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บทคัดยอ

งานวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป%ที่ 2 สาขาไทยศึกษา
หลังจากการไปศึกษาระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย และศึกษาปจจัยที่สงผลใหนักศึกษาพัฒนาทักษะดานการฟง
มากยิ่งขึ้น กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้นป%ที่ 2 สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 วิทยาเขตภูเก็ต ที่
ไปศึกษาภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระยะสั้นเวลา 3 เดือน 15
วัน จํานวน 11 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย แบบทดสอบความสามารถดานการฟงทั้งกอน
และหลังการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย แบบสอบถามเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะสั้นใน
ประเทศมาเลเซีย แบบทดสอบการฟงคําศัพท3ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย3 และแบบสอบถามเพื่อใชประกอบการ
สัมภาษณ3อาจารย3ผูสอน ชวงเวลาของการเก็บขอมูลแบงออกเปKน 3 ชวง ไดแก กอนนักศึกษาไปตางประเทศ
ชวงเวลาที่นักศึกษาเรียนอยูในตางประเทศ และหลังจากการไปตางประเทศ
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีพัฒนาการดานการฟงภาษาอังกฤษหลังจากการไปศึกษาระยะสั้นเพิ่มขึ้น
ซึ่งปรากฏผลจากคะแนนตางเฉลี่ยที่การทดสอบหลังการไปตางประเทศสูงกวาการทดสอบกอนไปตางประเทศ
3.32 อยางมีนัยสําคัญระดับ 0.05 สวนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาพบ
ขอสรุปดังตอไปนี้
1) เกิดจากปจจัยภายในประกอบดวยคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษและการปรับตัวของ
นักศึกษา ความมั่นใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา และการรับรูในสําเนียงการ
พูด
2) เกิดจากปจจัยภายนอกประกอบดวยลักษณะการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย คุณลักษณะของ
อาจารย3ผูสอน และเจตคติของอาจารย3ผูสอนที่มีตอนักศึกษา

(2)

Abstract

This research aims to study English listening ability of second year students in Thai
Studies Program after their short course study in Malaysia. Another purpose is to study
students’ factors affecting the English listening development. The sample was eleven students
attended in the second year in Thai Studies Program, Faculty of International Studies, Prince of
Songkla University, Phuket Campus. They were taking a short course study at Universiti Sains
Malaysia for three months and fifteen days. The research methods consisted of the pretest
and posttest to compare students’ English listening ability before and after their short course
study in Malaysia, the questionnaire of their English background and the education in Malaysia,
the test of English vocabulary listening in Malay accent, and the interview script for the
lecturers. The duration of data collection are divided into 3 times which are; before students’
depart to Malaysia, during the study in Malaysia, and after their study in Malaysia.
The results of this research found that the students tended to gain higher ability of
English listening after their short course in Malaysia. There is a claim that the average scores of
posttest were significantly higher than average scores of pretest at the 0.05 level. Another
result of the factors affecting students’ English listening development is revealed as below;
1) The internal factors appears in terms of students’ English background and
adaptation, their confidence in English and skill in learning English, and their perception in
accents
2) The external factors consisted of the overall teaching styles in Malaysia, the
characteristics of lecturers, and the lecturers’ attitude towards students.

(3)

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากไดรับคําแนะนําแนวคิดที่ดีจากอาจารย"ที่ปรึกษา รอง
ศาสตราจารย" ดร.บุญเรือง ชื่นสุวิมล รวมถึงอาจารย"ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาศาสตร"ประยุกต" คือ ดร.เข็มทอง
สินวงศ"สุวัฒน" และดร.สุดากาญจน" ป1ทมดิลก ที่ใหคําปรึกษา คอยใหคําแนะนํา และชี้แนะแนวทางการออกแบบ
ขอสอบและหลัก การเขี ย นงานวิ จั ย ผู วิ จัยรู สึ กซาบซึ้ งในความกรุ ณาของอาจารย" ทุ กทานเป5 นอยางยิ่ ง และ
ขอขอบพระคุณเป5นอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณกองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" วิทยาเขตภูเก็ตที่ใหความ
ไววางใจผลิตงานวิจัยฉบับนี้โดยใหการสนับสนุนทุนอุดหนุน รวมถึงผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการ
ชวยตรวจทานแกไขขอบกพรอง ตรวจทานความถูกตองของภาษา และพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหาใน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย"ทุกทาน ณ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia เมืองปFนัง ประเทศ
มาเลเซียที่ ใ หการสนับ สนุนในการใหขอมูลที่เ ป5นประโยชน"เ กี่ ยวกับ นักศึกษา ใหคําแนะนํา วิธีการเก็บขอมู ล
ภาคสนาม และการเอื้อเฟIJอสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในขณะที่อยูในมหาวิทยาลัย เชน การอนุญาตใหเขาใช
หองสมุด การจัดสถานที่ทํางาน และการจัดหาที่พักอยางเหมาะสม เป5นตน นอกจากนี้ ตองขอบคุณนักศึกษาชั้น
ปFที่ 2 สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" วิทยาเขตภูเก็ต ที่ใหความรวมมือในการเป5นนักศึกษากลุม
ตัวอยางและใหขอมูลที่เป5นประโยชน"ตอการพัฒนาการศึกษาในตางประเทศตอไป
สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณคุณพอคุณแม เพื่อน พี่นอง ที่คอยใหกําลังใจและชวยเหลือใหคําปรึกษาจน
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็วลุลวงไปไดดวยดี
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ที่ประเมินตนเองเปGนรายบุคคล (เริ่มตนตั้งแต3รอยละ 10 – รอยละ 100)
และค3าเฉลี่ยรอยละของทั้งหมด
ตารางที่ 12 ตารางแสดงคะแนนค3าเฉลี่ย (ค3า X) และ SD เกี่ยวกับความมั่นใจ
ในความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะทางภาษาอังกฤษเมื่ออยู3
นอกชั้นเรียน หรือในชีวิตประจําวันของนักศึกษาในระหว3างการศึกษา
ระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
ตารางที่ 13 แสดงผลการทดสอบการฟ$งคําศัพทภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย
ประกอบดวยขอมูลคะแนนส3วนที่ 1 คะแนนส3วนที่ 2 ผลรวมของคะแนน
ทั้งสองส3วน และการคิดเปGนจํานวนรอยละ
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนนักศึกษาที่มีความสามารถฟ$งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย
และเขียนตามคําบอกชุดที่ 1 โดยผลจะแสดงทั้งจํานวนนักศึกษาที่ตอบถูก
จํานวนนักศึกษาที่สะกดคําผิด และจํานวนนักศึกษาที่ตอบผิด
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนนักศึกษาที่มีความสามารถฟ$งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย
และเขียนตามคําบอกชุดที่ 2 โดยผลจะแสดงทั้งจํานวนนักศึกษาที่ตอบถูก
จํานวนนักศึกษาที่สะกดคําผิด และจํานวนนักศึกษาที่ตอบผิด
ตารางที่ 16 ตารางแสดงความคุนชินในการฟ$งภาษาอังกฤษสําเนียงต3างๆ โดยเรียง
ลําดับจากง3ายที่สุดจนถึงยากที่สุด (ลําดับที่ 1-3) จํานวนนักศึกษาที่เลือกตอบ
ในแต3ละลักษณะมากที่สุด และการคิดเปGนจํานวนรอยละ
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(8)

สารบัญแผนภูมิ
หนา
แผนภูมิที่ 1 ไดอะแกรมแสดงกระบวนการฟง 3 ขั้นตอน คือการรับรู
การวิเคราะห$คําในประโยค และการนําไปใชประโยชน$
(Perception, parsing, and utilization)
แผนภูมิที่ 2 ปจจัยสAงผลตAอความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาอัง กฤษถือเปนภาษาที่ไ ด#รั บ การยอมรั บว' าใช#เ พื่อ การสื่อสารมากที่ สุดในโลก และในปจจุ บัน
จํา นวนประชากรที่ สามารถพูด ภาษาดั ง กล'าวมี แนวโน# ม ว' าจะเพิ่ ม สูงขึ้ น เรื่ อยๆ (Burt, 2005) เมื่ อกล' า วถึ ง
ภาษาอังกฤษมาตรฐานจะพบว'า ในสมัยหนึ่ง มีเพียงสองประเทศที่ได#รับการยอมรับว'าเปนแม'แบบในการพูดหรือ
การเรียนภาษาคือ ภาษาอังกฤษสําเนียงอังกฤษและสําเนียงอเมริกัน แต'ในปจจุบันความคิดเหล'านั้นได#เปลี่ยนไป
บาวเออร@ (Bouer, 2002) ได#กล'าวไว#ว'าภาษาอังกฤษที่ใช#ในปจจุบันเปนภาษาอังกฤษนานาชาติ ซึ่งขยายการใช#
ในวงที่กว#างขึ้น ผู#พูด หรือผู#เ รียนภาษาอัง กฤษเกิ ดความรู# สึกยอมรับลั กษณะภาษาที่ ใ ช# ดังกล'าวว'าเปนภาษา
มาตรฐานของแต'ละท#องถิ่น ตัวอย'างเช'น ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย นิวซีแลนด@ และแคนาดา ซึ่งถือเปน
ประเทศที่ใช#ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการและภาษาประจําชาติ นอกจากนี้ คาชู (Kachu, 1992) ชี้ให#เห็นว'า
นอกจากประเทศดังกล'าวที่เปนกลุ'มคนวงในที่ใช#ภาษาอังกฤษ (Inner Circle) แล#ว ยังมีหลายประเทศในโลกที่มี
ความเกี่ยวข#องกับภาษาอังกฤษในสถานะที่เคยเปนอาณานิคม หรือกลุ'มคนวงนอก (Outer Circle) ส'งผลให#
ถึงแม#ว'าคนในชาติจะมีภาษาถิ่นเปนภาษาประจําชาติ แต'ก็ยังกําหนดนโยบายให#ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ
หรือภาษาที่มีความสําคัญคู'ขนานกันไป เช'น ประเทศสิงคโปร@ ประเทศอินเดีย ประเทศฟSลิปปSนส@ รวมถึงประเทศ
มาเลเซีย เปนต#น ดังที่ โลเวนเบิร@ก (Lowenburg, 1991) ได#กล'าวว'า เหตุผลที่ประชากรส'วนใหญ'ในชาติมองว'า
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือเปนภาษาที่มีสถานะเทียบเท'ากับภาษาถิ่นของตน อาจเปนเพราะพวกเขามี
ทัศนคติในแง'บวกและยอมรับว'าเปนภาษาที่มีศักดิ์ศรี (Prestige language) หากใครสามารถพูดได#จะถือว'าเปน
กลุ'มคนชนชั้นสูงในสังคม (Elite) หรือที่เรียกว'ากลุ'มคนที่มีความรู# (knowledgeable people)
ค'านิยมในการเรียนภาษาอังกฤษในปจจุบัน เปนกระแสสังคมที่ชี้ให#เห็นว'า ประชากรโลกเริ่มตื่นตัวกับ
การเรียนภาษาที่สองมากยิ่งขึ้น แม#แต'ประเทศต'างๆในยุโรปที่มีอิทธิพลต'อสังคม เช'น ประเทศฝรั่งเศส และ
ประเทศเยอรมั น ยั ง สนั บ สนุ น ให# มี ส ถาบั น เอกชนสอนภาษาตามหั ว เมื อ งใหญ' ต' า งๆ รวมถึ ง ให# มี ก ารใช#
ภาษาอังกฤษเปนภาษาในการสอนวิชาเนื้อหาต'างๆในมหาวิทยาลัยชั้นนํา (Dickson and Cumming, 1996)
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ประเทศในกลุ'มเอเชียก็เช'นเดียวกัน โดยเฉพาะประเทศที่ได#รับอิทธิผลทางด#านระบบการศึกษาจากประเทศ
อังกฤษ ตัวอย'างเช'น เกรดดอล (Graddol, 2000) ได#ยกกรณีศึกษาของประเทศมาเลเซียที่น'าสนใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบยกระดับมาตรฐานให#เทียบเท'ากับมหาวิทยาลัยในประเทศเจ#าของภาษา โดยให#มีการ
จัดหลักสูตรร'วมกัน (Twinning agreements) ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรด#านการใช#สื่อในการสอนภาษาอังกฤษ
การจัดการระบบการศึกษา และความนิยมของนักศึกษาต'างชาติที่เข#ามาเรียนภาษาอังกฤษที่มีจํานวนมหาศาลใน
แต'ละปh
เมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร# า งหลั ก สู ต รนานาชาติ ข องสาขาไทยศึ ก ษา

คณะวิ เ ทศศึ ก ษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@ วิทยาเขตภูเก็ต เห็นว'าเปนหลักสูตรที่กําลังเตรียมพร#อมสําหรับการเข#าสู'ประชาคม
อาเซียน ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษในห#องเรียนจึงไม'ได#จํากัดอยู'ในบริบทของการเรียนกับเจ#าของภาษาเพียง
อย'างเดียว สิ่งที่นักศึกษาควรจะทําความเข#าใจและเรียนรู#คือภาษาอังกฤษในเอเซีย (Asian English) นอกจากนี้
ช' ว งระหว' า งปS ด เทอมภาคฤดู ร# อ น นั ก ศึ ก ษาสาขาดั ง กล' า วทุ ก ชั้ น ปh จ ะได# มี โ อกาสไปเรี ย นในชั้ น เรี ย นของ
มหาวิทยาลัยต'างประเทศที่ได#ทําข#อตกลงความร'วมมือด#านการศึกษา ได#แก' มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศมาเลเซีย และประเทศเกาหลี โดยเนื้อหาวิชาจะเกี่ยวข#องกับประวัติศาสตร@ ศิลปวัฒนธรรม สังคม และ
ภาษาในอาเซียน รวมถึงการได#ทัศนศึกษายังสถานที่สําคัญต'างๆ เพื่อเปSดโลกทัศน@และสร#างเสริมประสบการณ@
จากการได#สัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยู'ของประชากรในประเทศนั้นๆ
งานวิจัยนี้จึงมีความสนใจศึกษาความสามารถของนักศึกษาชั้นปhที่ 2 สาขาไทยศึกษา ในด#านทักษะการ
ฟง ซึ่งถือเปนทักษะแรกที่สําคัญต'อการเรียนภาษาที่สองและเปนทักษะที่จะนําไปสู'การเรียนรู#ทักษะการสื่อสาร
อื่นๆต'อไป คือ การพูด การอ'าน และการเขียน โดยปhการศึกษา 2554 นักศึกษากลุ'มนี้ได#จัดให#ไปศึกษาระยะสั้นที่
มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia รัฐปhนัง ประเทศมาเลเซีย เปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 15 วัน
พื้นที่ดังกล'าวจัดว'ามีความหลายหลายทางด#านสังคม วัฒนธรรม และภาษา ซึ่งมีทั้งชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสาย
มาเลย@ เชื้อสายจีน และเชื้อสายอินเดีย ดังนั้น ภาษาที่ใช#สื่อสารกันจึงมีการสลับและการผสม (Code-switching
and Code-mixing) เมื่อผู#พูดมีการสนทนากันระหว'างเชื้อชาติเปนภาษาอังกฤษ ภายในประโยคอาจจะพบว'ามี
4 ภาษา คือ ภาษามาเลย@ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ (ในบางครั้งก็อาจจะได#ยินภาษาทมิฬ) โดยโครงสร#าง
ประโยคและคําศัพท@ (เช'น การเติมคําว'า lah ท#ายประโยค) จะมีลักษณะพิเศษที่เปนเอกลักษณ@ประจําถิ่นที่
แตกต'างจากถิ่นอื่นๆในประเทศมาเลเซีย สิ่งที่เห็นได#ชัดอีกอย'างหนึ่งคือ การออกเสียงที่ต'างจากสําเนียงเจ#าของ
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ภาษา แสดงถึงอิทธิพลของภาษาแม'ที่มีต'อภาษาที่อังกฤษ ปรากฎในรูปแบบการใช#เสียงสั้น (Rajadurai, 2006)
ซึ่งเปนกลวิธีหนึ่งในการสื่อสารที่เรียกว'า การแทรกแซงภาษา (Linguistic interference)
จากการสํารวจในชั้นเรียนข#างต#นพบว'า พื้นฐานด#านการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ'มดังกล'าวอยู'
ในระดับค'อนข#างต่ําถึงปานกลาง1 หากจะตีความลําดับขั้นของการฟงโดยใช#หลักเกณฑ@อ#างจาก อซิส (Aziz,
2006) โดยมองว'า หากนักศึกษาอยู'ในขั้นที่สามารถรู#ว'าผู#พูดกล'าวว'าอย'างไร ก็ควรอยู'ในขั้นได#ยินหรือรับรู# แต'ยัง
ไม'สามารถนําไปคิดต'อยอดความรู#จากที่ฟง และตัดสินหรือวิเคราะห@ว'าสิ่งที่ผู#พูดกล'าวนั้นเปนข#อมูลจริงหรือเท็จ
อย'างไร ดังนั้น จึงเปนการยากต'อนักศึกษาในการเรียนวิชาในห#องเรียนที่ใ ช#ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาเนื้อหาวิชา
ต'างๆ โดยเฉพาะในบริบทที่เปนสําเนียงที่ไม'คุ#นชินอย'างภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช#ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ที่ต#องสื่อสารกับชาวมาเลเซีย
จากเหตุผ ลที่ ก ล'า วมาในข# างต# น จึ ง ทํ า ให# ผู# วิ จัย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ยวกั บความสามารถด# า นการฟง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลังจากที่ได#ไปศึกษาในประเทศที่ใช#ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง โดยเปนงานวิจัยที่
เน#นการศึกษาความสําคัญของการเรียนในต'างประเทศหรือในบริบทที่มีวัฒนธรรมการใช#ชีวิตและการศึกษาที่
แตกต'างจากสิ่งแวดล#อมเดิมที่นักศึกษาที่เคยอยู' ความน'าสนใจของบริบทนี้คือ นักศึกษาไปเรียนในประเทศที่ใช#
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง (English as a second language) ดังนั้น ผลลัพธ@งานวิจัยในด#านพัฒนาการทาง
ภาษาจึงมีความแตกต'างจากการงานวิจัยอื่นๆที่ทําการศึกษาในบริบทของการใช#ภาษาอังกฤษเปนภาษาประจํา
ชาติ ซึ่งผ'านกระบวนการวิเคราะห@เหตุปจจัยต'างๆที่มีผลต'อศักยภาพการเรียนรู#ของนักศึกษา รวมถึงการศึกษา
วิธีการเรีย นการสอนวิช าต'า งๆในประเทศมาเลเซีย ฉะนั้น การศึ กษางานวิจัยที่ ผ'านมาเกี่ ยวกั บการศึ กษาใน
ต'างประเทศกับการพัฒนาทางภาษาของผู#เรียนและทฤษฎีด#านการฟงภาษาที่สอง จึงเปนประเด็นหลักในการทํา
วิจัยในครั้งนี้

1

อ้างจากผลการสอบโทอิค (TOEIC) ล่าสุ ดของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว คะแนนการฟั งภาษาอังกฤษอยูร่ ะหว่าง 250 – 330 คะแนน
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1.2 วัตถุประสงค@ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปhที่ 2 สาขาไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@ ทั้งก'อนและหลังการไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
1.2.2 เพื่อวิเคราะห@ปจจัยต'างๆที่ส'งผลต'อการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปhที่ 2 สาขาไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@
1.3 คําถามที่ใช#ในการวิจัย
1.3.1 การส'งนักศึกษาชั้นปhที่ 2 สาขาไทยศึกษา ไปเรียนระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย จะทําให#นักศึกษา
พัฒนาการฟงภาษาอังกฤษได#หรือไม' หากนักศึกษามีการพัฒนา นักศึกษาพัฒนาในระดับใด
1.3.2 ปจจัยใดบ#างที่ส'งผลให#นักศึกษามีความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ในระหว'างที่ศึกษาใน
ประเทศมาเลเซีย
1.4 ประโยชน@ที่คาดว'าจะได#รับ
1.4.1 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาความสําคัญของการเรียนในต'างประเทศกับการพัฒนาด#านการฟง
ภาษาอังกฤษ
1.4.2 เพื่อเปนข#อมูลในการเตรียมพร#อมให#แก'นักศึกษาในรุ'นต'อไป
1.5 นิยามศัพท@เฉพาะ
คําต'างๆต'อไปนี้ เปนคําที่ใช#ในงานวิจัยเพื่อประกอบการอธิบาย ได#แก'
1.5.1 ความสามารถด#านการฟง หมายถึง กระบวนการรับรู#ความหมายจากเสียงที่ได#ยิน ทั้งนี้โ ดยผ'าน
ขั้นตอนของการรับสาร ติดตามเรื่องราว เข#าใจสาร และสามารถจับใจความสําคัญของสาร ที่ผู#ฟ งควรแสดง
ปฏิกิริยา ตอบสนองอย'างใดอย'างหนึ่ง เช'น มีความคิดคล#อยตามหรือโต#แย#ง เปนต#น (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2551: 89)
1.5.2 ภาษาอังกฤษ ในงานวิจัยนี้หมายถึงภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติที่ใช#สื่อสารโดยเจ#าของภาษา
เช'น ชาวอังกฤษ ชาวอเมริกัน หรือชาวออสเตรเลีย เปนต#น และผู#ที่ไม'ใช'เจ#าของภาษา ได#แก' ภาษาอังกฤษโดย
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ชาวจีน ชาวมาเลเซีย หรือชาวแอฟริกาใต# เปนต#น ซึ่งลักษณะของภาษาจะมีความหลากหลายทางการออกเสียง
การใช#คําศัพท@ การสร#างประโยค และการแปลความหมาย
1.5.3 การจั ด การเรี ย นระยะสั้ น ในประเทศมาเลเซี ย หมายถึ ง ลั ก ษณะการส' ง นั ก ศึ ก ษาไปเรี ย น ณ
มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia เมืองปhนัง ประเทศมาเลเซีย ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 15 วัน
โดยนักศึกษากลุ'มดังกล'าวได#เข#าเรียนวิชาต'างๆตามปกติร'วมกับนักศึกษาชาวมาเลเซียและชาวต'างชาติ

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาความสามารถดานการฟงของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาไทยศึกษา โดยวิธีการจัดการเรียน
ระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีต0างๆ รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอหัวขอดังนี้
2.1 การเรียนภาษากับการฟง
2.1.1 ความหมายของการฟง
2.1.2 ความสําคัญของการเรียนภาษากับการฟง
2.1.3 ลักษณะการเรียนภาษากับการฟง
2.1.4 ปจจัยที่ส0งผลต0อการพัฒนาดานการฟง
2.2 การศึกษาในต0างประเทศ
2.2.1 ลักษณะการศึกษาในต0างประเทศ
2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในต0างประเทศ
2.3 ลักษณะทั่วไปของประเทศมาเลเซีย
2.3.1 ประวัติศาสตร=ที่เชื่อมโยงกับการศึกษาในประเทศมาเลเซีย
2.3.2 ระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซีย
2.3.3 สถานะของภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซีย
2.3.4 ลักษณะภาษาอังกฤษแบบมาเลเซีย
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2.1 การเรียนภาษากับการฟง (Listening and Language Learning)
2.1.1

ความหมายของการฟง
หากกล0าวถึงการฟงโดยทั่วไป วิดโดวสัน (Widdowson, 1978) ไดนิยามการฟง (Listening)

ว0าเปTนการรับรูที่ไม0เพียงแค0ไดรับสัญญาณเพื่อเขาใจประโยคที่ไดยิน (Hearing) เท0านั้น แต0ทั้งนี้ ผูฟงจะตอง
สามารถรูว0าประโยคหนึ่งที่ไดยิน จะใชในการสัมพันธ=กับประโยคที่มีการพูดกันในการโตตอบอย0างไร จะเห็นไดว0า
ลักษณะความสามารถของการฟงในลักษณะนี้ จะมีความซับซอนและใชทักษะในการฝXกฝนมาก ส0วนคณาจารย=
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ=ราชวิทยาลัย (2551) ไดกล0าวถึงลักษณะการฟงโดยทั่วไปว0า พื้นฐานทางการฟง
ภาษาใดๆก็ตามขั้นแรกจะเปTนขั้นไดยิน ขั้นแยกลักษณะภาษาและใจความ และขั้นยอมรับเพื่อสื่อความหมายใน
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งกันและกัน ส0วนขั้นที่สูงขึ้นไปอย0างขั้นตีความ ขั้นเขาใจ และขั้นเชื่อนั้นอาจจะ
เกิดขึ้นไดในบางครั้งที่นักศึกษารูสึกว0าสิ่งที่ไดฟงเปTนเรื่องที่เขาใจในภาษาไทย (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2534) ได
อธิบายว0าทักษะการฟงเปTนทักษะที่อาศัยการวิเคราะห=และการตีความสิ่งที่ไดยินเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การสื่อสาร
2.1.2

ความสําคัญของการเรียนภาษากับการฟง
การฟงมีความสําคัญมากในการเรียนภาษา เพราะเปTนส0วนที่รับขอมูลทางโสตประสาทขั้น

พื้นฐานของการพัฒนาทักษะทางภาษา (Wills, 2009) และเปTนการเพิ่มความมั่นใจใหแก0ผูเรียนภาษาในการ
โตตอบสื่อสาร โกห= (Goh, 1997) เชื่ อว0า ผูเรียนภาษาที่ สองจะมีอภิ ปญญาในการตื่นตัว (Metacognitive
awareness) ต0อการเรียนภาษาที่ซับซอนและต0างกันไป ซึ่งวิธีการอธิบายระบบความคิดดังกล0าว จะตองให
ผูเรียนเปTนผูใหขอมูลโดยตรง โกห=จึงศึกษาความตื่นตัวดานการฟงของชาวจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเปTนเวลา 6
เดือน ในประเทศสิงคโปร= โดยใหผูเรียนกลุ0มดังกล0าวเขียนไดอารี่เกี่ยวกับความรูสึกที่เรียนภาษาในดานการฟง
และวิธีการฝXกการฟงหลังเลิกเรียน การวิเคราะห=ขอมูลจะใชวิธีการสรุปจากไดอารี่ และแยกประเภทของขอมูดังก
ล0าว ในรูปแบบการวิเคราะห=ของ Wenden (1987) ซึ่งแบ0งออกเปTน 3 ประเภท คือ Personal knowledge
Task knowledge และ Strategic knowledge จากงานวิจัยดังกล0าว ขอดีของการเขียนไดอารี่ คือ ผูเรียน
สามารถบรรยายความรูสึกนึกคิดของตนเองต0อประสบการณ=ดานการฟงภาษาอังกฤษ จึงทําใหเราเขาใจระบบ
ความคิดและความตองการของผูเรียนในการเรียนภาษาไดอย0างแทจริง
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2.1.3 ลักษณะของการเรียนภาษากับการฟง
ทักษะการฟงของผูเรียนภาษาสามารถแบ0งระดับขั้นออกเปTน 5 ระดับ (Valette and Disick, 1972)
คือ
1) ระดับขั้นทักษะกลไก (Mechanical skills)

เปTนระดับที่ผูฟงไดรับขอความที่ไม0เขาใจใน

ความหมาย แต0จะสามารถสังเกตวิธีการออกเสียงที่เนนหนัก (Stress) ระดับเสียงขึ้นลง (Intonation) ได
2) ระดับขั้นความรู (Knowledge) ในระดับนี้ผูฟงสามาตรเขาใจความหมายของคําและประโยคได
สามารถทําตามคําสั่งที่เคยชิน รวมถึงจับคู0ประโยคกับรูปภาพที่มีความสัมพันธ=กัน พรอมทั้งเลือกประโยคที่มี
ความหมายตรงกับประโยคในภาษาต0างประเทศได
3) ระดับขั้นถ0ายโอน (Transfer) เปTนระดับที่ผูสามารถเขาคําศัพท=และประโยคที่แต0งขึ้นมาใหม0 โดย
ใชความรูที่เรียนมาแลว ตอบคําถามไดว0าสิ่งที่ฟงนั้นผิดหรือถูก หรือเลือกขอความที่ถูกตองและเหมาะสมเพื่อ
ตอบคําถามและขอความในประโยคได พรอมสามารถฟงเขาใจประโยคยาวๆหลายประโยคไดหรือบทความสั้นๆ
ได
4) ระดับขั้นสื่อสาร (Communication) ในระดับดังกล0าวผูฟงสามารถเขาใจในระดับการสื่อสารที่
กวางขึ้น คือฟงคําสั่งและสามารถอธิบายเปTนภาษาต0างประเทศใหแก0ผูอื่นฟงได เมื่อใดที่ตองสื่อสารและพบกับ
คําศํพ ท=ใหม0ๆโดยเดาความจากพื้นฐานความรูเดิม โดยทั่วไปผูฟงที่อยู0ในระดับนี้จะสามารถฟงเจาของภาษา
สื่อสารในรายการวิทยุและโทรทัศน=ได
5) ระดับขั้นวิเคราะห=วิจารณ= (Criticism) เปTนระดับการฟงขั้นสูงที่ผูฟงสามารถเขาใจขอความจน
สามารถวิเคราะห=สารได รวมถึงมีความสามารถในการแยกแยะเสียงทางภาษาศาสตร=ไ ด เช0น การวิเคราะห=
มาตรฐานของภาษาที่พูดไดว0าเปTนภาษาระดับใด หรือเปTนภาษาถิ่นใด เขาใจความหมายของคําพูดจากการฟง
ระดับเสียงสูง-ต่ําที่แตกต0างกันได รวมถึงอธิบายความรูสึกของผูพูดจากน้ําเสียงและอารมณ=ที่แสดงออกทางคําพูด
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แวนเดอร=กิ๊ฟและโกห= (Vandergrift & Goh, 2012) ไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับกระบวนการรับรู
และทักษะของการฟงเพื่อความเขาใจของกลุ0มผูฟงภาษาที่สอง พบว0า กระบวนการดังกล0าวมีความซับซอนในเชิง
การประมวลผลของสมอง ก0อนทํ าความเขาใจผู เรี ยนเกี่ย วกับ ทัก ษะการฟง สิ่งที่ ผูสอนควรตระหนั กและให
ความสําคัญคือ กระบวนคิดหรือรับรูที่มีความเกี่ยวของกับการฟงของผูเรียนภาษาที่สอง ซึ่งมีความแตกต0างจาก
การฟงภาษาแม0หรือภาษาที่หนึ่ง ดวยเพราะความเคยชินในภาษาที่ฟงมาตลอดชีวิต จนแทบจะไม0ตองใชความ
พยายามในการคิดและวิเคราะห=ประโยคที่ผ0านหูเขามา แต0สําหรับภาษาที่สอง ผูสอนจําเปTนจะตองทําความเขาใจ
ผูเรียนเกี่ยวกับกระบวนการรับรู ดังนี้
1)

กระบวนการรั บรูจากบนลงล0าง และจากล0 างขึ้ นบน (Top-down and

bottom-up

processing) เปTนกระบวนการเขาใจทั กษะการฟงขั้นพื้ นฐาน โดยเริ่ มจากกระบวนการล0 า งขึ้ นบน เปT นการ
ลักษณะการฟงโดยการแยกหน0วยเสียงต0างๆเพื่อแปลความหมายและตีความขอความเหล0านั้น ซึ่งผูฟงจําเปTน
จะตองอาศัยความรูเกี่ยวกับหน0วยเสียง และ suprasegmental ของภาษาที่สอง เมื่อผูเรียนสั่งสมกระบวนการ
เรียนรูดังกล0าว เขาก็จะสามารถเขาใจความหมายของประโยค และกลุ0มประโยคที่ซับซอนในบทสนทนาไดมากขึ้น
ส0วนกระบวนการจากบนลงล0าง ผูเรียนจะอาศัยประสบการณ=การเรียนรูจากบริบทที่ไดสั่งสมมาตีความข0าวสาร
โดยจุดเริ่มตนของการเขาใจขอความ ผูฟงจะอาศัยความรูจากกิจกรรมที่เกิดจากการทดลอง ความรูที่ไดมาจาก
ประสบการณ=ของตนเอง ความรูทาง pragmatic ความรูทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาที่สอง และความรูจาก
discourse ซึ่งความรูเหล0านี้เกิดจาก ความทรงจําอันยาวนานของผูเรียนที่มีการบันทึกและจดจํามาตลอดชีวิต
2) กระบวนการที่ถูกควบคุมและเปTนไปโดยอัตโนมัติ (Controlled and automatic processing)
เปTนกระบวนที่เชื่อมโยงกับกระบวนการรับรูจากบนลงล0าง และจากล0างขึ้นบน ซึ่งอธิบายลักษณะของการทํางาน
ระบบการฟงของมนุษย=ว0า หากผูฟงมีความสามารถทางภาษาที่สองมาก และมีความคุนชินกับเนื้อหาของขอมูล
ผูฟงอาจไม0ตองใชความพยายามในการฟงมาก (เปTนระบบการทํางานคลายกับการฟงภาษาที่หนึ่ง) ซึ่งเปTนการฟง
ที่เขาใจไดโดยอัตโนมัติ (Automatic processing) อันเกิดจากพฤติกรรมการฝXกฝนทักษะการฟงอยู0บ0อยๆ คลาย
กับการฝXกฝนทักษะอื่นๆทางภาษา ในทางตรงกันขาม หากผูฟงยังตองอาศัยความตั้งใจมากในการฟง และไม0มี
ความ
3) การรับรู การวิเคราะห=คําในประโยค และการนําไปใชประโยชน= (Perception, parsing, and
utilization) เปTนลักษณะการแบ0งกระบวนการฟงออกเปTน 3 ขั้นตอน โดยตองเริ่มที่การผ0านกระบวนการของ
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ความรับรูในสิ่งที่ไดยิน ซึ่งผูเรียนจะตองมีความตั้งใจในการฟงในเสียงที่ไดยินเปTนอย0างมาก และเก็บขอมูลของ
เสียงนั้นในความทรงจําจากเสียงสะทอนในหู (Echoic memory) แต0ดวยขอจํากัดของความทรงจําที่มีไม0มากนัก
จึงทําใหผูฟงตองเลือกฟงเฉพาะในส0วนที่สําคัญๆ ส0วนที่เหลือก็จะถูกลืมเลือนไป ในการที่จะเขาใจความหมายของ
เสียงที่ไดยิน สมองของผูฟงก็จะส0งขอมูลจากความทรงจําจากเสียงสะทอนไปยังกระบวนการฟงที่สอง คือ การ
วิเคราะห=คําในประโยค โดยผูฟงจะผูกความหมายของคําที่ไดยินจากความทรงจําสั้นๆ เพื่อสรางเปTนภาพตัวแทน
ในสมอง ขอมูลที่มีความนี้จะถูกนําไปเก็บไวในความทรงจําสั้นๆ (Short-term memory) และในส0วนสุดทายคือ
การนําไปใชประโยชน= ความรูที่มีของผูฟงจะถูกนํามารวมกับสารที่ไดรับ และถาทั้งสองขอมูลสามารถเขากันไดดี
ผูฟงก็จะเกิดความเขาใจในเรื่องที่ฟง และกระบวนการฟงทั้ง 3 ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นซ้ําๆจนกลายเปTนวงจร
ยอนกลับไปกลับมา
4) การรับรูในรูปแบบของอภิปญญา (Metacognition) เปTนพฤติกรรมของผูเรียนที่อาศัยความตั้งใจ
มากในการฟงประโยคต0างๆ ซึ่งการเรียนรูวิธีการฟงอย0างเขาใจจะเกิดขึ้นจากตัวผูเรียนเรียนรูดวยตนเองดวย
กลวิธีต0างๆ เช0น ในระหว0างที่อยู0ในกระบวนการฟง ผูเรียนจะคิดวางแผน (Planning) เฝzาสังเกตที่ตนเองกระทํา
(Monitoring) และประเมินผลสิ่งที่ไดจากการเรียนรูเรื่องเหล0านั้น (Evaluating) เสมือนกับการเตรียมตัวทํา
กิจกรรมอย0างหนึ่ง โดยผูเรียนจะตรวจสอบความเขาใจของตนเองผ0านทางการรับรูในรูปแบบของอภิปญญา
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ตัวแทนของความทรงจําที่มีความหมายของคําพูด
(Meaningful Mental representation)

การนําไปใชปรโยชน=
(Utilization)

การวิเคราะห=คําในประโยค
(Parsing)

การรับรู
(Perception)

คําพูด
(Spoken text)

แผนภูมิที่ 1: ไดอะแกรมแสดงกระบวนการฟง 3 ขั้นตอน คือการรับรู การวิเคราะห=คําในประโยค และการ
นําไปใชประโยชน= (Perception, parsing, and utilization)
ที่มา: Vandergrift & Goh, 2012
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ดังที่ แอนเดอสันและลินช= (Anderson and Lynch, 2003) ไดกล0าวถึงลักษณะการฟงของ
ผูเรียนภาษา 2 แบบคือ ‘Serial bottom-up’ เปTนการฟงจากการตีความโดยการแยกส0วนต0างๆ เริ่มจากหน0วย
เสียงที่เล็กที่สุด (เช0น การแยกเสียง คําว0า bog เปTน /b/, /o/, /g/) และค0อยๆฝXกฟง จนสามารถเขาใจในรูปแบบ
คําศัพท= ประโยค จนกระทั่งการตีความจากความหมายของผูพูดดวยตนเอง แบบที่สองคือ ‘Top-down’ หรือ
‘Interactive process’ เปTนลักษณะการฟงที่เหมาะกับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เมื่อสถานการณ=ที่จะตองฟง
ผูพูด เพื่อใหไดใจความรวมทั้งหมดและตอบโต โดยใชวิธีการฝXกการฟงจนทําใหเกิดความเคยชินกับคําศัพท= รูป
ประโยค และสํานวนต0างๆ หลังจากนั้น การเขาใจความหมายจะเกิดขึ้นเอง โดยเริ่มจากการนําความรูเรื่องไว
ยกรณ=และคําศัพท=ภาษาอังกฤษมาประกอบกับการเดาความหมายของผูพูดในขณะสนทนา สิ่งที่พิสูจน=สมมุติฐาน
เหล0านี้ จะเห็นไดจากงานวิจัยที่เขาอางถึง Marslen-Welson and Welsh (1978) โดยผูฟงจะพูดตามขอความที่
ไดยินทันที แมว0าเขาจะสรางรูปประโยคไดค0อนขางสมบูรณ= แต0ไม0มีความหมาย หรืออาจจะเรียงประโยคไดไม0
สมบูรณ= เมื่อเปรียบเทียบกับขอความที่ไดยิน ดังนั้น การที่ผูฟงใชความรูในหลักภาษา (ไวยกรณ=และความหมาย)
ที่ไดเรียนมาเพื่อช0วยรับขอมูลทางเสียง จะทําใหกระบวนการฟงของผูเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แวนเดอร=กิ๊ฟ (Vandergrift, 1998) ไดกล0าวถึงแนวคิดหนึ่งที่ขัดแยงกับแนวคิดเบื้องตนดวย
กรณีศึกษาจากการวิจัย เขาพบว0าผูฟงภาษาฟงภาษาอังกฤษในระดับ Beginning และ low-intermediate
มักจะจับใจความจากการฟงบทสนทนาเฉพาะช0วงแรกและช0วงสุดทาย โดยไม0มีการตรวจสอบขอมูลว0ามีความ
สอดคลองหรือขัดแยงกันหรือไม0 อย0างไร ทําใหผูฟงยึดติดขอมูลเหล0านั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ผูฟงก็ยัง
ไม0สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการฟงและการคิด เพื่อรับขอมูลใหม0ๆเขามาได ดังนั้น ผูฟงประเภทนี้จึงฟงได
เฉพาะประโยคง0ายๆแบบผิวเผินเท0านั้น ไม0สามารถใชทักษะของการนําขอมูลจากประสบการณ=ต0างๆที่เกิดจาก
การไดยินหรือไดฟงมาผนวกกับเรื่องราวใหม0ที่ไดรับ
2.1.4 ปจจัยที่ส0งผลต0อการพัฒนาดานการฟง
ชูบอททอม (Shoebottom, 1996) ไดกล0าวถึงปจจัยที่มีผลต0อการไดมาซึ่งภาษาที่สอง ซึ่งผูเรียนแต0
ละคนจะมีลักษณะที่แตกต0างกันออกไป บางคนอาจจะประสบความสําเร็จจากความมุ0งมั่นอย0างเต็มที่ การตั้งใจ
และทํางานอย0างหนักหน0วง ซึ่งเปTนลักษณะบุคลิกของการเรียนภาษาที่ไม0เ หมือนกัน แต0ทั้งนี้ผูเขียนไดตั้งขอ
สันนิษฐานดังกล0าวเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลต0อการเรียนภาษาที่สอง โดยแบ0งออกเปTน 2 ประเด็นคือ
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1) ปจจัยภายใน ซึ่งเกิดจากแรงขับภายในของตัวผูเรียนในขณะที่มีเรียนภาษาที่สอง อาจเปTนเหตุ
ปจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลและนําไปสู0สถานการณ=การเรียนภาษาที่แตกต0างกัน ซึ่งปจจัยภายในประกอบดวย
ปจจัยย0อย ดังนี้
1.1) ปจจัยดานอายุ (Age) ผูเรียนภาษาที่สองตั้งแต0วัยเด็กจะเปTนช0วงวัยที่มีการพัฒนาทักษะ
ทางภาษามากกว0าวัยอื่นๆ ทําใหเกิดการเรียนรูภาษาไดดีกว0า แต0ในดานของแรงจูงใจในการเรียนภาษาพบว0า วัย
ผูใหญ0ก็สามารถประสบความสําเร็จได แต0อาจจะมีอุปสรรคในแง0ของการออกเสียงหรือความคุนชินในการฟง
ภาษาที่สองไม0เท0ากับภาษาแม0ของตนเอง
1.2) ปจจัยดานลักษณะบุคลิกภาพ (Personality) โดยทั่วไปผูที่มีอุปนิสัยขี้อายจะมีความกังวล
ในการแสดงออกทางภาษามากกว0าผูที่มีความกลาแสดงออก โดยกลุ0มคนที่ลาสื่อสารจะกลาเสี่ยงและไม0กลัวต0อ
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แต0สิ่งที่ไดคือการไดโอกาสของการฝXกฝนทางภาษามากขึ้น
1.3) ปจจัยดานแรงจูงใจ (Motivation) ประกอบดวยแรงจูงใจจากภายในและภายนอก ซึ่ง
แรงจูงใจภายในเปTนหนทางสู0การเรียนภาษาอย0างประประสบความสําเร็จ เพราะผูเรียนรูสึกสนุกกับการเรียน
ภาษาและมีความภูมิใจในพัฒนาการของตนเองมากกว0าผูที่ไม0มีแรงจูงใจ ส0วนแรงจูงใจจากภายนอกก็เปTนปจจัยที่
สําคัญในการพัฒนาภาษา เพื่อผูเรียนมีจุดหมายของการเรียนเพิ่มขึ้น เช0น การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใหไดไป
เรียนในมหาวิทยาลัยต0างชาติ หรือเพื่อใชสื่อสารกับคนพิเศษ เปTนตน ฉะนั้นปจจัยเหล0านี้ก็อาจเปTนแรงผลักดันที่
จะทําใหการเรียนภาษาประสบความสําเร็จไดง0ายขึ้น
1.4) ปจจัยดานประสบการณ=ทางภาษา (Experiences) ผูเรียนที่ไดรับประสบการณ=เกี่ยวกับ
ความรูทั่วไปมักจะมีพัฒนาการการเรียนภาษาใหม0ๆไดดีกว0าผูที่ไม0เคยมีประสบการณ=เลย เช0น ประสบการณ=ไป
ต0างประเทศมากว0า 3 ประเทศจะเขาใจรากฐานทางวัฒนธรรมและการใชชีวิตของผูใชภาษา และเปTนผูเรียนรูได
ไกลกว0าผูที่ไม0เคยไปไหนเลย
1.5) ปจจัยดานการรับรู (Cognition) สิ่งที่พบเห็นทั่วไปคือ ผูเรียนจะมีความสามารถในการรับรู
ที่ต0างกัน ซึ่งนักภาษาศาสตร=เชื่อว0า ผูที่มีความสามารถในการเรียนภาษาตั้งแต0กําเนิดจะเรียนรูและเขาใจภาษาที่
สองไดเร็วกว0าผูที่ไม0มีความสามารถตั้งแต0กําเนิด
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1.6) ปจจัยดานความใกลเคียงกับภาษาแม0 (Native language) ผูที่เรียนภาษาที่สองซึ่งเปTน
ภาษาตระกูลเดียวกับภาษาที่หนึ่ง จะเรียนรูและเขาใจไดง0ายขึ้น เพราะโครงสรางทางภาษาและรากศัพท=จะมี
ลักษณะคลายคลึงกัน ทําใหกระบวนการคิดทางภาษาไม0ซับซอนมาก เช0น นักศึกษาไทยจะเรียนภาษาจีนไดดีกว0า
ภาษาอังกฤษ เปTนตน
2) ปจจัยภายนอก คือลักษณะปจจัยการเรียนรูภาษาจากบริบท เหตุการณ= และสิ่งแวดลอมรอบดาน
ประกอบดวยปจจัยต0างๆดังนี้
2.1) ปจจัยดานหลักสูตร (Curriculum) สําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปTนภาษาที่สอง การบรรจุ
ประสบการณ=ทางการศึกษาใหอยู0ในหลักสูตรเปTนสิ่งที่ความจําเปTนและสําคัญมากในปจจุบัน การเรียนภาษา
มักจะไม0ค0อยมีประสิทธิภาพถาผูเรียนไดเรียนอยู0แค0ในหองเรียนตามระบบ โดยไม0มีกิจกรรมเสริมทางภาษาใดๆ
เลย ในทางกลับกัน คือ ไม0ควรใหผูเรียนศึกษาอยู0ในระบบการศึกษาหลัก หากความสามารถทางภาษาของผูเรียน
ยังไม0อยู0ในเกณฑ=ที่สามารถเรียนได
2.2 ปจจัยดานการสอน (Instruction) ผูสอนภาษาที่สองแต0ละคนจะมีความแตกต0างกันในกลวิธี
การสอน ซึ่งผูสอนที่สามารถมอบประสบการณ=การเรียนภาษาแก0ผูเรียนไดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ผูเรียนก็จะมีพัฒนาการเรียนไดดีมากเช0นกัน เช0น คุณครูวิชาวิทยาศาสตร=ที่ตระหนักว0าตนเองตองใหความสําคัญ
กับการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน และพยายามสื่อสารกับนักเรียนดวยภาษาอังกฤษแบบง0ายๆ
และเหมาะสม ทําใหนักเรียนมีการปรับตัวในการเรียนภาษาและเกิดความเคยชินในการสื่อสารภาษาอังกฤษต0อไป
2.3 ปจจัยดานวัฒธรรมและสถานะทางสังคม (Culture and status) ผูเรียนที่อยู0ในวัฒนธรรม
หรือสถานะทางสังคมที่ดอยกว0าภาษาที่สองมีแนวโนมทางพัฒนาการทางภาษาที่ค0อนขางชา
2.4 ปจจัยดานแรงจูงใจจากคนรอบขาง (Motivation) เปTนส0วนสําคัญของการเรียนภาษาที่สอง
การกระตุนใหเรียนภาษาที่สองอย0างเหมาะสมจากผูสอนและผูปกครองจะทําใหผูเรียนมีความตั้งใจและมีมานะ
พยายามในการเรียนมากยิ่งขึ้น เช0น ครอบครัวที่ไม0ค0อยค0อยเห็นความสําคัญของการเรียนภาษา ผูเรียนก็จะไม0ได
รับการสนับสนุนเท0าที่ควรและมีแนวโนมี่จะมีพัฒนาการทางภาษาที่ค0อนขางชา
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2.5 ปจจัยดานการติดต0อกับเจาของภาษา (Access to native speakers) การมีโอกาสพูดคุย
ติดต0อกั บเจาของภาษาบ0อยๆทั้งที่อยู0 ใ นหองเรียนและนอกหองเรียนเปT นส0วนที่ สําคัญในการเรียนภาษามาก
เพราะเจาของภาษาคือรูปแบบจําลองทางภาษาศาสตร=ที่สามารถใหขอเสนอแนะที่เหมาะสมได ผูเรียนภาษาที่
สองที่ไม0เคยไดพูดคุยกับเจาของภาษามักจะเรียนรูไดชา โดยเฉพาะในส0วนของทักษะทางพูดและการฟง
ซามูเอลส= (Samuels, 1984) ไดอธิบายถึงปจจัยที่ส0งผลต0อความสามารถในการฟงออกเปTน 2 ดาน
คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งที่อยู0ภายในของผูรับสาร และปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งที่อยู0ภายนอกของผูรับสารหรือ
สิ่งแวดลอมรอบขาง ดังรายละเอียดต0อไปนี้
1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งที่อยู0ภายในของผูรับสาร ประกอบดวย
1.1) สติปญญา (Intelligence)
1.2) ความสามารถทางภาษา (Language ability)
1.2.1) ความสามารถในการระลึกคําต0างๆได (Recognition of words)
1.2.2) ความสามารถในการแบ0งส0วนและการวิเคราะห=ดานไวยกรณ=ของสิ่งที่ฟง (The
ability to segment and parse the speech stream)
1.2.3) ความสามารถในการเขาใจความหมายของคําศํพท= (Vocabulary)
1.2.4) ความสามารถในการเขาใจโครงสรางของภาษา (Syntax)
1.2.5) ความสามารถในการเขาใจภาษาถิ่น (Dialect)
1.2.6) ความสามารถในการเขาใจการอางอิงความ (Anaphoric terms)
1.3) พื้นฐานความรูเดิมของผูฟง (Background knowledge and scheme)
1.4) ทําเนียบภาษาและความตระหนักในอิทธิพลที่มีอยู0ในบริบท (Speech register and
awareness of contextual influences)
1.5) กลวิธีระดับอภิปญญา (Metacognition strategies)
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1.6) ความรูในการใชภาษาท0าทาง (Kinesics)
1.7) แรงจูงใจของผูฟง (Motivation)
2) ปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งที่อยู0ภายนอกตัวผูรับสารหรือสิ่งแวดลอมรอบขาง ประกอบดวย
2.1) ความรูในหัวขอหรือเรื่องที่ฟง (Discussion topic)
2.2) ความตระหนักของผูพูดเกี่ยวกับการรับรูความตองการของผูฟง (Speaker awareness of
audience needs)
2.3) ความชัดเจนและความมีประสิทธิภาพในการพูดของผูพูด (Clarity and speaker’s
effectiveness)
2.4) บริบทของการฟง (Context)
ทัศนีย= องค=สรณะคมกุล (2546) ไดแบ0งลักษณะปจจัยที่มีผลต0อการฟงออกเปTน 2 ดานใหญ0ๆ
ไดแก0 ปจจัยดานผูพูด (Speaker factors) และปจจัยดานผูฟง (Listener factors) โดยกล0าวถึงปจจัยที่เกิดจากผู
พูด ดังนี้
1) อัตราความเร็วของการพูด (Rate of speech) อัตราความเร็วหรือชาจะขึ้นอยู0กับจํานวน
หรือปริมาณของช0วงการหยุด (Pause) โดยทั่วไปที่ผูฟงสามารถเขาใจผูพูดไดหากมีระดับอัตราความเร็วอยู0ในช0วง
160 – 130 คํา/นาที อัตราความเร็วที่มากเกินไปจนผูฟงไม0สามารถจับใจความไดจะอยู0ประมาณหรือมากกว0า
220 คํา/นาที หรือชามากเกินไปคือต่ํากว0า 130 คํา/นาที
2) การออกเสีย งเนนหนัก ในคํ าและการลงจั งหวะวรรคตอน (Rhythm and stress)
ภาษาอังกฤษเปTนภาษาที่ใหความสําคัญกับการเนนหนักคําหรือพยางค= การเปล0งเสียงเพื่อพูดคําศัพท=แต0ละครั้งจึง
มีการเนนคําหรือพยางค=ไม0เท0ากัน ส0วนที่สําคัญจะเนนมากกว0า ส0วนที่เหลือไม0ว0าจะมีกี่พยางค=ก็ตาม จะถูกปรับ
เปTนการลงจังหวะวรรคตอนอย0างเท0ากันไปโดยปกติ ดังนั้น ผูฟงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเนนหนักคํา
หรือพยางค=ใหดี เพื่อจะไดเขาใจลักษณะคําเหล0านั้นไดอย0างถูกตองแม0นยํา และสามารถตีความความรูสึกของผู
พูดไดจากการเนนหนักคําอีกดวย
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3) ช0วงการหยุดและขอผิดพลาดในการพูด (Pausing and speech errors) องค=ประกอบ
สําคัญของลักษณะภาษาพูดที่แตกต0างจากภาษาเขียนโดยทั่วไป คือ การหยุด การแสดงลักษณะการลังเลใจ การ
เริ่มตนพูดแบบผิดๆ และการแกไขคําพูดเดิม เนื่องจากการพูดแต0ละครั้งผูพูดจะใชเวลาไปกับองค=ประกอบที่กล0าว
มาประมาณรอยละ 30 – 50 ส0วนช0วงเวลาที่เหลือของการพูดจะเปTนช0วงที่ผูพูดใชความคิดในการเรียบเรียง
ประโยคต0างๆ ดังนั้น ภาษาพูดอาจทําใหผูฟงไม0สามารถแยกส0วนที่สําคัญออกจากส0วนประกอบย0อยได
4) ระดับความสมบูรณ=ของการใหขอมูลของผูพูด (The range of completeness which a
speaker treats his material) การพูดเพื่อการสื่อสารใหผูฟงเขาใจสารนั้น ผูพูดควรฝXกการเรียบเรียงประโยคให
เขาใจง0าย หรือมีกลวิธีการอื่นๆที่ช0วยใหผูฟงเกิดความรูสึกว0าขอมูลมีความชัดเจนมากขึ้น เช0น มีการใหขอมูลอื่น
เสริมเพิ่มเติมหรือการยกตัวอย0างมาประกอบการพูดใหเห็นภาพใกลตัวมากขึ้น เปTนตน
การเรียนภาษาอังกฤษในปจจุบัน ไม0ไดจํากัดแค0การเรียนภาษากับเจาของภาษา แต0การขยาย
วงกวางของการใชภาษา สตรีเฟ†น (Strevens, 1983) ไดกล0าวว0า ลักษณะของการใชภาษาอังกฤษของแต0ละ
ทองถิ่น มีความแตกต0างและหลากหลาย จึงทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกไม0มั่นใจ (anxiety) ในภาษาอังกฤษที่
ตนเองใชว0าถูกหรือเปTนที่ยอมรับต0อผูอื่น ประเด็นนี้ จึงเปTนปญหาต0อการศึกษาภาษาอังกฤษ สิ่งที่เขายกตัวอย0าง
ไดแก0
งานวิจัยที่เกี่ยวของการฟงภาษาอังกฤษในสําเนียงที่ไม0คุนชิน ทาวโรซาและลุก (Tauroza and
Luk, 1996) ศึกษาความเขาใจในการฟงภาษาอังกฤษสําเนียงต0างๆของผูเรียนชาวฮ0องกง โดยการเปรียบเทียบ
สําเนียงอเมริกันกับสําเนียงฮ0องกง ใชวิธีการทดสอบการฟงเพื่อสรุปความและตอบคําถามแบบปรนัย ผลการวิจัย
พบว0า ผูเรียนคุนชินภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันมากกว0าสําเนียงฮ0องกง เพราะในปจจุบัน คนรุ0นใหม0จะไดรับสื่อ
จากวิทยุโทรทัศน=เปTนภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกันมาก ซึ่งผลการวิจัยดังกล0าว ปรากฎผลลัพธ=ที่ต0างจาก
งานวิ จั ยที่ สนั บ สนุ น ประเด็ นที่ ผู เรี ยนจะคุ นชิ นกั บภาษาอั ง กฤษสํ าเนี ย งภาษาแม0 ม ากกว0 า สํ า เนี ยงตนแบบ
(Flowerdrew, 1994; Ortmeyer and Boyle, 1985) ซึ่งอาจจะเปTนไปไดว0า หากผูเรียนไดมีโอกาสฝXก
ภาษาอังกฤษกับสําเนียงใดบ0อยๆ ผูเรียนน0าจะเกิดความเคยชินและเขาใจสําเนียงนั้นได
ฮันท= (Hunt, 1987) ไดกล0าวว0า ปจจัยดานสถานการณ=ที่เกิดขึ้นในชีวิตที่พบเห็นไดทั่วไปถือว0า
เปTนปจจัยที่ส0งเสริมใหเกิดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ตัวอย0างเช0น สถานที่การณ=ในชั้นเรียน หากมี
ความขัดของทางโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ=การสอน ทําใหเสียงของผูสอนไม0ชัดเจนในขณะที่สอน ผูเรียนก็ไม0
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สามารถฟงได หรือบางครั้งในสถานการณ=ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การคุยโทรศัพท=ในสถานที่อึกทึกคึกโครม ก็
อาจจะเกิดปญหาดานการฟง ไม0สามารถจับใจความสําคัญของเนื้อหาจากการฟงไดเช0นเดียวกัน นอกจากนี้ สิ่ง
สําคัญที่สุดคือ กลไกทางร0างกายที่เกี่ยวของกับการฟง คือ หู สามารถเปTนอีกปจจัยหนึ่งที่ส0งผลใหเกิดปญหา
ทางดานการรับฟงขอความในชั้นเรียน
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ปั จจัยทีส่ งผลต่ อความสามารถด้ านการฟั งภาษาอังกฤษ
1. ปั จจัยด้ านข้ อมูลข่าวสาร
1.1 ความยาวของสาร
1.2 ลักษณะของข่าวสารที/เป็ นนามธรรม เข้ าใจยาก
1.3 การใช้ คําศัพท์และประโยคที/ยากและซับซ้ อน
1.4 ความเร็ วในการนําเสนอเนื &อหา
1.5 การเรี ยงลําดับเนื &อหา
1.6 ลักษณะของการเชื/อมเสียง
1.7 ลักษณะของการไม่ออกเสียง
1.8 การใช้ ประโยคที/ไม่ถกู ต้ องตามหลักไวยากรณ์
2. ปั จจัยด้ านผู้ฟัง
2.1 สติปัญญา
2.2 ประสบการณ์และการฝึ กทักษะการฟั ง
2.3 ความรู้ด้านต่างๆทางภาษา
2.4 พื &นฐานความรู้และประสบการณ์ เดิม
2.5 ความจํา
2.6 แรงจูงใจ
2.7 ทัศนคติของผู้ฟังที/มีต่อผู้พดู
2.8 ทัศนคติของผู้ฟังที/มีต่อสิง/ ที/ฟัง
2.9 ความตังใจและความมี
&
สมาธิในการฟั ง
3. ปั จจัยด้ านผู้พดู
3.1 ชนชาติของผู้พดู
3.2 ความสามารถทางภาษาของผู้พดู
3.3 คุณภาพของการใช้ สญ
ั ญาณทางการพูด
3.4 บุคลิกภาพของผู้พดู
3.5 ความตระหนักเกี/ยวกับความรู้เดิมของผู้ฟัง

ความสามารถในการฟั ง
ภาษาอังกฤษ
1. ขัน" กลไก
1.1 ความสามารถในการจําแนก
เสียง
1.2 ความเข้ าใจในเสียงเน้ นหนัก
ในคํา
1.3 ความเข้ าใจระดับเสียงสูงตํ/า
ในประโยค
2. ขัน" ความรู้ คือความเข้ าใจใน
ประโยค
3. ขัน" ถ่ ายโอน เป็ นความเข้ าใจ
ข้ อความสันๆ
&
4. ขัน" สือสาร เป็ นความเข้ าใจบท
สนทนาสันๆ
&
5. ขัน" วิเคราะห์ วจิ ารณ์
5.1 ความสามารถในการวิเคราะห์
บทสนทนา
5.2 ความเข้ าใจอารมณ์ของผู้พดู

4. ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
4.1 สิ/งแวดล้ อมภายนอก
4.2 การสร้ างบรรยากาศที/หลากหลาย
4.3 จํานวนที/ใช้ สื/ออื/นเข้ าประกอบในการพูด
4.4 คุณภาพของอุปกรณ์

แผนภูมิที่ 2: ปจจัยส0งผลต0อความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ ที่มา : Hunt, G. T. (1987). Public Speaking. New Jersey: Prentice – Hall, 8
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2.2 การศึกษาในต0างประเทศ
2.2.1 ลักษณะการศึกษาในต0างประเทศ
โดยทั่วไปการศึกษาในต0างประเทศจะแบ0งออกไดหลายประเภท ขึ้นอยู0กับความตองการของผูเรียน
เปzาหมายของการเรียน และผลลัพธ=ที่แตกต0างกันตามระยะเวลาและลักษณะการจัดการเรียน โดยส0วนใหญ0ความ
คาดหวังของผูปกครองในการส0งลูหลานไปเรียนในต0างประเทศคือ การพัฒนาดานภาษาและความสามารถในการ
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย การเรียนในต0างประเทศยังปรากฎลักษณะการไปศึกษาในต0างประเทศใน
รูปแบบต0างๆ เช0น หลักสูตรการเรียนภาษาแบบเร0งรัด โครงการฝXกงาน โครงการอาสาสมัคร โครงการการสอนใน
ต0างประเทศ โครงการนักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และความร0วมมือระหว0าง
มหาวิทยาลัยในรูปแบบต0างๆ เปTนตน นอกจากนี้ยังมีโครงการทัศนศึกษาภาคฤดูรอนที่เนนการท0องเที่ยวพรอม
เรียนรูภาษาและวิถีชีวิต ซึ่งเปTนโครงการที่ไดรับความนิยมมากในขณะนี้ เพราะผูเรียนจะใชโอกาสระยะเวลาสั้นๆ
ในการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมนั้น เพื่อเตรียมตัวในการปรับตัวใหเขากับสังคมใหม0ก0อนการตัดสินใจ
ศึกษาในระยะเวลาที่ยาวขึ้น ดังที่ เอนจี (Engie, 2010) ไดอธิบายว0ารูปแบบการเรียนในต0างประเทศมีมากมาย
หลากหลายเพิ่มขึ้นตามความตองการทั้งเนนหนักในดานวิชาการหรือดานประสบการณ=ทางวัฒนธรรม โดยทั่วไป
ผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบประเภทของการเรียนในต0างประเทศซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสียที่ต0างกัน ดังนี้
1) การไปศึกษาภาคฤดูรอนในระยะเวลา 1-3 เดือน ถือว0าเปTนช0วงเวลาที่ค0อนขางว0าสั้นมากและ
เหมาะกับการจัดตารางเรียนแบบเร0งรัด มักไม0ตองอาศัยความสามารถทางภาษาของประเทศนั้นมากนัก ผูเรียน
จะไดเขาใจวิถีชีวิตและความเปTนอยู0ของคนในประเทศ การเรียนในชั้นเรียนจะใชภาษาอังกฤษเปTนภาษาในการ
สื่อสาร และส0วนใหญ0จะพักเปTนลักษณะหอพักรวมกันกับนักศึกษานานาชาติ
2) การศึกษาระยะเวลา 1 ป ซึ่งเหมาะสําหรับผูที่มีความสามารถทางภาษาในระดับสูง มักอาศัยอยู0
กับครอบครัว และลงเรียนในรายวิชาที่ใชภาษาของประเทศนั้นๆเปTนสื่อการสอน หรือลงเรียนในสายวิชาชีพหรือ
สาขาเฉพาะทาง ซึ่งขึ้นอยู0กับว0ามหาวิทยาลัยในประเทศเหล0านั้นจะมีผูเชี่ยวชาญทางดานใดประจําอยู0 เช0น หาก
กล0าวถึงความเชี่ยวชาญทางดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี ผูเรียนมักจะมุ0งเปzาไปที่ประเทศญี่ปุ†นหรือเยอรมัน
ซึ่งส0วนใหญ0เปTนสถาบันที่ไม0ไดใชภาษาอังกฤษเปTนภาษาในชั้นเรียน เปTนตน แต0ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยชื่อดังใน
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หลายๆประเทศเริ่มมีการเปŒดหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษเปTนภาษาในหองเรียน (English-based course) ซึ่งทํา
ใหลดกําแพงภาษาการปŒดกั้นองค=ความรูที่มีอยู0ทั่วโลก

2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในต0างประเทศ
การเรี ย นภาษาต0 างประเทศโดยการไปอาศั ยอยู0 ใ นพื้น ที่ห รื อ บริ บทที่ มี ก ลุ0 มคนนั้ น ๆใชภาษาใน
ชีวิตประจําวันดูเหมือนจะเปTนสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลต0อการพัฒนาภาษาของผูเรียนเปTนอย0างยิ่ง ความเชื่อเหล0านี้
เปTนสิ่งที่นักวิชาการส0วนใหญ0ยึดถือ เพราะมีความเชื่อมั่นว0า เปTนหลักการการไดมาของภาษาลักษณะหนึ่งที่คลาย
กับภาษาที่หนึ่งซึ่งเกิดจากการพูดคุยกับคนรอบขาง การรับรูสื่อต0างๆในชีวิตประจําวัน งานวิจัยหนึ่งของฟรีด
(Freed, 1995) ที่น0าใจโดยศึกษาว0า การไปเรียนภาษาที่สองในต0างประเทศจะทําใหผูเรียนใชภาษาไดดีขึ้นหรือไม0
ซึ่ ง วิ ธี ก ารศึ ก ษาคื อ การแบ0 ง ผู เรี ย นออกเปT นสองกลุ0 ม กลุ0 ม ที่ห นึ่ ง คื อ กลุ0 ม ที่ ไ ดไปศึ กษาในต0 า งประเทศเปT น
ระยะเวลา 1 เทอม และอีกกลุ0มหนึ่ง คือ กลุ0มที่ใชเวลาเรียนภาษาที่สองที่บานของตนเอง ซึ่งนอกจากการศึกษา
ความสามารถดานภาษาว0ามีการพัฒนาขึ้นหรือไม0 ผูวิจัยยังศึกษาเพิ่มเติมว0า ผูเรียนทั้งสองกลุ0มจะมีการใชภาษาที่
แตกต0างกันหรือไม0อีกดวย งานวิจัยนี้ใชวิธีการสัมภาษณ=ผูเรียนเพื่อทดสอบทักษะการพูด (Oral Proficiency
Interview- OPI) ว0ากลุ0มใดที่มีทักษะการพูดที่คล0องแคล0ว (Fluent) มากกว0า ลักษณะทางการออกเสียงที่
นํามาใชในการเปTนเกณฑ=ในการทดสอบคือ อัตราของการพูด (rate of speech) การไม0เติมและเติมช0องว0าง
ระหว0างประโยค (unfilled and filled pauses) (clusters of dysfluencies) (fluent speech run) และ
เหตุการณ=การแกไขคําพูดของตนเอง (repair phenomena) ผลการวิจัยพบว0า นักศึกษาที่ไดไปเรียนภาษาใน
ต0างประเทศไดระดับคะแนนที่ทดสอบหลังกลับจากต0างประเทศมากกว0ากลุ0มที่เรียนภาษาในประเทศ ส0วนหนึ่ง
พบว0าผูเรียนกลุ0มดังกล0าวมีแรงจูงใจและความวิตกกังวลในการเรียนภาษาในต0างแดนก0อนไปเรียนเปTนทุนเดิมอยู0
แลว จึงอาจทําใหเกิดแรงผลักใหเกิดความตั้งใจในการเรียนรูภาษากับกลุ0มคนผูใชภาษาเหล0านั้นอย0างแทจริง
ปจจัยการเพิ่มคุณภาพของการเรียนภาษาต0างประเทศในปจจุบัน คือการส0งเสริมการศึกษาต0อใน
ประเทศที่ใชภาษานั้นๆเปTนภาษาราชการ เช0น หากนักเรียนไทยตองการเรียนภาษาอังกฤษ แต0มีทุนการศึกษาไม0
มากหนัก ก็อาจจะเลือกประเทศในแถบเอเชียที่ใชภาษาอังกฤษ เช0น อินเดีย ฟŒลิปปŒนส= สิงคโปร= มาเลเซีย เปTนตน
สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ระยะเวลาของการเรียนภาษาในบริบทกับผลสัมฤทธิ์ใ นการใชภาษา สลีเตอร=
(Sleeter,

2001)

ไดใหความเห็ น ว0 า การศึ ก ษาต0 า งประเทศระยะสั้ น (Immersion-based learning)
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มีขอเสียคือผูเรียนจะมีประสบการณ=ในต0างแดนในระยะเวลาที่จํากัด ทําใหมีความรูทางภาษาเพียงผิวเผิน และ
กลายเปTนผูเรียนที่ไม0มีทักษะทางภาษาอย0างแทจริง ในขณะเดียวกัน วูดแมน (Woodman, 1998) เห็นว0าการ
เรียนภาษาในประเทศที่มี ประชากรใชภาษาเหล0านั้ น เปT นการกระตุนผูเรียนเกิดความรู สึกอยากเรีย นภาษา
(Language activate) และเปTนการไดมาซึ่งภาษา (Language acquisition) ที่เกิดจากการมีประสบการณ=ดาน
การฟงและการพูด ดวยตนเองในเบื้ อ งตน ดั งจะเห็นไดจากการศึกษาผู เรียนชาวญี่ปุ† นที่ ไ ปเรีย นณ ประเทศ
ออสเตรเลียเปTนเวลา 3 อาทิตย= ซึ่งถือว0าเปTนระยะเวลาที่สั้นมาก และขัดแยงกับการส0งเสริมการเรียนภาษาในเชิง
ลึก
อัลเลนและเฮอร=รอน (Allen and Herron, 2003) ไดทําการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 25 คนที่ไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นณ ประเทศฝรั่งเศสเปTนเวลา 6 สัปดาห= เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ทางภาษาทั้งทักษะการฟงและการพูด และความตื่นเตน ผูวิจัยพบว0าไม0ว0าจะเปTนการเรียนภาษาในบริบทใด การ
เตรียมพรอมก0อนการเรียนควรจะเปTนสิ่งที่ผูเรียนไดรับ เพื่อลดความวิตกกังวลในระหว0างการเรียนภาษา
นอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาที่สองในต0างประเทศ การศึกษากิจกรรมที่ส0งเสริมให
ผูเรียนไดมีประสบการณ=กับสถานการณ=ที่คลายคลึงกัน จารุณี มณีกุล (2545) ศึกษาการใชเนื้อหาและกิจกรรมที่
แทจริงเพื่อพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ
ศึกษาศาสตร= มหาวิทยาลัยเชียงใหม0 โดยอุปกรณ=ที่ใชคือการฉายวิดีทัศน=เพื่อสอดคลองกับชีวิตประจําวัน ผูวิจัย
มุ0งศึกษาและความคาดหวังดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาไดแก0 ปญหาคําศัพท= ไวยกรณ= ตัวสะกด ศัพท=
สํานวน เสียงเนนหนัก น้ําเสียง อัตราเร0งการพูดของเจาของภาษา ขอมูลของการฟงก0อนการพูดโตตอบ และการ
คิดเปT นภาษาที่ห นึ่ง ก0 อ นการพู ดภาษาอั งกฤษ ผลจากการดู วิดี ทัศ น= แต0 ละรายการพบว0 า นั กศึ ก ษามีก ารคิ ด
วิเคราะห=จากสิ่งที่ไดเห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ซึ่งเปTนลักษณะการใชสื่อเพื่อใหเกิดความ
น0าสนใจ ทําใหเกิดทักษะดานการเรียนภาษาที่สูงขึ้น
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2.3 ลักษณะทั่วไปของประเทศมาเลเซีย
2.3.1 ประวัติศาสตร=ที่เชื่อมโยงกับการศึกษาในประเทศมาเลเซีย
ในช0วงที่อยู0ภายใตจักรภพอังกกฤษระหว0างป 1786 – 1957 ไดพบว0า การหลั่งไหลของผูอพยพชาว
จีนและชาวอินเดียเขามาใชแรงงานเหมืองแร0มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ การโฆษณาชวนเชื่อของบริษัท British East
India โดยการนําของกัปตันฟรานซิสไลท= (Captain Franscis Light) ในการหาเจรจาพูดคุยกับสุลต0านไทรบุรีใน
การเขาปกครองเกาะปนัง เพื่อแลกกับการช0วยเหลือการสูรบกับสยาม (D.G.E.Hall, 2549) และต0อมาในป 1799
เซอร= โทมัส สแตมฟอร=ด ไดขยายอาณาเขตการปกครองไปยังบริเวณช0องแคบมะละกา ไดแก0 สิงคโปร=และมะละ
กา ทําใหบริเวณดังกล0าวกลายเปTน the Straits Settlements ซึ่งอํานาจบริหารงานปกครองจะขึ้นตรงกับรัฐบาล
อั ง กฤษ (กิ ต ติ ม า,

2541) ประเทศมาเลเซี ย (มี ชื่ อ เรี ย กว0 า มลายา ในสมั ย นั้ น ) มี ลั ก ษณะเด0 น ทาง

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีแร0ดีบุกและยางพารา รวมถึงความไดเปรียบทางภูมิศาสตร=ที่เปTนเมืองท0า ซึ่งมีความสําคัญ
ในการคาขายทางทะเล ส0งผลใหชาวยุโรปต0างตองการแก0งแย0งเพื่อเปTนเจาอาณานิคมและกอบโกยผลประโยชน=
จากดินแดนดังกล0าว แต0ในขณะเดียวกันประเทศผูปกครองเองก็มีความรับผิดชอบในหนาที่ของการจัดการบริหาร
กิจการภายในของประเทศนั้นๆ
ประเทศอังกฤษนับว0ามีอิทธิพลอย0างมากในการครอบงํา และวางระบบการปกครองในดานต0างๆ
ยกเวนศาสนาและธรรมเนียมประเพณี ดังเช0น การเมือง การปรับปรุงระบบการปกครองใหมีเขมแข็งและเสมอ
ภาค ปราศจากการแบ0งชนชั้นในสังคม ทางดานเศรษฐกิจ ไดแก0 การลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร0 และการ
นําเขายางพารามาปลูกในประเทศอาณานิคม รวมถึงการสนับสนุนทางการศึกษา ซึ่งในระยะแรก มีเพียงกลุ0มชาว
มลายูเท0านั้นที่มีสิทธิ์เขาเรียนในระดับประถมศึกษาโดยไม0เก็บค0าเล0าเรียน แต0กลับไดรับความนิยมนอยมาก
เนื่องจากไม0มีการสอนศาสนา จึงทําใหบรรจุหลักศาสนาอิสลามในหลักสูตรดวย นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการ
สอนที่ ถูกจํา กัดเพียงแค0ความรูเฉพาะ เช0น การเปTน ชาวนาที่ดี เปTนอย0างไร การอ0 าน การเขี ยน และคํ านวณ
เล็กๆนอยๆ ส0วนกลุ0มผูอพยพจะถูกกีดกันใหช0วยเหลือตนเอง (บังอร, 2537)
หลังสิ้นสุดยุคล0าอาณานิคมของชาติตะวันตกในป 1957 ระบบการศึกษาของมาเลเซียยังคงไดรับ
อิทธิพลจากรูปแบบฉบับของประเทศอังกฤษ อยู0ภายใตของการรวมกันของผูคนหลากหลายเชื้อชาติ แต0เมื่อ
รัฐบาลเริ่มเห็นความสําคัญของการศึกษามากขี้น เพราะเปTนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดระบบ
การศึกษาในประเทศมาเลเซียในรูปแบบของตนเองเริ่มตั้งแต0ป 1961 เมื่อมีรัฐมนตรีว0าการกระทรวงศึกษาออก
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นโยบายการศึกษา (Education Act 1961) ซึ่งเนนย้ําใหเกิดกระบวนการสรางชาติ Malaysianisation โดย
พยายามสรางบุคลากรของชาติใหเปTนผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานต0างๆ เพื่อเร0งใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Middlehurst and Woodfield, 2004) จากความตั้งใจที่เกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐบาลทําใหประเทศมีความมั่นคง
และเขมแข็งในดานการศึกษา ทําใหเกิดโครงการต0างๆดานการศึกษาที่สําคัญ คือ การใหความสําคัญกับการเรียน
ภาษาบาฮาซามาลายู โดยถือเปTนภาษาที่นักเรียนทุกเชื้อชาติจะตองเรียนใหผ0านในระดับประกาศนียบัตร การ
ก0อตั้งระบบการเรียนแบบ K12 และในป 2003 ไดมีการผลักดันใหใชภาษาอังกฤษเปTนภาษาที่ใชในการสอนวิชา
คณิตศาสตร=และวิทยาศาสตร= เริ่มตนตั้งแต0ระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหกลุ0มนักเรียนภูมิ
บุตรา (เชื้อสายมุสลิมโดยกําเนิด) เขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยการใหทุนการศึกษา การเปŒดคอร=สพิเศษ
หรือแมแต0การตั้งเกณฑ=การเขามหาวิทยาลัยที่เอื้อแก0กลุ0มนักเรียนดังกล0าว ส0วนกลุ0มเชื้อสายอื่นๆอย0างจีนและ
มาเลย= ก็เปTนกลุ0มคนที่มีความพยายามในการเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐดวยตนเอง เปTนตน สิ่งเหล0านี้
จึงเปTนความพยายามของรัฐบาลในการกระตุนใหคนในชาติเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ประเทศ

2.3.2 ระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียนับเปTนประเทศหนึ่งที่น0าจับตามองในดานความพรอมของการบริหารทรัพยากรการศึกษา การ
จัดระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความร0วมมือทางการศึกษากับนานาประเทศ ทัศนคติของคนในประเทศเกี่ยวกับ
การเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงพื้นฐานทางภาษาที่แข็งแกร0ง หลักปรัชญาการศึกษาที่ประเทศมาเลเซียยึดถือเสมอ
ตั้งแต0ป 1979 จนถึงปจจุบัน คือ การศึกษาแบบองค=รวม (Holistic Approach) เปTนหลักการที่ประกอบดวย
ความมีปญญา ความรูสึกนึกคิด ความมีร0างกายที่สมบูรณ= และมีจิตใจที่แจ0มใส ซึ่งสะทอนใหเห็นว0า การศึกษาไม0
เพียงแต0เปTนการสรางคนใหเก0งหรือฉลาด แต0จําเปTนจะตองสรางคนดีใหแก0สังคมดวย (Ahmad, 1998) ระบบ
การศึกษาของประเทศมาเลเซียที่ขึ้นอยู0กับกระทรงศึกษาธิการนั้นประกอบดวย
1) ระดับประถมศึกษา (Primary school) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ซึ่งโรงเรียนที่ไดรับการยอมรับ
จากกระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 2 ประเภทไดแก0 National School และ National Type School
(Chinese and Tamil) หลังจบการศึกษา หากนักเรียนที่อยู0ในโรงเรียนทั้งสองประเภทตองการศึกษาต0อในระดับ
มัธยมศึกษา จะตองทําการสอบ Primary School Achievement Test (UPSR) เพื่อเลื่อนชั้นต0อไป
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2) ระดับมัธยมศึกษาตน (Lower Secondary School) ประกอบดวยมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ในระดับ
การศึกษานี้จะไม0มี การแยกโรงเรียนตามชาติพันธุ= แต0จะมี ลักษณะของโรงเรี ยนที่ ต0างกัน ไปตามสาขาวิ ชาที่
นักเรียนสนใจ ไดแก0 โรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนสายเทคนิคหรือสายอาชีวะ และโรงเรียนสอนศาสนา หลังจาก
นั้น จึงจะมีการสอบ Lower Secondary Assessment (PMR) เพื่อเลื่อนชั้นต0อไป
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Level) ใชระยะเวลา 2 ปในการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 โดยแบ0งตามสาขาวิชาการ ต0อเนื่องจากมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนทุกคนจะตอง
ไดรับการสอบ Malaysia Certificate of Education (SPM) เพื่อจบการศึกษา
4) ระดับสูงกว0ามัธยมศึกษา (Post Secondary/College) นักเรียนสนใจเรียนต0อในระดับอนุปริญญา
วิทยาลัยในสาขาต0างๆ หรือศึกษาต0อต0างประเทศ นอกจากนี้ หากตองการศึกษาต0อในระดับสูงหรือมหาวิทยาลัย
(Higher Education/University) นักเรียนจะตองไดรับการสอบ Malaysia Higher School Certificate
(STPM) เพื่อเปTนคะแนนในการคัดเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมในการศึกษาต0อไป
นอกจากการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู0ภายใตการจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซียเปTน
ประเทศที่พยายามพัฒนาการศึกษาในระดับสูง การวาดฝนใหพลเมืองมีความเปTนอยู0ที่ดีและมีความรูในระดับคิด
วิเคราะห=เปTนหนทางเดียวที่จะยกระดับประเทศใหเทียบเท0ากับประเทศที่พัฒนาแลว รัฐบาลจึงจัดใหมีการก0อตั้ง
กระทรวงศึกษาระดับสูงขึ้น (The Ministry of Higher Education) มีเปzาหมายที่จะช0วยพัฒนาและสราง
สิ่งแวดลอมแห0 งการศึกษาในระดับ มหาวิ ทยาลัย ใหเกิ ดขึ้น รวมถึงการสรางศูนย= การเรี ยนรูที่สําคัญเพื่อผลิ ต
แรงงานผูเชี่ยวชาญในดานต0างๆสําหรับความตองการในระดับชาติและนานาชาติ จุดประสงค=ของการก0อตั้ง
กระทรวงการศึกษาระดับสูง (Nordin and Husiin, 2011) คือ
1) เพื่อสรางมหาวิทยาลัยระดับชาติจํานวน 3 แห0งใหติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
และ 1 ใน 50 ของโลก
2) เพื่อพัฒนาศูนย=แห0งความเปTนเลิศในระดับนานาชาติจํานวน 20 แห0งทั่วประเทศ และมีผลงานทาง
งานวิจัย งานที่จดลิขสิทธิ์ และงานตีพิมพ= ออกเผยแพร0ในสื่อวิชาการรวมถึงการติดต0อในลักษณะของร0วมวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ซึ่งผลผลิตจากงานวิจัยก็ตองนําไปขายใหแก0บริษัทเอกชนในอัตรารอยละ 10
ของจํานวนทั้งหมด
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3) ตองใหความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรการศึ ก ษา โดยรอยละ 75 ของอาจารย= ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัยจะตองจบในระดับปริญญาเอก และรอยละ 30 ของอาจารย=ในระดับวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัย
ชุมชนจะตองจบขั้นต่ําในระดับปริญญาโท
4) ตองกระจายบัณฑิตที่จบในสาขาต0างๆใหอยู0ในภาครัฐบาลและเอกชนและตามความตองการของ
ตลาดอย0างเท0าเทียม โดยมุ0งเปzาว0าจํานวนรอยละ 75 ของบัณฑิตที่จบใหม0จะตองไดงานที่เกี่ยวของกับสายอาชีพ
ที่เรียนภายใน 6 เดือน
5) การกาวเขาสู0ความเปTนมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ จําเปTนจะตองมีกลยุทธิ์ในการรับนักศึกษา
ต0างชาติจํ า นวนรอยละ 10

ของจํ า นวนนั กศึ กษาทั้ ง หมดทั้ ง ในระดั บประกาศนี ยบั ตรและระดั บ ที่ สู ง กว0 า

มหาวิทยาลัย
6) การเพิ่มศักยภาพของผูเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเปTนปจจัยสําคัญต0อการสรางประเทศชาติ ดังนั้น
รัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสใหแก0นักเรียนที่เรียนดีไดมีโอกาสเขาศึกษาต0อ รวมถึงการสนับสนุนและปลูกฝ•งใหผูเรียนมี
อุปนิสัยเรียนรูตลอดชีวิต พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหม0ๆดวยตนเองได
7) เพื่อใหเกิดความมั่นใจว0าแนวคิดเหล0านี้จะยังคงดําเนินต0อไปและมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย0างไม0
หยุดยั้ง โดยรัฐก็จะใหการสนับสนุนเงินทุนแก0มหาวิทยาลัยของรัฐเพิ่มขึ้นรอยละ 30 ส0วนมหาวิทยาลัยที่เนน
พัฒนางานวิจัยก็จะมีอัตราเพิ่มขึ้นใหรอยละ 40 ในแต0ละป
2.3.3 สถานะของภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซีย
หลังจากกลุ0มประเทศต0างๆในบริเวณช0องแคบมะละกาไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษเมื่อป 1990
ประเทศมาเลเซียเปTนหนึ่งในประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากกว0าชาติพันธุ=อื่นๆ จึงทําใหภาษามาเลย=ยังคง
เปTนภาษาราชการที่ใชในบริบทต0างๆ ตั้งแต0ภาษาที่ใ ชในครอบครัว ในบทสนทนาระหว0างเพื่อนฝูง จนถึงระดับ
การพูดในที่สาธารณะ ส0วนภาษาอังกฤษในช0วงระยะแรก เปTนภาษากลาง (Mediator language, a so-called
Lingual Franca) ที่ใชสื่อสารกันระหว0างกลุ0มคที่พูดภาษาที่หนึ่งต0างกัน โดยเฉพาะชาวจีนและชาวอินเดียโพน
ทะเลที่เขามาอาศัยในดินแดนคาบสมุทรมะละกา ภาษาอังกฤษดังกล0าวก็เปTนภาษาที่ปนกับภาษาของตนเองและ
ภาษามาเลย= แมต0อมากลุ0มคนเหล0านี้จะแต0งงานกับชาวพื้นเมือง ลูกหลานก็ยังคงใชภาษาอังกฤษที่ไม0เหมือนกับ
เจาของภาษา หรือบางครอบครัวลูกหลานก็อาจจะใชภาษามาเลย= ที่ปนกับภาษาจีน อินเดีย อังกฤษ และภาษา
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อื่นๆ จนกลายการใชภาษาสลับไปมาหลากหลายกัน เชอไนเดอร= (Schneider, 2011) ไดกล0าวถึงลักษณะ
ภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซียในปจจุบันว0า เปTนวัฒนธรรมลูกผสมแบบเอเชียยุโรป (Euro-Asian Cultural
Hybridity) ซึ่งทําใหพื้นที่แห0งนี้มีความหลากหลายและความผสมผสานของภาษาที่แสดงออกถึงอัตลักษณ=ของ
ตัวตนและความคิดที่สรางสรรค= โดยเจาของภาษาเปTนกลุ0มคนรุ0นใหม0ที่เปTน ลีลาภาษาที่ถูกรังสรรค=ขึ้นสะทอนถึง
บุคคลิกของผูใชภาษาที่มีความสนุกสนาน ในอดีตอาจจะมองว0า ภาษาที่มีรูปแบบของไวยกรณ=แบบมาตรฐานจะ
ไดรับการยอมรับมากกว0า แต0ในปจจุบันภาษาลูกผสมกลับไดรับการยกย0องว0าเปTนความสรางสรรค=ทางปญญา
และถือเปTนภาษาที่มีความเหมาะสมในบริบทของตนเอง

2.3.4 ลักษณะภาษาอังกฤษแบบมาเลเซีย
ทาลิฟและฮี (Talif and Hie, 1994) ไดกล0าวถึงความเปTนไปไดของการยกระดับภาษาอังกฤษแบบ
มาเลเซียใหเปTนภาษาอังกฤษมาตรฐาน

ดังเห็นไดจากหลายๆประเทศที่เคยอยู0ภายใตอาณานิคมของประเทศ

อังกฤษ เช0น สิงคโปร= ไนจีเรีย และอินเดีย เปTนตน นอกจากนี้ยังไดกล0าวถึงลักษณะภาษาอังกฤษแบบมาเลเซีย
(Plat and Weber, 1980) ซึ่งแบ0งออกเปTน 3 ประเภท
1) ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียประเภทที่ 1 (Malaysian English Type 1 หรือ SingaporeMalayan English) ผูใชภาษาคือชาวมาเลเซียที่ไดรับการศึกษาจากประเทศในกลุ0มเจาของภาษา โดยลักษณะ
การออกเสียงจะมีลักษณะที่แตกต0างจากภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช0น การออกเสียงแบบ Syllable-timed แทนที่
จะเปTน Stress-timed และการสะกดคําตามการออกเสียง เปTนตน
2) ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียประเภทที่ 2 (Malaysian English Type 2) เปTนลักษณะภาษาอังกฤษ
ของชาวมาเลเซียที่ไดรับการศึกษาภายในประเทศ เมื่อผูพูดภาษาดังกล0าวใชภาษาอังกฤษในการสนทนา ภาษา
ถิ่น (ในที่นี้คื อ ภาษามาเลย=) จะมีการแทรกแซงในรูปแบบของสําเนีย งการออกเสี ยง คํ าศัพท= และไวยกรณ=
รวมถึงระบบการสะกดคําที่ไดรับอิทธิพ ลจากการออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช0น คําว0า akademik และ
biskut ที่มาจากภาษาอังกฤษว0า academic และ biscuit ตามลําดับ
3) ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียในลักษณะไม0เปTนทางการ (Colloquial Malaysian English) เปTนการ
ใชคําศัพท=ภาษาอังกฤษที่อยู0ในโครงสรางทางไวยกรณ=ของภาษามาเลย=เปTนส0วนใหญ0 ซึ่งเปTนภาษาที่เขาใจง0ายและ
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สื่อสารกันระหว0างเชื้อชาติต0างๆในประเทศ ผูที่ใชภาษานี้จะเปTนกลุ0มคนจากทุกชนชั้น และทุกระดับการศึกษา
ลักษณะภาษาจะไม0ซับซอน เช0น You go where? I go with you lah. เปTนตน
กล0าวโดยสรุป

ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียเปTนวิวิธภาษาหนึ่งของภาษาอังกฤษ

ที่มีลักษณะ

เฉพาะตัวในแง0ของการออกเสียง การสะกดคํา โครงสรางทางไวยกรณ= ความหมาย ซึ่งอาจจะมีการใชคําศัพท=จาก
ภาษามาเลเซียผสมอยู0ในประโยคภาษาอังกฤษบาง

โดยลักษณะของภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียจริงๆนั้นยังไม0

ปรากฎชัดเจน อาจเพราะสืบเนื่องจาก ภาษาอังกฤษดังกล0าวไม0ค0อยถูกยอมรับในหมู0ชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะใน
ระบบการศึกษาและการสื่อสารระดับมวลชน ฉะนั้น การยกระดับภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียใหเปTนภาษาอังกฤษ
มาตรฐานอาจจะเปTนไปไดยาก หรืออาจจะจะตองใชเวลาที่ยาวนานมาก
ราจาดูราย (Rajadurai, 2006) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชในบริบทของประเทศที่ไม0ใช0
เจาของภาษา โดยเก็บขอมูลการออกเสียงภาษาอังกฤษของชาวมาเลเซียจํานวน 3 คน เปTนเวลา 20 ชั่วโมง
ผูวิจัยไดสังเกตว0า ผูพูดจะมีการปรับเปลี่ยนสําเนียงการพูดภาษาอังกฤษในบริบทที่ต0างกันไป เพื่อใหผูฟงไดเกิด
ความเขาใจที่ง0ายขึ้น ตัวอย0างเช0น
1) การออกเสียงหยุด เช0น /p/ /t/ /d/ /b/ และ /k/ ที่ปรากฎเปTนตําแหน0งทายคํา จะออกเปTน
เสียงกัก /?/ นั่นคือเสนเสียงจะปŒดและไม0เปล0งเสียงใดๆออกมาเลย เช0น คําว0า work [wo?] และ bought [bo?]
2) เสียงสระประสม เช0น /eI/ จะออกเปTน เสียงสระเดี่ยว /e/ เช0น คําว0า say
3) การออกเสียงแบบ [t] และ [d] แทนการออกเสียงแบบ /θ/ และ /ð/ หรือเสียงพยัญชนะ th
ในภาษาอังกฤษ เช0น คําว0า thin และ then ตามลําดับ
4) การไม0ออกเสียงพยัญชนะควบกล้ํา (Cluster) ในตําแหน0งทายคําของเสียงเสียดสี (Fricative)
และเสียงกึ่งเสียดสี (Affricative) เช0น คําว0า machines จะไม0ออกเสียง /z/ (s) หรือคําว0า lunch
จะไม0ออกเสียง /ʃ/ (ch) ในแง0การสื่อสารผูฟงอาจจะสามารถเขาใจขอความนั้นๆไดแต0ไม0ชัดเจนนัก
5) ภาษาอังกฤษเปTนภาษาจังหวะเนนพยางค= (Stress-timed Language) แต0ภาษามาเลเซียเปTน
ภาษาจังหวะพยางค= (Syllable-timed Language) จึงทําใหเกิดการออกเสียงเปTนจังหวะที่ต0างกัน
นอกจากนี้ คิม (Kim, 2010) ไดอธิบายว0า ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียเรียกว0า Malaysian English
และเรียกอย0างไม0เปTนทางการว0 า Manglish เปTนภาษาที่มีความโดดเด0นและมีเอกลักษณ=อันบ0งบอกถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทางภาษา โดยเฉพาะภาษามาเลย=และจีน ซึ่งในบางครั้งก็มีการนําคําจากภาษาถิ่นของ
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ตนปนกับภาษาอังกฤษดวย เพื่อใหเกิดความเขาใจที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ผูพูดตองการสื่อถึงสิ่งๆหนึ่ง
ในบริบทของตนเอง ผูพูดย0อมจะเลือกใชคําศัพท=ที่มาจากภาษาของตนทดแทนคําศัพท=ภาษาอังกฤษ โดยไม0มีการ
แปล เช0น Let’s cabut หรือ Sure koyak เปTนตน ในบางครั้งการแปลตรงตัวจากภาษาจีนกวางตุงเปTน
ภาษาอังกฤษ ก็อาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่ผูพูดไม0สามารถแสดงออกทางภาษาอื่นได เพราะวลีที่สรางขึ้นปรากฎใน
ภาษาของตนเองเท0านั้น เช0น Carry big leg เปTนตน ลักษณะภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียเหล0านี้เปTนปรากฏการณ=
ที่เกิดขึ้นคลายกันทั่วโลก ผูใชภาษาเองก็มีความรูสึกภูมิใจในการ ตัวอย0างคํา วลี ไวยกรณ= และความหมายที่มีใช
เฉพาะเจาะจงในแบบฉบับของภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียซึ่งมีตัวอย0างดังนี้
1) การใชคําศัพท=ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเฉพาะในพื้นที่ เช0น คําว0า Big shot เปTนคําเรียก
บุคคลที่มีความสําคัญมาก บางครั้งใชเปTนคําเสียดสีสําหรับกลุ0มคนที่คิดว0าตัวเองมีสถานะใหญ0โต แต0จริงๆแลวเล็ก
และไม0มีความสําคัญต0อคนอื่นเลย เช0น “Ei, police outrider signaling to you-lah. Better go to the side,
some big shot coming” ในประโยคคําว0า big shot ดังกล0าวเปTนชื่อเรียกกลุ0มตํารวจ นอกจากนี้ การใชคําว0า
Coffee money/kopi-o money เปTนลักษณะเงินที่จ0ายใหแก0บุคคลอื่นแบบผิดกฎหมาย หรือเงินใตโต˜ะ เปTนตน
2) การใชคําปรากฎร0วม (Collocation) ที่มีลักษณะเปTนกลุ0มคํา การเชื่อมคํา และการจัดวางของ
คําที่เจาของภาษานิยมใช เช0น Eat rubbish เปTนลักษณะการรับประทานอาหารอย0างละนิดอย0างละหน0อย ไม0
อยากทานเปTนมื้อใหญ0 เช0น “I feel like eating rubbish tonight” เปTนตน
3) การเปลี่ยนประเภทจากคํานามเปTนคํากริยา เช0น คําว0า friend หมายถึง ลักษณะของการเปTน
เพื่อนกับใครคนหนึ่ง (To be friend with someone) ใชกับบริบทที่พูดกับเด็กๆ เปTนลักษณะของการหมายถึง
เพื่อนทั่วไปๆ เพียงแค0ชั่วประเดี๋ยวประดšาว โดยทั่วไปจะพบว0า I friend you หมายความว0า ฉันเปTนเพื่อนกับคุณ
4) การตอบรับดวยคําว0า Can มักใชในประโยคที่ตอบว0าตกลง โอเค ใช0 แทนการตอบคําว0า Yes
ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากภาษามาเลย=ว0า boleh, boleh ในคําจีนกวางตุงว0า Tuck tuck และคําจีนฮกเกี้ยนว0า Ei
sei, ei sei ตัวอย0างเช0น หากตองการถามว0า “Can do me a favor-ah?” ผูพูดจะตอบว0า “Can” แทนที่จะ
ตอบว0า Yes, you can

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป"ที่ 2 สาขาไทยศึกษา
โดยวิธีการจัดการเรียนระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย” เป.นงานวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ2มเดียว (Single-subject
Experimental Designs) ซึ่งใชสําหรับการศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูเรียนที่แสดงออกมา หลังจากการ
ไดรับวิธีการสอนที่แตกต2างจากสภาพแวดลอมเดิม และจํานวนกลุ2มตัวอย2างมักมีขนาดเล็กตั้งแต2 1 คนขึ้นไป หรือ
1 กลุ2มขึ้นไป (Gay et al., 2011) โดยงานวิจัยในครั้งนี้เป.นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงในดานพัฒนาการดาน
การฟงภาษาอังกฤษทั้งที่อยู2ใ นสถานการณXการบรรยายชั้นเรียนและการสื่อสารนอกชั้นเรียน หลังจากการไป
ศึกษาในประเทศมาเลเซียรวมระยะเวลา 1 ภาคการศึ กษา รวมถึ งวิเคราะหXปจจั ยที่ทํา ใหนัก ศึกษามีการ
พัฒนาการดานการฟงโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีต2างๆในการนํามาอภิปรายผลต2อไป โดยผูวิจัยไดดําเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนดังต2อไปนี้

3.1 ขอบเขตการวิจัย
3.1.1 ขอมูลของกลุ2มตัวอย2างและพื้นที่ศึกษา
กลุ2 ม ตั ว อย2 า งคื อ นั ก ศึ ก ษาสั ญ ชาติ ไ ทยที่ ศึ ก ษาชั้ น ป" ที่ 2 ในสาขาไทยศึ ก ษา คณะวิ เ ทศศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรX วิทยาเขตภูเก็ต โดยนักศึกษากลุ2มดังกล2าวจะตองไปศึกษาระยะสั้นประมาณ 1 ภาค
การศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย ตามหลักสูตรที่บรรจุอยู2ในสาขาไทยศึกษา ซึ่งกลุ2มตัวอย2างในงานวิจัยนี้มีจํานวน
ทั้งสิ้น 11 คน (ตามจํานวนนักศึกษาในชั้นป"ดังกล2าว) วิธีการเลือกกลุ2มตัวอย2างไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
นักศึกษากลุ2มตัวอย2างไดศึกษาระยะสั้นในมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia เมืองป"นัง
ประเทศมาเลเซีย เป.นระยะเวลา 3 เดือน 21 วันตั้งแต2วันที่ 27 กุมภาพันธX 2555 – 18 มิถุนายน 2555 โดย
นักศึกษาจะตองเขาเรียนในชั้นเรียนที่มีนักศึกษาทั้งชาวมาเลเซียและชาวต2างประเทศทั้งหมด 3 วิชา/สัปดาหX ซึ่ง
ไดกําหนดใหเป.นวิชาเลือกเสรีที่เปgดสอนเป.นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยดังกล2าวตามตารางสอนที่ปรากฎ ดังนี้
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-

วิชา Bahasa Malay I เรียนวันจันทรXและวันพุธ เวลา 8:00 – 10.00 น.

-

วิชา Globalization, Cyber Culture, and Future Studies เรียนวันพุธ เวลา
15.00 – 17.00 น.

-

วิชา Malaysian Studies เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 17.00 น.

นักศึกษาใชเวลาการเรียนในชั้นเรียนทั้งหมด 9 ชั่วโมงต2อสัปดาหX ส2วนช2วงเวลาที่เหลือจะเป.นเวลา
สําหรับการทํางานกลุ2ม ทบทวนบทเรียน และพักผ2อนตามอัธยาศัย
3.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรที่มีผลต2อการพัฒนาความสามารถการฟงภาษาอังกฤษของกลุ2มตัวอย2างในการ
วิจัยดังนี้
ตัวแปนตน ไดแก2

การจัดการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย

ตัวแปรตาม ไดแก2
1.

ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป"ที่ 2 หลังจากการศึกษาระยะสั้น ณ

ประเทศมาเลเซีย
2. ปจจัยที่ส2งผลต2อการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษในขณะที่ศึกษาระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังต2อไปนี้
3.2.1 แบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง เป. น แบบทดสอบสํ า หรั บ ใชวั ด
ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษก2อนและหลังการไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากการไปศึกษาในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3.2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย เป.น
แบบสอบถามที่ เ กี่ ยวของกั บคุณ ลั กษณะพื้ นฐานในการเรียน ปจจั ยที่ เ กิ ดจากคุ ณ ลั กษณะพื้ นฐานการเรี ยน
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ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปจจัยที่เกิดจากความมั่นใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา
3.2.3 แบบทดสอบการฟงคําศัพทXภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยX ซึ่งเป.นแบบทดสอบเพื่อประกอบการ
วิเคราะหXปจจัยภายในที่ส2งผลต2อการฟงภาษาอังกฤษซึ่งอาจเกิดจากการไม2เขาใจภาษาอังกฤษเพราะสําเนียงทาง
ภาษาที่แตกต2างจากสําเนียงที่คุนชิน
3.2.4 แบบสอบถามเพื่อใชประกอบการสัมภาษณXอาจารยXผูสอน เป.นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของคณาจารยXที่มีต2อนักศึกษาในระหว2างที่อยู2ในชั้นเรียน โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียน ความสามารถใน
การปรับตัวขณะที่อยู2ในชั้นเรียน และความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป.นปจจัยภายนอกที่ส2งผลต2อการฟง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ2มตัวอย2าง

3.3 ขั้นตอนในการเก็บขอมูล
การวิ จั ย เรื่ อง

ความสามารถดานการฟงภาษาอั ง กฤษของนั กศึ ก ษาชั้น ป"ที่ 2

สาขาไทยศึ ก ษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรXใชระเบียบวิธีการวิจัยในหองเรียน (Classroom-based Research) และความ
เขาใจในเสียงที่ไดยิน (Listening Comprehension) เป.นหลัก ซึ่งเป.นการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแบ2ง
ช2วงเวลาออกเป.น 3 ช2วง คือ ก2อนนักศึกษาไปต2างประเทศ ช2วงระหว2างที่นักศึกษาอยู2ในต2างประเทศ และหลัง
นักศึกษากลับจากต2างประเทศ โดยไดมีคําอธิบายในแต2ละช2วงเวลาตามลําดับ ดังนี้
3.3.1 ก2อนนักศึกษาไปต2างประเทศ
3.3.1.2 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาความสามารถดานการฟง
ภาษาอังกฤษ
3.3.1.2
ดําเนินการดังนี้

การสรางแบบทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาป" ที่ 2
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1) ศึกษารูปแบบการฟงภาษาอังกฤษที่นักศึกษาตองเผชิญเมื่ออยู2สถานการณXการเรียนใน
ต2างประเทศ
2) ศึกษารูปแบบและการสรางแบบทดสอบจากคู2มือและหนังสือวิธีการสรางแบบทดสอบ
เกี่ยวกับการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณXต2างๆ
3) กําหนดวัตถุประสงคXของการทดสอบใหสอดคลองกับสถานการณXที่นักศึกษาตองเจอ
ในขณะที่เรียนในต2างประเทศ
4) กําหนดตารางแบบทดสอบดานการฟง
5) ดําเนินการสรางแบบทดสอบทั้งหมด 4 ประเภท คือ การตอบคําถามแบบสั้นๆ ปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก ปรนัยชนิด 2 ตัวเลือก (ถูกและผิด) และการจดบันทึกขอความที่สําคัญ เป.นแบบทดสอบก2อน
เรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ดังนี้
5.1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เป.นแบบทดสอบที่ใชใน
การทดสอบก2อนและหลังการไปศึกษาในต2างประเทศ มีจํานวน 35 ขอ กําหนดการใหคะแนนคือ ตอบถูกได 1
คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน โดยขอสอบจะแบ2งออกเป.น 2 ส2วนตามเนื้อหาของการทดสอบ ส2วนที่ 1 คือ การ
ฟงบทสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น ซึ่ ง เป. น ลั ก ษณะบทสนทนาที่ นั ก ศึ ก ษาจํ า เป. น ตองใชในชี วิ ต ประจํ า วั น
ประกอบดวย การบอกทิศทาง การพูดคุยโทรศัพทX และการซื้อกาแฟในหางสรรพสินคา ผูบรรยายคือ อาจารยX
โสพิตา สุขช2วย ทองบุญ เป.นอาจารยXชาวไทย และอาจารยX Scot เป.นอาจารยXชาวออสเตรเลีย และส2วนที่ 2 คือ
การฟงเนื้อหาในชั้นเรียน เป.นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ ความรูเกี่ยวกับสังคมเอเชีย จํานวน 1 เรื่อง คือ การผจญภัยของ
มารXโคโปโลในประเทศจีน ผูบรรยายคือ อาจารยX Scot อาจารยXชาวออสเตรเลีย เนื่องจากขอสอบมีทั้งแบบปรนัย
และอัตนัย การเขียนคําตอบในรูปแบบปรนัยจึงอาจจะเป.นผลใหนักศึกษาที่ทราบคําตอบ แต2ไม2สามารถเขียน
ตอบไดอย2างถูกตอง ดังนั้น การประเมินคะแนนขอสอบอัตนัยจึงไม2รวมประเมินในเรื่องของการเขียนที่ถูกตอง
ตามไวยกรณX การสะกดคําผิด
5.2) นําแบบทดสอบดานการฟงจํานวน 35 ขอที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญและเจาของ
ภาษาจํานวน 3 คน ตรวจสอบแกไขเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ตามเกณฑX 3
ขอคือ ความถูกตองของภาษา ความสอดคลองกับจุดประสงคX การครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนดไว
5.3) ปรับปรุงขอสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง โดยปรับปรุงคําถามและ
ตัวเลือกในส2วนปรนัย และคําตอบที่ถูกตองในส2วนการตอบคําถามสั้นๆและจดบันทึกขอมูลที่สําคัญใหมีความ
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เหมาะสมมากยิ่งขึ้น คํานวณค2าดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective Congruence: IOC) ของ
ผูเชี่ยวชาญแลวไดค2าความสอดคลองเท2ากับ 1.00 ซึ่งอยู2ในเกณฑXที่ยอมรับได
5.4) นําขอสอบไปใหอาจารยXชาวไทยและชาวต2างประเทศอ2านเพื่อบันทึกเทป
5.5) นําขอสอบที่ไดรับการปรับปรุงแลว ไปทดสอบ (Pilot study) กับนักศึกษาชั้นป"ที่ 1
สาขาไทยศึกษาจํานวน 10 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในเรื่องของบรรยากาศ
เครื่องเสียง และเวลาในการสอบ
5.5) นํากระดาษคําตอบจากการทําแบบทดสอบจากนักศึกษากลุ2มดังกล2าวไปตรวจให
คะแนน โดยคําตอบที่ถูกได 1 คะแนน ส2วนคําตอบที่ผิดและไม2ตอบเลยได 0 คะแนน แลวนํามาหาสถิติของ
แบบทดสอบซึ่งเป.นค2าที่เป.นที่ยอมรับตามทฤษฎีการหาความเชื่อมั่นของขอสอบโดยใชสูตร KR-20 ของคูเลอรX ริ
ชารXด (Brown, 2005) โดยแสดงผลค2าความเชื่อมั่นเท2ากับ 0.76

= (35/ (35-1)) x (1 - (5.12/19.34))
= 0.76
5.6) นําแบบทดสอบที่วิเคราะหXแลวจํานวน 35 ขอนี้ไปใหนักศึกษากลุ2มตัวอย2างทําเป.น
ลักษณะการวัดผลแบบก2อนไปต2างประเทศ (Pretest) เพื่อนําผลที่ไดไปดําเนินการต2อไป โดยไดวางลักษณะ
ขอสอบและเกณฑXการประเมินคะแนนตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะขอสอบและเกณฑXการประเมินคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง
ภาษาอังกฤษ
ระดับ
เนื้อหา

เนื้อหาของ
สถานการณ

ระยะเวลา
การทํา คะแนน
ข#อสอบ

ลักษณะ
คําถาม

จํานวน
คําถาม

บทสนทนาใน เนื้อหา การบอกทิศ
ชีวิตประจําวัน แบบไม2
เป.น
ทางการ

การตอบ
คําถามสั้นๆ

5

5

5

การเขียนตอบดวยประโยค
ที่สมบูรณX หรือการเขียน
ตอบแค2เพียงคําหรือวลีที่
สําคัญ = 1 คะแนน

การพูดคุย
ทาง
โทรศัพทX

การตอบ
คําถามแบบ
ถ2ายทอด
ขอมูล

5

5

5

การเขียนตอบดวยประโยค
ที่สมบูรณX หรือการเขียน
ตอบแค2เพียงคําหรือวลีที่
สําคัญ = 1 คะแนน

5

5

5

5

5

5

คําตอบถูกมีเพียงคําตอบ
เดียว = 1 คะแนน
คําตอบถูกมีเพียงคําตอบ
เดียว = 1 คะแนน

10

10

5

คําตอบถูกมีเพียงคําตอบ
เดียว = 1 คะแนน

5

10

5

การเขียนตอบดวยประโยค
ที่สมบูรณX หรือการเขียน
ตอบแค2เพียงคําหรือวลีที่
สําคัญ = 2 คะแนน
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40

40

สถานการณ

การซื้อ
กาแฟใน
หางสรรพสิ
นคา
การฟงเนื้อหา
ในหองเรียน

การเลือกตอบ
การเลือกตอบ
ผิด-ถูก

เนื้อหา
ความรู
การเลือกตอบ
แบบ
เกี่ยวกับ
เป.น
สังคมเอเชีย
ทางการ (การผจญ การจดบันทึก
ภัยของมารX
ขอความที่
โคโปโลใน
สําคัญ
ประเทศจีน)
รวมทั้งหมด

ลักษณะการประเมิน

36

3.3.2 ช2วงระหว2างที่นักศึกษาอยู•ในต2างประเทศ
3.3.2.1 การสังเกตการณXอย2างมีส2วนร2วมในชั้นเรียน โดยขออนุญาตอาจารยXผูสอนเพื่อเขาชั้นเรียน
เหมือนนักศึกษาต2างชาติ และเขาร2วมเรียนเป.นเวลา 2 อาทิตยXทั้ง 3 วิชาที่นักศึกษาไทยจําเป.นตองเรียน การ
สังเกตุการณX 1 ครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง แลวแต2ระยะเวลาการเรียนวิชานั้นๆ ซึ่งหลักการการสังเกต
ในชั้ นเรีย นคือ ท2 าทางและพฤติกรรมของนั กศึ กษาขณะที่ฟ งบรรยาย กลวิ ธีก ารบรรยายของอาจารยXผู สอน
บรรยากาศในชั้นเรียนการเรียนกับนักศึกษาชาวต2างชาติ ปฏิกิริยาของนักศึกษาไทยในระหว2างที่สนทนารวมกลุ2ม
กับนักศึกษาชาวต2างชาติ เป.นตน
3.3.2.2 การสัมภาษณXอาจารยXผูสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาไทยชั้นเรียน ความ
คิดเห็นของอาจารยXเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาไทย จุดแข็งและจุดอ2อนของนักศึกษาไทย ความคาดหวัง
ของอาจารยXที่มีต2อนักศึกษาไทย รวมถึงขอมูลและขอเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป.นคําถามปลายเปgดที่ใหอาจารยXผูสอน
ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับนักศึกษากลุ2มตัวอย2างและนักศึกษาไทยโดยทั่วไปอย2างเต็มที่
3.3.2.3 การใหนักศึกษาทําแบบสอบถามเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะสั้นใน
ประเทศมาเลเซีย จํานวน 1 ฉบับ โดยในแบบสอบถามแบ2งออกเป.น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ไดแก2 คะแนนทดสอบทาง
ภาษา (TOEIC) ประสบการณXไปศึกษาในต2างประเทศจํานวน 2 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานในการเรียน ไดแก2 คุณลักษณะพื้นฐานใน
การเรียนภาษา การใชภาษาอังกฤษขณะที่อยู2ใ นหองเรียน การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ความมั่นใจใน
ความสามารถ และทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษดานสําเนียง
ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 3 ตอนมีความแตกต2างกันในเรื่องของลักษณะการตั้งคําถาม ไดแก2 การ
เลือกตอบขอที่เหมาะสมที่สุด การเรียงลําดับจากมากไปนอย และคําถามปลายเปgด ซึ่งเกณฑXการวิเคราะหXขอมูล
ดังกล2าวจึงมีความแตกต2างกัน โดยตารางดานล2างเป.นตัวอย2างของเกณฑXการวิเคราะหXความคิดเห็นซึ่งกําหนด
ค2าเฉลี่ยตามแนวคิด Likert Scale ตามเกณฑX 5 อันดับดังนี้
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ระดับความคิดเห็น

คะแนน

1. มีความคิดเห็นอยู2ในระดับ นอยที่สุด

1.00 – 1.80

2. มีความคิดเห็นอยู2ในระดับ นอย

1.81 – 2.60

3. มีความคิดเห็นอยู2ในระดับ ปานกลาง

2.61 – 3.40

4. มีความคิดเห็นอยู2ในระดับ มาก

3.41 – 4.20

5. มีความคิดเห็นอยู2ในระดับ มากที่สุด

4.21 – 5.00

ส2วนการเรียงลําดับจากมากไปนอยใชวิธีการวิเคราะหXขอมูลโดยการนับจํานวนผูที่ตอบในขอ
นั้นๆมากที่สุด เช2น ตอบขอที่ 2 เป.นอันดับ 1 จํานวนมากที่สุด เป.นตน และการคําปลายเปgดจะใชวิธีการ
วิเคราะหXโดยการสรุปความคิดเห็นที่คลายคลึงและแตกต2างกันของกลุ2มตัวอย2าง นอกจากนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรางแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นโดยอาศัยตัวอย2างจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) สรางแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใหผูเชี่ยวชาญเป.นผูปรับปรุงแกไข
3) นําแบบสอบถามดังกล2าวมาหาค2าความเที่ยงตรง (Validity) และค2าดัชนีความสอดคลอง
ซึ่งมีค2าเทียบเท2า 0.65 แลวนําไปใชในการงานวิจัยต2อไป
3.3.3 หลังกลับจากต2างประเทศ
3.3.3.1 ดําเนินการใหนักศึกษากลุ2มตัวอย2างทําแบบทดสอบ (Posttest) ซึ่งเป.นแบบสอบถาม
เดียวกับแบบสอบถามที่นักศึกษากลุ2มตัวอย2างไดทําก2อนไปประเทศมาเลเซีย (Pretest) หลังจากนั้น จึงนําผลจาก
การทําแบบทดสอบทั้งสองครั้งไปวิเคราะหXในเชิงสถิติแบบกลุ2มเดี่ยว (Testing the difference between two
means: Small dependent samples)
3.3.3.2 ดํ า เนิ น การใหนั ก ศึ ก ษาทํ า แบบทดสอบคํ า ศั พ ทX ภ าษาอั ง กฤษสํ า เนี ย งมาเลยX เป. น
แบบทดสอบเพื่ อ วิ เ คราะหX ค วามเขาใจในภาษาอั ง กฤษสํ า เนีย งมาเลยX ของนัก ศึ กษากลุ2 มตั ว อย2 า ง ซึ่ ง ผู วิ จั ย
ดําเนินการสรางแบบทดสอบตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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2) เลือกคําศัพทXจํานวน 20 คําที่พบว2ามีการออกเสียงและสําเนียงที่เป.นเอกลักษณXแบบ
มาเลเซียซึ่งมีความแตกต2างจากการออกเสียงแบบอังกฤษ อเมริกัน และออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังตองเป.นกลุ2ม
คําศัพทXที่นักศึกษาที่เคยไดยินจากการสนทนากับอาจารยXในชั้นเรียนและในชีวิตประจําวัน
3) นํากลุ2มคําศัพทXดังกล2าวและประโยคตัวอย2างของแต2ละคําไปสรางเป.นแบบทดสอบคําศัพทX
ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยX
4) นําคําศัพทXและประโยคไปใหเจาของภาษา (ชาวมาเลเซีย) อ2านเพื่อบันทึกเทป
5) นําขอสอบไปทดสอบนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนตามคําบอกภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลเซีย
(Dictation) โดยกําหนดใหนักศึกษาฟงคําศัพทXภาษาอังกฤษจากชาวมาเลเซียเป.นจํานวน 2 ชุดๆละ 10 คํา รวม
เป.น 20 คํา และมีโอกาสฟงคําละ 2 ครั้ง ผูพูดชาวมาเลเซียจะพูดคําศัพทX 1 คําพรอมตัวอย2างประโยค 1 ประโยค
ที่มีคําศัพทXนั้นอยู2ในประโยค เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสฟงบริบทของคําศัพทXและเกิดความมั่นใจในการเขียนตอบ
คําศัพทXมากขึ้น เช2น คําว2า “Happy – She is happy to see her friends in the party” วิธีการคิดคะแนน
คือ เขียนคําศัพทXไดถูกตอง = 1 คะแนน สะกดคําศัพทXผิด = 0.5 คะแนน และเขียนตอบผิด = 0 คะแนน การ
คํานวณคะแนนแปลงเป.นค2ารอยละ และตั้งเกณฑXการสรุปขอมูลดังกล2าวโดยการแบ2งคะแนนออกเป.น 3 ช2วงคือ
ดังนี้
ช2วงคะแนน

การแปลความจากคะแนน

นักศึกษาที่ไดคะแนนเท2ากับหรือสูงกว2า 80 ผูที่สามารถฟงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยXไดในระดับ
ดีมาก
นักศึกษาที่ไดคะแนนเท2ากับหรือสูงกว2า 50 ผูที่สามารถฟงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยXไดในระดับ
ดี
นักศึกษาที่ไดคะแนนต่ํากว2า 50

ผูที่สามารถฟงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยXไดในระดับ
ไม2ดี

6) หลังจากทดสอบแลว ผูวิจัยจะตั้งคําถามกลุ2มตัวอย2างเกี่ยวกับการเขียนตอบคําศัพทXที่ไดยิน
ซึ่งนักศึกษาบางคนก็อาจตอบถูกแต2สะกดคําศัพทXไม2ถูกตอง หรือตอบผิดเพราะไดยินคําศัพทXเป.นคําอื่นๆที่ออก
เสียงใกลเคียงกัน การพูดคุยกับนักศึกษาจึงไดผลการวิจัยเรื่องปจจัยดานการฟงภาษาอังกฤษสําเนียงที่ละเอียด
และแน2นอนกว2าแค2การใหนักศึกษาทําแบบทดสอบเพียงอย2างเดียว
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3.4 การวิเคราะหXขอมูล
การวิเคราะหXขอมูลในงานวิจัยนี้ประกอบดวย
3.4.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.4.1.1 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบการฟงภาษาอังกฤษทั้งก2อนและหลังไปศึกษา
ระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย โดยการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
เพื่อใชค2าดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบระหว2างขอสอบกับจุดประสงคXการเรียนรู IOC (Index of Item
Objective Congruence) ไดเท2ากับ 1.00 ส2วนการหาค2าความเชื่อมั่นของขอสอบจากการทํา Pilot Study โดย
ใชสูตร KR-20 ไดเท2ากับ 0.65
3.4.1.2 การหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามโดยการใหผูเชี่ยวชาญเป.นผูตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา และไดค2าดัชนีความสอดคลองกันระหว2างแบบสอบถามกับวัตถุประสงคXการทําวิจัยในระดับ
0.65
3.4.2 การวิเคราะหXผลการวิจัย
3.4.2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการฟงภาษาอังกฤษก2อนและหลังการไปศึกษาระยะ
สั้นในประเทศมาเลเซียวิเคราะหXโดยหาค2าเฉลี่ย (x̄) ส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค2า t-test แบบ
dependent โดยมีการกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
3.4.2.2 การวิเคราะหXแบบสอบถามพื้นฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะสั้นในประเทศ
มาเลเซียโดยการใชสถิติพื้นฐานคือ ค2าเฉลี่ยและส2วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวจึงแปลความหมายระดับความ
คิดเห็น 5 อันดับตามวิธีคิดแบบลิเคิรXทสเกล (Likert scale) นอกจากนี้ การเรียงลําดับจากมากไปนอยใชวิธีการ
วิเคราะหXขอมูลโดยการนับจํานวนผูที่ตอบในขอนั้นๆมากที่สุด เช2น ตอบขอที่ 2 เป.นอันดับ 1 จํานวนมากที่สุด
เป.นตน และการตั้งคําถามปลายเปgดจะใชวิธีการวิเคราะหXโดยการสรุปความคิดเห็นที่คลายคลึงและแตกต2างกัน
ของกลุ2มตัวอย2าง
3.4.2.3 การวิ เ คราะหX ผลการทดสอบการฟงคํ า ศั พ ทX ภ าษาอั ง กฤษสํ า เนี ย งมาเลยX โ ดยการ
คํานวณเป.นค2ารอยละ และการแปลความจากค2ารอยละเป.นเกณฑXการวัดความสามารถในระดับดีมาก ดี และไม2ดี

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 สาขาไทยศึกษา
โดยวิธีการจัดการเรียนระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห0ขอมูลโดยแบ3งออกเป4น 2
ตอน ดังนี้
4.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 สาขาไทยศึกษา ทั้งก3อนและ
หลังการไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
4.2 ปจจัยที่ส3งผลต3อการพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 สาขาไทยศึกษา หลังจาก
การศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
ผลการวิเคราะหขอมูล
4.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป(ที่ 2 สาขาไทยศึกษา ทั้งก,อนและหลัง
การไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
ผูวิจัยไดใหกลุ3มตัวอย3างทั้ง 11 คนทําแบบทดสอบจํานวน 2 ครั้ง ทั้งก3อนและหลังการไปศึกษาระยะสั้น
ณ ประเทศมาเลเซีย และเป4นแบบทดสอบชุดเดียวกันจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ประกอบดวย
เนื้อหา 2 ลักษณะ คือ การฟงภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการฟงภาษาอังกฤษในชั้นเรียน จากนั้นจึงหา
ผลต3างของคะแนน (ค3า D) จากการทดสอบก3อนและหลังการไปเรียนระยะสั้น และนําคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความเขาใจการฟงภาษาอังกฤษของกลุ3มตัวอย3างว3ามีการพัฒนาทักษะดานการ
ฟงมากนอยเพียงใด โดยผลการวิเคราะห0แสดงดังตาราง 2
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ตาราง 2 คะแนนความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 สาขาไทยศึกษา
ทั้งก3อนและหลังการไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย และผลต3างของคะแนน (ค3า D) ในการทดสอบทั้ง 2
ครั้ง
นักศึกษาคนที่

คะแนนก,อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

ผลต,างของคะแนน

นักศึกษาคนที่ 1

9.5

12.5

3

นักศึกษาคนที่ 2

9.5

11

2.5

นักศึกษาคนที่ 3

12

12.5

0.5

นักศึกษาคนที่ 4

14.5

15.5

1

นักศึกษาคนที่ 5

11

12.5

1.5

นักศึกษาคนที่ 6

11

12

1

นักศึกษาคนที่ 7

7

8

1

นักศึกษาคนที่ 8

8

10.5

2.5

นักศึกษาคนที่ 9

11

12

1

นักศึกษาคนที่ 10

11

14

3

นักศึกษาคนที่ 11

10

12

2

จากตารางที่ 2 พบว3า กลุ3มตัวอย3างจํานวนทั้งหมด 11 คน ไดคะแนนการทดสอบในดานการฟง
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันหลังจากการไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซียสูงว3าคะแนนการทดสอบก3อน
ไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซียทุกคน โดยผูที่มีผลต3างของคะแนนมากที่สุดมีค3าเท3ากับ 3 คะแนน จํานวน
2 คน และผูที่มีผลของคะแนนต3างนอยที่สุดมีค3าเท3ากับ 0.5 คะแนน จํานวน 1 คน
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ตาราง 3 คะแนนความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 สาขาไทยศึกษา ทั้ง
ก3อนและหลังการไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย และผลต3างของคะแนน (ค3า D) ในการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง
นักศึกษาคนที่

คะแนนก,อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

ผลต,างของคะแนน (ค,า
D)

นักศึกษาคนที่ 1

8

8

0

นักศึกษาคนที่ 2

6

5.5

-1.5

นักศึกษาคนที่ 3

4

11

7

นักศึกษาคนที่ 4

11.5

12

1.5

นักศึกษาคนที่ 5

5

2.5

-2.5

นักศึกษาคนที่ 6

2

6

4

นักศึกษาคนที่ 7

1

6

5

นักศึกษาคนที่ 8

4

4

0

นักศึกษาคนที่ 9

1

5

4

นักศึกษาคนที่ 10

6

6

0

นักศึกษาคนที่ 11

1

2

1

จากตารางที่ 3 พบว3า กลุ3มตัวอย3างจํานวนทั้งหมด 11 คน ไดคะแนนการทดสอบในดานการฟง
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหลังจากการไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซียสูงว3าคะแนนการทดสอบก3อนไป
ศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซียจํานวน 6 คน โดยผูที่มีผลต3างของคะแนนมากที่สุดมีค3าเท3ากับ 7 คะแนน
และผูที่มีผลของคะแนนต3างนอยที่สุดมีค3าเท3ากับ 1 คะแนน มีผูที่ไดคะแนนการทดสอบทั้งก3อนและหลังไปศึกษา
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ระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซียเท3ากันจํานวน 3 คน และมีผูที่ไดคะแนนการทดสอบก3อนไปศึกษาระยะสั้น ณ
ประเทศมาเลเซียต่ํากว3าหลังไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซียจํานวน 2 คน โดยไดคะแนนมีค3าเท3ากับ -1.5
และ -2.5 คะแนนตามลําดับ
ตาราง 4 คะแนนรวมความสามารถดานการฟงทั้งสองสถานการณ0ของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 สาขาไทยศึกษา ทั้งก3อน
และหลังการไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย และผลต3างของคะแนน (ค3า D) ในการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง
นักศึกษาคนที่

คะแนนก,อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

ผลต,างของคะแนน (ค,า
D)

นักศึกษาคนที่ 1

17

20

3

นักศึกษาคนที่ 2

15.5

16.5

1

นักศึกษาคนที่ 3

16

23.5

7.5

นักศึกษาคนที่ 4

26

27.5

1.5

นักศึกษาคนที่ 5

16

15

-1

นักศึกษาคนที่ 6

13

18

5

นักศึกษาคนที่ 7

8

14

6

นักศึกษาคนที่ 8

12

14.5

2.5

นักศึกษาคนที่ 9

12

17

5

นักศึกษาคนที่ 10

17

20

3

นักศึกษาคนที่ 11

11

14

3
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จากตารางที่ 4 พบว3า นักศึกษากลุ3มตัวอย3างจํานวนทั้งหมด 11 คน มีคะแนนความสามาถดานการฟง
สูงขึ้นหลังจากการศึกษาระยะสั้นในประเทศมาเลเซียจํานวน 10 คน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีผูไดคะแนน
สูงสุดจากการทําแบบทดสอบดังกล3าวมีค3าเท3ากับ 7 คะแนน ส3วนคะแนนต่ําสุดมีค3าเท3ากับ 1 คะแนน และมี
นักศึกษาเพียง 1 คนที่ไดคะแนนทดสอบหลังการเรียนต่ํากว3าก3อนเรียนมีค3าเท3ากับ 1 คะแนน
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (X) ส3วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คะแนนผลต3างเฉลี่ย (D) และค3า
ทดสอบ t ของกลุ3มตัวอย3าง
การทดสอบ
ก3อนเรียน

คะแนนเต็ม

X

S.D

40

14.91

4.69

D
3.32

หลังเรียน

40

18.23

t

Sig
0.000

4.32

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นว3า คะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถดานการฟงหลังจากศึกษาระยะ
สั้น ณ ประเทศมาเลเซียมีค3าเท3ากับ 18.23 คะแนน ซึ่งสูงกว3าค3าเฉลี่ยของการทดสอบก3อนไปศึกษาระยะสั้น ณ
ประเทศมาเลเซียซึ่งมีค3าเท3ากับ 14.91 คะแนน และคะแนนผลต3างเฉลี่ยระหว3างหลังการไปศึกษาระยะสั้น ณ
ประเทศมาเลเซีย และก3อนการไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซียเท3ากับ 3.32 ดังนั้นแสดงว3า ความสามารถ
ดานการฟงของกลุ3มตัวอย3างหลังจากการไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซียสูงกว3าก3อนการไปศึกษาระยะสั้น
ณ ประเทศมาเลเซีย อย3างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05)

45

4.2 ปจจัยที่ส,งผลต,อการพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป(ที่ 2 สาขาไทยศึกษา หลังจาก
การศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
ในเบื้องตนไดสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับความสนใจในการไปศึกษาในต3างประเทศ และนักศึกษาส3วน
ใหญ3ก็ใ หความสนใจโดยใหเหตุผลว3า การศึกษาในต3างประเทศจะทําใหนักศึกษาไดฝUกการใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อใหตนเองไดพัฒนาทักษะทางดานการฟง การพูด การอ3าน และการเชียนใหดียิ่งขึ้น ไดเรียนรู
วัฒนธรรมของชาติที่เราไปเยือน เพิ่มพูนประสบการณ0การใชชีวิตในต3างแดน รวมถึงการคํานึงถึงการทํางานใน
ต3างประเทศหลังเรียนจบ ในขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาเพียงคนเดียวที่ไม3สนใจศึกษาในต3างประเทศ เพราะมองว3า
มีความลําบากในการเดินทางและการใชชีวิตในต3างประเทศ
ผูวิจัยไดแบ3ง การศึ กษาปจจัย ที่ส3งผลต3 อการพัฒ นาการฟงภาษาอัง กฤษทั้ งในชีวิ ตประจํา วันและใน
หองเรียน โดยนําแนวคิดของชูบอททอม (Shoebottom, 1996) มาเป4นตนแบบเพื่อชี้นําแนวทางในการอธิบาย
ซึ่งแบ3งลักษณะปจจัยที่ส3งต3อการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่พบจากกลุ3มตัวอย3างออกเป4น 2 ลักษณะ คือ
1) ปจจัยภายในของนักศึกษา 2) ปจจัยภายนอกของนักศึกษา ซึ่งไดใชระเบียบวิธีวิจัยในการเก็บขอมูลที่ต3างกัน
ตามความเหมาะสม ไดแก3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต3อการเรียนระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
แบบทดสอบคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 การสังเกตอย3างมีส3วนร3วมการสัมภาษณ0แบบไม3เป4นทางการ
การเก็บขอมู ลจากการบั นทึกของนักศึกษา โดยผูวิจัยไดวิเคราะห0ขอมูล จากระเบียบวิธีวิจัยและสรุปผลตาม
ลักษณะทั่วไป (Generalization) ของปจจัยต3างๆที่เกิดขึ้น

4.2.1 การศึกษาปจจัยภายในของนักศึกษาที่ส3งผลต3อการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัย
ไดแบ3งลักษณะของปจจัยภายในตามขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม คือ ปจจัยที่เกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปจจัยที่เกิดจากความมั่นใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา และปจจัยที่เกิดจากการรับรูในสําเนียงการพูด ตามละเอียดดังนี้
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4.2.1.1 ปจจัยที่เกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เป4นปจจัยสําคัญในการทําความเขาใจนักศึกษาว3ามีความสนใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษ
และมีการแสดงออกทางภาษาที่ส3งผลต3อการพัฒนาทางดานการฟงภาษาอังกฤษมากนอยเพียงใด ซึ่งคุณลักษณะ
ดังกล3าวเป4นการรวบรวมขอมูลทั่วไปที่เกิดขึ้นในสถานการณ0การเรียนวิชาต3างๆเป4นภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยมีการประเมินจากการที่นักศึกษาไดทําแบบสอบถามคุณลักษณะ
พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 6 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย (X) และ SD ของคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลังจากกลับจากการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
ลําดับที่

คุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

X

SD

ระดับ

1

โดยทั่วไป ท3านชอบวิชาภาษาอังกฤษ

3.73

0.65

มาก

2

ท3านอยากเรียนวิชาต3างๆเป4นภาษาอังกฤษ

3.45

0.69

มาก

3

ท3านชอบบรรยากาศการเรียนโดยทั่วไปในต3างประเทศ

3.45

0.82

มาก

4

ท3านมักมีคําถามในใจเกี่ยวกับเนือ้ หาภาษาอังกฤษที่เรียนอยู3เสมอ

3.18

0.60

ปานกลาง

5

ในขณะฟงบรรยาย หากไม3เขาใจท3านจะยกมือถามเมื่อมีโอกาส

2.18

0.75

นอย

ท3านมักเขาหาอาจารย0หลังเลิกเรียน เพื่อพูดคุยซักถามเกี่ยวกับเรื่อง

2.45

1.04

นอย

6

เรียน และเรื่องต3างๆ

7

ท3านมักจะทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน

2.82

0.40

ปานกลาง

8

ท3านเป4นคนกระตือรือรนในการเรียนรูภาษาใหม3

3.18

0.75

ปานกลาง

9

ท3านมีความกดดันในการเรียนภาษาอังกฤษ

2.82

1.33

ปานกลาง

10

ท3านมักจะคุยกับเพื่อนชาวต3างชาติเมื่อมีโอกาส

3.18

0.75

ปานกลาง

11

ท3านมีความพยายามในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการ

3.91

0.70

มาก
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ลําดับที่

คุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

X

SD

ระดับ

3.18

0.60

ปานกลาง

ต3างๆ เช3น ดูหนัง ฟงเพลง
12

ท3านประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาตามที่ตั้งใจไว

จากตารางที่ 6 พบสิ่งที่น3าสนใจเกี่ยวกับขอมูลที่ปรากฎ คือ โดยทั่วไปนักศึกษากลุ3ม
ตัวอย3างมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อยากเรียนวิชาเนื้อหาต3างๆโดยใชภาษาอังกฤษเป4นสื่อกลาง
และชอบบรรยากาศการเรียนในต3างประเทศ คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.73 3.45 และ 3.45 ตามลําดับ ซึ่งอยู3ในเกณฑ0
ระดับมาก ส3วนลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษที่พบว3าอยู3ในระดับเกณฑ0มากคือ นักศึกษามีความพยายาม
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการใชสื่อต3างๆ เช3น การดูหนัง และการฟงเพลง คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.91 ซึ่ง
ถือเป4นการเรียนรูนอกหองเรียนที่นักศึกษาส3วนใหญ3ใหความสนใจเป4นพิเศษ ในขณะที่คุณลักษณะพื้นฐานอื่นๆ
คือ การตั้งคําถามในใจเกี่ยวกับเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เรียนอยู3เสมอ การทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน การเป4น
คนกระตือรือรนในการเรียนรูภาษาใหม3 ความกดดันที่เกิดขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษ และการแสดงออกโดย
การพูดคุยกับเพื่อชาวต3างชาติเมื่อมีโอกาส คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.18 2.82 3.18 2.82 และ 3.18 ตามลําดับ ซึ่งถือว3า
อยู3ในเกณฑ0ระดับปานกลาง ส3วนคุณลักษณะพื้นฐานที่อยู3ในเกณฑ0ระดับนอย คือ การยกมือถามอาจารย0ผูสอนใน
หองเรียนเมื่อมีโอกาส และการเขาหาอาจารย0หลังเลิกเรียน เพื่อพูดคุยซักถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนและเรื่องต3างๆ
คิดเป4นค3าเฉลี่ย 2.18 และ2.45 ตามลําดับ และสุดทายคือความคาดหวังของนักศึกษา เกี่ยวกับการประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาตามที่ตั้งใจไว คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.18 ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับปานกลาง
เมื่อกล3าวถึง คุณลักษณะพื้นฐานในการเรียนวิชาต3างๆเป4นภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและการ
สื่อสารเป4นภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษาโดยทั่วไป ผูวิจัยมองว3า การปรับตัวในการศึกษาระยะสั้น
เพื่อใหตนเองอยู3ในสถานการณ0การวิถีชีวิตที่ต3างจากเดิม ถือเป4นประเด็นสําคัญต3อปจจัยที่ส3งผลต3อการพัฒนา
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษดวย ผลของการเก็บขอมูลดังกล3าวไดปรากฎตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงเรื่องของการปรับตัวในการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซียของนักศึกษา โดย
เรียงลําดับจากยากที่สุด – ง3ายที่สุด จํานวนนักศึกษาที่เลือกตอบในแต3ละลักษณะมากที่สุด และการคิดเป4น
จํานวนรอยละ
ลําดับที่
(ง3าย-ยาก)

จํานวนนักศึกษาที่
หัวขอเรื่องการปรับตัว

ตอบมากที่สุด
(จํานวนคน)

คิดเป4นรอยละ
(เปอร0เซ็นต0)

1

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

7

63.64

2

ทักษะการเรียนวิชาต3างๆในชั้นเรียน

9

81.82

8

72.73

8

72.73

3
4

ความแตกต3างของลักษณะการเรียนในชั้นเรียนในประเทศ
ไทยและประเทศมาเลเซีย
ความแตกต3างระหว3างวัฒนธรรมในเรื่องต3างๆระหว3าง
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

5

ลักษณะความเป4นอยู3และที่พักในมหาวิทยาลัย

7

63.64

6

ค3าครองชีพและการใชจ3ายเงิน

6

54.55

จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นว3า มีนักศึกษาจํานวน 7 คนจากจํานวนทั้งหมด 11 คนที่คิดว3า
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เรื่องที่ปรับตัวยากที่สุดของนักศึกษาในระหว3างที่ไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศ
มาเลเซีย คิดเป4นรอยละ 63.64 เรื่องที่ปรับตัวยากเป4นอันดับที่สอง คือ ทักษะการเรียนวิชาต3างๆในชั้นเรียน ซึ่งมี
นักศึกษาจํานวน 9 คนจากจํานวนทั้งหมดที่ลงความเห็นดังกล3าว คิดเป4นรอยละ 81.82 อันดับที่สามคือ ความ
แตกต3างของลักษณะการเรียนในชั้นเรียนในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนักศึกษาจํานวน 8 คนจาก
จํานวนทั้งหมดที่แสดงความคิดเห็นเหมือนกัน คิดเป4นรอยละ 72.73 ส3วนระดับความยากของการปรับตัวอันดับที่
สี่และอันดับที่หาคือ ความแตกต3างระหว3างวัฒนธรรมในเรื่องต3างๆระหว3างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
และลักษณะความเป4นอยู3และที่พักในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษาตรงกันในหัวขอดังกล3าวจํานวน 8 และ 7 คน
คิดเป4นรอยละ 72.73 และ 63.64 ตามลําดับ ส3วนเรื่องที่นักศึกษาคิดว3าเป4นเรื่องที่ปรับตัวง3ายที่สุดคือ ค3าครอง
ชีพและการใชจ3ายเงิน มีนักศึกษาที่เห็นดวยจํานวน 6 คนจากจํานวนทั้งหมด คิดเป4นรอยละ 54.55 นอกจากนี้
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จากแบบสอบถามในหัวขอดังกล3าวพบสิ่งที่น3าสนใจคือ นักศึกษามองว3าการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนในหองเรียน
เป4นเรื่องที่กระทํายากที่สุด (จากขอ 1–3) ในขณะที่การปรับตัวกับสภาพความเป4นอยู3กับสังคมภายนอก (ขอที่ 45) เป4นเรื่องที่ปรับตัวง3ายกว3าการเรียนในชั้นเรียน

4.2.1.2 ปจจัยที่เ กิดจากความมั่นใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา
ในการศึ กษาระยะสั้นในต3างประเทศ ความมั่นใจในความสามารถและทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป4นปจจัยที่สําคัญต3อการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูสิ่งต3างๆของนักศึกษาดวยตนเอง
และการเขาใจบริ บ ททางสั ง คมในสภาพแวดลอมเหล3 า นั้ น โดยเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วของกั บ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ไดแก3 ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขาใจไวยกรณ0ภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการเขาใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการแปลประโยคภาษาอังกฤษ ส3วนหัวขอที่
เกี่ ย วของกั บ ความมั่ น ใจในทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ ไดแก3 ความสามารถในทั ก ษะการฟงภาษาอั ง กฤษ
ความสามารถในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความสามารถในทักษะการอ3านภาษาอังกฤษ ความสามารถในทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ
นอกจากความมั่นใจความสามารถและทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมต3างๆทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนของนักศึกษาเป4นส3วนประกอบสําคัญในการเขาใจลักษณะการเรียนของนักศึกษา โดย
ในคําถามของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดใชวิธีการตั้งคําถามว3า “ใหนักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับความไม3มั่นใจใน
การทํากิจกรรมในชั้นเรียนดังต3อไปนี้” โดยกิจกรรมในชั้นเรียนดังกล3าวประกอบดวย การฟงบรรยายในชั้นเรียน
การจดบันทึกระหว3างฟงบรรยาย การประชุมกลุ3มย3อยกับเพื่อนสมาชิก การแสดงความคิดเห็น การเขียนการบาน
และรายงาน และการนําเสนอผลงาน
การวิเคราะห0ขอมูลเกี่ยวกับความมั่นใจในความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ผูวิจัยไดแจกแจงสถานการณ0การวิเคราะห0ขอมูลดังกล3าวออกเป4น 2 สถานการณ0ไดแก3 การเรียนวิชา
ต3างๆเป4นภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และการใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งการแยกประเภท
สถานการณ0ดังกล3าว ทําใหเขาใจว3านักศึกษามีความมั่นใจในการใชภาษาในสถานการณ0ต3างกันอย3างไร ซึ่งมีผลต3อ
การวิเคราะห0ความสัมพันธ0ระหว3างคะแนนจากแบบทดสอบและการประเมินตนเองจากแบบสอบถามต3อไป
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การเรียนวิชาต,างๆเปEนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
การเรียนวิชาต3างๆในชั้นเรียน นักศึกษากลุ3มตัวอย3างจําเป4นตองใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกั บอาจารย0และเพื่อนร3ว มชั้นตลอดระยะเวลาที่ เขาเรี ยน โดยวิชาที่นั กศึกษาลงทะเบี ยนเรีย นและใช
ภาษาอังกฤษรอยเปอร0เซ็นต0ไดแก3 วิชา Malaysian Studyies จํานวน 3 ชั่วโมง และ Globalization, Cyber
Culture, and Future Studies จํานวน 2 ชั่วโมง รวมเป4น 5 ชั่วโมงต3อสัปดาห0 ส3วนวิชา Bahasa Malay I
จํานวน 4 ชั่วโมงต3อสัปดาห0 ซึ่งเป4นวิชาภาษามาเลย0ขั้นพื้นฐานเป4นการเนนสื่อสารภาษามาเลย0เป4นหลัก แต3มีการ
สื่อสารภาษาอังกฤษบางในกรณีที่นักศึก ษาไม3เขาใจ จากการสัมภาษณ0พ บว3า ผูที่มีบทบาทในการช3วยเหลื อ
นักศึกษา หากนักศึกษาไม3เขาใจเนื้อหาในชั้นเรียน คือ เพื่อนชาวไทยที่เก3งและเขาใจภาษาอังกฤษมากที่สุด เพื่อน
ร3วมชั้นเรียนที่เป4นชาวต3างชาติ และอาจารย0ผูสอน
นอกจากนี้ นักศึกษาไดประเมินตนเองเกี่ยวกับความเขาใจในการฟงเนื้อหาวิชาต3างๆที่
บรรยายเป4นภาษาอังกฤษ โดยใหประเมินความเขาใจเป4นลักษณะของรอยละ เริ่มตั้งแต3รอยละ 10 ซึ่งถือว3าเป4น
ความเขาใจที่ต่ําที่สุด ถึงรอยละ 100 ซึ่งเป4นคะแนนที่สูงที่สุด คือเขาใจเนื้อหาในหองเรียนที่บรรยายเป4น
ภาษาอังกฤษไดทั้งหมด ตามสรุปผลการประเมินตารางที่ 6
ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลความเขาใจเนื้อหาในหองเรียนที่บรรยายเป4นภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ3มตัวอย3าง
ทั่งหมด โดยมีผลรอยละที่ประเมินตนเองเป4นรายบุคคล (เริ่มตนตั้งแต3รอยละ 10 – รอยละ 100) และค3าเฉลี่ย
รอยละของทั้งหมด
นักศึกษาคนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

รอยละที่ประเมินตนเอง

60

60

50

70

40

50

40

50

50

70

80

คิดเป4นค3าเฉลี่ยรอยละ
(X)

56.36

จากตารางที่ 8 พบว3า นักศึกษากลุ3มตัวอย3างทั้งหมดจํานวน 11 คน มีนักศึกษาจํานวน 2
คนประเมินความเขาใจในการฟงการบรรยายเนื้อหาในหองเรียนเป4นภาษาอังกฤษไดเพียงรอยละ 40 ซึ่งถือว3าต่ํา
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ที่สุด ส3วนผูที่ประเมินตนเองว3าเขาใจเนื้อหาดังกล3าวมากที่สุด คือ คิดเป4นรอยละ 80 จํานวน 1 คน ส3วนนักศึกษา
คนอื่นๆไดประเมินตนเองแตกต3างกันออกไป แต3เมื่อคิดเป4นค3าเฉลี่ยจากจํานวนทั้งหมด ผลที่ไดคือรอยละ 56.36
ซึ่งเป4นการประเมินตนเองว3าอยู3ในระดับปานกลาง ตีความค3าเฉลี่ยดังกล3าวไดว3า นักศึกษาสามารถเขาใจเนื้อหาใน
หองเรียนที่บรรยายเป4นภาษาอังกฤษไดประมาณ 50 เปอร0เซ็นต0 หรือเขาใจเนื้อหาการเรียนไดครึ่งหนึ่งของ
ทั้งหมด หากอยู3ในสถานการณ0ที่ไม3สามารถเขาใจการฟงบรรยายได นักศึกษาจะมีกลวิธีที่จะแกไขปญหาดังกล3าว
ที่แตกต3างกัน ดังนี้
1. การเรียนรูดวยตนเอง นักศึกษาจะใชวิธีการพยายามจดเนื้อหาในหองเรียนใหไดมาก
ที่สุด โดยเฉพาะคําสําคัญ (Keywords) ที่ตนเองเขาใจในชั้นเรียน หรือหากชั้นเรียนใดมีการแจกตําราหรือ
เอกสารการสอน นักศึกษาก็จะใชวิธีการการไฮไลท0ส3วนที่สําคัญในขณะที่เรียน แลวจึงนํามาศึกษาเพิ่มเติมและทํา
ความเขาใจในบทเรียนนั้นๆดวยตนเองทีหลัง โดยการเปtดพจนานุกรมคนหาคําศัพท0 หรือการหาอ3านขอมูลจาก
อินเตอร0เน็ทเพิ่มเติม ซึ่งเป4นกลวิธีการแกไขปญหาที่พ บไดนอยมาก มีนักศึกษาเพียง 1-2 คนที่ศึกษาแบบ
พึ่งตนเองในภายหลัง
2. การอาศัยคนรอบขางในการซักถามขอมูล โดยนักศึกษาส3วนใหญ3จะพยายามตั้งใจฟง
อย3างถึงที่สุด เก็บคําถามที่ไม3เขาใจไว รอจนอาจารย0บรรยายเสร็จเรียบรอย แลวจึงถามเพื่อนหรืออาจารย0ทาย
ชั่วโมง การแกไขปญหาดังกล3าวจะมีความคลายคลึงกันคือ เมื่อตองการจะสอบถามอาจารย0เกี่ยวกับเนื้อหาหรือ
บทเรียนต3างๆ จะรวบรวมไปกันเป4นกลุ3มใหญ3 มากกว3าการเขาไปสอบถามตัวคนเดียว และมีนักศึกษาประมาณ 8
คนที่มองว3า หากไม3เขาใจในบทเรียน เพื่อนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษเก3งจะเป4นผูที่ช3วยเหลือในการอธิบาย
เนื้อหาหรือเหตุการณ0ต3างๆที่อยู3ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนไดดี
ดังที่กล3าวไวในเบื้องตน ปจจัยที่ส3งผลต3อการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ย3อมขึ้นอยู3กับความมั่นใจในความสามารถและทักษาทางภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเฉพาะในสถานการณ0ที่อยู3
ในชั้นเรียน เมื่อภาษาอัง กฤษมีผ ลต3อการทําความเขาใจในเนื้อ หาต3างๆต3อไป ดังนั้ น ผลการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความมั่นใจในความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ จึงปรากฎตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงคะแนนค3าเฉลี่ย (ค3า X) และ SD เกี่ยวกับความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษ
และทักษะทางภาษาอังกฤษเมื่ออยู3ในชั้นเรียนของนักศึกษาในระหว3างการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
ลําดับที่

เนื้อหา

X

SD

ระดับ

1

ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

3.27

0.47

ปานกลาง

2

ความสามารถในการเขาใจไวยกรณ0ภาษาอังกฤษ

2.82

0.87

ปานกลาง

3

ความสามารถในการเขาใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษ

3.27

0.79

ปานกลาง

4

ความสามารถในการแปลประโยคภาษาอังกฤษ

2.82

0.70

ปานกลาง

5

ความสามารถในทักษะการฟงภาษาอังกฤษ

3.18

0.60

ปานกลาง

6

ความสามารถในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

3.36

0.67

ปานกลาง

7

ความสามารถในทักษะการอ3านภาษาอังกฤษ

3.91

0.70

มาก

8

ความสามารถในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

3.55

1.21

มาก

จากตารางที่ 9 พบว3า นักศึกษามีความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน
คือ ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขาใจไวยกรณ0ภาษาอังกฤษ ความสามารถ
ในการเขาใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการแปลประโยคภาษาอังกฤษ อยู3ในเกณฑ0ระดับปานกลาง
คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.27 2.82 3.27 และ2.82 ตามลําดับ ส3วนในดานทักษะภาษาอังกฤษ พบว3านักศึกษามีความ
มั่นใจในทักษะการอ3านภาษาอังกฤษสูงที่สุด คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.91 ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับมาก และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.55 อยู3ในเกณฑ0ระดับมาก ส3วนทักษะทางภาษาอังกฤษดานการพูด คิดเป4น
ค3าเฉลี่ย 3.36 อยู3ในเกณฑ0ระดับปานกลาง และทักษะภาษาอังกฤษที่นักศึกษาคิดว3ามีความมั่นใจนอยที่สุดคือ
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.18 ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับปานกลาง ในเรื่องความมั่นใจในทักษะการ
ฟงภาษาอังกฤษในขณะที่อยู3ในชั้นเรียน
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ นักศึกษากลุ3มตัวอย3างไดเปรียบเทียบทักษะทาง
ภาษาอังกฤษของตนเองกับเพื่อนร3วมชั้นเรียนชาวต3างชาติคนอื่นๆ ว3ามีความสามารถในการเขาใจบทเรียนใน
หองเรียนและโตตอบกับอาจารย0ผูสอนไดมากกว3า โดยเฉพาะนักศึกษาชาวมาเลเซีย ซึ่งมองว3าเป4นนักศึกษาเพื่อน
บานที่ประเมินว3าน3าจะมีทักษะทางภาษาที่ใกลเคียงกับนักศึกษาไทย แต3แทที่จริงแลว นักศึกษาชาวมาเลเซียมี
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ทักษะทางภาษาอั ง กฤษที่ ดีกว3 า โดยนั กศึกษาที่ ใ หขอเสนอแนะดัง กล3าวเพิ่ มเติ ม ว3า เวลาเรี ยนในหองเรี ยน
นักศึ กษาจะนั่ งใกลเพื่อ นร3ว มชั้ นชาวมาเลเซี ยและคอยใหเพื่ อนอธิบ ายเนื้ อ หาใดที่เ ขาใจหรือ ตี ความผิด ซึ่ ง
นักศึกษาคิดว3า สิ่งนี้อาจเป4นปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดความไม3มั่นใจในขณะที่กําลังฟงอาจารย0สอน
ความมั่ น ใจในการทํ า กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นของนั ก ศึ ก ษา เป4 น ลั กษณะการตั้ ง คํ า ถามที่
สอดคลองกับตารางที่ 7 ในเรื่องของการประยุกต0ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการสื่อสาร
และการเรียนวิชาเนื้อหาต3างๆที่ลึกขึ้น ดังนั้น ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความไม3มั่นใจในการเขาร3วมกิจกรรม
ในชั้นเรียนของนักศึกษาในระหว3างการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ไดแสดงตามตารางที่ 8
ตารางที่ 10 ตารางแสดงคะแนนค3าเฉลี่ย (ค3า X) และ ค3า SD เกี่ยวกับความไม3มั่นใจในการเขาร3วมกิจกรรมในชั้น
เรียนของนักศึกษาในระหว3างการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย
ลําดับที่

เนื้อหา

X

SD

ระดับ

1

การฟงบรรยายในชั้นเรียน

4.36

0.67

มากที่สุด

2

การจดบันทึกระหว3างฟงบรรยาย

3.55

0.82

มาก

3

การประชุมกลุ3มย3อยกับเพื่อนสมาชิก

3.36

0.92

ปานกลาง

4

การแสดงความคิดเห็น

3.64

1.12

มาก

5

การเขียนการบานและรายงาน

3.09

1.14

ปานกลาง

6

การนําเสนอผลงาน

3.82

0.98

มาก

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นว3า นักศึกษามองว3าการฟงบรรยายในชั้นเรียนเป4นกิจกรรมที่
ไม3มั่นใจที่สุด คิดเป4นค3าเฉลี่ย 4.36 ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับมากที่สุด ส3วนกิจกรรมที่ไม3มีความมั่นใจอันดับที่สองถึง
อันดับสี่ คือ การนําเสนอผลงานการแสดงความคิดเห็น และการจดบันทึกระหว3างฟงบรรยาย คิดเป4นค3าเฉลี่ย
3.82 3.64 และ3.55 ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับมาก ส3วนการประชุมกลุ3มย3อยกับเพื่อนสมาชิก และการเขียนการบาน
และรายงาน เป4นกิจกรรมที่จัดว3าอยู3ในระดับปานกลาง คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.36 และ 3.09 ตามลําดับ ซึ่งตีความผล
การประเมินตนเองดั งกล3าวไดว3า นักศึกษามีความมั่นใจในการประชุมกลุ3มย3อย และการเขียนการบานและ
รายงานมากกว3ากิจกรรมในชั้นเรียนอื่นๆ
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การใชภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน
เป4นลักษณะการเรียนรูภาษาที่สองนอกหองเรียน ซึ่งเกิดจากการที่นักศึกษาใชเวลาว3างหลัง
เลิกเรียน เยี่ยมชมสถานที่ท3องเที่ยว จับจ3ายใชสอยในหางรานสรรพสินคา รานขายอาหารและขนมทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงพบปะสังสรรค0กับเพื่อนชาวต3างชาติ จากการสัมภาษณ0พบว3า นักศึกษาทุกคนมีเพื่อนชาว
มาเลเซีย (Buddy) ที่คอยช3วยเหลือและดูแลหากเกิดปญหาขึ้น และโดยส3วนใหญ3นักศึกษาจะคุยภาษาอังกฤษกับ
อาจารย0 เพื่อนต3างชาติ พ3อคาแม3คา อาจารย0ผูสอนในมหาวิทยาลัย พ3อคาแม3คา และบุคคลทั่วไป
ส3วนผูที่มีบทบาทในการช3วยเหลือนักศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ไดแก3 อาจารย0ที่
มหาวิทยาลัย เพื่อนร3วมชั้นทั้งชาวไทยและชาวต3างชาติเมื่อเวลาทํางานเป4นกลุ3มใหญ3 เพื่อนจากโลกออนไลน0 แต3
เมื่อไปซื้ออุปกรณ0เครื่องใชต3างๆตามแหล3งซื้อขาย ก็จะมีชาวต3างชาติมาสอบถามขอมูลต3างๆ เช3น การ การถาม
ทาง และ คนขายของตามรานสะดวกซื้อ
นอกจากนี้ นักศึกษาไดประเมินตนเองเกี่ยวกับความเขาใจในการฟงภาษาอังกฤษที่สื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน โดยใหประเมินความเขาใจเป4นลักษณะของรอยละ เริ่มตั้งแต3รอยละ 10 ซึ่งถือว3าเป4นความ
เขาใจที่ต่ําที่สุด ถึงรอยละ 100 ซึ่งเป4นคะแนนที่สูงที่สุด คือเขาใจเนื้อหาภาษาอังกฤษที่สื่อสารในชีวิตประจําวัน
ไดทั้งหมด ตามสรุปผลการประเมินตารางที่ 9
ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลความเขาใจเนื้อหาของการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษากลุ3ม
ตัวอย3างทั่งหมด โดยมีผลรอยละที่ประเมินตนเองเป4นรายบุคคล (เริ่มตนตั้งแต3รอยละ 10 – รอยละ 100) และ
ค3าเฉลี่ยรอยละของทั้งหมด
นักศึกษาคนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

รอยละที่ประเมินตนเอง

60

70

60

90

50

60

40

50

70

80

90

คิดเป4นค3าเฉลี่ยรอยละ
(X)

65.45
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จากตารางที่ 11 พบว3า จากนักศึกษากลุ3มตัวอย3างจํานวนทั้งหมด 11 คน มีผูที่ประเมินว3า
ตนเองมีความเขาใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันรอยละ 40 เพียง 1 คน และมีผูที่ประเมินตนเอง
สูงถึงรอยละ 90 จํานวน 2 คน ส3วนค3าเฉลี่ยรวมของการประเมินตนเองในประเด็นนี้ คือ ค3าเฉลี่ยรอยละ 65.45
ซึ่งสามารถตีความไดว3า นักศึกษาเขาใจภาษาอังกฤษที่มีการสื่อสารในชีวิตประจําวันมากกว3าครึ่งของบริบทการ
สนทนาทั้งหมด
การสอบถามเกี่ ย วกั บ ความมั่ น ใจในความสามารถและทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจําวันของนักศึกษา เป4นปจจัยสําคัญต3อการพัฒนาทักษะแรกของการสื่อสารคือ ทักษะการฟง ในทาง
ปฏิบัติหากนักศึกษามีความมั่นใจในความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเองในชีวิตประจําวันสูง
นักศึกษาเองก็จะมีความพยายามในการสรางเครือข3ายกับชาวต3างประเทศและมีโอกาสประสบความสําเร็จในการ
เรี ย นภาษาและดวย การแสดงผลของความมั่ น ใจในความสามารถและทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษเมื่ อ อยู3 ใ น
ชีวิตประจําวัน ตามตารางที่ 10
ตารางที่ 12 ตารางแสดงคะแนนค3าเฉลี่ย (ค3า X) และ SD เกี่ยวกับความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษ
และทักษะทางภาษาอังกฤษเมื่ออยู3นอกชั้นเรียน หรือในชีวิตประจําวันของนักศึกษาในระหว3างการศึกษาระยะสั้น
ณ ประเทศมาเลเซีย
ลําดับที่

เนื้อหา

X

SD

ระดับ

1

ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ

3.45

0.52

มาก

2

ความสามารถในการเขาใจไวยกรณ0ภาษาอังกฤษ

3.00

0.89

ปานกลาง

3

ความสามารถในการเขาใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษ

3.27

0.79

ปานกลาง

4

ความสามารถในการแปลประโยคภาษาอังกฤษ

3.27

0.65

ปานกลาง

5

ความสามารถในทักษะการฟงภาษาอังกฤษ

3.18

0.60

ปานกลาง

6

ความสามารถในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

3.27

0.47

ปานกลาง

7

ความสามารถในทักษะการอ3านภาษาอังกฤษ

3.64

0.81

มาก

8

ความสามารถในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

3.55

0.93

มาก
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จากตารางที่ 12 พบว3า ความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเมื่ออยู3นอกหองเรียน หรือในชีวิตประจําวันมีความแตกต3างทางค3าเฉลี่ย (ค3า X) จากในหองเรียน
เล็กนอย แต3โดยภาพรวมในแง3ของระดับเกณฑ0ถือว3าอยู3ใ นระดับเดียวกันทั้งหมด นักศึกษามีความมั่นใจในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษมากที่สุด คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.45 อยู3ในเกณฑ0ระดับมาก ส3วนความสามารถในการเขาใจ
คําศัพท0ภาษาอังกฤษ และการแปลประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันพบว3า มีความมั่นใจอยู3ใ นระดับปาน
กลาง ซึ่งคิดเป4นค3าเฉลี่ยเดียวกันคือ 3.27 และสุดทายคือความสามารถในการเขาใจไวยกรณ0ภาษาอังกฤษอยู3ใน
ระดับปานกลาง คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.00 ซึ่งเป4นตัวเลขที่ต่ํากว3าเล็กนอย
ในส3วนของทักษะทางภาษาอังกฤษ พบว3า นักศึกษามีความมั่นใจในการอ3านและการเขียน
มาก คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.64 และ3.55 ตามลําดับ ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับมาก ส3วนทักษะดานการฟงและดานการพูด
ภาษาอังกฤษ อยู3ในระดับปานกลาง คิดเป4นค3าเฉลี่ย 3.27 และ 3.18 ตามลําดับ ซึ่งสิ่งที่น3าสนใจเกี่ยวกับขอมูลดัง
กล3าวคือ พบว3านักศึกษากลุ3มตัวอย3างแทบจะไม3มีความมั่นใจในการฟงภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเลย โดย
นักศึกษาไดใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความมั่นใจในการฟงภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันที่ตรงขามกันว3า
บางครั้งพวกเขาฟงเพื่อนร3วมชั้นเรียนพูดแลว ก็สามารถเดาความหมายจากบริบทที่เกิดขึ้นได ส3วนปญหาที่น3าจะ
ทําใหฟงไม3เขาใจ คือ คลังคําศัพท0ของตนเองนอยเกินไป จึงไม3สามารถฟงไดทั้งประโยค ส3วนบางคนอาจเจอ
ปญหาทางดานสําเนียง ซึ่งทําใหฟงออกบางไม3ออกบางเพราะเพื่อนร3วมชั้นเรียนมีหลายชาติ และสิ่งที่ปรากฎคือ
สามารถเขาใจเพื่อนที่มาจากเกาหลีได แต3เพื่อนที่มาจากอเมริกาไม3สามารถฟงเขาใจได

4.2.1.4 ปจจัยที่เกิดจากการรับรูในสําเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ปจจัยที่สําคัญต3อการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยคือ สําเนียงการพูด
ภาษาอังกฤษที่มีความแตกต3างและหลากหลายของชาติต3างๆ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม3 หรือภาษาที่หนึ่ง
เป4นผลใหการออกเสียงของผูพูดมีผลต3อการฟงที่ต3างกันตามความเขาใจของผูฟง ในงานวิจัยจึงไดมีการทดสอบ
นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนตามคําบอกภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลเซีย (Dictation) โดยกําหนดใหนักศึกษาฟง
คําศัพท0ภาษาอังกฤษจากชาวมาเลเซียเป4นจํานวน 2 ชุดๆละ 10 คํา รวมเป4น 20 คํา และมีโอกาสฟงคําละ 2
ครั้ง ผูพูดชาวมาเลเซียจะพูดคําศัพท0 1 คําพรอมตัวอย3างประโยค 1 ประโยคที่มีคําศัพท0นั้นอยู3ในประโยค เพื่อให
นักศึกษามีโอกาสฟงบริบทของคําศัพท0และเกิดความมั่นใจในการเขียนตอบคําศัพท0มากขึ้น เช3น คําว3า “Happy
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– She is happy to see her friends in the party.” คะแนนของนักศึกษามีความแตกต3างกันตามทักษะการ
ฟงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 โดยผลการทดสอบไดแสดงตามตารางที่ 11
ตารางที่ 13 แสดงผลการทดสอบการฟงคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 ประกอบดวยขอมูลคะแนนส3วนที่ 1
คะแนนส3วนที่ 2 ผลรวมของคะแนนทั้งสองส3วน และการคิดเป4นจํานวนรอยละ
คะแนนส,วน

คะแนน

ผลรวมของ

คิดเปEนจํานวน

ที่ 1

ส,วนที่ 2

คะแนน

รอยละ

นักศึกษาคนที่ 1

10

11

21

50

ดี

นักศึกษาคนที่ 2

10

11

21

52.5

ดี

นักศึกษาคนที่ 3

15

19

34

82.5

ดีมาก

นักศึกษาคนที่ 4

16

17

33

85

ดีมาก

นักศึกษาคนที่ 5

18

17

35

85

ดีมาก

นักศึกษาคนที่ 6

9

12

21

52.5

ดี

นักศึกษาคนที่ 7

10

11

21

50

ดี

นักศึกษาคนที่ 8

14

12

26

65

ดี

นักศึกษาคนที่ 9

13

16

29

72.5

ดี

นักศึกษาคนที่ 10

12

13

25

60

ดี

นักศึกษาคนที่ 11

12

14

26

62.5

ดี

นักศึกษาคนที่

เกณฑระดับ
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จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นว3านักศึกษาที่สามารถเขาใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียง
มาเลย0ไดเกินรอยละ 80 หรืออยู3ใ นเกณฑ0ระดับดีมากจํานวนทั้งหมด 3 คน ส3วนนักศึกษาที่ค3อนขางเขาใจ
ภาษาอังกฤษสําเนียงดังกล3าวและผ3านไดคะแนนรอยละ 50 อยู3ในเกณฑ0ระดับดีจํานวนทั้งหมด 7 คน และไม3มี
นักศึกษาที่มีผลคะแนนต่ําว3ารอยละ 50 ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับไม3ดี สรุปผลการทดสอบพบว3า นักศึกษาส3วนใหญ3
เขาใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ไดในระดับดี และปญหาของสําเนียงแทบจะไม3เป4นอุปสรรคของการ
เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นในประเทศมาเลเซียของนักศึกษา
เมื่อทราบคะแนนรวมผลการทดสอบเกี่ยวกับการฟงคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0
ของนักศึกษา ต3อไปเป4นการแสดงภาพรวมจํานวนนักศึกษาที่สามารถเขียนตามคําบอก ซึ่งมีทั้งจํานวนนักศึกษาที่
เขียนตอบไดอย3างถูกตอง และนักศึกษาที่ตอบผิดเพราะไม3เขาใจจึงทําใหฟงผิดแปลกไปจากเดิมและตอบเป4น
คําศัพท0คําอื่น ส3วนนักศึกษาบางคนที่เขาใจคําศัพท0เหล3านั้นแต3ไม3สามารถสะกดไดอย3างถูกตอง วิธีการทดสอบ
ความเขาใจดังกล3าว คือ การสอบถามนักศึกษาโดยตรงคําต3อคํา ว3าทราบความหมายของคําศัพท0ที่สะกดผิด
หรือไม3 เพื่อปzองกันการคลาดเคลื่อนของผลการทดสอบการฟงเนื่องจากปจจัยของการสะกดคําศัพท0 โดยการ
วิเคราะห0ในตารางที่ 12 นี้ เป4นการเนนศึกษาว3าการออกเสียงคําศัพท0ใดมีผลต3อการฟงของนักศึกษากลุ3มตัวอย3าง
ตารางที่ 14 แสดงจํานวนนักศึกษาที่มีความสามารถฟงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0และเขียนตามคําบอกชุดที่ 1
โดยผลจะแสดงทั้งจํานวนนักศึกษาที่ตอบถูก จํานวนนักศึกษาที่สะกดคําผิด และจํานวนนักศึกษาที่ตอบผิด
จํานวนน.ศ.

จํานวนน.ศ.

จํานวนน.ศ.

ที่ตอบถูก

ที่สะกดคําผิด

ที่ตอบผิด

big

11

-

-

2

point

-

-

11

3

time

10

-

1

4

coin

7

-

4

5

thought

7

-

4

6

prices

5

3

3

7

film

5

-

6

ลําดับที่

คําศัพททดสอบ

1
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จํานวนน.ศ.

จํานวนน.ศ.

จํานวนน.ศ.

ที่ตอบถูก

ที่สะกดคําผิด

ที่ตอบผิด

desk

7

1

3

9

little

7

3

1

10

our

7

-

4

ลําดับที่

คําศัพททดสอบ

8

จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นผลการฟงคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ของนักศึกษา
กลุ3มตัวอย3างพบว3า นักศึกษาส3วนใหญ3สามารถเขียนคําบอกไดอย3างถูกตอง แต3อาจมีบางคําศัพท0ที่ทราบแต3ไม3
สามารถสะกดคําได คําศัพท0 โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของการเขียนตามคําบอกจากการฟงภาษาอังกฤษสําเนียง
มาเลย0 เรียงตามลําดับจากคําที่ 1 – 10 ดังนี้
คําที่ 1 คําว3า big เป4นคําที่นักศึกษาทั้ง 11 คนสามารถเขียนตอบไดอย3างถูกตอง
คําที่ 2 คําว3า point เป4นคําที่นักศึกษาทั้ง 11 ไม3สามารถเขียนไดอย3างถูกตองและเขียน
ตอบผิดว3า buy, boy, fine, find
คําที่ 3 คือคําว3า time มีนักศึกษาจํานวน 10 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมีนักศึกษา
จํานวน 1 คนที่เขียนตอบผิดว3า guy
คําที่ 4 คือคําว3า coin มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมีนักศึกษา
จํานวน 4 คนที่ไม3เขียนตอบเลย
คําที่ 5 คือคําว3า thought มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมี
นักศึกษาจํานวน 4 คนที่เขียนตอบผิดว3า trough, tough, taught
คําที่ 6 คือคําว3า prices มีนักศึกษาจํานวน 5 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง มีนักศึกษา
จํานวน 3 คนที่สะกดคําผิดว3า price, prise และมีนักศึกษาจํานวน 3 คนเขียนตอบ
ผิดว3า princes, prineer
คําที่ 7 คือคําว3า film มีนักศึกษาจํานวน 5 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมีนักศึกษา
จํานวน 6 คนที่เขียนตอบผิดว3า feel, fied, fuel
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คําที่ 8 คือคําว3า desk มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง มีนักศึกษา
จํานวน 1 คนที่สะกดคําผิดว3า dest และมีนักศึกษาจํานวน 3 คนที่เขียนตอบผิดว3า
date, dress
คําที่ 9 คือคําว3า little มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง มีนักศึกษา
จํานวน 3 คนที่สะกดคําผิดว3า little, litten และมีนักศึกษาจํานวน 1 คนที่ไม3เขียน
ตอบเลย
คําที่ 10 คือคําว3า our มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมีนักศึกษา
จํานวน 4 คนที่เขียนตอบผิดว3า outver, over
ประเด็นที่น3าสนใจเกี่ยวกับขอมูลขางตน คือ สังเกตไดว3ามีคําศัพท0จํานวนทั้งหมด 9 คําที่มี
นักศึกษาตอบถูกมากกว3า 5 คน ไดแก3 คําว3า “big” “time” “coin” “thought” “talk” “prices” “film”
“desk” “little” และ “our” ส3วนคําว3า “point” น3าจะเป4นคําที่นักศึกษาไม3คุนเคยเท3าใดนัก จึงไม3มีใคร
สามารถตอบไดเลย และพบว3านักศึกษาที่เขียนตอบผิด ส3วนใหญ3เขาใจว3าเป4นคําอื่นที่ออกเสียงคลายคลึงกัน
แมว3าจะมีประโยคตัวอย3างใหฟง เช3น คําว3า “point” เขาว3าเป4นคําว3า “boy” เนื่องจากทังสองคําออกเสียงสระ
–oy เหมือนกัน เป4นตน
การฟงคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ชุดที่ 2 ใชรูปแบบการทดสอบเดียวกับชุดที่ 1
ลักษณะคําศัพท0จะเปลี่ยนไป เป4นคําที่มีสองพยางค0มากขึ้นปนอยู3กับคําศัพท0พยางค0เดียว คําศัพท0สองพยางค0เป4น
คําที่ไม3มีความซับซอน ส3วนใหญ3เป4นคําที่นักศึกษาเคยฟงในหองเรียนหรือในชีวิตประจําวัน โดยตารางที่ 13 เป4น
ผลสรุปจํานวนนักศึกษาที่สามารถเขียนตอบคําบอกคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ชุดที่ 2
ตารางที่ 15 แสดงจํานวนนักศึกษาที่มีความสามารถฟงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0และเขียนตามคําบอกชุดที่ 2
โดยผลจะแสดงทั้งจํานวนนักศึกษาที่ตอบถูก จํานวนนักศึกษาที่สะกดคําผิด และจํานวนนักศึกษาที่ตอบผิด
จํานวนน.ศ.

จํานวนน.ศ.

จํานวนน.ศ.

ที่ตอบถูก

ที่สะกดคําผิด

ที่ตอบผิด

cloth

3

-

8

comment

7

-

4

ลําดับที่

คําศัพททดสอบ

11
12
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จํานวนน.ศ.

จํานวนน.ศ.

จํานวนน.ศ.

ที่ตอบถูก

ที่สะกดคําผิด

ที่ตอบผิด

check book

10

-

1

14

simple

11

-

-

15

children

10

1

-

16

shorten

2

-

9

17

talk

10

-

1

18

past tense

6

4

1

19

confirm

6

4

1

20

Ladies

3

7

1

ลําดับที่

คําศัพททดสอบ

13

จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นว3า คําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ในชุดที่ 2 ก็ยังเป4น
กลุ3มคําศัพท0ที่นักศึกษาส3วนใหญ3เขาใจและสามารถเขียนตอบได โดยรายละเอียดของผลการทดสอบการเขียน
ตามคําบอกศัพท0ภาษาอังกฤษชุดที่ 2 ไดชี้แจงตามลําดับคําที่ 11 – 20 ดังนี้
คําที่ 11 คําว3า cloth มีนักศึกษาจํานวน 3 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมีนักศึกษา
จํานวน 8 คนที่เขียนตอบผิดว3า fruit
คําที่ 12 คําว3า comment มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมี
นักศึกษาจํานวน 4 คนที่เขียนตอบผิดว3า common, comman
คําที่ 13 คือคําว3า check book มีนักศึกษาจํานวน 10 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมี
นักศึกษาจํานวน 1 คนที่เขียนตอบผิดว3า chack book
คําที่ 14 คือคําว3า simple เป4นคําที่นักศึกษาทั้ง 11 คนสามารถเขียนตอบไดอย3างถูกตอง
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คําที่ 15 คือคําว3า children มีนักศึกษาจํานวน 10 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมี
นักศึกษาจํานวน 1 คนที่สะกดผิดว3า chilren
คําที่ 16 คือคําว3า shorten มีนักศึกษาจํานวน 2 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมี
นักศึกษาจํานวน 9 คนเขียนตอบผิดว3า shortest, shouted
คําที่ 17 คือคําว3า talk มีนักศึกษาจํานวน 5 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง และมีนักศึกษา
จํานวน 6 คนที่เขียนตอบผิดว3า though
คําที่ 18 คือคําว3า past tense มีนักศึกษาจํานวน 6 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง มี
นักศึกษาจํานวน 4 คนที่สะกดคําผิดว3า pastene, part tense, past tence และมี
นักศึกษาจํานวน 1 คนที่เขียนตอบผิดว3า but tense
คําที่ 19 คือคําว3า confirm มีนักศึกษาจํานวน 6 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง มีนักศึกษา
จํานวน 4 คนที่สะกดคําผิดว3า confiram, confrim, conferm และมีนักศึกษา
จํานวน 1 คนที่ไม3เขียนตอบเลย
คําที่ 20 คือคําว3า ladies มีนักศึกษาจํานวน 3 คนเขียนตอบไดอย3างถูกตอง มีนักศึกษา
จํานวน 7 คนที่สะกดคําผิดว3า lady และมีนักศึกษาจํานวน 1 คนที่เขียนตอบเลย
มีคําศัพท0จํานวน 7 คําที่มีนักศึกษาตอบถูกมากกว3า 5 คน ไดแก3 คําว3า “comment”
“check book” “simple” “children” “talk” “past tense” และ “confirm” ซึ่งเป4นกลุ3มคําที่นักศึกษา
เคยไดยินและคุนเคยมาก3อน ส3วนคําว3า “ladies” เป4นคําที่นักศึกษาเขียนไดถูกตอง เพียงแต3ไม3คุนชินกับการออก
เสียง –s อาจจะเป4นเพราะภาษาไทยไม3มีลักษณะของการเติมหน3วยคําดังกล3าว และคําว3า “cloth” แมจะเป4น
คําศัพท0พยางค0เดียว แต3เป4นคําที่มีความใกลเคียงกับคําศัพท0อื่นๆ ซึ่งเป4นไปไดว3านักศึกษาไม3สามารถฟงคําศัพท0
คํานี้ได คําสุดทายที่ค3อนขางยากคือคําว3า “shorten” คํานี้ อาจเป4นคําที่นักศึกษาไม3ค3อยคุนเคยนัก เนื่องจาก
เป4นการนําคําวิเศษณ0 “short” ซึ่งเป4นคําพื้นฐานที่นักศึกษารูจักมาทําใหเป4นคํากริยา “shorten” จึงอาจเป4น
อุปสรรคของการเดาคําดังกล3าว
การทดสอบความเขาใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0เป4นการวัดผลทางดานทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษที่มีการออกเสียงที่แตกต3างจากเจาของภาษาและคนไทย ซึ่งเป4นสิ่งที่นักศึกษาน3าจะคุนเคย
มากที่สุด นอกจากนี้ การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับภาษากับสําเนียง เป4นเรื่องที่มี
ความสอดคลองกับความสามารถและทักษะการฟงที่ไดวัดผลไปขางตน โดยไดใชแบบสอบถามเป4นเครื่องมือใน
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การเก็บขอมูล คือ ความคุนชินในการฟงภาษาอังกฤษสําเนียงต3างๆ ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําเนียง
มาเลย0 และประโยชน0ของความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษสําเนียงต3างๆได และพบว3านักศึกษาทุกคนให
ความเห็นตรงกันว3า สําเนียงมีผลต3อการฟงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสื่อสารในชีวิตประจําวันที่ตองพบปะ
พูดคุยกับเพื่อนชาวต3างชาติหรือคนทองถิ่นในมาเลเซีย ตารางที่ 10 จึงไดทําการสํารวจความคุนชินภาษาอังกฤษ
สําเนียงต3างๆของนักศึกษา และไดขอสรุปดังนี้
ตารางที่ 16 ตารางแสดงความคุนชินในการฟงภาษาอังกฤษสําเนียงต3างๆ โดยเรียงลําดับจากง3ายที่สุดจนถึงยาก
ที่สุด (ลําดับที่ 1-3) จํานวนนักศึกษาที่เลือกตอบในแต3ละลักษณะมากที่สุด และการคิดเป4นจํานวนรอยละ
จํานวนนักศึกษา
ลําดับที่

เนื้อหา

ที่ตอบมากที่สุด
(จํานวนคน)

คิดเป4นรอยละ
(เปอร0เซ็นต0)

1

ภาษาอังกฤษสําเนียงไทย

8

72.73

2

ภาษาอังกฤษสําเนียงอังกฤษ

7

63.64

3

ภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกัน

6

54.55

3

ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0

2

18.18

-

ไม3สามารถแยกสําเนียงได

2

18.18

จากตารางที่ 16 พบว3า นักศึกษากลุ3มตัวอย3างจํานวน 8 คนจากจํานวนทั้งหมด 11 คนคิด
ว3าภาษาอังกฤษสําเนียงไทยฟงง3ายและคุนชินที่สุด คิดเป4นรอยละ 72.73 ภาษาอังกฤษสําเนียงที่ฟงง3ายรองลงมา
คือ ภาษาอังกฤษสําเนียงอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาจํานวนถึง 7 คนเห็นดวย คิดเป4นรอยละ 63.64 และภาษาอังกฤษ
สําเนียงที่ฟงยากที่สุดอันดับ 3 คือ ภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกัน ซึ่งมีจํานวนทั้ง 6 คน คิดเป4นรอยละ 54.55
ส3วนภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 มีนักศึกษาถึง 2 คนลงความเห็นว3าเป4นสําเนียงที่ฟงยากที่สุด คิดเป4นรอยละ
18.18 และมีนักศึกษา 2 คนที่ไม3สามารถแยกสําเนียงของภาษาอังกฤษได คิดเป4นรอยละ 18.18
ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0เป4นลักษณะสําเนียงหลักที่นักศึกษากลุ3มดังกล3าวตองไดยินและ
ไดฟงทุกวันทั้งเกิดขึ้นทั้งสถานการณ0ในชีวิตประจําวันและการฟงบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งอาจารย0ผูสอนเองก็เป4น
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อาจารย0ชาวมาเลเซีย ปจจัยสําคัญต3อการพัฒนาทักษะดานการฟงจึงมิใ ช3แค3การฟงภาษาอังกฤษสําเนียงของ
เจาของภาษาไดเท3านั้น แต3นักศึกษาควรฝUกทักษะการฟงภาษาอังกฤษสําเนียงอื่นๆที่แตกต3างกันออกไป เพราะ
นอกจากการเรียนภาษาจะทําเขาใจเจตนาของผูพูดแลว การเรียนภาษาที่แทจริงก็ควรจะเป4นเรียนรูวิถีชีวิตและ
ความเป4นอยู3ของคนในสังคมนั้นๆ รวมถึงแนวคิดต3างๆที่สะทอนออกมาทางวจนลีลาและท3าทางดวย ดังนั้น จึงได
มีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต3อภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 ขอมูลดังกล3าวมีความสําคัญในการทํา
ความเขาใจทัศนคติของนักศึกษาที่มีต3อภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ที่นักศึกษารับรู (Perception) ซึ่งผลของการ
สํารวจเป4นความคิดเห็นที่มีความแตกต3างกัน ดังนี้
1) นักศึกษามองว3าเป4นสําเนียงที่แตกต3างเจาของภาษาอย3างสิ้นเชิง
2) เป4นสําเนียงที่ฟงยากต3อการรับรูและเขาใจ แปลกหู
3) บางครั้งนักศึกษาฟงเขาใจเพราะเป4นคําศัพท0ที่คุนเคย และไดฟงอยู3บ3อยๆ
4) การที่ฟงไม3เขาใจก็อาจเป4นเพราะ สําเนียงมีการลื่นไหลไปตามเชื้อชาติ บางคนใข
ภาษาจีนปนกับภาษาอังกฤษ ส3วนชาวมาเลย0เชื้อสายอินเดียก็พูดเร็วมากจนตามไม3ทัน และชาวมาเลย0เองก็พูด
ภาษาอังกฤษสําเนียงมุสลิม สะทอนถึงชนชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
5) ฟงยากกว3าภาษาอังกฤษสําเนียงอังกฤษหรืออเมริกัน เพราะว3าพูดเร็วเกินไป
6) ลักษณะของการออกเสียงภาษาอังกฤษดังกล3าว คลายกับชาวมุสลิมภาคใตของไทย
กล3าวโดยสรุป นักศึกษามองว3าภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0เป4นเรื่องของความแตกต3างทาง
วัฒนธรรมมากกว3าการมองว3าเป4นเรื่องของการแบ3งแยกชนชาติ แต3ส3วนใหญ3จะแสดงความเห็นว3าเป4นสําเนียงที่
ฟงยากและพูดเร็ว จึงทําใหไม3คุนเคย ดวยเพราะอิทธิพลของภาษาแม3ที่มีต3อการออกเสียงในภาษาที่สอง และ
ทายสุดคือการปรับตัวใหเขาถึงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 โดยการฟงบ3อยๆจึงทําใหเกิดความเขาใจในคําศัพท0ที่
สําคัญในประโยค และเมื่อกล3าวถึงประโยชน0ของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใหเขาใจหลายสําเนียง นักศึกษาทุก
คนมองว3าเป4นผลดีต3อไปในอนาคต ซึ่งจําเป4นอย3างยิ่งในการทํางานเกี่ยวกับงานการบริการ การท3องเที่ยว หรือ
งานในฝ~ายระหว3างประเทศ โดยนักศึกษาทุกคนจะตองเตรียมความพรอมในการปรับตัวใหเขากับการทํางาน
ระดับนานาชาติ เขาใจและยอมรับถึงความหลากหลายทางดานภาษาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในโลก และที่สําคัญ
คือการเปtดโลกทัศน0การเรียนรูวัฒนธรรมของเพื่อนบาน เพื่อตอนรับสู3ประชาคมอาเซียนที่กําลังจะมาถึงในป!
2558 นี้
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4.2.2 ปจจัยจากภายนอกที่ส,งผลต,อการพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป4นลักษณะ
ของสถานการณ0หรือเหตุการณ0ต3างๆที่เป4นเหตุปจจัยใหการเรียนของนักศึกษามีการพัฒนายิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาทักษะดานการฟงภาษาอังกฤษ ทั้งที่อยู3ในบริบทของการเรียนในชั้นเรียนและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
การเก็บขอมูลใชวิธีการสังเกตอย3างมีส3วนร3วม โดยการเป4นส3วนหนึ่งของชั้นเรียนในการเขาฟงการบรรยาย เสมือน
นักศึกษาชาวต3างชาติคนหนึ่งในชั้น และการสัมภาษณ0อาจารย0ผูสอนและผูช3วยอาจารย0 เป4นลักษณะการทํา
ความรูจักและการพูดคุยซักถามอย3างไม3เป4นทางการ ซึ่งทําใหผูวิจัยไดเรียนรูและเขาใจระบบคิดเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซียมากยิ่งขึ้น การอธิบายขอมูลเชิงลึกดังกล3าว ผูวิจัยไดแบ3ง
ปจจัยภายนอกที่ส3งผลต3อการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาออกเป4น 3 หัวขอย3อย คือ ลักษณะ
การเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย คุณลักษณะของอาจารย0ผูสอน ความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอนในชั้น
เรียน และเจตคติของอาจารย0ผูสอนที่มีต3อนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.2.2.1 ลักษณะการเรียนการสอนในชั้นเรียน
นักศึกษากลุ3 มตั วอย3า งเป4นนั กศึ กษาไทยกลุ3มแรกของคณะฯที่ไ ดไปศึ กษาระยะสั้ นเป4น
ระยะเวลา 189 วัน ซึ่งเป4นช3วงเวลาการเรียนภาคปกติ 2/2554 ของประเทศมาเลเซีย เพื่อใหเกิดการเขาใจใน
ภาพที่กวางขึ้น ในอดีตแมว3าประเทศมาเลเซียใชระบบการเรียนการสอนที่ไดรับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ เนื่อง
ดวยการปกครองของกลุ3มผูก3อตั้งในแถบคาบสมุทร (British Straits Settlements) ซึ่งอยู3ในครือจักรภพอังกฤษ
และใชภาษาอังกฤษเป4นภาษากลางในการสื่อสาร แต3การเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากการไดรับอิสรภาพ
จากประเทศอังกฤษเมื่อป! 1957 ทําใหประเทศมาเลเซียเห็นความสําคัญของการปรับปรุงดานการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม การคํานึงถึงศาสนาที่มีความเขมแข็งมาก
ในพื้นที่แห3งนี้ รวมถึงการเร3งรัดพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ โดยตั้งเปzาความสําคัญการเปลี่ยนแปลงดานกล
ยุทธ0ในการสอนที่นําไปปฏิบัติได (Nordin and Hussin, 2011) เช3น การใชภาษามลายูซึ่งเป4นภาษาประจําชาติ
เป4นภาษากลางในการสอน แต3ก็ยังใหความสําคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษว3าเป4นวิชาพื้นฐานสําคัญที่นักเรียนทุก
คนจําเป4นตองเรียนในโรงเรียน และเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยการใหความสําคัญกับสิ่ง
อํานวยความสะดวกต3างๆ โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะและวิทยาศาสตร0ประยุกต0 เป4นตน
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ในช3วง 50 กว3าป!ที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศ ส3วนหนึ่งที่
ทางกระทรวงการศึกษาใหความสําคัญคือ การพัฒนาอาจารย0ผูสอน โดยการส3งเสริมและใหทุนการศึกษาไปศึกษา
ต3อในระดับปริญญาโท-เอกในประเทศเครือจักรภพอังกฤษ อเมริกา และยุโรป ซึ่งทําใหบุคลากรเหล3านั้นมีแนวคิด
ที่แบบชาวเอเชียผสมผสานกับปรัชญาแบบตะวันตก ผลผลิตที่ไดจากแบบเรียนดังกล3าวเรียกว3า “เป4นผูที่มีความ
เป4นสากล” คือ การมีคุณสมบัติที่สามารถปรับตัวและปรับความคิดของตนเองใหดํารงอยู3ไดในพื้นที่ต3างๆ และ
พรอมที่ จ ะพั ฒ นาสิ่ ง แวดลอมรอบดานใหมีความเป4น อยู3 ที่ดี ขึ้ น สิ่ งที่ ป รากฎใหเห็ นเกี่ ยวกั บขอมู ลขางตนคื อ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเป4นภาษากลางในการสื่อสาร แมว3าจะมีอิทธิพลการออกเสียงจากภาษาแม3
แต3ก็ยังไดชื่อว3าเป4นสําเนียงที่มีความชัดเจนในการพูด และระบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะคลายคลึงกับระบบ
การเรียนในประเทศเครือจักรภพอังกฤษ อเมริกา และยุโรป ซึ่งการเรียนการสอนในประเทศเหล3านั้น จะใช
วิธีการเรียนแบบบรรยายและการเนนถาม-ตอบเพื่อใหผูเรียนเกิดพุทธิปญญา (cognitive) จากการชี้นําคําถาม
ของอาจารย0 ซึ่งวิธีการสอนดังกล3าวเป4นวิธีการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่เป4นวิชาเรียนเนนการคิดวิเคราะห0 การ
มองสิ่งรอบตัวอย3างเขาใจและเป4นกลาง การฝUกตั้งคําถามหรือโตแยงกับสิ่งที่กําลังศึกษา และคนควาหาคําตอบใน
สิ่งที่ยังตอบไม3ได นักศึกษาจึงเป4นแกนหลักสําคัญในการดําเนินวิธีการสอนดังกล3าว คือ นักศึกษาควรฝUกการทํา
ความเขาใจในการมองโจทย0ต3างๆอย3างเป4นกลางมากที่สุด และฝUกกระบวนการคิดในระหว3างที่มีการบรรยายว3า
ขอมูลดังกล3าวมีความเป4นเหตุเป4นผลมากเพียงใด สิ่งเหล3านี้คือ กระบวนการสอนที่ปรากฏอยู3ในชั้นเรียนปจจุบัน
ที่ประเทศมาเลเซีย ส3วนรายละเอียดปลีกย3อยลักษณะการสอนของแต3ละวิชานั้นมีความแตกต3างกันตามธรรมชาติ
รายวิชา จุดมุ3งหมายของรายวิชา และคุณลักษณะบุคลิกของผูเรียน เป4นตน การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของ
ประเทศมาเลเซีย ถือเป4นประสบการณ0การเรียนที่มีลักษณะคลายคลึงกับการเรียนแบบตะวันตก ซึ่งเรียกวิธีการ
เรียนการสอนดังกล3าวว3า การสอนแบบโสเครติส (Mau, 2008) ลักษณะการสอนดังกล3าวตองอาศัยทักษะการฟง
ขั้นวิเคราะห0ซึ่งเป4นทักษะการฟงขั้นสูงสุด เพื่อเขาใจในสิ่งที่อาจารย0ผูสอนตั้งคําถามซึ่งเป4นคําถามเชิงความคิด
เพราะฉะนั้น ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการฟงเพื่อคิดวิเคราะห0คําถามอย3างรวดเร็ว รวมถึงกระบวนการคิด
เพื่อหาคําตอบที่ทําใหผูอื่นเขาใจมุมมองใหม3ๆ
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วิ ชา Malaysian

Studies

เป4 น ลั ก ษณะการเรี ย นเชิ ง บรรยายเนื้ อ หาต3 า งๆดวย

ภาษาอังกฤษทั้งหมด ส3วนนักศึกษาในชั้นเรียนเป4นนักศึกษาชาวต3างชาติทั้งหมด ไม3มีนักศึกษาชาวมาเลเซีย วิชา
ดังกล3าวเป4นวิชาที่เปtดสอนใหแก3นักศึกษาต3างชาติที่เขามาเรียนในประเทศมาเลเซีย จํานวนนักศึกษาประมาณ
80 คน จึงจําเป4นจะตองเขาใจลักษณะสังคม ความเป4นอยู3 และวัฒนธรรมของมาเลเซีย ขอคนพบที่ปรากฎในวิชา
เรียนดังกล3าว ไดแก3
1) ก3 อ นเขาเรี ย นทุ ก ครั้ ง นั ก ศึก ษาจะไดรั บ เอกสารประกอบการสอนในรู ป แบบของ
PowerPoint ซึ่งเป4นรูปแบบเดียวกับที่อาจารย0นํามาใชเป4นสื่อการสอนในหองเรียน
2) ในการสอนวิชาดังกล3าวทุกครั้ง อาจารย0จะมีผูช3วยสอน (Teacher Assistant) ซึ่งเป4น
นักศึกษาปริญญาโท คอยดูแลเรื่องเอกสารและสื่อการสอน การจัดแจงเครื่องเสียงและคอมพิวเตอร0 รวมทั้งหากมี
ปญหาที่เกี่ยวกับวิชาเรียนดังกล3าว นักศึกษาสามารถติดต3อผูช3วยสอนท3านนี้ได ซึ่งนักศึกษาไทยมักจะสอบถาม
การบานและงานที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน
3) การเรียนในหองเรียนจะเป4นลักษณะการบรรยายตลอด 2 ชั่วโมง โดยส3วนใหญ3อาจารย0
เป4นผูบรรยายและควบคุมการสอนเองทั้งหมด
4) เป4นลักษณะการเรียนที่เปtดเสรี ทางความคิด ใหโอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องต3างๆ โดยเฉพาะปรากฏการณ0ต3างๆที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซีย รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่แฝงอยู3
ในเรื่องราวต3างๆ เช3น วัฒนธรรมเอเชียที่มีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ กฎหมายจารีตประเพณี เป4นตน
5) ส3วนใหญ3จะเป4นการใหนักศึกษาทํางานขนาดใหญ3ส3งปลายเทอม ส3งเป4นงานเดี่ยวที่ตอง
มีเวลาใหกับการอ3านและการคิดวิเคราะห0 มากกว3าการทํางานเป4นกลุ3มกับนักศึกษาชาติอื่นๆ เช3น การทํา Term
Paper โดยอาจารย0ตั้งคําถามในเชิงเปรียบเทียบ ดังนี้ “Students need to write a term paper comparing
the situations in Malaysian and students’ country in different topics, e.g. criminal justice,
education, religion, ethnic relations, etc. for 10 pages long” (ใหนักศึกษาทํา Term paper ในการ
เปรียบเทียบเหตุการณ0ในประเทศมาเลเซียกับประเทศของนักศึกษา โดยเลือกหัวขอดังนี้ คือ ความยุติธรรมใน
อาชญากรรม การศึกษา ศาสนา ความสัมพันธ0ระหว3างชาติพันธุ0 โดยประมาณ 10 หนา)
วิชา Globalization, Cyber Cultures, and Future Studies เป4นลักษณะการเรียน
การสอนเชิงแนวคิดและนามธรรม (Concept and abstract) ในสาขาสังคมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของโลก
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นักศึ กษาในชั้นเรียนส3 ว นใหญ3 เ ป4 นชาวมาเลเซี ย และมีนั กศึ กษาจากชาติอื่ นๆเรี ยนรวมอยู3ด วย เช3น เกาหลี
เยอรมัน ฟtนแลนด0 เป4นตน จํานวนนักศึกษาประมาณ 60 คน ขอคนพบจากวิชาดังกล3าว ไดแก3
1) นักศึกษาไดเอกสารการสอน 1 เล3ม ซึ่งเป4นลักษณะของการรวบรวมบทความที่เกี่ยวกับ
ความคิดเชิงปรัชญากับโลกในอนาคต ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท3ามกลางอัตลักษณ0ที่ยังคงอยู3 เป4นตน
2) ลักษณะการสอนคือ การบรรยายในชั้นเรียนคลายคลึงกับวิชา Malaysian Studies ซึ่ง
เนื้อหาในชั้นเรียนเป4นการกล3าวถึงกรณีศึกษาต3างๆที่ค3อนขางไกลตัวจากนักศึกษากลุ3มตัวอย3าง จากการสอบถาม
นักศึกษาพบว3า นักศึกษาไม3เขาใจในบทเรียนในชั้นเรียน เพราะไม3เคยมีประสบการณ0ที่เกี่ยวกับหัวขอดังกล3าว จึง
ทําใหนึกภาพและจินตนาเรื่องราวเหล3านั้นไม3ได เช3น การพูดเรื่องเชิงแนวคิดว3า “โลกภิวัฒน0ทําใหทุกๆที่ในโลกนี้
มีสภาพความเป4นอยู3ที่เหมือนกัน (the globalised world everywhere is the same)” เป4นตน
3) การส3งเสริมการทํากิจกรรมกลุ3มโดยการจับกลุ3มแบบคละ เป4นงานในลักษณะของการ
สรุปบทความที่อ ยู3ใ นเอกสารการสอนและนําเสนอขอมูลในรู ปแบบของกิ จกรรมสนุก ๆหรือเกมต3 างๆ ทํ าให
นั ก ศึ ก ษากลุ3 ม ตั ว อย3 า งตองประชุ ม งานกั บ เพื่ อ นร3 ว มหองชาวต3 า งชาติ ซึ่ ง จํ า เป4 น ตองฝU ก การสื่ อ สารเป4 น
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ สิ่งที่ปรากฎคือ บทบาทของนักศึกษาไทยในกลุ3 ม เห็นไดว3า นัก ศึกษาต3างชาติจาก
เยอรมันและเกาหลีจะเป4นผูนํากลุ3มในการแสดงออกทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องต3างๆ ส3วนนักศึกษาไทยเป4นผูตาม
และรับคําสั่งจากการมอบหมายงานต3างๆของผูนํากลุ3ม
4) การทําผลงานชิ้นสุดทาย เป4นลักษณะของการใหนักศึกษาคิดโครงการในเชิงสรางสรรค0
เพื่อเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย ชุมชน หรือสังคมที่เป4นอยู3 และใชสื่อออนไลน0ในการประชาสัมพันธ0โครงการ
ดังกล3าวเพื่อสรางเครือข3ายผูสนใจ แต3สิ่งที่ปรากฏในเบื้องตนคือ นักศึกษาไทยไม3ค3อยมีความคิดสรางสรรค0ในการ
ทําโครงการ โดยหัวขอที่นําเสนอแสดงใหเห็นถึงความคิดเก3าๆ เช3น Drug war, Global warming, Stop
teenage pregnancy เป4น ตน ในขณะที่โครงการของนักศึกษาต3 างชาติแสดงใหเห็นถึ งแนวคิดเพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนอย3างสรางสรรค0จากสิ่งเล็กๆที่สามารถปฏิบัติได เช3น การสรางเจตคติที่ดีต3อการเก็บจานของ
ชาวมาเลเซีย การรณรงค0ลดความอวน ช3วยเหลือผูสูงอายุในการทําสิ่งต3างๆ และการกําหนดขอตกลงเรื่องการ
เปtด-ปtดเครื่องปรับอากาศ เป4นตน
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วิชา Bahasa Malay เป4นวิชาในเชิงบรรยายและปฏิบัติทางภาษา การสอนในชั้นเรียนเนน
การสื่อสารเป4นภาษามาเลย0 และเป4นการสอนใหเฉพาะนักศึกษากลุ3มตัวอย3างเท3านั้น มีเพียงนักศึกษาจากญี่ปุ~น
คนเดียวที่เขาร3วมเรียน มีจํานวนทั้ง 12 คน ขอคนพบจากวิชาดังกล3าว ไดแก3
1) นักศึกษามีหนังสือแบบฝUกหัดภาษามาเลย0 1 เล3ม ซึ่งเป4นเอกสารการสอนที่แต3งโดย
อาจารย0 ภ ายใน USM ภายในหนั ง สื อ มี ทั้ ง แบบเรี ย นที่ เ ป4 น ลั ก ษณะของการเรี ย นรู คํ า ศั พ ท0 ไวยกรณ0 และ
แบบฝUกหัดทายบทในระดับผูเริ่มตน (Beginner)
2) ลักษณะการสอนของวิชานี้คือ การเรียนรูคําศํพท0พื้นฐาน การแต3งประโยคจากการผสม
คําศัพท0ที่รูจัก และการทําความเขาใจในวัฒนธรรมมาเลเซียผ3านภาษา เช3น การเรียนเรื่องนับตัวเลขโดยการสอน
เรื่องเงินควบคู3ไปดวย เพื่อใหนักศึกษาฝUกการนับเลขอย3างมีเปzาหมายและสามารถนําไปใชไดกับสถานการณ0
ชีวิตประจําวัน เมื่อเวลาซื้อของตามแหล3งการคาต3างๆ เป4นตน
3) เป4นชั้นเรียนที่สอนเกี่ยวกับภาษา จึงทําใหนักศึกษาไม3ตองกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน
มากเท3าใดนัก นักศึกษามีการซักถามถึงคําศํพท0หรือรูปแบบประโยคที่ไม3เขาใจเป4นภาษาอังกฤษเสมอ
4) นักศึกษามีความตั้งใจในการเรียนภาษาที่สามมาก เพลิดเพลินกับการสื่อสารเป4นภาษา
มาเลย0 ทั้งการฟงและการพูด จึงทําใหแสดงออกมาว3าเป4นผูกระตือรือรนในการเรียนและการทําแบบฝUกหัดส3ง
อาจารย0
5) การเรียนการสอนเนนการท3องจําดังกล3าว ทําใหนักศึกษามักมีปญหาในการจดจําคําศัพท0
เนื่องจากการไม3กลับไปฝUกหัดการใชภาษามาเลย0 หรือทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน

4.2.2.2 คุณลักษณะของอาจารยผูสอน
ผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนของนักศึกษาส3วนหนึ่งขึ้นอยู3กับปจจัยของอาจารย0ผูสอนขณะที่อยู3ใน
ชั้นเรียน นักศึกษากลุ3มดังกล3าวจําเป4นตองเรียนทั้งหมด 3 วิชา ซึ่งเป4นหมวดวิชาเลือกเสรีที่ทางคณะฯจัดสรรให
โดยวิชาดังกล3าวประกอบดวย วิชาเนื้อหาบรรยาย (Subject matter) จํานวน 2 วิชา และวิชาทางภาษา
(Language) จํานวน 1 วิชา ในส3วนของวิชาเนื้อหาบรรยาย ไดใชภาษาอังกฤษเป4นภาษาหลักของการบรรยาย ซึ่ง
เป4นส3วนที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษ ในขณะที่วิชาทางภาษา จําเป4นตองใชภาษามาเลย0
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(Bahasa Malay) ประมาณ 80 เปอร0เซ็นต0เป4นภาษาที่ใชสื่อสารในชั้นเรียน และหากนักศึกษาไม3เขาใจก็สามารถ
สอบถามเป4นภาษาอังกฤษได
จากการสังเกตการณ0อย3างมีส3วนร3วมในชั้นเรียน พบคุณลักษณะของอาจารย0ผูสอนที่แตกต3าง
กันทั้งในเรื่องบุคลิกและรูปแบบการสอน ลักษณะของการใชภาษาอังกฤษในขณะที่สอน ประสบการณ0ดานการ
สอน ความเขาใจในการสอนนัก ศึกษาไทย เป4 นตน โดยการอธิ บายเกี่ ยวกั บปรากฏการณ0ที่เ กิ ดขึ้น จากการ
สังเกตการณ0ตามรายวิชา ดังนี้
วิชา Malaysian Studies เป4นอาจารย0ที่มีความเชี่ยวชาญดานสังคมวิทยา ชํานาญเฉพาะ
ทางดานอาชญวิทยา (Criminology) และดํารงตําแหน3งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย0 จบการศึกษาดาน
สังคมวิทยาและสอนที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 14 ป! รวมถึงการทํางานร3วมกับองค0กร
ตํารวจห3งชาติมาเลเซีย ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวน คุณลักษณะของอาจารย0ปรากฎในขณะที่กําลังบรรยาย
ในรายวิชาดังกล3าว คือ
1) อาจารย0เป4นชาวมาเลย0เชื้อสายอินเดีย จึงทําใหลักษณะการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ค3อนขางฟงยาก โดยเฉพาะบุคลิกการพูดเร็วแต3ค3อนขางชัดเจน
2) อาจารย0มักพูดคําศัพท0ต3างๆโดยการตั้งคําถามหรือการเนนย้ําประโยคดวยคําถาม เช3น
If five people or more get together for any causes or purposes, they are considered illegal
assembly. It means the police can arrest you. Do you understand what I’m saying?
You guys follow me so far? I want you to know the real thing that goes on
in this country. (ขอความแปล “ถามีการชุมนุมมากกว3า 5 คน เพื่อจุดประสงค0ใดๆก็ตาม ถือว3าเป4นการชุมนุมที่
ผิดต3อกฎหมาย นั่นหมายความว3า ตํารวจจะจับคุณ คุณเขาใจในสิ่งที่ผมพูดไหม พวกคุณตามทันใช4ไหม ผม
ตองการใหพวกคุณรูเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศนี้”)
3) อาจารย0มักมีประโยคหรือวลีที่ใหนักศึกษาตั้งใจฟงขอความที่สําคัญ เช3น Listen to
me carefully. People behind organize crime indicate mafia the big people are always difficult
to arrest. (ขอความแปล “ทุกคนฟ8งใหดีๆนะ กลุ3มคนที่อยู3เบื้องหลังอาชญากรรม อย3างพวกมาเฟ!ย หรือกลุ3ม
คนใหญ3คนโตมักจะไม3ค3อยไดถูกจับ”)
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4) การเติมประโยคขยายขอความสําคัญ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจสิ่งที่ตนเองพูดมากยิ่งขึ้น
และทําใหเขาใจในรายละเอียด เช3น In case you want to get together, you have to get the police
permit. You have to write indicating all your reasons in your assembly or why you get
together. (ขอความแปล “ในกรณีที่คุณตองการรวมตัวกัน คุณตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ตํารวจ คุณตอง
เขียนเอกสารเพื่อชี้แจงถึงเหตุผลของการชุมนุมหรือการรวมตัวกัน”)
5) การใชศัพท0เทคนิคที่ไม3ค3อยปรากฎในบทเรียน แมว3าอาจารย0จะสะกดคําพรอมอธิบาย
คําศัพท0เหล3านั้นดวยการยกตัวอย3างประโยค นักศึกษาก็ยังไม3เขาใจ เช3น คําว3า Amnesiphobia หมายถึง ความ
กลัวในอาการความจําเสื่อม ซึ่งเป4นคําเฉพาะที่ไดถูกเอ3ยถึงในชั้นเรียน เป4นตน
6) ลักษณะการเรียนที่เนนการบรรยายเนื้อหาและการบอกเล3ากรณีศึกษาต3างๆที่เกิดขึ้นใน
ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการเปtด โอกาสใหนักศึกษาในชั้น เรี ยนแลกเปลี่ยนและแสดงความคิ ดเห็นเกี่ย วกับ
วัฒนธรรม กฎระเบียบ ขอบังคับ ประเพณีต3างๆของประเทศตนเอง โดยอาจารย0เป4นผูตั้งคําถามชี้นํา ตัวอย3าง
การตั้งคําถามนักศึกษาไทยเกี่ยวกับดานกฎหมายไทย เช3น “การฆ3าตัวตายในประเทศไทยผิดกฎหมายหรือไม3”
เป4นตน ซึ่ งหากนั กศึ กษาไม3เ ขาใจในคํา ถามดั งกล3 าว อาจารย0 จะใชวิธี การยกตัว อย3า งกรณีศึก ษาในประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งเป4นกลวิธีการใหนักศึกษาฟงคําอธิบายที่เห็นภาพไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
7) เนื้อหาของการบรรยายบางครั้งจะใกลเคียงกับสถานการณ0ของประเทศไทย เช3น จุดที่
เหมือนกันของวัฒนธรรมอาเซียน ค3านิยมของคนเอเชีย เป4นตน และบริบทที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เช3น
การรวมตัวของกันมากกว3า 5 คนเป4นการรวมตัวกันอย3างผิดกฎหมาย เป4นตน ซึ่งทําใหนักศึกษาเขาใจในบทเรียน
ต3างๆมากขึ้น
8) ในขณะบรรยาย อาจารย0ผูสอนไม3ค3อยเรียงตามลําดับเหตุการณ0 แต3จะเล3าสลับไปมา
ระหว3างเรื่องต3างๆ ซึ่งอาจทําใหผูเรียนเกิดความสับสนในเนื้อหาได
วิชา Globalization, Cyber Cultures, and Future Studies อาจารย0เป4น
ผูเชี่ยวชาญทางดานสังคมวิทยา เป4นผูมีบทบาทในสายงานดานการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณลักษณะของอาจารย0ที่ปรากฎในขณะที่บรรยายวิชา
สอน คือ
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1) อาจารย0เป4นชาวมาเลย0เชื้อสายอินเดีย บรรยายภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 จึงทําให
ฟงค3อนขางยากและไม3ชัดเจน อาจารย0เป4นคนคิดไวมากและพูดเร็วมาก นักศึกษาตองทําความคุนเคยกับสําเนียง
ดังกล3าวและวิธีการบรรยายตลอด 2 ชั่วโมง
2) ในขณะบรรยาย ไม3 ค3 อ ยปรากฎกลวิ ธี ก ารพู ด ที่ ส ามารถช3 ว ยใหนั ก ศึ ก ษาฟง
ภาษาอังกฤษไดง3ายขึ้น โดยเฉพาะกลวิธีการอธิบายรายละเอียดเนื้อหารายวิชาดวยคําศัพท0ง3ายๆ หรือการใช
ประโยคที่ไม3ซับซอน
3) อาจารย0 เ ปtดโอกาสใหมี ก ารถามขอสงสั ย ต3า งๆในชั้ นเรี ย นได จึง ทํ า ใหมี นั กศึ ก ษา
มาเลย0และต3างชาติ ตั้งคําถามที่น3าสนใจหลายคําถาม เช3น เมื่ออาจารย0บรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในปจจุบันจนทําใหเกิดกระแสความนิยมแบบสมัยใหม3 (Modernization) ซึ่งทําใหชุมชนหรือสังคมดั้งเดิมเริ่ม
ยอมรับค3านิยมเหล3านั้นและตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองในที่สุด จากนั้น มีนักศึกษาชาวมาเลเซียคน
หนึ่งไดตั้งคําถามที่น3าสนใจ คือ Do you think the identity of a community can dominate the
globalised world? I just think another way round. (แปลว3า คุณคิดว3าอัตลักษณ0ของชุมชนสามารถ
ครอบงําโลกที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแลวไดหรือไม3 ถาเราคิดในทางกลับกัน) ซึ่งทําใหเห็นพัฒนาการทางดานความคิด
ของนักศึกษาชาวมาเลเซียจากการตั้งคําถามที่สามารถเป4นประเด็นที่น3าสนได
4) อาจารย0เอาใจใส3ใ นโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนของนักศึกษา โดยให
คําปรึกษาแก3แต3ละกลุ3มในเรื่องแนวคิด กระบวนการ ความเป4นไปไดของโครงการ และผลลัพธ0ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการทําโครงการ
วิ ช า Bahasa

Malay อาจารย0 เ ป4 น ผู เชี่ ย วชาญดานการสอนภาษามาเลย0 ใ หแก3 ชาว

ต3างประเทศประมาณ 10 ป! สามารถสื่อไดทั้งภาษาอังกฤษและภาษามาเลย0 คุณลักษณะของอาจารย0ที่ปรากฎใน
ขณะที่สอน คือ
1) อาจารย0อธิ บายไวยกรณ0แ ละคําศัพ ท0 มาเลย0 เ ป4น ภาษาอั งกฤษไดอย3างชัด เจนและ
เขาใจง3าย แมว3าจะพูดภาษาอังกฤษที่มีสําเนียงมาเลย0บาง แต3จังหวะและความอัตราความเร็วของการพูดค3อนขาง
ปกติ จึงไม3ทําใหนักศึกษากลุ3มตัวอย3างมีปญหาในการทําความเขาใจสิ่งที่อาจารย0อธิบาย เหมาะแก3การสอนภาษา
มาเลย0เบื้องตนใหแก3นักศึกษาต3างชาติ
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2) ในขณะที่นักศึกษาไม3เขาใจในบทเรียนต3างๆ อาจารย0ก็สามารถช3วยเหลือและแสดง
ความเป4นห3วงในการอธิบายคําศัพท0ต3างๆ และแสดงบุคลิกของความเป4นกันเอง จึงทําใหนักศึกษาเขาหาอาจารย0
ผูสอนเพื่อสอบถามอย3างไม3รูสึกเกรงกลัว
3) อาจารย0มีความอดทนอดกลั้นในการสอน โดยเฉพาะการสอนการออกเสียงภาษามาเลย0
เบื้องตน เนื่องจากมีนักศึกษากลุ3มหนึ่งที่มีปญหาเรื่องการออกเสียงและการสะกดคํา อาจารย0ก็พยายามใหเวลา
พิเศษในการสอนทักษะดังกล3าวใหแก3นักศึกษา

4.2.2.3 เจตคติของอาจารยผูสอนที่มีต,อนักศึกษา
การศึกษาเรื่องของเจตคติของอาจารย0ผูสอนที่มีต3อนักศึกษา เป4นปจจัยหนึ่งที่ส3งผลต3อ
คุณลักษณะของอาจารย0ในขณะสอนหรือบรรยายในชั้นเรียน หากอาจารย0มีทัศนคติที่ไม3ดีต3อนักศึกษากลุ3มใด
อาจารย0อาจบรรยายเนื้อหาต3างๆโดยไม3คํานึงถึงผูเรียนและส3งผลกระทบต3อการเรียนในชั้นเรียนได การเก็บขอมูล
ในหัวขอนี้ ไดใชวิธีการสัมภาษณ0อาจารย0ผูสอนในเรื่องต3างๆ เช3น ความคิดเห็นของอาจารย0ต3อคุณลักษณะการ
เรียนในชั้นเรียนของนักศึกษาไทย ขอปรับปรุงหรือขอแกไขของนักศึกษาไทย และคุณลักษณะของนักศึกษาไทย
อันพึงประสงค0 เป4นตน ซึ่งขอคนพบที่ไดจากการสัมภาษณ0ไดจําแนกออกเป4นรายวิชาต3างๆ ดังนี้
วิชา Malaysian Studies อาจารย0มีความคุนเคยกับนักศึกษาไทยและเขาใจในวัฒนธรรม
ไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมและความเชื่อต3างๆของศาสนาพุทธ ซึ่งอาจารย0เองก็เป4นชาวมาเลย0เชื้อสายอินเดียที่นับ
ถือศาสนาพุ ทธ ส3 วนในเรื่องคุณลัก ษณะการเรียนของนักศึกษาไทย อาจารย0กล3าวว3า “ผมชอบลักษณะของ
นักศึกษาไทย แมว3าจะไม3กระตือรือรนในการเรียนและการตอบคําถามในชั้นเรียน แต3ก็ไดแสดงถึงบุคลิกลักษณะ
ที่ตั้งใจเรียนและฟงการบรรยายโดยไม3พูดคุยกันเอง สาเหตุหนึ่งที่นักศึกษาไม3ค3อยกระตือรือรนเพราะไม3สามารถ
ฟงภาษาอั ง กฤษในชั้ น เรี ย นไดรู เรื่ อ งทั้ ง หมด ผมเลยคิ ด ว3 า ถานั ก ศึ ก ษากลุ3 ม นี้ มี ป ระสบการณ0 ก ารเรี ย นใน
ต3างประเทศกับอาจารย0ชาวต3างประเทศในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยเพื่อนชาวต3างชาติ อาจจะเป4นจุดเริ่มตนที่
ดีที่พ วกเขาจะเขาใจในบริบ ทของวั ฒนธรรมที่ ต3 างจากบานของพวกเขา การเอาตั ว รอดในสั ง คมใหม3ที่ ตอง
กระตือรือรนมากกว3าเดิม สิ่งเหล3านี้เป4นสิ่งที่พวกเขาตองเรียนรูเพื่อเป4นบทเรียนหนึ่งในชีวิตต3อไป” จากการ
สัมภาษณ0ทําใหทราบว3า อาจารย0เองก็มีความเขาใจบุคลิกและคุณลักษณะของนักศึกษาไทยกลุ3มดังกล3าวและ
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ไม3ไดคาดหวังใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาในชั้นเรียนไดทั้งหมด เพียงแต3การมองเปzาประสงค0ของการมาศึกษาระยะ
สั้นในต3างประเทศ เพื่อสรางเสริมประสบการณ0ชีวิตในต3างแดนเท3านั้น
วิชา Globalization, Cyber Cultures, and Future Studies อาจารย0ไดกล3าวถึง
ลักษณะนักศึกษาเอเชียโดยทั่วไป คือ “ลักษณะการเรียนแบบเฉื่อยชาและไม3มีปฏิกิริยาโตตอบอาจารย0ผูสอน
พื้นฐานที่เกิดจากการสอนแบบใหท3องจําและเขาใจ แต3ไม3เนนวิธีการวิเคราะห0สถานการณ0ต3างๆ ทําใหนักศึกษาไม3
มีความกระตือรือรนในการคิดหรือสรางสรรค0สิ่งต3างๆได บางครั้งอาจารย0ก็รูสึกหงุดหงิดในการสอนนักศึกษาที่มี
บุคลิกลักษณะแบบนี้ เพราะอาจารย0ไม3สามารถคาดเดาไดว3านักศึกษาจะเขาใจในสิ่งที่สอนหรือไม3 และไม3มี
แมกระทั่งการแสดงออกทางสีหนาท3าทางระหว3างการบรรยาย” ลักษณะแบบนี้เกิดจากการ นอกจากนี้อาจารย0
ยังกล3าวสรุปใหฟงว3า นักศึกษาไทยไม3ค3อยกลาแสดงออกในการเรียน เช3น การนั่งขางหลังชั้นเรียนอยู3เสมอ การไม3
ตั้งคําถามเกี่ยวกับหัวขอที่ยังสงสัย การไม3ตั้งประเด็นที่น3าสนใจทั้งในและนอกหองเรียน การไม3ตอบคําถามคําถาม
ของอาจารย0ผูสอนขณะที่อยู3ใ นหองเรียน เป4นตน แต3ในสถานการณ0ที่ไม3ตองแสดงออกมาก นักศึกษาจะทําไดดี
เช3น การตั้งใจเรียนในชั้นเรียนโดยไม3มีการพูดคุยกันเสียงดัง และการเขาร3วมกิจกรรมกลุ3มกับเพื่อนๆในชั้นเรียน
เป4นตน นอกจากนี้ อาจารย0ยังมองว3าจุดแข็งของนักศึกษาไทย คือ การทํางานเป4นกลุ3มไดอย3างดี (Teamwork)
ความเป4นมิตรกับคนรอบขาง (Friendliness) เป4นตน ส3วนจุดอ3อนที่นักศึกษาไทยควรปรับปรุงไดแก3 การส3งเสริม
ใหนักศึกษาเป4นบุคคลที่มีแนวคิดวิเคราะห0มากกว3าการฝUกการท3องจํา เพราะการเรียนรูสิ่งต3างๆต3อไปมักอาศัย
การเขาใจอย3างลึกซึ้งและมีเหตุมีผล การท3องจําถือเป4นการเรียนรูที่ไม3ยั้งยืน อาจหลงลืมไดหากไม3มีการทบทวน
แต3แนวการคิดแบบวิเคราะห0เป4นการฝUกใหนักศึกษาเขาใจในสิ่งเหล3านั้นอย3างมีวิจารณญาณก3อน จากนั้นจึงต3อ
ยอดความรูดวยทักษะการคิดเพื่อใหไดองค0ความรูใหม3ดวยการฝUกปฏิบัติจากนักศึกษาเอง ซึ่งประเด็นนี้อาจารย0
มองว3 า เป4 น สิ่ ง สํ า คั ญ มากในการสรางใหนั ก ศึ ก ษาไทยเป4 น ผู ที่ มี ค วามเป4 น สากล เพื่ อ ปรั บ ตั ว ใหเขากั บ การ
เปลี่ยนแปลงอย3างรวดเร็วของโลกในปจจุบัน นอกจากนี้ อาจารย0ยังมองว3านักศึกษาไทยชอบอยู3รวมกันเป4นกลุ3ม
นักศึกษาไทยดวยกันเอง ไม3นิยมเขาหากลุ3มนักศึกษาต3างชาติ โดยอาจารย0เองก็มีความคาดหวังที่จะใหนักศึกษา
ไทยพูดคุยเชิงวิชาการหรือตั้งคําถามอาจารย0และนักศึกษาชาติในเรื่องต3างๆ โดยเฉพาะหัวขอที่เกี่ยวของกับสังคม
โลกในยุคที่มีการสื่อสารอย3างรวดเร็ว การเชื่อมโยงของแหล3งขอมูลจากประเทศต3างๆ ดังนั้นจึงจําเป4นอย3างยิ่งที่
จะตองผลักดันหรือส3งเสริมใหนักศึกษามีส3วนร3วมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักศึกษาไทยใหมาก
ยิ่งขึ้น
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วิชา Bahasa Malay อาจารย0มองว3านักศึกษาไทยกลุ3มดังกล3าวตั้งใจเรียนภาษามาเลย0มาก
มีความรับผิดชอบสูง ขยันทําการบานส3งอาจารย0และทํางานหนักมาก รวมถึงเป4นกลุ3มนักศึกษาที่สุภาพเรียบรอย
และเคารพในครูอาจารย0 ในขณะที่อยู3ในชั้นเรียนก็มักตอบคําถามอาจารย0เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน แต3สิ่งที่ควร
ปรับปรุงคือ นักศึกษาควรฝUกฝนการซักถามสิ่งที่เป4นขอสงสัยหนาชั้นเรียน ควรเพิ่มความมั่นใจในการเรียนภาษา
ที่สองหรือสามหรือความกลาแสดงออกในการสนทนากับผูอื่น อาจารย0ยังเพิ่มเติมว3า โอกาสหนาหากมีนักศึกษา
ไทยกลุ3ม หนามาเรี ย นภาษา อาจารย0 อยากใหจัด กลุ3 ม เรี ยนนัก ศึ กษาไทยคละกั บ นั ก ศึก ษาชาติ อื่ นๆ เพื่ อให
นักศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน และยังไดฝUกทั้งภาษาอังกฤษและภาษามาเลย0อีกดวย
กล3าวโดยสรุป การศึกษาปจจัยภายนอกที่ส3งผลต3อการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาไดแก3
ลักษณะการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย คุณลักษณะของอาจารย0ผูสอน และเจตคติของอาจารย0ผูสอนที่มี
ต3อนักศึกษา ซึ่งประเด็นที่มีความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดังกล3าวคือ วัฒนธรรมการเรียนของประเทศมาเลเซีย
บุคลิกและรูปแบบการสอนของอาจารย0ที่มีความแตกต3างจากประเทศไทยมีผลใหนักศึกษาจําเป4นตองปรับตัวเป4น
อย3างมากต3อพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ หากอาจารย0ผูสอนมีความเขาใจใน
คุณ ลั ก ษณะและความประพฤติ ของนั ก ศึก ษาไทย การเรี ย นในชั้ น เรี ย นก็ จะสามารถดํ า เนิน ไปไดดวยความ
เรียบรอย แมว3าผลการวิจัยพบว3า ปจจัยภายนอกดังกล3าวมีผลต3อพัฒนาการดานการฟงที่ค3อนขางนอยดวย
ขอจํ า กั ด ทางระยะเวลาการศึ ก ษา แต3 ป ระสบการณ0 ดั ง กล3 า วก็ เ ป4 น จุ ด เริ่ ม ตนที่ ก ระตุ นใหนั ก ศึ ก ษามี ก าร
เตรียมพรอมตนเองสําหรับการเรียนในชั้นเรียนที่ใชภาษาอังกฤษในหองเรียนอย3างเต็มรูปแบบ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

5.1 ความนํา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 สาขาไทยศึกษา
โดยวิธีการจัดการเรียนระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค.เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ทั้งก2อนและหลังการไปศึกษาระยะสั้น ณ
ประเทศมาเลเซีย และวิเคราะห.ปจจัยต2างๆที่ส2งผลต2อการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ2ม
ตั ว อย2 า งที่ ใ ชในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป! ที่ 2

สาขาไทยศึ ก ษา คณะวิ เ ทศศึ ก ษา

มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร.จํานวนทั้ง สิ้น 11 คน โดยนัก ศึก ษากลุ2 มดั งกล2า วไดไปศึ กษาที่ มหาวิ ทยาลั ย
Universiti Sains Malaysia เมืองป!นัง ประเทศมาเลเซีย ในช2วงเดือนกุมภาพันธ. – มิถุนายน 2555 เปIน
ระยะเวลา 3 เดือน 21 วัน โดยรูปแบบการเรียนดังกล2าว เปIนการเรียนในชั้นเรียนตามปกติในวิชาเนื้อหาที่ใช
ภาษาอังกฤษเปIนภาษากลางในชั้นเรียนจํานวน 2 วิชา ไดแก2 วิชา Malaysian Studies และ Global ส2วนอีก 1
วิชา คือวิชาทางภาษาคือ วิชา Bahasa Malay (วิชาภาษามาเลย.) ซึ่งตองใชภาษามาเลย.ในการสอนและสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเมื่ออาจารย.อธิบายความหมายคําศัพท.และรูปแบบการสรางประโยคต2างๆ รวมทั้งหมด 3 วิชา
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือหลากหลายประเภทในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ คือ การใชแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟงอังกฤษของกลุ2มตัวอย2างทั้งก2อนและหลังไป
ศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย การใชแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยภายในที่มีผลต2อการพัฒนาดานการฟง
ภาษาอั ง กฤษของนั กศึ กษาและการใชแบบทดสอบเกี่ ย วกับ การฟงภาษาอัง กฤษสํ าเนี ย งมาเลย. รวมถึง การ
สัมภาษณ.อาจารย.ผูสอนและการสังเกตการณ.บรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับปจจัยภายในนอกที่มี
ผลต2อการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผลการวิเคราะห.ขอมูลสามารถใชในการตอบคําถามที่ใชในการวิจัยที่จะ
เสนอในหัวขอดังต2อไปนี้
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5.2 สรุปผลการวิจัย
5.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 สาขาไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ทั้งก2อนและหลังการไปศึกษาระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย สรุปไดว2า ผลสัมฤทธิ์ใน
การฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากไปศึกษาระยะสั้นในประเทศมาเลเซียสูงกว2าก2อนการไปศึกษาระยะสั้น
ในประเทศมาเลเซีย โดยมีผลต2างคะแนนเฉลี่ยมีค2าเท2ากับ 3.32 อย2างมีนัยสําคัญตามสถิติที่ระดับ 0.05
5.2.2 ปจจัยที่ส2งผลต2อการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 สาขาไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. โดยวิธีการจัดการเรียนระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย แบ2งออกเปIนทั้งหมด 2 ส2วน
คือ
5.2.2.1 ปจจัยภายในที่ส2งผลต2อการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 มี
จํานวนทั้งสิ้น 3 ปจจัยย2อย ไดแก2
1) ปจจัยที่เกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษและการปรับตัวของนักศึกษา
ในภาพรวมนักศึกษาความพยายามในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการต2างๆ เช2น ดูหนัง ฟงเพลงมากกว2า
คุณลักษณะพื้นฐานอื่นๆ ส2วนในเรื่องของการปรับตัวในระหว2างการศึกษาระยะสั้นนั้น พบว2า ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเปIนเรื่องที่ยากที่สุดสําหรับนักศึกษาในการปรับตัว นอกจากนี้ยังพบว2า การปรับตัวเกี่ยวกับการ
เรียนในหองเรียนเปIนเรื่องที่กระทํายากกว2าการปรับตัวกับสภาพความเปIนอยู2กับสังคมภายนอก
2) ปจจั ย ที่เ กิด จากความมั่ น ใจในความสามารถและทักษะการเรี ยนภาษาอั ง กฤษของ
นักศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดแบ2งออกเปIน 2 ลักษณะคือ 2.1) การเรียนวิชาต2างๆเปIนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ใน
เบื้องตนพบว2านักศึกษามีความเขาใจเนื้อหาในหองเรียนที่บรรยายเปIนภาษาอังกฤษอยู2ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
หากมีปญหาการฟงในระหว2างการเรียนในชั้นเรียน นักศึกษามักใชกลวิธีการแกปญหาโดยการเรียนรูดวยตนเอง
และการอาศัยคนรอบขางในการซักถามขอมูล ส2วนการประเมินตนเองเกี่ยวกับความมั่นใจในความสามารถทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษอยู2ระดับปานกลาง แต2ก็ปรากฎคะแนนความมั่นใจนอยที่สุดในบรรดาทักษะทางภาษาอื่นๆ
และขอมูลดังกล2าวไดสอดคลองกับการประเมินตนเองในประเด็นต2อไป คือ ความไม2มั่นใจในการเขาร2วมกิจกรรม
ในชั้นเรียนของนักศึกษา ซึ่งเปIนลักษณะการประยุกต.ความสามารถในทักษะทางภาษากับกิจกรรมในทางปฏิบัติ
ซึ่งพบว2า การฟงบรรยายในชั้นเรียนเปIนกิจกรรมที่นักศึกษาคิดว2าตนเองไม2มั่นใจที่สุด 2.2) การใชภาษาอังกฤษ
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เพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในเบื้องตนพบว2านักศึกษามีเขาใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอยู2ใน
ระดับปานกลาง แต2มีแนวโนมที่ดีกว2าความเขาใจเนื้อหาในหองเรียนที่บรรยายเปIนภาษาอังกฤษ ส2วนการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับความมั่นใจในความสามารถทักษะการฟงภาษาอังกฤษอยู2ระดับปานกลาง และปรากฎคะแนน
ความมั่นใจในทักษะทางภาษานอยกว2าทักษะอื่นๆ
3) ปจจัยที่เกิดจากการรับรู*ในสําเนียงการพูด ผลลัพธ.ในภาพรวมเกี่ยวกับการทดสอบการ
ฟงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย.ของนักศึกษาพบว2า การฟงอยู2ใ นระดับที่ดีจํานวน 7 คน คิดเปIนค2ารอยละ
ประมาณ 50 – 72.5 และมีนักศึกษาที่อยู2ในระดับการฟงที่ดีมากจํานวน 3 คน คิดเปIนรอยละประมาณ 82.5 –
85 และไม2มีนักศึกษาคนใดที่ไม2ผ2านหรือไดคะแนนอยู2ในระดับต่ํากว2ารอยละ 50 นอกจากนี้ จากการทดสอบการ
ฟงคําศัพท.ยังมีขอคนพบที่ปรากฎโดยสรุปผลได ดังนี้
3.1) ลักษณะคําตอบที่ปรากฎมีทั้งหมด 3 ประเภทคือ การเขียนคําตอบที่ถูกตอง การ
สะกดคําผิด และการตอบคําถามไม2ไดเลย
3.2) การทดสอบการฟงคําศัพท.ภาษาอังกฤษเพียงอย2างเดียวมักเปIน จําเปIนตองมี
บริบทมาช2วยใหการฟง
3.3) ลักษณะการเขาใจผิดเพราะการออกเสียงที่เหมือนกัน เช2น คําว2า comment
นักศึกษาเขาใจว2าเปIนคําว2า common และ command
3.4) ลักษณะคําศัพท.ส2วนใหญ2เปIนคําที่นักศึกษาค2อนขางคุนเคยในชีวิตประจําวัน แต2
นักศึกษาเองก็ยังมีปญหาในการฟงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย.อยู2บาง แต2นักศึกษาก็ใชกลวิธีการเดาคําศัพท.ที่มี
การออกเสียงใกลเคียงกัน เช2น คําว2า point นักศึกษามักเดากว2าเปIนคําว2า boy เพราะเปIนคําที่มีการออกเสียง
สระที่คลายคลึงกัน หรือคําว2า desk นักศึกษาก็เดาว2าเปIนคําว2า dress และ date เปIนตน
3.5) นักศึกษาไม2คุนเคยกับการฟงคําศัพท.ที่มีการเติมหน2วยคํา เช2น การเติม –s ในคํา
ว2า ladies หรือการเปลี่ยนคําว2า short จากคํานามเปIนคํากริยาว2า shorten เปIนตน
ผลการรับรูสําเนียงที่ฟงง2ายที่สุดคือ ภาษาอังกฤษสําเนียงไทย ส2วนเจตคติของนักศึกษา
ส2วนใหญ2ที่มีต2อภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย. คือ เปIนสําเนียงที่พูดเร็วและฟงยาก ไม2ชัดเจน รวมถึงมีความ
หลากหลายทางสําเนียงตามเชื้อชาติของผูพูดว2าเปIนชาวจีน-มาเลย. อินเดีย-มาเลย. หรือชาวพื้นถิ่น (มุสลิม) เปIน
ตน

79

5.2.2.2 ปจจัยภายนอกที่ส2งผลต2อการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป! 2
ไดแก2 คุณลักษณะของอาจารย.ผูสอน และเจตคติของอาจารย.ผูสอนที่มีต2อนักศึกษา ไดมีรายละเอียด ดังนี้
1) ลักษณะการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย พบภาพรวมของขอคนพบที่เหมือนกัน
คือ อาจารย.ผูสอนทุกท2านไดแจกตําราหรือเอกสารการสอนใหแก2นักศึกษาก2อนเขาเรียน และเปIนวิชาบรรยาย
ตลอดชั่ วโมงไม2ลั กษณะของการทํ ากิ จกรรมประกอบการบรรยาย ส2 วนขอคนพบที่ ต2า งกั นคื อ โครงงานที่ใ ห
นักศึกษาไดลงมือปฏิบัตินอกชั้นเรียน วิชาหนึ่งจะเปIนเพียงการใหนักศึกษาเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับมุมมองต2างๆเชิ งเปรีย บเที ยบ แต2 อีกวิ ชาหนึ่ง ใหทํ ากิจกรรมคละกลุ2มนักศึ กษาไทยร2ว มกับนักศึ กษา
ต2างชาติเกี่ยวกับงานสรางสรรค.เพื่อช2วยเหลือชุมชน
2) คุณลักษณะของอาจารย.ผู*สอน ไดปรากฎขอคนพบที่ต2างกันเปIนส2วนใหญ2คือ กลวิธีการ
สอนที่ช2วยใหนักศึกษาเขาใจในการฟงบรรยายมากยิ่งขึ้น เช2น การตั้งคําถามเพื่อสํารวจความเขาใจของนักศึกษา
การเริ่มตนดวยวลีที่เปIนสัญญาณใหนักศึกษาเตรียมตัวตั้งใจฟง การขยายความประโยคที่ไม2ชัดเจน เปIนตน แต2สิ่ง
ที่อาจารย.ทุกท2านมีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ การมีช2วงเวลาใหนักศึกษาไดพูดคุยแลกเปลี่ยนและอาจารย.ผูสอน
เองก็มีความคิดที่เปfดกวาง จึงทําใหนักศึกษากลาแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคําถามในสิ่งต2างไดอย2างเสรี รวมถึง
ความเอาใจใส2ของอาจารย.ในการใหคําปรึกษาโครงการต2างๆแก2นักศึกษา
3) เจตคติของอาจารย.ผู*สอนที่มีต0อนักศึกษา ในภาพรวมพบว2า อาจารย.ส2วนใหญ2เห็นว2า
นักศึกษาไทยไม2ค2อยมีบุคลิกที่แสดงถึงความกระตือรือรนในการเรียน เช2น การตอบคําถามอาจารย. การแสดง
ความเห็นหรือตั้งคําถามอาจารย.เกี่ยวกับเรื่องต2างๆในบทเรียน จึงทําใหอาจารย.ไม2ทราบว2านักศึกษาเขาใจในสิ่งที่
เรียนหรือไม2 แต2ลักษณะโดยทั่วไปของนักศึกษาไทยที่อาจารย.ค2อนขางพอใจคือ การตั้งใจฟงในชั้นเรียนโดยไม2คุย
กันเอง รวมถึงการเขาร2วมกิจกรรมกลุ2มกับนักศึกษาต2างชาติอย2างไม2มีปญหา มีความรับผิดชอบสูง ขยันและ
ทํางานหนัก เปIนตน นอกจากนี้อาจารย.ไดแนะนําใหนักศึกษาไทยฝhกการเรียนแบบคิดวิเคราะห.มากกว2าการ
ท2องจํา
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5.3 การอภิปรายผล
5.3.1 ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากกลับจากการไปศึกษาระยะสั้นใน
ประเทศมาเลเซียสูงกว2าก2อนไปศึกษาระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย โดยมีผลต2างคะแนนเฉลี่ยมีค2าเท2ากับ 3.32
อย2างมีนัยสําคัญตามสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีรายงานวิจัยมากมาย เช2น คาปลาน (Kaplan, 1989)

เมียร2า

(Meara, 1994) อดามส. (Adams, 2006) แบดสตูบเนอร.และเอค (Badstübner and Ecke, 2009) ที่ปรากฎขอ
คนพบว2าส2วนใหญ2ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการฟงเพิ่มมากขึ้นหลังจากการไปศึกษาระยะสั้นในต2างประเทศ ทั้งนี้
อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต2อไปนี้
5.3.1.1 การที่นักศึกษาไดไปเรียนในต2างประเทศสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได โดยเฉพาะ
ทักษะการฟง เปIนลักษณะการสรางสิ่งแวดลอมทางภาษาใหผูเรียนไดมีโอกาสฝhกฝนและเรียนรูผ2านประสบการณ.
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนภาษาของผูเรียนภาษาที่สองโดยนักจิตวิทยาชาวรัสเซีย วิกอสกี
(Vygotsky, 1978) ที่มีความเชื่อว2าการพัฒนาของผูเรียนภาษาที่สองน2าจะเกิดจากการปฏิสัมพันธ.กับสังคม
ภายนอก (Interactionist) ความสําคัญของการเรียนภาษาที่สองจากสิ่งแวดลอมรอบขางส2งเสริมใหผูเรียนมี
ความกาวหนาในการรับรูและการแสดงออกทางภาษาในระดับที่สูงขึ้น และเสนอแนวคิดที่ว2า “ความคิดคือคําพูด
ที่มาจากภายในและส2งผ2านมาทางการปฏิสัมพันธ.กับสังคม” (Lightbown and Spada, 2006; p. 20)
5.3.1.2 สถานการณ.ที่บี บบั งคั บ ต2า งๆที่ นั กศึ กษาจะตองสื่ อสารกั บคู2ส นทนาที่ ไม2 สามารถพู ด
ภาษาไทยไดเลย นอกจากภาษามาเลย.และภาษาอังกฤษเท2านั้น ดังที่ฟรีด (Freed, 1995) ไดกล2าวว2า การเรียน
ในต2างประเทศทําใหเกิดความสัมพันธ.ระหว2างการเรียนภาษาอังกฤษกับสิ่งแวดลอมลอมที่เต็มไปดวยทักษะภาษา
นั้นๆ ซึ่งบรรยากาศเหล2านี้เปIนแรงผลักดันใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู โดยผูเรียนจะนําเอาสิ่งที่เรียนใน
หองเรียนมาผสมกับประสบการณ.ที่ไดจากการสนทนากับเจาภาษา ซึ่งสิ่งเหล2านี้จะช2วยใหผูเรียนเขาใจสาเหตุและ
ที่มาของความรูต2างๆทางภาษา ส2งเสริมใหเกิดความไดเปรียบทางภาษามากกว2าผูที่ไม2เคยไปเรียนในต2างประเทศ
5.3.1.3 การฟงประโยคต2างๆที่ใชในชีวิตประจําวันเปIนประจํา เช2น การทักทาย การสอบถาม
ความเปIนอยู2 สภาพดินฟyาอากาศ เปIนตน เปIนลักษณะการฝhกซอมการฟงประโยคซ้ําไปซ้ํามา ทําใหนักศึกษาเกิด
ความเคยชินและไม2รูสึกขัดเขินกับการใชประโยคที่จําเปIนเพื่อการอยู2รอดดังกล2าว ดังที่ คูบิลลอสและอิลวิลโต
(Cubillos and Ilvento, 2013) ไดกล2าวไวว2า การที่นักศึกษาไดมีโอกาสสนทนากับคนทองถิ่นในชีวิตประจําวัน
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นอกจากเปIนการสรางเสริมประสบการณ.เรียนรูทักษะทางภาษาอย2างแทจริงแลว นักศึกษาก็จะไดเรียนรูการ
สนทนาอย2างไม2เปIนทางการในทุกๆวัน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทักษะทางภาษา ซึ่งประสบการณ.การพูดคุยกับกลุ2ม
คนทองถิ่นเหล2านี้เปIนสิ่งที่นักศึกษาประทับใจและชื่นชอบมากกว2าการเรียนภาษากับอาจารย.หรือเพื่อนนักศึกษา
ในชั้นเรียน เพราะนักศึกษาอาจจะไม2เขาใจในคําศัพท.หรือประโยคเหล2านั้น และสิ่งที่ปรากฎคือ คนทองถิ่นมักให
ความสนใจและเต็มใจที่จะพูดคุยกับนักศึกษาต2างชาติเปIนภาษาถิ่น (ภาษามาเลย.) และภาษาอังกฤษ
5.3.1.4 นักศึกษาเริ่มพัฒนาทักษะการรับรูทางวัฒนธรรม (Cultural sensitivity) มากขึ้นเมื่ออยู2
ในบริบทของประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษเปIนภาษาที่สอง ดังที่ มาร.ทินเซ2น (Martinsen, 2008) ลุมคส.และ
คณะ (Lumkes et al., 2012) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษาและความรูเฉพาะทางหลังจาก
การไปเรียนระยะสั้นในต2างประเทศ ซึ่งพบว2าการเรียนระยะสั้นไม2ไดช2วยใหนักศึกษาพัฒนาทักษะทางภาษาหรือ
ความรูเฉพาะทางไดเท2าที่ควร แต2การศึกษาดังกล2าวชี้ประเด็นใหเห็นว2า นักศึกษาที่มีการรับรูทางวัฒนธรรมไดดีก็
จะสามารถเรี ยนรู ภาษานั้ นๆไดดี ด วย ตั ว อย2 า งจากงานวิ จัย นี้ จึง แสดงใหเห็ น ออกมาเปI นรู ปแบบของการที่
นักศึ กษาพยายามเรี ยนรู สํ าเนี ยงการออกเสีย งภาษาอัง กฤษแบบมาเลย. รวมถึงการสั ง เกตวิถี ชี วิตที่ มีค วาม
หลากหลายของชาวมาเลเซี ย จนสามารถบอกเล2 า เรื่ องต2 า งๆเกี่ ย วกั บ ประเทศมาเลเซี ย ได เช2 น เรื่ อ งการ
รับประทานอาหาร ขอหาม/ปฏิบัติทางศาสนา เปIนตน และแมว2าประเทศมาเลเซียจะเปIนประเทศที่ไม2ไดใช
ภาษาอังกฤษเปIนภาษาประจําชาติ แต2ภาษาอังกฤษในปจจุบันถือว2าเปIนภาษากลางระดับโลก (World Lingua
Franca) ซึ่งบริบทประเทศมาเลเซียเองก็เปIนประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปIนภาษาที่สอง นั่นหมายความว2า เปIน
ภาษาที่ประชากรในประเทศไม2ไดใชในชีวิตประจําวัน และถือว2าเปIนจุดดอยที่นักศึกษาเองก็อาจไม2ไดสนทนาเปIน
ภาษาอังกฤษไดตลอดเมื่อเปรียบเทียบกับการไปเรียนในประเทศอังกฤษ อเมริกา หรือออสเตรเลีย (Nurtjahja
and Sabani, 2007) แต2ภาษาดังกล2าวมีสถานะความสําคัญรองลงมาในส2วนราชการ การคาขายและธุรกิจ
การศึกษา เปIนตน ซึ่งแสดงใหเห็นว2าคนในประเทศส2วนใหญ2ก็สามารถสื่อสารเปIนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ไดเช2นเดียวกัน และภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียเองก็มีเอกลักษณ.และมีเสน2ห.การใชภาษาอังกฤษที่ต2างจากเจาของ
ภาษา ทําใหการเรียนภาษาอังกฤษไม2จํากัดอยู2ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่เรียกว2ามาตรฐาน แต2เปIน
รูปแบบการเรียนที่เปfดกวางสําหรับความเปIนภาษาอังกฤษแบบนานาชาติ
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5.3.2 ขอคนพบเกี่ยวกับปจจัยที่ส2งผลต2อการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษา เปIนประเด็น
ที่น2าสนใจในการอภิปราย แบ2งออกเปIน 2 ประเภท ไดแก2
5.3.2.1 ปจจัยภายในที่ส2งผลต2อการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป!ที่ 2 มี
จํานวนทั้งสิ้น 3 ปจจัยย2อย ไดแก2 ปจจัยที่เกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษและการปรับตัวของ
นักศึกษา ปจจัยที่เกิดจากความมั่นใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา และปจจัย
ที่เกิดจากการรับรูในสําเนียงการพูด โดยมีรายละเอียดคือ
1) ปจจัยที่เกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษและการปรับตัวของนักศึกษา
ที่ปรากฎใหเห็นคือ นักศึกษามีความสนใจในการเรียนภาษาผ2านสื่อมากกว2าการเรียนในชั้นเรียน เช2น การดูหนัง
ฟงเพลง ซึ่งคลายคลึงกับการศึกษาของแบดสตูบเนอร.และเอค (Badstübner and Ecke, 2009) เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของนักศึกษาชาวอเมริกาที่ไปเรียนระยะสั้นที่ประเทศเยอรมัน และมีความชื่นชอบในการเรียนรูภาษาจากการฟง
สื่อทางโทรทัศน. วิทยุ และอินเทอร.เน็ตมากกว2าการทํากิจกรรมนอกหองเรียนแบบอื่น นอกจากนี้การปรับตัวของ
นักศึกษากลุ2มตัวอย2างพบว2าสอดคลองกับการศึกษาของเชิน (Chen, 2006) ที่ไดทําวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัว
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวิชาการของนักศึกษาชาวไตหวันในการไปเรียนในประเทศอังกฤษ แมว2ากลุ2มนักศึกษากลุ2ม
ดั ง กล2 า วจะใชภาษาอัง กฤษเปI นภาษากลางในการเรีย นในชั้ น เรี ย น ก็ ยั ง มี ค วามเห็ น ว2 า ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ เปIนเรื่องที่นักศึกษาปรับตัวยากที่สุดในระหว2างการไปเรียนในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษมาตรฐาน
อย2างประเทศอังกฤษ ทั้งนี้อองเดรท (Andrade, 2006) ก็เห็นดวยในลักษณะเดียวกันว2า การปรับตัวดานวิชาการ
ที่เปIนปญหาที่สุดของนักศึกษาต2างชาติคือประเด็นดานภาษา นอกจากนี้ ในบริบทของประเทศมาเลเซียเอง ยี
และมอคฮ.ทาร. (Yee and Mokhtar, 2013) ไดอธิบายขอคนพบที่นักศึกษาต2างชาติมีปญหาทางภาษา
โดยเฉพาะกลุ2มที่ไม2เคยใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชั้นเรียนมาก2อน นักศึกษาเหล2านี้มีลักษณะคลายกับนักศึกษา
กลุ2ม ตัวอย2าง คือ เมื่ อการเรียนในชั้น เรี ยนมีอัต ราการเรี ยนเนื้อหาที่สู ง ปญหาการรั บรูและความเขาใจของ
นักศึกษาเองก็สูงตามไปดวย ซึ่งต2างจากการเรียนแบบคิดคํานวณ การเรียนแบบฝhกปฏิบัติ หรือการเรียนภาษาที่
สาม ซึ่งไม2จําเปIนตองเขาใจทักษะทางภาษาในการฟงคําอธิบายมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนที่เนนเนื้อหา
โดยภาพรวมของการปรั บ ตั ว พบว2 า นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว กั บ สั ง คม
ภายนอก ทั้งในเรื่องของการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมต2างๆไดดีกว2าการปรับตัวกับการเรียนในชั้น
เรียน ซึ่งเนนหนักไปในเรื่องความกดดันทางวิชาการ ซึ่งมาลาโกลลุนตูและเซลาน (Malaklolunthu and Selan,
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2011) ไดอธิบายขอคนพบดังกล2าวว2า นักศึกษาต2างชาติในประเทศมาเลเซียส2วนใหญ2มีความกังวลกับการเรียน
แบบบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษาเองตองเตรียมพรอมเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนที่แตกต2างกันระหว2าง
วัฒนธรรม กลวิธีการเรียนในชั้นเรียนใหประสบความสําเร็จ และทักษะทางภาษาที่สามารถนํามาประยุกต.ใชใน
หองเรียนไดอย2างมีประสิทธิภาพ
2) ปจจั ย ที่เ กิด จากความมั่ น ใจในความสามารถและทักษะการเรี ยนภาษาอั ง กฤษของ
นักศึกษา ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความมั่นใจในทักษะการฟงในระดับที่ต่ํากว2าทักษะอื่นๆ เปIน
ปรากฎการณ.ที่แทบจะไม2พบเจอในงานวิจัยอื่นๆ ดังที่ ฟราเซอร. (Fraser, 2002) ไดกล2าวไวว2า โดยปกติทักษะ
ทางการไดยินจะเปIนทักษะทางภาษาที่ผูเรียนจะไดรับมากกว2าทักษะการอ2าน การเขียน และไวยกรณ.หลังจาก
การไปเรียนในต2างประเทศ ซึ่งกรณีศึกษาที่คนพบในวิจัยนี้ค2อนขางแตกต2างจากงานวิจัยที่ผ2านมา เพราะนักศึกษา
กลุ2มตัวอย2างนี้มีความมั่นใจในการอ2านมากที่สุด ซึ่งเปIนทักษะความสามารถทางภาษาเชิงรับ (receptive skill)
เช2นเดียวกับทักษะการฟง แต2ขอแตกต2างของทักษะทั้งสองที่ทําใหนักศึกษาใหความเห็นว2ามีความมั่นใจในทักษะ
การอ2านมากที่สุด และมีความมั่นใจในทักษะการฟงนอยที่สุด ตามคําอธิบายของซาวิลทรอยค. (Saville-Troike,
2006) คือ เนื่องจากทักษะการฟงอาศัยความเชี่ยวชาญดานการสื่อสารแบบสองทาง เปIนลักษณะการสนทนาที่
อยู2ในสถานการณ.ที่ผูเรียนตองใชทักษะการฟงเพื่อตอบแบบทันทีทันใด ซึ่งต2างจากทักษะการอ2านที่หากผูเรียนไม2
เขาใจในเนื้อหาก็สามารถกลับมาอ2านไดอีกครั้งหลายๆรอบเพื่อความชัดเจน นอกจากนี้นิดา (Nida, 1953) ได
กล2าวว2า ในสถานการณ.ที่ผูเรียนตองฟงบรรยายอาจารย.ในชั้นเรียนหรือการฟงนอกชั้นเรียนจําเปIนตองใชทักษะที่
แตกต2างกัน คือ ทักษะการฟงแบบจับใจความเพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญจากการบรรยายของอาจารย. (selective
listening) และการฟงแบบทั่วๆไปเพื่อใหเขาใจความหมายโดยรวมของขอมูล (general listening) ซึ่งพบว2า
นักศึกษามีความมั่นใจนอยมากในการฟงภาษาอังกฤษทั้งสถานการณ.ที่อยู2ในหองเรียนและนอกหองเรียน
จากขอมู ลในขางตนพบว2า การประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับความไม2 มั่นใจในทั กษะการฟง
ภาษาอังกฤษดังกล2าว ไดสอดคลองกับกิจกรรมการใชภาษาในรูปแบบประยุกต.นั่นคือ การฟงบรรยายในชั้นเรียน
โดยอาศัยทักษะการฟงเปIนหัวใจสําคัญในการทํากิจกรรม หากนักศึกษาไม2มีความมั่นใจในการฟงแลว ความ
ลมเหลวในการฟงบรรยายมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได นอกจากนี้ นักศึกษากลุ2มดังกล2าวยังขาดความมั่นใจในการฟง
ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ซึ่งปรากฎคะแนนความมั่นใจที่ต่ํากว2าทักษะทางภาษาอื่นๆ ที่ขัดแยงกับคุณลักษณะ
พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษในดานกิจกรรมนอกหองเรียนที่นักศึกษาชื่นชอบมากที่สุด คือ ความพยายามใน
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการต2างๆ เช2น ดูหนังและฟงเพลง แตกต2างจากงานวิจัยของแบดสตูบเนอร.
และเอค (46) ที่พบว2านักศึกษาชาวอเมริกันใชเวลาในการฟงภาษาเยอรมันจากการทํากิจกรรมนอกหองเรียน
ประมาณ 32.9 ชั่วโมง และนักศึกษายอมรับว2าพวกเขามีการพัฒนาดานการฟงจากการพยายามจับคําพูดจากบท
สนทนาในละคร วิทยุ เพลง และภาพยนตร.
3) ปจจัยที่เกิดจากการรับรู*ในสําเนียงการพูด นักศึกษากลุ2มตัวอย2างมีความสามารถในการ
ฟงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลเซียไดในระดับที่ดีและดีมาก ซึ่งสามารถตีความไดว2า นักศึกษาเริ่มปรับตัวใหเขากับ
การมีประสบการณ.ในการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบนานาชาติ (International English) ไดเปIนอย2างดี ซึ่งผลลัพธ.
ดังกล2าวมีประโยชน.มากสําหรับการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับกลุ2มชาวต2างชาติที่ไม2ไดใช
ภาษาอังกฤษเปIนภาษาแม2 และเพื่อสามารถทํางานในวงการต2างๆที่เกี่ยวกับดานต2างประเทศไดดียิ่งขึ้น โดย
ปญหาของการฟงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย.เกิดจากการออกเสียงที่แตกต2างจากเจาของภาษา จึงทําใหนักศึกษา
ไม2 คุ นชิ น กั บ สํ า เนี ย งดั ง กล2 า ว ประกอบดวยอิ ท ธิ พ ลของภาษามาเลย. ภาษาจี น หรื อ ภาษาอิ น เดี ย ที่ มี ต2 อ
ภาษาอังกฤษในเรื่องอัตราความเร็วในการพูด เปIนตน ทั้งนี้การรับรูสําเนียงเปIนเพียงปจจัยหนึ่งที่มีผลต2อการฟง
ภาษาอังกฤษ แต2หากปญหาส2วนหนึ่งเกิดจากการที่นักศึกษาไม2มีความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ไม2ว2าจะ
เปIนสําเนียงใดๆไดเลย นักศึกษาก็ไม2สามารถกาวขามไปถึงการฟงเพื่อวิเคราะห.สําเนียงต2างๆได (Oh, 2012)
ดังนั้น การอาศัยบริบทในการฟง (Contextual text) เปIนส2วนช2วยใหนักศึกษาเพิ่มความมั่นใจในการฟงคําศัพท.
หรือประโยคใหเขาใจไดมากขึ้น (Na, 2009) นอกจากนี้ ซาริและยูเซิฟ (Sari and Yusuf, 2009) กล2าวว2า ผูเรียน
ภาษาอังกฤษส2วนใหญ2มักยึดถืออยู2กับการใชภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาแม2ของตนเอง โดยไม2คํานึงถึงค2านิยม
การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษแบบเจาของภาษาว2า เปI นส2 ว นที่ สะทอนถึ ง ความมี ชนชั้ น และศั ก ดิ์ ศรี (Prestigious
accent)

ฉะนั้ น ปญหาที่ ผู เรี ย นส2 ว นใหญ2 ป ระสบเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษแบบนานาชาติ คื อ

ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษสําเนียงหรือลักษณะไวยกรณ.อื่นที่ไม2ใช2เจาของภาษา ซึ่งงานวิจัยของโอ
(Oh, 2011) ยังปรากฎขอคนพบว2านักศึกษาเกาหลีมีความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษในสําเนียงเกาหลีและ
อเมริกันมากกว2าสําเนียงมาเลเซีย ซึ่งสอดคลองกับผลการรับรูสําเนียงการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ2ม
ตัวอย2างที่มองว2 าสําเนียงภาษาไทยเปIนสําเนีย งที่ฟ งง2ายที่สุด รองลงมาคือสํา เนียงอังกฤษและอเมริกา ส2วน
สําเนียงมาเลเซียเปIนสําเนียงที่นักศึกษาไม2คุนชินที่สุด
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5.3.2.2 ปจจัยภายนอกที่ส2งผลต2อการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป! 2 ไดแก2
คุณลักษณะของอาจารย.ผูสอน และเจตคติของอาจารย.ผูสอนที่มีต2อนักศึกษา ไดมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตามนโยบายการศึกษาของประเทศมาเลเซียที่มีรายงานออกมาเมื่อป! 1979 และ
กลายเปIนรัฐบัญ ญัติทางการศึกษาเมื่อป! 1961 ไดจัดตั้งเสนทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศมาเลเซียซึ่งเปIนโครงการที่อยู2ใน Vision 2020 (Lee, 1999) ซึ่งไดเนนย้ําใหลักษณะการเรียนการสอนใน
ประเทศมาเลเซียสรางมนุษย.ที่ครบถวนสมบูรณ.แบบ (Holistic approach) ประกอบดวยความเปIนผูมีสติปญญา
ดี (Intellectual) มีจิตใจและความรูสึกนึกคิดที่ดี (Spiritual) ร2างกายแข็งแรง (Physical) และควบคุมอารมณ.ได
ดี (Emotional) ในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถนําไปใชไดนั้น จําเปIนจะตองปรับลักษณะการสอนของ
อาจารย.ในชั้นเรียนและกลวิธีการสอนของอาจารย. ที่เนนย้ําใหผูเรียนคือศูนย.กลางของการเรียน สรางบุคลิกของ
ผูเรียนใหเปIนผูที่มีส2วนร2วมในชั้นเรียน และนําไปปฏิบัติโดยกลายเปIนกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หลักสูตรในที่สุด (Ahmad, 1998) ลักษณะการสอนดังกล2าวไดสอดคลองกับการเรียนการสอนในงานวิจัย คือ
การใหนักศึกษาจัดทําโครงงานเพื่อช2วยเหลือชุมชน ซึ่งในระหว2างการจัดโครงงานผูเรียนไดฝhกฝนทักษะการ
สื่อสารที่ใชคําพูด (verbal communication) กับเพื่อนสมาชิกในกลุ2ม รวมถึงการฝhกฝนการนําเสนองานต2อ
สาธารณชนดวย
ทั้งนี้ในป! 1996 ไดมีรัฐบัญญติการศึกษาฉบับใหม2ที่ออกมาในการส2งเสริมใหนําระบบการ
จัดการศึกษาเอกชนมาปรับใชกับระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีการนําระบบของ twinning
programme กับมหาวิทยาลัยต2างประเทศ เพื่อใหถึงเปyาหมายของการเปIนศูนย.กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
(Regional educational hub) ในการจูงใจใหนักศึกษาต2างชาติเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยทองถิ่นที่มีมาตรฐาน
ในระดั บสากล (Arokiasamy,

2011) นั่ นหมายถึ งอาจารย. ชาวมาเลเซีย เองก็ มี การเตรีย มความพรอมกับ

สถานการณ.ดังกล2าว โดยทางรัฐบาลไดสนับสนุนอาจารย.ในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซียไปศึกษาต2อ
ระดับปริญญาโทและเอกในประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใน
การจัดฝhกอบรมอาจารย.ในสาขาต2างๆโดยการไปดูงานในต2างประเทศ (Jamil, 2008) ทําใหเปfดโลกทัศน.การ
เรียนรูอย2างไม2มีวันจบสิ้นและสรางเครือข2ายการศึกษากับกลุ2มประเทศมหาอํานาจต2างๆมากมาย ดังนั้น การ
ปรับปรุงดังกล2าวจึงส2งผลใหลักษณะการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซียส2วนใหญ2มีความคลายคลึงกับประเทศ
อื่นๆในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ซึ่งเนนวิธีการสอนแบบชี้นําแนวคิดโดยการตั้งคําถามเพื่อใหไดคําตอบที่
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หลากหลาย มากกว2าการตอบคําถามอย2างตรงไปตรงมาจากอาจารย. รวมถึงการตั้งโจทย.โครงงานที่มีความกดดัน
มากกว2าการเรียนในประเทศไทย ทําใหนักศึกษาตองทํางานหนักกว2า ดังตัวอย2างยีและมอคฮ.ทาร. (Yee and
Mokhtar, 2013) ที่อธิบายกรณีศึกษาตัวอย2างของนักศึกษาชาวเยเมนที่เปรียบเทียบโครงงานทางวิศวะในระดับ
ป! 4 ซึ่งมีค2าเทียบเท2ากับโครงงานส2วนหนึ่งของระดับป! 1 ในประเทศมาเลเซียเท2านั้น
2) คุณลักษณะของอาจารย.ผูสอนเปIนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต2อการพัฒนาดานการฟง
ของผูเรียน ดังที่เอลลิส (Ellis, 1995) ไดอธิบายว2า ผูเรียนภาษาที่สองในต2างประเทศจําเปIนตองอาศัย “ผูดูแล”
(Caretaker) ไม2ว2าจะเปIนผูปกครอง เพื่อน หรือครูอาจารย.ในการเอาใจใส2ดูแล โดยส2วนใหญ2ที่พบคือ ผูดูแลจะ
เปIนผูที่คอยช2วยเหลือและกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากเรียนภาษา ซึ่งแต2ละคนจะมีกลวิธีที่จะช2วยเหลือ
ผูเรียนในการเขาใจในวัฒนธรรมและฝhกฝนทักษะทางภาษาที่ต2างกันไป (Nicha, 2010) เช2น กลวิธีการถามตอบ
ในหองเรียน การใหคําปรึกษาเกี่ยวเนื้อหาในบทเรียน กลวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหโอกาสผูเรียน
แสดงออกทางความคิด เปIนตน สิ่งเหล2านี้จึงสอดคลองกับความคุณลักษณะของอาจารย.ชาวมาเลเซียที่พยายาม
เปfดพื้นที่ใหนักศึกษาไดมีช2วงเวลาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง อีกนัยหนึ่งก็เพื่อพัฒนาความ
เขาใจภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เพราะก2อนที่นักศึกษาจะสามารถกาวถึงความสามารถดานการแลกเปลี่ยน
ขอมู ล กั บ อาจารย. ผูสอนได นั กศึ ก ษาก็จํ า เปI นตองมี ทักษะดานการฟงอย2า งเขาใจเพื่ อวิ เคราะห. ขอมูล ต2 างๆ
นอกจากนี้ งานวิจัยยังปรากฎกลวิธีการสอนที่ช2วยใหนักศึกษาเขาใจในการฟงบรรยายมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับ
คําอธิบายของซาวิลทรอยค. (Saville-Troike, 2006) ในเรื่องของวิธีการใส2ขอมูลต2างๆเพื่อใหผูฟงเขาใจไดง2ายขึ้น
เช2น การเวนจังหวะการพูดประโยคยาวๆ การใหเวลาแก2ผูฟงในการถามซ้ําเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
การใหคําหรือวลีที่สําคัญเพื่อใหผูฟงเดาไดว2าตนเองกําลังจะพูดเรื่องอะไร เปIนตน
3) เจตคติของอาจารย.ผูสอนที่มีต2อนักศึกษาในภาพรวมพบว2า อาจารย.ส2วนใหญ2เห็นว2า
นักศึกษาไทยไม2ค2อยมีบุคลิกที่แสดงถึงความกระตือรือรนในการเรียน เช2น การตอบคําถามอาจารย. การแสดง
ความเห็นหรือตั้งคําถามอาจารย.เกี่ยวกับเรื่องต2างๆในบทเรียน จึงทําใหอาจารย.ไม2ทราบว2านักศึกษาเขาใจในสิ่งที่
เรียนหรือไม2 แต2ลักษณะโดยทั่วไปของนักศึกษาไทยที่อาจารย.ค2อนขางพอใจคือ การตั้งใจฟงในชั้นเรียนโดยไม2คุย
กันเอง รวมถึงการเขาร2วมกิจกรรมกลุ2มกับนักศึกษาต2างชาติอย2างไม2มีปญหา มีความรับผิดชอบสูง ขยันและ
ทํางานหนัก เปIนตน นอกจากนี้อาจารย.ไดแนะนําใหนักศึกษาไทยฝhกการเรียนแบบคิดวิเคราะห.มากกว2าการ
ท2องจํา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของไลท.บราวน.และสปาดา (Lightbown and Spada, 2006) ที่พบว2าผูเรียนที่มี
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อายุมากเมื่อเรียนภาษาอังกฤษมักจะมีความตึงเครียดกับการเรียนภาษาจนไม2กลาพูดหรือแสดงออกทางความคิด
ได นั่นจึงเปIนลักษณะความไม2มั่นใจทางภาษาที่ผูเรียนมักจํานนและไม2สามารถกาวขามผ2านไดในที่สุด แมแต2เด็ก
ประถมบางคนเองก็แสดงออกโดยเพียงแค2ฟงและมีปฏิกิริยาทางสังคมกับเพื่อนๆอย2างเงียบๆในชั้นเรียน
นอกจากนี้ สาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาไทยถูกมองว2าเปIนนักศึกษาที่ไม2ค2อยกระตือรือรน
เพราะการไดรับความช2วยเหลือที่มากเกินไปจากอาจารย.ผูสอนในระหว2างที่เรียนอยู2ในประเทศไทย เนื่องจากการ
เรียนในประเทศมาเลเซียเปIนลักษณะการเรียนแบบบรรยาย (Lecture-based) และการทําโครงการ (Projectbased) เปIนส2วนมาก ดังนั้นเวลาส2วนใหญ2อาจารย.เองก็จะใหนักศึกษาไปอ2านและเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเองใน
หองสมุด จึงทําใหนักศึกษาไทยไม2ชินกับการเรียนในลักษณะดังกล2าว ซึ่งคลายคลึงกับการศึกษาของนามบีอาร.
และคณะ (Nambiar et al., 2012) ที่พบว2านักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวเกาหลีที่มาเรียนในประเทศมาเลเซียเองก็
เปIนในลักษณะเดียวกันคือ มีปญหาในการเรียนแบบบรรยายที่ตองแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับอาจารย.
ผูสอน ซึ่งนักศึกษาเองก็มีขอจํากัดในทักษะทางภาษาและการรูจักคําศัพท.นอยเกินไป จนทําใหไม2มีความมั่นใจใน
การแสดงออกต2อหนาชั้นเรียนทันทีทันใดได

5.4 ป$ญหาและขอจํากัดในการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดพบปญหาและขอจํากัดในงานวิจัย ดังนี้
5.4.1 จํานวนนักศึกษากลุ2มตัวอย2างที่วิจัยมีเพียง 11 คน เปIนจํานวนที่นอยมากสําหรับการเปIนตัวแทน
กลุ2มนักศึกษาที่ไปเรียนระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย จึงมองว2าการวิจัยดังกล2าวเปIนการวิจัยในระดับการวิเคราะห.
กรณีศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะมากกว2าการยกระดับเปIนลักษณะทั่วไป (Generalization)
5.4.2 ในช2วงแรกใหนักศึกษาสังเกตคําศัพท.ที่ฟงไม2เขาใจ โดยการจดบันทึกเปIนภาษาไทยลงในสมุดทุก
วัน แต2นักศึกษาไม2ชอบการเขียนบันทึกประจําวัน จึงไดขอมูลที่พบว2านักศึกษาเพิ่งเขียนเมื่อไม2นานก2อนส2ง ขอมูล
ดังกล2าวจึงไม2สามารถนํามาวิเคราะห.ในเชิงลึกได จึงเปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูลเปIนการทดสอบคําศัพท.ภาษาอังกฤษ
สําเนียงมาเลย.แทน
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5.4.3 นักศึกษาบางคนไม2ค2อยใหความร2วมมือในการตอบคําถามและพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมต2างๆที่
ส2งเสริมในดานการฟง จึงทําใหมีความยากลําบากในการเก็บขอมูล
5.4.4 การขอนัดสัมภาษณ.อาจารย.ชาวมาเลเซียบางท2านค2อนขางไม2ราบรื่น จึงใชวิธีการถามตอบทาง
อีเมล.และแบบสอบถามประกอบดวย
5.4.5 ระยะเวลา 1 เดือนในการเก็บขอมูลที่ประเทศมาเลเซียค2อนขางสั้นมาก การเก็บขอมูลในชั้นเรียน
เชิงลึกจําเปIนตองศึกษาวิวัฒนาการของนักศึกษาในการพัฒนาดานการฟงภาษาอังกฤษ จึงน2าจะเก็บขอมูลแบบ 2
ลักษณะคือ 1) การอยู2เก็บขอมูลตลอดระเวลา 1 ภาคการศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย 2) การอยู2เก็บขอมูล 2 ช2วง
คือช2วงเริ่มตนการปรับตัวของนักศึกษา และช2วงสุดทายก2อนกลับบาน

5.5 ขอเสนอแนะเพื่อการเรียนการสอนในต,างประเทศ
การจั ด การเรี ย นการสอนใหแก2 นั ก ศึ ก ษาในต2 า งประเทศมี ค วามสํ า คั ญ มากสํ า หรั บการสรางเสริ ม
ประสบการณ.ชีวิตแก2นักศึกษาในระยะยาว แมว2าผลสัมฤทธิ์ในทักษะทางภาษาอาจมีการพัฒนาเพียงเล็กนอย
ดวยขอจํ ากัด ดานระยะเวลาและความสามารถทางภาษาของนัก ศึ ก ษา แต2 ถึงกระนั้น การเรี ย นในประเทศ
มาเลเซียถือว2าเปIนโอกาสการศึกษาในต2างแดนที่มีคุณภาพระดับนานาชาติและมีแนวโนมสถิติของนักศึกษา
ต2างชาติที่เขามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยค2อนขางสูง ดังนั้น การส2งนักศึกษาไปเรียนในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศดังกล2าวย2อมตองใหนักศึกษาเตรียมพรอมทางดานภาษาเปIนสําคัญ เพื่อลดความตึงเครียดและเพิ่มความ
มั่นใจในระหว2างที่ไปศึกษา ซึ่งอาจเปIนการจัดโครงการแบบ Pre-departure เพื่อฝhกการประยุกต.ใชภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน เช2น การฟงบรรยาย การนําเสนอผลงาน การประชุมกลุ2ม การอ2านและเขียนเพื่อนําไปใชกับการทํา
โครงการหรือการตอบขอสอบ เปIนตน นอกจากนี้ การปรับทัศนคติดานการเรียนในต2างประเทศเพื่อใหนักศึกษา
เขาใจวัฒนธรรมที่แตกต2างกัน เปIนสิ่งที่ควรคํานึงถึงดวย เพราะการเรียนในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยนักศึกษา
ต2างชาติ นักศึกษาจําเปIนตองปรับตัวใหยอมรับกับบุคลิกลักษณะของคนในสังคมดวย เพื่อใหสามารถทํางาน
ร2วมกับผูอื่นไดดีและไม2มีปญหาต2อไป ดังนั้น การเรียนในประเทศมาเลเซียถือเปIนทางเลือกทางการศึกษาที่ดีมาก
สําหรับนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการใหทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในอาเซียน แต2ควรมีการ
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วางแผนเพื่ อ เตรี ย มพรอมทางดานภาษาเพื่ อ ใหนั กศึ กษามีค วามมั่ นใจในการเรีย นในชั้ น เรี ยนร2 ว มกั บเพื่ อน
นักศึกษาจากประเทศอื่นๆได

5.6 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต,อไป
ผูวิจัยไดเพิ่มเติมขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต2อไป ดังนี้
5.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการส2งนักศึกษาไปเรียนในต2างประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ยังเปIนที่
ตองการสําหรับมหาวิทยาลัยไทยที่กําลังริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร2วมมือดานวิชาการระดับ
ภูมิภาคเปIนจํานวนมาก จึงเสนอแนะใหมีการทําวิจัยในผลสัมฤทธิ์ของการส2งนักศึกษาไปเรียนในต2างประเทศใน
ดานต2างๆ เช2น ดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพของนักศึกษา เปIนตน
5.6.2 ควรเปIนงานวิจัยในพื้นที่อื่นๆของประเทศมาเลเซีย เพราะเปIนประเทศที่มีความเติบโตในการเปIน
ศูนย.กลางการศึกษาระดับภูมิภาค (Regional educational hub) ของนักศึกษาต2างชาติ และพื้นที่อื่นๆที่มี
ความสําคัญทางดานการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก2 สิงคโปร. ฟfลิปปfนส. เปIนตน
5.6.3 นอกจากการทําวิจัยกับกลุ2มนักศึกษาในระดับปริญญาตรี งานวิจัยครั้งต2อไป อาจมีกลุ2มตัวอย2างที่
มีระดับชั้นอื่นๆ เช2น นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมัธยมตนและปลาย ปริญญาโทและเอก เปIนตน เพราะกลุ2ม
ตัวอย2างที่ต2างกันย2อมมีกรณีศึกษาที่มีความน2าสนใจ
5.6.4 ควรเปIนงานวิจัยที่มีเปyาหมายในการวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะอื่นๆทางภาษา เช2น การฟง การพูด และ
การเขียน
5.6.5 งานวิจัยต2อไปที่น2าสนใจควรศึกษาหัวขอที่เกี่ยวของกับการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของ
พื้นที่ เพราะเปIนสิ่งที่นักศึกษาต2างชาติทุกคนตองมีประสบการณ. หัวขอที่เกี่ยวของกับการปรับตัวไดแก2 การ
ปรับตัวกับวัฒนธรรมการเรียนในประเทศต2างๆ วัฒนธรรมการใชชีวิต สังคมรอบขาง วัฒนธรรมทองถิ่นที่ต2างจาก
บานของตนเอง เปIนตน
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English Listening Comprehension Test
Part of the Research Titled “English Listening Proficiency of 2nd Year Students Majoring
in Thai Studies,, Faculty of International Studies,
Prince of Songkla University”
Supported by
Faculty of International Studies
Prince of Songkla University, Phuket Campus

Name…………………………………………………Student’s
No……………
…………………………………………………………………………………………………..

Test structure

Scores

Part I:: Conversation

20

Part II: Lecture
Total

20
40

Results

100

Listening Comprehension Test

Part I: Conversation

Text 1: Direction
A. Listen to the conversation and write your answers based on what you have just heard.
1. Who is the tourist talking to?

2. Where does the tourist want to go at first?

3. How can the tourist get to different places to which he wants to go in
Georgetown?

4. Where can the tourist have lunch?

5. How does he want to travel outside Georgetown?

Text 2: On the phone
B. Listen to the conversation and fill in the following message note.

Message note

To (1.)
Caller (2.)
Reason for the call (2 reasons)
(4.)
(5.)

Date 10/10/2010 Time 12:30
Phone No. (3.)
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Text 3: Coffee tasting
C. Listen to the conversation and choose the correct answer.
1. Where does the conversation take place?
a. A coffee bar
b. A restaurant
c. A morning market
d. A department store
2. How do people call the White coffee in New York City?
a. Milk coffee
b. Light coffee
c. Bright coffee
d. Cream coffee
3. What is the coffee art?
a. To put something in the coffee.
b. To paint something while drinking coffee.
c. To draw pictures to tell a story about coffee.
d. To create a picture on the surface of the coffee.
4. Do you think the buyer is going to buy the coffee?
a. No, because no one in her family is a coffee drinker.
b. Yes, because she will get a discount on other things.
c. No, because she cannot get the coffee that she wants.
d. Yes, because she needs to buy something as a Chinese New Year
present.
5. After listening, what characteristics do you think suit the buyer most?
a. She is not a coffee-drinker, but she is no stranger to coffee.
b. She always tastes coffee in different places, but she does not like to
buy it.
c. She always makes a cup of coffee for her family, but she does not
drink it herself.
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d. She drinks more coffee than anyone in her family except her dad, but
she does not like to buy it.

D. Listen again and write T (True) or F (False) and write down what it is wrong. (5
points)
_____1. You can get a discount on other items if you buy the coffee for 200 baht
or more. ________
_____2. Bourbon is the same as Malaysia White coffee._________
_____3. White coffee originated in Malaysia and has become a popular coffee in
the US. __________
_____4. Many modern coffee bars now serve coffee with designs in the top
layer.__________
_____5. The buyer is going to buy the Arabica coffee for her mother. _________

Part II: Lecture

Text 1: Knowledge about Asian society
E. Listen to the lecture and choose the correct answer for each question.
1. Where did Marco Polo come from?
a. China
b. Italy
c. America
d. Morocco
2. Did Marco Polo travel alone?
a. Yes, he traveled by himself.
b. Yes, he traveled several times.
c. No, he traveled with his friends.
d. No, he traveled with his family.
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3. At approximately what age did Marco Polo reach China?
a. 17 years old
b. 18 years old
c. 20 years old
d. 21 years old
4. Who was Kubli Khan?
a. The host of Marco Polo
b. The queen of Marco Polo
c. The instructor of Marco Polo
d. The employer of Marco Polo
5. How long did Marco Polo stay in China?
a. 12 years
b. 17 years
c. 20 years
d. 75 years
6. What was ‘Description of the world’?
a. Name of a place
b. Name of publication
c. Name of a wall picture
d. Name of a story-telling
7. What did he think about China compared to Europe?
a. It contained a lot of fascinating things to learn about.
b. It had a great emperor who provided him with hospitality.
c. It was considered the most developed country in that period.
d. It was the largest country with the largest population in the world.
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8. How did people heat their home in 1275?
a. They put the fire into chimney.
b. They set fire to a special type of wood.
c. They lit and burned a special type of stone.
d. They used the smoke from a special type of fire.
9. What did he see in the south of China
a. Bath
b. Gold
c. Crocodile
d. Highway paved
10. Why did many people believe Marco Polo’s stories?
a. Because he was the first traveler to visit China.
b. Because he was the most famous traveler of the world.
c. Because the Chinese never accepted anyone but him to visit their
country.
d. Because he made a famous claim that China was the most developed
country in Asia.

F. Listen again and note down what Marco Polo found interesting in China. You can only
write a sentence in each point.
1.
2.
3.
4.
5.
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Listening Comprehension Tape Script
Part I: Conversation
Text 1: Direction
A:
Where are you going, madam? I can take you anywhere in Penang.
B:
I want to go to Little India. How can I get there?
A:
Oh, it’s just 3 blocks away from here.
B:
So, I don’t need any transportation to take me around Georgetown then.
If I am hungry during the day, where should I go?
A:
You can go to the Chinese food court. It’s located around Georgetown.
B:
That’s good. I want to try Mee goreng and Nasi lemak.
A:
Yes, don’t you want to go outside Georgetown, like Penang Hill or Penang Bird Park?
B:
Yes, that’s why I’m looking for the bus station.
Text 2: On the phone
A:
Hello, is Brad there?
B:
No, he just went out for lunch.
Would you like to leave a message?
A:
Yes, please tell him that Barbara will arrive in Bangkok around 5 pm. He has to pick
her up at the airport and take her to dinner. I booked the table for 7:30 pm, so he
should be there 10 minutes earlier.
B:
Ok, may I have your name please?
A:
I’m Francisco. It’s spelled F-R-A-N-C-I-S-C-O. My number is 075-4870089.
B:
You are Francisco, spelling F-R-A-N-C-I-S-C-O. And your phone is 075-4870089.
A:
You are right!
B:
Alright, I’ll tell him.
A:
Oh! I almost forgot. Can you tell him that he also has to pick me up before heading to
the airport? Probably around 4: 20, otherwise he won’t know who Barbara is.
B:
Yep, I got your message.
A:
Thanks a lot.

106

B:
A:

You’re welcome. Bye.
Bye.

Text 3: Coffee tasting
A:
Would you like to taste a cup of coffee, madam?
B:
Um. I love its smell, I don’t drink coffee though.
A:
Maybe you can get it for your family. It’s Chinese New Year. If you buy more than 200
baht of our product, you will get 10% off to buy other things in this store.
B:
Right, I should buy it for my parents. What coffee have you got here?
A:
We’ve got different kinds of coffee. I’d like to introduce some Brazilian coffee to you. I
think it’s the best coffee in the world. It’s called Bourbon. Please take a sip.
B:
How about this? It looks different from the others.
A:
You’re right. We called it White coffee. It originates from the town of Ipoh, Malaysia.
It’s a drink made from coffee beans roasted in margarine, brewed and then served
with sweetened condensed milk, so it becomes cream-colored.
B:
I’ve seen many American people drink this kind of coffee as well. Is that right?
A:
Yep, but the New Yorkers call it ‘Light coffee’. Actually, it’s just the same concept of
adding milk, cream or whitener to the coffee.
B:
I’ve heard that many fashionable coffee bars now serve ‘coffee art’. They draw leaves,
hearts, and other designs in the top layer of the coffee.
Alright. I’ll buy one of those over there. Actually, my family is not coffee-drinkers,
except my dad. He loves Arabica.
A:
Let me check first. Oh! I think we don’t have it in stock right now. Would you like
anything else instead?
Part II: Lecture
Text 1: Knowledge about Asian society
Today we’re going to talk about Marco Polo, the most famous traveler in all of history.
He was one of the first Europeans to visit China and the Far East. At the age of 17, he left Italy
with his father and uncle. It took them more than three years to cross the mountains and
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deserts of Asia. In the year of 1275, they reached China and the palace of Kublai Khan, the
great emperor. They stayed in China for almost 20 years, as guests of the emperor. He sent
them on many trips around his empire. They were amazed at what they saw. China was a
country far more advanced than Italy or any other country in Europe.
After he returned to Italy, Marco Polo dictated many of his stories to a friend. His
book, Description of the World, became the most popular book in Europe. European people
found it difficult to believe his stories of Chinese people, animals, places, and things. They
were so different from Europe at that time. The following 5 paragraphs are just a few of Marco
Polo’s descriptions.
One, in one area of China, there were black stones. People dug them out of the
mountains. They lit the black stones and they burned very slowly, giving off heat. The people
used these stones to cook and heat their home.
Two, in China there was a great system of highways. These highways had two lanes
paved with stone or brick. Men planted trees every ten feet to keep the sun off of travelers’
heads.
Three, the Chinese people were also very clean. In every town, there were many
public baths. Everyone bathed at least three times a week. Rich families built baths in their
homes and bathed daily.
Four, China was one of the first countries to use paper money. The government made
bills from the bark of a special tree. They signed the money and stamped it with the royal
seal. The people could use this money the same as they could use gold or silver.
Five, he told that he saw a strange animal which lived along the river in the south of
China. The crocodile looked like a large piece of wood and was more than ten feet long. In
the front, it had two small legs. Its eyes were very large. Its mouth was big enough to eat a
man and its teeth were long and sharp.
Most people believed Marco Polo’s stories. But others told him they didn’t believe his
descriptions. He answered that he didn’t tell half of what he saw.
(Foley, H. B. (1994). Now hear this High beginning Listening, Speaking & Pronunciation. Boston: Heinle
& Heinle Publishers.)
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Answer Key English Listening Comprehension Test
Part I: Conversation
Text 1
E. 1. Taxi driver
2. Little India
3. By walk
4. Chinese food court/ Food court
5. By bus
Text 2
F. 1. Brad
2. Francisco
3. 075-4870089
4. Pick up Barbara at the airport around 5
and take her to dinner by 7:30 pm.
5. Pick up Francisco before heading to
the airport around 4:20.
Text 3
G. 1.
2.
3.
4.
5.

d.
b.
d.
a.
a.

D. 1.
2.
3.
4.
5.

T
F
T
T
F

Part II: Lecture
Text 4
H. 1. b.
2. d.
3. c.
4. a.
5. c.
6. b.
7. a.
8. c.
9. c.
10. b.
I.

1. People used black stones for
cooking and heating.
2. There was a great system of
highways.
3. People were very clean.
4. China was one of the first
countries to use paper money.
5. There was a strange animal
called crocodile in the south of
China.

ภาคผนวกที่ 2
แบบสอบถามพืน้ ฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะสัน้ ในประเทศมาเลเซีย
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แบบสอบถาม
“พื้นฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะสั้นในประเทศมาเลเซีย”
กรุณาตอบคําถามทุกขอ (ทัง้ ขอที่ทําเครื่องหมายและขอเขียน) เพื่อเป"นประโยชน%ต&อการพัฒนาการส&งนักศึกษาไปศึกษา
ระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย (จัดทําโดย คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% วิทยาเขตภูเก็ต)

ชื่อ

เพศ

ตอนที่ 1 พื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
1.1 คะแนน TOEIC ล&าสุด: การฟ>ง
การอ&าน

การเขียน

รวม

1.2 ท&านคิดว&า หลังจากกลับจากต&างประเทศแลว ท&านยังสนใจที่จะไปศึกษาในต&างประเทศหรือไม& (กรุณาลงสีดํา
ในช&อง
พรอมอธิบายเพิ่มเติมประกอบเหตุผล)
สนใจ เพราะ
ไม&สนใจ เพราะ
ตอนที่ 2 คุณลักษณะพื้นฐานในการเรียน
2.1 หลังจากกลับจากต/างประเทศ ท/านคิดว/าท/านมีคุณลักษณะของการเรียนภาษาในหัวข2อต/างๆหรือไม/
(กรุณาทําเครื่องหมาย x ในช&องที่เหมาะสมกับท&าน มากที่สุดคือ 5 - นอยที่สุดคือ 1)
คุณลักษณะของนักศึกษา
โดยทั่วไป ท&านชอบวิชาภาษาอังกฤษ
ท&านอยากเรียนวิชาต&างๆเป"นภาษาอังกฤษ
ท&านชอบบรรยากาศการเรียนโดยทั่วไปในต&างประเทศ
ท&านมักมีคําถามในใจเกี่ยวกับเนือ้ หาภาษาอังกฤษที่เรียนอยู&เสมอ
ในขณะฟ>งบรรยาย หากไม&เขาใจท&านจะยกมือถามเมื่อมีโอกาส
ท&านมักเขาหาอาจารย%หลังเลิกเรียน เพื่อพูดคุยซักถามเกี่ยวกับเรื่อง
เรียน และเรื่องต&างๆ
ท&านมักจะทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน

5

4

3

2

1
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ท&านเป"นคนกระตือรือรนในการเรียนรูภาษาใหม&
ท&านมีความกดดันในการเรียนภาษาอังกฤษ
ท&านมักจะคุยกับเพื่อนชาวต&างชาติเมื่อมีโอกาส
ท&านมีความพยายามในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการต&างๆ
เช&น ดูหนัง ฟ>งเพลง
ท&านประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาตามที่ตั้งใจไว
2.2 การใช2ภาษาอังกฤษขณะที่อยู/ในห2องเรียน
2.2.1 ท&านคิดว&า อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการปรับตัวในการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย กรุณาเรียงลําดับความ
ยากที่สุดถึงนอย
ที่สุด (1-7) พรอมทั้งอธิบายประกอบเหตุผล
ความแตกต&างของลักษณะการเรียนในชั้นเรียน
ทักษะการเรียนในชั้นเรียน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ความแตกต&างระหว&างวัฒนธรรม
ที่พัก
การเงิน
อื่นๆ
2.2.2 ท&านคิดว&า ใครช&วยเหลือท&านในการพัฒนาการฟ>งภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2.2.3 ท&านคิดว&า ท&านเขาใจเนือ้ หาที่บรรยายเป"นภาษาอังกฤษในชั้นเรียน มากนอยเพียงใด (กรุณาทํา
เครื่องหมาย O บนตัวเลขเปอร%เซ็นต%ที่ท&านคิดว&าเหมาะสมที่สุด)
10%

20%

30%

60%

70%

80%

40%
90%

2.2.4 หากท&านอยู&ในสถานการณ%ที่ฟ>งบรรยายไม&เขาใจ ท&านจะทําอย&างไร

50%
100%

112

2.2.5 ท&านคิดว&า ท&านมีความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษเมื่ออยู&ในชั้นเรียน มากนอยเพียงใด (กรุณา
ทําเครื่องหมาย x ในช&องที่เหมาะสมกับท&าน มากที่สุดคือ 5 - นอยที่สุดคือ 1 พรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติม หรือแสดง
ตัวอย&างเหตุการณ%)
ความสามารถทาง

5

4

3

2

1

คําอธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงตัวอย&าง

ภาษาอังกฤษ
การออกเสียง
ไวยกรณ%
คําศัพท%
การฟ>ง
การพูด
การอ&าน
การเขียน
2.2.6 ขณะที่เรียนอยู&ในชั้นเรียน ท&านคิดว&ากิจกรรมใดยากที่สุด (กรุณาทําเครื่องหมาย x ในช&องที่เหมาะสมกับ
ท&าน 5 คือมากที่สุด – 1 คือนอยที่สุด พรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงตัวอย&างเหตุการณ%)
กิจกรรม
การฟ>งบรรยาย
การจดบันทึก
การประชุมกลุ&มย&อย
การแสดงความคิดเห็น
การเขียน
การนําเสนอผลงาน
อื่นๆ

5

4

3

2

1

กรุณาอธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงตัวอย&าง
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2.3 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2.3.1 โดยส&วนใหญ& ท&านใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกับใครบาง

2.3.2 ท&านคิดว&า ใครช&วยเหลือท&านในการพัฒนาการฟ>งภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2.3.3 ท&านคิดว&า ท&านมีความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษเมื่ออยู&ในชีวิตประจําวัน มากนอยเพียงใด
เพียงใด (กรุณาทําเครื่องหมาย x ในช&องที่เหมาะสมกับท&าน มากที่สุดคือ 5 - นอยที่สุดคือ 1 พรอมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงตัวอย&างเหตุการณ%)
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ
การออกเสียง

5

4

3

2

1

กรุณาอธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงตัวอย&าง

ไวยกรณ%
คําศัพท%
การฟ>ง
การพูด
การอ&าน
การเขียน
2.3.4 ท&านคิดว&า ท&านเขาใจเนื้อหาภาษาอังกฤษในบทสนทนาชีวิตประจําของท&าน มากนอยเพียงใด (กรุณาทํา
เครื่องหมาย O บนตัวเลขเปอร%เซ็นต%ที่ท&านคิดว&าเหมาะสมที่สุด)
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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ตอนที่ 3 การพัฒนาการฟ=งภาษาอังกฤษด2านสําเนียง
3.1 ท&านคิดว&า สําเนียงมีผลต&อการฟ>งของท&านมากนอยเพียงใด (กรุณาลงสีดําในช&อง
ประกอบเหตุผล)

พรอมอธิบายเพิ่มเติม

มีผลมาก
มีผลนอย
ไม&มีผลเลย
3.2 ท&านคิดว&า ท&านคุนชินกับภาษาอังกฤษสําเนียงใดมากที่สุด กรุณาเขียนเรียงตามลําดับมากที่สุด 1 – นอย
ที่สุด 3
สําเนียงอังกฤษ
สําเนียงมาเลย%

สําเนียงอเมริกัน
อื่นๆ

สําเนียงออสเตรเลีย

สําเนียงไทย

ไม&สามารถจําแนกได

3.3 ท&านคิดว&า ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย% เป"นอย&างไร

3.4 ท&านคิดว&า การที่ท&านสามารถเขาใจหลายสําเนียงได จะเป"นผลดีต&อไปในอนาคตหรือไม& (กรุณาลงสีดําในช&อง
พรอมอธิบายเพิ่มเติมประกอบเหตุผล)
เป"นผลดี
ไม&มีผล

ภาคผนวกที่ 3
แบบทดสอบวัดผลการฟงคําศัพทภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย
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Malaysian English Accent Test: Listen carefully to a list of 20 words in Malaysian
English accent. Write down the words that you hear from the tape and 1) mark √ your
level of listening in each word (Difficult to understand, Understand but unable to write,
and Easy to understand). 2) Mark √ your context dependence of listening in each word
(Understandable without context and Understandable with context).
Example: You will hear

“Happy

- She is very happy to see the movie.”

Part 1: A list of 1-10 words
Level of listening
Word

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Listening and Context Usages

Understandable Understandable
Understand
Difficult to
Easy to
without context
with context
but unable to
understand
understand
write
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Part 2 : A list of 11-20 words
Listening and Context

Level of listening
Word

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Difficult to Understanda
ble without
understand
context

Usages
Understan
dable with
context

Understandab Understanda
le without
ble with
context
context
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Answer Key for Malaysian English Accent Test

Part 1:

Part 2:

1.1 Big

2.1 Cloth

1.2 Point

2.2 Comment

1.3 Time

2.3 Checkbook

1.4 Coin

2.4 Simple

1.5 Thought

2.5 Children

1.6 Prices

2.6 Shorten

1.7 Film

2.7 Talk

1.8 Desk

2.8 Past tense

1.9 Little

2.9 Confirm

1.10 Our

2.10 Ladies
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