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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร
ของนักศึกษา และ 2) เปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการสอนภาษาแบบสื่อสารระหว่างนักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิง กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จานวน 44 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่เรียน
รายวิชากิจกรรมสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) แบบสอบถามทั ศ นคติ ต่ อ การสอนภาษาแบบสื่ อ สาร 2) แบบสั ม ภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลเชิงปริมาณนามารวบรวม
และวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบ independent t-test ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร
(คะแนนเฉลี่ย 79 คะแนน) และมีทัศนคติเชิงบวกกับแนวคิดการสอนแบบ CLT โดยเฉพาะมีทัศนคติ
ที่ดีอย่างยิ่งในด้านการทางานเป็นกลุ่มของผู้เรียน “ควรให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เห็นปัญหาในการเรียนรู้ของตนเอง รู้จักควบคุม จัดการ การทางานของตนเอง การทางานเป็นกลุ่ม
จึงเป็นวิธีจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียน” (ค่าเฉลี่ย 4.57) เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษา
ชายและนักศึกษาหญิงที่มีต่อการสอนภาษาแบบ CLT พบว่า ไม่แตกต่างกัน ผลจากการวิจัยครั้งนี้
แสดงถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษที่มีต่อแนวคิดการสอนภาษา
แบบ CLT ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นแสดงถึงความตระหนักและยอมรั บแนวคิดการสอนภาษาที่ส่งผลต่อ
____________________________________
1

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
Language Center, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
*
ผู้นิพนธ์ประสานงาน E-mail: tanagorn@vru.ac.th
1

104

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

การตัดสินใจนาไปปฏิบัติใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงของตนเอง และเสนอแนะว่าควรนา
ทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาครูต่อแนวคิดการสอนภาษาไปใช้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพ ส่งเสริมการบ่มเพะนักศึกษาให้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษมืออาชีพต่อไป
คาสาคัญ: ทัศนคติ การสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
ABSTRACT
The purposes of this study were to 1) investigate pre-service teachers’
attitudes towards CLT and 2) compare attitudes towards CLT between male and
female pre-service teachers. Data were collected from 44 fourth-year undergraduate
students enrolled in Activities for English Language Teaching course, during semester 1,
academic year 2020, at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal
Patronage, Pathum Thani. Research instruments consisted of 1) attitudes towards CLT
questionnaire 2) semi-structure interview questions and 3) participant observation.
Quantitative data gained from the sample were analyzed by descriptive statistics
including frequency, percentage, mean, standard deviation, and independent t-test.
Data gathered from interview and observation were analyzed by content analysis
technique.
The results of this study indicated that pre-service teachers held favorable
attitudes towards the principles of CLT (mean, 79 points). They strongly held favorable
attitudes towards the idea that “group work allows students to explore problems for
themselves, and thus have some measure of control over their own learning. It is therefore
an invaluable means of organizing classroom experiences” at highest level (mean, 4.57).

There was no statistically significant difference between males’ attitudes and females’.
Based on the findings, pre-service teachers expressed their knowledge of CLT principles
and were aware of the implementation in their language classrooms. The research
suggestion was given to emphasize pre-service teachers’ perception found in this study
in course design and development to enhance their professional competency.
Keywords: Attitudes, Communicative Language Teaching, Pre-Service Teachers
บทนา
ความสามารถในการสื่อสาร เป็นเป้าหมายสาคัญที่สุดของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ (Brown, 2007) แนวการสอนภาษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทั กษะ
การสื่อสารให้ กับ ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และเป็นที่นิยมอย่างแพร่ห ลายในปัจจุบัน คือ การสอนภาษา
แบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) ซึ่งเป็นแนวการสอนที่ส อดคล้ อ งกับ
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ความจ าเป็ น ของผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 ที่ ต้ อ งการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น สื่ อ กลางในการสื่ อ สาร
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษจึ ง ควรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในหลักการและแนวคิดของการสอนภาษาอังกฤษแบบ CLT สามารถเชื่อมโยงหลักการและแนวคิดไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ในสถานการณ์ชีวิตจริง
การสอนภาษาแบบสื่อสาร หรือ CLT หมายถึง แนวการสอนภาษาผ่านกิจกรรมเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีวัตถุประสงค์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างกัน
อย่างมีความหมาย ในชั้นเรียนมีกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย และมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
(Richards, 2006) แนวคิดการสอนแบบ CLT เริ่มมีขึ้นในช่วงปี 1970 โดย Hymes (1979) กล่าวถึง
แนวการสอนแบบสื่อสารว่ามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร (Communicative
Competence) ให้กับผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสารดังกล่าวเป็นความสามารถในการใช้ความรู้
ทางภาษาได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์สื่อสารต่าง ๆ ที่หลากหลาย ต่อมาการสอนแบบ CLT ได้รับ
ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายในชั้ น เรี ย นภาษาแทนการสอนแบบดั้ ง เดิ ม (Traditional Approach)
เนื่องจากมีแนวคิดมุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งด้านความถูกต้องและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา
สื่อสารให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งการสอนภาษาแบบดั้งเดิมให้ความสาคัญด้านกรอบเนื้อหาภาษาและ
การรอบรู้ไวยากรณ์ มากกว่าการใช้ภาษาสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์จริง บทบาทของ
ครูผู้สอนในชั้นเรียนแบบ CLT คือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารให้มากที่สุด ไม่ขัดจังหวะในขณะที่ผู้เรียนใช้ภาษา
สื่อสารแม้จะไม่ถูกต้อง คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้การสื่อสารประสบความสาเร็จ
เป็ น ผู้ ให้ ข้อมูล ทางภาษาและข้อมูล สะท้อนกลั บแก่ผู้ เรียน ใช้สื่ อจริงในชีวิตประจาวัน และสร้าง
บรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน ไม่ทาให้ผู้เรียนรู้สึกตึงเครียดระหว่างเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
สื่อสาร (Brown, 2007)
Brown (2007) อธิ บ ายแนวคิ ด ของการสอนแบบ CLT ว่ า การเรี ย นรู้ ภ าษาเกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการที่ ผู้ เ รี ย นพยายามใช้ ภ าษาสื่ อ สาร และมี คุ ณ ลั ก ษณะของการสอนที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
1) เป้าหมายของการสอน คือ ความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบทั้งหมด
ของทั ก ษะการสื่ อ สาร ได้ แ ก่ ความสามารถทาง ไวยากรณ์ (Grammatical Competence)
ความสามารถในการใช้ถ้อยคา (Discourse) ความสามารถในการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
(Sociolinguistic) และความสามารถในการใช้กลยุทธ์สื่ อสาร (Strategic) 2) ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนใช้
ภาษาในสถานการณ์สื่อสารจริง ใช้ภาษาอย่างแท้จริงตามหน้าที่ภาษา และมีจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร
3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วและมีความหมาย ไม่ติดอยู่ในกรอบเนื้อหาความถูกต้อง
ใช้ภาษาได้อย่างเข้าใจและประสบความสาเร็จในการสื่อสาร ช่วยเหลือและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่
ผู้เรียนเมื่อมีข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา 4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาสื่อสารจริงและสร้างสรรค์
ในบริบทนอกชั้นเรียน 5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ใช้กลยุทธ์ใน
การเรียนรู้ และพัฒนาตนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน (Autonomy) และ 6) ครูผู้สอน
มีบทบาทเป็ นผู้ส นั บสนุ น การเรีย นรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภ าษาสื่ อสารภาษาระหว่างกัน รวมทั้งมี
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ปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับครูผู้สอน ส่วนบทบาทของผู้เรียน คือ ผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น (Active
Learner) มีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
ทัศนคติของครูผู้สอนมีความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบ CLT ในชั้นเรียน
เนื่ องจากทัศนคติเป็ น จุ ดเริ่ มต้น ของความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับ การสอนภาษา ความเข้าใจ ความเชื่ อ
การตัดสิ น ใจวางแผนการสอน การเลื อกกิจ กรรมเรีย นรู้ และสื่ อ การสอน ที่ครูผู้ ส อนนาไปใช้ จั ด
การเรียนการสอนในชั้นเรียน (Karavas-Doukas, 1996) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ
ของครูที่มีต่อการสอนภาษาแบบ CLT พบว่า มีทัศนคติทั้งเชิงบวกและลบ และมักประสบปัญหา
ในการนาแนวคิดไปใช้จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะบริบทการสอนภาษาอังกฤษในทวีปเอเชีย
เนื่ องจากปั จ จั ย หลายประการ เช่น ปัญหาจากตัว ผู้ เรียน ความสามารถและแรงจูงใจของผู้เรียน
วัฒ นธรรมแตกต่างกัน ปั ญหาจากครูผู้ ส อนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CLT และบริบทของ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Huang, 2016) ทาให้มีผู้วิจัยหลายท่านสนใจศึกษาปัญหาและทัศนคติของ
ครูผู้สอนที่อาจมีผลต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียน อาทิ งานวิจัยของ Ozsevik (2010) ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้สอนภาษาอังกฤษชาวตุรกีเกี่ยวกับการสอนแบบ CLT พบว่า ผู้สอนมีทัศนคติไม่ดี
ต่อการสอนแบบ CLT ไนชั้นเรียน เนื่องจากประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ห้องเรียนขนาดใหญ่ ผู้สอน
ภาระงานเกิน หลักสูตรและการวัดประเมินไม่สัมพันธ์กัน ข้อสอบเน้นความรู้ด้านไวยากรณ์ รวมถึง
ความสามารถสื่อสารของผู้เรียนค่อนข้างน้อย ทาให้การจัดการเรียนการสอนแบบ CLT ยากลาบาก
ส่วนการศึกษาของ Chang (2011) เกี่ยวกับทัศนคติของผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไต้หวันต่อการสอน
แบบ CLT พบว่าผู้สอนมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนแบบ CLT และไม่ชอบแนวการสอนแบบดั้งเดิมที่เน้น
สอนไวยากรณ์ให้ผู้เรียนจดจากฎต่าง ๆ ผู้สอนมีความเข้าใจแนวคิดการสอนเน้นสื่อสาร และเชื่อว่า
การสอนแบบ CLT ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร นอกจากนี้ Lashgari, Jamali,
และ Yousofi (2014) ส ารวจทัศนคติข องผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษชาวอิห ร่ าน พบว่ามีทัศนคติ ที่ ดี ต่ อ
การสอนแบบ CLT ความเชื่อและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงไม่มีความแตกต่า งกั น
ต่อมา Zulu (2019) ศึกษาความเข้าใจและทัศนคติของผู้สอนภาษาอังกฤษชาวแซมเบียต่อการสอน
แบบ CLT พบว่าผู้สอนมีความเข้าใจน้อยถึงปานกลาง บางคนเข้าใจแนวคิดการสอนแบบ CLT ผิด
และน าไปใช้ จั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การ รวมทั้ ง บางคนมี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี เ นื่ อ งจาก
ไม่สอดคล้องกับการสอบวัดความรู้ของผู้เรียน จึงเสนอแนะว่าควรให้ความรู้แก่ผู้สอนให้ถูกต้องและ
เปลี่ยนทัศนคติให้เป็นเชิงบวกต่อการสอนแบบ CLT
จากการศึกษาค้น คว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยเห็ นความส าคัญของการสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสารโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)
ให้กับนักศึกษา และพบว่ายังไม่มีการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษที่มีต่อการสอน
ภาษาแบบสื่อสาร เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการสอนแบบ CLT ที่จะนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ฝึกปฏิบัติการสอน จึงดาเนินการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาครู
ภาษาอังกฤษที่มีต่อการสอนภาษาแบบ CLT ซึ่งผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชากิจกรรมส าหรับ
การสอนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยคาดหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้ง
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาครูมีความรู้
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ความสามารถในการจัดกิจ กรรมเรียนรู้ และการสอนในชั้นเรียนของตนเองให้บรรลุ เป้าหมายของ
การสอนภาษาอังกฤษต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสารระหว่างนักศึกษา
ชายและนักศึกษาหญิง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research Design) ประชากรและ
กลุ่ มตัว อย่ า งการวิจั ย คือ นั กศึกษาหลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิช าภาษาอัง กฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จานวน 44 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาชาย 12 คน และนักศึกษาหญิง 32 คน ที่เรียนรายวิชากิจกรรมสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ได้ แ ก่ 1) แบบสอบถามทั ศ นคติ ต่ อ
การสอนภาษาแบบสื่อสาร มาตรวัด 5 ระดับ สร้างและพัฒนาขึ้นโดย Karavas-Doukas (1996) เป็น
แบบสอบถามประเมินตนเองด้านทัศนคติต่อการสอนแบบ CLT จานวน 24 ข้อ ประกอบด้วยข้อความ
ที่ แ สดงทั ศ นคติ เ ชิ ง บวก 12 ข้ อ และทั ศ นคติ เ ชิ ง ลบ 12 ข้ อ และแบ่ ง ออกเป็ น 5 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ด้านความสาคัญของไวยากรณ์ (6 ข้อ) 2) ด้านการทางานเป็นกลุ่มของผู้เรียน (4 ข้อ) 3) ด้านการ
แก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาให้กับผู้เรียน (4 ข้อ) 4) ด้านบทบาทของครูผู้สอนในชั้นเรียน (4 ข้อ) และ
5) ด้านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้ (6 ข้อ) ผู้วิจัยนามาแปลเป็น
ภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการแปลแบบย้อนกลับ (Backward Translation Technique) นามาทดสอบ
ค่าความตรง (Validity) โดยใช้แบบประเมินค่าดัช นีความสอดคล้ อง (IOC) และทดสอบค่าความ
เชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยสถิ ติ Cronbach’s Alpha ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ .05 มี ค่ า เท่ า กั บ 0.82
โดยผู้วิจัยกาหนดมาตรวัดและการแปลผลค่าเฉลี่ยทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาไว้ในตารางที่ 1
และ ตารางที่ 2 ดังนี้
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วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1 มาตรวัดและการแปลผลค่าเฉลี่ยทัศนคติที่มีต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร
ระดับ
5
4
3
2
1
ที่มา: (Karavas-Doukas, 1996)

ค่าเฉลี่ย
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

การแปลผล
ทัศนคติที่ดีอย่างยิ่ง
ทัศนคติที่ดี
ทัศนคติเป็นกลาง
ทัศนคติที่ไม่ดี
ทัศนคติที่ไม่ดีอย่างยิ่ง

ตารางที่ 2 เกณฑ์คะแนนและการแปลผลทัศนคติที่มีต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร
ช่วงคะแนน
24-72
73-120
ที่มา: (Karavas- Doukas, 1996)

การแปลผล
ทัศนคติที่ไม่ดี
ทัศนคติที่ดี

2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) แบบสั มภาษณ์ไม่เป็นทางการ
(Informal Interview) เป็ น ข้ อ ค าถามปลายเปิ ด ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งแสดงทั ศ นคติ แ ละความคิ ด เห็ น
เกี่ย วกับ การสอนแบบ CLT จ านวน 5 ข้อ มีประเด็นคาถามสอดคล้ องกับหั ว ข้อในแบบสอบถาม
ข้อคาถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และคานวณหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารวิ จั ย (IOC) และ 2) แบบบั น ทึ ก สั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation Observation) เพื่ อ สั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งขณะจ าลอง
สถานการณ์จัดกิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียน และจดบันทึกข้อมูลในระหว่างสังเกตการณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ สร้างความเข้าใจ
กับกลุ่มตัวอย่างโดยการแจ้งวัตถุประสงค์การวิจัย อธิบายความสาคัญและประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ
จากแบบสอบถาม และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ให้ตรงกั บความจริงมากที่สุด
กาหนดเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15 นาที ผู้วิจัยได้รับข้อมูลตอบกลับแบบสอบถามทั้งหมด
2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการและสังเกตแบบมีส่วนร่วม
โดยสุ่ มนั กศึกษาจากกลุ่ มตัว อย่ าง จานวน 10 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 5 คน และหญิง 5 คน
ทาความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ
5-10 นาที ในช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวกให้สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ที่ได้มอบหมายเป็นงานกลุ่มให้กับกลุ่มตัวอย่างนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณจากแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนา
ข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป ใช้เทคนิคกลับด้านค่าตัวเลขของข้อความ
ที่เป็นความคิดเห็นเชิงลบ (Reverse scoring for the negative items) จานวน 12 ข้อ เพื่อป้องกัน
การไม่ตั้งใจตอบแบบสอบถามหรือการทิ้งดิ่งคาตอบ ซึ่งอาจเกิดจากการไม่อ่านข้อความให้ดีก่อนตอบ
และสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบ Independent t-test ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างของทัศนคติที่มีต่อการสอนแบบ CLT ระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง โดยได้ทดสอบ
การกระจายตัวของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มีการกระจายตัวแบบปกติ ด้วยวิธีการทดสอบ Normality
ที่แสดงผลโดยใช้ Scatter ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์นามาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษที่มี
ต่อการสอนภาษาอังกฤษแบบ CLT กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จานวน 44 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย
12 คน (คิดเป็นร้อยละ 27) และนักศึกษาหญิง 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 73) พบว่าในภาพรวมนักศึกษา
มีทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาแบบ CLT โดยมีผ ลคะแนนอยู่ระหว่าง 73 ถึง 94 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ย 79 คะแนน เมื่อแปลผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง (N=44)
อยู่ในเกณฑ์คะแนนมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทัศนคติ
ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างงานวิจัยครั้งนี้ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลคะแนนทัศนคติที่มีต่อการสอนภาษาแบบสื่อสารของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง (N = 44)
ทัศนคติที่มีต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร

คะแนนสูงสุด
94

คะแนนต่าสุด
73

X

79

S.D.
6.63

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อการสอนภาษาแบบสื่อสารของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จาแนกเป็นรายข้อความคิดเห็นแต่ละด้าน (N = 44)
ทัศนคติต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร
ด้านความสาคัญของไวยากรณ์
*1. ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เป็นเกณฑ์สาคัญที่สุด
ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้เรียน
2. ควรมีการสอนไวยากรณ์เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอนภาษา
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X

S.D.

2.43 0.50
4.27 0.69

แปลผล
ทัศนคติ
ไม่ดี
ทัศนคติ
ที่ดี

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 4 (ต่อ)
ทัศนคติต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร
ด้านความสาคัญของไวยากรณ์ (ต่อ)
3. ความรู้ด้านกฎไวยากรณ์ ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาสื่อสารได้
*4. การรอบรู้หลักไวยากรณ์ ทาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้อย่างดี
*5. การสอนกฎไวยากรณ์โดยตรงให้กับผู้เรียนเป็นสิ่งจาเป็นทาให้เกิด
การเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้เรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ภาษาได้ดี เมื่อได้ใช้ภาษาในกิจกรรมสื่อสาร
จริง มากกว่าการสอนหลักภาษาโดยตรง
ด้านการทางานเป็นกลุ่มของผู้เรียน
7. การจัดกิจกรรมทางานกลุ่มเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ร่วมมือกันเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างแท้จริง
8. การทางานกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนเห็นปัญหาการเรียนรู้ของตนเอง
รู้จักควบคุม จัดการ การทางานของตนเอง การทางานกลุ่มจึงเป็นวิธี
จัดการประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียน
*9. กิจกรรมทางานเป็นกลุ่มไม่ค่อยมีประโยชน์ เพราะยากต่อการ
สังเกตความสามารถของผู้เรียน และยากต่อการควบคุมให้ผู้เรียนใช้
แต่ภาษาอังกฤษในกิจกรรมสื่อสาร
*10. กิจกรรมทางานเป็นกลุ่มใช้เวลานานเกินไป และทาให้เสียเวลา
ในการสอน
ด้านการแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาให้กับผู้เรียน
11. ผู้สอนควรให้คาแนะนาและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เน้น
ด้านการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์สื่อสาร มากกว่า เน้น
การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
*12. ผู้สอนควรแก้ไขทุกข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ให้กับผู้เรียน
หากละเลยจะส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน
13. การใช้ภาษาผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของการเรียนรู้ภาษา ถ้าแก้ไข
ข้อผิดพลาดของผู้เรียนมากเกินไปจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลา
*14. การสอนภาษาแบบสื่อสาร ทาให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว
แต่ใช้ภาษาไม่ถูกต้องนัก
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X

S.D.

แปลผล

4.43 0.55

ทัศนคติ
ที่ดี
ทัศนคติ
ไม่ดี
ทัศนคติ
ไม่ดี
ทัศนคติ
ที่ดี

4.05 0.89

ทัศนคติ
ที่ดี

4.09 0.77
2.31 0.67
2.20 0.71

ทัศนคติที่
4.57 0.66 ดีอย่างยิ่ง
ทัศนคติ
2.59 0.54 เป็นกลาง
ทัศนคติ
2.50 0.59 เป็นกลาง

3.83 0.97
2.45 0.50
4.00 1.01
2.52 0.51

ทัศนคติ
ที่ดี
ทัศนคติ
ไม่ดี
ทัศนคติ
ที่ดี
ทัศนคติ
เป็นกลาง
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ทัศนคติต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร
ด้านบทบาทของครูผู้สอนในชั้นเรียน
15. บทบาทของครูไม่ได้เป็น "ผู้มีอานาจ" หรือ “ผู้ถ่ายทอดความรู้”
ในชั้นเรียนภาษาอีกต่อไป
*16. ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของผู้เรียนทุกคนได้
*17. ผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นหนึ่งในหลายบทบาทของครู
ที่ต้องมีในการจัดการเรียนการสอน
*18. บทบาทของครูในชั้นเรียนภาษา คือ การให้ความรู้ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ การอธิบาย การยกตัวอย่าง
ด้านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
*19. ผู้สอนกาหนดเนื้อหาและกิจกรรมเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
โดยไม่จาเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน
*20. การฝึกให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองไม่มี
ประโยชน์ เพราะผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับการเรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าว
21. การสอนภาษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner-Centered)
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่
22. ควรมอบหมายงานและจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการจาเป็นของผู้เรียน
23. ควรจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เป็นกิจกรรมกลุ่ม
ทั้งชั้นเรียน หรือกลุ่มย่อยในบางครั้ง ทาให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ
ทางภาษาได้เต็มที่
24. ควรมีสื่อการสอนเสริมหนังสือตาราเรียน และจัดกิจกรรมเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นและความสนใจของ
ผู้เรียน
*ข้อความแสดงทัศนคติเชิงลบต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร

X

S.D.

4.07 0.79
2.29 0.55
2.36 0.48
2.45 0.50

แปลผล
ทัศนคติ
ที่ดี
ทัศนคติ
ไม่ดี
ทัศนคติ
ไม่ดี
ทัศนคติ
ไม่ดี

ทัศนคติ
2.68 0.47 เป็นกลาง
ทัศนคติ
2.48 0.55
ไม่ดี
4.27 0.73
4.11 0.89
4.04 0.78
4.00 0.81

ทัศนคติ
ที่ดี
ทัศนคติ
ที่ดี
ทัศนคติ
ที่ดี
ทัศนคติ
ที่ดี

ผลการวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อการสอนภาษาแบบสื่อสารจากแบบสอบถาม จาแนกเป็น
รายข้อแต่ละด้านในตารางที่ 4 พบว่านักศึกษากลุ่ มตัวอย่าง (N=44) มีทัศนคติที่ดีกับข้อความแสดง
ทัศนคติเชิงบวกต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร โดยมีทัศนคติที่ดีอย่างยิ่ง จานวน 1 ข้อ ด้านการทางาน
เป็นกลุ่มของผู้เรียนในข้อที่ 8 (ค่าเฉลี่ย 4.57) กล่าวคือ มีทัศนคติเชิงบวกมากที่สุดกับการให้ผู้เรียน
ทางานเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเห็นปัญหาในการเรียนรู้ของตนเอง รู้จักควบคุม จัดการ การทางาน
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ของตนเอง การทางานเป็นกลุ่มจึงเป็นวิธีจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียน และนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเชิงลบต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร มีบางข้อที่แสดงทัศนคติเป็นกลาง ได้แก่
ข้อ 9 “กิจกรรมทางานเป็นกลุ่มไม่ค่อยมีประโยชน์ เพราะยากต่อการสังเกตความสามารถของผู้เรียน
และยากต่อการควบคุมให้ผู้เรียนใช้แต่ภาษาอังกฤษในกิจกรรมสื่ อสาร ข้อ 10 กิจกรรมทางานเป็น
กลุ่มใช้เวลานานเกินไป และทาให้เสียเวลาในการสอน” ข้อ 14 “การสอนภาษาแบบสื่อสาร ทาให้
ผู้ เรี ย นใช้ภ าษาได้คล่ องแคล่ว แต่ใช้ภ าษาไม่ถูกต้องนัก ” และข้อ 19 “ผู้ ส อนกาหนดเนื้อหาและ
กิจกรรมเรียนรู้สาหรับผู้เรียน โดยไม่จาเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน” และมีทัศนคติที่ไม่ดี
กับข้อความแสดงทัศนคติเชิงลบต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร
นอกจากนี้ ข้ อ มู ล จากการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว มมี ป ระเด็ น ส าคั ญ กล่ า วคื อ ผลจาก
สังเกตการณ์เมื่อนักศึกษาครูจาลองสถานการณ์ การสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่มอบหมาย เช่น
การสอนภาษาอังกฤษผ่ านบทเพลง การชมภาพยนตร์ เกมภาษา พบว่าการออกแบบจัดกิจกรรม
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน มักเป็นลักษณะให้ผู้เรียนทางานกลุ่มย่อย โดยมอบหมายให้ช่วยกันทาภาระงานให้
ส าเร็ จ และน าเสนอหน้ าชั้น เรีย น คอยเดินตรวจสอบแต่ ล ะกลุ่มเพื่อให้ คาแนะนาช่วยเหลื อ สร้าง
บรรยากาศผ่อนคลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสื่อสาร บูรณาการทักษะทั้งสี่ พยายามใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลาง ให้ผู้เรียนช่วยกันหากฎการใช้ภาษาและสรุปความเข้าใจร่วมกัน
ผลวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยคาถามปลายเปิด เกี่ยวกับแนวคิดการสอนภาษาแบบ
CLT จานวน 5 ข้อ ได้แก่ กฎไวยากรณ์มีความสาคัญอย่างไรในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรม
ให้ทางานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่จะช่วยพัฒนาทักษะสื่อสารให้กับผู้เรียนได้หรือไม่ อย่างไร บทบาทของ
ครูผู้สอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษควรเป็นอย่างไร ครูควรแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาให้กับผู้เรียน
อย่างไร และผู้เรียนควรมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างไรบ้าง พบว่ามีประเด็นสาคัญดังนี้
นักศึกษาครูส่วนใหญ่มีทัศนคติว่า ความรู้ไวยากรณ์เป็นสิ่งจาเป็นในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง และสื่อสาร
ได้อย่างมีความหมาย แต่การสอนกฎไวยากรณ์แบบท่องจาไม่เหมาะกับผู้เรียนในปัจจุบัน การสอน
ไวยากรณ์ตรง ๆ อาจทาให้เกิดความเบื่อหน่ายและบทเรียนไม่น่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้หลัก
ภาษาผ่านเนื้อหาการทากิจกรรมในขณะใช้ภาษาสื่อสารได้ ให้ผู้เรียนฝึกคิดหากฎภาษาด้วยตนเองเมื่อ
ใช้จนคล่องแคล่ว ฝึกคิดวิเคราะห์และทางานเป็นที ม มีสรุปความเข้าใจร่วมกับผู้เรียนอีกครั้งในท้าย
คาบเรียน ด้านการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ CLT นักศึกษาครูส่วนใหญ่เห็นว่า ควรจัด
กิจกรรมทางานกลุ่มเพราะเกิดประโยชน์กับผู้เรียน ได้ช่วยกันทางานและเรียนรู้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม
มีนักศึกษาบางส่วนคิดเห็นว่า การทางานกลุ่มดีกว่าทางานเดี่ยว แต่ก็อาจเกิดปัญหาได้ เช่น ในชั้นเรียน
ขนาดใหญ่ ใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อทากิจกรรมกลุ่ม ถ้าผู้เรียนใช้ภาษาผิดพลาด ครูผู้สอนมักจะแก้ไข
ให้จนทาให้เสียเวลาไปมาก บางคนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มไม่มีคนเก่ง
ช่วยกันคิด ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสารระหว่างสมาชิกกลุ่ม หรืออาจทาได้ยาก นอกจากนี้
นักศึกษาครูแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทครูในชั้นเรียนแบบ CLT ว่าบทบาทและวิธีการสอนของครู
เป็นสิ่งสาคัญ การคานึงถึงผู้เรียน เช่น ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน
ใช้ สื่ อ การสอน เทคโนโลยี ทั น สมั ย จั ด กิ จ กรรมเรี ย นรู้ น่ า สนใจและหลากหลาย อาจช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนได้มากขึ้น
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ตารางที่ 5 เปรี ย บเทีย บค่าเฉลี่ ย ทั ศนคติ ที่ มีต่ อ การสอนภาษาแบบสื่ อสารระหว่ างนัก ศึ ก ษาชาย
และหญิง (N = 44)
เพศ

จานวน
12
32

นักศึกษาชาย
นักศึกษาหญิง
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ p < 0.05

X

74.42
80.81

S.D.
1.98
5.97

t
-5.33

p
0.11

ตารางที่ 6 เปรี ย บเทีย บค่าเฉลี่ ย ทั ศนคติ ที่ มีต่ อ การสอนภาษาแบบสื่ อสารระหว่ างนัก ศึ ก ษาชาย
และหญิงจาแนกเป็นรายด้าน (N = 44)
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
S.D. X S.D.
X

ทัศนคติต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร
ด้านความสาคัญของไวยากรณ์
1. ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เป็นเกณฑ์
สาคัญที่สุดในการประเมินความสามารถทาง
ภาษาของผู้เรียน
2. ควรมีการสอนไวยากรณ์เพื่อช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนภาษา
3. ความรู้ด้านกฎไวยากรณ์ ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่า
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้
4. การรอบรู้หลักไวยากรณ์ ทาให้ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างดี
5. การสอนกฎไวยากรณ์โดยตรงให้กับผู้เรียน
เป็นสิ่งจาเป็นทาให้เกิดการเรียนรู้และสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้เรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ภาษาได้ดี เมื่อได้ใช้
ภาษาในกิจกรรมสื่อสารจริง มากกว่าการสอน
หลักภาษาโดยตรง
ด้านการทางานเป็นกลุ่มของผู้เรียน
7. การจัดกิจกรรมทางานกลุ่มเป็นสิ่งจาเป็น
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้และมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างแท้จริง
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t

p

2.50 0.52 2.41 0.49 0.55 0.52
3.92 0.52 4.41 0.71 2.51 0.01*
3.58 0.51 4.28 0.77 2.89 0.08
2.17 0.72 2.38 0.66 0.91 0.79
2.08 0.67 2.25 0.72 0.69 0.26
4.25 0.45 4.50 0.57 1.52 0.08

3.50 0.52 4.25 0.91 2.67 0.23
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
S.D. X S.D.
X

ทัศนคติต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร

t

p

8. การทางานกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนเห็นปัญหาการ
เรียนรู้ของตนเอง รู้จักควบคุม จัดการ การ
ทางานของตนเอง การทางานกลุ่มจึงเป็นวิธี
จัดการประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียน
4.00 0.86 4.78 0.42 3.04 0.01*
9. กิจกรรมทางานเป็นกลุ่มไม่ค่อยมีประโยชน์
เพราะยากต่อการสังเกตความสามารถของ
ผู้เรียน และยากต่อการควบคุมให้ผู้เรียนใช้แต่
ภาษาอังกฤษในกิจกรรมสื่อสาร
2.42 0.51 2.66 0.55 1.31 0.86
10. กิจกรรมทางานเป็นกลุ่มใช้เวลานานเกินไป
และทาให้เสียเวลาในการสอน
2.42 0.51 2.53 0.62 0.57 0.36
ด้านการแก้ไขข้อผิดพลาดทางภาษาให้กับ
ผู้เรียน
11. ผู้สอนควรให้คาแนะนาและแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เน้นด้านการใช้ภาษาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์สื่อสาร มากกว่า เน้นการใช้ภาษา
ให้ถูกต้อง
3.33 0.65 4.00 1.01 2.11
12. ผู้สอนควรแก้ไขทุกข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์ให้กับผู้เรียน หากละเลยจะส่งผลเสีย
ต่อการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน
2.33 0.49 2.50 0.51 0.98
13. การใช้ภาษาผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของการ
เรียนรู้ภาษา ถ้าแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียนมาก
เกินไปจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลา
3.33 1.07 4.25 0.87 2.89
ด้านบทบาทของครูผู้สอนในชั้นเรียน
14. การสอนภาษาแบบสื่อสาร ทาให้ผู้เรียนใช้
ภาษาได้คล่องแคล่ว แต่ใช้ภาษาไม่ถูกต้องนัก
2.67 0.49 2.47 0.51 1.16
15. บทบาทของครูไม่ได้เป็น "ผู้มีอานาจ" หรือ
“ผู้ถ่ายทอดความรู้” ในชั้นเรียนภาษาอีกต่อไป
3.58 0.68 4.25 0.76 2.67
16. ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ครูไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการ
จาเป็นของผู้เรียนทุกคนได้
2.33 0.49 2.28 0.58 0.27
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
S.D. X S.D.
X

ทัศนคติต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร
17. ผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นหนึ่งในหลายบทบาท
ของครูที่ต้องมีในการจัดการเรียนการสอน
18. บทบาทของครูในชั้นเรียนภาษา คือ
การให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
การอธิบาย การยกตัวอย่าง
ด้านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
19. ผู้สอนกาหนดเนื้อหาและกิจกรรมเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน โดยไม่จาเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรียน
20. การฝึกให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเองไม่มีประโยชน์ เพราะผู้เรียนไม่คุ้นเคย
กับการเรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าว
21. การสอนภาษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(Learner-Centered) ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มที่
22. ควรมอบหมายงานและจัดกิจกรรมเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของผู้เรียน
23. ควรจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
เป็นกิจกรรมกลุ่ม ทั้งชั้นเรียน หรือกลุ่มย่อย
ในบางครั้ง ทาให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ
ทางภาษาได้เต็มที่
24. ควรมีสื่อการสอนเสริมหนังสือตาราเรียน
และจัดกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็นและความสนใจของผู้เรียน
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ p < 0.05

t

p

2.58 0.51 2.28 0.46 1.89
2.67 0.49 2.44 0.56 1.24

2.75 0.45 2.66 0.48 0.58
2.58 0.51 2.44 0.56 0.78

3.75 0.75 4.47 0.62 3.22
3.92 0.67 4.19 0.96 0.89

3.92 0.79 4.09 0.77 0.67
3.83 0.72 4.06 0.84 0.89

ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติต่อการสอนภาษา
แบบสื่อสารระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ พบว่าไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ปรากฏดังตารางที่ 5 และเมื่อพิจารณาทัศนคติที่มีต่อแนวคิด
การสอนภาษาแบบสื่อสารเป็นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 “ควรมีการสอนไวยากรณ์เพื่อช่วยให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรี ยน
การสอนภาษา และด้านการทางานเป็นกลุ่มของผู้เรียน” และ ข้อ 8 “การทางานกลุ่มช่วยให้ผู้เรียน
เห็นปัญหาการเรียนรู้ของตนเอง รู้จักควบคุม จัดการ การทางานของตนเอง การทางานกลุ่มจึงเป็นวิธี
จั ด การประสบการณ์ เรี ย นรู้ ในชั้น เรี ยน” ผลการวิ จั ยทั ศ นคติข องนั ก ศึ ก ษาครู ภ าษาอั ง กฤษและ
การเปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาครูช ายและหญิง ที่ มี ต่ อ การสอนแบบ CLT ผู้ วิ จั ย ได้ น าไป
อภิปรายผลต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
ผลดาเนินงานวิจั ยเพื่ อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการสอนภาษาแบบสื่ อสารของนักศึกษาครู
ภาษาอังกฤษ และการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษชายและหญิง มีประเด็นที่
นามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ แรกเพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาครู
ภาษาอังกฤษที่มีต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดี
ต่อหลักการแนวคิดการสอนภาษาแบบ CLT ประกอบกับข้อมูลการสัมภาษณ์และสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมของผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอน เมื่อมอบหมายงานในรายวิชาให้จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น เพลง ภาพยนตร์ เกม การอ่านหนังสือพิมพ์หรือโคลงกลอน พบว่านักศึกษาจาลองสถานการณ์
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ โดยออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สนทนา
สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สอดแทรกการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์ ใช้
สื่ อ สภาพจริ ง ที่ น่ า สนใจและมี ค วามหลากหลาย นั ก ศึ ก ษาครู เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รีย นแสดงออกถึง
ความสามารถและแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร คอยให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้เรียนในฐานะผู้ให้การ
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ (Facilitator) สั งเกตการทางานของผู้ เรียนเมื่อทางานกลุ่ ม และพยายามใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด ผลการศึกษาครั้งนี้มีความ
สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ Lashgari, Jamali, และ Yousofi (2014) โดยกลุ่ มตัว อย่างครูผู้ ส อนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ การสอนแบบ CLT และมีความเชื่อว่า แนวคิด หลั ก การสอนแบบ CLT ช่ว ยพัฒ นา
ความสามารถในการสื่ อสารให้ กับผู้เรียน จึงนาไปใช้ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนจริงตามความเชื่ อ
ดังกล่าว
ผลการวิจัยครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chang (2011) โดยกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
การนาแนวคิดการสอนภาษาแบบ CLT ไปใช้ในชั้นเรียน ประกอบด้วย ผู้เรียน ผู้สอน ระบบการศึกษา
และความเหมาะสมกับบริบท หากครูผู้สอนมีทัศนคติไม่ดีต่อแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร และมีความ
เชื่อไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดการสอน จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ครูผู้สอนควรได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจแนวคิดการสอนแบบ CLT อย่างถูกต้องและนาไปใช้ในชั้น
เรียนเพื่อดาเนินงานให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทางานร่วมกัน ส่งเสริม
ให้ปฏิบัติจริง ฝึกใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง ครูผู้สอนควรมีความยืดหยุ่นและเข้าใจความถนัด
ความสามารถของผู้เรียนเพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความสนใจของผู้เรียน
มี ก ารประเมิ น ผลจากสภาพจริ ง ของผู้ เ รี ย น ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นความคล่ อ งแคล่ ว ความถู ก ต้ อ ง
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในสถานการณ์สื่อสาร และการใช้กลยุทธ์สื่อสารแก้ปัญหา กิจกรรม
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เรียนรู้ในสถานการณ์สื่อสารจริง ทาให้ผู้เรียนแสดงความสามารถทางภาษาอย่างเต็มที่ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงสมรรถนะของผู้เรียนจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องในบางประเด็นกับงานวิจัยของ Zulu (2019)
ที่ศึกษาความเข้าใจและทัศนคติของครู ผู้ ส อนภาษาชาวแชมเบียที่มีต่อการสอนแบบ CLT พบว่า
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการสอนภาษาแบบสื่อสาร บางส่วนมีทัศนคติเชิงลบ และมีความ
เข้าใจแนวคิดและหลักการ CLT ที่แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์ครูส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและบางส่วน
เข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวคิดหลักการสอนของ CLT จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการสอน โดยไม่นาแนวคิด
หลักการสอนแบบ CLT ไปใช้ในชั้นเรียนหรือจัดการเรียนการสอนแบบผิดหลักการ แม้ครูผู้สอนส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นด้วยว่าการสอนแบบ CLT เป็นวิธีการสอนที่ดีก็ตาม สาเหตุเพราะครูผู้สอนเห็นว่า
การสอนแบบ CLT เป็นปัญหาและมีข้อจากัดมากเมื่อนาไปใช้ในชั้นเรียน ผลวิจัยของ Zulu (2019)
เสนอแนะว่าควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการสอนภาษาแบบสื่อสารให้กับ
ครูผู้สอน ทาให้เห็นประโยชน์และเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการสอนแบบ CLT รวมไปถึงนักศึกษาครูก็ควร
ได้รับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนแบบ CLT ที่ถูกต้องก่อนไปปฏิบัติการสอนจริง
ในชั้นเรียน
2. ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ ต่ อ การสอนภาษาอั ง กฤษแบบสื่ อ สารระหว่ า ง
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงตามวัตถุประสงค์ข้อที่สอง พบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงกลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
นักศึกษาชายและหญิงมีทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) จานวน 2 ข้อ
ได้แก่ นักศึกษาชายมีทัศนคติที่ดีต่อ “ควรสอนไวยากรณ์เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
การสอนภาษา” (ค่าเฉลี่ย 3.92) แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่านักศึกษาหญิง (ค่าเฉลี่ย 4.41) และนักศึกษา
ชายมีทัศนคติที่ดีต่ อ “การทางานกลุ่มช่วยให้ผู้เรียนเห็นปัญหาการเรียนรู้ของตนเอง รู้จักควบคุม
จั ดการ การทางานของตนเอง การทางานกลุ่ มจึงเป็นวิธีจัดการประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียน”
(ค่าเฉลี่ย 4.00) แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่านักศึกษาหญิง (ค่าเฉลี่ย 4.78) สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนไวยากรณ์ให้กับผู้เรียน โดยนักศึกษาหญิงส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า
การเข้าใจหลักภาษาหรือไวยากรณ์เป็นสิ่งสาคัญ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางภาษาและ
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง การสอนไวยากรณ์จึงเป็นสิ่ง จาเป็น ควรออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ที่
น่าสนใจ แทนการสอนแบบตรงด้วยการท่องจากฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสาร
เพื่อบรรลุกิจกรรมเรียนรู้ และช่วยกันคิดสังเกต เปรียบเทียบ และค้นหาหลักการใช้ภาษาด้วยตนเอง
ก่อนอภิปรายสรุปความเข้าใจร่วมกัน ครูผู้สอนมีบทบาทคอยเสนอแนะให้ผู้เรียนคิดค้นหาคาตอบกฎ
การใช้ภาษาจากบทสนทนาที่สื่อสาร นอกจากนี้ นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่คิดเห็นว่า การทางานกลุ่ม
เป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่สาคัญในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมโดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ทาให้
ผู้เรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ ม ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้จักรับผิดชอบงานที่ตนเองทาอยู่ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Khunbankong และ Abhakorn (2016) พบว่าครู้ผู้สอนมีทัศนคติที่ดีและเห็นด้วยกับแนวคิด
การสอนภาษาแบบ CLT โดยเชื่อว่าควรส่งเสริมให้ผู้เรียนทากิจกรรมกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์จากการใช้
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ภาษาสื่อสาร และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการสอนโครงสร้างหรือไวยากรณ์ให้กับผู้เรียนเป็น
สิ่งจาเป็น ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการใช้ภาษาที่ถูกต้อง นาไปใช้สื่อสารสถานการณ์อื่น ๆ ได้
นอกจากนี้ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ว่ า แนวการสอนภาษา
ในปัจจุบันควรมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภ าษาสื่ อสารได้ในสถานการณ์จริง มากกว่าการเน้น ให้
ท่องจากฎไวยากรณ์เพื่อทาข้อสอบผ่านเท่านั้น และตระหนักถึงสภาพปัญหาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียนไทยยังอยู่ในระดับไม่เป็นที่พอใจนัก แม้จะเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลาหลายปี ปัญหาสาคัญ
หนึ่งอาจเป็นผลมาจากทัศนคติ ความเชื่อ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการสอนภาษาของครูผู้ส อน
และอาจส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจน าไปใช้ ป ฏิบั ติ จั ด การเรีย นการสอนในชั้ นเรี ย น ซึ่ ง ผลการวิ จัยนี้
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาทัศนคติของครูผู้สอนที่มีต่อการสอนแบบ CLT ของ Kwon (2017) ในบาง
ประเด็น กล่าวคือ ครูผู้สอนเห็นด้วยว่าการสอนแบบ CLT ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน
แต่ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน รวมไปถึงบทบาทของครูใน
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์เสมือนจริงอย่างมีความหมาย
ในชีวิตประจาวัน และเชื่อว่าเป้าหมายการเรียนภาษาเน้นให้ผู้เรียนผ่านการทดสอบระดับชาติมากกว่า
เป้าหมายด้านความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียน ครูผู้สอนจึงควรได้รับการฝึกอบรมให้เกิดความรู้
ความเข้าใจแนวคิดและหลักการสอนภาษาแบบ CLT ให้มากขึ้น
ผลจากการศึกษาข้อมูลด้านทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาครูภาษาอังกฤษที่มีต่อ
การสอนภาษาแบบ CLT ในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญในการออกแบบและพัฒนาหลักสู ตร
รายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของนักศึกษาเพื่อช่วยให้นักศึกษาตระหนักรู้ เห็น
ความสาคัญ และประโยชน์ของการสอนแบบ CLT มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาบูรณาการความรู้และทักษะ
การสอนที่ได้เรียนรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติผ่านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเองขณะ
ฝึกปฏิบัติการสอนจริง และเมื่อจบการศึกษาเป็นครูผู้สอนต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการนาผลการวิจัยไปใช้ ในรายวิชากิจกรรมสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์
ผู้ ส อนควรศึ ก ษาความเชื่ อ และความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาครู ที่ มี ต่ อ แนวคิ ด การสอนภาษา เพื่ อ
เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการและแนวคิดการสอนที่สอดคล้องกับความจาเป็นและความสนใจของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการสนับสนุนให้นักศึกษาครูนาแนวคิดไปใช้จัดกิจกรรมเรียนรู้ในขณะ
ฝึกปฏิบัติการสอน ช่วยให้นักศึกษาครูภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการสอนและเกิดสมรรถนะในวิชาชีพ
ต่อไป
2. ควรศึกษาตัวแปรต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์เดิม ความสามารถทางภาษา ความถนัดและ
ความสนใจในการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ที่อาจส่งผลต่อความเชื่อและทัศนคติของนักศึกษาครูที่มีต่อ
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ในงานวิจัยครั้งต่อไป
3. ควรศึ ก ษาวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นของการสอนของ
นักศึกษาครูในชั้นเรียนจริง ที่ไปฝึกปฏิบัติการสอน และทัศนคติต่อแนวการสอนแบบ CLT หลังการฝึก
ปฏิบัติการสอน ในงานวิจัยครั้งต่อไป
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