
5.3 ประโยชนของแบบฝก
การฝกทักษะทางภาษามีความจําเปนที่ตอ งอาศัยแบบฝก เนื่องจากนักเรียน
จะตองไดรับการฝกหัดทบทวนซ้าํ ไปซ้ํามาจึงจะเกิดการเรียนรูและเกิดความชํานาญในทักษะทาง
ภาษาได
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วนิดา สุขวนิช (2536 : 36) กลาวถึงประโยชนของแบบฝก ดังตอไปนี้
1. แบบฝกเปนสิง่ ที่จัดทําขึน้ อยางเปนระเบียบเปนอุปกรณการสอนที่ชว ยลดภาระ
ของครูไดมาก
2. แบบฝกชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล
เนื่องจากนักเรียนมี
ความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถ
ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น
3. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยมีการฝกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
4. แบบฝกเปนเครื่องชวยใหนกั เรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น
5. แบบฝกชวยเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละบท
6. แบบฝกชวยใหนกั เรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง
7. การใหนักเรียนทําแบบฝกชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน
ซึ่งจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงแกไปปญหานั้น ๆ ไดทนั ทวงที
8. แบบฝกที่จัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือจะชวยใหนกั เรียนไดฝกฝน
เต็มที่
9. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดเวลาในการทีต่ อง
เตรียมแบบฝกหัดอยูตลอดเวลา ในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาลอกแบบฝกหัดจากตําราเรียนหรือ
กระดานดํา ทําใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนทักษะตาง ๆ มากขั้น และแบบฝกทําใหผูเรียนสามารถ
มองเห็นความกาวหนาของตนเอง
ยุพาภรณ ชาวเชียงขวาง (2537 : 16) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา แบบฝก
เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนทีช่ วยลดภาระของครู
ไดมากเพราะแบบฝกเปนสิง่ ที่จัดทําขึน้ อยางมีระบบระเบียบ
แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการไข
ภาษา เปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีขึ้น ชวยในเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคล แบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้แบบฝกชวย
เสริมใหทกั ษะทางภาษาคงทน โดยฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเรื่องนัน้ ๆ ฝกซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
และเนนเฉพาะเรื่อที่ตองการฝก
สรุปไดวา แบบฝกเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการใชภาษา และมี
ทักษะทางภาษาที่คงทน ชวยใหครูประหยัดเวลาในการที่ตองเตรียมแบบฝกหัดอยูต ลอดเวลา และ
ทราบถึงปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชดั เจนขึ้น นอกจากนี้แบบฝกยังชวยใหนักเรียนสามารถ
ทบทวนสิง่ ที่เรียนไปแลวไดดวยตนเอง และทราบถึงความกาวหนาในการเรียนของตน
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5.4 การสรางแบบฝกการพูดเพื่อการสือ่ สาร
ทักษะการพูดเปนทักษะทางภาษาที่ซับซอนและเกิดจากการฝกฝนเปนเวลานาน
ไมใชเกิดจากการเขาใจและจดจํา ( สุมิตรา อังวัฒนกุล 2535 : 167) มีผูเชี่ยวชาญทางการสอน
ภาษาไดกลาวถึงหลักการสราง และ รูปแบบของแบบฝกทักษะการพูด ดังตอไปนี้
แกรนท (Grant 1987 : 100 -101) กลาววา แบบเรียนบางเลมมีแบบฝกที่
เหมาะสมไมเพียงพอ บางครั้งครูจึงจําเปนตองสรางแบบฝกการพูดที่เหมาะสมขึน้ ดวยตนเอง การ
สรางแบบฝกที่ดีจะคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. แบบฝกไมควรยากหรืองายเกินไป ควรกระตุนใหนักเรียนมีความตองการที่จะ
ประสบความสําเร็จ และมีความงายพอทีน่ ักเรียนจะสามารถไดรับความภูมิใจในการพูดของตนได
2. แบบฝกควรมีความเกี่ยวของกับนักเรียนและเนื้อหาวิชาในหนวยการเรียนรู
3. แบบฝกควรมีความเหมาะสมทางภาษาศาสตรและไวยากรณ และทบทวนสาระ
ความรูทนี่ ักเรียนเพิ่งไดเรียนมา
4. แบบฝกไมควรมีเนื้อหายาวเกินไป
5. แบบฝกควรมีความนาสนใจ
สก็อต (Scott 1981 : 70) เสนอขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นบอกวัตถุประสงค ประกอบดวยคําชี้แจงใหผูเรียนไดรูถึงสิ่งที่ตองเรียน
2. ขั้นนําเสนอเนื้อหา ประกอบดวยการเสนอเนื้อหาทีค่ วรอยูในรูปปริบทใหผูเรียน
สังเกตถึงลักษณะภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซึง่ ตองขึน้ กับปริบท เชนผูพูดเปนใครมี
ความรับผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งทีพ่ ูด สถานทีพ่ ูด และ
เนื้อหาทีพ่ ูด มีอะไรบาง
3. ขั้นการฝกและการถายโอน ประกอบดวยกิจกรรมการฝกพูดซึ่งจะกระทําทันที
หลังจากเสนอเนื้อหา อาจฝกพูดพรอม ๆ กัน หรือเปนคู ผูสอนควรใหผฟู งไดยนิ ไดฟงสํานวนภาษา
หลาย ๆ แบบ และเปนสํานวนภาษาที่เจาของภาษาใชจริง ควรสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยาง
อิสระ
จอลลี่ (Jolly 1984 : 4-5) ไดเสนอการจัดลําดับเนื้อหาในแบบฝกดังนี้
1..การแนะนํา คือบทนําที่ระบุวานักเรียนตองพูดอะไรบาง
2. ตัวอยาง คือ ตัวอยางสถานการณจริง และ การใชภาษาที่อธิบายโครงสรางและ
คําศัพท สํานวน ที่จําเปนในการพูดของนักเรียนในขั้นตอไป
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3 การฝก คือใหนกั เรียนฝกพูด เปนกิจกรรมคู หรือกลุมโดยกําหนดสถานการณใน
ชีวิตจริงทีน่ ักเรียนตองใชในการติดตอสื่อสาร
แอบบอทและวิงการด (Abbott and Wingard 1981 : 145-146) กลาววาแบบฝก
แตละแบบฝกมีจุดประสงคที่แตกตางกันและบางแบบฝกมีจุดประสงคหลายประการ อาทิ การใช
ไวยากรณ การใชหนาทีท่ างภาษา อยางไรก็ตามแบบฝกควรใหนักเรียนไดฝกใชหนาที่ทางภาษาที่
เปนจริงและมีความนาสนใจ เชน การเลาประสบการณตาง ๆ การถามตอบเกี่ยวกับขอมูลที่ตองการ
ฟนอกเชียโร และ บรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983 : 141) ไดเสนอ
กิจกรรมการพูดซึ่งผูสอนอาจเลือกใชใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับไดดังนี้
1. ใหตอบคําถาม ซึ่งครูหรือเพือ่ นในชัน้ เปนผูถ าม
2. บอกใหเพื่อนทําตามคําสั่ง
3. ใหนักเรียนถามหรือตอบคําถามของเพื่อนในชั้นเกี่ยวกับชั้นเรียนหรือ
ประสบการณตาง ๆ นอกชัน้ เรียน
4. ใหบอกลักษณะวัตถุ สิง่ ของตาง ๆ จากภาพ
5. ใหเลาประสบการณตาง ๆ ของนักเรียน โดยครูอาจใหคาํ สําคัญตาง ๆ
6. ใหรายงานเรื่องราวตาง ๆ ตามทีก่ ําหนดหัวขอให
7. จัดสถานการณตาง ๆ ในชัน้ เรียน ใหนักเรียนใชบทสนทนาตาง ๆ กันไป เชน
รานขายของ รานอาหาร ธนาคาร เปนตน
8. ใหเลนเกมตาง ๆ ทางภาษา
9. ใหโตวาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ
10. ใหฝกการสนทนาทางโทรศัพท
11. ใหอานหนังสือพิมพไทย แลวรายงานเปนภาษาอังกฤษ
12. ใหแดงบทบาทสมมติ
สรุป แบบฝกทักษะการพูดเพือ่ การสื่อสารควรเปนแบบฝกที่นกั เรียนไดใชหนาที่
ภาษาที่เปนจริง และฝกการออกเสียง คําศัพท สํานวน ที่จะใชในการพูด นอกจากนี้แบบฝกทักษะ
การพูดที่ดี ควรมีความนาสนใจ มีวัตถุประสงคเพื่อการสื่อสาร และรูปแบบการฝก 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นบอกวัตถุประสงค ประกอบดวยคําชี้แจงใหผูเรียนไดรูถึงสิ่งที่ตองเรียน
2. ขั้นนําเสนอเนือ้ หา ประกอบดวยการเสนอเนื้อหาที่ควรอยูในรูปปริบท ให
ผูเรียนสังเกตถึงลักษณะภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซึ่งตองขึ้นกับปริบท เชนผูพูดเปน
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ใครมีความรับผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งทีพ่ ูด สถานทีพ่ ูด และ
เนื้อหาทีพ่ ูด มีอะไรบาง
3. ขั้นการฝกและการถายโอน การฝกจะกระทําทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา อาจฝก
พูดพรอม ๆ กัน หรือเปนคู ผูสอนควรใหผฟู งไดยนิ ไดฟงสํานวนภาษาหลาย ๆ แบบ และเปนสํานวน
ภาษาที่เจาของภาษาใชจริง ควรสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับสถานการณที่
เปนจริง
5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก
จากการศึกษางานวิจยั ตาง ๆ ยังไมพบ งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ ที่พบสวนใหญเปนการสรางแบบฝกทักษะอื่น ๆ คือ ทักษะการเขียน การอาน การ
ฟง และการออกเสียง ดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
อรพิน เลิศสัตยาทร (2531 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝก
ภาษาอังกฤษพาะกิจสําหรับเลขานุการ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)
ชั้นปที่ 3 สาขาเลขานุการ จํานวน 15 คน เครื่องมือวิจยั ไดแก แผนการสอนสําหรับการจัดกิจกรรม
ซึ่งประกอบดวย 4 ทักษะ คือทักษะการจดบันทึกทางโทรศัพท ทักษะการฟงคําสัง่ และจัดบันทึกโดย
สรุป ทักษะการเขียนบันทึกสั้นและทักษะการเขียนจดหมายขอรอง และแบบสอบถามผลการวิจัย
ปรากฏวาคาเฉลี่ยคะแนนของทักษะการจดบันทึกทางโทรศัพท ทักษะการเขียนบันทึกสัน้ และทักษะ
การเขียนจดหมายขอรองและสอบถาม อยูในเกณฑดี คาเฉลี่ยคะแนนของทักษะการฟงคําสั่ง และ
จดบันทึก โดยสรุปนั้นปรากฎอยูในเกณฑปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาแบบฝกมีการเตรียมและใช
อยางมีประสิทธิภาพ และจากผลการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นปรากฎวาสนับสนุนความ
มีประสิทธิภาพของแบบฝกอีกดวย
อรวรรณ ชาญชนบท (2533) ไดพัฒนาแบบการฝกสะกดคําภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนตาบอดชั้นประถมศึกษาปท ี่ 6 และศึกษาความสามารถในการสะกดคําภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่ฝก สะกดคําดวยแบบฝกดังกลาว จํานวน 24 คน ทั้งนี้เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝก
ตามเกณฑทกี่ าํ หนดไวและความสามารถในการสะกดคําภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการฝก สูง
กวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.01
สมใจ สืบวัฒนพงษกุล (2537) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสารสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย อําเภออูทอง จังหวัด
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สุพรรณบุรี กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการฟงของนักเรียน
หลังฝกสูงกวากอนฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
และกฤติกา ปานสีทอง (2540) ไดพัฒนาชุดฝกทักษะการออกเสียงสระและ
พยัญชนะในคําภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑทกี่ ําหนดไว ปรากฏ
วาความสามารถในการออกเสียงของนักเรียนหลังการฝกสูงกวากอนการฝกอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติระดับ .01
งานวิจัยในตางประเทศ
กี (Qi 1994 : 1496A) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของแนวการสอน
ที่รวมการสอนไวยากรณในบริบท ผนวกกับแบบฝกในลักษณะการรวมประโยค (Sentence
Combining) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 โดยแบงเปน 3 กลุม กลุม
แรกเปนกลุมทดลอง กลุม ที่ 2 เปนกลุมควบคุมกลุมที่ 1 กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุมกลุมที่ 2 ในแตละ
กลุมจะไดรับการเรียนการสอนที่แตกตางกัน ผลการทดลองพบวา นักเรียนกลุมทดลองสามารถเพิ่ม
ระดับความรูทางภาษาและไวยากรณไดดีกวากลุมควบคุมทั้งสอง จากผลการทดลองชี้ใหเห็นวา
แบบฝกเปนสวนสําคัญในการสอนไวยากรณใหมีประสิทธิภาพ คือชวยในการทําความเขาใจบริบท
และการฝกอยางสม่าํ เสมอโดยใชแบบฝกจะชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ฮอค (Hauck 1994 อางถึงใน ขวัญใจ จิตบุญ : 2535) ไดวิจัยเปรียบเทียบแนว
การสอนแบบ Whole Language ที่อาศัยการเขาไปมีสวนรวมทางการเรียนของนักเรียนโดยใชแบบ
ฝกการเลาเรื่อง กับแนวการสอนโดยตรงจากครูโดยนักเรียนไมมีสวนรวม กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
โปรแกรมภาษาฝรั่งเศส จํานวน 38 คน กลุม ที่สอนแบบ Whole Language และมีการใหนกั เรียนเขา
ไปมีสวนรวมจะเปนการสอนไวยากรณในแนว Whole Language และใชแบบฝกการเลาเรื่องเปน
การชวยฝกใหกับนักเรียน สวนการสอนโดยตรงจากครูโดยทีน่ ักเรียนไมมีสว นรวม ครูจะเปน
ผูบรรยายโดยอาศัยตําราเรียน โดยไมมกี ารฝกระหวางครูกับนักเรียน ผลจากการเก็บขอมูลพบวา
การสอนแบบ Whole Language ที่ใหนกั เรียนมีสว นรวมในการบรรยายจะชวยใหนักเรียนและครูมี
ปฏิสัมพันธโตตอบกันนานขึน้
แคเนลลัส (Kanellas 1997 : 112) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชแบบฝกรวม
ประโยคแบบประพจน –หนาที่ภาษา (discourse-function sentence combining) กับแบบฝก
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โครงสรางประโยคแบบเกา (traditional syntax) ตอการใชโครงสรางประโยค และคุณภาพงานเขียน
โดยรวมในงานเขียนเชิงอธิบาย (expository writing) ของนักเรียนเกรด 9 โดยใชรูปแบบการทดลอง
แบบมีการทดสอบกอนและหลัง การประเมินการใชโครงสรางประโยคใชเกณฑของฮั้นท (Hunt
1965) และการประเมินคุณภาพงานเขียนพิจารณาจากการเรียบเรียง (organization) กลุมตัวอยาง
คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเทคนิคแหงหนึง่ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
สหรัฐอเมริกา แบงเปนกลุม ทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 46 คนรวม 92 คน ใชเวลาในการ
ทดลอง 8 สัปดาห ในแตละสัปดาหกลุม ทดลองเริ่มตนดวยการทําแบบฝกแผนภูมิความหมาย
(semantic mapping exercises) เพื่อทบทวนเนื้อที่จะนํามาเปนภาระงาน จากนัน้ จึงทํากิจกรรม
รวมประโยคแบบที่มีตัวแนะและแบบเปด (cued and open sentence-combining activity) และ
เมื่อจบแตละบทเรียน
นักเรียนจึงทําแบบทดสอบแผนภูมิความหมายและแบบฝกการเขียนเชิง
อธิบายเชนเดียวกับกลุมทดลอง ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการใช
โครงสรางประโยคและคุณภาพงานเขียนโดยรวมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ .01
โบแลนด (Boland 1981 อางถึงใน สมใจ สืบวัฒนพงษกุล : 2537) ทําการวิจัย
เพื่อออกแบบและสรางสื่อเพื่อใชในการฝกงานดานการฟง-พูดเพื่อการสื่อสาร ซึ่งแบงเวลาเปน 2
ชวง ชวงแรกเปนการศึกษาทฤษฎีเพื่อสรางเครื่องมือสําหรับฝกทักษะการฟง-พูด ชวงหลังเปนการ
ทดสอบเครื่องมือ จากนั้นประเมินผลและปรับปรุงแกไขเครื่องมือ ผลของการวิจยั พบวา กลุม
ตัวอยางมีความสามารถในทักษะฟง-พูดสูงขึ้นหลังการใชสื่อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
เอ็ดเวิรดส (Edwards 1997 : 374A) ที่ไดทําการศึกษาถึงกลวิธีการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษแนวใหมในชัน้ เรียนระดับเกรด 1 และเกรด 2 โดยใชสอื่ การสอนเขียนที่สรางขึ้น กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนเกรด 1 และ 2 จํานวน 175 คน ซึ่งไดใชสื่อการสอนเขียนทั้งที่บานและในชั้น
เรียน ผูวิจยั ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานเขียนของกลุมตัวอยาง และความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางตอกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสรุปไดวา ประการแรก สื่อการสอนเขียนทีห่ ลากหลาย
ชวยใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน และครูควรใชสื่อการสอนที่นา สนใจและสรางสรรคในการสอน
เขียน ประการที่สอง ควรเปดโอกาสใหนักเรียนสรางงานเขียนเพื่อสื่อสารความคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประการที่สาม ควรปรับปรุงกระบวนการเรียนใหเหมาะสมกับเด็ก และประการสุดทาย
การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอนื่ ๆ สามารถชวยสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
สรุป
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับแบบฝก
สามารถแบงหัวของานวิจยั ออกเปน 2 ประเด็น ไดแก งานวิจยั เพื่อการออกแบบการสรางกิจกรรม
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และประเด็นทีส่ องเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความสามารถทางการเรียนรูจ ากการใชแบบ
ฝก สําหรับประเด็นแรก งานวิจัยที่เกีย่ วกับการออกแบบการจัดกิจกรรมในแบบฝก จากการศึกษา
งานวิจยั ในตางประเทศพบวามีผูทาํ การสรางแบบฝกหลายรูปแบบ เชน การศึกษากลวิธีการสอน
การเขียนภาษาอังกฤษแนวใหมของเอ็ดเวิรดส (Edwards 1997 : 374A) แบบฝกไวยากรณในการ
รวมประโยคของกี (Qi 1994 : 1496A) แบบฝกการเลาเรื่องของฮอค (Hauck 1994 : 3353A) แบบ
ฝกโครงสรางประโยคแบบเกาของแคเนลลัส (Kanellas 1997 : 112) แบบฝกทักษะฟง-พูดในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของโบแลนด(Boland 1981) ในประเทศไทยพบจากงานวิจัยของ
อรพิน เลิศสัตยาทร (2531) เปนการสรางแบบฝกภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสําหรับเลขานุการ ซึ่ง
นับวางานวิจัยประเด็นดังกลาวในประเทศไทยยังมีนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพูดจําเปนตองมี
งานวิจยั เพิม่ เติม ทัง้ นี้เพือ่ นําขอคนพบไปพัฒนาการสอนพูดภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพตอไป
แตอยางไรก็ตามในประเด็นที่สองงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการศึกษาความสามารถในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษจากการใชแบบฝก จากการศึกษางานวิจยั ทักษะดานตาง ๆ โดยรวม กลาวคือ ทักษะ
การอาน การเขียน การฟง และการพูด ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังกลาวขางตน พบวา
ผลการวิจยั เปนไปในทํานองเดียวกัน กลาวคือ ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนชาวตางชาติทเี่ รียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและภาษาที่สองมีความสามารถทางภาษาเพิ่มขึน้ หลังการใช
แบบฝก
จึงสรุปไดวาแบบฝกเปนนวตกรรมการสอนที่มีสว นสําคัญตอการพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ จึงเปนที่
นาสนใจสําหรับครูผูสอนในการสรางแบบฝกใหหลากหลายรูปแบบเพือ่ พัฒนาทักษะการพูดของ
นักเรียนไทยใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้นตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง “การพัฒนาแบบฝกแจสแชนทเพื่อใชประกอบการสอนรายวิชาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา กรุงเทพมหานคร”
เปนการวิจัยเชิงทดลอง (pre-experimental design) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกแจสแชนทเพื่อใชประกอบการสอนรายวิชาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน
และหลังการใชแบบฝกแจสแชนท
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อแบบฝกแจส
แชนท โดยมีวธิ ีดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ฟง-พูด อ 024 ก และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 หอง ๆ ละประมาณ 30 คน รวมเปนนักเรียนทัง้ สิ้นประมาณ 120 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด อ
024 ก และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา
กรุงเทพมหานคร โดยการสุม หองเรียนมา 1หอง โดยวิธีการสุมอยางงาย ไดนกั เรียนกลุมตัวอยาง
30 คน
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1 ความสามารถทางการพูดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังใชแบบฝก
แจสแชนท
2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 4 ที่มีตอแบบฝกแจสแชนทที่ผูวจิ ัยสราง
ขึ้น
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. แบบฝกแจสแชนท รายวิชา อ 024 ก จํานวน 5 บท พรอมเทปคาสเซท
(ภาคผนวก ข)
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด 1 ฉบับ จํานวน 50 ขอ เพื่อใชวัด
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนท (ภาคผนวก ง)
3. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกแจสแชนท (ภาคผนวก ก)
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1 .กอนดําเนินการวิจยั
1.1 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024) จากหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช 2539
1.2 ศึกษาแนวทางการสรางแบบฝก
1.3 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบ
ภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศโสธร และหนังสือตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
1.4 ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถาม
2. ขั้นดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั ไดทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
3 ชุดคือ แบบฝกแจสแชนท แบบทดสอบความสามารถในการพูด และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนทีม่ ีตอแบบฝกแจสแชนท ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 การสรางและพัฒนาแบบฝกแจสแชนท
2.1.1 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2539
หนังสือเรียน ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของศึกษาแนวการสรางแบบฝก ลักษณะแบบฝก
และรูปแบบของการจัดกิจกรรมการพูดเพือ่ การสื่อสาร ตามแนวคิดของสกอ็ต (Scott 1981 :70)
ซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990) จอหนสันและมอรโร (Johnson and Motrow
1981)
2.1.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูร ายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 024-อ 024 ก)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหสามารถใชภาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ได
ถูกตอง ตามหลักภาษา และเหมาะสมกับวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
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2. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารดวยการฟง พูด อาน และเขียน
ไดอยางถูกตองชัดเจน และเหมาะสมกับระดับที่เรียน
3. เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ
สามารถใชภาษาอังกฤษเพือ่ ใหเขาใจวัฒธรรมอันหลากหลายและสามารถถายทอดวัฒนธรรมไทย
ไปสูสังคมที่ใชภาษาอังกฤษ
4. เพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ
และการ ประกอบอาชีพ
5. เพื่อพัฒนาเจตคติ เห็นประโยชน และคุณคาของภาษาอังกฤษ มีนิสัย
ใฝหาความรูโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ
2.1.3 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฝกแจสแชนท เพื่อนําขอมูลที่
ไดจากแบบสอบถามมาสรางตารางจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยไดนําแบบสอบถามไปสอบถาม
กลุมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน (ภาคผนวก ก)
2.1.4 สรางตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝก (Table of Content Specification)
ตามจุดประสงครายวิชา อ 024 ก จํานวน 6 ขอที่เนนทักษะการพูด
โดยยึด
2.1.5 สรางแบบฝกแจสแชนทตามตารางกําหนดเนื้อหากิจกรรม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เสริมทักษะการพูด (อ 024 ก) และจุดประสงคการเรียนรูเปนหลัก
ในการสรางแตละชุด
จุดประสงครายวิชา อ 024 ก ในทักษะการพูด (กลุมโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)
ทักษะการพูด
1) พูดถาม-ตอบ เกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ได
1.1 พูดทักทาย ขอบคุณ แนะนําตนเองและผูอนื่ ได
1.2 พูดโทรศัพท และบอกทิศทางได
1.3 พูดซื้อขาย ตอรองสินคาหรือบริการตาง ๆ ได
1.4 พูดโตตอบในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับความสามารถได
2) พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสถานที่และทําเลที่ตั้งของสิ่งของ บุคคล สัตวและ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ได
3) พูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง ดินฟาอากาศ และความสนใจตาง ๆ ได
4) พูดโตตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

88
5) พูดถาม-ตอบและบรรยายเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของคน และเสื้อผาเครื่อง
แตงกายได
6) เลานิทาน พูดบทละคร รองเพลง และแสดงบทบาทสมมติโดยออกเสียง
Stress, Intonation และ แสดงอารมณไดถูกตอง เหมาะสม
วิเคราะหจุดประสงคทงั้ หมด 6 ขอ และขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม สามารถแบง
หัวขอ (Topics) ออกเปน 5 หัวขอ ตามจุดประสงคทพี่ ิจารณาเลือกมา 5 จุดประสงค ดังนี้
1) Introductory : What’s your name? (จากจุดประสงคขอที่ 1.1 พูดทักทาย
ขอบคุณ แนะนําตนเองและผูอื่นได)
2) Abilities : Can you speak English (จากจุดประสงคขอที่ 1.4 พูดโตตอบใน
ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับความสามารถได)
3) Appearance : All dressed up (จากจุดประสงคขอที่ 5 พูดถาม-ตอบและ
บรรยายเกีย่ วกับรูปรางลักษณะของคน และเสื้อผาเครื่องแตงกายได)
4) Location : Here and There (จากจุดประสงคขอที่ 2 พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ
สถานที่และทําเลที่ตงั้ ของสิง่ ของ บุคคล สัตวและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ได
5) Personal Information : That’s Personal (จากจุดประสงคขอที่ 4 พูดโตตอบ
เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล)
2.1.6 วิเคราะหภาระงานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารและศึกษาขอเสนอแนะ
สําหรับการจัดกิจกรรมดานการออกเสียงและการพูดเพื่อการสื่อสาร ซึง่ ประกอบไปดวยการวาตาม
(Imitation) การสรุปเสียง (Generalization) เติมคํา (Forming) การถายโอนขอมูล (Information
Transfer) การเรียงลําดับเหตุการณ (Story Sequence) การจับคู (Matching)การถามตอบสัน้ ๆ
การเติมขอความลงในตารางและแบบฟอรม
2.1.7 เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว
ผูว ิจยั ไดกาํ หนด
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละจุดประสงคดังแสดงไวในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 Table of Content Specification
Behavioral Objective

Content

Topic

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

Jazz
1) Introductory:
Chants 1 What’s your
name?

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

Jazz
Chants 2

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

Jazz
Chants 3

Language
Component
Function: Asking for
general information

Activities

Structure: Question,
answer – colloquial:
What’s your name?
Where’re you from?

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

2)Can you speak
English?

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

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

3) Appearance:
All Dressed Up

Function: Talk about
people’s appearance

1) Imitation
2) Information
transfer
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Behavioral Objective

Content

Topic

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

Language
Component

Activities

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

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

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

Jazz
Chants 4

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

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

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

Jazz
Chants 5

5) Personal
Information:
That’s personal

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

Function: Talk about
personal information
Structure: Questions
and answers about
personal information –
colloquial, using
question forms:
Are you married?
How much do you
earn?
What rent do you pay?
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2.1.8 สรางแบบฝกแจสแชนทตามตารางกําหนดโครงสรางของแบบฝกที่ปรับปรุง
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 บท ซึง่ ประกอบดวยหัวขอ (topic) ดังตอไปนี้
1) Introductory : What’s your name?
2) Abilities : Can you speak English .
3) Appearance : All dressed up
4) Location : Here and There
5) Personal Information : That’s Personal
ในแบบฝกแจสแชนทแตละบทประกอบดวยกิจกรรมขั้นตาง ๆ ซึ่งประยุกตมาจาก
ขั้นตอนการสอนพูดเพื่อการสื่อสารของฮารเมอร (Harmer 1991 : 220) จอหนสัน (Johnson 1982
: 163-172) สกอ็ต (Scott 1981 :70) และ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 123-159) โดยมีขั้นตอน
ของกิจกรรมดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน (warm-up) เปนขั้นกระตุน ใหนักเรียนเกิด
ความสนใจและเตรียมความพรอมกอนที่จะลงมือทําแบบฝก ดวยการบอกวัตถุประสงคประกอบ
ดวยคําชี้แจงใหผูเรียนไดรูถงึ สิ่งที่ตองเรียน
2. ขั้นนําเสนอเนื้อหา ประกอบดวยการเสนอเนื้อหาที่ควรอยูในรูปปริบท ให
ผูเรียนสังเกตถึงลักษณะภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซึ่งตองขึ้นกับปริบท เชนผูพ ูดเปน
ใครมีความรับผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งทีพ่ ูด สถานทีพ่ ูด
และเนื้อหาทีพ่ ดู มีอะไรบาง จัดกิจกรรมดานการออกเสียงและการพูดเพื่อการสื่อสาร ซึ่งประกอบ
ไปดวยการวาตาม (Imitation) การสรุปเสียง (Generalization)
3 ขั้นการฝกและการถายโอน ประกอบดวยกิจกรรมการฝกพูดซึง่ จะกระทําทันที
หลังจากเสนอเนื้อหา จัดกิจกรรมดานการออกเสียง ซึง่ ประกอบไปดวยการวาตาม (Imitation) การ
สรุปเสียง (Generalization) และการพูดเพื่อการสื่อสาร โดยเนนกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร
ดังนี้ 1 ถายทอดขอมูลนั้นใหอยูในรูปแบบอื่นได (The Information transfer principle) 2 หา
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ (The information gap principle) 3 การนําขอมูลมา
เรียบเรียงใหสมบูรณ ( The jigsaw principle) 4 การเรียงลําดับเหตุการณ (Story
Sequence) การจับคู (Matching)พูดถาม-ตอบสั้น ๆ เนนการพูดโตตอบกัน Call and Respond
โดยการฝกออกเสียงพรอม ๆ กัน ฝกออกเสียงเปนกลุม และฝกเปนคูตามลําดับ ฝกพูดสํานวน
ภาษาหลาย ๆ แบบ และเปนสํานวนภาษาที่เจาของภาษาใชจริง และสงเสริมใหผเู รียนไดใชภาษา
อยางอิสระ
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4. ขั้นประเมินผล เปนขั้นที่ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบทายบท (Quick Test) เพื่อ
วัดความสามารถทางการพูดตามจุดประสงคปลายทางที่กําหนดไว แบบทดสอบทายบทมีคะแนน
เต็มบทละ 10 คะแนน ใชเวลาในการทํา 15 นาที รูปแบบของแบบทดสอบทายบทเปนแบบทดสอบ
การพูด แบงเปน 2 สวน กลาวคือ สวนที่ 1 ใหออกเสียงเนนหนัก และใสจังหวะในขอความ และ
ประโยคที่กาํ หนดให สวนที่ 2 ใหนักเรียนพูดถาม-ตอบ ประโยค ขอความ จากรูปภาพ หรือ
สถานการณทกี่ ําหนดให โดยมีกรรมการตรวจใหคะแนน 2 ทาน และใชเกณฑการตรวจ
เชนเดียวกับเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดกอนและหลังการ
ทดลอง (ภาคผนวก ง)
2.1.9 นําแบบฝกแจสแชนท ทัง้ 5 บท ที่สรางขึน้ ไปใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศตรวจเพื่อแกไขใหถูกตอง
ขั้นการทดลองภาคสนาม มีดังตอไปนี้
1) ขั้นทดสอบกอนเรียน (pretest) ใหกลุม ตัวอยางจํานวน 30 คน ทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด(Speaking Test) กอนเรียน กอนการทดลองใชแบบฝก
แจสแชนท
2) ขั้นการใชแบบฝกแจสแชนท (Teaching Experiment) ใหกลุมตัวอยางทํา
แบบฝกแจสแชนท จํานวน 5 บท และทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกแจสแชนทหลัง
ทําแบบฝกแตละบท รวมทัง้ สิ้น 5 ครั้ง
3) ขั้นทดสอบหลังเรียน
(posttest)
ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการพูด (Speaking Test) หลังจากทําแบบฝกแจสแชนทจนครบ 5 บท
2.1.10 นํ า แบบฝ ก ที่ ส ร า งขึ้ น ไปทดลองใช เ พื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ ที่
กําหนดคือ 75/75 กลาวคือ 75 ตัวแรกเปนคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถทําแบบฝกไดถกู ตองรอย
ละ 75 และ 75 ตัวหลังเปนคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังการฝกของนักเรียน
กลุม ตัวอยางไดถูกตองรอยละ 75 โดยดําเนินการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะเขียน
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นทดลองในรายบุคคล (One-to-one testing) ทดลองกับนักเรียนจํานวน 1 คนที่
เรียนรายวิชาทักษะฟง-พูด (อ 024 ก) ที่กาํ ลังศึกษาในชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 และไมใชกลุมตัวอยาง
โดยใหนกั เรียนทําแบบทดสอบความสามารถทางการพูด (Pretest) จากนั้นทดลองใหนักเรียนทํา
แบบฝกเสริมทักษะ 5 ชุด เนื่องจากการทดลองครั้งนีม้ ีจุดประสงคเพื่อปรับปรุงแกไขแบบฝกใหมี
ความเหมาะสมกอนที่จะนําไปทดลองใชในภาคสนาม ดังนัน้ ขณะทําการทดลองผูวิจัยจะคอยให
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คําแนะนํา หรืออธิบายขัน้ ตอนที่ไมเขาใจ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองในรายบุคคลใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด จากนัน้ นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดทัง้ หมด
และจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของชุดฝกตามเกณฑ
75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520:136) เพื่อแกไขปรับปรุงและนําไปใชในการทดลองขั้น
ตอไป
ขั้นทดลองกลุม เล็ก (Small group testing) โดยใหนกั เรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
เรียนวิชาอังกฤษฟง-พูด และไมใชกลุมตัวอยาง 10 คน ทําแบบทดสอบความสามารถ (Pretest)
แลวผูวิจัยทําการทดลองใหนกั เรียนทําแบบฝกเสริมทักษะพูดจนครบ 5 บท และทดสอบ
ความสามารถหลังเรียน (Posttest) จากนัน้ นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝก และจากการทํา
แบบทดสอบความสามารถหลังการเรียน (Posttest) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจส
แชนทตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136) เพื่อแกไขปรับปรุงแบบฝก
ใหเหมาะสม
แบบแผนและขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
2.1.10
แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงทดลอง (Preexperimental Design) ใชรูปแบบ One-group pretest posttest design (บํารุง โตรัตน 2534 :
29-31) ซึ่งมีรปู แบบดังนี้
สอบกอน
T1
T1
X
T2

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

แทน การสอบกอนการใชแบบฝก
แทน การใชแบบฝก
แทน การสอบหลังการใชแบบฝก

2.2 การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด
เพือ่ วัดความสามารถทางการพูดของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกแจส
แชนท ผูวิจัยสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.2.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจาก หนังสือเทคนิคการสรางขอสอบ
ภาษาอังกฤษ และแนวทางการสรางขอสอบภาษาของ แวลเล็ต (Valette 1977) ฟนอคเชียโร
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และบรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983) ฮีทตัน (Heaton 1990) และอัจฉรา วงศโสธร
(2538)
2.2.2 วิเคราะหวัตถุประสงคของหลักสูตร ศึกษาจุดประสงคของหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 และเนื้อหาทักษะการพูดที่ปรากฏในหนังสือเรียนประกอบ
รายวิชาภาษาอังกฤษการพูด (อ 024-อ 024 ก) Accent และกําหนดวัตถุประสงคของขอสอบไว 5
ขอดังนี้
1. พูดทักทาย ขอบคุณ แนะนําตนเองและผูอื่นได
2. พูดโตตอบในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับความสามารถได
3. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสถานที่และทําเลที่ตงั้ ของสิง่ ของ บุคคล สัตว
และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ได
4. พูดโตตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ และ
บุคคล
5. พูดถาม-ตอบและบรรยายเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของคน และเสื้อผา
เครื่องแตงกายได
2.2.3 .สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (ภาคผนวก ช) ใหครอบคลุมตาม
จุดประสงคทกี่ ําหนดไวในขอ 2.2.2 และนําตารางดังกลาวไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาจารยผูเชีย่ วชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ อาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แลวนํา
ขอเสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบใหเหมาะสม
2. 2.4 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดจํานวน 1 ฉบับ 60 ขอ เพื่อ
คัดเลือกขอสอบที่มีคาความเชื่อมั่นตามเกณฑทกี่ ําหนดใหเหลือฉบับละ 50 ขอ รวมคะแนนเต็ม
100 คะแนน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 1 ชัว่ โมง 30 นาที (ภาคผนวก ง)
2.2.5 กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความสามารถการพูดดังนี้
เกณฑประเมินความสามารถการพูดนี้ผูวจิ ัยดัดแปลงมาจากของคลาค (Clark)
ของสถาบันบริการทางภาษา (FSI) และของสํานักทดสอบทางภาษากรมวิชาการ การใหคะแนน
(Scoring) กระทําโดยการประเมินคา 1-4 หรือตั้งแตความสามารถนอยสุดไปหามากสุด จากการ
พิจารณาความสามารถในทักษะยอย 5 ประการคือ
1. การออกเสียง
1 คะแนน เมื่อนักเรียน ออกเสียงไมเปนที่เขาใจ
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2 คะแนน เมือ่ นักเรียน มีขอ บกพรองในการออกเสียงมาก ออกเสียงซ้าํ บอย ๆ
3 คะแนน เมือ่ นักเรียน ออกเสียงผิดเปนบางครั้ง โดยไมมีการเนนเสียงหนักเบา
แตทําใหผฟู งเขาใจไดเปนสวนใหญ
4 คะแนน เมื่อนักเรียน ไมมีการออกเสียงผิด มีการลงเสียงหนักเบา พูดใหเปน
ที่เขาใจไดตลอด ออกเสียงไดเกือบเทาเทียมเจาของภาษา
2.ชวงจังหวะประโยค
1 คะแนน เมื่อนักเรียน ลงจังหวะถูกประมาณ 5-25%
2 คะแนน เมื่อนักเรียน ลงจังหวะถูกประมาณ 26-50%
3 คะแนน เมื่อนักเรียน ลงจังหวะถูกประมาณ 51-75%
4 คะแนน เมื่อนักเรียน ลงจังหวะถูกประมาณ 76-100%
3.ไวยากรณ
1 คะแนน เมื่อนักเรียน ใชโครงสรางไวยากรณผิดจนไมสามารถสือ่ สารได
2 คะแนน เมื่อนักเรียน ใชไวยากรณเบื้องตนผิด แตมีวลีบางสวนถูกตอง
3 คะแนน เมื่อนักเรียนใชโครงสรางไวยากรณโดยทัว่ ไปถูกตอง และมีขอ
ผิดพลาดเพียงเล็กนอย
4 คะแนน เมื่อนักเรียน ใชโครงสรางไวยากรณและประโยคไดถูกตอง
เหมาะสม
4. ความคลองแคลว
1 คะแนน เมื่อนักเรียน พูดติดนาน และชะงัก ไมตอเนื่อง จนทําใหการสนทนา
ดําเนินไปไมได
2 คะแนน เมื่อนักเรียน พูดตะกุกตะกักขาดเปนหวง ๆ พูดเริ่มตนประโยคใหม
บอยครั้ง
3 คะแนน เมื่อนักเรียน พูดไดอยางตอเนื่องเปนปกติ แตมีติดตะกุกตะกักบาง
เปนบางครั้ง
4 คะแนน เมื่อนักเรียน พูดราบรื่นอยางเปนธรรมชาติและมีความคลองแคลว
เชนเดียวกับเจาของภาษา
5. ความสามารถในการสื่อสาร
1 คะแนน เมื่อนักเรียน พูดใหผูฟง เขาใจไดเพียงเล็กนอย เปนคํา ๆ เปนสวนๆ
ไมตอเนื่องครบถวน

96
2 คะแนน เมือ่ นักเรียนพูดใหผูฟง เขาใจไดบางสวน บางวลี หรือประโยคงาย ๆ
สั้น
3 คะแนน เมือ่ นักเรียน พูดใหผูฟง เขาใจไดเปนสวนใหญเกือบทัง้ หมด
4 คะแนน เมือ่ นักเรียน พูดใหผูฟง เขาใจไดทั้งหมด อยางคลองแคลว

สําเนียง/การออกเสียง

ชวงจังหวะประโยค

สํานวน/ไวยากรณ/จับความ

ความคลองแคลว

ความสามารถในการสื่อสาร

รวมคะแนนชุดที่ 1

รวมคะแนนชุดที่ 2

รวมคะแนนชุดที่ 3

รวมคะแนนชุดที่4

รวมคะแนนชุดที่5

รวมคะแนนทั้งหมด

4

4

4

4

20/2

20/2

20/2

20/2

20/2

50

ชื่อ
นักเรียน /
คะแนน

4

ตารางที่ 2 แบบบันทึกคะแนนจากการประเมินความสามารถในการพูด

1.
2.

2.2.6 นําแบบทดสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนน ไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
2.2.7 นําแบบประเมินความสามารถ ของกรรมการตรวจ 2 คน ไดแกผูวจิ ัย
และอาจารยผมู ีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 ทาน ซึ่ง
กรรมการทัง้ สองไดทําความเขาใจในเรื่องเกณฑการตรวจใหเขาใจตรงกันกอนที่จะตรวจ
และ
ตรวจสอบความเที่ยงของการตรวจใหคะแนนระหวางกรรมการทัง้ สองคน โดยการหาคาสหสัมพันธ
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แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ
0.98 ซึ่งแสดงวามีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูง
2.2.8 นําคะแนนที่ไดจากการประเมินของกรรมการทัง้ 2 คน มาคํานวณหาคา
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบอัลฟา (-Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach 1974 : 161) ไดคาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเทากับ 0.89
2.2.9 นําคะแนนที่ไดจากการประเมินของกรรมการทัง้ 2 คน มาหาคาเฉลีย่ เพื่อ
เปนคะแนนในการทําแบบทดสอบของนักเรียน
2.3 การสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอแบบฝกแจส
แชนท
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอแบบฝกแจสแชนท อันเปนประโยชนใน
การปรับปรุงแบบฝกแจสแชนทใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอ
กิจกรรม และแบบฝกแจสแชนทมีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating) ตามแนวคิดของลิเคอรท
(Likert อางถึงใน Best 1986 : 182) โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้
2.3.1 ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธขี องลิเคอรท จากหนังสือ
ของอุทุมพร (ทองอุไร) จามรมาน (2530) และภัทรา นิคมานนท (2535)
2.3.2 สรางขอความที่แสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมแจสแชนท จํานวน 10 ขอ
โดยใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย และนอยทีส่ ุด
การกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบสอบถามมีดงั นี้
มากที่สุด
ใหระดับคาเทากับ 5
คอนขางมาก ใหระดับคาเทากับ 4
ปานกลาง
ใหระดับคาเทากับ 3
คอนขางนอย ใหระดับคาเทากับ 2
นอยที่สุด
ใหระดับคาเทากับ 1
2.3.3 นําขอความที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณของโครงสรางคําถาม
2.3.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชกับนักเรียนที่ทดลองใชแบบฝก
แจสแชนทที่สรางขึ้นในขั้นการทดลองในรายบุคคลและกลุมเล็ก โดยใหนกั เรียนทําแบบสอบถาม
หลังการฝกแบบฝกแตละบท จากนัน้ นํามาปรับปรุงแกไข
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2.3.5 นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แบบอัลฟา (-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1974 : 161) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.81
2.3.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดหาคาความเชื่อมั่นและปรับปรุงแกไข
แลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม โดยใหทาํ แบบสอบถามหลังการทําแบบ
ฝกแตละบททุกครั้ง รวม 5 ครั้ง เพื่อนําผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาแบบฝกในขั้นตอไป
การทดลองใชแบบฝกแจสแชนท
ผูวิจัยไดทดลองใชแบบฝกแจสแชนททั้ง 5 บทที่สรางขึ้นเพื่อหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กาํ หนดคือ 75/75 โดยดําเนินการหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นทดลองรายบุคคล (One to one Testing) ทดลองกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่
4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา จํานวน 1 คน ที่เรียนรายวิชาทักษะการพูด อ 024 ก ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2545 และไมใชกลุมตัวอยาง โดยใหทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดกอน
เรียน (Pretest) จากนัน้ ทําแบบฝกแจสแชนททั้ง 5 บท แลวทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
พูดหลังเรียน(Posttest) แลวจึงนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบรายบทในทุกแบบฝก และ
จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทตามเกณฑ
75/75 เพื่อแกไขปรับปรุงและนําไปใชในการทดลองขัน้ ตอไป ซึ่งผลปรากฏวาไดประสิทธิภาพของ
แบบฝกในขั้นทดลองรายบุคคล ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน 5 บท และแบบทดสอบหลังเรียนจาก
แบบฝกแจสแชนท ในขัน้ ทดลองรายบุคคล
คะแนน
จํานวน คะแนนทดสอบรายบท
รวม
รอยละ
สอบ รอยละ
นักเรียน
หลัง
1
2
3
5
เรียน
10
10
10
10
10
50
100
100
100
1
9
9
8
8
6
40
80
78
78
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จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ในขั้นทดลองรายบุคคลกับนักเรียนจํานวน 1 คน นักเรียนทํา
คะแนนได 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 บทที่ไดคะแนนสูงสุดคือบท
ที่ 1 Introductory และ บทที่ 2 Abilities คิดเปนรอยละ 90 สวนบทที่ไดคะแนนต่าํ สุดคือบทที่ 5
Personal Information คิดเปนรอยละ 60 และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได 78 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คิดเปนรอยละ 78 ดังนัน้ จึงสรุปไดวาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทใน
ขั้นทดลองรายบุคคล E1 / E2 มีคาเทากับ 80 / 78
2.ขั้นทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) ทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา จํานวน 10 คน ที่เรียนรายวิชาทักษะการพูด อ 024 ก
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 และไมใชกลุมตัวอยาง โดยใหทาํ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การพูดกอนเรียน (Pretest) จากนัน้ ทําแบบฝกแจสแชนททงั้ 5 บท แลวทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการพูดหลังเรียน(Posttest) แลวจึงนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบรายบท
ในทุกแบบฝก และจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจส
แชนทตามเกณฑ 75/75 เพื่อแกไขปรับปรุงและนําไปใชในการทดลองขั้นตอไป ซึง่ ผลปรากฏวาได
ประสิทธิภาพของแบบฝกในขั้นทดลองกลุมเล็ก ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน 5 บท และแบบทดสอบหลังเรียนจาก
แบบฝกแจสแชนท ในขัน้ ทดลองกลุมเล็กกับนักเรียนจํานวน 10 คน
คะแนน
จํานวน
คะแนนทดสอบรายบท
รวม รอยละ
สอบ รอยละ
นักเรียน
หลัง
1
2
3
4
5
เรียน
10
10
10
10
10
50
100
100
100
1.
8
8
7.4
9
7
39.4
78.8
71
71
2.

6.2

8.5

7.5

7.3

9

38.5

77

72

72

3.

6.45

8

7.1

7.5

9

38.05

76.1

76

76

4.

6.45

8

7.1

7.5

9

38.05

76.1

85

85

100
ตารางที่ 4 (ตอ)
จํานวน
นักเรียน
1

2

3

4

5

5.

10
9.2

10
8.8

10
9

10
8.3

10
8

50
43.3

100
86.6

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน
100
80

6.

9.05

8.1

9.2

8.2

6

40.55

81.1

80

80

7.

7.8

7.5

7.3

7.5

7.8

37.9

75.8

80

80

8.

6.85

7.3

8.6

7.7

7.5

37.95

75.9

80

80

9.

9.05

8.1

9.2

8.2

7.8

42.35

84.7

80

80

10.

8.3

8.1

7.9

7.8

6

36.85

82.2

78

78

78.85 79.9

80.5

79.6

77.1

398.95

79.79

782

78.2

รวม

คะแนนทดสอบรายบท
รวม

รอยละ

500

รอยละ

100
80

1000

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ในขัน้ ทดลองกลุมเล็กกับนักเรียนจํานวน 10 คน
นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได คะแนนรวม 398.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500
คะแนน คิดเปนรอยละ 79.79 บทที่ไดคะแนนสูงสุดคือบทที่ 3 (Appearance) คิดเปนรอยละ 80.5
และ สวนบทที่ไดคะแนนต่าํ สุดคือบทที่ 5 Personal Information คิดเปนรอยละ 77.1 และทํา
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได 782 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คิดเปนรอยละ 78.2 ดังนัน้ จึง
สรุปไดวาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทในขั้นทดลองกลุมเล็ก E1 / E2 มีคาเทากับ
79.79/78.2
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ดังนี้
1. ทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา กรุงเทพมหานคร เพื่อขอ
ทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545
2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด (Pretest) ไปทดสอบนักเรียนกลุม
ตัวอยาง ซึง่ เปนนักเรียนทีก่ ําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2545 จํานวน 1 หองเรียน รวม 30 คน จากนัน้ ทําการตรวจใหคะแนนแลวจดบันทึกคะแนนไว
3. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบฝกแจสแชนท ทั้ง 5 บท บทละ 4 คาบ รวม 20 คาบ
โดยดําเนินการใชแบบฝกตามคําแนะนําในคูมือครูประกอบการใชแบบฝก
ซึ่งใหนักเรียนทํา
กิจกรรมตามขัน้ ตอนตาง ๆ ดังนี้
3.1 ขั้นนํา (Warm up) เปนการเตรียมความพรอม และกระตุนความรูเดิม เปน
การนําทางนักเรียน เพื่อใหนกั เรียนเตรียมฝกทักษะตามจุดประสงคของแบบฝกแตละบท
3.2 ขั้นสอน (Presentation) ไดดําเนินการตามหลักการสอน แจสแชนท ตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. อธิบายหนาที่ทางภาษาของเนื้อหาที่จะสอน เปนภาษาอังกฤษแบบงาย ๆ
แนะนําคําศัพทสํานวนทีย่ าก ๆ ไปกอน และอธิบายวัฒนธรรมทางภาษาทีม่ ีอยูดวย
2. อานหรือเปดเทปบท Jazz Chant ใหนักเรียนฟง 1 ครั้ง
3. ใหนกั เรียนพูดตามเฉพาะ ศัพท เสียง โครงสรางที่ยาก
4. ใหนักเรียนพูดตามทีละประโยค ซึง่ สําคัญมากเพราะจะสรางความชัดเจน
ในเรื่องการเคาะจังหวะ โดยครูใชการนับหรือการปรบมือ หรือการเคาะนิว้ เปดเทปใหนกั เรียนฟง
อีก 1 ครั้ง
5. แบงนักเรียนออกเปน 2 หรือ 3 กลุม ผลัดกันพูดทีละกลุม แตละกลุม
ฝกออกเสียงตามครูหรือฝกจากเทปใหคลอง ใหนักเรียนพูดโตตอบกับครู โดยครูไมตองพูดนํา
3.3. ขั้นฝก (Practice)
1. แบงนักเรียนในหองครึ่งหนึง่ ใหฝก พูดกันเองโดยครูไมพูดนํา ครูเปนเพียง
ผูสังเกตการณ และใหคําปรึกษาเทานัน้
2. ฝกในขัน้ ตอไปโดยใหนกั เรียนเปลีย่ นคํา ประโยค และจับคูพูดทีละคู
(Pair Work)
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3.4 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ใหนกั เรียนทําแบบฝกรายบท เพื่อวัด
ความสามารถตามจุดประสงคปลายทางทีก่ ําหนดไว แบบฝกแตละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
จากนั้นจึงตรวจใหคะแนนโดยกรรมการ 2 คน เพื่อนําคะแนนที่ไดไปหาประสิทธิภาพของแบบฝก
แจสแชนท เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของนักเรียนกอนและหลังการทําแบบฝกแจส
แชนท โดยใชเกณฑการประเมินตามทีก่ ําหนดไวในขอ 2.2.6
4. ใหนักเรียนกลุมตัวอยาง ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ กิจกรรมแจสแชนท
และแบบฝกทุกครั้งที่มกี ารทําแบบฝก รวม 5 บท โดยใหทําหลังจากทําแบบทดสอบรายบท ใชเวลา
ครั้งละ 5 นาที
5 .ใหนกั เรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด (Posttest)
จากนั้นตรวจใหคะแนนโดยกรรมการ 2 คน ใชเกณฑการประเมินตามทีก่ ําหนดไว เพื่อนําคะแนน
ไปหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทและเปรียบเทียบความสามารถของผูเรียนกอนและหลัง
การใชแบบฝกแจสแชนท
การวิเคราะหขอมูล
1. คํานวณหาคาสถิติพนื้ ฐาน ไดแกคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คะแนนรอยละ ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทแตละบท โดยใชสูตร E1/E2
(ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520)
สูตรที่ 1
E1 =
เมื่อ E1 คือ
Xi คือ
A คือ
N คือ
สูตรที่ 2
E2 =

(ΣXi / N)100
A
ประสิทธิภาพของแบบฝก
คะแนนรวมของแบบฝกทุกแบบฝกของผูเรียนคนที่ I
คะแนนเต็มของแบบฝกทุกแบบฝกรวมกัน
จํานวนผูเ รียน

(ΣXi / N)100
B
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เมื่อ E2 คือ
Fi คือ
B คือ
N คือ

ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถทางการพูดของผูเรียน
คะแนนของผลสอบหลังเรียนของผูเรียนคนที่ i
คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
จํานวนผูเ รียน

2. เปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการ
ทําแบบฝกโดยใช t-test แบบจับคู
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายขอ
ซึ่งมีลกั ษณะเปนแบบ
ประมาณคา โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปล
ความหมายคาระดับ ตามเกณฑของปณพร สุวรรณไตรย (2539 :67) ดังนี้
1.00≤ X <1.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกโดย
เฉลี่ยอยูในระดับต่ําสุด
1.50≤ X <2.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกโดย
เฉลี่ยอยูในระดับต่ํา
2.50≤ X <3.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกโดย
เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
3.50≤ X <4.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกโดย
เฉลี่ยอยูในระดับดี
4.50≤ X <5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกโดย
เฉลี่ยอยูในระดับดีมาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั เรื่อง “ การสรางแบบฝกแจสแชนทเพื่อใชประกอบการสอนรายวิชาทักษะ
การพูดสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิจัยเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกตามเกณฑ
75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-138) โดยทดลองกับนักเรียน 1 คน 10 คน
และ 30 คน ตามลําดับ
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถทางการพูดกอนและหลังการใชแบบฝกแจส
แชนท โดยหาคาผลตางระหวางคะแนนสอบกอนใชแบบฝก (Pre-test) และหลังการใชแบบฝก
(Post- test)
ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอแบบฝกแจสแชนท
ผลการวิเคราะห
ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนท
ตามเกณฑตามเกณฑ75/75(ชัยยงค พรหมวงศและคณะ 2520: 136-137) ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้
จากกการทดลองใชแบบฝกแจสแชนทกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และใหกลุม
ตัวอยางทําแบบทดสอบทายบทเมื่อเรียนจบเนื้อหาในแตละบทรวม 5 บท แบบทดสอบแตละบท
มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน รวม 50 คะแนน จากนัน้ จึงวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และคารอยละ(%) ของคะแนนและจัดลําดับของคะแนนเฉลีย่ ของคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบทายบทแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนเฉลีย่ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คารอยละ(%) และลําดับของ
คะแนนเฉลีย่ จากการทําแบบทดสอบทายบทแตละบท
บทที่

เนื้อหา

คะแนนเต็ม

X

S.D

รอยละ

ลําดับที่

1
2
3
4
5

Introductory
Abilities
Appearance
Location
Personal
Information

10
10
10
10
10

8.31
7.86
7.88
7.87
6.96

0.92
0.45
0.53
0.4
0.24

83.15
78.6
78.8
78.7
69.66

1
4
2
3
5

ตารางที่ 5 สรุปไดวานักเรียนกลุมตัวอยางทําคะแนนแบบทดสอบทายบทเมื่อเรียน
เนื้อหาจบในแตละบทซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิน้ 50 คะแนนไดคะแนน
สูงกวารอยละ 75 จํานวน 4 บท และไดคะแนนต่ํากวารอยละ 75 จํานวน 1 บท กลาวคือ
แบบทดสอบรายบททีก่ ลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลีย่ รอยละไดคะแนนสูงสุดคือ
บทที่
1
Introductory ไดคะแนนเฉลีย่ รอยละ 83.15 รองลงมาคือ บทที่ 3 Appearance ไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 78.8 บทที่ 4 Location ไดคะแนนเฉลี่ย 78.7 บทที่ 2 Abilities ไดคะแนนเฉลี่ย 78.6 บท
ที่กลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยไดต่ําที่สุดคือบทที่ 5 ไดคะแนนเฉลีย่ 69.66
ประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนททําการวิเคราะหโดยการหาคารอยละของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบรายบททัง้ 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของ
กลุมตัวอยาง โดยเริ่มทดลองจากการทดลองรายบุคคลกับนักเรียนจํานวน 1 คน ในตารางที่ 3
การทดลองกลุม เล็กกับนักเรียนจํานวน 10 คน ในตารางที่ 4 และการทดลองภาคสนามกับ
นักเรียนจํานวน 30 คน ปรากฏผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 5 บท และคารอยละ
ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
นักเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
5.95
6.2
6.45
9.2
9.05
7.8
6.85
8.3
7.95
7.9
7.95
8.2
8.75
7.8
8.05
8.7
8.65
8.6
8.55
8.4
8.55
9.3

คะแนนจากการทําแบบทดสอบทายบท
บทที่
2
3
4
8
6.9
7
8.5
7.5
7.3
8
7.1
7.5
8.8
9
8.3
8.1
9.2
8.2
7.5
7.3
7.5
7.3
8.6
7.7
8.1
7.9
7.8
7.5
7.3
8.1
7.3
8.1
7.6
8
7.9
8.2
7.5
7.9
7.7
8.1
7.9
8.3
7.2
7.5
7.5
7.4
7.7
7.5
7.9
7.9
7.7
7.9
7.7
7.9
7.7
7.8
8
7.4
7.8
7.7
7.3
7.9
7.9
7.8
7.5
8.4
8.4
8.2
8

รวม
5
7.5
6
9
8.2
7.5
8
9
7.7
7.5
8.5
8.5
8.6
7.7
6
8.5
6
7.9
8.3
8.5
8.5
7.8
8

50
50
35.35
35.5
38.05
43.5
42.05
39.1
39.45
39.8
38.35
39.4
40.55
39.9
40.75
39
39.15
38.2
40.05
40.4
39.95
40
40.05

คะแนนสอบ
หลังเรียน
100
83
78
75
76
85
89
81
75
78
85
77
65
69
69
69
64
64
84
70
67
69
79
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ตารางที่ 6 ตอ
23
24
25
26
27
28
29
30
รวม
X

S.D.
รอยละ

9.45
9.3
8.85
8.7
8.55
8.9
9.15
9.4
249.45
8.32
0.92
83.15

8.7
8.3
8
7.8
7.7
7.7
8.1
7.8
235.8
7.86
0.41
78.6

9
8.2
8.2
7.4
7.8
7.7
7.6
7.9
236.4
7.88
0.53
78.8

9.1
8.2
7.7
8
7.8
7.7
8.1
7.7
236.1
7.87
0.39
78.7

6.7
8.5
5
7.6
7.6
5
6
7
226.6
7.55
1.11
75.53

41.9
42.95
42.5
40.75
39.5
39.45
41
38.95
1205.55
40.18
2.58
80.37

77
73
60
71
74
72
69
67
2214
73.8
7.2
73.8

ตารางที่ 6 สรุปไดวากลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบท
ไดคะแนนรวม 1205.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1500 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.37 บทที่ได
คะแนนสูงสุดคือ บทที่ 1 (Introductory) คิดเปนรอยละ 83.15 บทที่ไดคะแนนต่าํ สุดคือ บทที่
5(Personal Information) คิดเปนรอยละ 75.53 และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนน
รวม 2214 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3000 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.8 ดังนัน้ จึงสรุปไดวา
ประสิทธิภาพของสื่อการอานภาษาอังกฤษในขั้นทดลองภาคสนามตามสูตรการหาประสิทธิภาพ
E1/E2 มีคาเทกับ 80.37/73.8 สรุปวาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทมีประสิทธิภาพดีเปนไป
ตามสมมติฐานขอ 1
จากการทดลองในขั้นการทดลองรายบุคคล การทดลองกลุมเล็ก การทดลอง
ภาคสนาม สามารถสรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนท ดังแสดงในตาราง
ที่ 7
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ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทที่สรางขึน้

จํานวนนักเรียน
1 คน
10 คน
30 คน

คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

คะแนนรายบท
(E1)

คะแนนสอบ
(E2)

50
40
500
398.95
1500
1205.55

100
78
1000
782
3000
2214

ประสิทธิภาพของแบบ
ฝกแจสแชนท
(E1/E2)
80/78
79.79/78.2
80.37/73.80

ตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา ในขั้นการทดลองรายบุคคล นักเรียนทําคะแนน
แบบทดสอบทายบททุกบทไดคะแนนเฉลีย่ รอยละ 80 และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 78 สําหรับขั้นการทดลองกลุมเล็กกับนักเรียนจํานวน 10 คน นักเรียนทําคะแนน
แบบทดสอบทายบททุกบทไดคะแนนเฉลีย่ รอยละ 79.79 และทําแบบทดสอบหลังเรียนได
คะแนนเฉลีย่ รอยละ 78.2 สวนการทดลองภาคสนามกับนักเรียนจํานวน 30 คน พบวานักเรียน
กลุมตัวอยางทําคะแนนแบบทดสอบทายบททุกบท ไดคะแนนเฉลีย่ รอยละ 80.37 และทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 73.80 ดังนัน้ ประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนท
ในขั้นทดลองภาพสนาม มีคาเทากับ 80.37/73.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนดไว 75/75 ไมเกิน
รอยละ 2.5 จึงถือวาเปนสื่อการอานที่มีประสิทธิภาพดี ซึง่ เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกแจสแชนท ผูว จิ ัยไดดําเนินการดังนี้
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ กอนและ
หลังการทดลอง ซึง่ เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากนั้นจึงหาผลตาง
ของคะแนน (D) จากการทดลองกอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนท และนําคะแนนที่ไดจาก
การทดสอบทัง้ สองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 8 และ 9
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ตารางที่ 8 แสดงผลตางของคะแนนสอบกอนและหลังการทดลอง
นักเรียน
คะแนน(เต็ม 100
คนที่
คะแนน)
น.ร คนที่ กอนเรียน หลังเรียน
1.
12
83
2.
16
78
3.
14
75
4.
11
76
5.
13
85
6.
17
89
7.
11
81
8.
11
75
9.
17
78
10.
14
85
11.
19
77
12.
13
65
13.
13
69
14.
18
69
15.
12
69

ผลตาง
(D)
D
71
62
61
65
72
72
70
64
61
71
58
52
56
51
57

นักเรียน
คะแนน(เต็ม 100
คนที่
คะแนน)
น.ร คนที่ กอนเรียน หลังเรียน
16
14
64
17
9
64
18
10
84
19
11
70
20
10
67
21
6
69
22
12
79
23
9
77
24
11
73
25
11
60
26
12
71
27
13
74
28
9
72
29
11
69
30
11
67

ผลตาง
(D)
D
50
55
74
59
57
63
67
68
62
49
59
61
63
58
56

ตารางที่ 8 สรุปไดวาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางทุกคน
สูงขึ้นหลังจากไดเรียนแบบฝกแจสแชนท ทั้ง 5 บท ทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้น คาผลตางของคะแนนจาก
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนสูงสุดมีคาเทากับ 74 คะแนน และต่ําสุดมีคาเทากับ 49
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ( X ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) คะแนนผลตางเฉลีย่
( D ) และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง
S.D
การ
คะแนน
S.D
Tcal
Ttab
X
D
ทดสอบ
เต็ม
กอนเรียน
100
12.33
2.89
61.46
9.37
35.92*
1.70
หลังเรียน
100
73.80
7.20
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 9 สรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง โดยคาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนกอนการใชแบบ
ฝกแจสแชนทมีคาเทากับ 12.33 คะแนน ( X ) หลังการใชแบบฝกแจสแชนทมีคา เทากับ 73.80
คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) กอนใชแบบฝกมีคาเทากับ2.89 คะแนน หลังใชแบบฝก
เทากับ7.20 คะแนน และคะแนนผลตางเฉลี่ย ( D ) หลังการใชแบบฝกแจสแชนทกบั กอนการใช
แบบฝกแจสแชนทเทากับ 61.46 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ของ(D) เทากับ 9.37
คะแนน คา t จากการคํานวณไดเทากับ 35.9167 คา t จากตารางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ชั้นแหง
ความเปนอิสระ ที2่ 9 เทากับ1.70 (t0.05,29 = 1.70)(ชูศรี วงศรัตนะ) คาสถิติ t จากการคํานวณ
เทากับ 35.92 สูงกวาคาสถิติ t จากตาราง 1.70 ดังนัน้ แสดงวา ความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังจากการทดลองใชแบบฝกแจสแชนททั้ง 5 บท สูงกวากอนใช
แบบฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2
ตอนที่ 3 เพื่อตอบจุดประสงคการวิจัยขอที่ 3 คือ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอแบบฝกแจสแชนท ผูวิจยั ไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ
แบบฝก แจสแชนท จํานวน 10 ขอ หลังการทําแบบฝก รวมทัง้ สิ้น 5 ครั้ง จากนัน้ นําคาระดับที่
ไดมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับ
ตามเกณฑทกี่ าํ หนดไว ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 10 ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกแจสแชนท
เมื่อนักเรียนกลุมตัวอยางไดใชแบบฝกแจสแชนทประกอบการเรียนทักษะการพูดจบแตละบท
แลวผูวิจัยจึงใหนกั เรียนกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี อแบบฝกแจสแชนทจน
ครบ 5 บท ซึ่งแบบสอบถามความคิดเห็นนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยประเมินคา
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จํานวน 10 ขอ จากนัน้ นําคาระดับความคิดเห็นที่ไดมาหาคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับความคิดเห็นตามเกณฑที่กําหนดไวดัง
รายละเอียดในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงคาระดับเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่ งเบนแฉลี่ย (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอแบบฝกแจสแชนท จํานวน 5 บท
ขอความ
ดานคุณประโยชน
1.มีประโยชนในการฝกพูดของขาพเจา เชน
สรางแรงจูงใจ,สรางความมั่นใจ ลดความกลัว
ความอาย ความเครียด ฯลฯ
3 แบบฝกชวยใหขาพเจามีพื้นฐานเรื่อง Rhythm
in sentences
4 แบบฝกชวยใหจําโครงสรางไดเร็วและพูดเปน
ธรรมชาติ
9 ขาพเจาประทับใจในแบบฝกและสนุกสนาน
กับทวงทํานองดนตรีแจสในการเรียน
ภาษาอังกฤษ
คาเฉลี่ยรวมดานคุณประโยชน

บทที่
X

1
5

2
5.0

3
4.97

4
5.0

5
4.97

คาเฉลี่ย
4.98

S.D.

0.0

0.0

0.18

0.0

0.18

0.07

X

4.23
0.43
4.93

4.20
0.40
4.87

4.23
0.43
4.93

4.07
0.25
4.50

4.27
0.45
4.97

4.2
0.39
4.84

S.D.

0.25

0.35

0.25

0.41

0.18

0.28

X

5

4.93

4.93

4.90

5.0

4.95

S.D.

.00

0.25

0.18

0.31

0.0

0.14

X

4.75
0.17
4.53

4.75
0.25
4.10

4.75
0.26
4.23

4.75
0.24
4.23

4.75
0.20
4.40

4.75
0.17
4.29

S.D.

0.51

0.61

0.43

0.57

0.50

0.52

4.77
0.43
4.65
0.47
4.23
0.43

4.33
0.48
4.215
0.545
4.17
0.38

4.47
0.57
4.35
0.5
4.13
0.35

4.27
0.45
4.25
0.51
4.03
0.18

4.67
0.48
4.535
0.49
4.27
0.45

4.50
0.48
4.47
0.50
4.16
0.35

X

S.D.

X

S.D.
ดานเนื้อหา
6 มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับความ
สนใจของขาพเจา
8 เนื้อหาเหมาะสมและคําสั่งในแบบฝกชัดเจน
เขาใจงาย
คาเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา

X

S.D.
X

S.D.
ดานรูปแบบกิจกรรม
2 รูปแบบของกิจกรรมในแบบฝกมีความ
หลากหลายนาสนใจ

X

S.D.
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ตารางที่ 10 (ตอ)
ขอความ
5 กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจามีโอกาส
ทํางานรวมกับเพื่อน และไดพูดโตตอบกันมาก
ขึ้น
7 มีการนําเสนอกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ
อยางชัดเจน
10 กิจกรรมขั้นประเมินใน แบบทดสอบทายบท
ของแบบฝกชวยใหขาพเจาประเมินความรูในสิ่ง
ที่ไดเรียนมา
คาเฉลี่ยรวมดานรูปแบบกิจกรรม

บทที่

1
4.53
0.51

2
4.23
0.43

3
4.43
0.50

4
4.53
0.51

5
4.53
0.51

คาเฉลี่ย
4.45
0.49

X

4.60
0.50

4.33
0.48

4.27
0.45

4.27
0.45

4.53
0.51

4.40
0.47

X

4.97
0.18

4.70
0.47

4.83
0.38

4.87
0.35

4.97
0.18

4.86
0.31

4.58
0.40

4.35
0.44

4.41
0.42

4.42
0.37

4.57
0.41

4.47
0.41

4.97**
0.30

4.49
0.35

4.55
0.34

4.43*
0.37

4.66
0.30

4.56
0.33

X

S.D.

S.D.
S.D.
X

S.D.
คาเฉลี่ยรวมแตละบท

X

S.D.
หมายเหตุ ** แทน คาเฉลี่ยสูงสุด * แทน คาเฉลี่ยต่ําสุด
บทที่ 1 Introductory บทที่ 2 Abilities บทที่ 3 Appearance บทที่ 4 Location บทที่ 5 Personal
Information

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกแจสแชนท บทที่
ไดคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บทที่ 1 Introductory( X =4.97)บทที่ไดคาเฉลีย่ ต่ําสุดไดแก บทที่ 4
Location ( X =4.43) และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกแจสแชนทในดาน
คุณประโยชน ดานเนื้อหา และดานรูปแบบกิจกรรม สรุปไดดังนี้
1. ดานคุณประโยชน โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอคุณประโยชนอยูใน
ระดับสูงที่สุด ( X =4.75) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ ขอ1 มีประโยชนในการฝกพูด
ของขาพเจา เชน สรางแรงจูงใจ สรางความมั่นใจ ลดความกลัว ความอาย ความเครียดฯลฯ
( X =4.98) ขอ 9 ขาพเจาประทับใจในแบบฝกและสนุกสนานกับทวงทํานองดนตรีแจสในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ( X =4.95) ขอ 4 แบบฝกชวยใหจําโครงสรางไดเร็วและพูดเปนธรรมชาติ
( X = 4.84) และขอ 3 แบบฝกชวยใหขา พเจามีพนื้ ฐานเรื่อง Rhythm in sentences ( X =4.2)
2. ดานเนื้อหา โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนือ้ หาของแบบฝกอยูใน
ระดับสูง ( X = 4.47) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังนี้ ขอ 8 เนื้อหาเหมาะสมและคําสั่งใน
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แบบฝกชัดเจนเขาใจงาย ( X = 4.50) และขอ 6 มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจ
ของขาพเจา ( X = 4.29)
3. ดานรูปแบบกิจกรรม โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบกิจกรรมของ
แบบฝกอยูในระดับ สูง ( X = 4.47) โดยคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ ขอ 10 กิจกรรมขัน้ ประเมิน
ใน แบบทดสอบทายบทของแบบฝกชวยใหขาพเจาประเมินความรูในสิ่งที่ไดเรียนมา ( X =
4.86) ขอ 5 กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจามีโอกาสทํางานรวมกับเพื่อน และไดพูดโตตอบ
กันมากขึ้น ( X = 4.45) ขอ 7 มีการนําเสนอกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน ( X =
4.40) 2 รูปแบบของกิจกรรมในแบบฝกมีความหลากหลายนาสนใจ (x = 4.16)
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อแบบฝกแจสแชนท พบวา ความคิดเห็น
ของนักเรียนมีคาเฉลี่ยรวมแตละบทอยูระหวาง 4.43-4.97 และคาเฉลีย่ รวม 5 บท เทากับ 4.56
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 สรุปไดวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะแจส
แชนทโดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับสูงที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจยั เรื่อง “การสรางแบบฝกแจสแชนทเพื่อใชประกอบการสอนรายวิชาทักษะการ
พูดสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจยั
เชิงทดลอง ( Pre-Experimental Research ) มีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกแจสแชนท สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางการพูดของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนทที่ผวู ิจยั สรางขึ้น รวมทั้งศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีตอแบบฝกแจสแชนทในการฝกทักษะการพูดที่ผวู ิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษการพูด (อ 024 ก)
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา กรุงเทพมหานคร โดยการสุม
หองเรียนมา 1 หอง ดวยวิธีการสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากประชากรจํานวน
4 หองเรียน รวมทัง้ สิน้ 120 คน
สมมติฐานในการวิจยั ครั้งนีค้ ือ 1) แบบฝกแจสแชนทในการฝกพูดภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑทกี่ าํ หนดไวคือ 75/75 2) ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการใชแบบฝกแจสแชนทสงู กวาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
กอนใชแบบฝกแจสแชนท และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกแจสแชนทในระดับดีมาก
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 4 หองเรียน เปนแผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร จํานวน 2
หองเรียน แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 หองเรียน แผนการเรียนฝรั่งเศส –
สังคม จํานวน 1 หองเรียน หองเรียน รวม 120 คน
กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ทักษะฟง-พูด
ภาษาอังกฤษ รหัส อ 024 ก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หองเรียนเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกหองที่ผวู ิจัยไดรับ
มอบหมายใหดําเนินการสอนคือนักเรียนทีเ่ รียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก
1. แบบฝกแจสแชนท ซึ่งประกอบดวยหนังสือแบบเรียนแจสแชนทพรอมเทปเสียง เพื่อ
ประกอบการสอนรายวิชาทักษะการพูด รหัสวิชา อ 024 ก ที่สรางขึ้นโดยยึดจุดประสงคการเรียนรู
รายวิชา อ 024 ก แบงออกเปนบท บทเรียนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 5 บทเรียน แบบฝก
แจสแชนทที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.00/78.00 ในขั้นทดลองรายบุคคล และมีประสิทธิภาพ
79.79/78.2 ในขั้นทดลองกลุมเล็ก
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึน้ โดยยึดจุดประสงครายวิชา อ 024 ก 1 ฉบับ จํานวน 50 ขอ เพื่อใชวดั
ความสามารถทางการพูดของกลุมตัวอยางกอนและหลังทดลอง ซึ่งมีลักษณะเปนขอสอบ oral
test แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 (A)เปนการออกเสียงประโยคทีก่ ําหนดให คิดเปน 10 คะแนน (B)
พูด-ถามตอบสั้น ๆ จากภาพทีก่ ําหนดให 30 คะแนน ตอนที่ 2 เปนการพูดถาม-ตอบเพิ่มเติม
ขอมูลใหสมบูรณ(Information gap) จากภาพที่นกั เรียนเลือก 40 คะแนน และตอนที3่ พูดถาม
ตอบแบบ เรียบเรียงขอมูลใหสมบูรณ (Jigsaw) 20 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใชเวลา
ในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที และมีคาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.89
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกแจสแชนท
ในดานคุณ
ประโยชน ดานเนื้อหา และดานรูปแบบกิจกรรม จํานวน 10 ขอ โดยกําหนดตัวเลือก 5 ระดับคือ
มากที่สุด คอนขางมาก ปานกลาง คอนขางนอย และ นอยที่สุด และมีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.81
การดําเนินการทดลอง ผูว ิจยั เปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเองใน
ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา 2545 ใชเวลาในการเรียนการสอนรวม 10 สัปดาหๆ ละ 2 คาบเรียนๆ
ละ 50 นาที รวมทัง้ สิน้ 20 คาบเรียน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้
1. ทดสอบวัดความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอน
ดําเนินการทดลองโดยใชแบบทดสอบที่ผวู จิ ัยสรางขึน้ และหาประสิทธิภาพแลว
2. ดําเนินการทดลอง ดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชแบบฝกแจสแชนท
ที่ผูวิจยั สรางขึน้
เมื่อเรียนจบในแตละบทเรียนนักเรียนตองทดสอบทายบททุกบทและตอบแบบ
สอบถามความคิดเห็นที่มีตอ แบบฝกแจสแชนททุกบท
3. ทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุม ตัวอยางเมื่อเสร็จ
สิ้นการทดลองแลว โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการทดลอง
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4. นําผลการทดสอบวัดความสามารถทางการพูด คะแนนจากการทดสอบทายบททุก
บทและคาระดับของแบบสอบถามความคิดเห็นที่นกั เรียนมีตอแบบฝกแจสแชนทมาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชวธิ ีการทางสถิตเิ พื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของนักเรียนกลุม
ตัวอยางจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ t – test แบบจับคูหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกแจสแชนทโดยใชเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2(ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 :
136 -137) และวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกแจสแชนทจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็น จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของนักเรียนกลุม
ตัวอยางจากการทดสอบกอนและหลังการทดลองโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน ใชสถิติ t- test
แบบจับคูหาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยใชเกณฑ75/75 โดยวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอแบบฝกแจสแชนท
หลังจากนัน้ นํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการ
วิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนท ซึง่ กําหนดเกณฑไวคือ 75/75 ปรากฏวาแบบฝกมี
ประสิทธิภาพเทากับ 80.37/73.80 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กาํ หนดไว รอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวาแบบฝก
แจสแชนทที่สรางขึ้นอยูในเกณฑดี
ผลการเปรียบเทียบความสามาถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 กอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนท สรุปไดวาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังจากใชแบบฝกแจสแชนทที่ผวู ิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนใชแบบฝกแจสแชนทอยางมีนยั
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกแจสแชนทโดยภาพรวมสวนใหญอยูใ นระดับสูงที่สดุ
โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) อยูระหวาง 4.43 – 4.97 คาเฉลี่ยรวม 5 บท เทากับ 4.56 สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.33 บทที่ไดคาเฉลีย่ สูงสุด ไดแก บทที่ 1 Introductory( X =4.97) บทที่ได
คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก บทที่ 4 Location ( X =4.43) และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอ
แบบฝกแจสแชนทในดานคุณประโยชน ดานเนื้อหา และดานรูปแบบกิจกรรม สรุปไดดังนี้
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1. ดานคุณประโยชน โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอคุณประโยชนอยูในระดับ
สูงที่สุด ( X =4.75) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ ขอ1 มีประโยชนในการฝกพูดของ
ขาพเจา เชน สรางแรงจูงใจ สรางความมั่นใจ ลดความกลัว ความอาย ความเครียดฯลฯ
( X =4.98) ขอ 9 ขาพเจาประทับใจในแบบฝกและสนุกสนานกับทวงทํานองดนตรีแจสในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ( X =4.95) ขอ 4 แบบฝกชวยใหจาํ โครงสรางไดเร็วและพูดเปนธรรมชาติ ( X =
4.84) และขอ 3 แบบฝกชวยใหขาพเจามีพนื้ ฐานเรื่อง Rhythm in sentences ( X =4.2)
2.ดานเนื้อหา โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนือ้ หาของแบบฝกอยูในระดับสูง
( X = 4.47) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังนี้ ขอ 8 เนื้อหาเหมาะสมและคําสั่งในแบบฝก
ชัดเจนเขาใจงาย ( X = 4.50) และขอ 6 มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจของ
ขาพเจา ( X = 4.29)
3. ดานรูปแบบกิจกรรม โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบกิจกรรมของ
แบบฝกอยูในระดับ สูง ( X = 4.47) โดยคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ ขอ 10 กิจกรรมขั้นประเมิน
ใน แบบทดสอบทายบทของแบบฝกชวยใหขาพเจาประเมินความรูในสิ่งที่ไดเรียนมา ( X = 4.86)
ขอ 5 กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจามีโอกาสทํางานรวมกับเพือ่ น และไดพูดโตตอบกันมาก
ขึ้น (x = 4.45) ขอ 7 มีการนําเสนอกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน (x = 4.40) ขอ 2
รูปแบบของกิจกรรมในแบบฝกมีความหลากหลายนาสนใจ (x = 4.16)
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อแบบฝกแจสแชนท พบวา ความคิดเห็น
ของนักเรียนมีคาเฉลี่ยรวมแตละบทอยูระหวาง 4.43-4.97 และคาเฉลี่ยรวม 5 บท เทากับ 4.56
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 สรุปไดวา นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝก
ทักษะแจสแชนท ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที3่
การอภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากผลการวิจยั ขอ 1 พบวาผลจากการหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนท
จากเกณฑที่ตั้งไวคือ 75/75 พบวาแบบฝกแจสแชนทที่ผูวจิ ัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ
80.37/73.80 ถือวาอยูในเกณฑดีซึ่งสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนดไว รอยละ 2.5 และพบวาคา
ประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง (80.37/73.80) หมายความวานักเรียนสามารถ
ทําไดคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบทายบทสูงกวาแบบทดสอบทดสอบหลังการเรียนแบบทดสอบทาย
บท เปนผลการวิจัยที่สอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ สืบวัฒนพงษกุล (2537) และอารีย สุวรรณ

118
ทัศน (2540) ทีพ่ บวา คาประสิทธิภาพของแบบฝกที่สรางขึน้ สูงกวาเกณฑที่กาํ หนดไว และคา
ประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1.1 แบบฝกแจสแชนทเปนสื่อที่สนองความตองการของทัง้ ครูผูสอนและนักเรียนมี
ลักษณะทีน่ า สนใจคือ มีการใชทวงทํานองจังหวะของดนตรีแจส ไปเชื่อมโยงสัมพันธกับจังหวะทาง
ธรรมชาติของภาษาอังกฤษ. และพัฒนาขึน้ มาใชเปนแบบฝกทักษะดานการพูด ซึง่ ถือวาเปนการให
จังหวะธรรมชาติทางภาษา ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เกรแฮม(Graham 1997) นักการศึกษา
ชาวอเมริกันซึง่ เปนผูคิดคนและประสบความสําเร็จในการนําแจสแชนทมาใชเปนคนแรก ไดกลาว
วาแจสแชนทคือจังหวะทางธรรมชาติของภาษาที่ตื่นเตนและเปนงานประพันธที่แตงขึ้นโดยใช
จังหวะแจส ซึง่ มีการใชจังหวะขัดจังหวะตบที่สม่ําเสมออันเปนลักษณะเดนเฉพาะตัวของดนตรีแจส
และกิจกรรมในแบบฝกแจสแชนทมีลกั ษณะที่เรียกวาการโตตอบ (Call and Respond) ทําให
ผูเรียนเขาใจลึกซึ้งถึงธรรมชาติของการพูดภาษาอังกฤษที่สื่อสารโดยการสนทนาโตตอบกัน ซึ่งตอง
มีการการลงเสียงหนักเบาและมีทว งทํานองเฉพาะตัวทางธรรมชาติ สอดคลองกับคํากลาวของ
Grant (Grant 1983:97) ทีก่ ลาววา’Every language has its own rhythm or beat, in some
languages, every syllable has equal emphasis.In other languages, some syllables are
strong and others are weak. ภาษาทุกภาษาจะมีทวงทํานอง จังหวะเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
บางภาษาจะไดรับการลงเสียงเนนหนักสม่ําเสมอในแตละพยางค แตบางภาษาจะลงเสียงหนักเบา
ไมเทากัน
1.2 แบบฝกแจสแชนทสรางขึ้นเพื่อใชประกอบการสอนทักษะการพูด ยึดสมมติฐาน
เกี่ยวกับการรูภาษา(Language Acquisition) อันเปนกระบวนการเรียนรูภาษาโดยไมรูตัว
(subconscious) สอดคลองกับความคิดเห็นสุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 22 : 106) ซึ่งกลาววา
การรูภาษา(Language Acquisition)เปนกระบวนการเรียนรูภาษาโดยไมรตู ัว(subconscious)
ผูเรียนมุง ใชภาษาเพื่อการสือ่ สารมิไดคิดวากําลังเรียนภาษาอยู การเรียนรูแบบนี้มีลักษณะเปน
ธรรมชาติ เนนการทํากิจกรรมดานการพูดโตตอบกัน จึงออกแบบไวเพื่อใหนักเรียนไดแสดงออก
ทางการพูด ไดมีปฏิสัมพันธกัน การสรางแบบฝกไดวเิ คราะหเนื้อหาใหตรงจุดประสงคการเรียนรู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสรางโดยสอบถามความตองการ (need analysis) หัวเรื่องจาก
คณะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในกรุงเทพมหานครจํานวน 40 คนและจากแบบสอบถาม ได
คัดเลือกเนื้อหาใหเปนไปตามจุดประสงคและสนองความตองการในเนื้อหาดังกลาว
อีกทั้งได
พยายามปรับเนื้อหารูปแบบและวิธีดําเนินกิจกรรมของแบบฝก ใหสอดคลองกับผูเรียนมากที่สุด
เริ่มเนื้อหาจากงาย ไปสูยาก เพื่อใหนกั เรียนไดฝกไปตามขั้นตอน ในการเรียนการสอน ตัวอยางเชน
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ไดพยายามปรับเนื้อหาใหมีความเปนไทยมากขึ้น อาทิ ชือ่ ตัวละคร สถานที่ และงานอดิเรก ในบท
แจสแชนท1 จึงทําใหแบบฝกใชไดอยางสัมฤทธิ์ผล
1.3 แบบฝกแจสแชนท เปนแบบฝกที่จัดพิมพ และออกแบบโดยใชตัวอักษร
สัญลักษณที่เดนชัด ในขอความหรือคําทีต่ องการเนนย้าํ ทําใหเขาใจงาย ตลอดจนรูปภาพประกอบ
มีความสัมพันธกับเนื้อหาโดยตรงสอดคลองกับงานวิจยั ของ สมใจ สืบวัฒนพงษกลุ (2537 : 98)
ที่พบวา แบบฝกที่มกี ารออกแบบและจัดพิมพที่ดีในดานรูปแบบกลาวคือ ตัวอักษรและรูปภาพ
ชัดเจน มีภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน ตลอดจนเปนรูปภาพ
ที่ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อเรื่อง เปนสิ่งสําคัญประการหนึง่ ที่สง เสริมใหนกั เรียนเกิดแรงจูงใจและ
ความกระตือรือรนในการทําแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของตน พรอมภาพประกอบทุกแบบ
ฝก ทําใหนักเรียนกระตือรือรน สนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น สอดคลองกับคํากลาวของสุไร พงษ
ทองเจริญ (2530 : 45) ที่กลาววาการฝกทักษะที่เราความสนใจของเด็กมีอิทธิพล ตอพฤติกรรม
การเรียนรู นักเรียนจะรูสึกผอนคลาย
1.4 การทดลองและการปรับปรุงสื่อ แบบฝกแจสแชนทไดผานขั้นตอนการปรับแก
ไขหลายครั้ง เมื่อนําไปใชในภาคสนามนักเรียนกลุมตัวอยางจึงไมเกิดปญหาในขณะทําการทดลอง
1.5 จํานวนขอสอบที่แตกตางกัน กลาวคือจํานวนขอสอบทายบทแตละบทมีนอย
กวาขอสอบวัดความสามารถดานการพูด(Speaking Pre/Post Test) ใน Quick Test ทายบทมี
เพียง สองสวน คือ marking and interview ซึ่งมีเพียงภาพสําหรับฝกถามตอบเพียงภาพเดียว ทํา
ใหนักเรียนทําขอสอบ Quick Test ไดคะแนนสูง
1.6 เรื่องความเชื่อมตอในความรู กลาวคือนักเรียนเรียนแบบฝกแจสแชนทจบแตละ
บทก็ทําแบบทดสอบทายบท (Quick Test) ทันที ยังจําเนื้อหาที่เพิง่ เรียนไปไดดี เปนปจจัยเอื้อให
Pre/Post
นักเรียนสอบไดคะแนนสูงกวา ขอสอบวัดความสามารถดานการพูด (Speaking
Test) ซึ่งทําการทดสอบหลังจากเรียนบทเรียนจนครบ 5 บทเรียน
2. จากผลการวิจัยขอ 2 พบวา ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางหลังใชแบบฝกแจสแชนทสงู กวาความสามารถกอนการฝก อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
2.1 แบบฝกแจสแชนทสรางขึ้นตามแนวการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อการสื่อสาร เชน
information transfer, jigsaw etc..,สอดคลองกับหลักการของจอหนสัน ( Johnson 1982 : 163172) มุงใหนักเรียนมีความรูแ ละสามารถสือ่ สารกันได ผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณที่คลาย
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ชีวิตจริง และกิจกรรมสื่อสารที่เนนพัฒนาการทักษะการพูด จึงสงผลใหความสามารถทางการพูด
ของนักเรียนพัฒนาขึน้
2.2 แบบฝกแจสแชนท ชวยใหนักเรียนมีพลังในการเรียนรูภาษาใหม และรูสกึ
ปลอดภัย จากการที่แบบฝกประกอบดวยกิจกรรมที่มกี ารเชื่อมโยงจังหวะดนตรีแจส ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวของแซ็คส (อางถึงใน Graham 1992:18) ที่กลาวไววา พลังแหงจังหวะและดนตรี
สามารถนําความชุมชืน้ อบอุน ความเปนมิตรในยามที่เขาอยูระหวางทางแหงการเรียนภาษาใหม
จึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหความสามารถดานการพูดของนักเรียนมีพัฒนาการเพิม่ ขึ้นในการ
เรียนภาษาอังกฤษซึง่ ถือวาเปนภาษาใหม
3. ดานความคิดเห็นจากผลการวิจยั ขอ 3 ทีพ่ บวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก
แจสแชนท โดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับสูงที่สุด กลาวคือ คาเฉลี่ยรวมแตละบทอยูระหวาง
4.43-4.97 และคาเฉลี่ยรวม 5 บท เทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 สรุปไดวา
นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกทักษะแจสแชนท ที่เปนเชนนี้อาจอธิบายไดดังนี้คือ
แบบฝกที่ผูวิจยั สรางขึ้นตางจากแบบฝกโดยทั่วไปคือมีรูปแบบเชิงกิจกรรมปฏิสัมพันธ ใชจังหวะ
ดนตรีแจสมาเชื่อมโยงการลงเสียงเบาในการฝกพูดภาษาอังกฤษ ซึง่ ไมเหมือนกิจกรรมการเรียน
การสอนทั่ว ๆ ไปที่อาจสรางความเครียด ออนลา หรือเบื่อหนายในการทํากิจกรรมได แตใน
ทํานองเดียวกันแบบฝกแจสแชนทกม็ ีกระบวนการเรียนรูครบตามขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมความพรอม
เพื่อทบทวนและบอกจุดประสงค ขั้นนําเสนอและฝก เพื่อนําเสนอรูปแบบของภาษาและฝกทักษะ
และขั้นประเมินผล เพื่อประเมินความสามารถในการพูด ตามจุดประสงคที่วางไว นอกจากนี้ในการ
ทํากิจกรรมแจสแชนทยงั ไดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และกิจกรรมที่นกั เรียนใช เนนดานการ
ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันตลอดบทเรียน( Call and Respond) จึงทําใหนกั เรียนรูสึกวา ได
ทั้งความเพลิดเพลินและสาระความรู เปนการสื่อสารทีม่ คี วามหมาย และไดประโยชน ดวยเหตุผล
ดังกลาวมานี้ จึงทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกแจสแชนทในเกณฑที่ดี
นอกจากนี้
เมื่อพิจารณารายบทพบวาบทที่ไดคะแนนเฉลีย่ สูงสุดไดแกบทที่
1
Introductory:What’s your name? ( X = 4.97) ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการพูดเพื่อ
การสื่อสารในบทที่ 1 เปนกิจกรรมทีน่ ักเรียนไดพูดโดยมีวัตถุประสงคในการสื่อสารในสถานการณ
ใกลตัวและสามารถเกิดขึน้ ไดจริงในชีวิตประจําวัน กลาวคือ เปนการแนะนําตนเองและสอบถาม
ขอมูลจากเพื่อนรวมชัน้ อยางสั้น ๆ และงายพอที่นักเรียนจะสามารถไดรับความภูมิใจในการพูด
ของตนเองเมือ่ ไดรับขอมูลยอนกลับ สอดคลองกับความคิดเห็นของเกียรโซ (Skierso 1991 :445)
ที่กลาววา แบบเรียนที่ดตี องมีกิจกรรมที่นกั เรียนสามารถปฏิบัติไดจริง และมีความยาก-งายที่
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เหมาะสมพอที่จะกระตุน ใหนักเรียนมีความตองการที่จะประสบผลสําเร็จ สวนบททีร่ ะดับคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด ไดแก บทที่ 4 Location : Here and There ( X = 4.43)
ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก แบบฝกในบทที่ 4 เปน แบบฝกที่นกั เรียนตองใชความรู
เรื่องคําบุรพบทซึ่งเปนความรูเดิม อีกทั้งในบทที่ 4 มีคาํ ศัพทใหมที่จาํ เปนตองใชในการทํากิจกรรม
และนักเรียนยังมิไดเรียน ซึง่ มีนกั เรียนจํานวนไมนอยทีพ่ บปญหาดังกลาว อยางไรก็ตามเมื่อเทียบ
กับเกณฑคา ระดับเฉลี่ยทีก่ ําหนดไวยังแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกบทที่ 4 ใน
ระดับสูงและเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกแจสแชนทในดานคุณประโยชน
ดานเนื้อหา และดานรูปแบบกิจกรรม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
3.1 ดานคุณประโยชน ที่พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอคุณประโยชนของแบบฝก
แจสแชนทโดยภาพรวมอยูในระดับสูงที่สดุ ( X = 4.75) โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดังนี้ ขอ1 มี
ประโยชนในการฝกพูดของขาพเจา เชน สรางแรงจูงใจ สรางความมัน่ ใจ ลดความกลัว ความอาย
ความเครียดฯลฯ ( X =4.98) ขอ 9 ขาพเจาประทับใจในแบบฝกและสนุกสนานกับทวงทํานอง
ดนตรีแจสในการเรียนภาษาอังกฤษ ( X =4.95) ขอ 4 แบบฝกชวยใหจําโครงสรางไดเร็วและพูด
เปนธรรมชาติ ( X = 4.84) และขอ 3 แบบฝกชวยใหขา พเจามีพนื้ ฐานเรื่อง Rhythm in sentences
( X =4.2) ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝกแจสแชนท ตางจากแบบฝกโดยทัว่ ไปคือมีรูปแบบ
เชิงกิจกรรมปฏิสัมพันธ
โดยใชจังหวะดนตรีแจสมาเชื่อมโยงการลงเสียงเบาในการฝกพูด
ภาษาอังกฤษ ชวยใหนกั เรียนมีพลังในการเรียนรูภาษาใหม และรูสึกปลอดภัย ซึง่ สอดคลองกับคํา
กลาวของแซ็คส (อางถึงใน Graham 1992:18) ที่กลาวไววา พลังแหงจังหวะและดนตรีสามารถนํา
ความชุมชื้น อบอุน ความเปนมิตรในยามที่เขาอยูร ะหวางทางแหงการเรียนภาษาใหม แตใน
ขณะเดียวกันแบบฝกแจสแชนทก็มีกระบวนการเรียนรูครบตามขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมความพรอม
เพื่อทบทวนและบอกจุดประสงค ขั้นนําเสนอและฝก เพื่อนําเสนอรูปแบบของภาษาและฝกทักษะ
และขั้นประเมินผล เพื่อประเมินความสามารถในการพูด ตามจุดประสงคที่วางไว นอกจากได
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินแลว นักเรียนยังสามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดตลอด
บทเรียน( Call and Respond) จึงทําใหนกั เรียนรูสกึ วา ไดทงั้ ความเพลิดเพลินและสาระความรู
เปนการสื่อสารที่มีความหมาย และไดประโยชน ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ จึงทําใหนกั เรียนมีความ
คิดเห็นตอแบบฝกแจสแชนทในระดับที่สูงสุดและเปนไปตามสมมุติฐาน
3.2 ดานเนื้อหา โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกอยูใน
ระดับสูง ( X = 4.47) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังนี้ ขอ 8 เนื้อหาเหมาะสมและคําสั่งใน
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แบบฝกชัดเจนเขาใจงาย ( X = 4.50) และขอ 6 มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจ
ของขาพเจา ( X = 4.29) สอดคลองกับความคิดเห็นของแกรนท (Grant 1987 : 100) ที่กลาววา
แบบฝกที่ดีควรมีเนื้อหาทีเ่ หมาะสมกับระดับความสนใจของผูเรียนและเนื้อหาไมควรยากหรืองาย
เกินไป
3.3 ดานรูปแบบกิจกรรม โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบกิจกรรมของ
แบบฝกอยูในระดับ สูง ( X = 4.47) โดยคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ ขอ 10 กิจกรรมขั้นประเมิน
ใน แบบทดสอบทายบทของแบบฝกชวยใหขาพเจาประเมินความรูในสิ่งที่ไดเรียนมา ( X = 4.86)
ขอ 5 กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจามีโอกาสทํางานรวมกับเพือ่ น และไดพูดโตตอบกันมาก
ขึ้น ( X = 4.45) ขอ 7 มีการนําเสนอกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน ( X = 4.40) 2
รูปแบบของกิจกรรมในแบบฝกมีความหลากหลายนาสนใจ ( X = 4.16) ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจาก กิจกรรมประในขั้นประเมิน (Evaluation) ในแบบฝกแจสแชนทเปนกิจกรรมทีว่ ัด
ความสามารถทางการพูดของนักเรียนตามจุดประสงคปลายทางที่กาํ หนดไวในแตละบทซึง่ ไดผาน
การตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จึงเชื่อไดวามีความตรงตามเนื้อหาและ
สามารถประเมินความรูในสิง่ ทีน่ ักเรียนไดเรียนมาในแบบฝกแตละบท
และประเด็นตอมาคือ
นักเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหมโี อกาสทํางานรวมกับเพื่อน ในระดับสูง
อาจเนื่องมาจาก
รูปแบบการทํากิจกรรมในแบบฝกนักเรียนไดติดตอสื่อสารและโตตอบกัน
ตลอดเวลา (Call and Respond) ไดแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันโดยตรงทําใหนักเรียนรูสกึ วา
เปนการสื่อสารในสถานการณที่เสมือนจริงคลายคลึงกับการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน ดังที่
จอหนสันและมอรโร (Johnson and Morrow 1981 : 62) กลาววา ในชีวิตจริงการสื่อสารจะเกิดขึ้น
ระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวา โดยบุคคลใดบุคคลหนึง่ ทราบขอมูลบางอยาง ในขณะที่อกี
บุคคลหนึ่งหรือบุคคลอื่น ๆ ไมทราบขอมูล จึงมีความจําเปนตองแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน
เพื่อปดชองวางของขอมูล (Information Gap)นั้น นอกจากนี้เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมในแบบฝกที่
ตองแลกเปลี่ยนขอมูลของตนเองกับเพื่อน เปนการสนับสนุนใหนักเรียนมีโอกาสติดตอสื่อสารกัน
อยางแทจริง เนื่องจากนักเรียนแตละคนยอมมีขอมูลที่แตกตางกัน การพูดสอบถามจึงเปนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนธรรมชาติเหมือนในชีวิตจริง (Doff 1993 : 218-219)
ประเด็นสุดทายในเรื่องความหลากหลายและความนาสนใจของกิจกรรมในแบบฝกที่
พบวา ไดคาระดับเฉลี่ยนอยกวาประเด็นอื่น อาจเนื่องมาจากความจํากัดของเวลาในการเรียนการ
สอน กิจกรรมในแบบฝกสวนใหญที่เนนฝกฝนและพัฒนาทักษะการ ออกเสียงหนักเบา และการพูด
ในรูปแบบสนทนาโตตอบกัน (Call and Respond) เปนกิจกรรมที่จดั ขึ้นตามรูปแบบของการจัด
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กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล (Information transfer)
การเรียบเรียงลําดับขอมูล (Jigsaw) การเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณ (Information gap) อยางไรก็
ตาม เมื่อเทียบกับเกณฑคาระดับเฉลี่ยที่กาํ หนดไวยงั แสดงวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอความ
หลากหลายและความนาสนใจของกิจกรรมในแบบฝกอยูในระดับสูงและเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
ปญหาที่พบในการวิจัย
ในการดําเนินวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั พบขอสังเกตและปญหาดังนี้
1. ในการสรางแบบฝกแจสแชนทเปนการสรางแบบฝกที่เนนกิจกรรมการพูดเพื่อการ
สื่อสาร ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูทกี่ ําหนดไว ตองใชเวลาสรางและพัฒนาคุณภาพ
แบบฝกแจสแชนท นานพอสมควร อาทิเชน การบันทึกเสียงลงคาสเซทเทป เนื่องจากผูวิจยั เลือกที่
จะใชเสียงเด็กที่เปนธรรมชาติและเปนเจาของภาษา เด็กที่บนั ทึกเสียงในบทแจสแชนททั้งหมดเปน
นักเรียนโรงเรียน New International School Thailand อายุ 8 -11 ขวบ ซึง่ มีระยะความสนใจสัน้
เหนื่อยไว ไมพรอมที่จะบันทึกเสียงแกไขตอเนื่องหลายครั้ง
ตองรอใหเด็กมีความพรอมทีจ่ ะ
บันทึกเสียงครั้งตอไป
2. ในการทํากิจกรรมนักเรียนตองจับคูกันพูดโตตอบกัน ตามบทแจสแชนท โดยที่คน
หนึง่ ตองใชไมบรรทัดเคาะจังหวะประกอบ ทําใหแตละคูเพิ่มเสียงในการเคาะเพื่อกลบเสียงรบกวน
จากการเคาะของคูขางเคียง ผูวจิ ัยตองเตือนใหเคาะเบา ๆ
3. ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งทุกบทจะเนนการมีปฏิสัมพันธกนั นักเรียน
มักเดินไปหาเพื่อน สงเสียงดัง และในกิจกรรมนักเรียนตองจับคูก นั พูดโตตอบกัน ตามบทแจส
แชนท โดยทีค่ นหนึ่งตองใชไมบรรทัดเคาะจังหวะประกอบ ทําใหแตละคูเพิ่มเสียงในการเคาะเพือ่
กลบเสียงรบกวนจากการเคาะของคูขางเคียงทําใหหองเรียนขาดระเบียบวินัย แมเปนธรรมชาติ
ของการทํากิจกรรมแตอาจไปรบกวนและสรางความรําคาญใหอาจารยผูสอนหองขางเคียงซึ่งอาจ
เขาใจวาไมควบคุมชั้นเรียน ผูวิจัยจึงตองตักเตือน ซึง่ อาจทําใหไปขัดจังหวะเด็กซึง่ กําลังสนุกสนาน
กับการเรียนแจสแชนท
4. ปญหาเรื่องคาใชจาย เนื่องจากตองการใหสื่อออกมาสมบูรณทั้งดานเนื้อหาและ
รูปแบบจึงตองจางผูมีความชํานาญเฉพาะทาง เชน ชางวาดรูป ชางตัดตอเทปบันทึกเสียง และตอง
ซื้ออุปกรณหลายชิน้ อาทิ มวนเทป(บันทึกเสียงหลายครั้ง) เครื่องเลนเทป เครื่องเคาะจังหวะ
(rhythm box)
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยั มีขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนตอการปรับปรุงแบบฝกทักษะ
แจสแชนทในการเรียนการสอนพูดและการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝกแจสแชนท
1.1 ควรพัฒนารูปแบบของแบบฝกและเทปบันทึกเสียงจากคาสเซทเทปไปเปนแผน
ซีดีรอมชวยสอน ที่มที ั้งภาพและเสียงในขณะเดียวกัน และเพิ่มกิจกรรมการฝกใหหลากหลายยิ่งขึน้
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการทําแบบฝก อาทิเชน เพิ่มเกมการแกปญหา เกมการเดา
เกมอักษรไขว ฯลฯ เพื่อเพิม่ คุณภาพสื่อ และเพื่อสะดวกในการศึกษาดวยตนเองของนักเรียนจาก
เครื่องคอมพิวเตอรทั่ว ๆ ไป
1.2 ภาพประกอบในแบบฝกควรใหเปนภาพสี เพื่อความสวยงามยิง่ ขึ้น ตลอดจน
รวบรวมแบบฝกใหเปนรูปเลมเพื่อสะดวกในการใช
2.ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน
2.1 ควรสอนพูดโดยใชกิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาทักษะการพูด ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวควรประกอบดวยกิจกรรมที่เปนการฝกทักษะดานการพูด เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถ
ทางการใชภาษาอยางเพียงพอที่จะทํากิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร จากนัน้ จึงในนักเรียนทํา
กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารในสถานการณที่เปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตประจําวัน เชน การ
พูดโทรศัพท การสัมภาษณ การโตวาที การแสดงบทบาทสมมติ เปนตน
2.2 ควรใหโอกาสนักเรียนไดฝกการพูดในรูปแบบสนทนาโตตอบกัน (Call and
Respond) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามรูปแบบของการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสาร เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล (Information transfer) การเรียบเรียงลําดับขอมูล (Jigsaw)
การเพิม่ เติมขอมูลใหสมบูรณ (Information gap)
2.3 ควรสอนพูดตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใหนกั เรียนฝกพูดอยาง
เปนกระบวนการและตระหนักวาการพูดเปนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูพ ูดและผูฟง ในการสงสารและ
รับสาร ควรสงเสริมใหนกั เรียนทํากิจกรรมกลุม หรือ คู เปนภาระงานที่ตอ งมีปฏิสัมพันธกัน โดยสราง
กิจกรรมการแสดงออกทางภาษาดวยการทํางานกลุม โดยผูสอนจะตองอธิบายความสําคัญของการ
ชวยเหลือกันและกันในระหวางกลุม หรือคูส นทนาของผูเรียนซึ่งจะเปนประโยชนแกทงั้ สองฝายคือ ผู
พูดภาษาอังกฤษคลองอยูแลว จะเปนโอกาสอันดีที่จะไดฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษวิธกี ารหนึง่
และสําหรับกลุมผูออนภาษา จะเกิดความสบายใจวา กําลังโตตอบกับเพื่อนรวมชั้นเรียน ไมใช
ครูผูสอน ทําใหกลาสนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็นมากขึน้ ซึ่งในบรรยากาศการเรียนการ
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สอนดังกลาว จะเปนบรรยากาศของการสนทนาในหองเรียน เปนการฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ประกอบทวงทํานองดนตรีแจส ทําใหนกั เรียนรูสึกสนุกสนานกับการทํากิจกรรมการพูดจนลืมความ
ตึงเครียดจากการเรียนภาษาอังกฤษที่ตนอาจไมคอยสันทัดนัก ผลทางบวกที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน
สอดคลองกับหลักการใชกิจกรรมการแสดงออกทางภาษาในการเรียนการสอน ซึง่ จะเราความสนใจ
ของผูเรียนไดดีมาก เพราะผูเรียนจะมุง ทํากิจกรรมจนลืมวาตนกําลังเรียนอยู และผูเรียนจะรูสึก
สนุกสนานจนสามารถสนทนาโตตอบหรือใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว (สุไร พงษทองเจริญ
2525 : 98)
3. ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยการสรางแบบฝกทักษะแจสแชนทกับนักเรียนระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแบบฝก และเปรียบเทียบความสามารถของการพูดของนักเรียนกอนและหลังการ
ใชแบบฝกแจสแชนท
2. ควรมีการวิจัยการสรางแบบฝกทักษะแจสแชนทกับนักเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางกัน เพื่อศึกษาวาแบบฝกแจสแชนทจะใชไดผลดีกับนักเรียนที่มีความสามารถระดับใดมาก
ที่สุด
3. ควรมีการวิจัยการสรางแบบฝกแจสแชนท โดยใชสื่อการสอนที่ทนั สมัยในการฝกฝน
ทักษะการพูดของนักเรียน เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยสอน และการเรียนภาษาอังกฤษผานเวป
ไซท เปนตน
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Lesson 1

Introductory: What’s your name?
1.
2.

The aim of this lesson is that the student will be able to pronounce the jazz chants given orally
and accurately with the right keywords stress, rhythm and intonation pattern.
The student will be able to exchange general information with another person.

Chant I: Names and place of origin or abode

Student A

Student B

What’s your name?

My name is Yo.

Where are you from?

From Mexico.

What’s her name?

Her name is Alice.

Where do you live?

In Buckingham Palace!

What’s his name?

His name is Tom.

Where is he from?

From New York City.
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Chant II: Nicknames

Student A

Student B

What’s your nickname?

My nickname’s Lek.

Why’s that?

Because I’m small.

What’s his nickname?

His nickname’s Toh.

Why’s that ?

Because he’s tall.

What’s her nickname?

Her nickname’s Peung.

Why’s that?

Because she’s sweet.
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Chant III: Hobbies and interests

Student A

Student B

Ok, Lek, what’s your hobby?

Collecting stamps,

that’s my hobby.

What about Toh, what’s his hobby?

Taking photos,

that’s his hobby.

What about Peung, what’s her hobby?

Ice skating –

she loves to skate.
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Chant IV: Leisure Time

Student A

Student B

On the weekend, what do you do?

Play badminton,

and do homework too.

On the weekend, where do you go?

To the mall, to eat

and shop.

On the weekend, what do you like best?

To get a really, really

good rest.
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Lesson 2

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

Student A

Student B

Can you sing?

Yes, I can.

Can you draw?

No, I can’t.

Can you dance?

Yes, I can.

Can you swim?

No, I can’t.
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Chant II: Special talents

Student A

Student B

Can you stand - on one leg?

No, I can’t. No, I can’t.

Can you speak Dutch and French?

Sure I can. Sure I can.

Can you speak English, too?

Just a bit. Just a bit.

Can you play the violin?

No, I can’t. No, I can’t.
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Lesson 3

Appearance: All dressed up!

The aim of this lesson is that the students will be able to pronounce the jazz chants given orally and
accurately with the right keywords stress, rhythm and intonation pattern; and, be able to interview
each other and be interviewed about people’s appearance and clothes.

Chant I: Weight and height

Student A

Student B

What does he look like?

Tall and thin,

with a really long chin.

What does she look like?

Short and stout,

quite short and stout.

What do you look like?

Small and thin,

like a pin.
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Chant II: Hair color and type

Student A

Student B

What’s his hair like?

Blonde and straight.

What’s her hair like?

Black and curly

No, it’s not! It’s black and straight!

What colour’s your hair?

Brown and wavy,

Wavy and brown.
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Chant III: Clothes

Student A

Student B

What’s he wearing?

A blue striped shirt.

What’s she wearing?

A polka-dot dress

What’re you wearing?

My new white slacks -

Oh no!

There’s mud on my slacks!

Mud! My new white slacks!
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Lesson 4

Location: Here & There
The aim of this lesson is that the students will be able to pronounce the jazz chants given orally and
accurately with the right keywords stress, rhythm and intonation pattern; and will be able to ask and
answer questions about the location of people and where things are.
Chant I: Where things are: Inside

Student A

Student B

Where’s the coat?

I don’t know.

Where’s the painting?

Over the clock.

Where’re the slippers?

Next to the bed.

Where’s the book?

In the drawer.

Where’s the photo?

On the wall,

behind the desk.
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Lesson 4

Chant II: Getting Frustrated

Student A

Student B

Where’re the papers?

On the shelf.

Where’s the cushion?

I don’t know, find them yourself!

Where’s the coat?

I don’t know.

Where’s the book?

In the drawer.

Where’re the papers?

Behind the desk.

Where’re the slippers?

Under the bed.

Where’s the clock?

On the shelf.

Where’s the cushions?

Find them yourself!
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Lesson 4

Chant III: Where people and things are: Outside

Student A

Student B

Where’s your mum?

She’s at home, with my dog.

Where’s your teacher?

She’s at school, with my friends.

Where’s your cat?

In the yard, up the tree.

Where’re the kids?

In the pool, behind the tree.

Where’s the dog?

In the pond, on the right.

Where’s the table?

In front of the car.

Where’s the desk?

By the tent, on the left.

Where’s the canoe?

On the top of the car.
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Personal Information: That’s Personal

Chant I: That’s personal
Student A

Student B

How old are you?

I don’t have to say.

Are you married?

I don’t have to say.

How much do you earn?

What rent do you pay?

I don’t have to tell.

I don’t know you well.
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Lesson 5

Chant II: When I know you well
Student A

Student B

How old are you?

Twenty-two

Are you married?

No, I’m not.

How much do you earn?

What rent do you pay?

Fifty dollars a day.

Four thousand a month.

You can tell me all this?

Sure, I can tell,

‘cos I know you well!
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Lesson Plan 1
Topic: Introductory: What’s your name?
Subject: Speaking อ024ก

Time: 4 Periods
Mattayom Seuksa 4 Semester 2

……………………………………………………………………………………………
Behavioural Objectives

1. The student will be able to pronounce the jazz chants given orally and accurately
with the right keywords stress, rhythm and intonation pattern.
2. The student will be able to exchange general information with another person
including the following forms:
− I’m from …………………….
− She’s from …………………
− My hobby’s ………………..
3. The student will also be able to indicate the stressed words by putting the symbol
(•) on the Key Word that is stressed in the sentence as in the example below.
Example of stressed key words
What’s your name?

My name is Yo.

Where are you from?

From Mexico.

What’s her name?

Her name is Alice.

Where do you live?

In Buckingham Palace!
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Classroom Activities

Warm Up
1. The teacher introduces herself and asks the students to introduce
themselves one at a time as well as stating the name of the teacher or fellow students
who have already introduced themselves.
T
: Hello. My name’s Chotirot.
I come from Lao.
S1 : My name is S1, I come from China. Her name is
Chotirot. She comes from Lao.
S2 : My name is S2 , I come from America. His name is S1.He
comes from China.
S3 : My name’s S3 . I come from Malaysia. His name is S2. He
comes from America.
S4 : ……………………
S5 : …………………….
Presentation Stage
The Teacher helps students understand and improve their ability to ask and
answer questions using Jazz Chants as follows:
1. The teacher writes the Cue Words on the board
- What / name ?
- Where / live ?
- Where / from ?
- What / hobby ?
2. The teacher explains the language function of the Questions and Answers.
3. The teacher explains that usually in English, important words are stressed.

The importance of a word, however, can change owing to context. An
example of the change in context is contained in the first chant on the tape:
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What’s your name?

This is followed by:
What’s her name?

In the first case the usual stress
is used, in the second, we are seeking to
stress this particular person (for example: we may know every one else already,
their faces may be familiar to us, they may be students from the same school
whereas this girl is a complete stranger).
4. The teacher plays the Jazz Chants tape once for the students and asks

them to repeat the chants following the intonation and structure on the tape.
5. The teacher asks the students to repeat the chants sentence by sentence.

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

What’s your name?

My name is Yo.

Where are you from?

From Mexico.

What’s her name?

Her name is Alice.

Where do you live?

In Buckingham Palace!
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What’s his name?

His name is Tom.

Where is he from?

From New York City.

4. Play the tape over sentence by sentence allowing students to tap out the rhythm
5. Divide the students into 2 groups to practice repeating the chants after the tape until

they are fluent.
Practice Stage
- Let students continue to practice using specified Cue Words
- Let students practice making up and substituting Cue Words in the sentence
themselves, for example:
What’s your name ?
My name’s John.
- Let the students perform the Speaking Task
- Let the students speak aloud the following chants, tapping out the Jazz beat and
stressing key words:
What’s your game?

My game is chess.

What’s his game?

His game is cards.

Ok, Joy, when’s your birthday?

August, eighth.
That’s my birthday!

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

Evaluation Stage
−
Assess through observation
−
Assess from level of correctness of task
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I)
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Worksheet 1

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

A
1) What’s your name?

B
My name is Yo.

2) Where’re you from?

From Mexico.

3) What’s your nickname?

My nickname’s Lek.

4) Why’s that?

Because I’m small

5) What’s your hobby?

Collecting Stamps.

6) What’s her name

Her name’s Alice

7) Where’s she from?

From New York City.

8) What’s her hobby?

Taking photos, that’s her hobby.

9) What about Toh, what’s his hobby? Ice skating. He loves to skate.
10) On the weekend, what do you do? Play badminton and do home, too.

II)

Ask or Answer questions about the pictures given, using the Jazz chant rhythm.
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Worksheet 2

I) Choose the information in the box, then make up a conversation with your partner
You
Choose one
1) My name’s ……………………..
Jim, Lek, Pueng, Joe, Alice, Jenny
2) I’m from………………………….
Bangkok, New York, Mexico, Sydney
3)My hobby’s………………………
Collecting stamps, taking photos
II) Write down your conversation, then mark ( ) the rhythm stress on the stressed
words in sentences.
1)……………………………………………?
2) ……………………………………………?
3) ……………………………………………?
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Lesson Plan 2
Topic: Abilities: Can you speak English?
Subject: Speaking อ024ก

Time: 4 Periods
Mattayom Seuksa 4 Semester 2

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

with the right keywords stress, rhythm and intonation pattern.
2. The student will be able to interview each other about abilities and every day life,
using the sentence structure:
Can + S + V1…………?
- Can you swim ?
and answer correctly using
- Yes , I can.
- No , I can’t.
3. The student will be able put the symbol (•) on the Key Word that is stressed in the
sentence as in the example below:

Can you sing?

Yes, I can.

Can you draw?

No, I can’t.

Class room activities

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

T
S1
T
S2
T
S3
T
S4

:
:
:
:
:
:
:
:

Where are the people in picture 1 ?
At sea.
What’ s happening?
The boat is sinking ?
What does the woman say ?
Can you swim ?
What does the man answer ?
Yes. / No.

Presentation stage
1. The teacher explains that questions beginning with ‘Can’ refer to abilities or
talents, for example:
Can you sing ?
The answer will use the form:
Yes, I can. or
No , I can’t.
2. The students practice correct intonation and ask and answer questions
using Jazz Chants
3. The teacher plays the Jazz Chant tapes for the students once and asks
the students to repeat the chants using correct intonation and structure.
4. The teacher asks the students to repeat the chants sentence by sentence.
This is very important because it will make the rhythm clear while the
teacher taps out or counts out the rhythm and plays the tape again.
Can you sing?

Yes, I can.
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Can you draw?
No, I can’t.
5. Play the tape over sentence by sentence allowing students to tap out the
rhythm
6. Divide the students into 2 groups to practice repeating the chants after the
tape until they are fluent.
Group 1

Group 2

Can you sing?

Yes, I can.

Can you draw?

No, I can’t.

7. Let the students practice the jazz chants in pairs.
Practice stage
− Let students practice changing the cue word using specified cue words.
− Let students practice making up the cue word to fit in the sentence.
− Let the students perform the speaking task
− Let the students speak aloud the following chant, using Jazz chant techniques
and stressing key words:
Can he paint?

Not a bit, not a bit.

Can she act?

Yes, she can! Yes, she can!

Can she fly?

No, she can’t. Not at all!

Can you cry?
Sure I can! Sure I can!
Evaluation stage
− Assess through observation
− Assess from level of correctness of task
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Worksheet 1

Speak out the conversation below, stressing key words.

A
Can you stand on one leg?
Can you speak Dutch and French?
Can you play the violin?
Can you play the cello too?

II)

Teachers’ Manual

B
Sure I can. Sure I can.
Not at all. Not at all.
Just a bit. Just a bit.
No, I can’t. No. I can’t.

Ask or answer questions about the pictures given, using Jazz chant rhythms.
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Lesson 2

Worksheet 2

i) Choose the information in the box, then make up a conversation with your partner
You
1) ……………………..sing?
2) ………………stand on one leg?
3)………………………the violin?

Choose one
Yes, I can
Sure
Just

ii) Write down your conversation, then mark ( ) the rhythm stress on the stressed
words in sentences.
1)……………………………………………?
2) ……………………………………………?
3) ……………………………………………?
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Lesson Plan 4
Topic: Location: Here and There
Subject: Speaking อ 024ก

Time: 4 Periods
Mattayom Seuksa 4 Semester 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Behavioral Objectives

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

2. The student will be able to make up questions about location of people and objects, using the
sentence structure:
What’s / Where’re………..?
And answer correctly using:
It’s / They’re + prepositions( in, on, at, behind,…etc)……….

3. The students will be able to place the symbol (•) above the Key Word which is stressed in the
sentence, for example:

Where’s the coat?

I don’t know.

Where’s the painting?

Over the clock.

Where’s the slippers?

Next to the bed.

Where’s the book?

In the drawer.

Where’s the photo?

On the wall,
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behind the desk.
Class room Activities

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

Presentation stage
1. The teacher goes over the grammatical use of prepositions
2. The teacher plays the Jazz Chants once for the students to listen to and asks the students
to repeat using the same structure and intonation.
3. The teacher asks the students to repeat the chants sentence by sentence. This is very
important because it will make the rhythm clear while the teacher taps out or counts out the
rhythm and then plays the tape again.

Where’re the papers?

On the shelf.

Where’s the cushion?

I don’t know,

find them yourself!

Where’s the coat?

I don’t know.

Where’s the book?

In the drawer.
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Where’re the papers?

Behind the desk.

Where’re the slippers?

Under the bed.

Where’s the clock?

On the shelf.

Where’re the cushions?

Find them yourself!

1. Play the tape over sentence by sentence allowing students to tap out the rhythm
2. Divide the students into 2 groups to practice repeating the chants after the tape until they are
fluent.
3. Let the students practice the Jazz Chants in pairs.

Practice Stage
−
−
−
−

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

Where’s the pillow?

Under your head!

Where’s the bolster?

At your feet!

Where’re the blankets?
Evaluation

In front of your nose!

− Assess through observation
− Assess from level of correctness of task
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I)

Lesson 4 Worksheet 1
Speak out the conversation below

1. Where’s the coat?
2. Where’s the painting?
3. Where’s the slippers?
4. Where’s the book?
5. Where’s the photo?
II)

Teachers’ Manual

I don’t know.
Over the clock.
Next to the bed.
In the drawer?
On the wall, behind the desk.

Ask or answer questions about the pictures given.
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Lesson 4
I)

Worksheet 2

From the picture below, ask and answer where things are.
Ask

Answer

1)

keys?

2)

shoes?

3)
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In the drawer.
On the table.
Under the papers.
On the floor.
Behind the door.
In front of the table.
On the wall, above the door.
On the floor, under the table.
On the shelf, behind the papers.

bag ?

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

?

2.

?

3.

?
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Lesson Plan 5
Topic: Personal Information: That’s personal
Time: 4 Periods
Subject: Speaking อ 024ก
Mattayom Seuksa 4 Semester 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Behavioural Objectives

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

2. The student will be able to ask and answer personal questions appropriately,
-

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

3. The students will be able to make up their own simple Jazz Chant.
4. The students will be able to place the symbol (•) above the Key Words which are stressed in
the sentence, for example:

How old are you?

I don’t have to say.

Are you married?

I don’t have to say.

Classroom Activities

Warm Up

- Ask and answer questions using the following format:
T
S

:
:

Who’s that? /What’s he saying?
My boyfriend /I’m sorry, I don’t have to say.
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T
:
What about the other picture? What’re they talking about?
S
:
Asking about age, job and so on.
Presentation stage
1.
The teacher explains about information which is private or personal, for example:
- How old are you?
- Are you married?
- How much do you earn?
2.
The teacher explains when and how such questions should be answered.
3.
The teacher plays the Jazz Chants once for the students to listen to and asks the students
to repeat using the same structure and intonation.
4.
The teacher asks the students to repeat the chants sentence by sentence. This is very
important because it will make the rhythm clear while the teacher taps out or counts out the rhythm
and then plays the tape again.
5.
Play the tape over sentence by sentence allowing students to tap out the rhythm

How old are you?

I don’t have to say.

Are you married?

I don’t have to say.

How much do you earn?
What rent do you pay?

I don’t have to tell.
I don’t know you well.

6. Divide the students into 2 groups to practice repeating the chants after the tape until they are
fluent.
7. Let the students practice the Jazz Chants in pairs.
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Student A

Student B

How old are you?

Twenty-two

Are you married?

No, I’m not.

Teachers’ Manual

How much do you earn?

What rent do you pay?

Fifty dollars a day.

Four thousand a month.

You can tell me all this?

Sure, I can tell,

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

184
Jazz Chants for Thai Secondary Students

Teachers’ Manual

How much do you weigh?

I don’t want to say.

Are you single?

I don’t want to say.

How much did that cost?
What price did you pay?

I don’t want to tell.

- Ask students to make up their own Jazz Chant on the topic of personal
information (weight, marital status, age, income, rent, cost of items of dress
or other possessions).
Evaluation
− Assess through observation;
− Assess from level of correctness of task
__________________________________

ภาคผนวก ค
แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
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Speaking Test Questions

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ(Speaking Test)
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
คําสั่งและคําชีแ้ จง

1) แบบทดสอบมีทั้งหมด 18 หนา จํานวน 50 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใชเวลาสอบ 1
ชั่วโมง 30 นาที
2) แบบทดสอบมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ใชเวลา 30 นาที
(A) ออกเสียงตามเทปแลวขีดเสนใต....................มี 20 ขอ 10 คะแนน
(B) ถาม-ตอบ จากภาพที่กาํ หนดให.................... มี 20 ขอ 30 คะแนน
ตอนที่ 2 ใชเวลา 30 นาที
(A) เขียนบทสนทนาจากภาพที่เลือก ....................มี 5 ขอ 20 คะแนน
(B) พูดบทสนทนา จากภาพ .................................มี 3 ขอ 20 คะแนน
ตอนที่ 3 ใชเวลา 30 นาที
(A) เขียนบทสนทนา แลวพูด ตามภาพ .................มี 1 ขอ 10 คะแนน
(B) สัมภาษณ......................................................มี 1 ขอ 10 คะแนน
3) แบบทดสอบ เปน oral test ใหนักเรียน บันทึกคําตอบลงคาสเซทเทปแลวสงคืนเจาหนาที่
คุมสอบใหครบทุกคน
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Test)
ขอสอบ 50 ขอ คะแนนเต็ม เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
Part I: (A) Repeat the following sentences then underline the stressed words (10 marks)
จงออกเสียงตามเทป แลวขีดเสนใตคําที่ลงเสียงหนักในประโยค (10 คะแนน)
1) What’s your name?

My name is Alice.

2) Where are you from?

From Mexico.

3) What’s your nickname?

My nickname’s Peung.

4) What’s your hobby?

Collecting stamps.

5) Can you sing?

Yes, I can.

6) Can you stand on one leg?

Sure I can! Sure I can!

7) Can you speak
Dutch and French?

Not at all. Not at all.

8) Can you play the violin ?

Just a bit. Just a bit.

9) What’s he look like?

Tall and thin.
with a really long chin.

10) What’s his hair like?

Blonde and straight.

11) What’s he wearing?

A blue striped shirt.
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12) What’re you wearing?

Speaking Test Questions

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

13) Where’s the photo?

On the wall, behind the desk.

14) Where’s the papers?

On the shelf.

15) Where’s the cushions?

I don’t know,
find them yourself.

16) Where’s your mum?

She’s at home.

17) Where’re the kids?

In the pool, behind the tree.

18) How old are you?

I don’t have to tell.
I don’t know you well.

19) How much do you earn?
What rent do you pay?

Fifty dollars a day.
Four thousand a month.

20) You can tell me all this?

Sure I can tell,
‘cos I know you so well.
ผลคะแนน

Part I
Part II
Part III
รวมคะแนน
ลงชื่อ
ลงชื่อ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ผูตรวจคนที่ 1
ผูตรวจคนที่ 2
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(B) Ask or answer the following questions about the pictures (30 marks)
1.
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Speaking Test Questions
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5.

6.

Speaking Test Questions
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11.

12.

Speaking Test Questions
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Speaking Test Questions
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15.

17.

Speaking Test Questions
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19.

20.

Speaking Test Questions

200
Jazz Chants for Thai Secondary Students

Speaking Test Questions

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

2. From picture number 10

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

5. From picture number 20

Speaking Test Questions
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Part II)
Complete the dialogue in the sequence of pictures (1,2) then select one dialogue to speak
out (3). Add necessary details (20 marks)
จงเติมคําในชองวางใหประกอบกันเปนเรื่องราวตอเนื่องอยางสมบูรณ (ขอ 1,2) แลงเลือกมา
พูดในขอ 3เพียง 1ภาพ เพิ่มเติมรายละเอียดตางๆใหเหมาะสม (20 คะแนน)
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Speak out the dialogue in the pictures.

Speaking Test Questions
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Part III) 20 marks: 30 minutes

Interview
A) Suppose you are a husband getting ready for work and your partner is your wife, trying to help you.
Look at the pictures below, then make up the questions and answers to find out where the things
needed are. (สมมุติวานักเรียนเปนสามีกําลังเตรียมตัวไปทํางาน และคุสนทนาของนักเรียนเปน
ภรรยา จงหาสิง่ ของตาสภาพขางลาง)

The husband’s questions
1.
2.
3.
4.
5.

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

Part I: A
1) What’s your name?

My name is Alice.

2) Where are you from?

From Mexico.

3) What’s your nickname?

My nickname’s Peung.

4) What’s your hobby?

Collecting stamps.

5) Can you sing?

Yes, I can.

6) Can you stand on one leg?

Sure I can! Sure I can!

7) Can you speak
Dutch and French?

Not at all. Not at all.

8) Can you play the violin ?

Just a bit. Just a bit.

9) What’s he look like?

Tall and thin.
with a really long chin.

10) What’s his hair like?

Blonde and straight.

11) What’s he wearing?*
* OR What’s he wearing?

A blue striped shirt.

12) What’re you wearing?*

My new white slacks !

*OR What’re you wearing?

Oh no!
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There’s mud on my slacks!
Mud! My new white slacks!
Oh no! My new white slacks!
13) Where’s the photo?

On the wall, behind the desk.

14) Where’s the papers?

On the shelf.

15) Where’s the cushions?

I don’t know,
find them yourself.

16) Where’s your mum?

She’s at home.

17) Where’re the kids?

In the pool, behind the tree.

18) How old are you?

I don’t have to tell.
I don’t know you well.

19) How much do you earn?
What rent do you pay?

20) You can tell me all this?

Fifty dollars a day.
Four thousand a month.
Sure I can tell,
‘cos I know you so well.
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(B) Ask or answer the following questions about the pictures (30 marks)
1.

2.
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3.

4.

Speaking Test Answers
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5.

No, I
can’t

6.

Can you play the
violin?

Speaking Test Answers
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7.

8

Speaking Test Answers
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9

10

Speaking Test Answers
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11

14
12

13

Speaking Test Answers
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Speaking Test Answers
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17

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

Can you dance?
No, I can’t!

2. From picture number 10

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

3. From picture number 11

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

Where’s the dog?
In the pond!

3. From picture number 20

How much do you earn?
Forty thousand a month!

Speaking Test Answers

219
Jazz Chants for Thai Secondary Students

Speaking Test Answers

Part II)
Complete the dialogue in the sequence of pictures (1,2) then select one dialogue to speak
out (3). Add necessary details (20 marks)
จงเติมคําในชองวางใหประกอบกันเปนเรื่องราวตอเนื่องอยางสมบูรณ (ขอ 1,2) แลงเลือกมา
พูดในขอ 3เพียง 1ภาพ เพิ่มเติมรายละเอียดตางๆใหเหมาะสม (20 คะแนน)
1.2) แลวเลือกมาพูดในขอ 3เพียง 1ภาพ เพิม่ เติมรายละเอียดตางๆใหเหมาะสม (20
คะแนน)

Speak out the dialogue in the pictures
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Speak out the dialogue in the pictures.

Speaking Test Answers
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Part III) 20 marks: 30 minutes
Interview
A) Suppose you are a husband getting ready for work and your partner is your wife, trying
to help you. Look at the pictures below, then make up the questions and answers to
find out where the things needed are, using correct stress.
(สมมุติวา นักเรียนเปนสามีกําลังเตรียมตัวไปทํางาน และคุสนทนาของนักเรียนเปนภรรยา จง
หาสิ่งของตาสภาพขางลาง)
The husband’s questions
1. Where’s my bag?
2. Where’re my keys?
3. Where’s my sock?
4. Where’re my shoes?
5. Where’s my shirt?

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

Employer’s
Questions

Can you
stand on
one leg ?

Can you
play the
violin?

Can you
ride a
horse?

Can you
speak
French?

Applicant’s
Answers

Sure, I
can!

Not at all! Just a bit! No, I
can’t!

Can you
play a
drum?
Yes, I can!

ภาคผนวก ง
การทดลอง/แบบทดสอบทายบท
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Lesson 1 - Introductory: What’s your name?
Quick Test Lesson 1 (10 marks)
I)

Speak the stressed words in the Jazz chants below.

A)
1) What’s your name?

B)
My name is Yo.

2) Where’re you from?

From Mexico.

3) What’s your nickname?

My nickname’s Lek.

4) Why’s that?

Because I’m small.

5) What’s your hobby?

Collecting Stamps.

6) What’s her name

Her name’s Alice.

7) Where’s she from?

From New York City.

8) What’s her hobby?

Taking photos, that’s her hobby.

9) What about Toh, what’s his hobby?

Ice skating. He loves to skate.

10) On the weekend, what do you do?

Play badminton and do homework too.

II) Ask or Answer questions about the picture given, using the Jazz chant rhythm.
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Lesson 2 - Abilities: Can you speak English?
Quick Test Lesson 2 (10 marks)
I) Underline the stressed words in the Jazz chants below.
A)
1) Can you sing?

B)
Yes, I can.

2) Can you draw?

No, I can’t.

3) Can you dance?

Yes, I can.

4) Can you swim?

No, I can’t.

5) Can you stand on one leg?

Sure I can. Sure I can.

6) Can you speak Dutch and French? Not at all. Not at all.
7) Can you play the violin?

Just a bit. Just a bit.

8) Can you play the cello too?

No, I can’t . No I can’t.

II) Ask or Answer questions based on picture given, using the Jazz chant rhythm.
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Lesson 3 - Appearance: All dressed up
Quick Test Lesson 3 (10 marks)
I) Speak out the stressed words in the Jazz chants below.
A)
1) What does he look like?

B)
Tall and thin, with a really long chin.

2) What does she look like? (เนนบุคคล)

Short and stout, quite short and stout.

3) What do you look like?

Small and thin, like a pin

4) What’s his hair like?

Blonde and straight.

5) What’s her hair like?

Black and curly.

6) What colour’s your hair?

Brown and wavy, wavy and brown.

7) What’s he wearing?

A blue striped shirt.

8) What’s she wearing?

A polka-dot dress.

9) What’re you wearing?

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

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

My
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Lesson 4 - Location: Here and There
Quick Test Lesson 4 (10 marks)
I) Underline the stressed words in the Jazz chants below.
A
1) Where’s the coat?

B)
I don’t know.

Where’s the painting?

Over the clock.

Where’re the slippers?

Next to the bed.

Where’s the book?

In the drawer.

Where’s the photo?

On the wall, behind the desk.

Where’re the papers?

On the shelf.

Where’s the cushion?

I don’t know, find them yourself!

Where’s the coat?

I don’t know.

Where’s the book?

In the drawer.

Where’re the papers?

Behind the desk.

Where’re the slippers?

Under the bed.

Where’s the clock?

On the shelf.

Where’s the cushions?

Find them yourself!

Where’s your mum?

She’s at home, with my dog.

Where’s your teacher?

She’s at school, with my friends.

Where’s your cat?

In the yard, up the tree.

Where’re the kids?

In the pool, behind the tree.

Where’s the dog?

In the pond, on the right.

Where’s the table?

In the front of the car.

Where’s the desk?

By the tent, on the left.

Where’s the canoe?

On the top of the car.
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II) Ask or Answer questions based on picture given, using the Jazz chant rhythm.
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Lesson 5 - Personal Information: That’s personal!
Quick Test Lesson 5 (10 marks)
I) Underline the stressed words in the Jazz chants below.
A)

B)

How old are you?

I don’t have to say.

Are you married?

I don’t have to say.

How much do you earn?
What rent do you pay?

I don’t have to tell.
I don’t know you well.

How old are you?

Twenty-two

Are you married?

No, I’m not.

How much do you earn?
What rent do you pay?

Fifty dollars a day.
Four thousand a month.

You can tell me all this?

Sure, I can tell,
‘cos I know you well!

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

ภาคผนวก จ
Table of Test Specication

231
Table of Test specification
Speaking skill Skill Level

Test type

Introduction

M/K/T/C

Ability

M/K/T/C

Appearance

M/k/t/T/C

Location

K/T/C

Personal
information

M/K/T/
C

Modified
Cloze/Oral
Modified
Cloze/Oral
Modified
Cloze/Oral
Modified
Cloze/Oral
Modified
Cloze/Oral

Weight
(%)
16%

No.
Of item
8

Time (mins)

Score

5

8

20%

10

10

10

20%

10

10

10

24%

12

15

12

20%

10

10

10

หมายเหตุ : ระดับของทักษะยอย ( Skill Level ) แบงตามทักษะภาษาของวาแล็ตและดิสิค
M – Machanical
ระดับกลไก
K - Knowledge
ระดับความรู
T – Transfer
ระดับถายโอน
C – Communication
ระดับสื่อสาร
Cr – Criticism
ระดับวิพากษวิจารณ

ภาคผนวก ฉ
• แบบทดสอบถามความตองการหัวขอจากครูผูสอน
• แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนักเรียน
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แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกีย่ วกับ Jazz Chants
คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความรูส ึกของทาน
เกริ่นนํา
แจสแชนท คื อ การให จั ง หวะธรรมชาติ ท างภาษาโดยการโยงจั ง หวะของการพู ด
ภาษาอังกฤษไปสูจังหวะของดนตรีแจส แจสแชนทถือวาเปนองคประกอบสําคัญทางธรรมชาติของ
ภาษาอังกฤษ ในบางภาษาทุกพยางคจะมีชวงจังหวะเทา ๆ กัน แตในภาษาอังกฤษ การพูดจะมี
ชวงจังหวะที่จัดเปน Rhythm Unit ซึ่งแครอลีน เกรแฮม ไดกลาววา แจสแชนทเปนจังหวะทาง
ภาษาที่ ตื่น เตน และเป น งานประพั น ธที่ แตง ขึ้น โดยใชจัง หวะแจสเพื่อใหผู เ รี ย นเขา ใจลึก ซึ้ง ถึ ง
ธรรมชาติของการสนทนาภาษาอังกฤษซึ่งตองมีการลงเสียงหนักเบาและมีทวงทํานอง เพื่อนําไป
พัฒนาทักษะการพูด
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………
1) ทานเคยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแจสแชนทหรือไม ?
R เคย วิชา………………………………………………….
R ไมเคย เพราะ
……………………………………………………………………………………………
2) ทานมีความสนใจที่จะนํากิจกรรมแจสแชนท มาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือไม?
R สนใจ ควรจัดกิจกรรมในรายวิชา
…………………………………………………………………
R ไมสนใจ เพราะ
……………………………………………………………………………………..
3) ทานมีความสนใจกิจกรรมแจสแชนทหรือไม อยางไร?
………………………………………………………………………………………………………
4) ทานจะจัดทํากิจกรรมแจสแชนทไดหรือไม อยางไร?
………………………………………………………………………………………………………
5) ทานคิดวาถามีการจัดทําแบบฝกการใชกจิ กรรม แจสแชนท ในรายวิชาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ ทานเห็นดวยหรือไม อยางไร?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อแบบฝก แจสแชนท
จุดประสงค:เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงแบบแบบฝกและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป
การกําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบสอบถามมีดงั นี้
มากที่สุด
ใหระดับคาเทากับ 5
คอนขางมาก
ใหระดับคาเทากับ 4
ปานกลาง
ใหระดับคาเทากับ 3
คอนขางนอย
ใหระดับคาเทากับ 2
นอยที่สุด
ใหระดับคาเทากับ 1
คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของนักเรียน ขอละ 1 คําตอบเทานัน้
นักเรียนมีความเห็นวาแบบฝกแจสแชนทที่ไดเรียนไปแลว
นี้เปนอยางไร
1 มีประโยชนในการฝกพูดของขาพเจา เชน สรางแรงจูงใจ
สรางความมั่นใจ ลดความกลัว ความอาย ความเครียด
ฯลฯ
2 รูปแบบของกิจกรรมในแบบฝกมีความหลากหลาย
นาสนใจ
3 แบบฝกชวยใหขาพเจามีพื้นฐานเรื่อง Rhythm in
sentences
4 แบบฝกชวยใหจําโครงสรางไดเร็วและพูดเปนธรรมชาติ
5 กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจามีโอกาสทํางาน
รวมกับเพื่อน และไดพูดโตตอบกันมากขึ้น
6 มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสมกับความสนใจของ
ขาพเจา
7 มีการนําเสนอกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน
8 คําสั่งในแบบฝกชัดเจนเขาใจงาย
9 ขาพเจาประทับใจในแบบฝกและสนุกสนานกับ
ทวงทํานองดนตรีแจสในการเรียนภาษาอังกฤษ
10 แบบทดสอบทายบทในแบบฝกชวยใหขาพเจาประเมิน
ความรูในสิ่งที่ไดเรียนมา

5

4

3

2

1

X

S.D อัน
ดับ

ภาคผนวก ช
• หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัย

• หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

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

ภาคผนวก ฌ
การประเมิณคะแนน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
สําเนียง/การออกเสียง
ชวงจังหวะประโยค
สํานวน/ไวยากรณ/จับความ
ความคลองแคลว
ความสามารถในการสื่อสาร
รวมคะแนนชุดที่ 1
รวมคะแนนชุดที่ 2
รวมคะแนนชุดที่ 3
รวมคะแนนชุดที่4
รวมคะแนนชุดที่5
รวมคะแนนทัง้ หมด

4
4
4
4
20/2
20/2
20/2
20/2
20/2
50

ชื่อ
นักเรียน
/คะแนน
4
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แบบบันทึกคะแนนจากการประเมินความสามารถในการพูด

ภาคผนวก ญ
แบบสรุปการประเมินผลหมวดภาษาตางประเทศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ-สกุล

นางสาวโชติรส โสอุดร

ที่อยู

5/2 หมู 1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ที่ทาํ งาน

โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา
บางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท(02)4166840-1 ตอ 123

ประวัติการศึกษา
พ.ศ 2523

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ตลาดพลู กรุงเทพฯ

พ.ศ 2525

ปก.ศ. สูง เอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูบา นสมเด็จเจาพระยา กรุงเทพฯ

พ.ศ 2536

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

พ.ศ 2541

เขาศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ 2538

อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนสอยดาววิทยา อําเภอสอยดาว จ. จันทบุรี

พ.ศ 2542

อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ. เมือง จ. นครปฐม

พ.ศ 2545 - ปจจุบัน

อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา บางบอน กรุงเทพฯ

