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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน (Keith
Johnson) (2) เพื่อศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถใน
การฟังกับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์น
สัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส ที่เรียนในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำานวน 42 คน ซึ่งได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า
(1) นักเรียนมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด
ของ คีธ จอห์นสัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนมีความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
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ตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษกับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
สัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำาสำาคัญ : วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน ความสามารถในการฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ
ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to examine the English listening ability of Mathayomsuksa 1 students after being trained based on Keith Johnson’s Communicative Approach, (2) to examine the English speaking ability of Mathayomsuksa 1 students after
being trained based on Keith Johnson’s Communicative Approach, and (3) to examine the
correlation level between the English listening and speaking abilities of Mathayomsuksa 1 students. The purposively selected research sample consisted of 42 Mathayomsuksa 1 students
at Darussalam School, Narathiwat province, being enrolled in the second semester of the 2008
academic year. The research was an experimental with one group pre - test and post - test
design. The research data were analyzed using mean, percentage, standard deviation and
t - test. The main research findings were as follows: (1) the listening ability of the students
after being trained was higher than before being trained at the statistically significant level
of .05, (2) the speaking ability of the students after being trained was higher than before being trained at the statistically significant level of .05, and (3) the positive correlation between
English listening and speaking abilities was found at the statistically significant level of .01.
Keywords : Keith Johnson’s Communicative Approach, English Listening - Speaking Abilities
บทนำา

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ทำาให้ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มี
อิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างมากในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม คน
ไทยรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการงาน อาชีพ
ความบันเทิง และอื่นๆ ในชีวิตประจำาวัน ถือได้ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่พลเมือง โลกสามารถติดต่อถึงกัน
ได้ในเวลาอันรวดเร็วโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลหนึ่งที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน (กองวิจัยทางการศึกษา,2542)
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ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาต่างประเทศที่แพร่หลายที่สุด เป็นภาษาที่ใช้กันในยุคของโลกไร้พรมแดน (Crystal
David, 2000 ) อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะนำาไปสู่ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ (เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง, 2540)
ประเทศไทยได้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมายาวนาน รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาของ
การพัฒนาความสามารถทางภาษาของคนไทย และพยายามที่จะปรับปรุงให้มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยสามารถรับและสื่อสาร ให้
มีความรู้ความความสามารถในด้านสารสนเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (กรมวิชาการ, 2543) แต่พีรพงศ์ สุขแก้ว
(2548) ได้กล่าวถึง ผลการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ ยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควรโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในทักษะฟัง - พูด ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดีเท่าที่ควร
เนื่องจากการสื่อสารในชีวิตประจำาวันนั้นถือว่า การฟังเป็นทักษะรับสารที่สำาคัญและใช้กัน
มากเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ทักษะอื่น ๆ จึงเป็นทักษะแรกที่ต้องมีการสอน เพราะผู้พูดต้องฟังให้เข้าใจ
ก่อน จึงจะมีความสามารถในการพูดโต้ตอบ (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2537) ซึ่งตรงกับ โบเว็น, แมดซัน และ
ฮิลเฟอตี (Bowen, Madsen and Hilferty, 1985) ที่กล่าวว่า ความเหมาะสมในการจัดอันดับการเรียนรู้
ทักษะทางภาษาของผู้เรียนภาษาที่สอง คือ อันดับแรกทักษะการฟัง อันดับที่สองทักษะการพูด หลังจากนั้นก็
เป็นทักษะการอ่านและการเขียน และ มอร์เลย์ (Morley, 2001) ก็ได้กล่าวถึงการใช้ทักษะการฟังของคนเราว่ามี
มากกว่าทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน กล่าวคือ ในชีวิตประจำาวัน คนเราใช้การฟังเป็น 2 เท่าของการพูด
4 เท่าของการอ่าน และมากกว่า 5 เท่าของการเขียน วาทินี ศรีแปะบัว (2538) ได้กล่าวถึง การสอนทักษะการ
ฟังและทักษะการพูดว่าเป็นทักษะที่ควรฝึกควบคู่กันไป ผู้สอนมักจะพบปัญหาการขาดทักษะทางด้านการฟังพูด เนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร ด้วยพื้นฐานความสามารถทาง
ด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่แตกต่างกันเนื่องจากผู้เรียนมาจากต่างโรงเรียน
และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฟัง-พูดภาษาอังกฤษครูผู้สอนเลือกเนื้อหา กิจกรรม สื่อ และการ
ประเมินที่ยังไม่เหมาะสมกับการฝึกผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านการฟัง - พูด จากปัญหาการขาดทักษะ
ทางด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ผู้สอนภาษาอังกฤษควรให้ความสำาคัญแก่ทักษะการฟัง-พูดให้มากขึ้น โดยมุ่ง
เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามที่ สุมิตรา อังวัฒนกุล
(2537) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนซึ่งเป็นวิธีที่สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ วิธี
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ซึ่งเป็นวิธีสอนที่เน้นในเรื่องการใช้ภาษาในการ
สื่อสารและการสื่อความหมาย เช่นเดียวกับ จอห์นสัน (Johnson Keith, 1982) ได้กล่าวถึง รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้หลักการ 5 ประการ คือ 1) หลักการถ่ายโอนข้อมูล 2)
หลักการของช่องว่างระหว่างข้อมูล 3) หลักการการประสานต่อ 4) หลักการการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบ
หมาย และ 5) หลักการตรวจความถูกต้องของเนื้อหา ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำาแนวคิดดังกล่าวมาเป็น
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แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนเพื่อให้มีความสามารถทางด้าน
การฟัง - พูดที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้น และนำาแนวคิดของ แวลเล็ท และ ดิสิค (Valette and Disick, 1972) เป็น
แนวในการแบ่งระดับความสามารถในการฟังและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 5 ระดับ คือ (1) ระดับ
กลไก (mechanical skill) (2) ระดับความรู้ (knowledge) (3) ระดับการถ่ายโอน (transfer) (4) ระดับการ
สื่อสาร (communication) และ (5) ระดับวิพากษ์วิจารณ์ (criticism) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารในชีวิต
ประจำาวันได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธี
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธี
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถในการฟังและความสามารถในการพูดภาษา
อังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน
ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาความสามารถในการฟัง - พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดลองโดยกำาหนดแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง
การทดลอง (One - Group Pretest - Posttest Design)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดารุสสาลาม
จังหวัดนราธิวาส ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ที่กำาลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจำานวน 1
ห้องเรียน จำานวนนักเรียน 42 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน จำานวน 10 แผน ใช้สอนแผนละ 2 คาบ รวมทั้งหมด
20 คาบ คาบละ 40 นาที เป็นเวลา 10 สัปดาห์
2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษก่อนเรียน-หลังเรียน มีลักษณะแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ
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3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียน-หลังเรียน มีลักษณะแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ
4. แบบประเมินความสามารถในการฟัง-พูดในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
กำาหนดเกณฑ์การประเมินแบบรูบริค 4 ระดับ จำานวน 10 ข้อ
การดำาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทำาการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง
ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
2. ดำาเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยสอนกลุ่มทดลอง
ด้วยตนเอง รวมระยะเวลา 10 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 14 มีนาคม พ.ศ. 2552
3. ดำาเนินการประเมินการฟัง - พูดภาษาอังกฤษด้วยแบบประเมินการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ
ในระหว่างการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 10 แผน จำานวนการประเมิน 10 ครั้ง
4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยทำาการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มทดลอง ด้วยแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการฟังภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลไปทำาการวิเคราะห์ต่อไป
5. วิเคราะห์ผลจากคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางการฟังภาษาอังกฤษ แบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน และนำามาเปรียบเทียบ โดยวิธีทาง
สถิติ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. นักเรียนมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อ
สารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นผล
มาจาก
1.1 การจัดกิจกรรมการฟังภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตาม
แนวคิดของ คีธ จอห์นสัน เป็นการนำากิจกรรมการฟังที่ให้นักเรียนได้ฟังแล้วมีการตอบสนอง เช่น ฟังแล้วพูดฟังแล้วอ่าน หรือฟังแล้วเขียน จะทำาให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับ
การฟังในชีวิตประจำาวัน อันจะก่อให้เกิดความสามารถในการฟังมากขึ้น ดังคำากล่าวของ ฮาร์เมอร์ (Harmer,
2546) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการฟัง ควรกระตุ้นให้นักเรียนตอบสนองต่อเนื้อหาของสิ่งที่ฟังด้วย ซึ่งวิธีสอน
เพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน ที่เน้นกิจกรรมการฟัง จึงทำาให้นักเรียนมี โอกาสได้ฟังมากขึ้น
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ได้ฝึกทักษะในการฟังส่งผลให้นักเรียนเกิดความสามารถในการฟังเพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากการเรียนรู้การใช้คำาศัพท์
ไปสู่การใช้ประโยค ทำาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้คำาศัพท์ต่าง ๆ เริ่มจากการฟังและออกเสียงคำาและ
ประโยค การอ่าน การเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการสื่อสาร พบว่า เป็นระดับที่ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ( = 4.21, SD. = 0.75) คิดเป็นร้อยละ 70.16 และมีผลต่าง ( = 2.38, SD. = 39.66) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
การที่ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถฟั ง บทสนทนาแล้ ว พู ด ตอบคำ า ถามหรื อ สามารถนำ า คำ า และ
ประโยคที่ได้จากการสนทนาไปใช้ในการพูดถามตอบในชีวิตจริงได้เท่ากับเป็นกิจกรรมการฝึกที่ผสมผสาน
ทักษะการฟังร่วมกับทักษะอื่น ๆ (integrated skills) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมที่เน้นการบูรณาการ ดัง
คำากล่าวของ กองวิจัยทางการศึกษา (2542) ที่ว่า ในการสอนแต่ละครั้ง ควรเน้นการบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ คือ
ฟัง พูด อ่านและเขียน เช่น ฟังแล้วพูด ฟังแล้วอ่าน ฟังแล้วเขียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการฟังย่อมทำาให้เกิด
การเรียนรู้ในการใช้ภาษา ที่ส่งผลให้เกิดความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน
ระดับความสามารถ
ในการฟังภาษาอังกฤษ
1. กลไก
2. ความรู้
3. ถ่ายโอน
4. การสือ่ สาร
5. วิพากษ์วจิ ารณ์
รวม

คะแนน
เต็ม
9
7
10
6
8
40

คะแนนก่อนเรียน
SD. ร้อยละ
2.80 0.83 31.11
2.42 0.66 34.57
2.85 0.71 28.50
1.83 0.62 30.50
2.00 0.62 25.00
11.92 0.70 29.80

คะแนนหลังเรียน
SD. ร้อยละ
5.26 1.01 58.44
4.80 0.91 68.57
5.45 1.06 54.50
4.21 0.75 70.16
4.07 0.89 50.87
23.80 0.92 59.50

ผลต่างคะแนน
ร้อยละ
2.46 27.33
2.38 34.00
2.60 26.00
2.38 39.66
2.07 25.87
11.88 27.50

1.2 การจัดกิจกรรมการฟังภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฟังและใช้ภาษา ดังคำากล่าวที่เกี่ยว
กับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ ฮาร์เมอร์ (Harmer, 2546) ที่ว่า ผู้เรียนมีโอกาสสัมผัสการใช้ภาษาได้ยิน
ได้ฟัง เห็นการใช้ภาษา และมีโอกาสได้ใช้ภาษามากขึ้น ซึ่งหัวใจสำาคัญของการสอนที่เน้นการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร คือ การกระตุ้นการใช้ภาษา ทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้ในการฟังภาษาหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการฟังสำาเนียง
ของเจ้าของภาษาจากสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น เสียงจากเทป ซีดี เป็นต้น
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการฟังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน
ความสามารถในการฟัง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N
42
42

11.92
23.80

SD.
0.70
0.92

t
30.09*

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า จากการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนเพื่อการสื่อสารตาม
แนวคิดของ คีธ จอห์นสัน และทำาแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำานวน 42 คน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษหลังเรียน( = 23.80, SD.= 0.92)
สูงกว่าก่อนเรียน ( = 11.92, SD. = 0.70) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการฟังระดับวิพากษ์วิจารณ์ต่ำาสุด
( = 4.07, SD. = 0.89) คิดเป็นร้อยละ 50.87 ซึ่งความสามารถในระดับนี้ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการฟัง
เช่น ฟังแล้วเข้าใจถึงขั้นสามารถตอบคำาถามเกี่ยวกับความหมายแฝง และฟังบทสนทนาแล้วเลือกสถานการณ์
ได้ แต่ด้วยเหตุที่ผู้เรียนคุ้นเคยกับเสียงของผู้สอนมากกว่าสำาเนียงของเจ้าของภาษา ผู้เรียนฟังแล้วอาจจะไม่
เข้าใจบทฟังเท่าที่ควร จึงเป็นผลทำาให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยซึ่งแสดงความสามารถในระดับนี้ต่ำาสุด
2. นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อ
สารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นผลมา
จาก
2.1 การจัดกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตาม
แนวคิดของ คีธ จอห์นสัน เป็นการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นระบบ มี 3 ขั้นตอน และสอดแทรกหลักการ 5
ประการอย่างเหมาะสม โดยเริ่มจากขั้นตอนแรก คือ การนำาเสนอ ขั้นตอนที่สอง คือ การฝึก โดยมีหลักการถ่าย
โอนข้อมูล หลักการของช่องว่างระหว่างข้อมูล หลักการประสานต่อ หลักการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
และหลักการตรวจความถูกต้องของเนื้อหา และขั้นตอนที่สาม คือ การนำาไปใช้ โดยการบูรณาการทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การร้อง
เพลง และการทำาแบบฝึกหัด ดังนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้สอดคล้องกับคำากล่าวของ ไบแอ็น (Byrne, 1991) คือ
ขั้นตอนการสอนดังกล่าวควรประกอบกับบทบาทที่สำาคัญของผู้สอนที่มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้
กับผู้เรียน ให้การชี้แนะ และควบคุมการดำาเนินกิจกรรม ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้ฝึกการใช้ภาษาอย่างเป็นขั้นตอน
ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยเหตุในขั้นการนำาเสนอนั้นมีความสำาคัญ ได้แก่
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การเรียนรู้คำาศัพท์และประโยค ผู้เรียนได้ฝึกฟังหลาย ๆ ครั้ง จนมีความสามารถในการแยกแยะคำาต่าง ๆ ที่
ได้ยิน ซึ่งเป็นเหตุทำาให้ผู้เรียนมีความสามารถในฟังในระดับกลไกสูงสุด ( = 5.35, SD. = 1.03) คิดเป็นร้อย
ละ 66.87 และมีผลต่างสูงสุดเช่นกัน ( = 2.88, SD. = 1.03) คิดเป็นร้อยละ 36.00 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน
ระดับความสามารถ
ในการฟังภาษาอังกฤษ
1. กลไก
2. ความรู้
3. ถ่ายโอน
4. การสือ่ สาร
5. วิพากษ์วจิ ารณ์
รวม

คะแนน
เต็ม
8
8
8
8
8
40

คะแนนก่อนเรียน
SD. ร้อยละ
2.47 0.83 30.87
2.40 1.06 30.00
2.35 0.90 29.37
2.23 0.79 27.87
2.00 0.76 25.00
11.47 0.86 28.67

คะแนนหลังเรียน
SD. ร้อยละ
5.35 1.03 66.87
5.00 1.03 62.50
4.95 1.03 61.87
4.85 0.92 60.62
4.50 1.01 56.25
24.66 1.00 61.65

ผลต่างคะแนน
ร้อยละ
2.88 36.00
2.60 32.50
2.60 32.50
2.62 32.75
2.50 31.25
13.19 32.97

2.2 การจัดกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตาม
แนวคิดของ คีธ จอห์นสัน เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาตามสถานการณ์จริงมาก
ที่สุด มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุภัทรา อักษรานุเคราะห์
(2540) ที่ว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นการสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกับจุด
ประสงค์ที่ตนเองต้องการ ส่งเสริมให้มีการแสดงออกทางภาษาโดยใช้สถานการณ์ต่าง ๆ เข้าช่วย ให้มีการ
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ซึ่งกันและกัน และแนวคิดของ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537) ที่ว่า ความรู้และความ
สามารถด้านศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างทางภาษาอย่างเดียว ไม่สามารถช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาที่เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการสื่อสารกับผู้อื่น การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นการใช้ภาษาระหว่าง
ผู้รับสารและผู้ส่งสารที่เป็นระบบระเบียบและมีจุดมุ่งหมาย มีองค์ประกอบต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
สื่อสารนั้นถูกต้องเหมาะสมทั้งทางด้านความหมายและรูปแบบของภาษา คือ การใช้ภาษาโดยเน้นหน้าที่ทาง
ภาษาในการสื่อความหมาย (Communicative function) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน
ความสามารถในการฟัง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N
42
42

SD.
0.86
1.00

11.47
24.66

t
23.33*

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า จากการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนเพื่อการสื่อสารตาม
แนวคิดของ คีธ จอห์นสัน และทำาแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำานวน 42 คน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน ( = 24.66, SD. = 1.00)
สูงกว่าก่อนเรียน ( = 11.47, SD.= 0.86) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ความสามารถในการพูดระดับวิพากษ์วิจารณ์ที่ผู้เรียนมี
คะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด คือ มีคะแนนเฉลี่ยที่ได้หลังเรียน ( = 4.50, SD. = 1.01) คิดเป็นร้อยละ 56.25 ซึ่งเป็น
ระดับที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องราวได้ และสามารถบรรยายเหตุการณ์ได้ อาจเป็นผลที่มา
จากการฝึกการแยกแยะคำาหรือเสียงอย่างเดียว โดยไม่เข้าใจความหมายและหน้าที่ทางภาษานั้น ทำาให้ผู้เรียนไม่
สามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์
อย่างไรก็ตามผลจากการประเมินความสามารถในการฟัง - พูดภาษาอังกฤษในระหว่างการ
ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้จำานวน 10 ครั้ง พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คะแนนความสามารถในการฟัง - พูดภาษาอังกฤษในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
ระหว่างเรียนครัง้ ที่

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย่

คะแนน
เฉลีย่ ร้อยละ

1
2
3
4
5

40
40
40
40
40

23.71
24.57
25.23
28.85
23.71

59.27
61.42
63.07
72.12
59.27

ค่าเบีย่ งเบน
ผลการประเมิน
มาตรฐาน
4.63
4.52
4.14
4.71
3.50

พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
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ตารางที่ 5 (ต่อ) คะแนนความสามารถในการฟัง - พูดภาษาอังกฤษในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้
การประเมิน
ระหว่างเรียนครัง้ ที่

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย่

คะแนน
เฉลีย่ ร้อยละ

6
7
8
9
10
เฉลีย่

40
40
40
40
40
40

22.85
26.85
31.52
26.85
26.19
26.03

57.12
67.12
78.80
67.12
65.47
65.07

ค่าเบีย่ งเบน
ผลการประเมิน
มาตรฐาน
2.19
4.31
2.85
4.04
3.58
3.64

พอใช้
พอดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้

ผลจากการประเมินการทำากิจกรรมแสดงให้เห็นถึงความไม่สม่ำาเสมอของพัฒนาการทางด้าน
การฟัง-พูด อาจเนื่องมาจากเนื้อหา บทสนทนา เป็นสถานการณ์ที่ไกลตัว ไม่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน หรือ
ไม่ใช่เหตุการณ์ในชีวิตประจำาวัน ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการฟัง-พูดในระยะเวลาสั้น ๆ ของผู้เรียน ไม่เพียง
พอที่จะทำาให้ผู้เรียนมีความสามารถตามประเด็นที่กำาหนด คือ การออกเสียง ความเข้าใจ คำาศัพท์ สำานวน
โครงสร้างภาษาเนื้อหา ความคล่องแคล่ว และการแสดงท่าทางน้ำาเสียงประกอบการพูด ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การฟัง - พูดภาษาอังกฤษนั้นจึงต้องใช้เวลาในการฝึกอย่างเหมาะสม
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ
จอห์นสัน มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษกับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสัมพันธ์กันในเชิงบวก
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก
3.1 การจัดกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตาม
แนวคิดของ คีธ จอห์นสัน เป็นกิจกรรมที่ฝึกเป็นคู่เน้นการทำางานเป็นกลุ่มซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกการ
ฟัง - พูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ผู้เรียนมีโอกาสได้ทำางานร่วมกัน ฝึกฝนร่วมกัน และการมีปฏิสัมพันธ์กัน
ทำาให้มีส่วนช่วยเหลือในการฝึกฝนซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2540) ที่ได้กล่าว
ถึงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนว่า ผู้สอนควรจัดให้ผู้เรียนได้ทำางานร่วมกัน และ
ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2544) ก็ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนการฟังให้แก่ผู้เรียนว่า จะต้องมีลักษณะที่ต่อเนื่อง
กันไป ฉะนั้นผู้เรียนก็จะต้องฝึกอย่างต่อเนื่องและมีความตั้งใจในการฝึกด้วย ดังที่ เจียรนัย พงษ์ศิวาภัย (2540)
กล่าวถึงผู้ฟังว่าจะต้องตั้งใจ ไม่กังวล และมีสมาธิ จะทำาให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่อง จับประเด็นสำาคัญ และถ่ายโอนสิ่งที่รู้
ให้คนอื่นฟังต่อไปได้ (transfer) สามารถจำาแนก วิเคราะห์สิ่งที่ฟังได้ รวมถึงสามารถตีความและวิจารณ์ได้
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3.2. การจัดกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตาม
แนวคิดของ คีธ จอห์นสัน เป็นกิจกรรมการสนทนาที่รวมกิจกรรมการฟังและการพูดเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการฟัง - พูดมากขึ้น สอดคล้องกับ ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2544) ที่ได้กล่าวถึงความสำาคัญ
ของการผสานทักษะการฟังและการพูดเข้าด้วยกันว่า การที่ผู้เรียนจะมีทักษะในด้านการพูด และสามารถนำาไป
ใช้สื่อความหมายได้นั้น จำาเป็นต้องมีทักษะในการฟังเป็นอย่างดี ฉะนั้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษา
อังกฤษควรฝึกรวมทั้งสองทักษะเข้าด้วยกัน จึงจะทำาให้เกิดความสามารถในการฟัง - พูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษและความสามารถในการพูดภาษา
อังกฤษในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวแปร
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ
1.00
0.46**

** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
0.46**
1.00

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 6 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.46 โดยมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน
สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านการนำาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการฟัง-พูด ควรที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกการฟังให้มากด้วยกิจกรรมที่หลาก
หลาย สอดคล้องกัน ต่อเนื่อง และน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะดังกล่าวขึ้นจริง
2. การใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการฟัง-พูดนั้นมีความสำาคัญมาก โดยเฉพาะสื่อที่เป็นเสียง
จากเทป แผ่นซีดี หรือเป็นภาพเคลื่อนไหว จากเทปบันทึกภาพ วิซีดี ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ควรเป็นสื่อทันสมัย
ที่อยู่ในความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด เพื่อให้
กิจกรรมน่าสนใจมากขึ้น
3. ในขั้นการนำาเสนอของครูผู้สอนเป็นขั้นตอนที่สำาคัญมาก หากนักเรียนไม่ได้ฝึกการใช้
ภาษาอย่างดี ถูกต้อง และมีความคล่องแคล่วแล้ว จะทำาให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ชำานาญ เกิดการลังเล
และไม่มั่นใจในการใช้คำาและประโยค จึงควรฝึกให้นักเรียนได้ทำากิจกรรมที่หลากหลาย สม่ำาเสมอ
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4. ในขั้นการฝึกที่ผู้เรียนฝึกเป็นคู่ (pair - work) ถ้านักเรียนในห้องเรียนมีจำานวนมาก
ผู้สอนอาจจะไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนได้ดีเท่าที่ควร ผู้เรียนบางคนอาจจะไม่มี
ความสนใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมจริง หรือผู้สอนสังเกตไม่ทัน อาจทำาให้ผู้เรียนขาดกำาลังใจในการฝึก ดังนั้นผู้
สอนต้องหาวิธีการอื่นเข้าช่วย เช่น คัดเลือกผู้เรียนด้วยกันเองให้เป็นผู้ช่วยสังเกต หรือการบันทึกภาพ การถ่าย
วิดีโอ เป็นต้น เพื่อดึงความสนใจในการฝึกของผู้เรียน
5. ในขั้นการนำาไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนต้องแสดงบทบาทของตนเองมากขึ้น เพราะผู้สอนเป็น
เพียงผู้ชี้แนะและดูแลความเรียบร้อย ดังนั้นผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานกับบทบาทของตนเอง มี
ความสนใจที่จะนำาเสนอและมีความกล้าที่จะแสดงออก จึงจะทำาให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยครั้งต่อไป
1. การนำาวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน เพื่อมาฝึกนักเรียน
ให้มีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษครั้งต่อไปนั้น ควรเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้น เพราะการฝึกในระยะ
สั้น ๆ จะทำาให้นักเรียนมีความสามารถที่ไม่คงทน
2. การนำาวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน มาใช้ในการ
วิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ควรที่จะเริ่มตั้งแต่ต้นภาค
การศึกษาที่ 1 เพราะผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง-พูดควบคู่กับทักษะอ่านและเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
3. การศึกษาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ตามแนวคิดของ คีธ จอห์นสัน ผู้วิจัยควรศึกษาภูมิหลังของนักเรียนในระดับชั้นที่จะทำาวิจัยเพื่อผู้วิจัยจะ
สามารถคัดเลือกเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
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