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ชื่อเร่ืองงานวิจัย  ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชา 
   ภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต  
   กรุงเทพมหานคร  
ผู้วิจัย   นางสาวธีราภรณ์  กิจจารักษ์  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและ

ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะพัฒนาปัจจัยที่คาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน  2  แห่ง  คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ านวน  161  คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ   

ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 76.4  มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ             

ปานกลาง  นักศึกษาร้อยละ 15.5 มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง  และ
นักศึกษาร้อยละ 8.1  มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า   

2.  ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่ กลวิธี                
การเรียน (X 13 )  และลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา (X 12 )  และข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ระดับ                
ผลการเรียน  (X 5 )  มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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Title   Factors effecting English speaking abilities of Second year  
   English major students in the Faculty of Education, Rajabhat  
   universities in Bangkok 
Researcher  Teeraporn  Kitjarak 
 

Abstract 
This research intends to study the factors effecting English speaking abilities of 

Second year English major students in the Faculty of Education, Rajabhat universities 
in Bangkok. The result of the study will be utilized to develop teaching and learning 
process of speaking English and the factors effecting English speaking. 

The population of the study is 161 the Second year students in English major, 
Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University and Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. The instruments applied in data collecting are the questionnaire, 
the interview and the recording.  The data obtained was analyzed by the applications of 
frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression.    

The study findings revealed the following : 
1. Seventy-six point four percent of the target students have fair English 

speaking ability. Fifteen point five percent of them have the excellent English speaking 
ability and eight point one percent of them have the poor English speaking ability.   

2. The factors that affected English speaking of the students were English 
learning strategies (X 13 ), habits in learning English language (X 12 ) and their grade 
averages (X 5 ) at the 0.05 level  
 

   
 
 

www.ssru.ac.th



(4) 

 

                                      กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  โดยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์             

ดร.กฤษดา กรุดทอง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตนา  เวชมี  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่กรุณา
ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยฉบับนี้จนส าเร็จด้วยดี  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้   

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ ได้กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย และ ให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเคร่ืองมือและสนับสนุนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยด ี

ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  และขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัย 

สุดท้ายนี้  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อธีรรัตน์  คุณแม่ฟองจันทร์  กิจจารักษ์  
อาจารย์วีรยุทธ  พลายเล็ก  และสมาชิกทุกคนในครอบครัว  ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจที่ดี
เสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้  ขอมอบแด่บุพการีและครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

 
 
            ธีราภรณ์  กิจจารักษ์  
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ทุกชนชาติต่างก็มีภาษาของตนเป็นภาษาประจ าชาติ  ซึ่งในโลกมีภาษาต่างๆ   หลายร้อยภาษา

และภาษาต่างประเทศ ถือเป็นภาษา หนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่ทุกคนควรจะต้องเรียนเพื่อใช้
ติดต่อสื่อสารกับชนชาวโลก  ภาษาต่างประเทศที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นภาษากลางในการสื่อสารของ
มนุษย์คือภาษาอังกฤษ  ในปัจจุบันมีคนพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาติหรือเป็นภาษาที่สองหรือ
เป็นภาษาต่างประเทศถึง  1,000  ล้านคน  (Naisbitt, 1944 : 26)  ส่วนในประเทศไทยภาษาอังกฤษได้เข้า
มามีบทบาทส าคัญทางด้านการค้าและการฑูตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  3  และรัชกาลที่  4  เป็นต้นมาและ
เพิ่มมากขึ้นในทุกขณะทั้งทางด้านการเมือง   สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม   การค้า  การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประเทศและด้านการศึกษา  โดยเฉพาะในด้านการศึกษานั้นมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เปิด              
การเรียนการสอนหลักสูตร  English  Program  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะใน   4  ด้าน  คือ  ทักษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะการ
พูด  ซึ่งจะท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกับชนชาวโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังส่งผลอันดีต่อการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปอีกขั้นหนึ่ง 

ปัจจุบัน ได้มีการปฏิรูประบบการศึกษา  โดย สถาบันการศึกษาต่างๆได้มีการจัดการเรียน                      
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  และในหลักสูตรยังได้ก าหนดให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะที่ส าคัญ   5  ประการ  และสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน  คือ  ความสามารถในการสื่อสาร
ได้ซึ่งความสามารถในการสื่อสารในที่นี้  หมายถึงความสามารถในการฟัง   การพูด  การอ่านและการ
เขียนภาษาต่างประเทศ  แต่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคล  สังคมและประเทศเท่าที่ควร  เมื่อต้องเผชิญกับความคาดหวังทางสังคมที่จะท าให้
การศึกษามีบทบาทในการเตรียมคนให้พร้อมส าหรับการแข่งขันในสังคมโลก  ก็ยิ่งเห็นปัญหาที่เกิดกับ
การศึกษามากขึ้น  ปัญหาที่ถกเถียงกันมากในแวดวงการศึกษา  นักเรียนและผู้ปกครอง  คือ  นักเรียน
เรียนจบหลักสูตรแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรือพูดไม่ได้  ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ  อาจเป็นเพราะ
ครูผู้สอน  นักเรียน  สิ่งแวดล้อม  หรืออาจมีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการพูดภาษาอังกฤษ 
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ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้คือ  จาโคโบวิทส์  ( Jakobovits, 1971 : 103-115) ได้
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  คือ 1) ปัจจัยด้านการสอน ได้แก่  คุณภาพครู
โอกาสทางการเรียนของผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน  2)  ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน  ได้แก่  ความสามารถที่
จะเข้าใจการสอน  ความถนัด  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ทัศนคติที่ดีต่อครู  และกลยุทธ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  3)  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  ได้แก่  ความยึดมั่นในภาษาตน  องค์ประกอบทาง
ภาษาตนและภาวะสองวัฒนธรรมในสังคม  ในขณะที่วอลเบิร์ก ( Walberg, 1989 : 149-150)  ผู้ตั้งทฤษฎี
ผลผลิตทางการศึกษา  (A theory of education productivity)  ให้ความเห็นว่า  ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของตัวผู้เรียนซึ่ง
ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์เดิม  เจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  2) ปัจจัยด้านการเรียนการสอน  
ประกอบด้วย  พฤติกรรมการสอนของครูและกลยุทธ์ในการเรียนของนักเรียน 3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียน  ได้แก่  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางบ้านและสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน 

จากประสบการณ์การที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นปีที่  1  และ 2  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้วิจัยได้
พบข้อจ ากัดในการพูดของนักศึกษา  คือ  นักศึกษาส่วนใหญ่ออกเสียงค าศัพท์ไม่ถูกต้อง  รู้ค าศัพท์น้อย  
ไม่สามารถเลือกใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสม  ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ  พูดไม่ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์  เป็นต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและปัจจัย
ที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่  2  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ   คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภั ฏในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อจะยังประโยชน์ในการขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย  3  ด้าน คือ ปัจจัยด้านการสอน  ปัจจัยด้านผู้เรียนและ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัวที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ  สรุป
เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย  ดังนี้  

 
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
                                                      

 
 

                                                   
                  
 

 
 
 
 

ค าถามการวิจัย  
1.  นักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขต

กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด 
2.  ปัจจัยใดที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร 
   
สมมติฐานการวิจัย  

ปัจจัยด้านการสอน   ปัจจัยด้านผู้เรียน  และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียน
ของครอบครัว  มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

1.  ปัจจัยด้านการสอน 
-  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  พฤติกรรมการสอน 

2.  ปัจจัยด้านผู้เรียน 
-  พื้นฐานทางภาษาอังกฤษจาก 
   สถานศึกษาเดิม 
-  ลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา 
-  กลวิธีการเรียน 
-  เจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  

3.  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุน 
     ทางการเรียนของครอบครัว 

 

ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

        

www.ssru.ac.th



 
 

4 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากร 

   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้   คือ  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 2 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏสวนสุนันทา  และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   จ านวน  161  คน  เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 4 แห่ง ไม่มีคณะครุศาสตร์ จึงไม่สามารถท าการวิจัยได้ 

 2.  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  แบ่งเป็น  4  ด้าน

คือ    
       2.1.1  ปัจจัยด้านการสอน ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรมการสอน  
        2.1.2  ปัจจัยด้านผู้เรียน  ได้แก่  พื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม  ลักษณะนิสัย

ในเร่ืองการใช้ภาษา  กลวิธีการเรียน  และเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
                     2.1.3  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 

2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  การพูดภาษาอังกฤษ  ( English Speaking)  หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

สนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คือ  มีการออกเสียงที่ถูกต้อง ใช้ค าศัพท์ถูกต้องและเหมาะสม  พูด
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  พูดโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว  และพูดสื่อความหมายได้ถูกต้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ 

2.  ระดับความสามารถทางการพูดภา ษาอังกฤษ   (Level of English Speaking Ability)  หมายถึง   

ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของคะแนนที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร   โดยแบ่งเป็น   3  ระดับ   คือ  

ระดับต่ า  ระดับปานกลาง  และระดับสูง 
3.  ปัจจัย  (Factors)  หมายถึง  สิ่งที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  แบ่งออกเป็น 

1.1  ปัจจัยด้านการสอน  ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรมการสอน 
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1.2  ปัจจัยด้านผู้เรียน  ได้แก่  พื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม  ลักษณะนิสัยใน
เร่ืองการใช้ภาษา  กลวิธีการเรียน  และเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  

1.3  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 
4.  นักศึกษา  (Students)  หมายถึง  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่  2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  (Rajabhat Universities in Bangkok)  ในที่นี้ 

หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  ตลอดจนพัฒนา
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.  เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อน า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เกิด                           
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
น าเสนอเป็นล าดับ ดังนี้  

  
1.  เอกสารเกี่ยวกับการพูด 

1.1  ความหมายของการพูด 
1.2  องค์ประกอบของการพูด 
1.3  การพัฒนาทักษะการพูด 
1.4  การสอนทักษะการพูด 
1.5  การจัดกิจกรรมการสอนพูด 
1.6  การวัดและประเมินผลทักษะการพูด 

2.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
2.1  ทฤษฎีและแนวคิดของบลูม  (Bloom) 
2.2  ทฤษฎีและแนวคิดของจาโคโบวิทส์  (Jakobovits) 
2.3  ทฤษฎีและแนวคิดของการ์ดเนอร์และแลมเบิร์ท  (Gardner and Lambert) 

3.  ปัจจัยด้านการสอน 
3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1.1  หลักในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
3.1.2  วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
3.1.3  กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 

3.2  พฤติกรรมการสอน 
3.2.1  องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการสอน 
3.2.2  คุณลักษณะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

4.  ปัจจัยด้านผู้เรียน 
4.1  ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 
4.2  ลักษณะนิสัยของผู้เรียน 
4.3  กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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4.4  เจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
4.4.1  ความหมายของเจตคติ 
4.4.2  องค์ประกอบของเจตคติ 

5.  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 
6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

6.1  งานวิจัยในประเทศ 
6.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

 

1.  เอกสารเกี่ยวกับการพูด 
1.1  ความหมายของการพูด  

มีนักการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศหลายท่านได้ให้ความหมายของการพูดไว้  ดังนี้ 
รัตนา  ศิริลักษณ์  (2540 : 40)  กล่าวว่าทักษะการฟัง -พูด  เป็นการสื่อสารทางวาจาของ

บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป  ซึ่งต่างมีจุดประสงค์ที่จะสื่อสารของตนเอง  ผู้ฟังจะต้องตีความในสิ่งที่ผู้
พูดต้องการสื่อความหมายและสามารถโต้ตอบได้ด้วยภาษาที่ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ตรงกับความ
ตั้งใจในการสื่อความหมายของผู้พูด 

เบร์ิน (Byrne  1986 : 36)  กล่าวว่า  การพูดเป็นกระบวนการสื่อสารสองทิศทางที่เกี่ยวข้อง
กันระหว่างทักษะการรับสารของผู้ฟังและทักษะการผลิตสารของผู้พูด  ผู้พูดจะท าหน้าที่ส่งรหัสเพื่อ
สื่อถึงเจตนาและความต้องการ  ส่วนผู้ฟังจะเป็นผู้ถอดรหัสของสารน้ัน  ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้ใน
เร่ืองระบบภาษา  เช่น  เสียงหนักเบาในค าตลอดจนความเข้าใจภาษาท่าทางของผู้พูดเป็นเคร่ืองช่วย
ให้การตีความสารน้ันตรงตามเจตนาของผู้สื่อ  หรืออาจกล่าวสรุปได้ว่าในความเป็นจริง
ความสามารถในการพูดเกี่ยวข้องกับการฟังโดยตรง  โดยผู้พูดจะท าหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับผู้ฟัง  
เป็นลักษณะการสื่อสารแบบ  2  ทาง  โดยมีการแลกเปลี่ยนบทบาทกันเป็นผู้พูดและผู้ฟัง 

ฟินอคคิอาโร และบรัมฟิต  ( Finochiaro and Brumfit  1983  :  140)  กล่าวว่า  การพูดเป็น
ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่พูด  สถานการณ์ของการพูด  การปรับเปลี่ยนอวัยวะใน
การพูดได้ถูกต้องเหมาะสม  การใช้ค าพูด  กฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์  ความหมายและวัฒนธรรมให้
เหมาะสมรวมทั้งการไวต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของคู่สนทนา  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็น
ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กันทั้งทางด้านสมองและร่างกายซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างทันทีและพร้อมกัน  ใน
การพูดนั้นผู้พูดต้องส่งสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม  มีการเน้นเสียง  การออกเสียงสูงต่ ารวมทั้ง
แสดงสีหน้าท่าทางเป็นเคร่ืองช่วยในการแสดงความหมายของสิ่งที่พูดถึง  ผู้ฟังจะสามารถเข้าใจสาร
ที่ผู้พูดส่งและในบางครั้งภาษาพูดอาจจะขาดความสมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์
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ซึ่งตรงกันข้ามกับภาษาที่ใช้ในการเขียนที่ประโยคต่างๆ  ต้องสมบูรณ์ถูกต้อง  ผู้อ่านจึงจะเข้าใจได้
กล่าวได้ว่า  ทักษะการพูดและการพูดเป็นทักษะที่ต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน   

สรุปได้ว่า  การพูด  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันของบุคคลตั้งแต่  2  
คนขึ้นไป  ผู้พูดต้องใช้ถ้อยค า น้ าเสียงรวมถึงกิริยาท่าทางที่ถูกต้องและสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจ
ถึงเน้ือหาและจุดประสงค์ของผู้พูดว่าต้องการที่จะสื่อให้ผู้ฟังทราบในเร่ืองใดจนเป็นที่เข้าใจตรงกัน
การพูดจึงจะมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ดังนั้น  การพูดภาษาอังกฤษ  จึงหมายถึง  การสื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่  2  คนขึ้นไป
โดยมีการเลือกใช้ส านวน  ถ้อยค า  ภาษา  ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถสื่อความได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ในการสนทนา 
 

1.2  องค์ประกอบของการพูด 
ออลเลอร์  (Oller  1979  :  320-326)  แบ่งองค์ประกอบการพูดออกเป็น  5  ด้าน  คือ 

1.  ส าเนียง 
2.  ศัพท์ 
3.  ไวยากรณ์ 
4.  ความคล่องแคล่ว 
5.  สามารถเข้าใจค าพูดผู้อื่น    

ธูปทอง  กว้างสวาสดิ์  (2545  :  18)  ได้แยกองค์ประกอบความสามารถทางการสื่อสาร  คือ 
1. ความสามารถทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง  (Grammatical Competence)  หมายถึง  

ความรู้ทางด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางด้านภาษา  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์โครงสร้าง
ของค า  ประโยคตลอดจนการสะกดและการออกเสียง 

2.  ความสามารถทางด้านสังคม  ( Socio-linguistic Competence)  หมายถึง   การใช้ค าและ
โครงสร้างประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม  เช่น  การขอโทษ  การขอบคุณ  การถาม
ทิศทางและข้อมูลต่างๆ  และการใช้ประโยคค าสั่ง  เป็นต้น 

3.  ความสามารถในการใช้โครงสร้างภา ษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูด   และเขียน   

(Discourse Competence)  หมายถึง  ความสามารถในการเชื่อมระหว่างโครงสร้างภาษา 
(Grammatical Form) กับความหมาย ( Meaning) ในการพูดและการเขียนตามรูปแบบและ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
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4.  ความสามารถในการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย  (Strategic Competence)  หมายถึง
การใช้เทคนิคเพื่อให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะการสื่อสารด้านการพูด  ถ้าผู้พูดมี
กลวิธีในการที่จะไม่ท าให้การสนทนานั้นหยุดลงกลางคัน  เช่น  การใช้ภาษาท่าทาง  ( Body 
Language)  การขยายความโดยใช้ค าศัพท์ค าอื่นที่ผู้พูดนึกไม่ออก  เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป  องค์ประกอบของการพูดเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการที่จะท า
ให้การพูดมีประสิทธิภาพ  จากองค์ประกอบหลายด้านดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้เลือกใช้เกณฑ์ของ
ออลเลอร์  (Oller  1979  :  320-326)  มาเป็นแนวทางในการแบ่งองค์ประกอบของการพูด  โดยแบ่ง
ออกเป็น  5  ด้าน คือ  1) การออกเสียง  2) ค าศัพท์  3) ไวยากรณ์  4) ความคล่องแคล่ว 5) ความเข้าใจ  
ทั้งนี้การพูดที่มีประสิทธิภาพนั้นนอกจากต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆแล้ว  ผู้พูดควรพูดสื่อ
ความหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสนทนา 

 
1.3  การพัฒนาทักษะการพูด 

การพัฒนาทักษะทางการพูดเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝน ดังที่ เบร์ิน  ( Byrne  
1986  :  10-11)  กล่าวว่า  การสอนการพูดจ าเป็นต้องฝึกผู้เรียน 2 อย่าง  คือ 

1.  ฝึกในการใช้ส่วนที่คงที่ของภาษา  ได้แก่  เสียงและรูปแบบไวยากรณ์และ  ค าศัพท์ 
2.  โอกาสส าหรับแต่ละคนได้แสดงออก  ผู้สอนต้องให้ความสนใจในเร่ืองความถูกต้อง

และความคล่องแคล่วในขั้นที่แตกต่างกันของระดับการเรียน  ในขั้นต้นควรเน้นความถูกต้อง        
ส่วนในขั้นสูงควรเน้นความคล่องแคล่ว 

การพัฒนาความสามารถในการพูดเป็นบ่อเกิดที่ดีของแรงจูงใจส าหรับผู้เรียน  สิ่งที่ผู้สอน
ควรค านึง  คือ 

1.  พยายามหาวิธีแสดงต่อผู้เรียนว่าพวกเขาก าลังพัฒนาภาษาตลอดเวลาโดยการจัดกิจกรรม
ต่างๆเป็นคร้ังคราว  เช่น  เกมหรือการอภิปราย  เพื่อให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถใช้ภาษาได้
มากแค่ไหน 

2. ในการฝึกควบคุมนั้นผู้สอนจะต้องเลือกกิจกรรมและแก้ไขข้อผิดพลาดในโอกาสที่
เหมาะสมให้ผู้เรียนได้รับการดลใจอยู่เสมอ 

3. แสดงให้ผู้เรียนรู้ว่าจะได้สิ่งที่พวกเขารู้เพียงเล็กน้อยได้อย่างไร  บางครั้งพวกเขาไม่
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะว่าไม่มีภาษาที่แม่นย าอยู่ในใจ  จึงจ าเป็นต้องใช้การถอดความ
และการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลง 
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สรุปว่า  การพัฒนาทักษะการพูดเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้สอนควรพัฒนาทักษะด้านนี้ให้เกิดแก่
ผู้เรียน  โดยฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการออกเสียง  การใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ให้ถูกต้อง  และใน
ขั้นต้นผู้สอนควรเน้นผู้เรียนในเร่ืองของความถูกต้องในการใช้ภาษา  ส่วนในขั้นสูงขึ้นไปนั้นผู้สอน
ควรให้ผู้เรียนเน้นในเร่ืองของความคล่องแคล่วในการสนทนาและให้ผู้เรียนทราบว่าจะต้องมีการ
พัฒนาทางภาษาอยู่ตลอดเวลา 

 
1.4  การสอนทักษะการพูด 

ทักษะการพูดเป็นทักษะการออกเสียงค า  วลี  หรือประโยคซึ่งแสดงออกด้วยการเล่า  
อธิบาย  สนทนา  โต้ตอบกับบุคคลต่างๆหรือแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง 

สก๊อต  (Scott  1981  :  45)  ได้น าเสนอขั้นตอนการสอนพูดไว้ดังนี ้
1.  ขั้นบอกวัตถุประสงค์  ผู้สอนควรจะบอกให้ผู้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเรียน 
2.  ขั้นเสนอเน้ือหา  การเสนอเน้ือหาควรจะอยู่ในรูปบริบท  ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนสังเกต

ลักษณะของภาษา  ความหมายของข้อความที่จะพูดซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับบริบท  เช่น  ผู้พูดเป็นใคร  มี
ความรับผิดชอบกับคู่สนทนาอย่างไร  ผู้สนทนาพยายามจะบอกอะไร  สิ่งที่พูด  สถานที่พูดและ
เน้ือหาที่พูดมีอะไรบ้าง 

3. ขั้นการฝึกและการถ่ายโอน  การฝึกจะท าทันทีหลังจากเสนอเน้ือหา  อาจจะฝึกพูด
พร้อมๆกันหรือฝึกเป็นคู่  ผู้สอนควรให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังส านวนภาษาหลายๆแบบและเป็นส านวน
ภาษาที่เจ้าของภาษาใช้จริงและควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์
ที่เป็นจริง 

การสอนทักษะการพูดมีขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ครูอธิบายสถานการณ์ที่ต้องฝึกให้นักเรียนพูดและให้นักเรียนฟังจนกว่าเข้าใจว่าต้อง 

ท าท่าทางอย่างไร  
2.  ครูพูดสนทนาให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่าง 
3.  นักเรียนฝึกสนทนาพร้อมกันทั้งชั้น 
4.  นักเรียนฝึกพูดสนทนาภายในกลุ่ม 
5.  ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาพร้อมกันเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
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การสอนตามแนวการสื่อสาร 
ธูปทอง  กว้างสวาสดิ์  ( 2545 : 18)  ได้สรุปการพัฒนาการสอนตามแนวการสื่อสาร

ดังต่อไปนี้ 
การสอนตามแนวสื่อสารได้ถูกพัฒนาขึ้นในแถบอเมริกาเหนือและยุโรปในช่วงปี   1970

เพราะช่วงดังกล่าวมีผู้อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในยุโรปเป็นจ านวนมาก  มีความจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรการสอนภาษาที่สองแบบเน้นหน้าที่และสื่อความหมาย  ( Functional  National  Syllabus  
Design)  เพื่อช่วยให้ผู้อพยพสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในอเมริกาเหนือ  ไฮมส์  ( Hymes,  อ้าง
ถึงใน  ละเอียด  จุฑานันท์  2541 : 96)  ได้ใช้ค าว่า  ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative  Competence)  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์หรือปะทะสังสรรค์กัน
ทางสังคม  (Social  Interaction)  ซึ่งความสามารถทางด้านภาษาที่ส าคัญที่สุดคือความสามารถที่จะ
สื่อสารหรือเข้าใจค าพูดที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่มีความหมายเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ที่ค าพูดนั้นถูกน ามาใช้  โดยที่เซวินอน  ( Savignon  1972 : 48)  ได้กล่าวไว้ว่า  การสอน
ภาษาแบบสื่อสาร  (Communicative  Language Teaching  CLT)  คือแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้
ทางภาษา ( Linguistic Knowledge) ทักษะทางภาษา ( Language Skill) และความสามารถใน            
การสื่อสาร  (Communicative Ability)  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสาร 

สรุปว่า  ความสามารถทางด้านภาษาที่ส าคัญคือความสามารถที่จะสื่อสารให้ได้ใจความที่
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะของภาษาและความหมาย
ของข้อความที่จะพูด  พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ฟังส านวนภาษาหลายๆแบบและเป็นส านวนภาษาที่ของ
เจ้าภาษาใช้จริง 

 
1.5  การจัดกิจกรรมการสอนพูด 

การจัดกิจกรรมการสอนพูดอาจจัดบทเรียน  การถามตอบบทสนทนาหรือการเล่าเร่ือง  
การสอนอาจแบ่งเป็นขั้นตอนตามระดับจากง่ายไปหายาก  เช่น  การฝึกให้ต้ังค าถามและตอบค าถาม
หรือการฝึกพูดบทสนทนา  วิธีสอนในปัจจุบันใช้การฝึกสนทนามากเพราะฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ในการ
สื่อสารความหมายกันจริงๆ  ในการสร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษควรใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ  
ครูต้องอธิบายความหมายของค าศัพท์และส านวนที่ผู้เรียนไม่รู้จักก่อนที่จะฝึกพูดบทสนทนาและ
การฝึกพูดการเล่าเร่ืองควรใช้สถานการณ์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาถูกต้องตามสถานการณ์และเกิด
ความสนุกสนาน  พยายามใช้ค าศัพท์และโครงสร้างที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

ฟินอคคิอาโร และบรัมฟิต  (Finochiaro and Brumfit  1983 : 153)  เสนอกิจกรรมต่างๆใน
การสอนทักษะการพูดซึ่งผู้สอนอาจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ  ดังนี้ 
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1.  ให้ตอบค าถาม ซึ่งครูหรือเพื่อนในชั้นเป็นผู้ถาม 
2.  บอกให้เพื่อนท าตามค าสั่ง 
3.  ให้นักเรียนถามหรือตอบค าถามของเพื่อนในชั้นเกี่ยวกับชั้นเรียนหรือประสบการณ์ 

ต่างๆนอกชั้นเรียน 
4.  ให้บอกลักษณะวัตถุสิ่งของต่างๆจากภาพ 
5.  ให้เล่าประสบการณ์ต่างๆของนักเรียนโดยครูอาจให้ค าส าคัญต่างๆ 
6.  ให้รายงานเร่ืองราวต่างๆตามที่ก าหนดหัวข้อให้ 
7.  จัดสถานการณ์ต่างๆในชั้นเรียนและให้นักเรียนใช้บทสนทนาต่างๆกันไป  เช่น 

สถานการณ์ในร้านขายของ  ร้านอาหาร  ธนาคาร  เป็นต้น 
8.  ให้เล่นเกมต่างๆ ทางภาษา  โต้วาที  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นหัวข้อต่างๆ 
9.  ให้ฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์ 
10. ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยแล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษ 
11. ให้แสดงบทบาทสมมติ 
กล่าวโดยสรุปว่าการจัดกิจกรรมการสอนพูดสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและ

ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางการพูด  เช่น  กิจกรรมบทบาทสมมุติช่วยพัฒนาความคล่องทางภาษา
กิจกรรมสถานการณ์จ าลองช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
เป็นต้น  การจัดกิจกรรมการสอนพูดอาจสอนคู่กับทักษะการฟัง  โดยมุ่งให้เกิดความสนุกสนานและ
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
1.6  การวัดและประเมินผลทักษะการพูด 

เพ็ญแข  วงศ์สุริยา  ( 2546 : 15)  กล่าวถึงการประเมินผลการพูด  มีจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมหลักหรือพฤติกรรมที่ต้องการคือพูดภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้  เคร่ืองมือที่ใช้
ประเมินมีหลายรูปแบบ  เช่น  การถาม-ตอบ  การสัมภาษณ์  การอภิปราย  การสังเกต  เป็นต้น  โดย
ต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นหลักการประเมิน 

วาเล็ตท์  (Valette  1977,  อ้างถึงใน  ละเอียด  จุฑานันท์  2541 : 181-184)  ได้แนะน า
วิธีการทดสอบทักษะพูดในขั้นสื่อสารไว้  2  ลักษณะคือ  การพูดที่มีการควบคุม  สามารถทดสอบ
ได้โดยการให้ตัวแนะที่สามารถมองเห็นได้  เช่น  มีรูปภาพเป็นสื่อ  การให้ตัวแนะที่เป็นค าพูด  เช่น
ผู้สอนพูดประโยคแล้วแสดงค าตอบด้วยสีหน้าท่าทางและให้ผู้เรียนตอบตามลักษณะท่าทางนั้น
อาจจะให้ผู้เรียนพูดเปลี่ยนประโยคตามที่ก าหนด  ให้บทบาทและค าแนะน าเกี่ยวกับชนิดของการ
สนทนาที่ผู้เรียนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย  ให้ฟังบทสนทนาแล้วพูดรายงานเร่ืองที่ฟัง  ให้แสดงเป็น

www.ssru.ac.th



 
 

13 

ผู้สัมภาษณ์แล้วจดบันทึกข้อมูลจากการพูดสัมภาษณ์  ส่วนอีกลักษณะหนึ่งเป็นการพูดแบบอิสระใน
สถานการณ์การสื่อสารอย่างแท้จริง  โดยให้ผู้เรียนบรรยายเหตุการณ์ในภาพชุด  ให้พูดตามหัวข้อที่
ก าหนด  ให้พูดบรรยายวัตถุอย่างหนึ่งโดยใช้ภาษาที่เรียน  การสนทนาและการสัมภาษณ์เป็นวิธีที่
เหมาะสม นิยมใช้และเป็นธรรมชาติมากที่สุด 

ฟินอคคิอาโร  (Finochiaro  1983 : 139-143)  ได้แนะน าวิธีการทดสอบทักษะการพูดไว้ว่า
ให้พูดประโยคสั้นๆตามเทป  ให้อ่านออกเสียงประโยคต่างๆ  ให้บรรยายลักษณะของวัตถุสิ่งของ
ต่างๆจากภาพที่ก าหนด  ให้บรรยายเหตุการณ์ต่างๆ  พูดตามหัวข้อที่ก าหนดให้และให้นักเรียนตอบ
ค าถามในการสัมภาษณ์ 

สรุปว่า  การประเมินผลการพูดจะต้องพิจารณาเลือกวิธีการทดสอบให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและจุดประสงค์ของการประเมิน  นอกจากนี้จะต้องมีเกณฑ์การพิจารณาทักษะการพูด
ประกอบด้วย  ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการทดสอบการพูดโดยใช้การสัมภาษณ์  โดยครูจะเป็น
ผู้ป้อนค าถามและสนทนากับผู้เรียน  ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถทางภาษาทั้งในด้านการฟังและ
ความสามารถในการพูดโต้ตอบให้ถูกต้องและเหมาะสม   

 
การสร้างแบบประเมินทักษะการพูด 

การศึกษาการสร้างแบบประเมินระดับความสามารถทักษะการพูดจากเอกสารล าดับที่
49/2545  ส านักงานนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  กรมวิชาการ  ( 2545  :  245-258)  เกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลทักษะการพูด  (Speaking  Skill)  ตามแนวการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มีประเด็นในการประเมินดังนี้ 

1.  เกณฑ์  (Criteria)  หรือแนวทางต่างๆที่น ามาใช้ในการพิจารณา  เช่น  ความถูกต้อง  
การใช้ภาษา  ความคล่องแคล่ว  ความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้น 

2.  ค าอธิบายระดับคุณภาพ  ( Rubrics)  ของแต่ละแนวทางหรือเกณฑ์ว่ามีความส าเร็จอยู่
ในระดับใดจึงจะได้ตามเกณฑ์ 

ในการประเมินนั้นอาจประเมินออกมาในลักษณะภาพรวมหรือประเมินแยกเป็นส่วนๆได้
ซึ่งแนวทางในการสร้างเกณฑ์การประเมินน้ันควรยึด  4  แนวทางหลัก  ได้แก่  เกณฑ์การปฏิบัติ
เกณฑ์ทางภาษา  เกณฑ์ทางวัฒนธรรมและเกณฑ์ด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร  

อัจฉรา  วงศ์โสธร  ( 2544 : 45-50)  กล่าวว่า  การให้คะแนนดิบหรือเปอร์เซ็นต์ยังไม่มี
ความหมายชัดเจน  การระบุระดับความสามารถทางภาษาของผู้สอบ  ซึ่งประกอบด้วย  
ความสามารถในการส่งสารและรับสาร  นักวัดผลทางภาษาจึงนิยมการให้คะแนนเป็นระดับ
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ความสามารถตามมาตราประเมินค่าและมาตราประเมินค่าที่นิยมใช้และน ามากล่าวถึงมี  4  แบบ  
คือ 

1.  แบบของ  Carroll  เป็นการประเมินแบบ  Nine  point  language  Band  System  เพื่อ
ก าหนดระดับการแสดงออกในการส่งสารและรับสารทางภาษาหรือหลายอย่างรวมกันประกอบด้วย  
9  ระดับ ตั้งแต่ระดับเร่ิมเรียนจนถึงระดับที่มีความสามารถเท่ากับเจ้าของภาษาคือระดับ  9  ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุด 

ความหมายของระดับในการวัด 
ระดับ  9  ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษา  คือใช้ภาษาเหมือนเจ้าของภาษา  มีความถูกต้องและ

มีลีลาภาษา  ใช้ส านวนได้เหมือนภาษาของตนเอง 
ระดับ  8  ระดับผู้ใช้ภาษาได้ดีมาก  พูดหรือเขียนเร่ืองราวได้ชัดเจนและมีเหตุมีผลด้วย

ลีลาและตัวชี้ที่เหมาะสม  มีความสามารถทัดเทียมกับพวกนักทวิภาษา 
ระดับ  7  ระดับผู้ใช้ภาษาได้ดี  สามารถเข้าใจสถานการณ์ส่วนใหญ่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นประจ า  มีความไม่เข้าใจหรือมีข้อจ ากัดทางภาษาเป็นคร้ังคราวแต่ไม่เป็นอุปสรรค
ในการสื่อสาร 

ระดับ  6 ระดับผู้ใช้ภาษาได้  สามารถเข้าใจสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้แต่ยังขาดความ
คล่องแคล่วและความถูกต้อง  บางครั้งเข้าใจผิดหรือมีข้อผิดทางภาษาที่ส าคัญๆ 

ระดับ  5  ระดับผู้ใช้ภาษาได้พอประมาณ  สามารถติดต่อสื่อสารทั่วๆไปได้แต่มักใช้ภาษา
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

ระดับ  4  ระดับผู้ใช้ภาษาได้น้อย  ขาดลีลา  ความคล่องแคล่วและความถูกต้อง  สื่อสาร
ได้ยากล าบาก  บางคร้ังเข้าใจผิดเนื่องจากส าเนียงและไวยากรณ์แต่ไม่ถึงกับล้มเลิกกลางคัน 

ระดับ  3 ระดับผู้ใช้ภาษาได้จ ากัดมาก  มีความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่ดีกว่า
ระดับเร่ิมเรียนแต่ระดับทักษะไม่สามารถใช้ในการสื่อสารอย่างต่อเน่ืองกันได้ 

ระดับ  2  ระดับผู้ใช้ภาษาได้เล็กน้อย  ใช้ภาษาได้ต่ ากว่าระดับที่สื่อสารในชีวิตประจ าวัน
สื่อสารได้เป็นค าๆ 

ระดับ  1  ระดับผู้ใช้ภาษาไม่ได้ดี  ไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ 
2.  แบบของ  Wilkins  เป็นการประเมินผลความสามารถของผู้ใช้ภาษา  7  ระดับ  ดังนี ้
ระดับที่  1  ไม่มีความรู้กฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ส าเนียงพูดเป็นส าเนียงแบบไทยล้วน

สามารถที่จะพูดบางข้อความหรือบางค าได้ในวงจ ากัด  เช่น  พูด  Good  morning,  Good  bye  ได้
โดยที่เจ้าของภาษาผู้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาของคนต่างชาติพอฟังเข้าใจได้บ้าง  และการใช้
ภาษาอังกฤษสั้นๆนี้จ าเป็นต้องใช้ท่าทางและมือประกอบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ 
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ระดับที่  2  มีความสามารถอ่านออกเสียงได้  พูดภาษาอังกฤษได้โดยอาศัยการท่องจ าเพื่อ
บอกความต้องการของตนโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงค าที่ท่องจ าไว้  ไม่สามารถใช้ภาษาเพื่อ  
การสื่อสารสื่อความหมายหรือสร้างสรรค์ได้  มีการพูดติดตะกุกตะกัก  มีที่ผิดไวยากรณ์และ         
การออกเสียงบ่อยครั้งต้องพูดไปแก้ไขไป  และเมื่อมีผู้มาพูดด้วยจะมีการตอบที่ช้ามาก  ผู้ที่พูดด้วย
ต้องคอยพยายามช่วยให้พูดต่อไปได้ 

ระดับที่  3  สามารถพูดเร่ืองทั่วๆไปได้โดยใช้ความรู้ทางไวยากรณ์  สร้างประโยคง่ายๆ
เจ้าของภาษาพอฟังเข้าใจ  ยังมีการใช้ไวยากรณ์ผิดๆและเสียงที่ใช้ยังแปร่งอยู่  มีการพูดช้าๆอย่างไม่
แน่ใจและเมื่อตอบค าถามต้องใช้เวลาคิดก่อนตอบเพื่อไม่ให้พูดผิดๆจนเกินไป  ผู้ฟังมีความล าบาก
ในการฟังเพื่อให้เข้าใจได้ 

ระดับที่  4  สามารถที่จะพูดเพื่อสื่อความหมายโดยให้ผู้ฟังเกิดความสับสนไม่เข้าใจน้อย
มาก  สามารถเล่าเร่ืองราวที่ต่อเน่ืองตามล าดับเหตุการณ์ได้  เช่น  เล่าประวัติคนได้แต่ยังไม่สามารถ
พูดต่อเน่ืองเพื่อการแสดงเหตุผลโต้แย้งและมักจะนิ่งเฉยไม่พูดขณะที่เจ้าของภาษาอภิปรายกัน
ยกเว้นว่ามีผู้พูดด้วยแบบตัวต่อตัวและมักจะขอใช้ภาษาไทยถ้าเป็นไปได้  การพูดมีที่ผิดไวยากรณ์
น้อยลงแต่ยังคงมีการใช้ส านวนและลีลาภาษาผิดๆ  ส าเนียงพูดยังคงส าเนียงไทยอยู่มาก  และเมื่อพูด
ยังมีที่ผิดเพราะนึกศัพท์ไม่ออก  มีความคล่องในการพูดและการโต้ตอบที่จะท าให้ผู้ฟังไม่ล าบากที่
จะสนทนาด้วยและยังต้องการให้ผู้ที่ตนพูดด้วยช่วยเป็นตอนๆเมื่อพูดขัด 

ระดับ  5 สามารถพูดสื่อความหมายได้ในสถานการณ์ต่างๆ  สามารถแสดงข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้ถึงแม้จะยังขาดความคล่องเหมือนเจ้าของภาษาเมื่อพูดเร่ืองซับซ้อน
ลึกซึ้ง  ต้องคิดเตรียมก่อนพูดหรือหยุดที่พูดไว้เพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้พูดได้ใจความดีกว่าเดิม
มีการใช้ไวยากรณ์ผิดน้อยมากที่ผิดมักจะเป็นส านวนหรือวิธีการพูดมากกว่า  ผู้ที่สนทนาด้วยมักต้อง
ซักถามเป็นคร้ังคราวเพื่อให้ได้ใจความที่กระจ่างขึ้น 

ระดับที่  6  มีความสามารถที่จะพูดสื่อความหมายในทุกสถานการณ์ด้วยความคล่องแคล่ว
ชัดเจน  สามารถพูดโต้แย้ง  พูดเน้นและพูดขยายความโดยเปลี่ยนเร่ืองที่พูดได้ทุกขณะ  ผู้ที่ฟังก็ฟัง
ด้วยความเข้าใจและไม่ต้องช่วยผู้พูด  ในการใช้ภาษาระดับนี้ผู้พูดมีที่ผิดไวยากรณ์  ใช้ศัพท์ผิดหรือ
น้ าเสียงแบบไทยๆและส านวนที่ผิดเพราะอิทธิพลภาษาไทยน้อยมากจนแทบสังเกตไม่ได้ 

ระดับที่  7  พูดคล่องและชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษา  มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆและในสถานการณ์ต่างๆเหมือนเจ้าของภาษาพูดทุกอย่าง  ความสามารถระดับนี้
มักจะเป็นของผู้ที่ได้เคยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมานานปี 

 

www.ssru.ac.th



 
 

16 

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

ระดับที่  1  สามารถใช้ภาษาเพื่อสนทนาในชีวิตประจ าวันหรือท าธุรกิจ  เช่น  การเดินทาง
สามารถถามและตอบในเร่ืองที่มีความคุ้นเคย  แต่เนื่องจากมีความจ ากัดทางด้านประสบการณ์ท าให้
เข้าใจประโยคค าถามและบอกเล่าธรรมดาได้  สามารถเข้าใจภาษาในระดับช้ากว่าปกติ  มีการพูด
ซ้ าๆ  ค าศัพท์ที่จะใช้ในการสนทนาไม่เพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็น  ถ้าจะพูดก็เป็นเร่ืองเบื้องต้น
เท่านั้น  ออกเสียงไวยากรณ์ยังผิดๆอยู่แต่สามารถสื่อสารได้กับเจ้าของภาษาที่เคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการเรียนภาษาของชาวต่างชาติ  สามารถสั่งอาหารธรรมดาๆ  ถามที่พักหรือบ้านเช่า  ถาม
หรือบอกทิศทางซื้อของและบอกเวลาได้ 

ระดับที่  2 สามารถใช้ภาษาได้ในสังคมแต่ในวงจ ากัดเฉพาะอาชีพ  มีความมั่นใจใน             
การใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้  เช่น  การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  อาชีพ  
ครอบครัวและเร่ืองราวของตนเอง  ส่วนการพูดในด้านอาชีพยังต้องการความช่วยเหลือเมื่อพูดเร่ือง
ยากๆ  สามารถจับใจความส าคัญในบทสนทนาทั่วๆไป  รู้ค าศัพท์พอที่จะแสดงความรู้สึกแต่ภาษา
ยังไม่กะทัดรัด  ส าเนียงแม้จะยังผิดอยู่บ้างแต่เข้าใจง่าย  สามารถบอกวิธีท าสิ่งต่างๆในขั้นต้นได้
ถูกต้องพอสมควร  มีการใช้ไวยากรณ์ผิดอยู่บ้าง 

ระดับที่  3 สามารถพูดได้ถูกต้องทั้งไวยากรณ์และค าศัพท์ในการสนทนาอย่างเป็นพิธีการ
และแบบเป็นกันเองในเร่ืองเกี่ยวกับสังคม  อาชีพและวิชาการ  สามารถอภิปรายในหัวข้อที่สนใจ
และเฉพาะสาขาวิชาอย่างมีเหตุผล  สามารถเข้าใจภาษาที่มีความเร็วในอัตราปกติ  รู้ค าศัพท์มาก
พอที่จะคุยโดยไม่ต้องคิดหาค าศัพท์ในขณะพูด  ส าเนียงยังไม่เหมือนเจ้าของภาษา  ใช้ไวยากรณ์ได้
ถูกต้องแม้มีข้อผิดพลาดก็ไม่ได้ท าให้ผิดใจความหรือก่อให้เกิดความร าคาญแก่เจ้าของภาษา 

ระดับที่  4  ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว  ถูกต้องเหมาะกับความต้องการในสายอาชีพ
เข้าใจและสนทนาในเร่ืองประสบการณ์ของตนอย่างคล่องแคล่วโดยใช้ค าศัพท์ได้ถูกต้องชัดเจน
สามารถโต้ตอบได้ถูกต้องแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย  มีข้อผิดน้อย  สามารถรับสารและส่ง
สารได้ดี 

ระดับที่  5  พูดเหมือนเจ้าของภาษาที่มีการศึกษา  ใช้ภาษาได้ดีเป็นที่ยอมรับของเจ้าของ
ภาษาที่มีความรู้ในทุกรูปแบบ  เช่น  รู้ศัพท์มากรวมทั้งส านวนและภาษาถิ่นและวัฒนธรรม 

4.  แบบของ  Clark  เป็นระบบการให้คะแนนที่ใช้กับนักเรียนเมื่อวัดระดับความสามารถ
ของนักเรียนโดยประมาณแบ่งเป็น  4  ระดับ  จากระดับ  1  ซึ่งเป็นระดับเร่ิมเรียนจนถึงระดับ  4  ซึ่ง
เป็นระดับสื่อสาร  ไว้ดังนี้ 
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การออกเสียง 
1.  ยังพูดไม่ได้และโต้ตอบไม่ได้ 
2.  ออกเสียงผิดๆ  พูดแล้วเข้าใจยาก 
3.  ออกเสียงผิดเป็นคร้ังคราว  แต่โดยทั่วไปแล้วเข้าใจได้ 
4.  ออกเสียงถูกต้องและพูดได้เป็นที่เข้าใจ 
ค าศัพท ์
1.  ใช้ค าศัพท์ผิดและโต้ตอบไม่ได้ 
2.  ใช้ค าศัพท์ผิดบ่อยๆ  แต่ใช้ศัพท์ในเหตุการณ์นั้นได้ 
3.  สื่อความหมายได้เป็นส่วนใหญ่  ใช้ค าศัพท์ได้เหมาะสม 
4.  ใช้ค าศัพท์ได้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 
ไวยากรณ์ 
1.  โครงสร้างไวยากรณ์ผิด ไม่สามารถสื่อสารได้ 
2.  ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นผิด ใช้วลีถูกต้องบ้าง 
3.  ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ได้ถูกต้อง มีข้อผิดเล็กน้อย 
4.  ไม่มีข้อผิดทั้งในการใช้ศัพท์หรือโครงสร้าง 
ความคล่อง 
1.  พูดแล้วต้องหยุดนานๆ  พูดไม่จบประโยคหรือโต้ตอบไม่ได้ 
2.  พูดๆแล้วพูดต่อไปไม่ได้  พยายามพูดต่อไปโดยเร่ิมต้นใหม่ 
3.  บทสนทนาเป็นธรรมชาติและต่อเน่ือง บางครั้งยังติดตะกุกตะกัก 
4.  บทสนทนาเป็นธรรมชาติ  หยุดบ้างเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา 
 

ออลเลอร์  (Oller  1979 : 320-323,  อ้างใน  ยุพเยาว์  เมืองหมุด,  2548 : 10)  ได้ก าหนด
ประเภทความสามารถในการพูดไว้  5  ประการ  โดยแบ่งเป็นข้อย่อยๆ  6  ระดับความสามารถคือ
จากระดับที่  1  ที่ควรปรับปรุงถึงระดับ  6  คือ  ดีเยี่ยม  ดังนี้ 

ด้านการออกเสียง 
ระดับ  1  ออกเสียงลักษณะที่ไม่สามารถเข้าใจได้ 
ระดับ  2  ออกเสียงผิดมาก  เข้าใจยาก  ต้องพูดช้าๆหลายๆคร้ังจึงเข้าใจ 
ระดับ  3  ใช้เสียงแปร่งและผิด  ท าให้เข้าใจผิด  บางคร้ังต้องตั้งใจฟัง 
ระดับ  4  ใช้เสียงแปร่งและออกเสียงผิดบางครั้งแต่เข้าใจได้ 
ระดับ  5  ออกเสียงถูกต้อง  ฟังชัดเจน  แต่ไม่เหมือนเจ้าของภาษา 

www.ssru.ac.th



 
 

18 

ระดับ  6  ออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา 
ด้านไวยากรณ์ 
ระดับ  1  ใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง  ยกเว้นส านวนที่เตรียมไว้ 
ระดับ  2  พูดผิดมาก  มีความรู้ไวยากรณ์น้อยมาก  สื่อสารไม่ได้ 
ระดับ  3  พูดผิดบ่อย  ไม่รู้หลักไวยากรณ์ส าคัญบางอย่างท าให้เข้าใจผิด 
ระดับ  4  ผิดเป็นคร้ังคราว  ท าให้รู้ว่าไม่มีความรู้ทางไวยากรณ์บางอย่างแต่ไม่ถึงกับพูด

แล้วไม่เข้าใจ 
ระดับ  5  ผิดไวยากรณ์น้อยมาก 
ระดับ  6  ผิดเพียง  1  หรือ  2  ในระหว่างการสัมภาษณ์ 
ค าศัพท ์
ระดับ  1  รู้ค าศัพท์ไม่เพียงพอที่จะสนทนาในเร่ืองง่ายๆได้ 
ระดับ  2  รู้ค าศัพท์น้อยมากใช้ได้เฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับตนเองและใช้ภาษาเพื่อการอยู่รอด

เท่านั้น  เช่น  การบอกหรือถามเกี่ยวกับเวลา  สั่งอาหาร  ถามข้อมูลเพื่อการเดินทางและสนทนา
ภายในครอบครัวได ้

ระดับ  3  เลือกใช้ค าศัพท์ไม่ค่อยถูก  อภิปรายไม่ได้แม้ในเร่ืองสังคมและอาชีพของตนใน
ระดับธรรมดา 

ระดับ  4  รู้ค าศัพท์ทางอาชีพมากพอที่จะอภิปรายเร่ืองที่สนใจได้  รู้ค าศัพท์ทั่วๆไปพอจะ
พูดอภิปรายได้ในเร่ืองเฉพาะสาขาวิชาที่ตนเกี่ยวข้องด้วย 

ระดับ  5  รู้ค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพของตนมากและถูกต้อง  มีวงค าศัพท์ทั่วๆไปมากพอที่จะ
พูดเร่ืองปัญหาซับซ้อนและเหตุการณ์ในสังคม  

ระดับ  6  ค าศัพท์มีมากและถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาที่มีการศึกษา 
ความคล่องในการพูด 
ระดับ  1  การพูดยังตะกุกตะกัก  พูดเป็นประโยคไม่ได้  สนทนายังไม่ได้ 
ระดับ  2  พูดช้ามากและไม่สม่ าเสมอยกเว้นประโยคที่พูดทุกวัน 
ระดับ  3  ยังพูดได้ไม่สม่ าเสมอ  พูดไม่จบประโยค 
ระดับ 4 พูดแล้วหยุดบ้าง  ความสม่ าเสมออาจจะเกิดจากการพูดใหม่หรือมัวคิดหาค าศัพท์ 
ระดับ  5  พูดได้ราบเรียบ  ความเร็วและความสม่ าเสมอเท่านั้นที่ไม่เหมือนเจ้าของภาษา 
ระดับ  6 พูดได้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทั่วๆไปหรือในวิชาชีพ  พูดได้อย่างราบร่ืนเหมือนเจ้าของ

ภาษา 
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ความเข้าใจ 
ระดับ  1  เข้าใจน้อยเกินกว่าจะสนทนาในเร่ืองธรรมดาที่สุด 
ระดับ  2  เข้าใจภาษาช้ามากในเร่ืองง่ายๆที่เกี่ยวกับสังคม  การเดินทาง  ยังต้องพูดให้ช้าๆ

และพูดใหม่ 
ระดับ  3  เข้าใจเร่ืองง่ายๆที่เกี่ยวกับตนเอง  ต้องให้พูดช้าๆหรือพูดใหม่ในบางคร้ัง 
ระดับ  4 เข้าใจดีพอสมควรในค าพูดที่มีอัตราความเร็วปกติที่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง

ต้องการให้พูดซ้ าหรือพูดใหม่ในบางคร้ัง 
ระดับ  5  เข้าใจบทสนทนาในระดับความเร็วปกติ  ยกเว้นค าที่เป็นภาษาถิ่นหรือเร่ืองที่ไม่

คุ้นเคยและค าพูดที่เร็วหรือช้าเกินไป 
ระดับ  6  เข้าใจค าพูดที่เป็นพิธีการหรือภาษาถิ่นของเจ้าของภาษาที่มีการศึกษา 
 
Speaking  Rubric  (Adapted  from  Bill  Heller  by  Cherice  Montgomery, 2000)  แบ่ง

ประเภทความสามารถของการพูดออกเป็น  6  ด้าน  มีแนวทางการวัดความสามารถทางการพูด  
แบ่งตามมาตราส่วน  4  ระดับ  ดังนี้คือ 

การออกเสียง 
1.  ออกเสียงผิดบ่อยๆ  ท าให้ผู้ฟังหรือเจ้าของภาษาไม่สามารถเข้าใจได้  
2.  ออกเสียงผิดเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนความหมายของใจความส าคัญ  แต่ผู้ฟังต้อง

พยายามตั้งใจฟังเพื่อให้ได้ใจความที่ถูกต้อง 
3. ออกเสียง ผิดเพียงเล็กน้อย แต่ไม่ได้เปลี่ยนความหมายของใจความส าคัญ  สามารถ

เข้าใจข้อความที่จะสื่อสารได้โดยผู้ฟังไม่ต้องใช้ความพยายาม 
4.  ออกเสียงถูกต้อง  บางคร้ังออกเสียงได้เหมือนกับเจ้าของภาษา  
ความคล่องแคล่ว 
1.  หยุดบ่อยครั้งในขณะที่พูดท าให้การสนทนาไม่ลื่นไหล  ท าให้ผู้ฟังไม่สนใจฟัง

ข้อความที่สื่อสาร 
2.  ขณะที่พูดต้องหยุดคิดเป็นระยะ  พูดแล้วลังเล  ย้ าค าพูดเดิมบ่อยๆท าให้การสนทนาไม่

ลื่นไหล  ท าให้ผู้ฟังไม่สนใจฟังข้อความที่สื่อสารเท่าที่ควร 
3.  ขณะพูดมีความลังเลอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ท าให้การสนทนาหยุดชะงักลง 
4.  พูดได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติท าให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น 
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ค าศัพท์ 
1.  ใช้ค าศัพท์ในวงจ ากัดและไม่เพียงพอท าให้สื่อความหมายไม่ถูกต้อง 
2.  ใช้ค าศัพท์มากขึ้นแต่ค าบางค ามีความหมายคลุมเครือไม่ชัดเจน  มีการใช้ค าซ้ าค าเดิม

อยู่บ้างเล็กน้อย  สามารถสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจได้ 
3.  ใช้ค าศัพท์กว้างและหลากหลายมากขึ้น  มีค าบางค าที่มีความหมายคลุมเครือไม่ชัดเจน

บ้างเล็กน้อย  สามารถสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจได้ 
4.  ใช้ค าศัพท์ปริมาณมากในวงกว้างและหลากหลาย  ใช้ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สามารถสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ 
ความถูกต้องและความเข้าใจ 
1.  พูดผิดและสื่อความหมายผิด  ไม่สามารถเข้าใจข้อความที่จะสื่อสารได้ 
2.  พูดและสื่อความหมายผิดบ้าง  ไม่สามารถเข้าใจข้อความที่จะสื่อสารได้เท่าที่ควร 
3.  พูดและสื่อความหมายผิดบ้างเล็กน้อย  เข้าใจข้อความที่จะสื่อสารได้บ้าง 
4.  พูดและสื่อความหมายได้ถูกต้อง  สามารถเข้าใจข้อความที่จะสื่อสาร 
ข้อความหรือใจความ 
1.  พูดประโยคสั้นๆและไม่สมบูรณ์  ใจความที่พูดไม่ต่อเน่ืองกัน  ไม่สามารถเข้าใจ

ข้อความที่สื่อสารได ้
2.  พูดโดยใช้โครงสร้างประโยคง่ายๆและขาดการขยายความ  ใจความไม่ต่อเน่ืองกันและ

ไม่สมบูรณ ์
3.  พูดประโยคค่อนข้างหลากหลายแต่ยังขาดการขยายความ  ผู้ฟังต้องพยายามเชื่อมโยง

ประโยคที่ฟังให้มีใจความต่อเน่ืองและสัมพันธ์กัน  ขาดการเชื่อมค าท าให้ข้อความไม่เชื่อมโยงกัน
เล็กน้อย 

4.  พูดบรรยายข้อความอย่างมีรายละเอียดและน่าสนใจ  ใช้ค าเชื่อมที่เหมาะสมท าให้
ประโยคมีใจความที่ต่อเน่ืองและสัมพันธ์กัน 

ความสามารถในการเข้าใจ 

1.  พูดแล้วผู้ฟังไม่ เข้าใจ  ไม่สามารถพูดต่อได้เมื่อมีคนถามค าถามหรือขัดจังหวะ
ไม่สามารถเข้าใจเมื่อพูดหัวข้อที่ยากหรือมีความหลากหลาย  เข้าใจเฉพาะหัวข้อง่ายๆเท่านั้น 

2.  พูดแล้วผู้ฟังสามารถจับใจความส าคัญของเร่ืองที่สนทนาได้แต่ไม่เข้าใจรายละเอียด
ของข้อความ  เมื่อมีคนถามค าถามหรือขัดจังหวะอาจจะพูดติดขัดหรือหยุดบ้างเล็กน้อยแต่
สามารถพูดต่อไปได้  ไม่เข้าใจเมื่อผู้พูดพูดหัวข้อที่ยากหรือมีความหลากหลายแต่สามารถสนทนา
ไปกับคู่สนทนาได้บ้าง 
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3.  สามารถเข้าใจและจับใจความส าคัญของเร่ืองที่สนทนาได้  เข้าใจรายละเอียดของเร่ือง
ที่สนทนา  เมื่อมีคนถามค าถามหรือขัดจังหวะจะพูดติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่สามารถพูดต่อไป
ได้  เข้าใจเมื่อผู้พูดพูดหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถสนทนาไปกับคู่สนทนาได้ 

4.  สามารถเข้าใจและจับใจความส าคัญของเร่ืองที่สนทนาได้  เข้าใจรายละเอียดของ
ข้อความที่สนทนาได้เป็นอย่างดี   เมื่อมีคนถามค าถามหรือขัดจังหวะสามารถพูดต่อไปได้โดยไม่
ติดขัด 

Performance  Assessment  for  Language  Students,  Foreign  language  program  of 
studies, Fairfax  County  Public Schools – PALS  (2004)  แบ่งประเภทความสามารถของการพูด
ออกเป็น  6  ด้าน  มีแนวทางการวัดความสามารถทางการพูดแบ่งตามมาตราส่วน  4  ระดับ  ดังนี้คือ 

ความสมบูรณ์ของข้อความ 
1.  การตอบค าถามไม่เหมาะสม  ไม่มีความสมบูรณ์ของข้อความเท่าที่ควร 
2.  การตอบค าถามเหมาะสมมากขึ้น  ข้อความไม่สมบูรณ์เพียงเล็กน้อย 
3.  การตอบค าถามเหมาะสม  ข้อความมีความสมบูรณ์ 
4.  การตอบค าถามเหมาะสมมาก  ข้อความมีความสมบูรณ์และมีความหลากหลาย 
ความเข้าใจ 
1.  ตอบไม่ตรงค าถาม  สื่อความไม่ถูกต้อง  ไม่สามารถเข้าใจได้ 
2.  ตอบค าถามถูกต้องบ้างเล็กน้อย  สื่อความได้เข้าใจเล็กน้อย 
3.  ตอบค าถามถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  สื่อความได้เป็นที่เข้าใจ 
4.  ตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง  สื่อความได้อย่างถูกต้อง 
ความคล่องแคล่ว 
1.  พูดแล้วต้องหยุดนานๆพูดต่อไม่ได้ท าให้ข้อความไม่ต่อเน่ือง 
2.  พูดแล้วหยุดบ่อยครั้งท าให้ข้อความที่พูดขาดตอน   ท าให้สื่อความได้ไม่ต่อเน่ืองและ

ไม่สมบูรณ ์
3.  พูดแล้วลังเลบ้างในบางคร้ังแต่สามารถพูดได้อย่างต่อเน่ือง 
4.  พูดได้อย่างต่อเน่ือง  มีความลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ  หยุดบ้างเพียงเล็กน้อย 
การออกเสียง 
1.  ออกเสียงผิดบ่อยๆท าให้ผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจได้ 
2.  ออกเสียงผิดบางครั้งท าให้ไม่เข้าใจข้อความหรือส านวนที่ต้องการจะสื่อความหมาย 
3.  ออกผิดเพียงเล็กน้อย  สามารถเข้าใจข้อความที่จะสื่อได้ 
4.  ออกเสียงถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  บางคร้ังออกเสียงได้เหมือนกับเจ้าของภาษา 
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ค าศัพท์ 
1.  ใช้ค าศัพท์ในวงจ ากัด  ใช้ค าศัพท์ไม่เพียงพอและไม่ถูกต้อง 
2.  ใช้ค าศัพท์ไม่เพียงพอและไม่ถูกต้องในบางครั้ง 
3.  ใช้ค าศัพท์เพียงพอและถูกต้อง 
4.  ใช้ค าศัพท์ในวงกว้างและหลากหลายและใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ความถูกต้องของภาษา 
1.  ใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง  ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ 
2.  ใช้ไวยากรณ์ถูกต้องเพียงเล็กน้อยและใช้ประโยคง่ายๆในการสื่อสาร 
3.  ใช้ไวยากรณ์ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่และใช้ประโยคซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย 
4.  ใช้ไวยากรณ์ถูกต้องและใช้ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
สรุปว่า  วิธีการวัดและประเมินผลการพูดภาษาอังกฤษนั้นสามารถประเมินได้หลายวิธี

โดยประเมินจากลักษณะพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านต่างๆและการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสม  ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินการพูดภาษาอังกฤษเพื่อประเมิน
ระดับความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยดัดแปลงมาจากเกณฑ์การประเมิน
Speaking Rubric (Adapted from Bill Heller by Cherice Montgomery) และ Performance 
Assessment  for  Language  Students 

 

2.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
มีผู้ตั้งทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนไว้หลายท่าน  ซึ่งแต่ละท่านได้วิจัย

ศึกษาและเสนอทฤษฎีไว้แตกต่างกัน  การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการเรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองนั้นได้มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 

2.1  ทฤษฎีและแนวคิดของบลูม 
บลูม  (Bloom  1976 : 167-176)  ได้ท าการวิจัยและเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเรียน   

การสอนในโรงเรียน  โดยกล่าวถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการเรียน  3  
องค์ประกอบ  ดังนี้   

1.  พฤติกรรมด้านความรู้ความคิด  (Cognitive  entry  behaviors)  หมายถึง  ความสามารถ
ทั้งหมดของผู้เรียน  ประกอบด้วยความถนัดและพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 

2.  คุณลักษณะทางด้านจิตพิสัย  (Affective  entry  characteristics)  หมายถึง  สภาพการณ์
หรือแรงจูงใจที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่  ซึ่งได้แก่  ความสนใจและเจตคติที่มีต่อ
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เน้ือหาวิชา  โรงเรียน  ระบบการเรียน  ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและลักษณะซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ต่างๆทางด้านจิตพิสัยซึ่งบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่บางอย่างยังคงอยู่ 

3.  คุณภาพการสอน  (Quality of instruction)  ได้แก่  การได้รับค าแนะน า  การมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน  การเสริมสร้างของครู  การแก้ไขข้อผิดพลาดและรู้ผลว่าตนเองกระท าได้
ถูกต้องหรือไม่ 

 
2.2  ทฤษฎีและแนวคิดของจาโคโบวิทส์ 

จาโคโบวิทส์  ( Jakobovits  1971 : 103-115)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองและสรุปได้ว่าปัจจัยที่ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นมี  3  ประการ  คือ 

1. ปัจจัยด้านการสอน  ประกอบด้วยคุณภาพการสอนของครูซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถทางภาษาและการสอนของครู  โอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งรวมทั้งเวลาที่ใช้
เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน  เกณฑ์การประเมินผลซึ่งอาจประเมินได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.  ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน  ประกอบด้วยความสามารถที่จะเข้าใจการสอนขึ้นอยู่กับ
สติปัญญา  ความสามารถทางภาษา  ความถนัด  ได้แก่  องค์ประกอบความถนัดทางการเรียนทาง
ภาษา  ความมานะบากบั่น  เกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เจตคติที่มีต่อครูผู้สอน  ความสนใจในภาษา
ที่เรียนและเจตคติต่อวัฒนธรรมต่างประเทศ  ส่วนกลยุทธ์และวิธีการเรียนประกอบด้วยสมรรถภาพ
ในการรับความรู้ใหม่  สมรรถภาพในการถ่ายโอนสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่ความรู้ใหม่  นิสัยทางการเรียน
และการประเมินผลความสามารถของตนเอง 

3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ  ได้แก่  ความยึดมั่นต่อภาษาของตนเอง  องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ทางภาษา
ของตนเองและภาวะของวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคม 

 
2.3  ทฤษฎีและแนวคิดของการ์ดเนอร์และแลมเบิร์ท 

การ์ดเนอร์และแลมเบิร์ท  ( Gardner  and  Lambert  1972  :  1-136  และ  Gardner  1973  :   
1-176)  ได้แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  ดังนี้  

1.  เจตคติ  ( Attitude)  เช่น  เจตคติต่อเน้ือหาวิชาที่เรียน  ซึ่งเจตคติเหล่านี้ได้รับจากการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางบ้าน  ( home environment)  ได้แก่  การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ภายในครอบครัว  การได้เปรียบด้านฐานะทางเศรษฐกิจ  ( economic advantage)  การสนับสนุน

www.ssru.ac.th



 
 

24 

ทางด้านบรรยากาศภายในครอบครัว  การได้รับการส่งเสริมจากกลุ่มเพื่อน  ตัวครูและวิธีการสอน
ของครูจะมีบทบาทส าคัญในการก่อให้เกิดเจตคติต่างๆในตัวนักเรียน  ถ้าครูมีทักษะการสอนภาษาที่
เก่งและสามารถกระตุ้นเด็กให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยากเรียนตลอดจนมีวิธีการสอนที่น่าสนใจจะ
ช่วยให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาได้  (positive  attitude)  (Gardner  1973  :  7-8) 

2.  ความถนัดทางภาษา  (Language  aptitude)  ความถนัดทางภาษาเป็นสิ่งที่มีมาแต่ก าเนิด
การฝึกฝนทางภาษา  (Language training)  นั้นไม่มีอิทธิพลต่อความถนัดทางภาษา  (Gardner  1973 : 
24) 

3.  การได้รับการส่งเสริมจากบิดามารดา  ( Parents’ support)  การส่งเสริมของบิดามารดา
จะก่อให้เกิดความชื่นชอบของบุตรหลาน  ถึงแม้ว่าการส่งเสริมของบิดามารดาของผู้เรียนไม่ได้
ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนแต่ถือว่ามีความส าคัญในฐานะเป็นเคร่ืองมือทางสังคมตัว
หนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (Gardner  1973  :  120-123) 

4.  ฐานะทางเศรษฐกิจ  (Economic level)  คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะมีเจต
คติทางบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  ( Gardner  1973  :  52)  เด็กที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมต่ ามักเป็นเด็กที่มีผลการเรียนต่ ารวมถึงการมีผลการเรียนภาษาต่างประเทศต่ า
ด้วย  (Gardner  and  Lambert  1972  :  114) 

5. ระดับสติปัญญา  ( Intellectual level)  โดยทั่วไปสติปัญญาจะมีผลในการเรียน
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองที่เน้นการฟังและการสื่อสาร  ( Gardner and Lambert  1972 : 36-
37) 

6.  นิสัยการเรียน  (Habit  of  studying)  นิสัยในการเรียนดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท างาน
ร่วมกับแรงจูงใจเชิงบูรณการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ  ( Gardner and 
Lambert  1972  :  126) 

7.  เพศ  (Sex)  การท าวิจัยกับนักเรียนในรัฐหลุยส์เซียนามลรัฐเมนและรัฐคอนเนคทิคัท
ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง  พบว่าเด็กผู้หญิงมีความแตกต่างจาก
เด็กผู้ชายในเร่ืองเจตคติและพัฒนาการของทักษะการเรียนรู้ภาษาที่สอง  โดยเด็กผู้หญิงจะมี
พัฒนาการในเร่ืองดังกล่าวดีกว่าเด็กผู้ชาย  

8.  ความรู้เดิม  (Knowledge  background)  เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปัจจุบัน  เห็นได้จากผลการวิจัยถึงผลความรู้เดิมของนักเรียนเมืองมนิลาประเทศ
ฟิลิปปินส์ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  พบว่า  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษใน
ระยะเวลา  3  ปีที่ผ่านมาเข้าไปอยู่ในปัจจัยตัวที่ 1  (factor 1)  เช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในปัจจุบัน  (Gardner  and  Lambert  1972  :  121-130) 
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9.  คุณภาพการสอน  (Quality  of  teaching)  การสอนที่ดีจะก่อให้เกิดเจตคติที่ดีตลอดจน
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนอีกด้วย  (Gardner  and  Lambert  1972  :  1) 

10.โอกาสในการเรียนรู้  ( Opportunity of learning)  โอกาสในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็น
ในการเรียนภาษาต่างประเทศ  โอกาสดังกล่าวคือการได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลอง  เช่น  การเดินทางไปต่างประเทศซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  การได้
พูดคุยสนทนากับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ  การได้มีโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียน  เช่น  การได้ดูรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษตลอดจนการเข้าร่วมในกิจกรรมทาง
ภาษาหรือการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ  เป็นต้น  โอกาสเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึ้น  ( Gardner  and  Lambert  
1972  :  9) 

สรุปว่า  จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว  ผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษามี  3  ปัจจัย  คือ   1)  ปัจจัยด้านการสอน   2) ปัจจัย
ด้านผู้เรียน  3) ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 

 

3.  ปัจจัยด้านการสอน 
3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1.1  หลักในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
จอห์นสันและมอร์โรว์  ( Johnson and Morrow  1981 : 60-61)  ให้หลักในการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสารไว้ดัวนี้ 
1.  ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนความรู้ความสามารถในการสื่อสารตั้งแต่เร่ิมต้นเรียน

ผู้สอนควรชี้ให้เห็นว่ารูปแบบภาษาที่เรียนจะใช้ได้ในสถานการณ์ที่มีความหมาย  ต้องให้ผู้เรียนรู้ว่า
ก าลังท าอะไร  เพื่ออะไร  ผู้สอนต้องบอกให้ผู้เรียนทราบถึงความมุ่งหมายของการเรียนและการฝึก
ใช้ภาษาเพื่อให้การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน  ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเมื่อเรียนแล้วจะ
สามารถท าบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นได้   นั่นคือ  สามารถสื่อสารได้ตามที่ตนต้องการ  เช่น  ในทักษะ
การอ่าน  เมื่อเรียนหรือฝึกแล้ว  ผู้เรียนสามารถอ่านค าแนะน าวิธีใช้อุปกรณ์บางอย่างได้  หรือใน
ทักษะการพูด  ผู้เรียนสามารถพูดถามทางไปสถานที่ที่ตนต้องการได้  เป็นต้น 

2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ์ ( Integrated skills)               
การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วนๆ  เช่น  แยกการสอนไวยากรณ์จากบทสนทนา  หรือแยกการสอน
แต่ละทักษะจะไม่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดีเท่ากับการสอนในลักษณะ
บูรณาการ  ในชีวิตประจ าวันการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารต้องใช้หลายๆ ทักษะรวมกัน  และใน
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บางคร้ังก็ต้องอาศัยกิริยาท่าทางประกอบ ดังนั้น  ผู้เรียนภาษาควรได้ท าพฤติกรรมเช่นเดียวกับใน
ชีวิตจริง  ควรได้ฝึกและใช้ภาษาในลักษณะของทักษะรวมตั้งแต่เร่ิมต้น 

3.  ฝึกสมรรถวิสัยด้านการสื่อสาร  ( Communicative competence)  ต้องให้ผู้เรียนได้
ท ากิจกรรมการใช้ภาษาที่มีลักษณะเหมือนในชีวิตประจ าวันมากที่สุด  เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้จริง  
กิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหาย  ( Information gap)  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในการฝึกใช้ภาษา  
เพราะผู้เรียนที่ท ากิจกรรมนี้จะไม่ทราบข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่ง  จึงจ าเป็นต้องสื่อสารกันเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ต้องการ  กิจกรรมในลักษณะนี้จึงมีความหมายและใกล้เคียงกับการสื่อสารในชีวิตจริง            
การท ากิจกรรมการใช้ภาษาควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือก ( Choice) ใช้ข้อความใดก็ได้ที่เห็นว่า
เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์  นั่นคือ  ผู้เรียนต้องเรียนรู้ความหมายของส านวนภาษาใน
รูปแบบต่างๆ  นอกจากนี้การที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนสองคน  จะต้องมีจุดประสงค์อยู่ในใจ
แล้วว่าจะสื่อสารกันในเร่ืองใด  การสื่อสารจึงไม่ได้เกิดเฉพาะการพูดด้วยกันเท่านั้น  แต่ต้องมี
เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย  ดังนั้นการสื่อสารจึงรวมถึงยุทธวิธีและเทคนิคต่างๆ มีการโต้ตอบให้ข้อมูล
ย้อนกลับ  (Feedback)  ซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้เพื่อให้การสนทนาบรรลุเป้าหมาย 

4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้รวมทั้งได้รับประสบการณ์ที่
ตรงกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแม้จริง  ต้องให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษามากๆ การที่ผู้เรียนจะ
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้น้ัน  ผู้เรียนจะต้องท ากิจกรรมการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ มีการ
ฝึกให้แสดงความคิดเห็นหรือระดมพลังสมอง  ( Brainstorming activities) ฝึกกิจกรรมการใช้ภาษา
เป็นคู่ๆ หรือท างานกลุ่ม  เช่น  การแสดงบทบาทสมมุติ  เกม  การแก้ปัญหา  สถานการณ์จ าลอง  
เป็นต้น 

5.  ฝึกผู้เรียนให้ใช้ภาษาในกรอบของความรู้ทางด้านหลักภาษาและความรู้เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์ของภาษาที่ใช้อยู่ในแต่ละกลุ่มของสังคม  ต้องฝึกผู้เรียนให้เคยชินในการใช้ภาษาโดยไม่
กลัวผิดและให้สื่อสารได้คล่อง  เพราะการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารให้ความส าคัญกับการ
ใช้ภาษามากกว่าวิธีใช้ภาษา  ให้ความส าคัญในเร่ืองความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาเป็นอันดับแรก
และเน้นการใช้ภาษาตามสถานการณ์  ( Function)  มากกว่าการใช้รูปแบบ  ( Form)  เช่น  “It rains.”  
Function  ที่ใช้คือ  informing  หรือ  warning  ส่วน  Form  คือการใช้  Present Simple Tense  ผู้สอน
ไม่ควรแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนทุกคร้ัง  ควรแก้ไขเฉพาะที่จ าเป็น  เช่น  ข้อผิดพลาดที่ท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ าๆ  มิฉะนั้น  จะท าให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจ  ไม่กล้าใช้ภาษา
ในการท ากิจกรรมต่างๆ  ภาษาที่ใช้อาจไม่ถูกต้องนัก  แต่ต้องให้สื่อความหมายได้และต้องค านึงถึง
ความถูกต้องของการใช้ภาษาด้วย      
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีความส าคัญต่อการ
เรียนรู้ภาษาเป็นอย่างมาก  สอดคล้องกับ  ลิตเติลวูด  ( Littlewood  1981 : 17-18)  ที่ได้สรุป
ความส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารว่ามีส่วนช่วยในการเรียนรู้
ภาษาได้ดังนี ้

1.  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในลักษณะที่เต็มสมบูรณ์  ในการ
ฝึกใช้ภาษานั้น  ถ้าผู้เรียนได้รับการฝึกเฉพาะทักษะแต่ละทักษะแยกออกจากกัน ( Part-skilled) ย่อม
ไม่เป็นการเพียงพอ  ผู้เรียนควรจะได้รับการฝึกทักษะต่างๆ รวมเข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์  ( Total-
skills)  ไม่แบ่งมาฝึกเป็นทักษะเดี่ยวๆ วิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีการฝึกการใช้ภาษาในลักษณะ
ดังกล่าวคือ  การจัดกิจกรรมที่เน้นงานปฏิบัติหลายๆ ประเภท  และกิกจรรมนั้นจะต้องเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของผู้เรียนด้วย 

2.  ช่วยเพิ่มแรงจูงใจของผู้เรียน  เป้าหมายสูงสุดของผู้เรียนภาษาคือ  สามารถสื่อสาร
กับผู้อ่ืนได้  ดังนั้น  ถ้าสภาพในห้องเรียนสัมพันธ์กับความต้องการในการเรียนภาษาของผู้เรียน                           
ก็จะเป็นแรงจูงใจให้อยากเรียนมากขึ้น  นอกจากนี้  ผู้เรียนภาษาส่วนใหญ่มีความคิดเกี่ยวกับภาษาว่า
เป็นสื่อที่จะน าไปสู่การติดต่อสื่อสารมากกว่าเป็นการเรียนโครงสร้างไวยากรณ์  เมื่อในห้องเรียนมี
การจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาจริงๆ สอดคล้องกับความคิดใน
เร่ืองภาษาของผู้เรียนก็เท่ากับเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน 

3.  ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ  การเรียนรู้ภาษานั้นเกิดขึ้นภายใน
ตัวผู้เรียนและเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ  ในการสอนน้ันไม่อาจท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาได้
อย่างสมบูรณ์  ดังนั้น  การที่ผู้สอนจะสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษาจะต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นกระบวนการ
ตามธรรมชาติ  คือต้องจัดให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจริงๆ  การจัดกิจกรรมเน้นงานปฏิบัติทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการเรียนรู้ภาษา 

4.  ช่วยสร้างบริบท  ซึ่งมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนภาษา  กล่าวคือ  เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกับผู้สอนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคนพยายามที่จะเรียนรู้ภาษา 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นว่าหลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารจะต้อง
ค านึงถึงความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ให้โอกาสผู้เรียนได้พูด  ฟัง  
อ่าน  เขียน  เร่ืองที่มีความส าคัญต่อผู้เรียน  ใช้สื่อการเรียนรู้จริง  ( Authentic  Materials)  และ
สถานการณ์  (Situations)  ประกอบการสอน  ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ  ภูมิหลังและพื้นฐานของผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ตัวของตัวเอง  มีความรับผิดชอบในการเรียนและสนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้นอกชั้นเรียน  ผู้สอน
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ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองความสนใจของผู้เรียน  ให้โอกาสผู้เรียนพูดแสดงความ
คิดเห็นตามที่ผู้เรียนต้องการ  ไม่ใช่ให้ผู้เรียนพูดตามที่ผู้สอนต้องการ  เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้  ค าแนะน าในระหว่างการด าเนินกิจกรรมและตรวจความก้าวหน้าทางการเรียนของ
ผู้เรียนด้วย   

3.1.2  วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
กองวิจัยทางการศึกษา  ( 2546 : 18-30  อ้างอิงจากกองวิจัยทางการศึกษา,  2544 :   

57-114)  ได้รวบรวมวิธีสอนภาษาอังกฤษไว้  19 วิธี  ในที่นี้จะน าเสนอเพียง  11  วิธีการสอน  ดังนี้ 
1.  วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  (The  Communicative  Approach) 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  หมายถึง  การสอนที่ใช้เทคนิคการสอน
หลายแบบผสมผสานกัน  ยึดหลักการสอนเพื่อการสื่อสารเป็นส าคัญ  โดยน าการสอนแบบตรง   
การเลียนแบบและท่องจ าเข้ามาแทรกในการฟังและการพูด  น าไวยากรณ์มาแทรกในการสอน  มี
การสรุปกฎเกณฑ์และเน้นทักษะการใช้ภาษาเป็นส าคัญ 

ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมี  3  ขั้นตอน  ได้แก่ 
ขั้นที่  1  ขั้น  Presentation  เป็นขั้นตอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยท ากิจกรรม  Warm 

up  กิจกรรมทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้ว  การบอกจุดประสงค์ในการเรียน  น าเสนอศัพท์ใหม่
โครงสร้างประโยคในการอ่านและเขียน  ในขั้นตอนนี้เน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา  
(Accuracy) 

ขั้นที่  2  ขั้น  Practice  ขั้นนี้เป็นการฝึกที่อยู่ในความดูแลของครู  (Controlled 
Practice)  เมื่อเห็นว่าผู้เรียนเข้าใจแล้วจึงให้ผู้เรียนจับกลุ่มฝึกกันเอง  (Free Controlled Practice)  ใน
ขั้นนี้ครูไม่ขัดจังหวะการฝึกของผู้เรียนถึงแม้ว่าจะพบว่ามีข้อผิดพลาด  แต่เมื่อฝึกเสร็จแล้วจึงจะ
แก้ไขภายหลัง  เพราะระยะนี้ต้องการความคล่องแคล่วการพูด  (fluency) 

ขั้นที่ 3 ขั้น Production  เป็นขั้นตอนที่น าความรู้และทักษะภาษาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ  เช่น  การแสดงบทบาทสมมุติ  การแสดงละคร  การเล่นเกม  การร้องเพลงและ
การท าแบบฝึกหัด  ในการสอนแต่ละคร้ังเน้นบูรณาการทักษะฟัง -พูด-อ่าน-เขียน  เช่น  ฟังแล้วพูด
ฟังแล้วอ่านหรือฟังแล้วเขียน 

2.  วิธีสอนภาษาเพื่อสื่อสารตามธรรมชาติ  (Whole  Language) 
การสอนภาษาเพื่อสื่อสารตามธรรมชาติ  หมายถึง  การสอนภาษาที่มีลักษณะ

เป็นไปตามธรรมชาติ  การใช้ภาษาและสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยเน้นการพัฒนาภาษาด้วย
การบูรณาการทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน 
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ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อสื่อสารตามธรรมชาติมี  4  ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่  1  ขั้นอ่านเร่ืองให้ผู้เรียนฟัง  (ทักษะฟัง-พูด) 
ขั้นที่  2  ขั้นน าเสนอบทเรียน  (ทักษะฟัง-พูด-อ่าน) 
ขั้นที่  3 ขั้นฝึก  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาที่ครูน าเสนอ  (ทักษะฟัง -พูด-

อ่าน) 
ขั้นที่  4  ขั้นแสดงภาษาที่ฝึกเป็นผลงาน  (ทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) 

3.  วิธีสอนแบบจัดกิจกรรม  10  Minutes  for  Student 
ขั้นตอนการสอนแบบจัดกิจกรรม  10  Minutes for  Student  มี  8  ขั้นตอน

ได้แก ่
ขั้นที่  1  แจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าว่าแข่งด้วยวิธีใด  เนื้อหาอะไรเพื่อให้ผู้เรียน

และครูเตรียมพร้อม 
ขั้นที่  2  ทบทวนเนื้อหาส าคัญก่อนท าการแข่งขันเพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อผู้เรียนที่

เรียนอ่อน 
ขั้นที่  3  ผู้เรียนเขียนชื่อกลุ่มส าหรับลงคะแนนไว้บนกระดาน 
ขั้นที่  4  ทบทวนกติกาและย้ าคุณธรรมเพื่อให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมและเงียบ

ความเงียบจะท าให้มีสมาธิ  เกิดปัญญา  สนใจ  ตรวจสอบและจดจ าสิ่งที่เพื่อนปฏิบัติกิจกรรมให้ดู 
ขั้นที่  5  เร่ิมกิจกรรมแข่งขันโดยเร่ิมจากคนเก่งคือคนที่นั่งหน้าสุดของแต่ละกลุ่ม

ออกไปปฏิบัติเป็นชุดแรก  เพื่อให้คนที่นั่งท้ายแถวคือผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้มีตัวอย่างให้ดูซ้ าๆ
หลายๆคร้ัง  เมื่อถึงคิวของตนจะได้เข้าใจและมั่นใจยิ่งขึ้น  จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เรียน
อ่อนประสบผลส าเร็จได้ง่ายขึ้นและมีก าลังใจที่จะเรียนรู้ 

ขั้นที่  6  การตัดสินให้คะแนนให้เสร็จสิ้นเป็นชุด  ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์  แต่ต้องถือเป็นหลักให้ผู้เรียนได้ทดสอบด้วยตนเองว่าค าตอบที่ถูกต้องเป็นอย่างไรและ
เป็นการฝึกให้เคารพกฎกติกา  ไม่เห็นแก่หมู่พวกหรือเพื่อให้ได้คะแนนอย่างเดียว 

ขั้นที่  7  การบันทึกคะแนน  ให้บันทึกไว้บนกระดานด าหลังชื่อกลุ่มที่เขียนไว้
เมื่อแข่งขันครบทุกคนแล้วจึงรวมคะแนน  กลุ่มใดได้รับคะแนนมากที่สุดได้รับค าชมเชย  กลุ่มใด
ได้คะแนนน้อยที่สุดต้องออกก าลังกาย 

4.  วิธีสอนแบบตรง  (The  Direct  Method) 
การสอนแบบตรง  หมายถึง  การสอนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อ

สื่อสารได้  มีความสามารถที่จะน าภาษาต่างประเทศที่เรียนไปใช้ในสังคมที่พูดภาษาต่างประเทศนั้น
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ได้  เน้นการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษารวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของผู้พูดภาษา
นั้นๆด้วย  จึงนิยมใช้เจ้าของภาษาหรือผู้ที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน 

ขั้นตอนการสอนแบบตรงมี  6  ขั้นตอน  ได้แก่ 
การเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบตรงมักจะประกอบด้วยข้อความให้อ่านและ

สถานการณ์หรือเร่ืองที่จะให้ฝึกพูด  ซึ่งผู้สอนมักจะด าเนินการเรียนการสอนตามขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นที่  1  ให้ผู้เรียนฟังหรืออ่านข้อความในบทเรียน 
ขั้นที่  2   ผู้สอนอธิบายค าศัพท์และส านวนที่ยากและที่นักเรียนไม่เข้าใจโดยใช้

ภาษาต่างประเทศที่ก าลังเรียนอยู่นั้นในการอธิบาย  อาจใช้การถอดความ  ใช้ค าที่มีความหมาย
เหมือนกัน  การวาดภาพประกอบหรือแสดงท่าทางประกอบ 

ขั้นที่  3  ผู้สอนฝึกการออกเสียงค าให้ถูกต้อง 
ขั้นที่  4  ผู้สอนถามค าถามเกี่ยวกับเน้ือเร่ืองที่อ่านหรือฟังเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ

เร่ืองดีขึ้นและพยายามเน้นให้ผู้เรียนตอบค าถามเต็มประโยค 
ขั้นที่  5 ผู้สอนดึงไวยากรณ์จากเร่ืองมาฝึกเพิ่มเติมโดยถามค าถามเกี่ยวกับตัว

ผู้เรียนและสภาพในห้องเรียน  โดยแทรกโครงสร้างที่ต้องการเน้นเข้าไปด้วยแล้วให้ผู้เรียนถามตอบ
โดยใช้โครงสร้างดังกล่าว 

ขั้นที่  6  ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด  เช่น  การเติมค าที่ขาดหายไปในประโยค
การเขียนตามค าบอกและการแต่งเรียงความ  เป็นต้น 

5.  วิธีสอนแบบฟัง-พูด  (The  Audio-Lingual  Method) 
การสอนแบบฟัง -พูด  หมายถึง  การสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้

ภาษาต่างประเทศที่เรียนได้  โดยผู้เรียนจะต้องฝึกภาษาที่เรียนนั้นซ้ าๆจนเกิดเป็นนิสัย  สามารถพูด
ได้โดยไม่ต้องหยุดคิด  ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาให้แก่ผู้เรียนในการเลียนแบบ
ส่วนผู้เรียนนั้นเป็นผู้ลอกเลียนและปฏิบัติตามผู้สอน 

ขั้นตอนการสอนแบบฟัง-พูดมี  5  ขั้นตอน  ได้แก่ 
การเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบฟัง -พูดนี้  มักจะประกอบด้วยบทสนทนาใน

สถานการณ์ต่างๆมาให้ผู้เรียนฝึกและจ า  ซึ่งผู้สอนมักจะด าเนินการเรียนการสอนตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ให้ผู้เรียนฟังบทสนทนาใหม่ที่น ามาอ่านให้ฟังหรือฟังจากเทป
บันทึกเสียงของผู้พูดที่เป็นแบบและพยายามจ าบทสนทนานั้นให้ได้ 

ขั้นที่  2  ให้ผู้เรียนทั้งชั้นพูดตามทีละประโยค  ผู้เรียนพูดซ้ าหลายๆคร้ัง 
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ขั้นที่  3  ผู้สอนน าประโยคที่เป็นปัญหามาฝึกเป็นพิเศษโดยอาจจะใช้วิธีการฝึก
ส่วนย่อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มส่วนของประโยคจนท าให้ผู้เรียนสามารถพูดประโยคนั้นได้ดีขึ้น 

ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนฝึกโต้ตอบบทสนทนาพร้อมกันทั้งห้องเป็นกลุ่มใหญ่  กลุ่มเล็ก
และทีละคน 

ขั้นที่  5  ให้ผู้เรียนฝึกโต้ตอบบทสนทนานั้นโดยดัดแปลงให้เข้ากับเหตุการณ์ของ
ผู้เรียนเอง  เมื่อคุ้นกับบทสนทนาแล้วจะให้ฝึกการออกเสียงและการสอนประโยคตามโครงสร้างใน
บทสนทนาด้วยปากเปล่า  โดยอาจใช้รูปภาพ  บัตรค าและเกมต่างๆเป็นสื่อในการฝึกให้ผู้เรียนพูด
โต้ตอบจนคล่อง  จากนั้นจึงให้ฝึกอ่านเมื่ออ่านคล่องแคล่วแล้วจึงให้เลือกอ่านตามใจชอบ 

6.  วิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ  (The  Cognitive  Code   
Learning  Theory) 

การสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ  หมายถึง  การสอนที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถที่จะเข้าใจภาษาเป็นส าคัญ  การเรียนภาษาต่างประเทศควรให้
ผู้เรียนได้รู้ระบบกฎเกณฑ์ต่างๆของภาษาที่เรียนนั้นก่อนที่จะน าไปประยุกต์ใช้  เน้นการพัฒนา
ทักษะทั้ง  4  ตั้งแต่แรกแต่ไม่ใช่การฝึกซ้ าๆตามวิธีสอนแบบฟัง-พูด 

ขั้นตอนการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจมี  4  ขั้นตอน  ได้แก่ 
ขั้นที่  1  ให้ผู้เรียนอ่านข้อความหรือบทสนทนาซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างที่

ผู้สอนดึงออกมา  โดยมีความยากง่ายของค าศัพท์และโครงสร้างเหมาะสมกับระดับชั้น 
ขั้นที่  2  ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกโครงสร้างหลังจากที่ผู้เรียนมีความเข้าใจโครงสร้าง

ที่น ามาสอนแล้ว 
ขั้นที่  3  ให้ผู้เรียนฝึกสนทนาโต้ตอบเพื่อใช้ความรู้ที่เรียนมาในสถานการณ์ที่จะ

น าภาษาไปใช้อย่างแท้จริง 
ขั้นที่  4  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพิ่มเติมโดยให้ใช้ภาษาที่เรียนมาด้วย

ตนเอง 
ขั้นตอนในการสอนอาจจะสลับขั้นกันได้  โดยอาจเร่ิมด้วยการอธิบาย

กฎไวยากรณ์แล้วจึงให้อ่านข้อความ  จากนั้นจึงท าแบบฝึกหัด  ฝึกสนทนาและท ากิจกรรมตามล าดับ 
7.  วิธีสอนแบบชักชวน  (Suggestopedia) 

การสอนแบบชักชวน  หมายถึง  การสอนที่อิงแนวคิดที่ว่าสมองของมนุษย์นั้น
เปี่ยมด้วยพลังแต่ถูกน ามาใช้เพียงเล็กน้อย  ผู้สอนจึงควรโน้มน้าวให้ผู้เรียนได้ใช้พลังสมองของตน
อย่างเต็มที่  โดยขจัดความกลัวและข้อห้ามต่างๆอันเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษา  ควรให้ผู้เรียนได้
เรียนด้วยความสนุกสนานผ่อนคลายทางจิต  จัดบรรยากาศห้องเรียนให้สะดวกสบาย  สนุกและผ่อน

www.ssru.ac.th



 
 

32 

คลายจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพ  วิธีสอนแบบชักชวนนี้มุ่งให้ผู้เรียนเรียน
ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

ขั้นตอนของการสอนแบบชักชวนมี  5  ขั้นตอน  ได้แก่ 
ขั้นที่  1  ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยการทักทายและชักชวนให้ผู้เรียนเลือกชื่อ

ใหม่เป็นภาษาต่างประเทศและสมมุติอาชีพที่ตนต้องการแล้วให้ผู้เรียนลุกขึ้นทักทายกันตามบท
สนทนาสั้นๆที่ผู้สอนน าเสนอมาก่อนแล้ว 

ขั้นที่  2  ผู้สอนอ่านบทสนทนาที่ต้องการสอนให้ผู้เรียนฟังและอธิบายสิ่งที่
ผู้เรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทสนทนา  เช่น  ค าศัพท์  ไวยากรณ์  การออกเสียง  โดยอาจจะถามตอบ
โดยใช้ภาษาของผู้เรียนได้ 

ขั้นที่  3  ผู้สอนอ่านบทสนทนาให้ผู้เรียนฟังอีกครั้งหน่ึงโดยผู้สอนอ่านน าและ
ผู้เรียนอ่านตาม  โดยให้มีระดับเสียงและน้ าเสียงเหมือนเจ้าของภาษาโดยมีเพลงประกอบไปด้วย 

ขั้นที่  4  ผู้สอนอ่านบทสนทนาให้ผู้เรียนฟังอีกครั้งหน่ึงโดยเปิดเพลงประกอบ
ไปด้วย  ผู้เรียนนั่งฟังในท่าสบายๆโดยไม่ต้องดูบทสนทนานั้นก็ได้ 

ขั้นที่  5  ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกเพื่อเสริมเนื้อหาจากบทสนทนาโดยการ
ร้องเพลง  เล่นเกม  การแสดงบทบาทสมมุติ  นอกจากการฝึกพูดแล้วอาจจะฝึกการเขียนเสริมก็ได้
แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้สอน 

8.  วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
การสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์   หมายถึง  การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก  เน้น

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  ผู้สอนต้องมีความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาตอบโต้ทางกายของผู้เรียนรวมทั้งปฏิกิริยาตอบโต้เพื่อ
ป้องกันตัวตามสัญชาติญาณและความต้องการในการเรียน  จุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ผู้เรียนใช้
ภาษาที่เรียนติดต่อสื่อสารได้  นอกจากนี้ยังต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง
เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์มี   4  ขั้นตอน ได้แก ่
ขั้นที่  1  ให้ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลมโดยมีไมโครโฟนและเครื่องบันทึกเสียงอยู่ตรง

กลางเพื่อใช้บันทึกสิ่งที่ผู้เรียนจะสนทนากันลงไป  บางคร้ังผู้สอนอาจให้ผู้เรียนแนะน าตัวก่อนโดย
ผู้เรียนนั้นอาจปรึกษากับเพื่อนโดยใช้ภาษาแม่ที่ตนถนัดก็ได้  เมื่อผู้เรียนเร่ิมสนทนากันโดยใช้ภาษา
แม่ซึ่งทุกคนในกลุ่มฟังแล้วเข้าใจได้ผู้สอนก็จะถ่ายทอดค าพูดนั้นโดยแปลออกมาเป็น
ภาษาเป้าหมายที่ต้องการสอน  อาจแปลค าต่อค าหรือเป็นวลีก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียน
ว่าสามารถจ าสิ่งที่ผู้สอนพูดได้เพียงใด  ในแง่นี้ผู้สอนจึงต้องเป็นผู้สังเกตเองและเข้าใจผู้เรียนด้วย
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ผู้เรียนพูดภา ษาเป้าหมายตามที่ผู้สอนแปลให้จนครบประโยคโดยพูดใส่ไมโครโฟนบันทึกเสียง
เอาไว้   ผู้เรียนจะสนทนากันในกลุ่มไปเร่ือยๆ   ผู้สอนก็จะคอยช่วยอยู่ข้างๆ   ดังที่ได้กล่าวข้างต้น
เช่นน้ีไปเร่ือยๆ  ผู้เรียนจะคอยสังเกตค าที่คนอ่ืนๆใช้แล้วน ามาดัดแปลงใช้ในแบบของตน 

ขั้นที่  2  เมื่อหมดเวลาที่ก าหนดให้สนทนากัน   ผู้เรียนจะได้ฟังเทปที่บันทึกเสียง
ไว้ท าให้ผู้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ตนพูดไปนั้น   (ใช้ภาษาเป้าหมาย)   เป็นอย่างไร   ผู้เรียนศึกษาบทสนทนาที่
ผู้สอนจะถอดเทปออกมาทีละประโยค  เขียนภาษาแม่ก ากับไว้ด้วยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจยิ่งขึ้น   อธิบาย
ค าศัพท์ต่างๆและรูปประโยคให้ผู้เรียนฟัง  จะเห็นได้ว่าผู้สอนใช้บทสนทนานั้นเป็นเนื้อหาที่จะสอน
ผู้เรียน 

ขั้นที่  3  แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆให้ผู้เรียนช่วยกันสร้างประโยคใหม่ๆขึ้นโดย
อาศัยค าศัพท์จากบทสนทนาในตอนต้น   ผู้สอนช่วยแก้ไขให้ถ้ามีที่ผิด   หลังจากนั้นอ่านประโยคที่
กลุ่มของตนแต่งให้กลุ่มอื่นฟัง 

ขั้นที่  4  ให้ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ  โดยผู้สอนอาจน ากิจกรรม
อ่ืนๆ  เช่น  การให้ผู้เรียนอ่านบทสนทนาหรือน ารูปภาพมาช่วยในการฝึกให้ผู้เรียนถามตอบเกี่ยวกับ
รูปภาพนั้นก็ได้   โดยสรุปแล้วผู้สอนจะให้ผู้เรียนสร้างบทสนทนาและบันทึกบทสนทนานั้นเพื่อใช้
เป็นพื้นฐานส าหรับกิจกรรมการสอนต่อๆไป 

9.  วิธีสอนโดยใช้สื่อประสม 
เป็นวิธีสอนที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนโดยช่วยยกระดับด้านทักษะบูรณาการ

ทั้งการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนให้สูงขึ้นทุกด้านอีกทั้งยกระดับความเข้าใจเกณฑ์ทาง
ภาษามากขึ้นด้วยโดยใช้สื่อประสมทั้ง  5 ในการสอน  คือ  บัตรนิทาน  แถบบันทึกเสียงนิทาน  บัตร
งาน  บทบาทสมมุติ  แบบฝึกอ่านในใจและแบบฝึกหลักเกณฑ์ทางภาษา  ขั้นตอนในการใช้แต่ละ
สื่อขึ้นอยู่กับเนื้อหากิจกรรมและการพิจารณาของครูผู้สอน 

10.  วิธีสอนโดยใช้เกม 
เป็นวิธีสอนโดยใช้เกมในการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจที่

จะเร่ิมเรียนหรือเป็นการทบทวนความรู้เดิม  หรือใส่ในขั้นการด าเนินการสอนเพื่อให้กิจกรรม     
การเรียนการสอนของผู้สอนน่าสนใจ  ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเล่นใน
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้  โดยมีขั้นตอนการสอน  3  ขั้น  คือ 

ขั้นที่  1  เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียน 
ขั้นที่  2  ผู้สอนด าเนินการสอนพร้อมอธิบายวิธีการเล่นเกม 
ขั้นที่  3  ผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนเล่นเกม 
ขั้นที่  4  ผู้สอนด าเนินการทดสอบรวม  (Summative  test)  เพื่อประเมินผลรวม 
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11.  วิธีสอนด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  (Co-operative  Learning) 
การสอนแบบนี้สามารถท าให้ผู้เรียนมีทักษะบูรณาการสูงขึ้นและยังสามารถ

เสริมสร้างทักษะที่อ่านออกเสียงพูดโต้ตอบ  การปฏิบัติตามค าสั่ง  การฟัง  การอ่าน  จับใจความ  
การใช้ภาษาและการเขียนสูงขึ้นด้วย  นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมทักษะทางสังคม  คือมีการท างาน
ร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันสูง  โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 

ขั้นที่  1  ผู้สอนจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม 
-  จัดเข้ากลุ่มตามความสามารถในแต่ละระดับของผู้เรียน 
-  ผู้เรียนจับคู่ตามความพอใจ  มีความสามารถในระดับเดียวกัน 
-  จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มการเรียนจริงโดยสุ่มคู่ผู้เรียนจากทุกกลุ่ม 

ขั้นที่  2  ผู้สอนจัดกลุ่ม  ก าหนดกิจกรรม  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนให้ท างาน
ร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย 

ขั้นที่  3  ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
-  เรียนทั้งชั้น 
-  เรียนกลุ่มย่อย 
-  กิจกรรมที่ฝึกกับคู่ 
-  สะกดค า  /  อ่านออกเสียง 
-  ให้ความหมายของค า 
-  ฝึกสนทนา 
-  ตรวจสอบคู่ของตน 

ขั้นที่  4  ผู้สอนทดสอบผู้เรียน 
ขั้นที่  5  ประกาศผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม  

3.1.3  กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 
การจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารในห้องเรียน 
ฮาร์เมอร์  (Harmer,  1991 : 50)  เสนอแนะขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร

3  ขั้นตอนคือ 
1.  ขั้นเสนอเน้ือหา  ( Presentation  or  Introducing  new  Language)  ครูเป็นผู้ให้

ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียนซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้และฝึกภาษาจนกระทั่งผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จุดประสงค์ของการเสนอเน้ือหามุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและกฎเกณฑ์ต่างๆทางภาษา  เช่น  การออกเสียง  ความหมายของค าศัพท์และ
โครงสร้างทางไวยากรณ์  การเสนอเน้ือหาจะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ความหมายและวิธีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆควบคู่กับการเรียนรู้กฎเกณฑ์ทาง
ภาษาดังกล่าว  ในขั้นการเสนอเน้ือหาจะด าเนินการดังนี้  ผู้สอนน าเข้าสู่เน้ือหา  ( Lead-in)  โดยขั้น
แรก  ผู้สอนเสนอบริบทหรือสถานการณ์แก่ผู้เรียนก่อนโดยการใช้รูปภาพ  การเล่าเร่ืองให้ฟัง  ฯลฯ
จากนั้นเสนอเน้ือหาทางภาษาแก่ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนฟังหรืออ่าน  ในด้านเนื้อหาที่เสนอควรเป็น
เน้ือหาที่มีบริบทหรือสถานการณ์ก ากับอยู่ด้วยซึ่งอาจเป็นเร่ืองราวหรือบทสนทนา  แต่ไม่ควรเป็น
ประโยคเด่ียวๆ  และเนื้อหาจะต้องมีค าศัพท์และรูปแบบภาษาที่ต้องเคยน ามาสอนแล้วเพื่อช่วยให้
สามารถฟังหรืออ่านได้บ้าง  จากนั้นผู้สอนจะกระตุ้นการเรียนรู้  ( Elicitation)  โดยตรวจสอบดูว่า
ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองที่ฟังเพียงใดโดยการถามให้ตอบหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนพูด  ถ้าผู้เรียนตอบได้หรือ
สามารถใช้ภาษาได้ไม่จ าเป็นต้องเสนอเนื้อหามากนัก  แต่ถ้าผู้เรียนตอบไม่ได้เลยผู้สอนจ าเป็นต้อง
อธิบายหรือสอนเนื้อหาดังกล่าวให้ผู้เรียนเข้าใจ  ถ้าจ าเป็นอาจใช้ภาษาแม่ในการอธิบาย 

2.  ขั้นการฝึก  (Practice / Control  Practice)  ขั้นการฝึกเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนฝึก
ใช้ภาษาที่เพิ่งเรียนรู้ใหม่ในลักษณะการฝึกควบคุม  (Control Practice)  โดยมีผู้สอนเป็นผู้น า การฝึก  
โดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในความหมายและจดจ ารูปแบบของภาษาได้จึงเน้น
เร่ืองความถูกต้องของภาษาเป็นหลัก  การฝึกขั้นเร่ิมแรกมักฝึกแบบกลไก ( Mechanical  Drill) หรือ
บางคร้ังเรียกว่าฝึกซ้ าๆ  (Repetition  Drill)  คือการฝึกซ้ าๆตามตัวอย่างจนกระทั่งสามารถจดจ าและ
ใช้รูปแบบภาษานั้นได้แต่ยังไม่เน้นความหมาย  อาจเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้ส าหรับการฝึกมักให้
ผู้เรียนฟังตัวอย่างภาษา  การฟังอาจให้ผู้เรียนฟังเทปหรือจากครูผู้สอนประมาณ  2-3 คร้ัง  โดยให้ฝึก
พร้อมกันทั้งห้อง  แบ่งฝึกทีละคร่ึงห้องหรือฝึกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม  การฝึกในลักษณะนี้จะ
ท าให้ทุกคนมีโอกาสฝึกด้วยตนเองพร้อมๆกับได้เรียนรู้การออกเสียงหรือการพูดจากเพื่อนคนอ่ืน
ด้วย  หลังจากฝึกพร้อมกันจะสุ่มเรียกผู้เรียนทีละคนเพื่อป้อนข้อมูลกลับแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนแต่
ละคนทราบว่าตนใช้ภาษาถูกต้องหรือไม่  นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้าน
ความหมายได้โดยการถามง่ายๆให้ผู้เรียนตอบสั้นๆว่า  ใช่  ไม่ใช่  หรือถูก-ผิดการฝึกที่เน้นที่ความ
ถูกต้องของรูปแบบภาษาเป็นส าคัญควรใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

3.  ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ( Production / Free  Practice)  การฝึกใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างการเรียนรู้ภาษาในชั้นเรียนกับการน าไปใช้จริงนอก      
ชั้นเรียน  ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นเพียง     
ผู้แนะแนวทางเท่านั้น  การฝึกใช้ภาษาในลักษณะนี้มีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนได้รู้
ว่าผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาไปแล้วมากน้อยพียงไร  ซึ่งถ้าผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้อย่างแท้จริง
แล้วนั่นคือผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อสารเองได้อย่างอิสระ  นอกจากนี้ผู้เรียนได้มีโอกาสน า
ความรู้ทางภาษาที่เคยเรียนมาแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการฝึกเพราะผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องใช้
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ภาษาที่ก าหนดไว้ให้เหมือนกับการฝึกแบบควบคุม  ซึ่งการเลือกใช้ภาษานี้เองจะช่วยสร้างความ
มั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  วิธีการฝึกในรูปแบบการท ากิจกรรม
แบบต่างๆโดยผู้สอนเป็นผู้ริเร่ิมหรือจัดการขั้นตอนเร่ิมต้นกิจกรรมให้  เช่น  การอธิบายวิธีการ     
จัดกิจกรรม  การจัดกลุ่มผู้เรียน  หลังจากนั้นผู้เรียนจะเป็นผู้ท ากิจกรรมเองทั้งหมด  ผู้สอนจะคอยให้
ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนมีปัญหาในการท ากิจกรรมและเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับหรือ
ประเมินผลการท ากิจกรรมภายหลัง 

สรุปว่า  การสอนที่เน้นทักษะการสื่อสารและการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารมีหลากหลาย
วิธีขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้สอนว่าจะให้ผู้เรียนได้รับหรือได้ฝึกทักษะทางด้านใด  เช่น  กิจกรรม
บางกิจกรรมจะเน้นให้ผู้เรียนฝึกพูดให้มีความคล่องแคล่ว  บางกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนพูดให้
เหมาะสมกับสถานการณ์หรือบริบทที่ก าหนดให้  ทั้งนี้ผู้เรียนจะเกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษา          
มีโอกาสได้น าความรู้ทางภาษาในทักษะรายย่อย  เช่น  เสียง  ค าศัพท์  โครงสร้างประโยคมาใช้
ประกอบกันเพื่อสื่อสารความหมายได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 

 
3.2  ด้านพฤติกรรมการสอน 

3.2.1  องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการสอน 
มิลแมน  (Millman  1981  :  174)  ได้เน้นว่าพฤติกรรมการสอนของครูนับเป็นปัจจัย

หนึ่งที่มีความส าคัญที่สุดแม้จะมีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพราะใน
การจัดการเรียนการสอนครูเป็นผู้มีบทบาทที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
พฤติกรรมการสอนเป็นตัวที่ก าหนดสิ่งต่างๆในกระบวนการเรียนการสอนและพฤติกรรมการสอน
ที่ดีของครูส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่พึงปรารถนา  เพราะพฤติกรรมการสอนจะท าให้
นักเรียนสนใจเรียนและมีความพอใจในการเรียน  จากการวิจัยที่ศึกษาถึงการปฏิบัติการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในห้องเรียนและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  การสอนที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย
องค์ประกอบต่างๆ  ดังนี้ 

1.  การติดต่อสื่อสาร   การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการสอนให้บรรลุผลส าเร็จ  ผู้สอนทุกคนที่ประสบผลส าเร็จในการสอนจะเป็นผู้ที่สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่วนผู้สอนที่ไม่ประสบความส าเร็จมักจะไร้ประสิทธิภาพใน     
การติดต่อสื่อสาร  โดยรูปแบบของการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปประกอบด้วย  5  ขั้นตอน  คือ      
การก าหนดข่าวสาร  ช่องทางการส่งสาร  การใส่รหัสช่องทางการสื่อสาร  การถอดรหัสและ        
การเข้าใจสื่อสาร  การป้อนกลับและประเมินผล  ผู้ส่งสารจะเกี่ยวข้องกับ  3  ขั้นตอนแรก  ส่วนผู้รับ
สารจะเกี่ยวข้องกับสองขั้นตอนสุดท้าย  รูปแบบของการสื่อสารในการติดต่อสื่อสารน้ันทั้งผู้สอน
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และผู้เรียนจะเป็นผู้ส่งสารและรับสาร  กล่าวคือ  ผู้สอนควรเป็นผู้ส่งสารและรับสารที่ดี  ท านอง
เดียวกันผู้เรียนก็จะต้องเป็นผู้ส่งสารและรับสารที่ดีด้วย  หลักในการติดต่อสื่อสารในชั้นเรียน  
ผู้สอนจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งคุณลักษณะส่วนตัวและทักษะในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้                   
การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ  การติดต่อสื่อสารในชั้นเรียนจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารสองทาง
เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.  การวางแผนและการเตรียมการสอน  ถ้าผู้สอนมีการวางแผนและเตรียมการสอน
เป็นอย่างดีและเป็นระบบจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพการวางแผนเป็น
การกระท าที่ต่อเน่ือง  ดังนั้นการวางแผนการสอนจึงเป็นตัวก าหนดวิธีสอนและกระบวนการสอน 

3.  การอธิบาย  สาธิตและการใช้สื่อการสอน  ทั้งสามส่วนน้ีจะมีความเกี่ยวข้องกันคือ
เมื่อผู้สอนอธิบายเน้ือหาต่างๆจะให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดการอธิบายหรือ
ใช้สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษนั้น  ถ้าใช้สื่อของจริงหรือภาพประกอบเพื่ออธิบายค าศัพท์   
จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจค าศัพท์หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมรวมทั้งสิ่งที่ไกลตัว  เช่น  สถานที่หรือสิ่งของ
ที่มีอยู่ในต่างประเทศ  ผู้สอนควรมีการสาธิตและใช้สื่อประกอบกันไปเสมอ  อย่างไรก็ตาม         
การอธิบาย  การสาธิตและการใช้สื่อการสอนจะประกอบด้วยองค์ประกอบ  2  อย่างคือ
องค์ประกอบแรกจะเป็นการน าเสนอเน้ือหาวิชา  เช่น  ข้อเท็จจริง  แนวคิด  กระบวนการ  หลักการ
หรือกฎที่จะอธิบายหรือสาธิต  องค์ประกอบที่สองจะประกอบด้วยตัวอย่างต่างๆ  เช่น  วัตถุต่างๆ
การกระท า  รูปแบบ  รูปภาพ  เร่ืองเล่า  แผนภูมิ  เป็นต้น  การอธิบาย  การสาธิตและการใช้สื่อ    
การสอนจ าเป็นต้องเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งสามเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  
การอธิบาย  การสาธิตและการใช้สื่อการสอนที่มีประสิทธิผลมีลักษณะ ดังนี้  ( Cole and Chan,  
1987 : 83-103)  มีความหมาย  เหมาะสม  ชัดเจน  หลากหลาย  มีคุณภาพ  น่าสนใจ  หาง่ายประหยัด  
เป็นรูปธรรม  มีล าดับเหตุผล  สร้างความเข้าใจ  เลือกใช้ตัวอย่างหรือสื่อที่เหมาะสมประกอบการ
อธิบาย  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ผู้สอนรู้วิธีการใช้การสาธิตเป็นอย่างดี  ใช้รูปแบบวิธีการอธิบาย
สาธิตและการใช้สื่อการสอนหลายแบบ 

4.  สื่อการสอน  มีความส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นตัวกลางที่
จะช่วยน าความรู้ไปยังผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้  สื่อการสอนจะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ  กระตือรือร้น  สามารถเรียนรู้  สื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตามสภาพที่เป็นจริง  ช่วยให้ผู้เรียนมีมาตรฐานของการเรียน  ความเข้าใจสื่อการสอน
สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้เรียนได้   สื่อการสอนท าให้ผู้เรียนทั้งชั้นหรือทั้งหมู่ได้รับ
ประสบการณ์ร่วมกัน  ประสบการณ์นี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ
กัน  ท างานร่วมกัน  เกิดความเข้าใจตรงกัน  สื่อการสอนช่วยน าเอาสิ่งที่อยู่ไกลเอาเข้ามาศึกษาในชั้น
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เรียนได้  สื่อการสอนช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ตลอดเวลา 

5.  การตั้งค าถาม  ในการใช้ค าถามเป็นภาษาอังกฤษนั้นผู้สอนอาจจะเร่ิมถามน าแล้ว
เรียกให้ผู้เรียนถามค าถามเพื่อนๆยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดการใช้ความคิด  ในการต้ังค าถามเป็น
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้สอนต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการถาม  รู้หลักการถามที่มี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้  นอกจากหลักของการต้ัง
ค าถามแล้วสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ผู้สอนไม่ควรมองข้ามคือการใช้ค าถามอย่างมีประสิทธิภาพจะ
ท าให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา  นักการศึกษาบางท่านได้เสนอทักษะการใช้ค าถามอย่างมี
ประสิทธิภาพว่าหลังจากตั้งค าถามแล้วผู้สอนควรหยุดหรือทอดระยะชั่วครู่หนึ่งแล้วจึงอนุญาตให้
ผู้เรียนตอบ  นั่นคือมีการเว้นระยะให้คิดและควรมีการปูพื้นประสบการณ์ให้ผู้เรียนเสียก่อน  หาก
ผู้เรียนตอบไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์อาจให้ผ่านไปโดยให้กลับไปคิดแล้วย้อนมาถามใหม่  ผู้สอนอาจ
ใช้ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาช่วยให้เกิดความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนใหม่แล้วจึงถามค าถาม
ผู้สอนควรอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตอบค าถามได้สมบูรณ์กว่าเดิมและให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง  ผู้สอนต้องเตรียมค าถามไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจและคล่องตัวในการถาม  การถาม
ควรถามให้เหมาะสมกลมกลืนกับกิจกรรมที่ก าลังสอนอยู่  ค าถามที่เลือกถามควรใช้ภาษาพูดที่
เข้าใจง่ายและควรใช้ภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนหลายคนมีโอกาสตอบค าถาม
ผู้สอนควรกระจายค าถามไปให้ทั่วถึงมิใช่ถามแต่ผู้เรียนบางคนหรือถามเฉพาะคนเก่งๆเท่านั้น    
การเลือกค าถามบางครั้งผู้สอนควรเลือกถามผู้เรียนบางคนในบางกรณี  เช่น  ถามคนเก่งในกรณีที่
ผู้สอนต้องการสรุปเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง  ถามคนเรียนอ่อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและ
เข้าใจดีขึ้น  ถามคนสมัครใจตอบเพื่อให้โอกาสในการตอบแก่ผู้เรียนเท่าๆกัน  ถามทีละคนเพื่อเป็น
การประเมินรายบุคคล  ถามพร้อมทั้งห้องเพื่อสรุปหรือเน้นเนื้อหาบางตอน  ผู้สอนควรใช้ค าถาม
หลายๆประเภทในการสอนแต่ละคร้ังและในการสอนไม่ควรมีค าถามเพื่อความจ าเพียงอย่างเดียว
ควรใช้ค าถามหลายประเภทเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ผู้สอนควรใช้กิริยาท่าทาง
เสียงประกอบการถาม  ผู้สอนควรเพิ่มบรรยากาศของการสนใจอยากตอบของผู้เรียนด้วยการใช้
กิริยาท่าทางและน้ าเสียงให้ผู้เรียนตอบ  การใช้ค าถามเชิงรุก  หมายถึง  การใช้ค าถามต่อเน่ือง
เพิ่มเติมอีกเพื่อท าให้ผู้เรียนแสดงความรู้และขยายความคิดให้มากขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น 

6.  การมอบหมายงาน  เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง
ในห้องเรียนและที่บ้าน  งานที่มอบหมายอาจอยู่ในรูปแบบฝึกปฏิบัติในรายงานหรือในโครงการ
ต่างๆ  ผู้สอนต้องมีความสามารถในการมอบหมายงานเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและเพิ่ม
การเรียนรู้ให้สูงขึ้น  การมอบหมายงานเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้ว  
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ได้แก่  การสั่งงานให้ผู้เรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมหรือให้ท าแบบฝึกหัดเป็นการบ้านเพื่อสร้างความ
เข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแล้วให้ดียิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามงานที่มอบหมายจะท าให้การเรียนรู้มากขึ้นได้
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายประการ  ได้แก่  ตัวแปรด้านงานจะต้องพิจารณาทั้งความยากง่าย
ความน่าสนใจ  ตัวแปรด้านการสอนต้องพิจารณาทั้งการเรียนของตัวผู้เรียน  การก าหนดมาตรฐาน
ของงาน  การควบคุมดูแล  การให้ความช่วยเหลือ  การรู้จักระดับความสามารถของผู้เรียน  การจัด
กลุ่มนักเรียน  ตัวแปรด้านการเข้าร่วมของนักเรียน  (Cole  and  Chan  1987  :  146-165) 

สรุปว่าหลักในการมอบหมายงานจะต้องพิจารณาทั้งความเหมาะสมของงานกับ
ความสามารถของผู้เรียน  การก าหนดระยะเวลาในการท างาน  การจัดงานที่มอบหมาย  และสิ่งหนึ่ง
ที่ควรค านึงถึงคือการมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติในระหว่างเรียน  ท าให้ผู้เรียนมีโอกาส
ประสบความส าเร็จไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็เป็นทางหนึ่งที่เสริมให้ผู้เรียนมีก าลังใจที่จะพยายามบาก
บั่นต่อไปให้ท าดียิ่งขึ้น 

7.  การจัดการห้องเรียน   โดยปกติแล้วผู้สอนมักมีความยุ่งยากใจเกี่ยวกับการจัดการ
ห้องเรียนและระเบียบวินัยในห้องเรียนเสมอ  ถ้าห้องเรียนไม่เป็นระเบียบจะท าให้การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้อยประสิทธิภาพ  การจัดการห้องเรียนไม่ดีจะท าให้การเรียนการสอนประสบปัญหา
เสมอ  ดังนั้น  การจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน  การจัดการห้องเรียนมีความหมาย
กว้างขวางครอบคลุมทั้งระเบียบวินัย  ประสิทธิภาพในการสอนและทักษะในการจัดการห้องเรียน
ในการจัดการห้องเรียนผู้สอนจ าเป็นต้องทราบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน  ทราบทั้งสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนที่ผิดไปจากปกติ  เป็นการไม่ยอมรับ
บรรทัดฐานของสังคมไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตาม  ผู้สอนจะต้องสามารถวินิจฉัย
ได้ว่าพฤติกรรมของนักเรียนมีสาเหตุเกิดจากอะไรเพื่อจะได้ทราบสาเหตุและหาวิธีแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

8.  การจูงใจและการเสริมแรง   เป็นการใช้พลังของผู้สอนอย่างมีทิศทางเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยการจูงใจภายในและการจูงใจภายนอก  การจูงใจ
ภายในเป็นแรงขับในการท าสิ่งต่างๆเพื่อให้รางวัลแก่ตนเอง  ส่วนการจูงใจภายนอกเป็นการจูงใจ
เพื่อให้ได้รับการยกย่อง  ชมเชย  รางวัลจากบุคคลภายนอก  ( Cole  and  Chan  1987 : 210-230)
วิธีการสร้างแรงจูงใจมีหลายวิธีแต่ที่นิยมมากคือการให้รางวัล  การท าโทษ  การทดสอบ  การให้รู้
ผลส าเร็จและการตั้งระดับความมุ่งหวังและระดับความจรรโลงใจ   หลักการจูงใจและการเสริมแรง 
3  ประการ  (Cole and Chan  1987 : 210)  คือท าให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้น  ใช้การเสริมแรง
รูปแบบต่างๆและการใช้การเสริมแรงเมื่อไรและอย่างไร  ทั้งนี้โดยวิธีการจูงใจและการเสริมแรง
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ดังที่  จินตนา  สุขมาก  ( 2544 : 134-136)  กล่าวว่า  การใช้วาจา  ผู้สอนอาจพูดค าชมเชยในโอกาส
ต่างๆ  เช่น  ชมเชยทันที  ชมเชยเชิงแนะและชมเชยย้อนหลัง  การใช้ท่าทาง  เช่น  พยักหน้า  ยิ้ม  
เดินเข้าไปใกล้  จับสายตาอยู่ที่นักเรียนอย่างตั้งใจ  ปรบมือ  ฯลฯ  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการชมเชย
เช่น  ให้ผู้เรียนปรบมือ  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแข่งขันและมีการให้คะแนนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ให้
คะแนนกันเอง  ให้รางวัลและสัญลักษณ์ต่างๆ  เช่น  การให้สิ่งของเมื่อผู้เรียนท าถูกต้อง  การเขียน
เคร่ืองหมายถูกลงในสมุดหรือแบบฝึกหัด  การน าชื่อของผู้ชนะหรือผู้ท าถูกขึ้นป้ายประกาศ  การน า
ผลงานแสดงของผู้เรียนมาแสดงไว้เป็นตัวอย่าง  เป็นต้น  ให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง
เช่น  เมื่อผู้เรียนท าสิ่งใดถูกต้องก็ให้กาเคร่ืองหมายถูกลงในตารางปฏิบัติงานของตน 

9.  การให้ข้อมูลป้อนกลับและการแก้ไขให้ถูกต้อง  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  การให้ข้อมูลป้อนกลับ  หมายถึง  การแจ้งให้ผู้เรียนแต่ละคนทราบถึง
ความเหมาะสมของการกระท าหรือการตอบของผู้เรียน  ผู้สอนอาจให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนได้
หลายรูปแบบ  คือ  การให้ข้อมูลป้อนกลับทางบวกและทางลบ  การเสริมแรงและการลงโทษ      
การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ  การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยการประเมินผลและไม่
ต้องประเมินการให้ข้อมูลป้อนกลับและใช้ภาษาท่าทาง  การให้ข้อมูลป้อนกลับว่าถูกหรือไม่ถูก 
การแก้ไขให้ถูกต้องคือกระบวนการสอนที่ต้องการแก้ไขในสิ่งที่ผู้เรียนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่
ถูกต้อง  การแก้ไขให้ถูกต้องนับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่
ถูกต้องต่อไป  หลักในการให้ข้อมูลป้อนกลับและการแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งผู้สอนต้องค านึงคือ       
การเลือกให้ข้อมูลป้อนกลับและแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะกับนักเรียนและผู้สอนจะจัดเตรียมข้อมูล
ป้อนกลับและแก้ไขให้ถูกต้องได้อย่างไร  (Cole  and  Chan  1987  :  249-259) 

10.  ประเมินผลการเรียน  เป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าอยู่ในระดับ
ใด  มีนักการศึกษาหลายท่านให้นิยามของการประเมินผลการเรียนไว้ดังนี้  การประเมินผล  
หมายถึง  การน าเอาข้อมูลที่ได้จากการวัดผลมาพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปหรือประเมินค่าหรือตีราคา
ดุก  (Duke  1990 : 112)  กล่าวว่า  การประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการในการตัดสินใจให้คุณค่า
หรือสรุปผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรือเป็นการพิจารณาคุณค่าของลักษณะพฤติกรรมและ
สิ่งของว่าดีหรือไม่เพียงใดโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

สรุปได้ว่า  พฤติกรรมการสอนเป็นการกระท าหรือการแสดงออกของผู้สอนทั้งที่
เป็นภาษาพูดและกิริยาอาการเกิดขึ้นในการด าเนินการเรียนการสอน  โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และได้พัฒนาทั้งด้านความรู้  เจตคติ  และทักษะตามที่ได้ตั้งจุดประสงค์ไว้  พฤติกรรม
การสอนเป็นสิ่งที่มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมการสอน
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และพฤติกรรมการเรียนเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันอย่างใกล้ชิด  ดังนั้น  พฤติกรรม
การเรียนที่ดีหรือไม่ดีจึงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสอนของผู้สอนเป็นอย่างมาก 

3.2.2  คุณลักษณะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
บลูม  (Bloom,  1976 : 115-126)  กล่าวถึงคุณภาพการสอนที่ดีสรุปได้ว่า  ครูต้องให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเหมาะสม  ให้แรงเสริมที่สอดคล้องกับผู้เรียน  ค้นหาข้อมูล
ย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่อง  มีการวางแผน  เตรียมการสอนและเตรียมความพร้อมของครู  ให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจจุดมุ่งหมายและขั้นตอนในการท างาน  มีการล าดับเน้ือหาจากง่ายไปยาก  ใช้
อุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม  มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  ใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ  รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรียน  สามารถควบคุมอารมณ์ได้  แม่นย าในเนื้อหาวิชาและความรู้ในเร่ืองที่สอน
ให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากเร่ืองที่เรียน  เน้นการปฏิบัติควบคู่กับเน้ือหาวิชาและมี
ความสามารถในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ 

ไพฑูรย์  สินลารัตน์  ( 2544  : 49-86)  ได้กล่าวถึงวิธีสอน  บทบาทของอาจารย์และ
บรรยากาศการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาว่า  การสอนของอาจารย์ควรเน้นการสร้างเสริมให้
นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้เป็นส าคัญ  และบทบาทที่ส าคัญของอาจารย์คือเป็นผู้คอย
ชี้แนะแนวทางและวิธีการให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ  ซึ่งบทบาทและวิธีการสอนของอาจารย์จะมี
คุณภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของอาจารย์  อาจารย์ควรมีความเข้าใจในบทบาท
ของตนเองและปฏิบัติได้ตามลักษณะของอาจารย์ที่ดี  งานที่อาจารย์ปฏิบัตินั้นมี  2  ลักษณะคือ
ลักษณะทางความรู้หรือสติปัญญากับลักษณะทางมนุษย์สัมพันธ์  หมายความว่า  อาจารย์จะต้องรู้
เน้ือหาที่สอนและจะต้องมีทักษะทางสัมพันธภาพที่ดีด้วยจึงจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในการสอน
การสอนเป็นกิจกรรมที่เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ครูทุกคนจึงต้อง
ตระหนักในความส าคัญของการสอนและค านึงถึงความส าเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก  เน่ืองจาก
สัมฤทธิ์ผลของผู้สอนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการสอน  แต่ในการสอนนั้นครูแต่ละ
คนจะมีพฤติกรรมการสอนที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับหลักการสอนและลักษณะวิธีสอนของ
ผู้สอนแต่ละคนซึ่งจะมีผลต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนด้วย  หากครูมีลักษณะและ
หลักการสอนที่ดีย่อมมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและพฤติกรรมการสอนที่ครู
แสดงออกเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลท าให้ผู้เรียนประทับใจ  เกิดความสนใจและผลสุดท้ายคือสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียน  (นุชนาฏ  วรยศศรี  2544  :  32) 

นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาท่านอื่นได้กล่าวถึงความส าคัญของพฤติกรรมการสอน
ของครูว่าเป็นสิ่งมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน  ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมการสอนและ
พฤติกรรมการเรียนเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันอย่างใกล้ชิด  ดังนั้นพฤติกรรม       
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การเรียนที่ดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสอนของครูเป็นอย่างมาก  คาร์ทไรท์และคาร์ท
ไรท์  (นุชนาฏ  วรยศศรี  2544 : 31  อ้างถึงใน  Cartwright  and  Cartwright  1984 : 138)  ได้แสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองนี้ว่าพฤติกรรมการสอนของครูมีส่วนส าคัญยิ่งในการชี้แนะพฤติกรรมการเรียน
ที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในห้องเรียน  นอกจากนี้กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ  ( 2546 : 1)  ได้
กล่าวถึงความส าคัญของพฤติกรรมการสอนที่ดีของครูว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันพฤติกรรมการ
เรียนของผู้เรียนให้ด าเนินไปได้ด้วยดี  แสดงให้เห็นว่าครูมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นอย่างมาก 

ครูยุคปัจจุบันควรมีคุณสมบัติที่จัดว่าเป็นนักวิชาการ  นักปฏิบัติและผู้จัดการรวมอยู่
ในตัวคนเดียวกันจึงจะสามารถท าหน้าที่บูรณาการความรู้และกระบวนการเรียนรู้น าผู้เรียนไปสู่
เป้าหมายของการศึกษาได้  (กรมวิชาการ,  2546  :  5-10)  คุณสมบัติของครูที่พึงปรารถนาและเป็นที่
คาดหวังของสังคม  ได้แก่  มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลุ่มลึก  สามารถสังเคราะห์ความรู้
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนท าให้ศาสตร์ที่สอนมีความเข้มแข็งและเข้มข้น
ติดตามความก้าวหน้าในเทคนิควิธีสอนตลอดเวลาและน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของตนใน
ชั้นเรียน  เป็นแบบอย่างในการคิดการท า  ( Role modeling)  ครูมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน
เป็นอย่างมาก การกระท าของครูจะอยู่ในสายตาของผู้เรียนตลอดเวลา  ผู้เรียนจะเลียนแบบครูโดยไม่
รู้สึกตัว  ดังนั้นหากครูต้องการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมอย่างไร  คิดอย่างไร  ครูควรน าสิ่งเหล่านี้มา
สะสมไว้ในตัวครูขณะท าการสอนด้วย  ครูต้องเป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้  ครูต้องรู้จักผู้เรียนเป็น
อย่างดี  รู้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่างไร  มีความสนใจและความถนัดในเร่ืองใด  ท า
อย่างไรจึงจะกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ก้าวทันความรู้และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้  เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครูต้องเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆรู้วิธีและใช้
เคร่ืองมือค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้รวมถึงสามารถน าโปรแกรมการศึกษาต่างๆมาใช้ใน
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ  ครูต้องเป็นผู้เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สรุปว่า  พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนเป็นสิ่งมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียน
ของผู้เรียนเพราะพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  ดังนั้น
พฤติกรรมการเรียนที่ดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน  ซึ่งพฤติกรรม     
การสอนของครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อผู้เรียนเช่นกัน 
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4.  ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน 
4.1  ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 

พื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา  หมายถึง  สภาวะที่นักศึกษาได้รับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ  หรือหมายถึง  สภาพแวดล้อมในการเรียน
ภาษาอังกฤษ  บรรยากาศในการเรียนมาจากสถาบันการศึกษาเดิม  เป็นต้น  ยุพเยาว์  เมืองหมุด  
(2548 : 12) 

วิภาดา  ประสารทรัพย์  (2542 : 1)  อ้างถึงความเห็นของ  เทรซี  เทอเรล  ( Tracy  Terrell)ว่า
ผู้เรียนจะสามารถรับรู้ภาษาที่จะเรียนได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยมีปัจจัยทางอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบ  เช่น  สภาพและบรรยากาศในชั้นเรียน  ความวิตกกังวลในการเรียนรวมทั้งตัว
ครูผู้สอนเป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้ทางภาษาด้วย 

สรุปได้ว่า  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  พื้นฐาน
ทางภาษาอังกฤษเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียน 

 
4.2  ลักษณะนิสัยของผู้เรียน 

ลักษณะนิสัยของผู้เรียนในที่นี้หมายถึงสภาวะธรรมชาติของผู้เรียนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน  ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิธีการเรียน  ( Learning Styles)  
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละคน  (Individual  Differences) 

ลักษณะนิสัยของบุคคลแบ่งเป็น  2  ประเภทใหญ่  ๆ  คือ 
1.  Introvert  Learners  คือ  ลักษณะของบุคคลที่มีนิสัยเงียบขรึม  ชอบอยู่กับความคิดของ

ตนเองมากกว่าและไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับบุคคลอ่ืน  มีความคิดครอบง าอยู่กับเร่ืองของ
ตัวเอง  ยุพเยาว์  เมืองหมุด  (2548 : 16  อ้างถึงใน  Sally  2000  :  600  และดร.วิทย์  เที่ยงบูรณธรรม  
2544  :  474) 

2.  Extrovert  Learners  คือ  ลักษณะของบุคคลที่ชอบเอาใจใส่ต่อเร่ืองภายนอกตัว  เป็น
บุคคลที่มีความกระตือรือร้น  มีชีวิตชีวาและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง  ชอบพบปะพูดคุยกับบุคคล
อ่ืนๆ  ยุพเยาว์  เมืองหมุด  (2548  :  16  อ้างถึงใน  Sally  2000  :  412  และดร.วิทย์  เที่ยงบูรณธรรม
2544  :  322) 

กล่าวโดยสรุปคือ  ลักษณะนิสัยของผู้เรียนที่พึงประสงค์และควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษคือผู้เรียนที่มีลักษณะนิสัยประเภท  Extrovert  Learners  คือมี
พฤติกรรมที่ชอบพูดและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ผู้เรียนประเภทนี้เมื่อ
ได้เรียนภาษาอังกฤษจะมีความสุขกับการเรียนเมื่อพวกเขาได้ท ากิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมที่มีการ
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สนทนากับผู้อื่น  ได้มีโอกาสโดยใช้ภาษาที่เรียนมาและไม่กลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษ   ส่วนผู้เรียนที่มี
นิสัยเก็บตัว  ไม่ชอบพูดหรือไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ท าให้ไม่มีความสุขในการเรียนภาษา
โดยเฉพาะเมื่อต้องท ากิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมที่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น  ท าให้
เรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ดี 

 
4.3  กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เป้าหมายส าคัญในการจัดการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  และ
การที่ผู้เรียนจะบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ผู้เรียนต้องมีกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นของตนเอง  มิเช่นนั้นแล้วถึงแม้ตัวผู้เรียนจะมีสติปัญญาดีหรือมีความพยายาม
เพียงใดก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จในการเรียนได้  วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก็
เช่นกัน  ถ้าผู้เรียนมีวิธีการหรือกลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วผู้เรียนก็จะบรรลุเป้าหมายใน
การเรียนเช่นเดียวกัน  มีผู้ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ทางการเรียนไว้หลายท่าน  ดังนี้   

อัจฉรา  วงศ์โสธร  (2544  : 112)  ได้สรุปความหมายของกลยุทธ์การเรียนรู้ว่า  คือความคิด
ขั้นตอนหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความพยายามของผู้เรียนที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาไม่ว่าจะ
เป็นการฟัง  พูด  อ่านหรือเขียนและความสามารถในการใช้ภาษาในสังคมเพื่อการเรียน  การสื่อสาร
ในสังคม  เพื่อตนเองจะได้เข้าใจและใช้ภาษาได้  ซึ่งพฤติกรรมนี้ก าหนดขึ้นเองอาจรวมถึง
ความสามารถในการเดาความหมายและรวมถึงการจ าศัพท์และกฎเกณฑ์อีกด้วย  สอดคล้องกับ      
ซิมเมอร์แมน  (Zimmerman  1988  :  284-298)  และพินริช  (Pinrich  1995  :  171-172)  ที่กล่าวถึง
กลยุทธ์ในการศึกษาว่าเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้  ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาทักษะ   
ความคิดสร้างสรรค์แรงจูงใจ  สมาธิและสิ่งที่เอ้ือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนที่มีกลยุทธ์ใน
การศึกษาสูงจะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการเรียนสูง  มีการวางแผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง
เพราะเชื่อว่าการเรียนเป็นกระบวนการที่ควบคุมได้  ดังนั้นจึงมีความมานะพยายามคิดค้นกลยุทธ์ที่
จะพัฒนาทักษะความรู้ให้เพิ่มพูนอยู่เสมอ  ส ารวจตรวจสอบและประเมินการเรียนรู้ของตนเองทุก
ขั้นตอน  จัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้  กลยุทธ์การเรียนรู้ในการศึกษาช่วงต้นๆ
โดยหลักเกณฑ์แล้วมุ่งเน้นทางปัญญา  การศึกษาในภายหลังเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางสังคม 

สรุปได้ว่า  กลยุทธ์การเรียนรู้ในที่นี้  หมายถึง  การวางแผน  การก าหนดวิธีการเรียนของ
ตนเองและการควบคุมตนเองในการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆเพื่อให้การเรียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามที่คาดหมาย  ผู้ที่จะเรียนภาษาได้ดีนั้นจะต้องมี
วิธีการเรียนรู้ที่เป็นของตนเอง  รับผิดชอบการเรียนรู้ภาษาของตนเอง  มองเห็นข้อบกพร่องทางการ
ใช้ภาษาของตนเองและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดของตนเองได้ 
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4.4  เจตคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเจตคติมีบทบาทส าคัญเพราะความส าเร็จในการเรียน

ภาษาต่างประเทศขึ้นอยู่กับเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อเจ้าของภาษาด้วย  ดังที่  คราสเชน  ( Krashen  
1982 : 136)  ได้กล่าวว่า  เจตคติและความถนัดทางภาษามีความเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนแต่ไม่ขึ้นต่อกันและกัน  ทั้งนี้เพราะผู้เรียนอาจจะมีความถนัดต่ าและมี
เจตคติที่ดีหรือมีความถนัดสูงแต่มีเจตคติในทางลบ  ซึ่งเจตคตินั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็มีส่วนใน
การก าหนดความส าเร็จในการเรียนได้ทั้งนั้นเพราะผู้เรียนบางคนอาจไม่มีความต้องการที่จะเป็น
เหมือนเจ้าของภาษาแต่มีความเห็นว่าภาษาต่างประเทศนั้นมีประโยชน์ในด้านต่างๆ  เช่น  ท าให้
ได้รับรู้แนวคิดใหม่ๆ  วิธีการด าเนินชีวิตสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน  ดังนั้น  เจตคติที่ดี
ต่อภาษาต่างประเทศย่อมมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือสัมฤทธิผลในการเรียน
ภาษาของผู้เรียนอย่างแน่นอน  นอกจากนี้  ไคลน  ( Klein  1990 : 37-38)  อธิบายว่า  เจตคติ  เป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ภาษาที่สอง  หากผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาที่สองนั้นๆ จะท าให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จมากกว่าผู้เรียนที่มีเจตคติไม่ดี 

4.4.1  ความหมายของเจตคติ 
“เจตคติ”  หรือ  “Attitude”  ในภาษาอังกฤษนั้นมาจากค าในภาษาลาตินว่า  “ Aptus”  

ตรงกับค าว่า  “ความเหมาะสม”  ( fitness)  หรือ  “การปรุงแต่ง”  ( adaptation)  เบรอน  ( Baron   
1980 : 642)  ที่ให้ความหมายของ  “เจตคติ”  ว่าเป็นความรู้สึกความเชื่อและพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งของ  
คน  เร่ืองราวและกลุ่มต่างๆในทางบวกหรือทางลบ  ส่วนเลฟตัน  ( Lefton  1986  :  354)  ให้
ความหมายของ  “เจตคติ”  ว่าเป็นความรู้สึก  ความเชื่อและการโน้มน้าวให้แสดงพฤติกรรมต่อคน  
ความคิดหรือสิ่งต่างๆ  และดารเลย์  ( Darley  1991 : 611)  ให้ความหมายของ  “เจตคติ”  ว่าเป็นการ
แสดงออกที่ได้ไตร่ตรองแล้วต่อเหตุการณ์  สิ่งต่างๆหรือคนว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจสอดคล้อง
กับความคิดของเกลียทแมน  (Glietman  1992  :  309)  ที่ให้ความหมายของ  “เจตคติ”  ว่าเป็นสภาพ
ของจิตใจที่มีต่อความคิด  สิ่งต่างๆหรือคนซึ่งเกิดจากความเชื่อ  ความรู้สึก  การไตร่ตรองและการ
โน้มน้าวที่แสดงออกในทางบวกหรือทางลบ 

สรุปว่า  เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อที่มีต่อบุคคล เร่ืองราว
ต่างๆ ทั้งทางบวกและทางลบ ส่วนเจตคติที่มีต่อการเรียน คือ ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรียน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน วิชาเรียนและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งแสดงพฤติกรรมออกมา
ใน 2 ลักษณะ คือ พึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
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4.4.2  องค์ประกอบของเจตคติ 
องค์ประกอบในการเกิดเจตคตินั้น  ได้มีนักการศึกษาแบ่งองค์ประกอบไว้หลาย

ท่าน  ดังนี ้
เลฟตัน  (Lefton  1986 : 354)  พาพาเลีย  ( Papalia  1958 : 602-603)  ได้แบ่ง

องค์ประกอบของเจตคติออกเป็น  3  ประการ  ดังต่อไปนี้ 
1.  ด้านความรู้สึก  ( The  affective  component)  ได้แก่  อารมณ์และความรู้สึกที่

มีต่อสิ่งนั้นๆ  เป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของบุคคลซึ่งมีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง  หากบุคคลมี
ความรู้สึกชอบพอบุคคลใดหรือสิ่งใดก็จะช่วยให้เกิดเจตคติที่ดีต่อบุคคลนั้น 

2.  ด้านความเข้าใจ  ( The  cognitive  component)  ได้แก่  ความคิดและความเชื่อ
ที่มีต่อสิ่งนั้นๆ  เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความรู้หรือความเชื่อของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หากมี
ความรู้หรือความเชื่อว่าสิ่งใดดีก็จะมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้น 

3.  ด้านพฤติกรรม  ( The behavioral component)  ได้แก่  การตอบสนองหรือ    
การแสดงออกที่มีต่อสิ่งนั้นๆ  เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลคือความโน้มเอียงที่
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตอบโต้อย่างใดอย่างหนึ่งออกมา  พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเกิดจาก
ความรู้สึกที่เขามีเกี่ยวกับวัตถุ  เหตุการณ์หรือบุคคล 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  เจตคติมีองค์ประกอบ  3 ประการ  คือ  ด้านความรู้สึก
หรืออารมณ์  ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการแสดงพฤติกรรม  องค์ประกอบทั้งสามด้านนี้มี
ความสัมพันธ์กันมากจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

  

5.  ปัจจัยด้าน การส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 
การ์ดเนอร์  (Gardner  1973 : 235-245)  ได้จ าแนกบทบาทของบิดา  มารดา  ผู้ปกครองต่อ

การเรียนรู้ภาษาออกเป็น  2  ชนิด  คือ  บทบาทที่ปรากฏการกระท า  ( active role)  บทบาทชนิดนี้
หมายถึง  การที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองปรากฏการกระท าออกมาโดยการกระตุ้นผู้เรียนให้เรียน
ภาษา  สอนภาษาให้แก่ผู้เรียน  ส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนภาษา  คอยดูแลให้ผู้เรียนท าการบ้าน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนท าทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนภาษาได้ดี  ให้รางวัลและให้การเสริมแรงแก่
ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน  และบทบาทที่ไม่ปรากฏการกระท า  ( passive  
role)  บทบาทชนิดนี้เป็นบทบาทที่ละเอียดอ่อนและมีความส าคัญกว่าบทบาทชนิดที่ปรากฏ        
การกระท า  บทบาทชนิดน้ีเป็นเร่ืองเกี่ยวกับเจตคติของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีต่อชุมชนที่ใช้
ภาษาที่ผู้เรียนเรียน  บทบาทชนิดน้ีของบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะช่วยจูงใจผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษา 
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สรุปว่า  ผู้เรียนที่มีความพร้อมทางด้านครอบครัว  ทั้งด้านความอบอุ่นและฐานะทางการเงิน
จะได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสมากกว่าผู้อื่นในการเรียนภาษา  มีโอกาสเรียนพิเศษหรือศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ  ทั้งนี้รวมถึงเจตคติที่ดีของผู้ปกครองที่มีต่อภาษานั้นๆจะช่วยส่งเสริมจูงใจให้ผู้เรียน
มีความส าเร็จในการเรียนภาษาได้ 

 

6.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
6.1  งานวิจัยในประเทศ 

นิตยา  วัยโรจนวงศ์  ( 2543)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  ศึกษาเฉพาะกรณี  :  นักศึกษาชั้นปีที่  1  สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต  พบว่า  ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษามีน้อยมาก  กล่าวคือ
สามารถสื่อสารเข้าใจได้ดีเพียงร้อยละ 4.8  ปานกลางร้อยละ 32.9  ไม่สามารถสื่อสารได้ร้อยละ 
25.3 สื่อสารได้เล็กน้อยร้อยละ  37  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษสรุปได้  3 ประเด็น  คือ  1)  ปัจจัยด้านภูมิหลังและคุณลักษณะของแต่ละบุคคลอันมีผล
จากการศึกษาและอาชีพบิดารวมถึงเกรดภาษาอังกฤษหลักและเสริมของนักศึกษา  2)  ปัจจัยด้าน
การเรียนการสอนที่ผ่านมาและโอกาสสัมผัสภาษาที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
3)  ปัจจัยด้านเจตคติ  แรงจูงใจและบุคลิกภาพ  พบว่า  มีเพียงเจตคติและความรับผิดชอบที่มีอิทธิพล
ต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

รัชนีพร  จาวรุ่งวณิชสกุล  ( 2543)  ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและหลักการ
ปฏิบัติงานของครูต้นแบบ  วิชาภาษาอังกฤษปี  2542  ในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา  พบว่า  
ครูมีการเตรียมแผนการสอนล่วงหน้า  จัดเตรียมกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนและ
เน้ือหา  เตรียมสื่อ  เคร่ืองมือวัดและประเมินผล  ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  ครูต้นแบบมีการ
เตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยกิจกรรมที่เร้าความสนใจ  มีการแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้และ
ทบทวนความรู้เดิม  มีการด าเนินการสอน  การพูด  การเขียน  โดยใช้ขั้นตอน 3 Ps  และใช้ขั้นตอน
การสอนฟังและอ่าน  คือ  ขั้นตอนการสอน Pre, While, Post Activity  ครูต้นแบบจัดกิจกรรมและ
สื่อที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  สร้างสรรค์ความรู้
ด้วยตนเอง  กิจกรรมเป็นแบบบูรณาการทักษะภาษาที่เอ้ือต่อการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ด้านการวัดและประเมินผล  มีการใช้เคร่ืองมือที่หลากหลายวัดและประเมินผลระหว่างเรียนและ  
หลังเรียน  และมีการแจ้งผลให้นักเรียนทราบ  อนึ่ง  ครูต้นแบบให้ความส าคัญกับหลักการ  แนวคิด
และทฤษฎีต่างๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส าหรับรูปแบบการสอน  ครูต้นแบบ
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สอนโดยใช้เนื้อหาและกิจกรรมเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ภาษา  เปิดโอกาสให้นักศึกษาท าโครงงาน
และมีการน าผลการประเมินในแต่ละคาบมาใช้จัดกิจกรรมซ่อมเสริม   

นุชนาฎ  วรยศศรี  ( 2544)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนคร  วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านตัวผู้เรียนคือนิสัยในการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ปัจจัยด้านสังคม  คือ  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและการส่งเสริมของทางบ้าน
ปัจจัยด้านการเรียนการสอน  คือ  บรรยากาศทางวิชาการและการรับรู้พฤติกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  พบว่าตัวแปรที่สามารถส่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  คือ  เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งของ
ปัจจัยด้านตัวผู้เรียนที่มีอ านาจพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 21.80  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การส่งเสริมทางการเรียนของทาง
บ้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.01  และปัจจัยด้านตัวผู้เรียนได้แก่  เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยที่สามารถ
พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่  1  ของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครได้ร้อยละ  21.80  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01   

ยุพเยาว์  เมืองหมุด  และคณะ  ( 2548)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2 ปีต่อเน่ือง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา  วาสุกรี  สาขาวิชาการบัญชี  การจัดการ  
การตลาด  สารสนเทศและการท่องเที่ยว  จ านวน  50  คน  พบว่า  นักศึกษามีเพียงร้อยละ 2  ที่มี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ร้อยละ 58  มีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนกว่าและมีนักศึกษาร้อยละ 2  ที่มีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก  นอกจากนั้นยังพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างขาดการฝึกฝนทักษะ
ทางภาษาและยังขาดการท ากิจกรรมต่างๆนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง  
ในขณะที่นักศึกษาให้ความเห็นว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเดิมเป็นครูที่ดีแล้ว  อย่างไร
ก็ตามนักศึกษากลุ่มตัวอย่างเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษและมีความต้องการที่จะใช้
ภาษาอังกฤษได้ดีเพื่อให้ได้งานที่ดี 
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6.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
โพลิทเซอร์  (Politzer  1985  :  54-68)  ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาและความสัมพันธ์

ของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สองในระดับมหาวิทยาลัย  พบว่า  สาขาวิชาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนภาษา
แบบเข้มของนักศึกษา  ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์กับสาขาธุรกิจสังคมและการศึกษา  ต่อมาโพลิทเซอร์  ( Politzer  1985  :  67-68) 
ได้ศึกษาในท านองเดียวกัน  พบว่า  สาขาวิชาเอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
กลวิธีการเรียนภาษาที่สอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาสาขาวิชาเอกมนุษยศาสตร์  สังคมวิทยาและ
สาขาการศึกษาสามารถใช้กลวิธีการเรียนได้ดีกว่านักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเอก
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โอมอลลี่และคณะ  ( O’Malley  and  others  1985  :  32-41)  ศึกษาการประยุกต์ใช้กลวิธี
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  จ านวน  70
คนและครูสอนภาษาอังกฤษจ านวน  22 คน  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และบันทึกเสียง  แบบ
สัมภาษณ์ประกอบด้วยค าถามต่างๆที่ให้นักเรียนอธิบายประเภทของกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษใน
การพูด  การออกเสียงค าศัพท์  การปฏิบัติตามค าสั่ง  การใช้ภาษานอกชั้นเรียนและการฟัง 
นอกจากนี้  ผู้วิจัยได้สังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสัมภาษณ์ครูผู้สอนแต่ละคนว่าได้สอน
กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนหรือสังเกตการณ์การใช้กลวิธีการเรียนของนักเรียน
หรือไม่  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ าและปานกลาง
และนักเรียนมักใช้กลวิธีการเรียนภาษากับการเรียนแบบจุลภาษา  ( Discrete tasks)  ซึ่งเป็น                  
การเรียนรู้ค าศัพท์  การฟัง  การออกเสียงและการเรียนไวยากรณ์เฉพาะเร่ืองมากกว่าการเรียนแบบ
ทักษะสัมพันธ์  ( integrative  tasks)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขณะที่เรียนในชั้นเรียนนักเรียนมีโอกาสได้
ฝึกกิจกรรมทางภาษาน้อยมาก  นอกจากนี้ยังพบว่า  ครูส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เร่ืองกลวิธีการเรียน
ภาษา  ไม่เคยแนะน ากลวิธีการเรียนให้นักเรียนในขณะที่สอนและไม่เคยสังเกตการใช้กลวิธี        
การเรียนของนักเรียน 

หวง  เฉียว  หัว  ( Huang  Xiao  Hua  1985 : 167-168)  ได้ศึกษาถึงกลวิธีการเรียนรู้ทักษะ
การสื่อสารของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กลวิธี
การเรียนรู้โดยทั่วไป  เทคนิคเฉพาะที่นักศึกษาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษและการประเมินการใช้กลวิธีการเรียนของนักศึกษาเอง  โดยศึกษาจากนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษแห่งสถาบันภาษากวางสู  จ านวน  60  คน  โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธี
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
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พบว่า  กลวิธีการเรียนภาษามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการพูดโดยเฉพาะ    
อย่างยิ่งการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง  เช่น  การคิดเป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนากับเพื่อน  ครู
และเจ้าของภาษาเมื่อมีโอกาส  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้ภาษาและการมีนิสัยรักการอ่าน 

กิลเลตต์  (Gillette  1987 : 268-278)  ศึกษาวิธีการเรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนของผู้ที่
ประสบผลส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ  2  คน  เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี  โดยใช้วิธีการที่
ให้ผู้เรียนทั้ง  2  คน  พิจารณาการเรียนของตนเอง  การสังเกตการณ์การเรียนในชั้นเรียน  การ
สัมภาษณ์  แบบสอบถามวัดทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ  ผลการศึกษา  
พบว่า  ผู้เรียนทั้งสองเรียนภาษาโดยเน้นที่ความหมายของภาษามากกว่ากฎเกณฑ์  มีความกล้าที่จะ
ลองใช้ภาษา  สนใจพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตื่นตัวต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ  
สามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเต็มที่  ใช้กลวิธีการเรียนภาษาที่เป็นของ
ตนเอง  ไม่เคยเลียนแบบกลวิธีการเรียนของผู้อ่ืน  นอกจากนี้  ยังมีความอดทนต่อความก ากวมของ
ภาษา  มีบุคลิกภาพกล้าแสดงออก  มีความเข้าใจ  พึงพอใจในการเรียนภาษาและมีการรับรู้เกี่ยวกับ
ความภาคภูมิใจในตนเอง  ( Self-esteem)  ส่วนเร่ืองแรงจูงใจนั้นผู้เรียนมีแรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ  
(Instrumental motivation)  มากกว่าแรงจูงใจเชิงบูรณาการ  ( Integrative motivation)  และมีรูปแบบ
ของการเรียนแบบมองภาพรวม  เป็นการเรียนภาษาแบบทักษะสัมพันธ์มากกว่าการมองรายละเอียด
ซึ่งเป็นการศึกษาข้อปลีกย่อยของภาษา     

ซู  (Su  1990 : 351)  ได้ท าการวิจัยถึงคุณค่าและประโยชน์ของบทบาทสมมติ  ( Role-play)  
ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีสมรรถภาพในการสื่อสาร  (Communicative competence)  ในชั้นเรียน บทบาท
สมมติท าให้นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะของภาษาต่างประเทศ ( EFL) อยู่ในสถานการณ์
การพูดเพื่อการสื่อสารที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริง  สถานการณ์เช่นนี้ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการพูด  
ผลการวิจัยพบว่า  บทบาทสมมติมีประสิทธิภาพในการลดความกลัวของนักเรียนในการพูดและช่วย
ให้นักเรียนรู้พฤติกรรมการเรียนภาษา  ยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น 

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพูด  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่งต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ท าให้สามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1  
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 

ในการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร
และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ     
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.  การสร้างและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1.  ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่  2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะ

ครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน  2  แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา   จ านวน  38  คน  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   จ านวน 123 คน รวม
ทั้งสิ้น  161  คน  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก  4  แห่ง ไม่มีคณะครุศาสตร์  จึงไม่สามารถท า                
การวิจัยได้ 

 

ตาราง  1   แสดงจ านวนประชากร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพฯ  (2  แห่ง) จ านวนประชากร  (คน) 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 38 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 123 
รวม 161 
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2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา  แบ่งเป็น  4  ด้าน  คือ 

2.1.1  ปัจจัยด้านการสอน  ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพฤติกรรมการสอน 
2.1.2  ปัจจัยด้านผู้เรียน  ได้แก่  พื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม  ลักษณะนิสัยใน

เร่ืองการใช้ภาษา  กลวิธีการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
2.1.3  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 

2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ 
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1  แบบสอบถาม  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ  (Rating Scale) โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น  4  ตอน  คือ 
ตอนที่  1   แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน 
ตอนที่  2   แบบสอบถามด้านการสอน 

2.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2  พฤติกรรมการสอน 

ตอนที่  3  แบบสอบถามด้านผู้เรียน 
3.1  ปัจจัยที่ส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม 
3.2  ลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา 
3.3  กลวิธีการเรียน 
3.4  เจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

ตอนที่  4  แบบสอบถามด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 
3.2  แบบสัมภาษณ์ใช้เพื่อทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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4.  การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1.  ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพูดภาษาอังกฤษและปัจจัยที่มีผลต่อ 
การพูดภาษาอังกฤษ 

2.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวคิด หลักในการก าหนดขอบเขตใน การศึกษาวิจัยและ
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

3.  สร้างแบบสอบถาม  โดยเขียนข้อค าถามต่างๆให้สอดคล้องและตรงกับประเด็นที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ 

4.  สร้างแบบสัมภาษณ์   แบบฟอร์มการให้คะแนนการพูดและเกณฑ์การประเมินการพูด
ภาษาอังกฤษ 

5.  น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ   3  คน  ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

6.  ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ  
7.  น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร  

จ านวน  30  คน  เพื่อหาความเชื่อมั่น  โดยค่าความเชื่อมั่นที่ได้เท่ากับ  0.83 
8.  น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปด าเนินการกับกลุ่มประชากร 

 

5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.  ท าหนังสือขออนุญาตถึงคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  2  แห่งใน เขต

กรุงเทพมหานคร  เพื่อแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อวัดความสามารถทางการพูดของนักศึกษา 
2.  ด าเนินการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถาม  ดังนี้ 

2.1  สัมภาษณ์นักศึกษาโดยมีการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์และให้คะแนนการสัมภาษณ์โดย
ฟังการสนทนาจากแถบบันทึกเสียง 

2.2  แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มประชากรและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
3.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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6.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  ดังนี ้

ค่าความถี่   (Frequency)  ค่าร้อยละ   (Percentage)  ค่าเฉลี่ย   (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation)  และการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ  (Multiple regression analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการพูด ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังนี้  เพื่อจะทราบ
ระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและปัจจัยที่มีผลต่อการพูด ภาษาอังกฤษ   ผู้วิจัยจึงขอ
น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยแบ่งเป็น  6  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ตอนที่  2  ปัจจัยด้านการสอน 
ตอนที่  3  ปัจจัยด้านผู้เรียน 
ตอนที่  4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 
ตอนที่  5  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
ตอนที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตอนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ  เพศ  แผนการเรียน  ระดับผลการเรียน  ระดับการศึกษา

ของบิดามารดาและประสบการณ์ในการสนทนากับชาวต่างชาติของกลุ่มประชากร  ซึ่งมี
รายละเอียดดังตาราง  2 

 
ตาราง  2  ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ   

      -  ชาย 24 14.9 
       -  หญิง 137     85.1
  
2.  แผนการเรียน   
      -  วิทย์ – คณิต  103 64.0 
      -  ศิลป์ค านวณ 22 13.7 
      -  ศิลป์ภาษา 36     22.4
  

www.ssru.ac.th



56 

 

 ตาราง  2  ข้อมูลพื้นฐาน  (ต่อ)  
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
3.  ระดับผลการเรียน   
      -    0 – 2 3  1.9 
      -    2.01 – 2.50 6  3.7 
      -    2.51 – 3.00 42 26.1 
      -    3.01 – 3.50  23 14.3 
      -    3.51 ขึ้นไป 87     54.0
  
4.  ระดับการศึกษา        
      -  บิดา   
           -  ประถมศึกษา 63 39.1 
           -  มัธยมศึกษาตอนต้น 20 12.4 
           -  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 27 16.8 
           -  อนุปริญญา / ปวส. 14   8.7 
           -  ปริญญาตรี    34 21.1 
           -  สูงกว่าปริญญาตรี   3       1.9
  
      -  มารดา   
           -  ประถมศึกษา 72 44.7 
           -  มัธยมศึกษาตอนต้น 22 13.7 
           -  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 27 16.8 
           -  อนุปริญญา / ปวส. 8   5.0 
           -  ปริญญาตรี    32     19.9
  
5.  ประสบการณ์ในการสนทนากับชาวต่างชาติ   
      -  ไม่เคย 11 6.8 
      -  นานๆ ครั้ง 131 81.4 
      -  บ่อยครั้ง 19     11.8
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จากตาราง  2  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  จ านวน  24  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  14.9  เพศหญิง  จ านวน  137  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.1 

ด้านแผนการเรียน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต  
จ านวน  103  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.0  รองลงมาคือแผนการเรียนศิลป์ค านวณ  จ านวน  22  คน  คิด
เป็นร้อยละ  13.7  และอันดับสุดท้ายคือแผนการเรียนศิลป์ภาษา  จ านวน  36  คน  คิดเป็นร้อยละ  
22.4   

ด้านระดับผลการเรียน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับผลการเรียน  3.51  ขึ้นไป  
จ านวน  87  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.0  รองลงมาคือระดับผลการเรียน  2.51 - 3.00  จ านวน  42  คน  
คิดเป็นร้อยละ 26.1  และอันดับสุดท้ายคือระดับผลการเรียน  0 - 2.00  จ านวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ  
1.9 

ด้านระดับการศึกษาของบิดา  แสดงให้เห็นว่าบิดาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา  จ านวน  63  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.1  รองลงมาคือระดับปริญญาตรี   
จ านวน  34  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.1  และอันดับสุดท้ายคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  3  คน  
คิดเป็นร้อยละ  1.9 

ด้านระดับการศึกษาของมารดา  แสดงให้เห็นว่ามารดาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  จ านวน  72  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.7  รองลงมาคือระดับปริญญา
ตรี  จ านวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.9  และอันดับสุดท้ายคือระดับอนุปริญญา / ปวส.  จ านวน  8  
คน  คิดเป็นร้อยละ  5.0 

ด้านประสบการณ์ในการสนทนากับชาวต่างชาติ  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนทนากับ
ชาวต่างชาตินานๆ ครั้ง  จ านวน  131  คน  คิดเป็นร้อยละ  81.4  รองลงมาคือสนทนากับชาวต่างชาติ
บ่อยครั้ง  จ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.8  และอันดับสุดท้ายคือไม่เคยสนทนากับชาวต่างชาติ 
จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.8   
 
ตอนท่ี  2  ปัจจัยด้านการสอน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้านการสอนโดยภาพรวม  และแบ่งออกเป็นรายด้าน ได้แก่  ปัจจัยด้าน
การสอนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัจจัยด้านการสอนในด้านพฤติกรรม        
การสอน  โดยน าเสนอรายละเอียด  ดังนี้ 
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ตาราง  3  ปัจจัยด้านการสอนโดยภาพรวม 
 

ปัจจัยด้านการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.4431 .75441 ปานกลาง 2 
2.  พฤติกรรมการสอน 3.6791 .63041 มาก 1 

รวม 3.5611 .63791   
 

จากตาราง  3  พบว่า  ปัจจัยด้านการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก   (ค่าเฉลี่ย   3.5611)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ   พฤติกรรมการสอน   (ค่าเฉลี่ย  3.6791)  และ
รองลงมาคือ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  (ค่าเฉลี่ย  3.4431)  

 
ตาราง  4  ปัจจัยด้านการสอน  ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ด้านการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 

1.  อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากสื่อ  
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3.8199 .73219 มาก 1 

2.  กิจกรรมการเรียนกระตุ้นให้
นักศึกษามีโอกาสพูดภาษาอังกฤษ 
ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

3.5901 .89073 มาก 2 

3.  มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกพูด
ภาษาอังกฤษ 

2.9193 1.04866 ปานกลาง 3 

รวม 3.4431 .75441   
 

 จากตาราง  4  พบว่า  ปัจจัยด้านการสอนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง   (ค่าเฉลี่ย   3.4431)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  
อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  (ค่าเฉลี่ย 
3.8199)  รองลงมาคือ  กิจกรรมการเรียนกระตุ้นให้นักศึกษามีโอกาสพูดภาษาอังกฤษทั้งในและ
นอกชั้นเรียน   (ค่าเฉลี่ย   3.5901)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ   มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษ  (ค่าเฉลี่ย  2.9193)   
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ตาราง  5  ปัจจัยด้านการสอน  ในด้านพฤติกรรมการสอน 

ด้านพฤติกรรมการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 
นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษกับ
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ 
1.  ใช้ค าถามที่เหมาะสมกับความรู้
ของนักศึกษา 

3.7702 .70043 มาก 1 

2.  พูดกับนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 

3.7640 .89802 มาก 2 

3.  ซักถามนักศึกษาอย่างทั่วถึง 3.5031 .97548 มาก 6 
4.  ใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักศึกษา 
คิดหาเหตุผลในการตอบ 

3.7453 .78485 มาก 3 

5.  ชมเชยเมื่อนักศึกษาตอบค าถาม
เป็นภาษาอังกฤษถูกต้อง 

3.5963 .81685 มาก 5 

6.  สนใจพฤติกรรมการแสดงออก
ทางด้านการพูดของนักศึกษา 

3.6957 .82191 มาก 4 

รวม 3.6791 .63041   
 

จากตาราง  5  พบว่า  ปัจจัยด้านการสอน ในด้านพฤติกรรมการสอนโดย ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  3.6791)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักศึกษาได้เรียน
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ ใช้ค าถามที่เหมาะสมกับความรู้ของนักศึกษา  (ค่าเฉลี่ย  
3.7702)  รองลงมาคือ  อาจารย์พูดกับนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน   
(ค่าเฉลี่ย   3.7640)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ  อาจารย์ซักถามนักศึกษาอย่างทั่วถึง  (ค่าเฉลี่ย   
3.5031)   

เมื่อได้ศึกษาปัจจัยในด้านการสอนทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการสอนและพฤติกรรม          
การสอนแล้ว  ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้านผู้เรียนเป็นอันดับต่อมา  ดังนี้ 
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ตอนท่ี  3  ปัจจัยด้านผู้เรียน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้านผู้เรียนโดยภาพรวม  และแบ่งออกเป็นรายด้าน ได้แก่  ด้านพื้นฐาน

ทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม  ด้านลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา  ด้านกลวิธีการเรียน  
และด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยน าเสนอรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ตาราง  6  ปัจจัยด้านผู้เรียนโดยภาพรวม 
 

ปัจจัยด้านผู้เรียน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 
1.  พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 
จากสถานศึกษาเดิม 

3.5248 .76659 มาก 3 

2.  ลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา 3.6009 .73121 มาก 2 
3.  กลวิธีการเรียน 3.3638 .70003 ปานกลาง 4 
4.  เจตคติที่มีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

3.8394 .50400 มาก 1 

รวม 3.5822 .5350   
 

จากตาราง  6  พบว่า  ปัจจัยด้านผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  3.5822)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  เจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ   (ค่าเฉลี่ย  
3.8394)  รองลงมาคือ  ลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา  (ค่าเฉลี่ย  3.6009)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ  กลวิธีการเรียน  (ค่าเฉลี่ย  3.3638) 
 

ตาราง  7  ปัจจัยด้านผู้เรียน  ในด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม 

ด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 
จากสถานศึกษาเดิม 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 

1.  นักศึกษาได้ใช้ห้องปฏิบัติการ           
ทางภาษา 

3.3168 1.05725 ปานกลาง 4 

2.  นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ  
เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
ชมรมภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

3.4783 .94265 ปานกลาง 3 

3.  นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษ           
กับอาจารย์ชาวต่างชาติ 

3.7019 .99903 มาก 1 
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ตาราง  7  ปัจจัยด้านผู้เรียน  ในด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม  (ต่อ) 

ด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 
จากสถานศึกษาเดิม 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 

4.  นักศึกษามีโอกาสพูด
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 

3.6025 .84616 มาก 2 

รวม 3.5248 .76659   
 

จากตาราง  7  พบว่า  ปัจจัยด้านผู้เรียนในด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  3.5248)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ  นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ  (ค่าเฉลี่ย  3.7019)  รองลงมาคือ  
นักศึกษามีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  (ค่าเฉลี่ย  3.6025)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  
นักศึกษาได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  (ค่าเฉลี่ย  3.3168) 
 

ตาราง  8  ปัจจัยด้านผู้เรียน  ในด้านลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา 
 

ด้านลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้
ภาษา 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 

1.  นักศึกษาชอบสนทนากับ
ชาวต่างชาติ 

3.4907 .93620 ปานกลาง 4 

2.  นักศึกษาชอบดูภาพยนตร์และฟัง
เพลงภาษาอังกฤษ 

3.6273 .92073 มาก 2 

3.  นักศึกษาชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จากสื่อต่างๆ ด้วยตนเอง 

3.6025 .87521 มาก 3 

4.  ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาชอบทักษะการพูดมาก
ที่สุด 

3.6832 .92481 มาก 1 

รวม 3.6009 .73121   
 

จากตาราง  8  พบว่า   ปัจจัยด้าน ผู้เรียนในด้านลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  3.6009)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ใน            
การเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาชอบทักษะการพูดมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย  3.6832)  รองลงมาคือ  
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นักศึกษาชอบดูภาพยนตร์และฟังเพลงภาษาอังกฤษ  (ค่าเฉลี่ย  3.6273)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ  นักศึกษาชอบสนทนากับชาวต่างชาติ  (ค่าเฉลี่ย  3.4907) 
 
ตาราง  9  ปัจจัยด้านผู้เรียน  ในด้านกลวิธีการเรียน 
 

ด้านกลวิธีการเรียน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 
1.  นักศึกษาใช้อุปกรณ์ช่วยใน  
การฝึกพูดภาษาอังกฤษ เช่น เคร่ือง
เล่นเทป, เคร่ืองเล่น วีซีดีหรือดีวีดี, 
Talking Dictionary , 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3.6273 1.00511 มาก 1 

2.  นักศึกษาหาโอกาส                   
ในการสนทนากับชาวต่างชาติ   

3.1925 .91184 ปานกลาง 4 

3.  นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษ              
โดยเลียนแบบเจ้าของภาษา  

3.5342 .90851 มาก 2 

4.  นักศึกษาประยุกต์ใช้
กฎไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ใหม่           
ที่ต่างจากเดิม   

3.1739 .94581 ปานกลาง 5 

5.  นักศึกษาพยายามพูด
ภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีโอกาส 

3.6273 .91392 มาก 1 

6.  นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษ          
กับอาจารย์และเพื่อน 

3.3168 .97738 ปานกลาง 3 

7.  นักศึกษากล้าพูดภาษาอังกฤษ
โดยไม่กังวลเร่ืองหลักไวยากรณ์ 

3.0745 1.04015 ปานกลาง 6 

รวม 3.3638 .70003   
 

จากตาราง  9  พบว่า  ปัจจัยด้านผู้เรียนในด้านกลวิธีการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  (ค่าเฉลี่ย  3.3638)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมี  2  ระดับคือ  นักศึกษา
ใช้อุปกรณ์ช่วยในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ เช่น เคร่ืองเล่นเทป, เคร่ืองเล่นวีซีดีหรือดีวีดี , Talking 
Dictionary, สื่ออิเล็กทรอนิกส์   เป็นต้น   และนักศึกษาพยายามพูดภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีโอกาส  
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(ค่าเฉลี่ย  3.6273)  รองลงมาคือ  นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษโดยเลียนแบบเจ้าของภาษา  (ค่าเฉลี่ย  
3.5342)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  นักศึกษากล้าพูดภาษาอังกฤษโดยไม่กังวลเร่ืองหลัก
ไวยากรณ์  (ค่าเฉลี่ย  3.0745) 
 
ตาราง  10  ปัจจัยด้านผู้เรียน  ในด้านเจตคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
 

ด้านเจตคติท่ีมีต่อ 
การเรียนภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 

1.  นักศึกษามีความสุขเมื่อได้เรียน
ภาษาอังกฤษ     

3.8944 .81855 มาก 5 

2.  นักศึกษาชอบเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมากที่สุด   

4.0497 .86459 มาก 3 

3.  ภาษาอังกฤษมีส่วนส าคัญใน            
การใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ   

4.3168 .74517 มาก 1 

4.  นักศึกษาไม่อยากเข้าอบรมหรือ
เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม   

2.5652 1.18207 ปานกลาง 7 

5.  นักศึกษาอยากติดต่อพูดคุยกับ
ชาวต่างชาติ 

3.9627 .92120 มาก 4 

6.  นักศึกษาคิดว่าการได้พูดคุยกับ
เพื่อนชาวต่างชาติท าให้นักศึกษา             
มีพัฒนาการทางการพูดมากยิ่งขึ้น 

4.2422 .77279 มาก 2 

7.  นักศึกษาชอบเรียนภาษาอังกฤษ
กับอาจารย์ชาวต่างชาติมากกว่า
อาจารย์ชาวไทย 

3.8447 .89134 มาก 6 

รวม 3.8394 .50400   
 

จากตาราง  10  พบว่า  ปัจจัยด้านผู้เรียนในด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  3.8394)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  
ภาษาอังกฤษมีส่วนส าคัญในการใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ  (ค่าเฉลี่ย  4.3168)  รองลงมาคือ  
นักศึกษาคิดว่าการได้พูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติท าให้นักศึกษามีพัฒนาการทางการพูดมากยิ่งขึ้น  
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(ค่าเฉลี่ย  4.2422)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  นักศึกษาไม่อยากเข้าอบรมหรือเรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  (ค่าเฉลี่ย  2.5652) 

เมื่อได้ศึกษาปัจจัยด้านการสอนและปัจจัยด้านผู้เรียนแล้ว  ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยด้าน              
การส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัวเป็นอันดับสุดท้าย  ดังนี้ 
 
ตอนท่ี  4  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 
ตาราง  11  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุน

ทางการเรียนของครอบครัว 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 

1.  ผูป้กครองแนะน าให้นักศึกษา            
เห็นประโยชน์และความส าคัญของ
การเรียนภาษาอังกฤษ   

4.0932 .77299 มาก 1 

2.  ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมหรือเข้า
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนทักษะ
ทางภาษา 

4.0621 .84919 มาก 2 

3.  ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษา
สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
เพื่อให้มีโอกาสได้ใช้ทักษะทาง
ภาษาในสถานการณ์จริง 

3.6770 .99123 มาก 8 

4.  ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษา
อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น 

3.7888 .92473 มาก 7 

5.  ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษา 
มีเพื่อนชาวต่างชาติ 

3.6646 .97432 มาก 9 

6.  ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษา
ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ วีซีดีหรือดีวีดี            
ที่เป็นภาษาอังกฤษ 

3.8758 .87148 มาก 5 

7.  ผู้ปกครองซื้อหรือให้เงินเพื่อซื้อ
หนังสือภาษาอังกฤษ ซีดีและสื่อ           
การเรียนภาษาอังกฤษตามที่ต้องการ 

3.8944 .95918 มาก 3 
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ตาราง  11  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว   (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
ทางการเรียนของครอบครัว 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 

8.  ผู้ปกครองชมเชยเมื่อนักศึกษาพูด
ภาษาอังกฤษได้ 

3.8820 .91090 มาก 4 

9.  ผู้ปกครองชมเชยหรือให้รางวัล
เมื่อนักศึกษาสอบภาษาอังกฤษได้
คะแนนดี 

3.8137 1.01369 มาก 6 

10.  ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักศึกษา
ประกวดสุนทรพจน์หรือแข่งขัน
โต้วาทีภาษาอังกฤษ 

3.4534 1.06037 ปานกลาง 10 

รวม 3.8205 .68903   
 

จากตาราง  11  พบว่า  ปัจจัยด้าน การส่งเสริมและการสนับสนุนของครอบครัว โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก   (ค่าเฉลี่ย  3.8205)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  
ผู้ปกครองแนะน าให้นักศึกษาเห็นประโยชน์และความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  (ค่าเฉลี่ย  
4.0932)  รองลงมาคือ  ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมหรือเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา  (ค่าเฉลี่ย  4.0621)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  
ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักศึกษาประกวดสุนทรพจน์หรือแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  (ค่าเฉลี่ย  
3.4534) 
 

ตอนท่ี  5  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากร  เพื่อทราบระดับความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ  โดยแสดงอยู่ในรูปช่วงคะแนนดิบและร้อยละ  ดังนี้ 
ตาราง  12  คะแนนการพูดภาษาอังกฤษ 
 

ช่วงคะแนน จ านวน ร้อยละ ระดับ 
0-10 13 8.1 ต่ า 

11-15 123 76.4 ปานกลาง 
16-20 25     15.5
  สูง 

          คะแนนเฉลี่ย             มากที่สุด  20  คะแนน      น้อยที่สุด  10  คะแนน 
รวม 161 100  
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จากตาราง  12  แสดงว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับปานกลาง  มีจ านวน  123  คน  คิดเป็นร้อยละ 76.4  รองลงมาคือมีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง  จ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ15.5 และอันดับสุดท้ายมีความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 คะแนนการพูด
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยมากที่สุด  20  คะแนน  และน้อยที่สุด  10  คะแนน   

 
ตอนท่ี  6  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีท่ี  2  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  
2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครในครั้งนี้  
ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์แทนค่าต่างๆ ทางสถิติ ดังนี้ 
 Y  หมายถึง     ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
 X

1
  หมายถึง     เพศ  

 X 2   หมายถึง     แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 
X 3   หมายถึง     แผนการเรียนศิลป์ค านวณ  
X 4   หมายถึง     แผนการเรียนศิลป์ภาษา 

 X 5   หมายถึง     ระดับผลการเรียน  
 X 6   หมายถึง     ระดับการศึกษาของบิดา  
 X 7   หมายถึง     ระดับการศึกษาของมารดา  

X 8    หมายถึง     ประสบการณ์ในการสนทนากับชาวต่างชาติ   
X 9   หมายถึง     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
X 10    หมายถึง     พฤติกรรมการสอน  
X 11   หมายถึง     พื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม  
X 12   หมายถึง     ลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา  
X 13   หมายถึง     กลวิธีการเรียน  
X 14   หมายถึง     เจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  

 X 15   หมายถึง     การส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว  
 R  หมายถึง     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  
 R 2   หมายถึง     ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ  

                  ในการพยากรณ์ 
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 Adj R 2   หมายถึง     ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย ที่ปรับแก้ไขให้เหมาะสมส าหรับข้อมูล 
        ที่มีน้อย  

F หรือ Sig F หมายถึง     ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่า 
    ความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

 SE  หมายถึง     ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าตัวแปร 
 
 B  หมายถึง     ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูป  
                     ของคะแนนดิบ  
 SE B  หมายถึง     ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ 
                     ค่าพารามิเตอร์โดยใช้ค่าสถิติ b

1
 

 ß  หมายถึง     ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระซึ่ง 
    ค านวณจากค่าของตัวแปรตา่งๆ ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

t หรือ Sig t หมายถึง     ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของ 
       สมการถดถอยแต่ละค่าที่อยู่ในสมการ  
A  หมายถึง     ค่าคงที่ของสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
Y  หมายถึง     ค่าเฉลี่ยของคะแนนการพูดภาษาอังกฤษในรูปคะแนนดิบ 
Z  หมายถึง     ค่าเฉลี่ยของคะแนนการพูดภาษาอังกฤษในรูปคะแนน 
                    มาตรฐาน  
ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการท านาย  ผู้วิจัยท าการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันโดยแสดงรายละเอียด  ดังตารางที่ 12 
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ตาราง  13  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรอิสระ 
 

 X
1

 X 2  X 3  X
4

 X 5  X 6  X 7  X 8  X 9  X 10  X
11

 X
12

 X 13  X
14

 X 15  Y 

  X
1

 1 -.049 .138 -.057 -.045 .034 .152 -.038 .117 .117 .135 .062 .146 .054 .008 .099 

 X 2   1 -.530** -.715** -.163* -.160* -.112 .078 .115 .083 .126 .060 .142 .084 .147 -.026 

X 3    1 -.214** .128 .140 .183* .075 .110 -.008 -.013 .001 -.019 -.043 -.178* .100 

X
4

    1 .082 .069 -.022 -.152 -.224** -.090 -.134 -.069 -.149 -.062 -.023 -.052 

X 5      1 .185* .140 .063 -.049 .068 .016 .006 -.020 .099 .044 .163* 

X 6       1 .650** .072 -.031 -.045 .080 .076 .008 -.023 .173* .032 

X 7        1 .089 .007 -.039 .096 .150 .084 .111 .206** .101 

X 8         1 .144 .108 .136 .446** .337** .245** .034 .349** 

X 9          1 .695** .574** .424** .581** .294** .311** .372** 

    X 10           1 .486** .411** .555** .443** .394** .414** 

 X
11

           1 .415** .545** .305** .538** .376** 

 X
12

            1 .663** .580** .402** .543** 

X 13              1 .457** .468** .556** 

X
14

              1 .435** .344** 

X 15                1 .255** 

Y                1 

* มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ . 05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ . 01 
 

จากตาราง 13  พบว่า   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  ( X)  ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์มีค่าอยู่ระหว่าง  .007  ถึง .715**  ซึ่งถือได้ว่าความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ
ด้วยกันมีค่าไม่สูงจนเข้าลักษณะ  Multi colinearity problem  (ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ด้วยกันมีค่ามากกว่า  .80)  ทั้งนี้  ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมีทั้งสิ้น  9  ปัจจัย  มีค่า
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวแปร  (Y)  ทุกปัจจัย  โดยปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด
คือ  X 13  รองลงมาคือ  X 12   และ  X 5   ตามล าดับ 

 
ผู้วิจัยน าตัวแปรอิสระที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการพูดภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์โดยวิธีการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรอิสระเป็นขั้นๆ  ดังนี้ 
1.  เลือกตัวแปรอิสะตัวแรกเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรอิสระเป็นขั้นๆ  โดย

พิจารณาค่าของตัวแปรอิสระ  ( X)  ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรตาม  ( Y)  สูงสุดเข้าสู่
สมการถดถอยก่อน 

www.ssru.ac.th



69 

 

2.  เลือกตัวแปรอิสระตัวที่สองเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรอิสระเป็นขั้นๆ  

โดยพิจารณาค่าของตัวแปรอิสระ  (X)  ที่ยังไม่ถูกเลือกเข้าสู่สมการ  ซึ่งมีอัตราส่วน  t  สูงสุดอย่างมี
นัยส าคัญและท าให้สัมประสิทธิ์การถดถอย  (R 2 )  สูงขึ้น 

3.  หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  ( R)  และสัมประสิทธิ์การถดถอย  ( R 2 )  ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ  (X)  กับตัวแปรตาม  (Y)  แล้วท าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าความแตกต่าง
ของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย  ( Adj R 2 )  โดยใช้สถิติ  F  หรือ  Sig F  เพื่อต้องการทราบกลุ่มตัว
แปรอิสระที่ดีที่สุดซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ 

ผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น  ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  ค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยและค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าตัวแปร  ผลการวิเคราะห์
ปรากฏดังตาราง  14 
 

ตาราง  14  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเมื่อใช้การพูดภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์  
 

Source of Variation SS Df MS F Sig. 
Regression 342.244 3 114.081 33.722 .000 
Residual 531.135 157 3.383   

Total 873.379 160    
* มีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ . 05 

 

จากตาราง  14  ผลการวิเคราะห์การแปรปรวน  พบว่า  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์
ได้ จึงค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  รวมทั้งสร้างสมการถดถอยพหุคูณรายละเอียดแสดงในตาราง  
14-15 

 
ตาราง  15   แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและค่าความ 

คลาดเคลื่อนของการประมาณค่าตัวแปร                                                       
 

ตัวแปร R R 2  Adj R 2  SE F Sig. F 
X 13  .556 .309 .304 1.94866 71.001 .000 

X 13 , X 12  .603 .363 .355 1.87577 45.112 .000 
X 13 , X 12 , X 5  .626 .392 .380 1.83930 33.722 .000 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังปรากฏในตาราง  15  พบว่า  ตัวแปรอิสระที่ถูกเลือกเข้าสู่สมการมี
เพียง  3  ตัวเท่านั้น  โดยเรียงล าดับการเข้าสู่สมการได้ดังนี้คือ  X 13 ,  X

12
  และ  X 5   ซึ่งมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่  F = .05  มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย  ( R 2 )  สูงขึ้นตามล าดับ  โดยมีค่าจากการเข้าสู่
สมการคือ  .304,  .355  และ  .380 

จะเห็นได้ว่าตัวแปรอิสระที่เข้าสู่สมการ  คือ  X 13   (กลวิธีการเรียน)  มีค่า  R 2 = .304  
สามารถพยากรณ์หรืออธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม  Y  (การพูดภาษาอังกฤษ)  ได้ร้อยละ  
30.4  เมื่อน าตัวแปรอิสระ  X

12
  (ลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา)  มาพิจารณาร่วมกันโดยเพิ่มเข้า

สู่สมการเป็นตัวที่  2  สามารถพยากรณ์หรืออธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม  Y  (การพูด
ภาษาอังกฤษ)  ได้สูงขึ้นเป็นร้อยละ  35.5  และเมื่อน าตัวแปรอิสระ  X 5   (ระดับผลการเรียน)  มา
พิจารณาร่วมกันโดยเพิ่มเข้าสู่สมการเป็นตัวที่  3  สามารถพยากรณ์หรืออธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรตาม  Y  (การพูดภาษาอังกฤษ)  ได้สูงขึ้นเป็นร้อยละ  38.0 

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าตัวแปรอิสระที่ไม่ถูกเลือกเข้าสู่สมการ  ได้แก่  X
1
, X 2 , X 3 , 

X 4 , X 6 , X 7 , X 8 , X 9 , X 10 , X
11

, X
14

, X 15   พบว่า  อัตราส่วน  t  (ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของสมการถดถอยแต่ละค่าที่อยู่ในสมการ )  ไม่สูงและไม่มีนัยส าคัญ
พอที่จะเข้าสู่สมการได้อีก  แสดงให้เห็นว่าเป็นการสิ้นสุดของการเพิ่มตัวแปรอิสระ  จึงเหลือตัวแปร
อิสระที่ดีที่สุดที่ใช้ในการพยากรณ์ตัวแปรตามเพียง  3  ตัว  เท่านั้นคือ  X 13 ,  X 12   และ  X 5   ซึ่ง
หมายความว่า  ตัวแปรอิสระทั้ง  3  ตัวน้ีเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตัวแปรตาม  Y  (การพูดภาษาอังกฤษ) 

เมื่อพิจารณาค่าคงที่  ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรอิสระที่เป็นตัวพยากรณ์ในรูปของ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ปรากฏในตารางที่  16  ดังนี ้  

 
ตาราง  16  แสดงค่าคงที่  ค่าน้ าหนักความส าคัญของกลุ่มตัวแปรอิสระที่ได้รับเลือกเข้ามาอยู่ใน  
                   สมการถดถอย  
 

ตัวแปร B SE B ß T Sig.t 

X 13  1.187 .277 .356 4.278 .000 
X 12  .980 .266 .307 3.690 .000 
X 5  .682 .252 .169 2.707 .008 

A (Constant) 3.429 1.195  2.869 .005 
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จากตาราง  16  เมื่อน ากลุ่มตัวแปรอิสระที่ดีที่สุดทั้ง  3  ตัวเข้ามาอยู่ในสมการถดถอย  พบว่า 
1.  ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์  ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนดิบ  คือ  B  ได้แก่                

B 13  = 1.187,  B
12

 = .980  และ  B 5  = .682 

2.   ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์  ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ  ß  ได้แก่              
ß 13  = .356,  ß

12
 = .307  และ  ß 5  = .169 

3.   ค่าคงที่  =  3.429  ดังนั้นจึงได้สมการถดถอย  ดังนี้ 
 สมการถดถอย  ในรูปคะแนนดิบ  คือ 
 Y    =    A  +  B 13  X 13  +  B

12
 X

12
  +  B 5  X 5  

          =    3.429  +  1.187 X 13   +  .980X
12

  +  .682 X 5  
 สมการถดถอย  ในรูปคะแนนมาตรฐาน  คือ 

 Z    =    ß 13  Z 13  +  ß
12

 Z
12

  +  ß 5  Z 5  

          =    .356 Z 13   +  .307 Z 12   +  .169 Z 5  
 
จากสมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน  สามารถเรียงล าดับความส าคัญของตัวแปร

อิสระหรือปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  ได้ดังนี้ 
1.  กลวิธีการเรียน  (X 13 ) 
2.  ลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา  (X 12 ) 
3.  ระดับผลการเรียน  (X 5 ) 
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บทที ่ 5  

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและ            
2)  ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ ความสามารถใน การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร   

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน  2  แห่ง  คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จ านวน  161  คน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  ดังนี้   ค่าความถี่  
(Frequency)  ค่าร้อยละ ( Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard 
Deviation)  และการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ  (Multiple regression analysis) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้  
1.  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มประชากร  นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 76.4                              

มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง  นักศึกษาร้อยละ 15.5  มีความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง   และร้อยละ 8.1  มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับต่ า   

2.  ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มประชากร  พบว่า  ปัจจัยด้านผู้เรียน  ได้แก่  
กลวิธีการเรียน (X 13 )  และลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา (X 12 )  และข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  
ระดับผลการเรียน  (X 5 )  มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05   
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มประชากร  มีประเด็นส าคัญน ามา

อภิปรายผล  ดังต่อไปนี้ 
1.  ปัจจัยด้านการสอนโดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า  พฤติกรรมการสอนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กรณีดังกล่าวอธิบาย
ได้ว่าอาจเน่ืองมาจากผู้สอนสอนหรือพูดภาษาอังกฤษโดย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ใช้ค าถาม
ที่เหมาะสมกับความรู้ของนักศึกษา และ กระตุ้นให้นักเรียนคิดหาเหตุผลในการตอบ   สนใจ
พฤติกรรมการแสดงออกทางการพูดของนักศึกษาและชมเชยเมื่อนักศึกษาตอบค าถามหรือพูด
ภาษาอังกฤษถูกต้อง  ซึ่งมิลแมน  (Millan  1981 : 174)  กล่าวว่า  พฤติกรรมการสอนของครูนับเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญที่สุดที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พฤติกรรมการสอนเป็นตัวก าหนด
สิ่งต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอน  และพฤติกรรมการสอนที่ดีส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนที่พึงปรารถนา   ครูผู้สอนจะต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ดี  มีการอธิบาย สาธิตและการใช้สื่อ
การสอน  รู้จักการต้ังค าถามให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด  มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง  รวมถึงมีการจูงใจ
และการเสริมแรงอย่างเหมาะสม  จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าถึงแม้ผู้สอนจะมีการจัดกิจกรรม             
การเรียนการสอนที่ดีเพียงใด  ถ้าผู้สอนไม่มีพฤติกรรมการสอนที่ดี ไม่มีการติดต่อสื่อสารที่ดีกับ
นักศึกษา  ไม่มีการเสริมแรง อย่างเหมาะสม  ก็อาจส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนที่ไม่พึง
ปรารถนาได้  และยังสอดคล้องกับบลูม (Bloom, 1976 : 115-126)  ซึ่งได้กล่าวถึงคุณภาพการสอนที่
ดีว่า  ครูต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเหมาะสม ให้แรงเสริมที่สอดคล้องกับผู้เรียน  
ค้นหาข้อมูลย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่อง  ใช้อุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม ใช้เทคนิคการสอน
ที่น่าสนใจ  รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน  เน้นการปฏิบัติควบคู่กับเน้ือหาวิชาและมีความสามารถ
ในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ  นอกจากนี้กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ ( 2546 : 1) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของพฤติกรรมการสอนที่ดีของครูว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันพฤติกรรม                
การเรียนของผู้เรียนให้ด าเนินไปได้ด้วยดี  จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า ครูมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีพร  จาวรุ่งวณิชสกุล ( 2543)  ที่
ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและหลักการปฏิบัติงานของครูต้นแบบ  วิชาภาษาอังกฤษ ปี 
2542  ในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา  พบว่า  ครูมีการเตรียมแผนการสอนล่วงหน้า  จัดเตรียม
กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา  เตรียมสื่อ  เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล  จัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเอ้ือให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดี  ส่งผลถึงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีด้วย   จากข้อมูลที่
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เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการสอนของผู้สอน
มีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนและการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา   

2.  ปัจจัยด้านผู้เรียนโดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  
เจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า  ปัจจัยด้านผู้เรียน
ในด้านเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมีส่วนส าคัญที่ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกว่า
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีประโยชน์  มีความส าคัญและจ าเป็น  มีคุณค่าควรแก่การศึกษา  นักศึกษาจึง
มีความกระตือรือร้นในการเรียน  อยากเรียนรู้ในเน้ือหาที่อาจารย์สอนและเอาใจใส่ในการเรียนอย่าง
แท้จริง  และถ้านักศึกษามีความชอบภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว   อีกทั้งเล็งเห็นความส าคัญและ
ความจ าเป็นของภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อการสื่อสาร  นักศึกษา จะเต็มใจและมีความสุข ที่ได้เรียน
ภาษาอังกฤษ   ซึ่งต่างจากนักศึกษาที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  เพราะจะรู้สึกว่าวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าเบื่อ  ไม่น่าสนใจ  จึงไม่กระตือรือร้น ที่จะเรียนและไม่ชอบศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม   ซึ่งสอดคล้องกับ คราสเชน ( Krashen 1982 : 136) ที่กล่าวว่า เจตคติและความถนัดทาง
ภาษามีความเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศของผู้เรียน  มีส่วนใน                     
การก าหนดความส าเร็จในการเรียน  ดังนั้น  เจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศย่อมมีความสัมพันธ์และ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาของผู้เรียนอย่างแน่นอน   และไคลน  
(Klein  1990 : 37-38)  ยังได้อธิบายว่า  เจตคติเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนรู้ภาษาที่สอง  หาก
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาที่สองนั้นๆ จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จมากกว่าผู้เรียนที่มีเจตคติ
ไม่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนาฏ  วรยศศรี  ( 2544) ที่ศึกษาความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนคร  พบว่า  
ตัวแปรที่สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  คือ  เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นตัวแปรหนึ่งของปัจจัยด้านตัวผู้เรียนที่มีอ านาจพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษได้
ร้อยละ 21.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา                
วัยโรจนวงศ์  ( 2543) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  ศึกษาเฉพาะกรณี  :  นักศึกษาชั้นปีที่  1  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  พบว่า  
มีเพียงเจตคติและความรับผิดชอบที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ   จากที่
กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า  เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นตัวแปรที่ส าคัญตัวแปรหนึ่งของ
ปัจจัยด้านผู้เรียนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรวมไปถึงมีผลต่อความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วย  ถ้าผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  ก็มีแนวโน้มที่จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษสูงหรือมากกว่า
ผู้เรียนที่มีเจตคติไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ   
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3.  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัวโดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ผู้ปกครองแนะน าให้นักศึกษาเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือ  ผู้ปกครองสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมหรือเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา  และ
ผู้ปกครองซื้อหรือให้เงินเพื่อซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ซีดีหรือดีวีดีที่เป็นภาษาอังกฤษ  ตามล าดับ 
กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่าอาจ เน่ืองมาจากเมื่อผู้ปกครองเห็นความส าคัญและความจ าเป็นใน         
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ผู้ปกครองจะชี้แนะหรือแนะน าให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ  ความ
จ าเป็นและประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษไปด้วย  รวมทั้งสนับสนุนทางการเรียนในทุกๆด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการให้นักศึกษาเข้าร่วมชมรมหรือค่ายภาษาอังกฤษ  การซื้อสื่อหรืออุปกรณ์การเรียน  
การให้ค าชมเชยเมื่อประสบความส าเร็จ ในการเรียน  ซึ่งการสนับสนุนทางการเรียนของบิดามารดา
หรือผู้ปกครอง นี้มีส่วนช่วยให้นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  เห็นประโยชน์ของ             
การเรียน  พร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาและมีก าลังใจในการเรียน  ซึ่ง สอดคล้องกับ การ์ดเนอร์ ( Gardner  
1973 : 235-245)  ที่อธิบายบทบาทของบิดามารดาและผู้ปกครองต่อการเรียนรู้ภาษา ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
บทบาทที่ปรากฏการกระท า (active role) คือ การที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียน
ภาษา  ส่งเสริมความส าเร็จในการเรียนภาษา  คอยดูแลให้ผู้เรียนท าการบ้านและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท าทุกอย่างเกี่ยวกับการเรียนภาษาได้ดี  ให้รางวัลและให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียน  และบทบาทที่ไม่ปรากฏการกระท า ( passive role) บทบาทชนิดนี้เกี่ยวกับ
เจตคติของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีต่อชุมชนที่ใช้ภาษาที่ผู้เรียนเรียน ที่ช่วยจูงใจผู้เรียนให้
เรียนรู้ภาษา   สอดคล้องกับงานวิจัยของประกายพิมพ์  พิชัย  ( 2540)  ที่ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่
เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดอนเมืองทหาร
อากาศบ ารุง  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  ตัวแปรด้านครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมากที่สุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนุชนาฏ วรยศศรี (2544) ที่ท าการวิจัย
เร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครใต้  ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านการส่งเสริมการเรียนของ
ทางบ้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
จากงานวิจัยที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางครอบครัวหรือการส่งเสริมและ
สนับสนุนทางการเรียนของครอบครัวมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาดีขึ้น   

4.  คะแนนการพูดภาษาอังกฤษ  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับปานกลาง  กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า  ถ้าวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการสื่อสาร คือ  
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การออกเสียง  ค าศัพท์  ไวยากรณ์  ความคล่องแคล่ว  และความเข้าใจในบทสนทนา  อาจกล่าวได้ว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังออกเสียงได้ไม่ถูกต้องนัก  มีการใช้ค าศัพท์อยู่ในวงจ ากัด  ยังใช้ประโยคไม่
ถูกต้องตามหลักโครงสร้างของภาษา  พูดได้ไม่คล่องและไม่เป็นธรรมชาติ  รวมถึงยังไม่สามารถ
สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ถามในทุกข้อค าถาม  อาจเนื่องมาจากนักศึกษายังไม่
เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารแต่เน้นเรียนเพื่อท่องจ าและน าไปสอบ
ให้ได้คะแนนเท่านั้น  ซึ่งถ้าผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของการสื่อสารหรือได้มีโอกาสน าสิ่งที่เรียน
ไปใช้ ในชีวิต จริง  ผู้เรียนก็จะเต็มใจที่จะเรียนรู้ ภาษา เพื่อใช้สื่อสารกับผู้อื่นไม่ใช่เรียนเพื่อให้ได้
คะแนนเพียงอย่างเดียว  นอกจากนี้ ผู้เรียนควรเรียนภาษาโดย น าทุกทักษะมารวมกันหรือเรียน
ไวยากรณ์ไปพร้อมๆ กับบทสนทนา  เพื่อจะได้เห็นถึงรูปแบบของประโยคหรือโครงสร้างของ
ภาษาที่จะใช้สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ  ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนที่ให้มุ่งผู้เรียนได้ใช้
ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมากที่สุดและต้องฝึกผู้เรียนให้ใช้ภาษาโดยไม่กลัวผิด  ซึ่งจอห์นสันและ
มอร์โรว์  (Johnson and Morrow  1981 : 60-61)  กล่าวถึงหลักในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ว่า 
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนความรู้ความสามารถในการสื่อสารตั้งแต่เร่ิมต้นเรียน   ผู้สอนควรชี้ให้
ผู้เรียน เห็นถึงความมุ่งหมายของการเรียนและการฝึกใช้ภาษาเพื่อให้การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่มี
ความหมายต่อผู้เรียน  ควรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ์ ( Integrated 
skills) การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วนๆ หรือแยกการสอนแต่ละทักษะจะไม่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดีเท่ากับการสอนในลักษณะบูรณาการ  ต้องให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
การใช้ภาษาที่มีลักษณะเหมือนในชีวิตประจ าวันมากที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้จริง   ฝึกผู้เรียน
ให้เคยชินกับการใช้ภาษาโดยไม่กลัวผิดและให้สื่อสารได้คล่อง  เพราะการเรียนการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารเน้นการใช้ภาษาตามสถานการณ์ ( Function) มากกว่าการใช้รูปแบบ ( Form) ซึ่งเป็นไป
ตามงานวิจัยของ ยุพเยาว์  เมืองหมุด และคณะ ( 2548) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน                  
การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  2  ปีต่อเน่ือง  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  พบว่า นักศึกษามีเพียงร้อยละ 
2  มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ร้อยละ 58 มีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่อ่อนกว่าและร้อยละ  2  มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ใน
เกณฑ์อ่อนมาก  และเป็นไปตาม งานวิจัยของนิตยา วัยโรจนวงศ์ ( 2543) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี :  
นักศึกษาชั้นปีที่  1 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  พบว่า  ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามีน้อยมาก  กล่าวคือสามารถสื่อสารเข้าใจได้ดีเพียงร้อยละ 4.8  ปานกลางร้อยละ 32.9  ไม่
สามารถสื่อสารได้ร้อยละ  25.3  สื่อสารได้เล็กน้อยร้อยละ  37  จากงานวิจัยที่กล่าว มาข้างต้นแสดง
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ให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งถ้าได้
มีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีลักษณะที่เอ้ือต่อการสนทนาหรือ สอนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารมากที่สุด  จะท าให้นักศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีหรือดีมากขึ้นได้ 

5.  ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มประชากร พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียน ได้แก่  
กลวิธีการเรียน (X 13 ) และลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา (X

12
)  และข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ระดับ

ผลการเรียน (X 5 )  มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.05  ซึ่งกลวิธีการเรียนเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษมากที่สุด  กรณีดังกล่าวอธิบายได้ว่า ถ้านักศึกษามีวิธีการเรียนรู้
ที่เป็นของตนเอง  มีการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ หรือมีโอกาสสนทนากับชาวต่างชาติ  สนใจและ
สนุกในการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง   มองเห็นข้อบกพร่องทางการใช้ภาษาและแก้ไขปรับปรุง
ข้อผิดพลาดของตนเองได้  ก็จะส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งผลให้ความสามารถทางการพูดของนักศึกษา อยู่ในระดับดีอีกด้วย  สอดคล้องกับซิมเมอร์แมน 
(Zimmerman 1988 : 284-298) และพินริช  (Pinrich  1995 : 171-172) ที่กล่าวถึงกลยุทธ์ในการศึกษา
ว่าเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้  ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาทักษะ   ความคิดสร้างสรรค์   
แรงจูงใจและเอื้อต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้เรียนที่มีกลยุทธ์ในการศึกษาสูงจะเป็นบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนสูง  มีการวางแผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง ส ารวจตรวจสอบและประเมิน
การเรียนรู้ของตนเอง  รวมถึงจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ของตน  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของหวง  เฉียว  หัว  ( Huang  Xiao  Hua  1985 : 167-168)  ที่ศึกษาถึงกลวิธีการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสารของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  พบว่า  กลวิธีการเรียน
ภาษามีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการพูด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง  เช่น  การสนทนากับเพื่อน  ครู และเจ้าของภาษาเมื่อมีโอกาส  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการใช้ภาษา นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของกิลเลตต์  (Gillette  1987 : 268-278)  ที่
ศึกษาวิธีการเรียนรู้และแรงจูงใจในการเรียนของผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ  
2  คน  พบว่า  ผู้เรียนทั้งสองเรียนภาษาโดยเน้นที่ความหมายของภาษามากกว่ากฎเกณฑ์  มีความ
กล้าที่จะลองใช้ภาษา  สนใจพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ตื่นตัวต่อการเรียน
รู้อยู่เสมอ  ใช้กลวิธีการเรียนภาษาที่เป็นของตนเอง  มีความเข้าใจ และพึงพอใจในการเรียนภาษา  
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาที่มีกลวิธีการเรียนเป็นของตนเองรวมทั้งมี
ลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษาที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้  ใฝ่รู้ และมีความกระตือรือร้นที่จะใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่เสมอ  จะท าให้นักศึกษามีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่ด ี   
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นอกจากนี้  จากผลการวิจัยครั้งน้ียังพบว่าระดับผลการเรียนภาษาอังกฤษมีผลต่อการพูด
ภาษาอังกฤษ  สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดของการ์ดเนอร์และแลมเบิร์ท ( Gardner and Lambert 
1972 : 1-136)  ที่อธิบายว่า  ความรู้เดิมเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึง
อาจกล่าวได้ว่า  นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  จะมีความสามารถทางด้านการพูดอยู่ในระดับดี  
เน่ืองจากมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆทางการพูดดี  รวมถึงเมื่อนักศึกษามีระดับผล
การเรียนดีอาจเป็นพลังผลักดันทางบวกให้นักศึกษามีความมุมานะในการเรียนและพยายามที่จะฝึก
พูดภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.  การที่ผู้เรียนจะมีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษให้ดีน้ัน สิ่งที่ส าคัญ คือการมีกลวิธี

ในการเรียนของตนเอง  มีการฝึกฝนการพูดทั้งในและนอกชั้นเรียน  มีการพัฒนาความรู้ทางภาษาอยู่
เสมอ  นักศึกษาที่มีผลคะแนนการพูดต่ า  เป็นผลมาจากนักศึกษาขาดการฝึกฝน ขาดความรู้และ
ทักษะ ไม่มีวิธีการเรียนเป็นของตนเอง ถึงแม้ว่าผู้สอนจะเป็นผู้สอนที่ดี  แต่ถ้าผู้เรียนไม่ได้ฝึกฝน
ทักษะทางภาษาเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  ก็ไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี   

2.  นักศึกษาให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการสอนของผู้สอนอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ถ้า
ผู้สอนมีกลวิธีในการสอน  เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการเรียนภาษา  หากิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้
เกิดการฝึกทักษะนอกชั้นเรียน  น่าจะเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ท าวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือวิธีในการที่จะให้นักศึกษาสร้างกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ

เป็นของตนเอง 
2.  ท าวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 

องค์ประกอบ 
เกณฑ์การประเมิน 

ปรับปรุง  (1) พอใช้  (2) ดี  (3) ดีเยี่ยม  (4) 

1.  การออกเสียง    
(Pronunciation) 

ออกเสียงผิดบ่อยๆ
ท าให้ผู้ฟังไม่
สามารถเข้าใจได้  
ส าเนียงเป็นแบบ
ไทย 

ออกเสียงผิดบ้าง
บางครั้งท าให้
เข้าใจข้อความ
หรือส านวนที่
ต้องการจะสื่อ
ความหมายบ้าง
เล็กน้อย  ส าเนียง
พอใช้ 

ออกผิดเพียง
เล็กน้อยแต่
สามารถเข้าใจ
ข้อความที่จะสื่อ
ได ้

ออกเสียงถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
บางครั้งออกเสียง
ได้เหมือนกับ
เจ้าของภาษา  
สามารถเข้าใจ
ข้อความที่จะ
สื่อสารได้   
มีส าเนียงคล้าย
เจ้าของภาษา 

2.  ค าศัพท์ 
 (Vocabulary) 

ใช้ค าศัพท์ใน
วงจ ากัดและ 
ไม่เพียงพอท าให้
สื่อความหมาย 
ไม่ถูกต้อง 

ใช้ค าศัพท์มากขึ้น  
ใช้ค าศัพท์บางค า 
มีความหมาย
คลุมเครือ 
ไม่ชัดเจนสามารถ
สื่อสารให้เป็นที่
เข้าใจได้เพียง
เล็กน้อย  ใช้ค าซ้ า
ค าเดิมบ้างเล็กน้อย   

ใช้ค าศัพท์กว้าง
มากขึ้น  มีค าบาง
ค าที่มีความหมาย
คลุมเครือ 
ไม่ชัดเจนบ้าง
เล็กน้อย  สามารถ
สื่อสารให้เป็นที่
เข้าใจได้ 

ใช้ค าศัพท์ปริมาณ
มากในวงกว้าง
และหลากหลายได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม สามารถ
สื่อสารได้ถูกต้อง
ชัดเจนและเป็นที่
เข้าใจ 

3.  ไวยากรณ์ 
    (Grammar) 

ใช้ไวยากรณ์ 
ไม่ถูกต้อง 
ไม่สามารถส่ือสาร
ให้เข้าใจได้ 

ใช้ไวยากรณ์
ถูกต้องเพียง
เล็กน้อยและ 
ใช้ประโยคง่ายๆ
ในการสื่อสาร 

ใช้ไวยากรณ์
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ ใช้ประโยค
ในการสื่อสาร
อย่างง่ายๆ ใช้
ประโยคซับซ้อน
ขึ้นเล็กน้อย 

ใช้ไวยากรณ์
ถูกต้องและ 
ใช้ประโยคที่
ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
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เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
เกณฑ์การประเมิน 

ปรับปรุง  (1) พอใช้  (2) ดี  (3) ดีเยี่ยม  (4) 

4.  ความ   
     คล่องแคล่ว 
     (Fluency) 

พูดแล้วต้องหยุด
นานๆ  พูดต่อ
ไม่ได้ท าให้
ข้อความ 
ไม่ต่อเน่ือง 

พูดแล้วหยุด
บ่อยครั้งท าให้
ข้อความที่พูด 
ขาดตอนแต่ 
สื่อความได้บ้าง 
มีการทวนค าถาม
เล็กน้อย 

พูดแล้วหยุดบ้าง
และลังเลบ้าง 
ในบางครั้ง   
แต่สามารถพูดได้
อย่างต่อเน่ือง 

พูดได้อย่างต่อเน่ือง  
มีความลื่นไหลและ
เป็นธรรมชาติ  หยุด
บ้างเพียงเล็กน้อย 

5.  ความเข้าใจ   
(Comprehension) 

ไม่เข้าใจค าถามที่
ถาม  ต้องให้ถาม
ค าถามซ้ า  ตอบ 
ไม่ตรงค าถาม  
สื่อความไม่ถูก 
ต้อง  ไม่สามารถ
เข้าใจได้ 

เข้าใจค าถามที่ถาม
เพียงเล็กน้อยแต่ยัง
ต้องให้ถามค าถาม
ซ้ า  ตอบค าถาม
ถูกต้องบ้าง
เล็กน้อย  สื่อความ
ได้เข้าใจเล็กน้อย 

เข้าใจค าถามที่ถาม
เกือบทั้งหมด 
ตอบค าถาม
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ สื่อความได้
เป็นที่เข้าใจ 

เข้าใจค าถามที่ถาม
ทั้งหมด ตอบ
ค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง สื่อความได้
อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน 
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ค ำถำมในกำรสัมภำษณ์  (Questions for interview) 
1.  การทักทายพูดคุย  (Greeting) 
2.  การแนะน าตนเอง  (Introducing) 
        -  Tell me a little about your yourself. 
3.  ความเห็นของผู้เรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัย  การเรียนและตนเอง  (Opinion on a university, a study,  
     and a learner) 

-  Why did you select to study at this university  ? 
-  Why did you choose your major  ? 
-  How would you describe yourself?  or What do your friends say about you  ? 

4.  ความสนใจหรืองานอดิเรก  (Hobby) 
-  Do you have a hobby  ? 
-  What do you do in your free time  ? 
-  What do you usually do on weekends  ?   etc. 
Sport 
-  What sports do you like to play  ?  Why  ? 
-  How often do you play a sport  ?  etc. 
Reading 
-  What kinds of books do you like best  ? 
-  How frequent / how long do you read  ?  etc. 
Movie 
-  What kinds of movies do you like best  ? 
-  Who is your favorite movie star  ?  Can you describe him / her  ?  etc. 
Music 
-  What kind of music do you like best  ? 
-  Who is your favorite singer  ?  etc. 
Travel 
-  Which country/place would you most like to visit  ?  Why  ? 

5.  แผนการในอนาคต  (Future plan) 
-  What do you want to do in the future  ?  Why  ? 
-   Do you have plans for continued study  ? 
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การประเมินความสามารถทางการพูด 

No Name 
Pronunciation 

(4) 
Vocabulary 

(4) 
Grammar 

(4) 
Fluency 

(4) 
Comprehension 

(4) 

Total 
scores 
(20) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหน่ึงของการท าวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร   โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่   2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขอความร่วมมือนักศึกษากรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงมาก

ที่สุดค าตอบของนักศึกษาจะถือเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อ ตัวของนักศึกษาและ ผล

การเรียนของนั กศึกษา   ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษและการเรียน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป 

แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น  4  ตอน  ดังนี ้

ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน 
ตอนที่  2  แบบสอบถามด้านการสอน 

2.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2  พฤติกรรมการสอน  

ตอนที่  3  แบบสอบถามด้านผู้เรียน 
3.1  พื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาเดิม 
3.2  ลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา 
3.3  กลวิธีการเรียน 
3.4  เจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

ตอนที่  4  แบบสอบถามด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว 
 

      ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ  
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ตอนท่ี  1  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง       ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของนักศึกษา 

1.   เพศ                 ชาย        หญิง  
 
2.   ส าเร็จการศึกษาจากแผนการเรียน 
                      วิทย์  - คณิต              ศิลป์ค านวณ            ศิลป์ภาษา           
        
3.    เกรดวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดที่เคยได้ …………………………………… 
 
4.   ระดับการศึกษาของบิดา มารดา 
      บิดา                 ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษาตอนต้น          มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.         
                  อนุปริญญา / ปวส.         ป ริญญาตรี                        สูงกว่าปริญญาตรี 
 
       มารดา             ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษาตอนต้น          มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.         
                     อนุปริญญา / ปวส.         ป ริญญาตรี                        สูงกว่าปริญญาตรี 
 
5.    ประสบการณ์ในการสนทนากับชาวต่างชาติ                 บ่อยครั้ง          นานๆ ครั้ง         ไม่เคย  
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ตอนท่ี  2  แบบสอบถามด้านการสอน 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความคิดเห็นของนักศึกษา 
 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 
1 

2.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกพูด
ภาษาอังกฤษจากสื่อการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

     

2 กิจกรรมการเรียนกระตุ้นให้นักศึกษา 
มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษทั้งในและ 
นอกชั้นเรียน  

     

3 มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อให้
นักศึกษามีโอกาสฝึกพูดภาษาอังกฤษ 

     

 
 
 

4 

2.2  พฤติกรรมการสอน 
นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์
สอนภาษาอังกฤษที่ 
ใช้ค าถามที่เหมาะสมกับความรู้ของนักศึกษา 

     

5 พูดกับนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 

     

6 ซักถามนักศึกษาอย่างทั่วถึง      
7 ใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักศึกษา 

คิดหาเหตุผลในการตอบ 
     

8 ชมเชยเมื่อนักศึกษาตอบค าถามเป็น
ภาษาอังกฤษถูกต้อง 

     

9 สนใจพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านการ
พูดของนักศึกษา 
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ตอนท่ี  3  แบบสอบถามด้านผู้เรียน 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่แสดงถึงระดับการปฏิบัติหรือระดับความคิดเห็น 
               ของนักศึกษา 

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ / ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 
 

1 

3.1  พื้นฐานทางภาษาอังกฤษจากสถานศึกษา
เดิม 
นักศึกษาได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

     

2 นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนภาษาอังกฤษต่างๆ  เช่น  กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ  ชมรมภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 

     

3 นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์
ชาวต่างชาติ 

     

4 นักศึกษามีโอกาสพูดภาษาอังกฤษใน 
ชั้นเรียน 

     

 
5 

3.2  ลักษณะนิสัยในเร่ืองการใช้ภาษา 
นักศึกษาชอบสนทนากับชาวต่างชาติ 

     

6 นักศึกษาชอบดูภาพยนตร์และฟังเพลง
ภาษาอังกฤษ 

     

7 นักศึกษาชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อ
ต่างๆด้วยตนเอง 

     

8 ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาชอบทักษะ
การพูดมากที่สุด 

     

 
9 

3.3  กลวิธีการเรียน 
นักศึกษาใช้อุปกรณ์ช่วยในการฝึกพูด
ภาษาอังกฤษ  เช่น  เคร่ืองเล่นเทป  เคร่ืองเล่น
วีซีดีหรือดีวีดี  Talking Dictionary สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
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ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ / ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

10 นักศึกษาหาโอกาสในการสนทนากับ
ชาวต่างชาติ 

     

11 นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษโดยเลียนแบบ
เจ้าของภาษา 

     

12 นักศึกษาประยุกต์ใช้กฎไวยากรณ์เพื่อ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ใหม่ที่
ต่างจากเดิม 

     

13 นักศึกษาพยายามพูดภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มี
โอกาส 

     

14 นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์และ
เพื่อน 

     

15 นักศึกษากล้าพูดภาษาอังกฤษโดยไม่กังวล
เร่ืองหลักไวยากรณ์  

     

 
16 

3.4  เจตคติท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
นักศึกษามีความสุขเมื่อได้เรียนภาษาอังกฤษ 

     

17 นักศึกษาชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุด      

18 ภาษาอังกฤษมีส่วนส าคัญในการใช้
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

     

19 นักศึกษาไม่อยากเข้าอบรมหรือเรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

     

20 นักศึกษาอยากติดต่อพูดคุยกับชาวต่างชาติ      

21 นักศึกษาคิดว่าการได้พูดคุยกับเพื่อน
ชาวต่างชาติท าให้นักศึกษามีพัฒนาการ
ทางการพูดมากยิ่งขึ้น 

     

22 นักศึกษาชอบเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์
ชาวต่างชาติมากกว่าอาจารย์ 
ชาวไทย 
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ตอนท่ี  4  แบบสอบถามด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว  
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่แสดงถึงระดับการปฏิบัติของผู้ปกครอง 

  ในการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษ  

ข้อที่ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ผู้ปกครองแนะน าให้นักศึกษาเห็นประโยชน์
และความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 

     

2 ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของชมรมหรือเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา 

     

3 ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษาสอบชิงทุน
แลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเพื่อให้มีโอกาสได้
ใช้ทักษะทางภาษาในสถานการณ์จริง 

     

4 ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษาอบรม
ภาษาอังกฤษระยะสั้น 

     

5 ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษามีเพื่อน
ชาวต่างชาติ 

     

6 ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักศึกษาฟังเพลง 
ดูโทรทัศน์  วีซีดีหรือดีวีดีที่เป็นภาษาอังกฤษ 

     

7 ผู้ปกครองซื้อหรือให้เงินเพื่อซื้อหนังสือ
ภาษาอังกฤษ  ซีดีและสื่อการเรียน
ภาษาอังกฤษตามที่ต้องการ 

     

8 ผู้ปกครองชมเชยเมื่อนักศึกษาพูด
ภาษาอังกฤษได้ 

     

9 ผู้ปกครองชมเชยหรือให้รางวัลเมื่อนักศึกษา
สอบภาษาอังกฤษได้คะแนนดี 

     

10 ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักศึกษาประกวด 
สุนทรพจน์หรือแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม  แบบทดสอบความสามารถทางการพูด
และเกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด  จ านวน  3  ท่าน  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

1.  ผศ.  จินตนา  เวชมี   อาจารย์ระดับ  8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.  ดร.  วิภาดา  ประสารทรัพย์  อาจารย์ระดับ   7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.  ดร.  ดวงกมล   ฐิติเวช   อาจารย์ระดับ  7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-ชื่อสกุล  นางสาวธีราภรณ์  กิจจารักษ์  
วัน เดือน ปีเกิด  27  กรกฎาคม  2518 
สถานที่เกิด  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่อยู่   79/303  หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์  ถนนอัจฉริยะพัฒนา  ต าบลศาลากลาง 
   อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130    
ที่ท างาน   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (ประถม)  
    เลขที่ 1  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพ  10300   
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2531  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
   อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2536  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สอบเทียบ) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2540  ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  เอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2543  ส าเร็จการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต  เอกการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2546  เข้ารับราชการคร้ังแรก  ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 
โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน ต าแหน่งอาจารย์ระดับ 7 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (ประถม)
กรุงเทพมหานคร 
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