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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความจาเป็นของนักศึกษาด้านความสามารถในการฟัง -พูด
ภาษาอังกฤษ และความรู้อาเซียน 2) พัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ
ให้ไ ด้ต ามเกณฑ์ 75/75 และ 3) ศึกษาประสิท ธิผ ลของรูปแบบการสอนกลยุท ธ์การเรียนภาษาต่า งประเทศ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งการวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 สาขาภาษาอั ง กฤษ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) แบบสอบถามความจาเป็นของผู้เรียน 2) บทเรียนและสื่อการสอน ใช้ทดลองสอน 40 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบ
ความสามารถในการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ 4) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซีย น และ 5) แบบประเมินความ
พึง พอใจของผู้ เรียนที่ มีต่ อรูป แบบการสอนการวิ เคราะห์ข้อมู ล โดยใช้ สถิติ ค่า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าร้อยละ และค่า t (Dependent t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีความจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ และความรู้
อาเซียน ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2
เท่ากับ 76.79/78.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75 และ 3) รูปแบบการสอนมีประสิทธิผล คือ ความสามารถ
ในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของนักศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอยู่ในระดับมาก
*

เพื่ อ การตี พิ ม พ์ ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก เรื่ อ ง “การพั ฒ นารู ป แบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย น
To publish research paper based on a Ph.D. thesis “Development of a Foreign Language Learning Strategy
Instructional Model to Enhance Listening-Speaking Abilities for EFL Undergraduate Students” submitted in partial
fulfillment of the requirement of the degree Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction.
**
นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
A Ph.D. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Silpakorn University. E-mail address:
roenram@hotmail.com
***
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน์, ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน์ และ ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์
Thesis advisors: Asst. Prof. Dr. Sangiam Torut, Asst. Prof. Dr. Bamrung Torut, and Asst. Prof. Dr. Pranee
Nilakorn

1639

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

ISSN 1906 - 3431

คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบการสอน, กลยุทธ์การเรียนภาษา, การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
Abstract

The purposes of this research were to 1) investigate learners’ needs including
listening-speaking abilities and ASEAN knowledge 2) develop a foreign language learning
strategy instructional model to meet the efficiency criteria of E1/E2 (75/75) and 3) investigate
the effectiveness of the instructional model. The sample was 30 undergraduate students
enrolled in class of 2015, English major, Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat
University. The instructional model was tested for 40 hours. Research instruments were
1) learner needs questionnaire 2) listening-speaking coursebook 3) listening-speaking test
4) ASEAN knowledge quizzes and 5) satisfaction questionnaire. Mean, standard deviation,
percentage, and dependent t-test were used to analyze data.
Research results revealed that 1) the learners’ needs were at medium level 2) the
instructional model reached the efficiency E1/E2 at 76.79/78.40, higher than the established
requirement of 75/75 and 3) after implementation of the instructional model, the average
scores of listening-speaking abilities and ASEAN knowledge in posttest scores were higher than
pretest scores at the significance level of 0.05, and the overall student satisfaction towards the
instructional model was at high level.
บทนา

ภาษาอังกฤษได้พัฒนาความสาคั ญในฐานะภาษาสากล (English as an international language)
ที่มีบทบาทมากที่สุดในยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน (Crystal, 2000) และเป็นทักษะสาคัญสาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันมีผู้คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารถึง 1 ใน 3 ของประชากรโลก หรือ
ประมาณกว่า 2,000 ล้านคน (Lewis, 2009) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษนับเป็นทักษะจาเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษนี้ จากการที่ประเทศไทยเปิดความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางในการติ ด ต่ อสื่ อสารและการท างานร่ว มกัน ระหว่ า งสมาชิ ก ประชาชนไทยจึ ง
จาเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพราะเปรียบเสมือนกุญแจสาคัญในด้านความพร้อมของทรัพยากร
บุคคลของไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งและภาคภูมิ (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554)
จากบทบาทและความสาคัญของภาษาอังกฤษดังกล่าว หากพิจารณาถึง ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการ
สื่อสารในชีวิตประจาวันแล้ว การฟังและการพูดถือเป็นทักษะที่ใช้ในการสื่อสารมากกว่าทักษะอื่นๆ กล่าวคือ
โดยทั่วไปการสื่อสารในชีวิตประจาวันจะใช้ทักษะการฟังมากที่สุด คือร้อยละ 45 รองลงมา คือ การพูดร้อยละ 30
การอ่าน ร้อยละ 16 และการเขียน ร้อยละ 9 (Feyten, 1991) ในการเรียนรู้ภาษานั้นการฟังถือเป็นทักษะแรก
ของการรับรู้ภาษา และเป็นทักษะพื้นฐานสาคัญที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะภาษาด้านอื่นๆ (Brown, 2001) ดังนั้น
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การฟังจึงเป็นทักษะพื้นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาทักษะการพูด ซึ่ง Harmer (2007) เสนอแนะว่าการฟังไม่ได้
เป็นทักษะเดี่ยว หากแต่เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องและช่วยพัฒนาทักษะการพูด เช่น การใช้สาเนียง การออกเสียงสูง
ต่า และการใช้ภาษาพูด (Spoken discourse) อาจกล่าวได้ว่า ผู้เรียนภาษาจะประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
ขึ้นอยู่กับความสามารถทั้งการฟังและการพูด เช่นเดียวกับ Brown (2001) เสนอแนวคิดไว้ว่า หากผู้เรียนไม่ได้ฟัง
เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงภาษาศาสตร์ (Linguistics information) ก็จะไม่สามารถเรียนรู้การพูดได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Feyten (1991) พบว่า ระดับความสามารถในการพูดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความเข้าใจใน
การฟัง ดังนั้น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้งทักษะการฟังและ การพูดควบคู่
กัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารนั้นผู้เรียนภาษาจาเป็นต้องมีกลยุทธ์การเรียนรู้ (Oxford, 1990)
กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา (Language learning strategies) หมายถึง กระบวนการคิด พฤติกรรม
เทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่ผู้เรียนใช้ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ของตนเองดีขึ้น เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น สนุกสนานมากขึ้น สามารถเรียนรู้และกาหนดทิศทางการเรียนตนเองได้
มากขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนากลยุทธ์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อื่นๆ ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น (Oxford, 1990) กลยุทธ์การเรียนภาษามีความสาคัญและเป็ น
สิ่งจาเป็นที่ผู้เรียนต้องใช้ในการเรียนรู้ภาษา และเป็นองค์ประกอบสาคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถและความสาเร็จในการเรียนภาษา (Rubin, 1975; Oxford, 1990) ดังนั้น การพัฒนาความสามารถ
ด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้เรียนควรได้รับการสอนและฝึกฝนการใช้กลยุทธ์
เรียนภาษาที่เหมาะสมและหลากหลาย (Oxford, 1990; Dornyei, 1995; Grenfell and Harris, 1999)
อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นภาษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ
เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษา ประเภทของกลยุทธ์ที่ผู้เรียนมักใช้ จานวนความถี่ของการใช้
กลยุทธ์ในกิจกรรมชั้นเรียน และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษา เช่น เพศ อายุ แรงจู งใจ ทัศนคติ
ระดับความสามารถ สาขาวิชาที่เรียน ชนิดของกิจกรรมเรียนรู้ เช่น งานวิจัยของ Wharton (2000) และ
Yu (2006) จึงมีงานวิจัยจานวนไม่มากนักที่สนใจศึกษาการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาในชั้นเรียน โดยการพัฒนา
รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน
ในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยยั งไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านความสามารถในการฟัง-พูดสื่อสาร แม้ผู้เรียนจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็ตาม ปัญหาสาคัญที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ผู้เรียนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษ
ไม่ค่อยได้ ถึงพูดได้ก็ไม่คล่อง หากกล่าวถึงสาเหตุของปัญหาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ไทยมีประเด็นสาคัญหลายประการพอสรุปได้ ดังนี้ 1) จานวนผู้เรียนในชั้นเรียนที่มีมากเกินไป เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด (สุนันทา วรรณสินธ์เบล และ กมลรัตน์ ศรีหารักษา, 2555) ทาให้กิจกรรม
สื่อสารเป็นไปได้ยากและไม่ทั่วถึง 2) ลักษณะนิสัยการเรียนของผู้เรียนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบพูดโต้ตอบ ไม่กล้าใช้
ภาษาอังกฤษเพราะอาย มีความรูส้ ึกกลัวการพูดผิด ไม่กล้าแสดงออก และมีเจตคติไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ทาให้มีปัญหาในด้านทักษะการพูด (นันทกา ทาวุฒิ, 2542) และ 3) ผู้เรียนขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการ
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เรียนรู้ โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาที่เหมาะสม สาเหตุเนื่องจากผู้เรียนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสอน
หรือการฝึกฝนอย่างจริงจังในระดับมัธยมศึกษา เมื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนส่วนมากจึงขาดกลยุทธ์
การเรียนที่เหมาะสม (พิทักษ์ นิลนพคุณ, 2539) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาพัฒนารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียน
ภาษาต่างประเทศ ที่เน้นสอนการใช้กลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูดเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณาการเนื้อหาสาระความรู้อาเซียนกับการเรียนการสอนทักษะฟัง -พูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งผู้วิจัยเป็นอาจารย์รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชา
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความจาเป็นในการเรียนรูด้ ้านความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้อาเซียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่นาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอนกลยุทธ์
การเรียนภาษาต่างประเทศ
2. พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นภาษาต่ า งประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520)
3. ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการใช้ รู ป แบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นภาษาต่ า งประเทศ ได้ แ ก่
1) เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน และ
ขนาดของผล (Effect size) 2) เปรียบเทียบความรู้อาเซียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน
และขนาดของผล (Effect size) และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
ชั้นปีที่ 4 ที่กาลังศึกษารายวิชาการฟังและพูดภาษาอั งกฤษ ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ
และ 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ ความรู้ อาเซียน และความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความจาเป็นของผู้เรียน 3 ด้าน คือ ความสามารถในการฟัง ความสามารถในการพูด
และความรูอ้ าเซียน
2. เอกสารและสื่อประกอบการสอน รายวิชาการฟั งและพูดภาษาอังกฤษ ที่ใช้รูปแบบการสอน
กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาเซียน จานวน 10 บทเรียน
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3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ สาหรับใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน
แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) การสรุปเรื่องที่ฟัง (Summarizing) 2) การแสดงบทบาทสมมติ (Roleplay) 3)การ
ตอบคาถาม (Quiz) และ 4) ข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple choices)
4. แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน คือ การตอบคาถาม (Quiz)
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert scale ในด้านเนื้อหา ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านสื่อการสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้องจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาค่า
ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมก่อน
นาไปใช้จริง
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) มีรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง
(Pre-Experimental research) ที่ ใ ช้ แ บบแผนการวิ จั ย แบบ One group pretest-posttest design
วิธีดาเนินการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาความจาเป็นของผู้เรียน (Need analysis)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามจ าเป็ น ของผู้ เ รี ย น 3 ด้ า น คื อ ความสามารถในการฟั ง เพื่ อ ความเข้ า ใจ
ความสามารถในการพูดสื่อสาร และความรู้อาเซียน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญ ที่นาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน มีขั้นตอนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ (Weir, 1993; Richards, 2001) ด้านการใช้หน้าที่ภาษาพูด
สื่อสาร (Brown, 2001; Richards, 2001) และด้านหัวข้อสาระอาเซียน จากข้อมูลกรมอาเซียน หนังสือตารา
เสริมความรู้อาเซียนและบทความเผยแพร่ และกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR)
เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 2) การสร้างแบบสอบถามสารวจความจาเป็นของผู้เรียน
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ความจาเป็นของผู้เรียน และ 5) การสรุปผล
การศึกษาความจาเป็นของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ให้นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างประเมินความรู้ความสามารถของตนเองตามจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Design and development)
ผู้วิ จัย นาผลการศึกษาข้อมู ลพื้ นฐานส าคัญเกี่ยวกับ ผู้เรียนในระยะที่ 1 มาใช้เป็น แนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน ก่อนนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ และ 2) การนารูปแบบการสอนไปศึกษานาร่อง (Pilot
study) ก่อนนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ดังนี้
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ขั้นที่ 1. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ มีขั้ นตอนการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกาหนดคุณลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ (Unit specification) จานวน
10 หน่ ว ย ตามรูป แบบการสอนกลยุ ทธ์ การเรีย นภาษา การสร้า งแบบทดสอบความสามารถในการฟั ง -พู ด
ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการ
สอน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ 1) กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 2) กาหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้
3) กาหนดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเรียนรู้ 4) กาหนดการประเมินผลการเรียนรู้ 5) สร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ และ 6) ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ดังนี้
1. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความจาเป็นของผู้เรียนในระยะ
ที่ 1 มากาหนดเป้าหมายหลั กในการพัฒนาความสามารถในการฟัง -พูด และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งการ
กาหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรมี 2 ด้าน ได้แก่ 1) จุดประสงค์ด้านความรู้ (Knowledge: K) คือ ความสามารถ
ในการฟังเพื่อความเข้าใจ การใช้หน้าที่ภาษาพูดสื่อสาร และ 2) จุดประสงค์ด้านกระบวนการเรียนรู้ (Process:
P) คือ การใช้กลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูด
2. กาหนดเนื้อหาสาระเรียนรู้ โดยนาผลที่ได้จากการศึกษาความจาเป็นของผู้เรียนในระยะที่ 1 มา
ใช้ในการกาหนดเนื้อหา ซึ่งผู้วิจัยศึกษาเอกสารตารา หนังสือความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สื่อวีดีทัศน์ภาษาอังกฤษที่
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต บทความ และเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลอาเซียน โดยพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาและดัดแปลง
ให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับ ความสามารถทางภาษาของผู้เรียน และคานึงถึงความสอดคล้องกับแนว
เรื่องการสอนภาษา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) สาหรับผู้เรียนในระดับ
B1 (ระดับปานกลาง)
3. กาหนดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอนกลยุทธ์ การเรียน
ภาษา มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยการสอนคาศัพท์ ประโยคแสดงหน้าที่ภาษา
ในการสื่อสาร การใช้กลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูด ในกิจกรรมเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยนากรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้
ศึกษาสังเคราะห์มาจากรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาของนักวิชาการและนักการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อาทิ
Oxford (1990) Dornyei (1995) และ Grenfell และ Harris (1999) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบขั้นสอน
ของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาในวิจัยนี้ มี 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นสร้างความตระหนัก (Awareness raising) ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักเห็นความสาคัญและ
ประโยชน์ของกลยุทธ์การเรียนภาษา ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ตนเองเคยใช้และมี ผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเทคนิค
วิธีการที่เคยใช้ได้ผลและช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น
ขั้นก่อนฟัง (Pre-listening) สร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนการฟัง ตามแนวคิดอภิปัญหา
(Metacognition) โดยปูพื้นฐานความเข้าใจให้กับผู้เรียน ได้แก่ การสอนคาศัพท์สาคัญจากบทฟัง การสังเกต
รูปภาพประกอบ การใช้คาถามนา (Guiding questions) เพื่อคาดการณ์เนื้อหาที่จะได้ฟัง ร่วมกันอภิปราย และ
ตั้งจุดประสงค์ในการฟัง เป็นการคาดหวัง สิ่งที่ต้องการจะฟัง ผู้สอนสนับสนุนให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ
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เนื้อหาล่วงหน้า เชื่อมโยงประสบการณ์และความรู้เดิมที่มี และนาเสนอการใช้กลยุทธ์การฟังภาษาอังกฤษที่เป็น
ประโยชน์ต่อการฟังเพื่อความเข้าใจ
ขั้นฝึกฟัง (Listening practice) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกใช้กลยุทธ์การฟังที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด
ความเข้าใจในการฟังยิ่งขึ้น ในกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ สามารถตีความและสร้างความหมายจนเกิดความเข้าใจใน
การฟัง เช่น กิจกรรมตอบคาถาม ฟังและเลือกคาตอบ อภิปรายร่วมกันและยืนยันความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
ขั้นศึกษาภาษา (Language focus) ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์กฎไวยากรณ์ทางภาษาที่ได้ยินจาก
บทฟัง เพื่อนาไปใช้ในการพูดสื่อสาร โดยสังเกตรูปแบบภาษาที่ใช้ (Noticing activities) เช่น รูปคาศัพท์ สานวน
คาพูด ประโยคที่แสดงหน้าที่ทางภาษา การใช้เสียงหนักเบา และนาเสนอการใช้กลยุทธ์การพูดที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพูดสื่อสารในกิจกรรมเรียนรู้ต่อไป
ขั้นฝึกพูด (Speaking practice) เมื่อผู้เรียนมีความรู้ด้านเนื้อหาสาระจากเรื่องที่ฟังไปแล้ว และ
มีความรู้ในการใช้ภาษา รวมถึงกลยุทธ์ในการพูดสื่อสาร จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝนการพูดสื่อสารในกิจกรรม
บทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมกลุ่ม
ขั้น น าไปใช้ สื่ อสาร (Language production) ในขั้น สุ ด ท้ า ยมี เป้ า หมายให้ผู้ เ รีย นแสดง
ความสามารถในการพูดสื่อสาร (Performance) หลังจากได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมแล้ว โดยใช้กิ จกรรม
บทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมคู่ และร่วมกันอภิปรายหลังกิจกรรม
4. กาหนดการประเมินผลความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน 2 ส่วน คือ 1) การ
ประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน (Formative evaluation) โดยใช้แบบฝึกหัด ความเข้าใจในการฟังชนิด
ปรนัย 10 ข้อ และการแสดงบทบาทสมมติเป็นรายคู่ 1 สถานการณ์ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
5 ด้าน คือ ความคล่องแคล่ว ความเข้าใจ ความถูกต้อง ความสาเร็จของงาน และการใช้ภาษาท่าทาง รวมคะแนน
เก็บประจาหน่วยละ 35 คะแนน ซึ่งคะแนนเก็บประจาหน่วยทั้งหมดนาไปใช้หาค่าประสิทธิภาพรูปแบบการสอน
ให้ได้ตามเกณฑ์ 75 (E1) และ 2) การประเมินผลหลังการเรียนการสอน (Summative evaluation) โดยใช้
แบบทดสอบ 4 ตอน ได้แก่ การสรุปเรื่องที่ฟัง (Summarizing) บทบาทสมมติ (Role play) การตอบคาถาม
(Quiz) และ ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 90 ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันสาหรับการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนนาไปใช้ในการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอน ให้ได้ตามเกณฑ์ 75 (E2)
5. สร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ รู ป แบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย น
ภาษาต่างประเทศ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert
scale คือ เรียงลาดับจากความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลาดับ มีรายการ
ประเมิน จานวน 21 ข้อ โดยใช้องค์ประกอบของการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
สอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบประเด็นของรายการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมิน และด้านการใช้สื่อการสอน
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6. ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา โดยผู้วิจัยนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เอกสารบทเรียนและสื่อการสอน 2) แบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 3) แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
รูป แบบการสอน ไปให้ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น ตรวจสอบประเมิ น ความสอดคล้ องความตรงเชิ ง เนื้ อหา
(Content validity) ผลจากการประเมินและวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ในช่วง 0.5-1 นอกจากนี้
ในส่วนของแบบทดสอบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ตอนที่เป็นข้อสอบปรนัย 30 ข้อ ผู้วิจัยได้นาไป
หาคุณภาพของข้อสอบโดยการหาค่าความยากง่าย (p) และอานาจจาแนก (r) ซึ่งพบว่าข้อสอบทุกข้ออยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.2-0.8 ถือว่าข้อสอบมีความเหมาะสม จากการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบการสอน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.90 เป็นแบบสอบถามที่
มีความน่าเชื่ อถือ ผลจากการตรวจสอบแสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมและสามารถนาไป
ทดลองใช้ในการศึกษานาร่องต่อไป
ขั้นที่ 2 การนาหลักสูตรที่ออกแบบไปศึกษานาร่อง (Pilot study) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนให้ได้
ตามเกณฑ์ 75/75 โดยการทดลองใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์ การเรียนภาษาต่างประเทศกับนักศึกษากลุ่มย่อย
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 10 คน (Small group tryout) จากการสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษานาร่องพบว่า
รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 78.63/76.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75
แสดงว่ารูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้ทดลองกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริง
ระยะที่ 3 การนารูปแบบการสอนไปทดลองใช้และประเมิน ผล (Implementation and
evaluation)
การทดลองใช้ รูป แบบการสอนกลยุท ธ์ การเรีย นภาษาต่ า งประเทศกับนั กศึกษากลุ่ มตั วอย่า งจริง
จานวน 30 คน ใช้เวลาในการทดลอง 40 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอนด้วยตนเอง
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน และนามาวิเคราะห์ เพื่อสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1) เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
จริง 30 คน โดยการทดสอบค่า t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน และคานวณขนาดของผล (Effect size) จากการ
วิเคราะห์ผลต่างของคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอน และ 2) วิเคราะห์ความพึงพอใจ
ที่มีต่อรูปแบบการสอนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจริง 30 คน โดยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามวิธีของลิเคิร์ท ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 4.50 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 2.50 – 3.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย และ 1.00 – 1.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อ
เสริ ม สร้ า งความสามารถในการฟั ง -พู ด ภาษาอั ง กฤษ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เป็ น รายข้ อ ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. การศึ ก ษาความจ าเป็ น ของผู้ เ รี ย น 3 ด้ า น คื อ ความสามารถในการฟั ง เพื่ อ ความเข้ า ใจ
ความสามารถในการพูดสื่อสาร และความรู้อาเซียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษาประเมินตนเองโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ พบว่ารูปแบบ
การสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 76.79/78.40
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75
3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็นข้อย่อย
ดังนี้
3.1 ผลจากการเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่า t
คะแนน
ขนาดของ
ความสามารถในการฟัง-พูด
SD
t
p
x
เต็ม
ผล (d)
ก่อนเรียน
90
47
8.37
26.77 0.00
4.83
หลังเรียน
90
71
5.71
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการฟัง -พูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลังเรียน (x=71, SD=8.37) สูงกว่าก่อนเรียน (x=47, SD=5.71) และผลการเปรียบเทียบคะแนนด้วย
การทดสอบค่า t พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรีย น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 (t=26.77, p=0.00) และมี ขนาดของผล เท่ า กับ 4.83
แปลผลได้ว่ามีขนาดของผลใหญ่มาก
3.2 ผลจากการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รู ปแบบการสอน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่า t
คะแนน
ขนาดของ
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
SD
t
p
x
เต็ม
ผล (d)
ก่อนเรียน
10
4.12
1.11
29.76 0.00
5.43
หลังเรียน
10
7.76
1.22
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของนักศึกษาหลังเรียน
(x=4.12, SD=1.11) สูงกว่าก่อนเรียน (x=7.76, SD=1.22) และผลการเปรียบเทียบคะแนนด้วยการทดสอบค่า t
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (t=29.76, p=0.00) และมีขนาดของผล เท่ากับ 5.43 แปลผลได้ว่ามีขนาดของผลใหญ่มาก
3.3 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ป แบบการสอนกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย น
ภาษาต่า งประเทศที่ ผู้ วิจั ยสร้า งขึ้น พบว่า นั กศึก ษามี ความพึง พอใจอยู่ ในระดั บมาก โดยคะแนนประเมิน ใน
ภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษา
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการใช้สื่อการสอน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (x=4.53, SD=0.50) และรองลงมาตามลาดับ
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (x=4.42, SD=0.49) ด้านการวัดและประเมินผล (x=4.41, SD=0.50) และ
ด้านเนื้อหาสาระ (x=4.41, SD=0.54) ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
สรุปและอภิปรายผล
1. รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้นมีประสิทธิ ภาพอยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ผลจากการศึกษานี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คงศักดิ์ สังฆมานนท์ (2548) ซึ่งพบว่ารูปแบบการสอนทักษะการพูดที่มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ ดี ช่ ว ยให้ผู้ เรีย นมี ความสามารถในการพู ด ภาษาอัง กฤษเพิ่ ม ขึ้น และสอดคล้ อ งกับ ผลการศึกษาของ
อารีย์ ปรีดีกุล (2553) ที่พบว่าการพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการฟัง -พูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินงานพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษของ Brown (1995), Richards (2001), Nation และ
Macalister (2010) มาใช้เป็นแนวทางออกแบบขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน เริ่มจาก
การเก็บข้อมู ลความจาเป็ นของผู้เรียน (Learning needs) เพื่อทราบข้อมู ลพื้นฐานของผู้เรีย น 3 ด้ าน คือ
ความสามารถในการฟั ง เพื่ อความเข้า ใจ การใช้ หน้ า ที่ ภาษาพู ด สื่ อสาร และหัว ข้อความรู้เ กี่ย วกับ อาเซี ย น
เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Design and development) โดยกาหนดกรอบ
รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ สร้างเป็นบทเรียนและสื่อการสอน รวมทั้งเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอน ผ่านการตรวจสอบประเมินคุณภาพเรียบร้อยแล้ว จึงนาไปใช้ ในการทดลอง
ศึกษานาร่องเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนก่อนนาไปทดลองใช้จริง เมื่อพบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดี จึงนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ดังนั้น รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศนี้ จึงมี
ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากการดาเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรการ
สอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดทฤษฎีที่เสนอแนะไว้ดังกล่าวข้างต้น
2. นักศึกษามีความสามารถในการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าขนาดของผลใหญ่มาก เนื่องจากผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการสอน โดยนาข้อมูล ความ
จาเป็นของผู้เรียนมาใช้เป็นแนวทางการออกแบบและพัฒนา ทาให้รูปแบบการสอนมีหัวข้อและเนื้อหาสาระการ
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เรียนรู้สอดคล้องตรงกับความจาเป็นของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถใน
การฟัง -พูด ภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการเตรีย มความพร้อมให้กับผู้ เรีย นก่อนการฟัง ตามแนวคิดอภิปั ญญา
(Metacognition) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนคาดการณ์สิ่งที่จะได้ฟัง (Harmer, 2007) อาทิ การสอนคาศัพท์สาคัญ
การคาดเดาจากภาพ ชื่อเรื่อง คาถามนาทาง และการสอนกลยุทธ์การฟัง ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
การฟังมากขึ้น (Oxford, 1990) ทั้งนี้ รูปแบบการสอนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวคิด
การสอนทักษะการฟังว่า ผู้เรียนควรได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการฟัง เพื่อให้ผู้เรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ฟัง
ให้มากที่สุด (Wier, 1993) เช่น การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง การนาเสนอกลุ่มคาศัพท์ที่คัดเลือกมาจากบท
ฟัง การคาดการณ์เรื่องที่จะฟังหรือคาศัพท์ที่จะได้ยิน การดูรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะฟัง เมื่อผู้เรียนมีความ
พร้อมจึงให้ผู้เรียนฝึกฟังและทาแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นจึงศึกษากฎการใช้ภาษา อาทิ ประโยค
สื่อสาร (Expression) การใช้โทนเสียง เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาพูด และกลยุทธ์การพูด เพื่อเตรียมความรู้ทาง
ภาษาก่อนนาไปใช้ในการฝึกพูดสื่อสาร ตามแนวคิดการสอนทักษะพูดของ Rost และ Ross (1991), Amin และ
คณะ (2011) ว่าผู้เรียนควรได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมพูด เมื่อผู้เรียนมี ความพร้อมจึงให้ฝึกพูดใน
กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกลุ่ม หลังจากนั้น จึงให้ผู้เรียนนาความรู้ภาษาพูดไปใช้ในการแสดงบทบาทสมมติเป็น
รายคู่ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการสอนเริ่มจากการฟังไปสู่การพูด และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ก่อน จึงให้ผู้เรียนนาความรู้ทางภาษาและกลยุทธ์การเรียนไปฝึกฝนในกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ O’Malley และคณะ (1989) และ Dornyei (1995) ที่พบว่าผู้เรียนที่
ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษามีความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น
3. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และมีค่าขนาดของผลใหญ่มาก เนื่องจากผู้วิจัยนาผลจากการวิเคราะห์ ความจาเป็นของผู้เรียนด้านหัวข้อ
สาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียน มาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่เป็นการบู รณาการสอนภาษาอังกฤษกับ
เนื้ อหาสาระอาเซี ย น โดยใช้ รูป แบบการสอนกลยุ ท ธ์ การเรีย นภาษาต่ า งประเทศ และการด าเนิ น งานตาม
กระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นาอย่ า งมี ร ะบบ และเป็ น ขั้น ตอนตามรู ป แบบการสอน ที่ ส ร้ า งขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของสุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ (2556) เมื่อนักศึกษาได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ใช้เนื้อหาสาระอาเซียน
ทาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้น และการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมบทบาทสมมติเป็น
กิจ กรรมกลุ่ ม และคู่ เพื่ อน าความรู้เกี่ย วกับ อาเซี ย นมาใช้ ในการพู ด สื่ อสาร สอดคล้ อ งกับ ผลการศึกษาของ
วัฒนา ปาลโมกข์ (2557) ที่พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษาเพิ่มขึ้นหลังเรียนโดยใช้กระบวน
การกลุ่ม
4. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา โดยภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด คือ ด้านการใช้สื่อการสอน อาจเป็นผลมาจากผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนและสื่อการสอน ที่เน้น
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยมีเนื้อหาสาระอาเซียนที่ผู้เรียนสนใจและต้องการเรียนรู้
เพิ่ ม ขึ้ น การสอนกลยุ ท ธ์ ก ารฟั ง และกลยุ ท ธ์ ก ารพู ด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ แ ละสื่ อ การสอนอย่ า งเหมาะสม เช่ น
ภาพประกอบ สื่อเสียงและวีดีทัศน์ มีความสมจริงและหลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมา ชั้นอินทร์งาม
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(2557) พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่ใช้สื่อประสมในกิจกรรมการสอนพูดภาษาอังกฤษ และผู้เรียนมี
ความสามารถในการพูดสื่อสารเพิ่มขึ้น และงานวิจัยของยุพดี หินเธาว์ (2550) ว่าการใช้สื่อวีดีทัศน์สมจริง
ประกอบการสอนทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการฟังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม นักศึกษามีความพึงพอใจเป็นลาดับ
สุดท้าย คือ กิจกรรมการพูดสื่อสาร อาจเป็นเพราะผู้ วิจัยออกแบบกิจกรรมในขั้นการฝึกพูด และขั้นการนาไปใช้
โดยเน้นกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติในทุกหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน
อาทิ Brown (2001), Richards (2001) และ Harmer (2007) ว่าควรออกแบบและจัดกิจกรรมสื่อสารให้มีความ
หลากหลายและเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาในหลายสถานการณ์อย่างมีความหมาย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เนื่ องจากการพัฒ นารูป แบบการสอนกลยุท ธ์การเรียนภาษาต่ างประเทศในครั้งนี้ พบว่ าเป็ น
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพดี สามารถเสริมสร้างความสามารถในการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ และความรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ได้ และนักศึกษายังมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนเป็นอย่างมาก จึงนับว่ารูปแบบการสอน
ที่เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้สอนสามารถนาไปใช้ในการสอนในสถาบันระดับอุดมศึกษาได้
2. การสอนตามรูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษา ใช้เวลาในการสอนคาบเรียนละ 4 ชั่วโมง
รวมระยะเวลา 40 ชั่วโมง ผู้สอนควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม โดยคานึงถึงระดับความสามารถของนักศึกษาในชั้น
เรียนที่มีความแตกต่างกัน เช่น อาจเพิ่มระยะเวลาในการฝึกฟังให้มากขึ้น การสอนคาศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยและทา
แบบฝึกหัดก่อนการฟัง การอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมอย่างละเอียดให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
ถูกต้อง
3. การสอนกลยุทธ์การเรียนภาษานั้น ผู้สอนควรศึกษาและเข้าใจวิธีการใช้กลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์
การพูด เพื่อสามารถนาเสนอและสาธิตการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาให้กับผู้เรียนได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผู้สอน
เป็นต้นแบบ (Model) ให้กับผู้เรียนในการนากลยุทธ์การเรียนภาษาไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการฟังและการพูด
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝนใช้กลยุทธ์การฟังและการพูดอย่างเหมาะสมจนทาให้เกิดเป็นทักษะต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ด้านการออกแบบวิจัย ผู้วิ จัยเสนอแนะว่าควรทาการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแตกต่า ง
ออกไปจากการวิจัยในครั้งนี้ เช่น การใช้แผนการวิจัยเป็นการทดลองแบบ 2 กลุ่มหรือมากกว่า คือ มีกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากทดลองใช้รูปแบบการสอน หรือการ
เปรี ย บเที ย บกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถแตกต่ า งกั น เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นว่ า กลุ่ ม เก่ ง มี
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แตกต่างกับกลุ่มอ่อนอย่างไร เมื่อทดลองใช้รูปแบบการสอน
2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้รูปแบบการสอนกลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศ ที่มีลักษณะ
บูรณาการทักษะเพื่อการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ หรือบูรณาการเนื้อหาสาระอื่น เช่น คุณธรรมจริยธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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3. ด้านการพัฒนาสื่อการสอน เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยนี้พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านการใช้
สื่อประกอบการสอนในระดับมากที่สุด ดังนั้น งานวิจัยต่อไป จึงควรศึกษาวิจัยและพัฒนาสื่อผสม (Multimedia)
ที่เป็นสื่อการสอนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้กลยุทธ์การฟังและกลยุทธ์การพูด เพื่อพั ฒนาทักษะการฟังและ
การพู ด สื่ อสาร โดยการน าสื่ อการสอนหลายๆ ประเภทมาใช้ ร่ว มกัน เช่ น ภาพถ่ า ย ภาพเคลื่ อนไหว เทป
บันทึกเสียง วีดีทัศน์ ให้มีความสมจริงกับสถานการณ์สื่อสารมากที่สุด
เอกสารอ้างอิง
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