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บทคัดย�อ 

 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมุ�งศึกษาผลสัมฤทธิ์ด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป%ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา

หลังจากการไปศึกษาระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย และศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลให�นักศึกษาพัฒนาทักษะด�านการฟ�ง

มากยิ่งข้ึน กลุ�มตัวอย�างคือ นักศึกษาช้ันป%ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร3 วิทยาเขตภูเก็ต ท่ี

ไปศึกษาภาคฤดูร�อน ณ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระยะส้ันเวลา 3 เดือน 15 

วัน จํานวน 11 คน เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลประกอบด�วย แบบทดสอบความสามารถด�านการฟ�งท้ังก�อน

และหลังการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย แบบสอบถามเก่ียวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะส้ันใน

ประเทศมาเลเซีย แบบทดสอบการฟ�งคําศัพท3ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย3 และแบบสอบถามเพื่อใช�ประกอบการ

สัมภาษณ3อาจารย3ผู�สอน ช�วงเวลาของการเก็บข�อมูลแบ�งออกเปKน 3 ช�วง ได�แก� ก�อนนักศึกษาไปต�างประเทศ 

ช�วงเวลาท่ีนักศึกษาเรียนอยู�ในต�างประเทศ และหลังจากการไปต�างประเทศ  

 ผลการวิจัยพบว�า นักศึกษามีพัฒนาการด�านการฟ�งภาษาอังกฤษหลังจากการไปศึกษาระยะส้ันเพิ่มข้ึน 

ซึ่งปรากฏผลจากคะแนนต�างเฉล่ียท่ีการทดสอบหลังการไปต�างประเทศสูงกว�าการทดสอบก�อนไปต�างประเทศ 

3.32 อย�างมีนัยสําคัญระดับ 0.05 ส�วนป�จจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาพบ

ข�อสรุปดังต�อไปน้ี 

1) เกิดจากป�จจัยภายในประกอบด�วยคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษและการปรับตัวของ

นักศึกษา ความม่ันใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา และการรับรู�ในสําเนียงการ

พูด 

2) เกิดจากป�จจัยภายนอกประกอบด�วยลักษณะการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย คุณลักษณะของ

อาจารย3ผู�สอน และเจตคติของอาจารย3ผู�สอนท่ีมีต�อนักศึกษา 
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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.    
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยในคร้ังน้ีสําเร็จลุล�วงไปได�ด�วยดี เน่ืองจากได�รับคําแนะนําแนวคิดท่ีดีจากอาจารย"ท่ีปรึกษา รอง

ศาสตราจารย" ดร.บุญเรือง ช่ืนสุวิมล รวมถึงอาจารย"ผู�เช่ียวชาญทางด�านภาษาศาสตร"ประยุกต" คือ ดร.เข็มทอง 

สินวงศ"สุวัฒน" และดร.สุดากาญจน" ป1ทมดิลก ท่ีให�คําปรึกษา คอยให�คําแนะนํา และช้ีแนะแนวทางการออกแบบ

ข�อสอบและหลักการเขียนงานวิจัย ผู�วิจัยรู�สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย"ทุกท�านเป5นอย�างยิ่ง และ

ขอขอบพระคุณเป5นอย�างสูงไว� ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณกองทุนวิจัยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" วิทยาเขตภูเก็ตท่ีให�ความ

ไว�วางใจผลิตงานวิจัยฉบับน้ีโดยให�การสนับสนุนทุนอุดหนุน รวมถึงผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เช่ียวชาญท่ีสละเวลาในการ

ช�วยตรวจทานแก�ไขข�อบกพร�อง ตรวจทานความถูกต�องของภาษา และพิจารณาความเท่ียงตรงของเน้ือหาใน

เคร่ืองมือท่ีใช�ในงานวิจัย 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย"ทุกท�าน ณ มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia เมืองปFนัง ประเทศ

มาเลเซียท่ีให�การสนับสนุนในการให�ข�อมูลท่ีเป5นประโยชน"เก่ียวกับนักศึกษา ให�คําแนะนําวิธีการเก็บข�อมูล

ภาคสนาม และการเอ้ือเฟIJอส่ิงอํานวยความสะดวกต�างๆในขณะท่ีอยู�ในมหาวิทยาลัย เช�น การอนุญาตให�เข�าใช�

ห�องสมุด การจัดสถานท่ีทํางาน และการจัดหาท่ีพักอย�างเหมาะสม เป5นต�น นอกจากน้ี ต�องขอบคุณนักศึกษาช้ัน

ปFท่ี 2 สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" วิทยาเขตภูเก็ต ท่ีให�ความร�วมมือในการเป5นนักศึกษากลุ�ม

ตัวอย�างและให�ข�อมูลท่ีเป5นประโยชน"ต�อการพัฒนาการศึกษาในต�างประเทศต�อไป 

สุดท�ายน้ี ขอขอบพระคุณคุณพ�อคุณแม� เพื่อน พี่น�อง ท่ีคอยให�กําลังใจและช�วยเหลือให�คําปรึกษาจน

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็วลุล�วงไปได�ด�วยดี 

 

ณิชา โตวรรณเกษม 
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หน�า 

 
ตารางท่ี 10 ตารางแสดงคะแนนค3าเฉล่ีย (ค3า X) และ ค3า SD เก่ียวกับความไม3ม่ันใจ 

ในการเข�าร3วมกิจกรรมในช้ันเรียนของนักศึกษาในระหว3างการศึกษาระยะส้ัน  
ณ ประเทศมาเลเซีย               53 

ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลความเข�าใจเน้ือหาของการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวันของนักศึกษากลุ3มตัวอย3างท่ังหมด โดยมีผลร�อยละ 
ท่ีประเมินตนเองเปGนรายบุคคล (เร่ิมต�นตั้งแต3ร�อยละ 10 – ร�อยละ 100)  
และค3าเฉล่ียร�อยละของท้ังหมด              54 

ตารางท่ี 12 ตารางแสดงคะแนนค3าเฉล่ีย (ค3า X) และ SD เก่ียวกับความม่ันใจ 
ในความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะทางภาษาอังกฤษเม่ืออยู3 
นอกช้ันเรียน หรือในชีวิตประจําวันของนักศึกษาในระหว3างการศึกษา 
ระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย              55 

ตารางท่ี 13 แสดงผลการทดสอบการฟ$งคําศัพท�ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย�  
ประกอบด�วยข�อมูลคะแนนส3วนท่ี 1 คะแนนส3วนท่ี 2 ผลรวมของคะแนน 
ท้ังสองส3วน และการคิดเปGนจํานวนร�อยละ            57 

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีมีความสามารถฟ$งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย� 
และเขียนตามคําบอกชุดท่ี 1 โดยผลจะแสดงท้ังจํานวนนักศึกษาท่ีตอบถูก  
จํานวนนักศึกษาท่ีสะกดคําผิด และจํานวนนักศึกษาท่ีตอบผิด          58 

ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีมีความสามารถฟ$งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย� 
และเขียนตามคําบอกชุดท่ี 2 โดยผลจะแสดงท้ังจํานวนนักศึกษาท่ีตอบถูก  
จํานวนนักศึกษาท่ีสะกดคําผิด และจํานวนนักศึกษาท่ีตอบผิด          60 

ตารางท่ี 16 ตารางแสดงความคุ�นชินในการฟ$งภาษาอังกฤษสําเนียงต3างๆ โดยเรียง 
ลําดับจากง3ายท่ีสุดจนถึงยากท่ีสุด (ลําดับท่ี 1-3) จํานวนนักศึกษาท่ีเลือกตอบ 
ในแต3ละลักษณะมากท่ีสุด และการคิดเปGนจํานวนร�อยละ          63 
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สารบัญแผนภูมิ 

     หน�า 

แผนภูมิท่ี 1 ไดอะแกรมแสดงกระบวนการฟ�ง 3 ข้ันตอน คือการรับรู�  

การวิเคราะห$คําในประโยค และการนําไปใช�ประโยชน$  

(Perception, parsing, and utilization)              11 

แผนภูมิท่ี 2 ป�จจัยสAงผลตAอความสามารถด�านการฟ�งภาษาอังกฤษ             19 

 



บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป	นมาและความสําคัญของป�ญหา 

ภาษาอังกฤษถือเป	นภาษาท่ีได#รับการยอมรับว'าใช#เพื่อการส่ือสารมากท่ีสุดในโลก และในป�จจุบัน 

จํานวนประชากรท่ีสามารถพูดภาษาดังกล'าวมีแนวโน#มว'าจะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ (Burt, 2005) เมื่อกล'าวถึง

ภาษาอังกฤษมาตรฐานจะพบว'า ในสมัยหน่ึง มีเพียงสองประเทศท่ีได#รับการยอมรับว'าเป	นแม'แบบในการพูดหรือ

การเรียนภาษาคือ ภาษาอังกฤษสําเนียงอังกฤษและสําเนียงอเมริกัน แต'ในป�จจุบันความคิดเหล'าน้ันได#เปล่ียนไป 

บาวเออร@ (Bouer, 2002) ได#กล'าวไว#ว'าภาษาอังกฤษท่ีใช#ในป�จจุบันเป	นภาษาอังกฤษนานาชาติ   ซึ่งขยายการใช#

ในวงท่ีกว#างข้ึน ผู#พูดหรือผู#เรียนภาษาอังกฤษเกิดความรู#สึกยอมรับลักษณะภาษาท่ีใช#ดังกล'าวว'าเป	นภาษา

มาตรฐานของแต'ละท#องถ่ิน ตัวอย'างเช'น ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย นิวซีแลนด@ และแคนาดา  ซ่ึงถือเป	น

ประเทศท่ีใช#ภาษาอังกฤษเป	นภาษาราชการและภาษาประจําชาติ นอกจากน้ี คาชู (Kachu, 1992) ช้ีให#เห็นว'า 

นอกจากประเทศดังกล'าวท่ีเป	นกลุ'มคนวงในท่ีใช#ภาษาอังกฤษ (Inner Circle) แล#ว ยังมีหลายประเทศในโลกท่ีมี

ความเก่ียวข#องกับภาษาอังกฤษในสถานะท่ีเคยเป	นอาณานิคม หรือกลุ'มคนวงนอก (Outer Circle) ส'งผลให# 

ถึงแม#ว'าคนในชาติจะมีภาษาถ่ินเป	นภาษาประจําชาติ  แต'ก็ยังกําหนดนโยบายให#ภาษาอังกฤษเป	นภาษาราชการ

หรือภาษาท่ีมีความสําคัญคู'ขนานกันไป เช'น  ประเทศสิงคโปร@ ประเทศอินเดีย ประเทศฟSลิปปSนส@ รวมถึงประเทศ

มาเลเซีย เป	นต#น ดังท่ี โลเวนเบิร@ก (Lowenburg, 1991) ได#กล'าวว'า เหตุผลท่ีประชากรส'วนใหญ'ในชาติมองว'า 

ภาษาอังกฤษเป	นภาษาท่ีสองหรือเป	นภาษาท่ีมีสถานะเทียบเท'ากับภาษาถ่ินของตน อาจเป	นเพราะพวกเขามี

ทัศนคติในแง'บวกและยอมรับว'าเป	นภาษาท่ีมีศักด์ิศรี (Prestige language) หากใครสามารถพูดได#จะถือว'าเป	น

กลุ'มคนชนช้ันสูงในสังคม (Elite) หรือท่ีเรียกว'ากลุ'มคนท่ีมีความรู# (knowledgeable people)  

ค'านิยมในการเรียนภาษาอังกฤษในป�จจุบัน เป	นกระแสสังคมท่ีช้ีให#เห็นว'า ประชากรโลกเร่ิมตื่นตัวกับ

การเรียนภาษาท่ีสองมากยิ่งข้ึน แม#แต'ประเทศต'างๆในยุโรปท่ีมีอิทธิพลต'อสังคม  เช'น ประเทศฝร่ังเศส และ

ประเทศเยอรมัน ยังสนับสนุนให#มีสถาบันเอกชนสอนภาษาตามหัวเมืองใหญ'ต'างๆ รวมถึงให#มีการใช#

ภาษาอังกฤษเป	นภาษาในการสอนวิชาเน้ือหาต'างๆในมหาวิทยาลัยช้ันนํา (Dickson and Cumming, 1996) 
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ประเทศในกลุ'มเอเชียก็เช'นเดียวกัน โดยเฉพาะประเทศท่ีได#รับอิทธิผลทางด#านระบบการศึกษาจากประเทศ

อังกฤษ ตัวอย'างเช'น เกรดดอล (Graddol, 2000) ได#ยกกรณีศึกษาของประเทศมาเลเซียท่ีน'าสนใจเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนแบบยกระดับมาตรฐานให#เทียบเท'ากับมหาวิทยาลัยในประเทศเจ#าของภาษา โดยให#มีการ

จัดหลักสูตรร'วมกัน (Twinning agreements) ในเร่ืองการพัฒนาบุคลากรด#านการใช#ส่ือในการสอนภาษาอังกฤษ 

การจัดการระบบการศึกษา และความนิยมของนักศึกษาต'างชาติท่ีเข#ามาเรียนภาษาอังกฤษท่ีมีจํานวนมหาศาลใน

แต'ละปh  

เมื่ อพิจารณาโครงสร# างหลักสูตรนานาชาติของสาขาไทยศึกษา คณะ วิ เทศศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@ วิทยาเขตภูเก็ต เห็นว'าเป	นหลักสูตรท่ีกําลังเตรียมพร#อมสําหรับการเข#าสู'ประชาคม

อาเซียน ดังน้ันการเรียนภาษาอังกฤษในห#องเรียนจึงไม'ได#จํากัดอยู'ในบริบทของการเรียนกับเจ#าของภาษาเพียง

อย'างเดียว ส่ิงท่ีนักศึกษาควรจะทําความเข#าใจและเรียนรู#คือภาษาอังกฤษในเอเซีย (Asian English) นอกจากน้ี 

ช'วงระหว'างปSดเทอมภาคฤดูร#อน นักศึกษาสาขาดังกล'าวทุกช้ันปhจะได#มีโอกาสไปเรียนในช้ันเรียนของ

มหาวิทยาลัยต'างประเทศท่ีได#ทําข#อตกลงความร'วมมือด#านการศึกษา ได#แก' มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 

ประเทศมาเลเซีย และประเทศเกาหลี โดยเน้ือหาวิชาจะเก่ียวข#องกับประวัติศาสตร@ ศิลปวัฒนธรรม สังคม และ

ภาษาในอาเซียน รวมถึงการได#ทัศนศึกษายังสถานท่ีสําคัญต'างๆ เพื่อเปSดโลกทัศน@และสร#างเสริมประสบการณ@

จากการได#สัมผัสวิถีชีวิตความเป	นอยู'ของประชากรในประเทศน้ันๆ 

งานวิจัยน้ีจึงมีความสนใจศึกษาความสามารถของนักศึกษาช้ันปhท่ี 2 สาขาไทยศึกษา ในด#านทักษะการ

ฟ�ง ซ่ึงถือเป	นทักษะแรกท่ีสําคัญต'อการเรียนภาษาท่ีสองและเป	นทักษะท่ีจะนําไปสู'การเรียนรู#ทักษะการส่ือสาร

อ่ืนๆต'อไป คือ การพูด การอ'าน และการเขียน โดยปhการศึกษา 2554 นักศึกษากลุ'มน้ีได#จัดให#ไปศึกษาระยะส้ันท่ี

มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia รัฐปhนัง ประเทศมาเลเซีย เป	นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 15 วัน 

พื้นท่ีดังกล'าวจัดว'ามีความหลายหลายทางด#านสังคม วัฒนธรรม และภาษา ซึ่งมีท้ังชุมชนชาวมาเลเซียเช้ือสาย

มาเลย@ เช้ือสายจีน และเช้ือสายอินเดีย ดังน้ัน ภาษาท่ีใช#ส่ือสารกันจึงมีการสลับและการผสม (Code-switching 

and Code-mixing) เมื่อผู#พูดมีการสนทนากันระหว'างเช้ือชาติเป	นภาษาอังกฤษ ภายในประโยคอาจจะพบว'ามี 

4 ภาษา คือ ภาษามาเลย@ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ (ในบางคร้ังก็อาจจะได#ยินภาษาทมิฬ) โดยโครงสร#าง

ประโยคและคําศัพท@ (เช'น การเติมคําว'า lah ท#ายประโยค) จะมีลักษณะพิเศษท่ีเป	นเอกลักษณ@ประจําถ่ินท่ี

แตกต'างจากถ่ินอ่ืนๆในประเทศมาเลเซีย ส่ิงท่ีเห็นได#ชัดอีกอย'างหน่ึงคือ การออกเสียงท่ีต'างจากสําเนียงเจ#าของ

SAMSUNG
Sticky Note
เคาะ space 1 ครั้ง
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ภาษา แสดงถึงอิทธิพลของภาษาแม'ท่ีมีต'อภาษาท่ีอังกฤษ ปรากฎในรูปแบบการใช#เสียงส้ัน (Rajadurai, 2006)  

ซึ่งเป	นกลวิธีหน่ึงในการส่ือสารท่ีเรียกว'า การแทรกแซงภาษา (Linguistic interference) 

จากการสํารวจในช้ันเรียนข#างต#นพบว'า พื้นฐานด#านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ'มดังกล'าวอยู'

ในระดับค'อนข#างตํ่าถึงปานกลาง1 หากจะตีความลําดับข้ันของการฟ�งโดยใช#หลักเกณฑ@อ#างจาก อซิส (Aziz, 

2006) โดยมองว'า หากนักศึกษาอยู'ในข้ันท่ีสามารถรู#ว'าผู#พูดกล'าวว'าอย'างไร ก็ควรอยู'ในข้ันได#ยินหรือรับรู# แต'ยัง

ไม'สามารถนําไปคิดต'อยอดความรู#จากท่ีฟ�ง และตัดสินหรือวิเคราะห@ว'าส่ิงท่ีผู#พูดกล'าวน้ันเป	นข#อมูลจริงหรือเท็จ

อย'างไร ดังน้ัน จึงเป	นการยากต'อนักศึกษาในการเรียนวิชาในห#องเรียนท่ีใช#ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาเน้ือหาวิชา

ต'างๆ โดยเฉพาะในบริบทท่ีเป	นสําเนียงท่ีไม'คุ#นชินอย'างภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช#ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

ท่ีต#องส่ือสารกับชาวมาเลเซีย  

จากเหตุผลท่ีกล'าวมาในข#างต#น จึงทําให#ผู#วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความสามารถด#านการฟ�ง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา หลังจากท่ีได#ไปศึกษาในประเทศท่ีใช#ภาษาอังกฤษเป	นภาษาท่ีสอง โดยเป	นงานวิจัยท่ี

เน#นการศึกษาความสําคัญของการเรียนในต'างประเทศหรือในบริบทท่ีมีวัฒนธรรมการใช#ชีวิตและการศึกษาท่ี

แตกต'างจากส่ิงแวดล#อมเดิมท่ีนักศึกษาท่ีเคยอยู' ความน'าสนใจของบริบทน้ีคือ นักศึกษาไปเรียนในประเทศท่ีใช#

ภาษาอังกฤษเป	นภาษาท่ีสอง (English as a second language) ดังน้ัน ผลลัพธ@งานวิจัยในด#านพัฒนาการทาง

ภาษาจึงมีความแตกต'างจากการงานวิจัยอ่ืนๆท่ีทําการศึกษาในบริบทของการใช#ภาษาอังกฤษเป	นภาษาประจํา

ชาติ ซ่ึงผ'านกระบวนการวิเคราะห@เหตุป�จจัยต'างๆท่ีมีผลต'อศักยภาพการเรียนรู#ของนักศึกษา รวมถึงการศึกษา

วิธีการเรียนการสอนวิชาต'างๆในประเทศมาเลเซีย ฉะน้ันการศึกษางานวิจัยท่ีผ'านมาเก่ียวกับการศึกษาใน

ต'างประเทศกับการพัฒนาทางภาษาของผู#เรียนและทฤษฎีด#านการฟ�งภาษาท่ีสอง จึงเป	นประเด็นหลักในการทํา

วิจัยในคร้ังน้ี  

 

 

 

 

 

                                                           
1 อา้งจากผลการสอบโทอิค (TOEIC) ล่าสุดของนกัศึกษากลุ่มดงักล่าว คะแนนการฟังภาษาองักฤษอยูร่ะหวา่ง 250 – 330 คะแนน  

LENOVO
Sticky Note
- เนื้อหาในวรรคนี้ ไม่ relate กับข้อความด้านบน (Linguistic interference) หรือ เหตุผลด้านล่าง - ตัดออกแล้วย้ายไปในส่วนของ Discussion

LENOVO
Highlight
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1.2 วัตถุประสงค@ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปhท่ี 2 สาขาไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@  ท้ังก'อนและหลังการไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย 

1.2.2 เพื่อวิเคราะห@ป�จจัยต'างๆท่ีส'งผลต'อการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปhท่ี 2 สาขาไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร@  

 

1.3 คําถามท่ีใช#ในการวิจัย 

1.3.1 การส'งนักศึกษาช้ันปhท่ี 2 สาขาไทยศึกษา ไปเรียนระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย จะทําให#นักศึกษา

พฒันาการฟ�งภาษาอังกฤษได#หรือไม' หากนักศึกษามีการพัฒนา นักศึกษาพัฒนาในระดับใด 

1.3.2 ป�จจัยใดบ#างท่ีส'งผลให#นักศึกษามีความสามารถในการฟ�งภาษาอังกฤษ ในระหว'างท่ีศึกษาใน

ประเทศมาเลเซีย 

 

1.4 ประโยชน@ท่ีคาดว'าจะได#รับ 

1.4.1 เพื่อเป	นแนวทางในการศึกษาความสําคัญของการเรียนในต'างประเทศกับการพัฒนาด#านการฟ�ง

ภาษาอังกฤษ 

1.4.2 เพื่อเป	นข#อมูลในการเตรียมพร#อมให#แก'นักศึกษาในรุ'นต'อไป 

 

1.5 นิยามศัพท@เฉพาะ 

คําต'างๆต'อไปน้ี เป	นคําท่ีใช#ในงานวิจัยเพื่อประกอบการอธิบาย ได#แก' 

1.5.1 ความสามารถด#านการฟ�ง หมายถึง กระบวนการรับรู#ความหมายจากเสียงท่ีได#ยิน ท้ังน้ีโดยผ'าน

ข้ันตอนของการรับสาร ติดตามเร่ืองราว เข#าใจสาร และสามารถจับใจความสําคัญของสาร ท่ีผู#ฟ�งควรแสดง

ปฏิกิริยา ตอบสนองอย'างใดอย'างหน่ึง เช'น มีความคิดคล#อยตามหรือโต#แย#ง เป	นต#น (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2551: 89) 

1.5.2 ภาษาอังกฤษ ในงานวิจัยน้ีหมายถึงภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติท่ีใช#ส่ือสารโดยเจ#าของภาษา 

เช'น ชาวอังกฤษ ชาวอเมริกัน หรือชาวออสเตรเลีย เป	นต#น และผู#ท่ีไม'ใช'เจ#าของภาษา ได#แก' ภาษาอังกฤษโดย

SAMSUNG
Highlight

SAMSUNG
Highlight

SAMSUNG
Sticky Note
Justified (throughout)
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ชาวจีน ชาวมาเลเซีย หรือชาวแอฟริกาใต# เป	นต#น ซึ่งลักษณะของภาษาจะมีความหลากหลายทางการออกเสียง 

การใช#คําศัพท@ การสร#างประโยค และการแปลความหมาย 

1.5.3 การจัดการเรียนระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย หมายถึง ลักษณะการส'งนักศึกษาไปเรียน ณ 

มหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia เมืองปhนัง ประเทศมาเลเซีย ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 15 วัน 

โดยนักศึกษากลุ'มดังกล'าวได#เข#าเรียนวิชาต'างๆตามปกติร'วมกับนักศึกษาชาวมาเลเซียและชาวต'างชาติ  

 

 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาความสามารถด�านการฟ�งของนักศึกษาช้ันป�ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา โดยวิธีการจัดการเรียน

ระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย ในคร้ังน้ี ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีต0างๆ รวมถึง

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยนําเสนอหัวข�อดังน้ี 

2.1 การเรียนภาษากับการฟ�ง 

2.1.1 ความหมายของการฟ�ง 

2.1.2 ความสําคัญของการเรียนภาษากับการฟ�ง 

2.1.3 ลักษณะการเรียนภาษากับการฟ�ง 

2.1.4 ป�จจัยท่ีส0งผลต0อการพัฒนาด�านการฟ�ง 

2.2 การศึกษาในต0างประเทศ 

2.2.1 ลักษณะการศึกษาในต0างประเทศ 

2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในต0างประเทศ 

2.3 ลักษณะท่ัวไปของประเทศมาเลเซีย 

2.3.1 ประวัติศาสตร=ท่ีเช่ือมโยงกับการศึกษาในประเทศมาเลเซีย 

2.3.2 ระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซีย 

2.3.3 สถานะของภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซีย 

2.3.4 ลักษณะภาษาอังกฤษแบบมาเลเซีย 
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2.1 การเรียนภาษากับการฟ�ง (Listening and Language Learning) 

2.1.1 ความหมายของการฟ�ง 

หากกล0าวถึงการฟ�งโดยท่ัวไป วิดโดวสัน (Widdowson, 1978) ได�นิยามการฟ�ง (Listening) 

ว0าเปTนการรับรู�ท่ีไม0เพียงแค0ได�รับสัญญาณเพื่อเข�าใจประโยคท่ีได�ยิน (Hearing) เท0าน้ัน แต0ท้ังน้ี ผู�ฟ�งจะต�อง

สามารถรู�ว0าประโยคหน่ึงท่ีได�ยิน จะใช�ในการสัมพันธ=กับประโยคท่ีมีการพูดกันในการโต�ตอบอย0างไร จะเห็นได�ว0า 

ลักษณะความสามารถของการฟ�งในลักษณะน้ี จะมีความซับซ�อนและใช�ทักษะในการฝXกฝนมาก ส0วนคณาจารย=

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ=ราชวิทยาลัย (2551) ได�กล0าวถึงลักษณะการฟ�งโดยท่ัวไปว0า พื้นฐานทางการฟ�ง

ภาษาใดๆก็ตามข้ันแรกจะเปTนข้ันได�ยิน ข้ันแยกลักษณะภาษาและใจความ และข้ันยอมรับเพื่อส่ือความหมายใน

การใช�ภาษาเพื่อการส่ือสารซึ่งกันและกัน ส0วนข้ันท่ีสูงข้ึนไปอย0างข้ันตีความ ข้ันเข�าใจ และข้ันเช่ือน้ันอาจจะ

เกิดข้ึนได�ในบางคร้ังท่ีนักศึกษารู�สึกว0าส่ิงท่ีได�ฟ�งเปTนเร่ืองท่ีเข�าใจในภาษาไทย (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2534) ได�

อธิบายว0าทักษะการฟ�งเปTนทักษะท่ีอาศัยการวิเคราะห=และการตีความส่ิงท่ีได�ยินเพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การส่ือสาร 

2.1.2 ความสําคัญของการเรียนภาษากับการฟ�ง 

การฟ�งมีความสําคัญมากในการเรียนภาษา เพราะเปTนส0วนท่ีรับข�อมูลทางโสตประสาทข้ัน

พื้นฐานของการพัฒนาทักษะทางภาษา (Wills, 2009)  และเปTนการเพิ่มความม่ันใจให�แก0ผู�เรียนภาษาในการ

โต�ตอบส่ือสาร โกห= (Goh, 1997) เช่ือว0า ผู�เรียนภาษาท่ีสองจะมีอภิป�ญญาในการตื่นตัว (Metacognitive 

awareness) ต0อการเรียนภาษาท่ีซับซ�อนและต0างกันไป ซ่ึงวิธีการอธิบายระบบความคิดดังกล0าว จะต�องให�

ผู�เรียนเปTนผู�ให�ข�อมูลโดยตรง โกห=จึงศึกษาความตื่นตัวด�านการฟ�งของชาวจีนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปTนเวลา 6 

เดือน ในประเทศสิงคโปร= โดยให�ผู�เรียนกลุ0มดังกล0าวเขียนไดอาร่ีเก่ียวกับความรู�สึกท่ีเรียนภาษาในด�านการฟ�ง 

และวิธีการฝXกการฟ�งหลังเลิกเรียน การวิเคราะห=ข�อมูลจะใช�วิธีการสรุปจากไดอาร่ี และแยกประเภทของข�อมูดังก

ล0าว ในรูปแบบการวิเคราะห=ของ Wenden (1987) ซึ่งแบ0งออกเปTน 3 ประเภท คือ Personal knowledge 

Task knowledge และ Strategic knowledge จากงานวิจัยดังกล0าว ข�อดีของการเขียนไดอาร่ี คือ ผู�เรียน

สามารถบรรยายความรู�สึกนึกคิดของตนเองต0อประสบการณ=ด�านการฟ�งภาษาอังกฤษ จึงทําให�เราเข�าใจระบบ

ความคิดและความต�องการของผู�เรียนในการเรียนภาษาได�อย0างแท�จริง  
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2.1.3 ลักษณะของการเรียนภาษากับการฟ�ง 

ทักษะการฟ�งของผู�เรียนภาษาสามารถแบ0งระดับข้ันออกเปTน 5 ระดับ (Valette and Disick, 1972) 

คือ  

1) ระดับข้ันทักษะกลไก (Mechanical skills)  เปTนระดับท่ีผู�ฟ�งได�รับข�อความท่ีไม0เข�าใจใน

ความหมาย แต0จะสามารถสังเกตวิธีการออกเสียงท่ีเน�นหนัก (Stress) ระดับเสียงข้ึนลง (Intonation) ได�  

2) ระดับข้ันความรู� (Knowledge) ในระดับน้ีผู�ฟ�งสามาตรเข�าใจความหมายของคําและประโยคได� 

สามารถทําตามคําส่ังท่ีเคยชิน รวมถึงจับคู0ประโยคกับรูปภาพท่ีมีความสัมพันธ=กัน พร�อมท้ังเลือกประโยคท่ีมี

ความหมายตรงกับประโยคในภาษาต0างประเทศได� 

3) ระดับข้ันถ0ายโอน (Transfer) เปTนระดับท่ีผู�สามารถเข�าคําศัพท=และประโยคท่ีแต0งข้ึนมาใหม0 โดย

ใช�ความรู�ท่ีเรียนมาแล�ว ตอบคําถามได�ว0าส่ิงท่ีฟ�งน้ันผิดหรือถูก หรือเลือกข�อความท่ีถูกต�องและเหมาะสมเพื่อ

ตอบคําถามและข�อความในประโยคได� พร�อมสามารถฟ�งเข�าใจประโยคยาวๆหลายประโยคได�หรือบทความส้ันๆ

ได� 

4) ระดับข้ันส่ือสาร (Communication) ในระดับดังกล0าวผู�ฟ�งสามารถเข�าใจในระดับการส่ือสารท่ี

กว�างข้ึน คือฟ�งคําส่ังและสามารถอธิบายเปTนภาษาต0างประเทศให�แก0ผู�อ่ืนฟ�งได� เม่ือใดท่ีต�องส่ือสารและพบกับ

คําศํพท=ใหม0ๆโดยเดาความจากพื้นฐานความรู�เดิม โดยท่ัวไปผู�ฟ�งท่ีอยู0ในระดับน้ีจะสามารถฟ�งเจ�าของภาษา

ส่ือสารในรายการวิทยุและโทรทัศน=ได�  

5) ระดับข้ันวิเคราะห=วิจารณ= (Criticism) เปTนระดับการฟ�งข้ันสูงท่ีผู�ฟ�งสามารถเข�าใจข�อความจน

สามารถวิเคราะห=สารได� รวมถึงมีความสามารถในการแยกแยะเสียงทางภาษาศาสตร=ได� เช0น การวิเคราะห=

มาตรฐานของภาษาท่ีพูดได�ว0าเปTนภาษาระดับใด หรือเปTนภาษาถ่ินใด เข�าใจความหมายของคําพูดจากการฟ�ง

ระดับเสียงสูง-ต่ําท่ีแตกต0างกันได� รวมถึงอธิบายความรู�สึกของผู�พูดจากนํ้าเสียงและอารมณ=ท่ีแสดงออกทางคําพูด 
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แวนเดอร=ก๊ิฟและโกห=  (Vandergrift & Goh, 2012) ได�ศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวกับกระบวนการรับรู�

และทักษะของการฟ�งเพื่อความเข�าใจของกลุ0มผู�ฟ�งภาษาท่ีสอง พบว0า กระบวนการดังกล0าวมีความซับซ�อนในเชิง

การประมวลผลของสมอง ก0อนทําความเข�าใจผู�เรียนเก่ียวกับทักษะการฟ�ง ส่ิงท่ีผู�สอนควรตระหนักและให�

ความสําคัญคือ กระบวนคิดหรือรับรู�ท่ีมีความเก่ียวข�องกับการฟ�งของผู�เรียนภาษาท่ีสอง ซ่ึงมีความแตกต0างจาก

การฟ�งภาษาแม0หรือภาษาท่ีหน่ึง ด�วยเพราะความเคยชินในภาษาท่ีฟ�งมาตลอดชีวิต จนแทบจะไม0ต�องใช�ความ

พยายามในการคิดและวิเคราะห=ประโยคท่ีผ0านหูเข�ามา แต0สําหรับภาษาท่ีสอง ผู�สอนจําเปTนจะต�องทําความเข�าใจ

ผู�เรียนเก่ียวกับกระบวนการรับรู� ดังน้ี 

1) กระบวนการรับรู�จากบนลงล0าง และจากล0างข้ึนบน (Top-down and bottom-up 

processing) เปTนกระบวนการเข�าใจทักษะการฟ�งข้ันพื้นฐาน โดยเร่ิมจากกระบวนการล0างข้ึนบน เปTนการ

ลักษณะการฟ�งโดยการแยกหน0วยเสียงต0างๆเพื่อแปลความหมายและตีความข�อความเหล0าน้ัน ซึ่งผู�ฟ�งจําเปTน

จะต�องอาศัยความรู�เก่ียวกับหน0วยเสียง และ suprasegmental ของภาษาท่ีสอง เม่ือผู�เรียนส่ังสมกระบวนการ

เรียนรู�ดังกล0าว เขาก็จะสามารถเข�าใจความหมายของประโยค และกลุ0มประโยคท่ีซับซ�อนในบทสนทนาได�มากข้ึน 

ส0วนกระบวนการจากบนลงล0าง ผู�เรียนจะอาศัยประสบการณ=การเรียนรู�จากบริบทท่ีได�ส่ังสมมาตีความข0าวสาร 

โดยจุดเร่ิมต�นของการเข�าใจข�อความ ผู�ฟ�งจะอาศัยความรู�จากกิจกรรมท่ีเกิดจากการทดลอง ความรู�ท่ีได�มาจาก

ประสบการณ=ของตนเอง ความรู�ทาง pragmatic ความรู�ทางวัฒนธรรมเก่ียวกับภาษาท่ีสอง และความรู�จาก 

discourse ซึ่งความรู�เหล0าน้ีเกิดจาก ความทรงจําอันยาวนานของผู�เรียนท่ีมีการบันทึกและจดจํามาตลอดชีวิต 

2) กระบวนการท่ีถูกควบคุมและเปTนไปโดยอัตโนมัติ (Controlled and automatic processing) 

เปTนกระบวนท่ีเช่ือมโยงกับกระบวนการรับรู�จากบนลงล0าง และจากล0างข้ึนบน ซึ่งอธิบายลักษณะของการทํางาน

ระบบการฟ�งของมนุษย=ว0า หากผู�ฟ�งมีความสามารถทางภาษาท่ีสองมาก และมีความคุ�นชินกับเน้ือหาของข�อมูล 

ผู�ฟ�งอาจไม0ต�องใช�ความพยายามในการฟ�งมาก (เปTนระบบการทํางานคล�ายกับการฟ�งภาษาท่ีหน่ึง) ซึ่งเปTนการฟ�ง

ท่ีเข�าใจได�โดยอัตโนมัติ (Automatic processing) อันเกิดจากพฤติกรรมการฝXกฝนทักษะการฟ�งอยู0บ0อยๆ คล�าย

กับการฝXกฝนทักษะอ่ืนๆทางภาษา ในทางตรงกันข�าม หากผู�ฟ�งยังต�องอาศัยความตั้งใจมากในการฟ�ง และไม0มี

ความ 

3) การรับรู� การวิเคราะห=คําในประโยค และการนําไปใช�ประโยชน= (Perception, parsing, and 

utilization) เปTนลักษณะการแบ0งกระบวนการฟ�งออกเปTน 3 ข้ันตอน โดยต�องเร่ิมท่ีการผ0านกระบวนการของ
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ความรับรู�ในส่ิงท่ีได�ยิน ซ่ึงผู�เรียนจะต�องมีความตั้งใจในการฟ�งในเสียงท่ีได�ยินเปTนอย0างมาก และเก็บข�อมูลของ

เสียงน้ันในความทรงจําจากเสียงสะท�อนในหู (Echoic memory) แต0ด�วยข�อจํากัดของความทรงจําท่ีมีไม0มากนัก 

จึงทําให�ผู�ฟ�งต�องเลือกฟ�งเฉพาะในส0วนท่ีสําคัญๆ ส0วนท่ีเหลือก็จะถูกลืมเลือนไป ในการท่ีจะเข�าใจความหมายของ

เสียงท่ีได�ยิน สมองของผู�ฟ�งก็จะส0งข�อมูลจากความทรงจําจากเสียงสะท�อนไปยังกระบวนการฟ�งท่ีสอง คือ การ

วิเคราะห=คําในประโยค โดยผู�ฟ�งจะผูกความหมายของคําท่ีได�ยินจากความทรงจําส้ันๆ เพื่อสร�างเปTนภาพตัวแทน

ในสมอง ข�อมูลท่ีมีความน้ีจะถูกนําไปเก็บไว�ในความทรงจําส้ันๆ (Short-term memory) และในส0วนสุดท�ายคือ

การนําไปใช�ประโยชน= ความรู�ท่ีมีของผู�ฟ�งจะถูกนํามารวมกับสารท่ีได�รับ และถ�าท้ังสองข�อมูลสามารถเข�ากันได�ดี 

ผู�ฟ�งก็จะเกิดความเข�าใจในเร่ืองท่ีฟ�ง และกระบวนการฟ�งท้ัง 3 ข้ันตอนน้ีจะเกิดข้ึนซ้ําๆจนกลายเปTนวงจร

ย�อนกลับไปกลับมา 

4) การรับรู�ในรูปแบบของอภิป�ญญา (Metacognition) เปTนพฤติกรรมของผู�เรียนท่ีอาศัยความตั้งใจ

มากในการฟ�งประโยคต0างๆ ซ่ึงการเรียนรู�วิธีการฟ�งอย0างเข�าใจจะเกิดข้ึนจากตัวผู�เรียนเรียนรู�ด�วยตนเองด�วย

กลวิธีต0างๆ เช0น ในระหว0างท่ีอยู0ในกระบวนการฟ�ง ผู�เรียนจะคิดวางแผน (Planning) เฝzาสังเกตท่ีตนเองกระทํา 

(Monitoring) และประเมินผลส่ิงท่ีได�จากการเรียนรู�เร่ืองเหล0าน้ัน (Evaluating) เสมือนกับการเตรียมตัวทํา

กิจกรรมอย0างหน่ึง โดยผู�เรียนจะตรวจสอบความเข�าใจของตนเองผ0านทางการรับรู�ในรูปแบบของอภิปญญา  
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แผนภูมิท่ี 1: ไดอะแกรมแสดงกระบวนการฟ�ง 3 ข้ันตอน คือการรับรู� การวิเคราะห=คําในประโยค และการ

นําไปใช�ประโยชน= (Perception, parsing, and utilization)  

ท่ีมา: Vandergrift & Goh, 2012 

 

 

ตัวแทนของความทรงจําท่ีมีความหมายของคําพูด 

(Meaningful Mental representation) 

การนําไปใช�ปรโยชน= 

(Utilization) 

การรับรู� 

(Perception) 

การวิเคราะห=คําในประโยค 

(Parsing) 

คําพดู 

(Spoken text) 
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ดังท่ี แอนเดอสันและลินช= (Anderson and Lynch, 2003) ได�กล0าวถึงลักษณะการฟ�งของ

ผู�เรียนภาษา 2 แบบคือ ‘Serial bottom-up’ เปTนการฟ�งจากการตีความโดยการแยกส0วนต0างๆ เร่ิมจากหน0วย

เสียงท่ีเล็กท่ีสุด (เช0น การแยกเสียง คําว0า bog เปTน /b/, /o/, /g/) และค0อยๆฝXกฟ�ง จนสามารถเข�าใจในรูปแบบ

คําศัพท= ประโยค จนกระท่ังการตีความจากความหมายของผู�พูดด�วยตนเอง แบบท่ีสองคือ ‘Top-down’ หรือ 

‘Interactive process’ เปTนลักษณะการฟ�งท่ีเหมาะกับการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เมื่อสถานการณ=ท่ีจะต�องฟ�ง

ผู�พูด เพื่อให�ได�ใจความรวมท้ังหมดและตอบโต� โดยใช�วิธีการฝXกการฟ�งจนทําให�เกิดความเคยชินกับคําศัพท= รูป

ประโยค และสํานวนต0างๆ หลังจากน้ัน การเข�าใจความหมายจะเกิดข้ึนเอง โดยเร่ิมจากการนําความรู�เร่ืองไว

ยกรณ=และคําศัพท=ภาษาอังกฤษมาประกอบกับการเดาความหมายของผู�พูดในขณะสนทนา ส่ิงท่ีพิสูจน=สมมุติฐาน

เหล0าน้ี จะเห็นได�จากงานวิจัยท่ีเขาอ�างถึง Marslen-Welson and Welsh (1978) โดยผู�ฟ�งจะพูดตามข�อความท่ี

ได�ยินทันที แม�ว0าเขาจะสร�างรูปประโยคได�ค0อนข�างสมบูรณ= แต0ไม0มีความหมาย หรืออาจจะเรียงประโยคได�ไม0

สมบูรณ= เม่ือเปรียบเทียบกับข�อความท่ีได�ยิน ดังน้ัน การท่ีผู�ฟ�งใช�ความรู�ในหลักภาษา (ไวยกรณ=และความหมาย) 

ท่ีได�เรียนมาเพื่อช0วยรับข�อมูลทางเสียง จะทําให�กระบวนการฟ�งของผู�เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

แวนเดอร=ก๊ิฟ (Vandergrift, 1998) ได�กล0าวถึงแนวคิดหน่ึงท่ีขัดแย�งกับแนวคิดเบ้ืองต�นด�วย

กรณีศึกษาจากการวิจัย เขาพบว0าผู�ฟ�งภาษาฟ�งภาษาอังกฤษในระดับ Beginning และ low-intermediate 

มักจะจับใจความจากการฟ�งบทสนทนาเฉพาะช0วงแรกและช0วงสุดท�าย โดยไม0มีการตรวจสอบข�อมูลว0ามีความ

สอดคล�องหรือขัดแย�งกันหรือไม0 อย0างไร ทําให�ผู�ฟ�งยึดติดข�อมูลเหล0าน้ัน เมื่อมีการเปล่ียนแปลงข�อมูล ผู�ฟ�งก็ยัง

ไม0สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการฟ�งและการคิด เพื่อรับข�อมูลใหม0ๆเข�ามาได� ดังน้ัน ผู�ฟ�งประเภทน้ีจึงฟ�งได�

เฉพาะประโยคง0ายๆแบบผิวเผินเท0าน้ัน ไม0สามารถใช�ทักษะของการนําข�อมูลจากประสบการณ=ต0างๆท่ีเกิดจาก

การได�ยินหรือได�ฟ�งมาผนวกกับเร่ืองราวใหม0ท่ีได�รับ 

2.1.4 ป�จจัยท่ีส0งผลต0อการพัฒนาด�านการฟ�ง 

ชูบอททอม (Shoebottom, 1996) ได�กล0าวถึงป�จจัยท่ีมีผลต0อการได�มาซึ่งภาษาท่ีสอง ซ่ึงผู�เรียนแต0

ละคนจะมีลักษณะท่ีแตกต0างกันออกไป บางคนอาจจะประสบความสําเร็จจากความมุ0งมั่นอย0างเต็มท่ี การตั้งใจ

และทํางานอย0างหนักหน0วง ซ่ึงเปTนลักษณะบุคลิกของการเรียนภาษาท่ีไม0เหมือนกัน แต0ท้ังน้ีผู�เขียนได�ตั้งข�อ

สันนิษฐานดังกล0าวเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต0อการเรียนภาษาท่ีสอง โดยแบ0งออกเปTน 2 ประเด็นคือ 
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 1) ป�จจัยภายใน ซึ่งเกิดจากแรงขับภายในของตัวผู�เรียนในขณะท่ีมีเรียนภาษาท่ีสอง อาจเปTนเหตุ

ป�จจัยท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบุคคลและนําไปสู0สถานการณ=การเรียนภาษาท่ีแตกต0างกัน ซ่ึงป�จจัยภายในประกอบด�วย

ป�จจัยย0อย ดังน้ี 

1.1)  ป�จจัยด�านอายุ (Age) ผู�เรียนภาษาท่ีสองตั้งแต0วัยเด็กจะเปTนช0วงวัยท่ีมีการพัฒนาทักษะ

ทางภาษามากกว0าวัยอ่ืนๆ ทําให�เกิดการเรียนรู�ภาษาได�ดีกว0า แต0ในด�านของแรงจูงใจในการเรียนภาษาพบว0า วัย

ผู�ใหญ0ก็สามารถประสบความสําเร็จได� แต0อาจจะมีอุปสรรคในแง0ของการออกเสียงหรือความคุ�นชินในการฟ�ง

ภาษาท่ีสองไม0เท0ากับภาษาแม0ของตนเอง 

1.2) ป�จจัยด�านลักษณะบุคลิกภาพ (Personality) โดยท่ัวไปผู�ท่ีมีอุปนิสัยข้ีอายจะมีความกังวล

ในการแสดงออกทางภาษามากกว0าผู�ท่ีมีความกล�าแสดงออก โดยกลุ0มคนท่ีล�าส่ือสารจะกล�าเส่ียงและไม0กลัวต0อ

ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน แต0ส่ิงท่ีได�คือการได�โอกาสของการฝXกฝนทางภาษามากข้ึน 

1.3) ป�จจัยด�านแรงจูงใจ (Motivation) ประกอบด�วยแรงจูงใจจากภายในและภายนอก ซึ่ง

แรงจูงใจภายในเปTนหนทางสู0การเรียนภาษาอย0างประประสบความสําเร็จ เพราะผู�เรียนรู�สึกสนุกกับการเรียน

ภาษาและมีความภูมิใจในพัฒนาการของตนเองมากกว0าผู�ท่ีไม0มีแรงจูงใจ ส0วนแรงจูงใจจากภายนอกก็เปTนป�จจัยท่ี

สําคัญในการพัฒนาภาษา เพื่อผู�เรียนมีจุดหมายของการเรียนเพิ่มข้ึน เช0น การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให�ได�ไป

เรียนในมหาวิทยาลัยต0างชาติ หรือเพื่อใช�ส่ือสารกับคนพิเศษ เปTนต�น ฉะน้ันป�จจัยเหล0าน้ีก็อาจเปTนแรงผลักดันท่ี

จะทําให�การเรียนภาษาประสบความสําเร็จได�ง0ายข้ึน 

1.4) ป�จจัยด�านประสบการณ=ทางภาษา (Experiences) ผู�เรียนท่ีได�รับประสบการณ=เก่ียวกับ

ความรู�ท่ัวไปมักจะมีพัฒนาการการเรียนภาษาใหม0ๆได�ดีกว0าผู�ท่ีไม0เคยมีประสบการณ=เลย เช0น ประสบการณ=ไป

ต0างประเทศมากว0า 3 ประเทศจะเข�าใจรากฐานทางวัฒนธรรมและการใช�ชีวิตของผู�ใช�ภาษา และเปTนผู�เรียนรู�ได�

ไกลกว0าผู�ท่ีไม0เคยไปไหนเลย 

1.5) ป�จจัยด�านการรับรู� (Cognition) ส่ิงท่ีพบเห็นท่ัวไปคือ ผู�เรียนจะมีความสามารถในการรับรู�

ท่ีต0างกัน ซึ่งนักภาษาศาสตร=เช่ือว0า ผู�ท่ีมีความสามารถในการเรียนภาษาตั้งแต0กําเนิดจะเรียนรู�และเข�าใจภาษาท่ี

สองได�เร็วกว0าผู�ท่ีไม0มีความสามารถตั้งแต0กําเนิด 
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1.6) ป�จจัยด�านความใกล�เคียงกับภาษาแม0 (Native language) ผู�ท่ีเรียนภาษาท่ีสองซึ่งเปTน

ภาษาตระกูลเดียวกับภาษาท่ีหน่ึง จะเรียนรู�และเข�าใจได�ง0ายข้ึน เพราะโครงสร�างทางภาษาและรากศัพท=จะมี

ลักษณะคล�ายคลึงกัน ทําให�กระบวนการคิดทางภาษาไม0ซับซ�อนมาก เช0น นักศึกษาไทยจะเรียนภาษาจีนได�ดีกว0า

ภาษาอังกฤษ เปTนต�น 

 2) ป�จจัยภายนอก คือลักษณะป�จจัยการเรียนรู�ภาษาจากบริบท เหตุการณ= และส่ิงแวดล�อมรอบด�าน 

ประกอบด�วยป�จจัยต0างๆดังน้ี 

2.1) ป�จจัยด�านหลักสูตร (Curriculum) สําหรับผู�เรียนภาษาอังกฤษเปTนภาษาท่ีสอง การบรรจุ

ประสบการณ=ทางการศึกษาให�อยู0ในหลักสูตรเปTนส่ิงท่ีความจําเปTนและสําคัญมากในป�จจุบัน การเรียนภาษา

มักจะไม0ค0อยมีประสิทธิภาพถ�าผู�เรียนได�เรียนอยู0แค0ในห�องเรียนตามระบบ โดยไม0มีกิจกรรมเสริมทางภาษาใดๆ

เลย ในทางกลับกัน คือ ไม0ควรให�ผู�เรียนศึกษาอยู0ในระบบการศึกษาหลัก หากความสามารถทางภาษาของผู�เรียน

ยังไม0อยู0ในเกณฑ=ท่ีสามารถเรียนได�  

2.2 ป�จจัยด�านการสอน (Instruction) ผู�สอนภาษาท่ีสองแต0ละคนจะมีความแตกต0างกันในกลวิธี

การสอน ซ่ึงผู�สอนท่ีสามารถมอบประสบการณ=การเรียนภาษาแก0ผู�เรียนได�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก 

ผู�เรียนก็จะมีพัฒนาการเรียนได�ดีมากเช0นกัน เช0น คุณครูวิชาวิทยาศาสตร=ท่ีตระหนักว0าตนเองต�องให�ความสําคัญ

กับการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน และพยายามส่ือสารกับนักเรียนด�วยภาษาอังกฤษแบบง0ายๆ

และเหมาะสม ทําให�นักเรียนมีการปรับตัวในการเรียนภาษาและเกิดความเคยชินในการส่ือสารภาษาอังกฤษต0อไป  

2.3 ป�จจัยด�านวัฒธรรมและสถานะทางสังคม (Culture and status) ผู�เรียนท่ีอยู0ในวัฒนธรรม

หรือสถานะทางสังคมท่ีด�อยกว0าภาษาท่ีสองมีแนวโน�มทางพัฒนาการทางภาษาท่ีค0อนข�างช�า 

2.4 ป�จจัยด�านแรงจูงใจจากคนรอบข�าง (Motivation) เปTนส0วนสําคัญของการเรียนภาษาท่ีสอง 

การกระตุ�นให�เรียนภาษาท่ีสองอย0างเหมาะสมจากผู�สอนและผู�ปกครองจะทําให�ผู�เรียนมีความต้ังใจและมีมานะ

พยายามในการเรียนมากยิ่งข้ึน เช0น ครอบครัวท่ีไม0ค0อยค0อยเห็นความสําคัญของการเรียนภาษา ผู�เรียนก็จะไม0ได�

รับการสนับสนุนเท0าท่ีควรและมีแนวโน�มี่จะมีพัฒนาการทางภาษาท่ีค0อนข�างช�า 
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2.5 ป�จจัยด�านการติดต0อกับเจ�าของภาษา (Access to native speakers) การมีโอกาสพูดคุย

ติดต0อกับเจ�าของภาษาบ0อยๆท้ังท่ีอยู0ในห�องเรียนและนอกห�องเรียนเปTนส0วนท่ีสําคัญในการเรียนภาษามาก 

เพราะเจ�าของภาษาคือรูปแบบจําลองทางภาษาศาสตร=ท่ีสามารถให�ข�อเสนอแนะท่ีเหมาะสมได� ผู�เรียนภาษาท่ี

สองท่ีไม0เคยได�พูดคุยกับเจ�าของภาษามักจะเรียนรู�ได�ช�า โดยเฉพาะในส0วนของทักษะทางพูดและการฟ�ง  

ซามูเอลส= (Samuels, 1984) ได�อธิบายถึงป�จจัยท่ีส0งผลต0อความสามารถในการฟ�งออกเปTน 2 ด�าน 

คือ ป�จจัยท่ีเก่ียวข�องกับส่ิงท่ีอยู0ภายในของผู�รับสาร และป�จจัยท่ีเก่ียวข�องกับส่ิงท่ีอยู0ภายนอกของผู�รับสารหรือ

ส่ิงแวดล�อมรอบข�าง ดังรายละเอียดต0อไปน้ี 

1) ป�จจัยท่ีเก่ียวข�องกับส่ิงท่ีอยู0ภายในของผู�รับสาร ประกอบด�วย 

1.1) สติป�ญญา (Intelligence)  

1.2) ความสามารถทางภาษา (Language ability)  

1.2.1) ความสามารถในการระลึกคําต0างๆได� (Recognition of words) 

1.2.2) ความสามารถในการแบ0งส0วนและการวิเคราะห=ด�านไวยกรณ=ของส่ิงท่ีฟ�ง (The 

ability to segment and parse the speech stream) 

1.2.3) ความสามารถในการเข�าใจความหมายของคําศํพท= (Vocabulary) 

1.2.4) ความสามารถในการเข�าใจโครงสร�างของภาษา (Syntax) 

1.2.5) ความสามารถในการเข�าใจภาษาถ่ิน (Dialect) 

1.2.6) ความสามารถในการเข�าใจการอ�างอิงความ (Anaphoric terms) 

  1.3) พื้นฐานความรู�เดิมของผู�ฟ�ง (Background knowledge and scheme) 

  1.4) ทําเนียบภาษาและความตระหนักในอิทธิพลท่ีมีอยู0ในบริบท (Speech register and 

awareness of contextual influences) 

  1.5) กลวิธีระดับอภิป�ญญา (Metacognition strategies) 
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  1.6) ความรู�ในการใช�ภาษาท0าทาง (Kinesics) 

  1.7) แรงจูงใจของผู�ฟ�ง (Motivation) 

  2) ป�จจัยท่ีเก่ียวข�องกับส่ิงท่ีอยู0ภายนอกตัวผู�รับสารหรือส่ิงแวดล�อมรอบข�าง ประกอบด�วย 

  2.1) ความรู�ในหัวข�อหรือเร่ืองท่ีฟ�ง (Discussion topic) 

  2.2) ความตระหนักของผู�พูดเก่ียวกับการรับรู�ความต�องการของผู�ฟ�ง (Speaker awareness of 

audience needs) 

  2.3) ความชัดเจนและความมีประสิทธิภาพในการพูดของผู�พูด (Clarity and speaker’s 

effectiveness) 

  2.4) บริบทของการฟ�ง (Context) 

ทัศนีย= องค=สรณะคมกุล (2546) ได�แบ0งลักษณะป�จจัยท่ีมีผลต0อการฟ�งออกเปTน 2 ด�านใหญ0ๆ 

ได�แก0 ป�จจัยด�านผู�พูด (Speaker factors) และป�จจัยด�านผู�ฟ�ง (Listener factors) โดยกล0าวถึงป�จจัยท่ีเกิดจากผู�

พูด ดังน้ี 

1) อัตราความเร็วของการพูด (Rate of speech) อัตราความเร็วหรือช�าจะข้ึนอยู0กับจํานวน

หรือปริมาณของช0วงการหยุด (Pause) โดยท่ัวไปท่ีผู�ฟ�งสามารถเข�าใจผู�พูดได�หากมีระดับอัตราความเร็วอยู0ในช0วง 

160 – 130 คํา/นาที อัตราความเร็วท่ีมากเกินไปจนผู�ฟ�งไม0สามารถจับใจความได�จะอยู0ประมาณหรือมากกว0า 

220 คํา/นาที หรือช�ามากเกินไปคือต่ํากว0า 130 คํา/นาที 

2) การออกเสียงเน�นหนักในคําและการลงจังหวะวรรคตอน (Rhythm and stress) 

ภาษาอังกฤษเปTนภาษาท่ีให�ความสําคัญกับการเน�นหนักคําหรือพยางค= การเปล0งเสียงเพื่อพูดคําศัพท=แต0ละคร้ังจึง

มีการเน�นคําหรือพยางค=ไม0เท0ากัน ส0วนท่ีสําคัญจะเน�นมากกว0า ส0วนท่ีเหลือไม0ว0าจะมีก่ีพยางค=ก็ตาม จะถูกปรับ

เปTนการลงจังหวะวรรคตอนอย0างเท0ากันไปโดยปกติ ดังน้ัน ผู�ฟ�งควรมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเน�นหนักคํา

หรือพยางค=ให�ดี เพื่อจะได�เข�าใจลักษณะคําเหล0าน้ันได�อย0างถูกต�องแม0นยํา และสามารถตีความความรู�สึกของผู�

พูดได�จากการเน�นหนักคําอีกด�วย 
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3) ช0วงการหยุดและข�อผิดพลาดในการพูด (Pausing and speech errors) องค=ประกอบ

สําคัญของลักษณะภาษาพูดท่ีแตกต0างจากภาษาเขียนโดยท่ัวไป คือ การหยุด การแสดงลักษณะการลังเลใจ การ

เร่ิมต�นพูดแบบผิดๆ และการแก�ไขคําพูดเดิม เน่ืองจากการพูดแต0ละคร้ังผู�พูดจะใช�เวลาไปกับองค=ประกอบท่ีกล0าว

มาประมาณร�อยละ 30 – 50 ส0วนช0วงเวลาท่ีเหลือของการพูดจะเปTนช0วงท่ีผู�พูดใช�ความคิดในการเรียบเรียง

ประโยคต0างๆ ดังน้ัน ภาษาพูดอาจทําให�ผู�ฟ�งไม0สามารถแยกส0วนท่ีสําคัญออกจากส0วนประกอบย0อยได� 

4) ระดับความสมบูรณ=ของการให�ข�อมูลของผู�พูด (The range of completeness which a 

speaker treats his material) การพูดเพื่อการส่ือสารให�ผู�ฟ�งเข�าใจสารน้ัน ผู�พูดควรฝXกการเรียบเรียงประโยคให�

เข�าใจง0าย หรือมีกลวิธีการอ่ืนๆท่ีช0วยให�ผู�ฟ�งเกิดความรู�สึกว0าข�อมูลมีความชัดเจนมากข้ึน เช0น มีการให�ข�อมูลอ่ืน

เสริมเพิ่มเติมหรือการยกตัวอย0างมาประกอบการพูดให�เห็นภาพใกล�ตัวมากข้ึน เปTนต�น 

การเรียนภาษาอังกฤษในป�จจุบัน ไม0ได�จํากัดแค0การเรียนภาษากับเจ�าของภาษา แต0การขยาย

วงกว�างของการใช�ภาษา สตรีเฟ�น (Strevens, 1983) ได�กล0าวว0า ลักษณะของการใช�ภาษาอังกฤษของแต0ละ

ท�องถ่ิน มีความแตกต0างและหลากหลาย จึงทําให�ผู�เรียนเกิดความรู�สึกไม0มั่นใจ (anxiety) ในภาษาอังกฤษท่ี

ตนเองใช�ว0าถูกหรือเปTนท่ียอมรับต0อผู�อ่ืน ประเด็นน้ี จึงเปTนป�ญหาต0อการศึกษาภาษาอังกฤษ ส่ิงท่ีเขายกตัวอย0าง 

ได�แก0  

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องการฟ�งภาษาอังกฤษในสําเนียงท่ีไม0คุ�นชิน ทาวโรซาและลุก (Tauroza and 

Luk, 1996) ศึกษาความเข�าใจในการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงต0างๆของผู�เรียนชาวฮ0องกง โดยการเปรียบเทียบ

สําเนียงอเมริกันกับสําเนียงฮ0องกง ใช�วิธีการทดสอบการฟ�งเพื่อสรุปความและตอบคําถามแบบปรนัย ผลการวิจัย

พบว0า ผู�เรียนคุ�นชินภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันมากกว0าสําเนียงฮ0องกง เพราะในป�จจุบัน คนรุ0นใหม0จะได�รับส่ือ

จากวิทยุโทรทัศน=เปTนภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกันมาก ซึ่งผลการวิจัยดังกล0าว ปรากฎผลลัพธ=ท่ีต0างจาก

งานวิจัยท่ีสนับสนุนประเด็นท่ี ผู�เรียนจะคุ�นชินกับภาษาอังกฤษสําเนียงภาษาแม0มากกว0าสําเนียงต�นแบบ 

(Flowerdrew, 1994; Ortmeyer and Boyle, 1985) ซ่ึงอาจจะเปTนไปได�ว0า หากผู�เรียนได�มีโอกาสฝXก

ภาษาอังกฤษกับสําเนียงใดบ0อยๆ ผู�เรียนน0าจะเกิดความเคยชินและเข�าใจสําเนียงน้ันได� 

ฮันท=  (Hunt, 1987) ได�กล0าวว0า ป�จจัยด�านสถานการณ=ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตท่ีพบเห็นได�ท่ัวไปถือว0า

เปTนป�จจัยท่ีส0งเสริมให�เกิดความสามารถในการฟ�งภาษาอังกฤษ ตัวอย0างเช0น สถานท่ีการณ=ในช้ันเรียน หากมี

ความขัดข�องทางโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ=การสอน ทําให�เสียงของผู�สอนไม0ชัดเจนในขณะท่ีสอน ผู�เรียนก็ไม0
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สามารถฟ�งได� หรือบางคร้ังในสถานการณ=ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน การคุยโทรศัพท=ในสถานท่ีอึกทึกคึกโครม ก็

อาจจะเกิดป�ญหาด�านการฟ�ง ไม0สามารถจับใจความสําคัญของเน้ือหาจากการฟ�งได�เช0นเดียวกัน นอกจากน้ี ส่ิง

สําคัญท่ีสุดคือ กลไกทางร0างกายท่ีเก่ียวข�องกับการฟ�ง คือ หู สามารถเปTนอีกป�จจัยหน่ึงท่ีส0งผลให�เกิดป�ญหา

ทางด�านการรับฟ�งข�อความในช้ันเรียน  
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     แผนภูมิที่ 2: ป�จจัยส0งผลต0อความสามารถด�านการฟ�งภาษาอังกฤษ  ที่มา :  Hunt, G. T. (1987). Public Speaking. New Jersey: Prentice – Hall, 8 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ 

2. ปัจจยัด้านผู้ฟัง 
     2.1 สติปัญญา 

     2.2 ประสบการณ์และการฝึกทกัษะการฟัง 
       2.3 ความรู้ด้านต่างๆทางภาษา 

       2.4 พื &นฐานความรู้และประสบการณ์เดิม 

       2.5 ความจํา 

       2.6 แรงจงูใจ 

       2.7 ทศันคตขิองผู้ฟังที/มีต่อผู้พดู 

       2.8 ทศันคตขิองผู้ฟังที/มีต่อสิ/งที/ฟัง 

       2.9 ความตั &งใจและความมีสมาธิในการฟัง 

 

1. ปัจจยัด้านข้อมลูข่าวสาร 
      1.1 ความยาวของสาร 

      1.2 ลกัษณะของข่าวสารที/เป็นนามธรรม เข้าใจยาก 
      1.3 การใช้คําศพัท์และประโยคที/ยากและซบัซ้อน 

      1.4 ความเร็วในการนําเสนอเนื &อหา 

      1.5 การเรียงลําดบัเนื &อหา 

      1.6 ลกัษณะของการเชื/อมเสียง 
      1.7 ลกัษณะของการไม่ออกเสียง 

      1.8 การใช้ประโยคที/ไม่ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ 

3. ปัจจยัด้านผู้พดู 

      3.1 ชนชาติของผู้พดู 

      3.2 ความสามารถทางภาษาของผู้พดู 

      3.3 คณุภาพของการใช้สญัญาณทางการพดู 

      3.4 บคุลกิภาพของผู้พดู 

      3.5 ความตระหนกัเกี/ยวกบัความรู้เดมิของผู้ฟัง 

4. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

      4.1 สิ/งแวดล้อมภายนอก  

      4.2 การสร้างบรรยากาศที/หลากหลาย 

      4.3 จํานวนที/ใช้สื/ออื/นเข้าประกอบในการพดู 

      4.4 คณุภาพของอปุกรณ์ 

       

ความสามารถในการฟัง
ภาษาองักฤษ 

 
1. ขั "นกลไก 
    1.1 ความสามารถในการจําแนก  
         เสียง 
    1.2 ความเข้าใจในเสียงเน้นหนกั 
          ในคํา 
    1.3 ความเข้าใจระดบัเสียงสงูตํ/า 
          ในประโยค 
 
2. ขั "นความรู้ คือความเข้าใจใน     
    ประโยค 
 
3. ขั "นถ่ายโอน เป็นความเข้าใจ 
     ข้อความสั &นๆ 
 
4. ขั "นสื�อสาร เป็นความเข้าใจบท 
     สนทนาสั &นๆ 
 
5. ขั "นวเิคราะห์วจิารณ์  
   5.1 ความสามารถในการวเิคราะห์ 
         บทสนทนา 
   5.2 ความเข้าใจอารมณ์ของผู้พดู 
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2.2 การศึกษาในต0างประเทศ 

2.2.1 ลักษณะการศึกษาในต0างประเทศ 

โดยท่ัวไปการศึกษาในต0างประเทศจะแบ0งออกได�หลายประเภท ข้ึนอยู0กับความต�องการของผู�เรียน 

เปzาหมายของการเรียน และผลลัพธ=ท่ีแตกต0างกันตามระยะเวลาและลักษณะการจัดการเรียน โดยส0วนใหญ0ความ

คาดหวังของผู�ปกครองในการส0งลูหลานไปเรียนในต0างประเทศคือ การพัฒนาด�านภาษาและความสามารถในการ

ปรับตัวเข�ากับวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย การเรียนในต0างประเทศยังปรากฎลักษณะการไปศึกษาในต0างประเทศใน

รูปแบบต0างๆ เช0น หลักสูตรการเรียนภาษาแบบเร0งรัด โครงการฝXกงาน โครงการอาสาสมัคร โครงการการสอนใน

ต0างประเทศ โครงการนักเรียนนักศึกษาแลกเปล่ียน โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัย และความร0วมมือระหว0าง

มหาวิทยาลัยในรูปแบบต0างๆ เปTนต�น นอกจากน้ียังมีโครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร�อนท่ีเน�นการท0องเท่ียวพร�อม

เรียนรู�ภาษาและวิถีชีวิต ซึ่งเปTนโครงการท่ีได�รับความนิยมมากในขณะน้ี เพราะผู�เรียนจะใช�โอกาสระยะเวลาส้ันๆ

ในการศึกษาเรียนรู�วัฒนธรรมของสังคมน้ัน เพื่อเตรียมตัวในการปรับตัวให�เข�ากับสังคมใหม0ก0อนการตัดสินใจ

ศึกษาในระยะเวลาท่ียาวข้ึน ดังท่ี เอนจี (Engie, 2010) ได�อธิบายว0ารูปแบบการเรียนในต0างประเทศมีมากมาย

หลากหลายเพิ่มข้ึนตามความต�องการท้ังเน�นหนักในด�านวิชาการหรือด�านประสบการณ=ทางวัฒนธรรม โดยท่ัวไป

ผู�เรียนสามารถเลือกรูปแบบประเภทของการเรียนในต0างประเทศซึ่งมีท้ังข�อดีและข�อเสียท่ีต0างกัน ดังน้ี 

1) การไปศึกษาภาคฤดูร�อนในระยะเวลา 1-3 เดือน ถือว0าเปTนช0วงเวลาท่ีค0อนข�างว0าส้ันมากและ

เหมาะกับการจัดตารางเรียนแบบเร0งรัด มักไม0ต�องอาศัยความสามารถทางภาษาของประเทศน้ันมากนัก ผู�เรียน

จะได�เข�าใจวิถีชีวิตและความเปTนอยู0ของคนในประเทศ การเรียนในช้ันเรียนจะใช�ภาษาอังกฤษเปTนภาษาในการ

ส่ือสาร และส0วนใหญ0จะพักเปTนลักษณะหอพักรวมกันกับนักศึกษานานาชาติ 

2) การศึกษาระยะเวลา 1 ป� ซ่ึงเหมาะสําหรับผู�ท่ีมีความสามารถทางภาษาในระดับสูง มักอาศัยอยู0

กับครอบครัว และลงเรียนในรายวิชาท่ีใช�ภาษาของประเทศน้ันๆเปTนส่ือการสอน หรือลงเรียนในสายวิชาชีพหรือ

สาขาเฉพาะทาง ซึ่งข้ึนอยู0กับว0ามหาวิทยาลัยในประเทศเหล0าน้ันจะมีผู�เช่ียวชาญทางด�านใดประจําอยู0 เช0น หาก

กล0าวถึงความเช่ียวชาญทางด�านความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ผู�เรียนมักจะมุ0งเปzาไปท่ีประเทศญ่ีปุ�นหรือเยอรมัน 

ซึ่งส0วนใหญ0เปTนสถาบันท่ีไม0ได�ใช�ภาษาอังกฤษเปTนภาษาในช้ันเรียน เปTนต�น แต0ในป�จจุบัน มหาวิทยาลัยช่ือดังใน

LENOVO
Pencil
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หลายๆประเทศเร่ิมมีการเป�ดหลักสูตรท่ีใช�ภาษาอังกฤษเปTนภาษาในห�องเรียน (English-based course) ซึ่งทํา

ให�ลดกําแพงภาษาการป�ดก้ันองค=ความรู�ท่ีมีอยู0ท่ัวโลก 

   

2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในต0างประเทศ 

การเรียนภาษาต0างประเทศโดยการไปอาศัยอยู0ในพื้นท่ีหรือบริบทท่ีมีกลุ0มคนน้ันๆใช�ภาษาใน

ชีวิตประจําวันดูเหมือนจะเปTนส่ิงสําคัญท่ีมีอิทธิพลต0อการพัฒนาภาษาของผู�เรียนเปTนอย0างยิ่ง ความเช่ือเหล0าน้ี

เปTนส่ิงท่ีนักวิชาการส0วนใหญ0ยึดถือ เพราะมีความเช่ือมั่นว0า เปTนหลักการการได�มาของภาษาลักษณะหน่ึงท่ีคล�าย

กับภาษาท่ีหน่ึงซ่ึงเกิดจากการพูดคุยกับคนรอบข�าง การรับรู�ส่ือต0างๆในชีวิตประจําวัน งานวิจัยหน่ึงของฟรีด 

(Freed, 1995) ท่ีน0าใจโดยศึกษาว0า การไปเรียนภาษาท่ีสองในต0างประเทศจะทําให�ผู�เรียนใช�ภาษาได�ดีข้ึนหรือไม0 

ซึ่งวิธีการศึกษาคือการแบ0งผู�เรียนออกเปTนสองกลุ0ม กลุ0มท่ีหน่ึง คือ กลุ0มท่ีได�ไปศึกษาในต0างประเทศเปTน

ระยะเวลา 1 เทอม และอีกกลุ0มหน่ึง คือ กลุ0มท่ีใช�เวลาเรียนภาษาท่ีสองท่ีบ�านของตนเอง ซ่ึงนอกจากการศึกษา

ความสามารถด�านภาษาว0ามีการพัฒนาข้ึนหรือไม0 ผู�วิจัยยังศึกษาเพิ่มเติมว0า ผู�เรียนท้ังสองกลุ0มจะมีการใช�ภาษาท่ี

แตกต0างกันหรือไม0อีกด�วย งานวิจัยน้ีใช�วิธีการสัมภาษณ=ผู�เรียนเพื่อทดสอบทักษะการพูด (Oral Proficiency 

Interview- OPI) ว0ากลุ0มใดท่ีมีทักษะการพูดท่ีคล0องแคล0ว (Fluent) มากกว0า ลักษณะทางการออกเสียงท่ี

นํามาใช�ในการเปTนเกณฑ=ในการทดสอบคือ อัตราของการพูด (rate of speech) การไม0เติมและเติมช0องว0าง

ระหว0างประโยค (unfilled and filled pauses)  (clusters of dysfluencies) (fluent speech run) และ

เหตุการณ=การแก�ไขคําพูดของตนเอง (repair phenomena)  ผลการวิจัยพบว0า นักศึกษาท่ีได�ไปเรียนภาษาใน

ต0างประเทศได�ระดับคะแนนท่ีทดสอบหลังกลับจากต0างประเทศมากกว0ากลุ0มท่ีเรียนภาษาในประเทศ ส0วนหน่ึง

พบว0าผู�เรียนกลุ0มดังกล0าวมีแรงจูงใจและความวิตกกังวลในการเรียนภาษาในต0างแดนก0อนไปเรียนเปTนทุนเดิมอยู0

แล�ว จึงอาจทําให�เกิดแรงผลักให�เกิดความตั้งใจในการเรียนรู�ภาษากับกลุ0มคนผู�ใช�ภาษาเหล0าน้ันอย0างแท�จริง 

ป�จจัยการเพิ่มคุณภาพของการเรียนภาษาต0างประเทศในป�จจุบัน คือการส0งเสริมการศึกษาต0อใน

ประเทศท่ีใช�ภาษาน้ันๆเปTนภาษาราชการ เช0น หากนักเรียนไทยต�องการเรียนภาษาอังกฤษ แต0มีทุนการศึกษาไม0

มากหนัก ก็อาจจะเลือกประเทศในแถบเอเชียท่ีใช�ภาษาอังกฤษ เช0น อินเดีย ฟ�ลิปป�นส= สิงคโปร= มาเลเซีย เปTนต�น 

ส่ิงท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ ระยะเวลาของการเรียนภาษาในบริบทกับผลสัมฤทธิ์ในการใช�ภาษา สลีเตอร= 

(Sleeter, 2001) ได�ให�ความเห็นว0า การศึกษาต0างประเทศระยะส้ัน(Immersion-based learning) 
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มีข�อเสียคือผู�เรียนจะมีประสบการณ=ในต0างแดนในระยะเวลาท่ีจํากัด ทําให�มีความรู�ทางภาษาเพียงผิวเผิน และ

กลายเปTนผู�เรียนท่ีไม0มีทักษะทางภาษาอย0างแท�จริง ในขณะเดียวกัน วูดแมน (Woodman, 1998) เห็นว0าการ

เรียนภาษาในประเทศท่ีมีประชากรใช�ภาษาเหล0าน้ัน เปTนการกระตุ�นผู�เรียนเกิดความรู�สึกอยากเรียนภาษา 

(Language activate) และเปTนการได�มาซึ่งภาษา (Language acquisition) ท่ีเกิดจากการมีประสบการณ=ด�าน

การฟ�งและการพูดด�วยตนเองในเบ้ืองต�น ดังจะเห็นได�จากการศึกษาผู�เรียนชาวญ่ีปุ�นท่ีไปเรียนณ ประเทศ

ออสเตรเลียเปTนเวลา 3 อาทิตย= ซ่ึงถือว0าเปTนระยะเวลาท่ีส้ันมาก และขัดแย�งกับการส0งเสริมการเรียนภาษาในเชิง

ลึก 

อัลเลนและเฮอร=รอน (Allen and Herron, 2003) ได�ทําการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

จํานวน 25 คนท่ีไปเรียนหลักสูตรระยะส้ันณ ประเทศฝร่ังเศสเปTนเวลา 6 สัปดาห= เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ

ทางภาษาท้ังทักษะการฟ�งและการพูด และความตื่นเต�น ผู�วิจัยพบว0าไม0ว0าจะเปTนการเรียนภาษาในบริบทใด การ

เตรียมพร�อมก0อนการเรียนควรจะเปTนส่ิงท่ีผู�เรียนได�รับ เพื่อลดความวิตกกังวลในระหว0างการเรียนภาษา 

นอกจากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเรียนภาษาท่ีสองในต0างประเทศ การศึกษากิจกรรมท่ีส0งเสริมให�

ผู�เรียนได�มีประสบการณ=กับสถานการณ=ท่ีคล�ายคลึงกัน  จารุณี มณีกุล (2545) ศึกษาการใช�เน้ือหาและกิจกรรมท่ี

แท�จริงเพื่อพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ

ศึกษาศาสตร= มหาวิทยาลัยเชียงใหม0 โดยอุปกรณ=ท่ีใช�คือการฉายวิดีทัศน=เพื่อสอดคล�องกับชีวิตประจําวัน ผู�วิจัย

มุ0งศึกษาและความคาดหวังด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาได�แก0 ป�ญหาคําศัพท= ไวยกรณ= ตัวสะกด ศัพท=

สํานวน เสียงเน�นหนัก นํ้าเสียง อัตราเร0งการพูดของเจ�าของภาษา ข�อมูลของการฟ�งก0อนการพูดโต�ตอบ และการ

คิดเปTนภาษาท่ีหน่ึงก0อนการพูดภาษาอังกฤษ ผลจากการดูวิดีทัศน=แต0ละรายการพบว0า นักศึกษามีการคิด

วิเคราะห=จากส่ิงท่ีได�เห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมของเจ�าของภาษา ซึ่งเปTนลักษณะการใช�ส่ือเพื่อให�เกิดความ

น0าสนใจ ทําให�เกิดทักษะด�านการเรียนภาษาท่ีสูงข้ึน 
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2.3 ลักษณะท่ัวไปของประเทศมาเลเซีย 

2.3.1 ประวัติศาสตร=ท่ีเช่ือมโยงกับการศึกษาในประเทศมาเลเซีย 

ในช0วงท่ีอยู0ภายใต�จักรภพอังกกฤษระหว0างป� 1786 – 1957 ได�พบว0า การหล่ังไหลของผู�อพยพชาว

จีนและชาวอินเดียเข�ามาใช�แรงงานเหมืองแร0มีจํานวนมากข้ึนเร่ือยๆ การโฆษณาชวนเช่ือของบริษัท British East 

India โดยการนําของกัปตันฟรานซิสไลท= (Captain Franscis Light) ในการหาเจรจาพูดคุยกับสุลต0านไทรบุรีใน

การเข�าปกครองเกาะป�นัง เพื่อแลกกับการช0วยเหลือการสู�รบกับสยาม (D.G.E.Hall, 2549) และต0อมาในป� 1799 

เซอร= โทมัส สแตมฟอร=ด ได�ขยายอาณาเขตการปกครองไปยังบริเวณช0องแคบมะละกา ได�แก0 สิงคโปร=และมะละ

กา ทําให�บริเวณดังกล0าวกลายเปTน the Straits Settlements ซึ่งอํานาจบริหารงานปกครองจะข้ึนตรงกับรัฐบาล

อังกฤษ (กิตติมา, 2541) ประเทศมาเลเซีย (มีช่ือเ รียกว0า มลายา ในสมัยน้ัน) มีลักษณะเด0นทาง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีแร0ดีบุกและยางพารา รวมถึงความได�เปรียบทางภูมิศาสตร=ท่ีเปTนเมืองท0า ซึ่งมีความสําคัญ

ในการค�าขายทางทะเล ส0งผลให�ชาวยุโรปต0างต�องการแก0งแย0งเพื่อเปTนเจ�าอาณานิคมและกอบโกยผลประโยชน=

จากดินแดนดังกล0าว แต0ในขณะเดียวกันประเทศผู�ปกครองเองก็มีความรับผิดชอบในหน�าท่ีของการจัดการบริหาร

กิจการภายในของประเทศน้ันๆ 

ประเทศอังกฤษนับว0ามีอิทธิพลอย0างมากในการครอบงํา และวางระบบการปกครองในด�านต0างๆ 

ยกเว�นศาสนาและธรรมเนียมประเพณี ดังเช0น การเมือง การปรับปรุงระบบการปกครองให�มีเข�มแข็งและเสมอ

ภาค ปราศจากการแบ0งชนช้ันในสังคม ทางด�านเศรษฐกิจ ได�แก0 การลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร0 และการ

นําเข�ายางพารามาปลูกในประเทศอาณานิคม รวมถึงการสนับสนุนทางการศึกษา ซึ่งในระยะแรก มีเพียงกลุ0มชาว

มลายูเท0าน้ันท่ีมีสิทธิ์เข�าเรียนในระดับประถมศึกษาโดยไม0เก็บค0าเล0าเรียน แต0กลับได�รับความนิยมน�อยมาก 

เน่ืองจากไม0มีการสอนศาสนา จึงทําให�บรรจุหลักศาสนาอิสลามในหลักสูตรด�วย นอกจากน้ี ยังมีการเรียนการ

สอนท่ีถูกจํากัดเพียงแค0ความรู�เฉพาะ เช0น การเปTนชาวนาท่ีดีเปTนอย0างไร การอ0าน การเขียน และคํานวณ

เล็กๆน�อยๆ ส0วนกลุ0มผู�อพยพจะถูกกีดกันให�ช0วยเหลือตนเอง (บังอร, 2537)   

หลังส้ินสุดยุคล0าอาณานิคมของชาติตะวันตกในป� 1957 ระบบการศึกษาของมาเลเซียยังคงได�รับ

อิทธิพลจากรูปแบบฉบับของประเทศอังกฤษ  อยู0ภายใต�ของการรวมกันของผู�คนหลากหลายเช้ือชาติ แต0เม่ือ

รัฐบาลเร่ิมเห็นความสําคัญของการศึกษามากข้ีน เพราะเปTนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดระบบ

การศึกษาในประเทศมาเลเซียในรูปแบบของตนเองเร่ิมต้ังแต0ป� 1961 เม่ือมีรัฐมนตรีว0าการกระทรวงศึกษาออก
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นโยบายการศึกษา (Education Act 1961) ซึ่งเน�นย้ําให�เกิดกระบวนการสร�างชาติ Malaysianisation โดย

พยายามสร�างบุคลากรของชาติให�เปTนผู�ท่ีมีความเช่ียวชาญในด�านต0างๆ เพื่อเร0งให�เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(Middlehurst and Woodfield, 2004) จากความต้ังใจท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐบาลทําให�ประเทศมีความมั่นคง

และเข�มแข็งในด�านการศึกษา ทําให�เกิดโครงการต0างๆด�านการศึกษาท่ีสําคัญ คือ การให�ความสําคัญกับการเรียน

ภาษาบาฮาซามาลายู โดยถือเปTนภาษาท่ีนักเรียนทุกเช้ือชาติจะต�องเรียนให�ผ0านในระดับประกาศนียบัตร การ

ก0อตั้งระบบการเรียนแบบ K12 และในป� 2003 ได�มีการผลักดันให�ใช�ภาษาอังกฤษเปTนภาษาท่ีใช�ในการสอนวิชา

คณิตศาสตร=และวิทยาศาสตร= เร่ิมต�นตั้งแต0ระดับมัธยมศึกษา นอกจากน้ียังมีการสนับสนุนให�กลุ0มนักเรียนภูมิ

บุตรา (เช้ือสายมุสลิมโดยกําเนิด) เข�าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยการให�ทุนการศึกษา การเป�ดคอร=สพิเศษ 

หรือแม�แต0การตั้งเกณฑ=การเข�ามหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือแก0กลุ0มนักเรียนดังกล0าว ส0วนกลุ0มเช้ือสายอ่ืนๆอย0างจีนและ

มาเลย= ก็เปTนกลุ0มคนท่ีมีความพยายามในการเข�าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐด�วยตนเอง เปTนต�น ส่ิงเหล0าน้ี

จึงเปTนความพยายามของรัฐบาลในการกระตุ�นให�คนในชาติเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของคนใน

ประเทศ  

 

2.3.2 ระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซีย 

มาเลเซียนับเปTนประเทศหน่ึงท่ีน0าจับตามองในด�านความพร�อมของการบริหารทรัพยากรการศึกษา การ

จัดระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความร0วมมือทางการศึกษากับนานาประเทศ  ทัศนคติของคนในประเทศเก่ียวกับ

การเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงพื้นฐานทางภาษาท่ีแข็งแกร0ง หลักปรัชญาการศึกษาท่ีประเทศมาเลเซียยึดถือเสมอ

ตั้งแต0ป� 1979 จนถึงป�จจุบัน คือ การศึกษาแบบองค=รวม (Holistic Approach) เปTนหลักการท่ีประกอบด�วย 

ความมีป�ญญา ความรู�สึกนึกคิด ความมีร0างกายท่ีสมบูรณ= และมีจิตใจท่ีแจ0มใส ซึ่งสะท�อนให�เห็นว0า การศึกษาไม0

เพียงแต0เปTนการสร�างคนให�เก0งหรือฉลาด แต0จําเปTนจะต�องสร�างคนดีให�แก0สังคมด�วย (Ahmad, 1998) ระบบ

การศึกษาของประเทศมาเลเซียท่ีขึ้นอยู0กับกระทรงศึกษาธิการน้ันประกอบด�วย 

1) ระดับประถมศึกษา (Primary school) ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 1 – 6 ซึ่งโรงเรียนท่ีได�รับการยอมรับ

จากกระทรวงศึกษาธิการประกอบด�วย 2 ประเภทได�แก0 National School และ National Type School 

(Chinese and Tamil) หลังจบการศึกษา หากนักเรียนท่ีอยู0ในโรงเรียนท้ังสองประเภทต�องการศึกษาต0อในระดับ

มัธยมศึกษา จะต�องทําการสอบ Primary School Achievement Test (UPSR) เพื่อเล่ือนช้ันต0อไป 
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2) ระดับมัธยมศึกษาต�น (Lower Secondary School) ประกอบด�วยมัธยมศึกษาป�ท่ี 1-3 ในระดับ

การศึกษาน้ีจะไม0มีการแยกโรงเรียนตามชาติพันธุ= แต0จะมีลักษณะของโรงเรียนท่ีต0างกันไปตามสาขาวิชาท่ี

นักเรียนสนใจ ได�แก0 โรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนสายเทคนิคหรือสายอาชีวะ และโรงเรียนสอนศาสนา หลังจาก

น้ัน จึงจะมีการสอบ Lower Secondary Assessment (PMR) เพื่อเล่ือนช้ันต0อไป 

3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Level) ใช�ระยะเวลา 2 ป�ในการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาป�ท่ี 4 และ 5 โดยแบ0งตามสาขาวิชาการ ต0อเน่ืองจากมัธยมศึกษาตอนต�น นักเรียนทุกคนจะต�อง

ได�รับการสอบ Malaysia Certificate of Education (SPM) เพื่อจบการศึกษา 

4) ระดับสูงกว0ามัธยมศึกษา (Post Secondary/College) นักเรียนสนใจเรียนต0อในระดับอนุปริญญา 

วิทยาลัยในสาขาต0างๆ หรือศึกษาต0อต0างประเทศ นอกจากน้ี หากต�องการศึกษาต0อในระดับสูงหรือมหาวิทยาลัย 

(Higher Education/University) นักเรียนจะต�องได�รับการสอบ Malaysia Higher School Certificate 

(STPM) เพื่อเปTนคะแนนในการคัดเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะสมในการศึกษาต0อไป 

นอกจากการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีอยู0ภายใต�การจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซียเปTน

ประเทศท่ีพยายามพัฒนาการศึกษาในระดับสูง การวาดฝ�นให�พลเมืองมีความเปTนอยู0ท่ีดีและมีความรู�ในระดับคิด

วิเคราะห=เปTนหนทางเดียวท่ีจะยกระดับประเทศให�เทียบเท0ากับประเทศท่ีพัฒนาแล�ว รัฐบาลจึงจัดให�มีการก0อตั้ง

กระทรวงศึกษาระดับสูงข้ึน (The Ministry of Higher Education) มีเปzาหมายท่ีจะช0วยพัฒนาและสร�าง

ส่ิงแวดล�อมแห0งการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให�เกิดข้ึน รวมถึงการสร�างศูนย=การเรียนรู�ท่ีสําคัญเพื่อผลิต

แรงงานผู�เช่ียวชาญในด�านต0างๆสําหรับความต�องการในระดับชาติและนานาชาติ จุดประสงค=ของการก0อตั้ง

กระทรวงการศึกษาระดับสูง (Nordin and Husiin, 2011) คือ 

1) เพื่อสร�างมหาวิทยาลัยระดับชาติจํานวน 3 แห0งให�ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในโลก 

และ 1 ใน 50 ของโลก 

2) เพื่อพัฒนาศูนย=แห0งความเปTนเลิศในระดับนานาชาติจํานวน 20 แห0งท่ัวประเทศ และมีผลงานทาง

งานวิจัย งานท่ีจดลิขสิทธิ์ และงานตีพิมพ= ออกเผยแพร0ในส่ือวิชาการรวมถึงการติดต0อในลักษณะของร0วมวิจัยกับ

มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงท่ัวโลก ซึ่งผลผลิตจากงานวิจัยก็ต�องนําไปขายให�แก0บริษัทเอกชนในอัตราร�อยละ 10 

ของจํานวนท้ังหมด 
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3) ต�องให�ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรการศึกษา โดยร�อยละ 75 ของอาจารย=ในระดับ

มหาวิทยาลัยจะต�องจบในระดับปริญญาเอก และร�อยละ 30 ของอาจารย=ในระดับวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัย

ชุมชนจะต�องจบข้ันตํ่าในระดับปริญญาโท 

4) ต�องกระจายบัณฑิตท่ีจบในสาขาต0างๆให�อยู0ในภาครัฐบาลและเอกชนและตามความต�องการของ

ตลาดอย0างเท0าเทียม โดยมุ0งเปzาว0าจํานวนร�อยละ 75 ของบัณฑิตท่ีจบใหม0จะต�องได�งานท่ีเก่ียวข�องกับสายอาชีพ

ท่ีเรียนภายใน 6 เดือน 

5) การก�าวเข�าสู0ความเปTนมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ จําเปTนจะต�องมีกลยุทธ์ิในการรับนักศึกษา

ต0างชาติจํานวนร�อยละ 10 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท้ังในระดับประกาศนียบัตรและระดับท่ีสูงกว0า

มหาวิทยาลัย 

6) การเพิ่มศักยภาพของผู�เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเปTนป�จจัยสําคัญต0อการสร�างประเทศชาติ ดังน้ัน 

รัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให�แก0นักเรียนท่ีเรียนดีได�มีโอกาสเข�าศึกษาต0อ รวมถึงการสนับสนุนและปลูกฝ��งให�ผู�เรียนมี

อุปนิสัยเรียนรู�ตลอดชีวิต พร�อมท่ีจะเรียนรู�ส่ิงใหม0ๆด�วยตนเองได�  

7) เพื่อให�เกิดความมั่นใจว0าแนวคิดเหล0าน้ีจะยังคงดําเนินต0อไปและมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนเร่ือยๆอย0างไม0

หยุดยั้ง โดยรัฐก็จะให�การสนับสนุนเงินทุนแก0มหาวิทยาลัยของรัฐเพิ่มข้ึนร�อยละ 30 ส0วนมหาวิทยาลัยท่ีเน�น

พัฒนางานวิจัยก็จะมีอัตราเพิ่มข้ึนให�ร�อยละ 40 ในแต0ละป� 

2.3.3 สถานะของภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซีย 

หลังจากกลุ0มประเทศต0างๆในบริเวณช0องแคบมะละกาได�รับเอกราชจากประเทศอังกฤษเม่ือป� 1990 

ประเทศมาเลเซียเปTนหน่ึงในประเทศท่ีมีประชากรชาวมุสลิมมากกว0าชาติพันธุ=อ่ืนๆ จึงทําให�ภาษามาเลย=ยังคง

เปTนภาษาราชการท่ีใช�ในบริบทต0างๆ ตั้งแต0ภาษาท่ีใช�ในครอบครัว ในบทสนทนาระหว0างเพื่อนฝูง จนถึงระดับ

การพูดในท่ีสาธารณะ ส0วนภาษาอังกฤษในช0วงระยะแรก เปTนภาษากลาง (Mediator language, a so-called 

Lingual Franca) ท่ีใช�ส่ือสารกันระหว0างกลุ0มคท่ีพูดภาษาท่ีหน่ึงต0างกัน โดยเฉพาะชาวจีนและชาวอินเดียโพ�น

ทะเลท่ีเข�ามาอาศัยในดินแดนคาบสมุทรมะละกา ภาษาอังกฤษดังกล0าวก็เปTนภาษาท่ีปนกับภาษาของตนเองและ

ภาษามาเลย= แม�ต0อมากลุ0มคนเหล0าน้ีจะแต0งงานกับชาวพื้นเมือง ลูกหลานก็ยังคงใช�ภาษาอังกฤษท่ีไม0เหมือนกับ

เจ�าของภาษา หรือบางครอบครัวลูกหลานก็อาจจะใช�ภาษามาเลย= ท่ีปนกับภาษาจีน อินเดีย อังกฤษ และภาษา
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อ่ืนๆ จนกลายการใช�ภาษาสลับไปมาหลากหลายกัน เชอไนเดอร= (Schneider, 2011) ได�กล0าวถึงลักษณะ

ภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซียในป�จจุบันว0า เปTนวัฒนธรรมลูกผสมแบบเอเชียยุโรป (Euro-Asian Cultural 

Hybridity) ซึ่งทําให�พื้นท่ีแห0งน้ีมีความหลากหลายและความผสมผสานของภาษาท่ีแสดงออกถึงอัตลักษณ=ของ

ตัวตนและความคิดท่ีสร�างสรรค= โดยเจ�าของภาษาเปTนกลุ0มคนรุ0นใหม0ท่ีเปTน ลีลาภาษาท่ีถูกรังสรรค=ข้ึนสะท�อนถึง

บุคคลิกของผู�ใช�ภาษาท่ีมีความสนุกสนาน ในอดีตอาจจะมองว0า ภาษาท่ีมีรูปแบบของไวยกรณ=แบบมาตรฐานจะ

ได�รับการยอมรับมากกว0า แต0ในป�จจุบันภาษาลูกผสมกลับได�รับการยกย0องว0าเปTนความสร�างสรรค=ทางป�ญญา 

และถือเปTนภาษาท่ีมีความเหมาะสมในบริบทของตนเอง  

 

2.3.4 ลักษณะภาษาอังกฤษแบบมาเลเซีย 

ทาลิฟและฮี (Talif and Hie, 1994) ได�กล0าวถึงความเปTนไปได�ของการยกระดับภาษาอังกฤษแบบ

มาเลเซียให�เปTนภาษาอังกฤษมาตรฐาน ดังเห็นได�จากหลายๆประเทศท่ีเคยอยู0ภายใต�อาณานิคมของประเทศ

อังกฤษ เช0น สิงคโปร= ไนจีเรีย และอินเดีย เปTนต�น นอกจากน้ียังได�กล0าวถึงลักษณะภาษาอังกฤษแบบมาเลเซีย 

(Plat and Weber, 1980) ซึ่งแบ0งออกเปTน 3 ประเภท   

1) ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียประเภทท่ี 1 (Malaysian English Type 1 หรือ Singapore-

Malayan English) ผู�ใช�ภาษาคือชาวมาเลเซียท่ีได�รับการศึกษาจากประเทศในกลุ0มเจ�าของภาษา โดยลักษณะ

การออกเสียงจะมีลักษณะท่ีแตกต0างจากภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช0น การออกเสียงแบบ Syllable-timed แทนท่ี

จะเปTน Stress-timed และการสะกดคําตามการออกเสียง เปTนต�น 

2) ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียประเภทท่ี 2 (Malaysian English Type 2) เปTนลักษณะภาษาอังกฤษ

ของชาวมาเลเซียท่ีได�รับการศึกษาภายในประเทศ เมื่อผู�พูดภาษาดังกล0าวใช�ภาษาอังกฤษในการสนทนา ภาษา

ถ่ิน (ในท่ีน้ีคือ ภาษามาเลย=) จะมีการแทรกแซงในรูปแบบของสําเนียงการออกเสียง คําศัพท= และไวยกรณ= 

รวมถึงระบบการสะกดคําท่ีได�รับอิทธิพลจากการออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช0น คําว0า akademik และ 

biskut ท่ีมาจากภาษาอังกฤษว0า academic และ biscuit ตามลําดับ  

3) ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียในลักษณะไม0เปTนทางการ (Colloquial Malaysian English) เปTนการ

ใช�คําศัพท=ภาษาอังกฤษท่ีอยู0ในโครงสร�างทางไวยกรณ=ของภาษามาเลย=เปTนส0วนใหญ0 ซึ่งเปTนภาษาท่ีเข�าใจง0ายและ
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ส่ือสารกันระหว0างเช้ือชาติต0างๆในประเทศ ผู�ท่ีใช�ภาษาน้ีจะเปTนกลุ0มคนจากทุกชนช้ัน และทุกระดับการศึกษา 

ลักษณะภาษาจะไม0ซับซ�อน เช0น You go where? I go with you lah. เปTนต�น 

กล0าวโดยสรุป ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียเปTนวิวิธภาษาหน่ึงของภาษาอังกฤษ ท่ีมีลักษณะ

เฉพาะตัวในแง0ของการออกเสียง การสะกดคํา โครงสร�างทางไวยกรณ= ความหมาย ซึ่งอาจจะมีการใช�คําศัพท=จาก

ภาษามาเลเซียผสมอยู0ในประโยคภาษาอังกฤษบ�าง โดยลักษณะของภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียจริงๆน้ันยังไม0

ปรากฎชัดเจน อาจเพราะสืบเน่ืองจาก ภาษาอังกฤษดังกล0าวไม0ค0อยถูกยอมรับในหมู0ชาวมาเลเซีย โดยเฉพาะใน

ระบบการศึกษาและการส่ือสารระดับมวลชน ฉะน้ัน การยกระดับภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียให�เปTนภาษาอังกฤษ

มาตรฐานอาจจะเปTนไปได�ยาก หรืออาจจะจะต�องใช�เวลาท่ียาวนานมาก 

ราจาดูราย (Rajadurai, 2006) ได�ศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษท่ีใช�ในบริบทของประเทศท่ีไม0ใช0

เจ�าของภาษา โดยเก็บข�อมูลการออกเสียงภาษาอังกฤษของชาวมาเลเซียจาํนวน 3 คน เปTนเวลา 20 ช่ัวโมง 

ผู�วิจัยได�สังเกตว0า ผู�พูดจะมีการปรับเปล่ียนสําเนียงการพูดภาษาอังกฤษในบริบทท่ีต0างกันไป เพื่อให�ผู�ฟ�งได�เกิด

ความเข�าใจท่ีง0ายข้ึน ตัวอย0างเช0น 

1) การออกเสียงหยุด เช0น /p/ /t/ /d/ /b/ และ /k/ ท่ีปรากฎเปTนตําแหน0งท�ายคํา จะออกเปTน

เสียงกัก /?/ น่ันคือเส�นเสียงจะป�ดและไม0เปล0งเสียงใดๆออกมาเลย 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) การไม0ออกเสียงพยัญชนะควบกลํ้า (Cluster) ในตําแหน0งท�ายคําของเสียงเสียดสี (Fricative) 

และเสียงก่ึงเสียดสี (Affricative) เช0น คําว0า machines จะไม0ออกเสียง /z/ (s) หรือคําว0า lunch 

จะไม0ออกเสียง /ʃ/ (ch) ในแง0การส่ือสารผู�ฟ�งอาจจะสามารถเข�าใจข�อความน้ันๆได�แต0ไม0ชัดเจนนัก 

5) ภาษาอังกฤษเปTนภาษาจังหวะเน�นพยางค= (Stress-timed Language) แต0ภาษามาเลเซียเปTน

ภาษาจังหวะพยางค= (Syllable-timed Language) จึงทําให�เกิดการออกเสียงเปTนจังหวะท่ีต0างกัน 

นอกจากน้ี คิม (Kim, 2010) ได�อธิบายว0า ภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียเรียกว0า Malaysian English 

และเรียกอย0างไม0เปTนทางการว0า Manglish เปTนภาษาท่ีมีความโดดเด0นและมีเอกลักษณ=อันบ0งบอกถึงความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมทางภาษา โดยเฉพาะภาษามาเลย=และจีน ซ่ึงในบางคร้ังก็มีการนําคําจากภาษาถ่ินของ
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ตนปนกับภาษาอังกฤษด�วย เพื่อให�เกิดความเข�าใจท่ีมีความลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีผู�พูดต�องการส่ือถึงส่ิงๆหน่ึง

ในบริบทของตนเอง ผู�พูดย0อมจะเลือกใช�คําศัพท=ท่ีมาจากภาษาของตนทดแทนคําศัพท=ภาษาอังกฤษ โดยไม0มีการ

แปล เช0น Let’s cabut หรือ Sure koyak เปTนต�น ในบางคร้ังการแปลตรงตัวจากภาษาจีนกวางตุ�งเปTน

ภาษาอังกฤษ ก็อาจเกิดข้ึนได�ในกรณีท่ีผู�พูดไม0สามารถแสดงออกทางภาษาอ่ืนได� เพราะวลีท่ีสร�างข้ึนปรากฎใน

ภาษาของตนเองเท0าน้ัน เช0น Carry big leg เปTนต�น ลักษณะภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียเหล0าน้ีเปTนปรากฏการณ=

ท่ีเกิดข้ึนคล�ายกันท่ัวโลก ผู�ใช�ภาษาเองก็มีความรู�สึกภูมิใจในการ ตัวอย0างคํา วลี ไวยกรณ= และความหมายท่ีมีใช�

เฉพาะเจาะจงในแบบฉบับของภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียซึ่งมีตัวอย0างดังน้ี 

1) การใช�คําศัพท=ภาษาอังกฤษท่ีมีความหมายเฉพาะในพื้นท่ี เช0น คําว0า Big shot เปTนคําเรียก

บุคคลท่ีมีความสําคัญมาก บางคร้ังใช�เปTนคําเสียดสีสําหรับกลุ0มคนท่ีคิดว0าตัวเองมีสถานะใหญ0โต แต0จริงๆแล�วเล็ก

และไม0มีความสําคัญต0อคนอ่ืนเลย เช0น “Ei, police outrider signaling to you-lah. Better go to the side, 

some big shot coming” ในประโยคคําว0า big shot ดังกล0าวเปTนช่ือเรียกกลุ0มตํารวจ นอกจากน้ี การใช�คําว0า 

Coffee money/kopi-o money เปTนลักษณะเงินท่ีจ0ายให�แก0บุคคลอ่ืนแบบผิดกฎหมาย หรือเงินใต�โต�ะ เปTนต�น  

2) การใช�คําปรากฎร0วม (Collocation) ท่ีมีลักษณะเปTนกลุ0มคํา การเช่ือมคํา และการจัดวางของ

คําท่ีเจ�าของภาษานิยมใช� เช0น Eat rubbish เปTนลักษณะการรับประทานอาหารอย0างละนิดอย0างละหน0อย ไม0

อยากทานเปTนม้ือใหญ0 เช0น “I feel like eating rubbish tonight” เปTนต�น 

3) การเปล่ียนประเภทจากคํานามเปTนคํากริยา เช0น คําว0า friend หมายถึง ลักษณะของการเปTน

เพื่อนกับใครคนหน่ึง (To be friend with someone)  ใช�กับบริบทท่ีพูดกับเด็กๆ เปTนลักษณะของการหมายถึง

เพื่อนท่ัวไปๆ เพียงแค0ช่ัวประเด๋ียวประด�าว โดยท่ัวไปจะพบว0า I friend you หมายความว0า ฉันเปTนเพื่อนกับคุณ  

4) การตอบรับด�วยคําว0า Can มักใช�ในประโยคท่ีตอบว0าตกลง โอเค ใช0 แทนการตอบคําว0า Yes 

ซึ่งได�รับอิทธิพลมาจากภาษามาเลย=ว0า boleh, boleh ในคําจีนกวางตุ�งว0า Tuck tuck และคําจีนฮกเก้ียนว0า Ei 

sei, ei sei ตัวอย0างเช0น หากต�องการถามว0า “Can do me a favor-ah?” ผู�พูดจะตอบว0า “Can” แทนท่ีจะ

ตอบว0า Yes, you can 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาความสามารถด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป"ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา 

โดยวิธีการจัดการเรียนระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย” เป.นงานวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ2มเดียว (Single-subject 

Experimental Designs) ซึ่งใช�สําหรับการศึกษาพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผู�เรียนท่ีแสดงออกมา หลังจากการ

ได�รับวิธีการสอนท่ีแตกต2างจากสภาพแวดล�อมเดิม และจํานวนกลุ2มตัวอย2างมักมีขนาดเล็กตั้งแต2 1 คนข้ึนไป หรือ 

1 กลุ2มข้ึนไป (Gay et al., 2011) โดยงานวิจัยในคร้ังน้ีเป.นการศึกษาความเปล่ียนแปลงในด�านพัฒนาการด�าน

การฟ�งภาษาอังกฤษท้ังท่ีอยู2ในสถานการณXการบรรยายช้ันเรียนและการส่ือสารนอกช้ันเรียน หลังจากการไป

ศึกษาในประเทศมาเลเซียรวมระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา รวมถึงวิเคราะหXป�จจัยท่ีทําให�นักศึกษามีการ

พัฒนาการด�านการฟ�งโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีต2างๆในการนํามาอภิปรายผลต2อไป โดยผู�วิจัยได�ดําเนินการ

วิจัยตามข้ันตอนดังต2อไปน้ี 

 

3.1 ขอบเขตการวิจัย 

3.1.1   ข�อมูลของกลุ2มตัวอย2างและพื้นท่ีศึกษา 

กลุ2มตัวอย2างคือ นักศึกษาสัญชาติไทยท่ีศึกษาช้ันป"ท่ี2 ในสาขาไทยศึกษา คณะวิเทศศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรX วิทยาเขตภูเก็ต โดยนักศึกษากลุ2มดังกล2าวจะต�องไปศึกษาระยะส้ันประมาณ 1 ภาค

การศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย ตามหลักสูตรท่ีบรรจุอยู2ในสาขาไทยศึกษา ซึ่งกลุ2มตัวอย2างในงานวิจัยน้ีมีจํานวน

ท้ังส้ิน 11 คน (ตามจํานวนนักศึกษาในช้ันป"ดังกล2าว) วิธีการเลือกกลุ2มตัวอย2างได�มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)  

นักศึกษากลุ2มตัวอย2างได�ศึกษาระยะส้ันในมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia เมืองป"นัง 

ประเทศมาเลเซีย เป.นระยะเวลา 3 เดือน 21 วันตั้งแต2วันท่ี 27 กุมภาพันธX 2555 – 18 มิถุนายน 2555 โดย

นักศึกษาจะต�องเข�าเรียนในช้ันเรียนท่ีมีนักศึกษาท้ังชาวมาเลเซียและชาวต2างประเทศท้ังหมด 3 วิชา/สัปดาหX ซึ่ง

ได�กําหนดให�เป.นวิชาเลือกเสรีท่ีเปgดสอนเป.นภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยดังกล2าวตามตารางสอนท่ีปรากฎ ดังน้ี 

LENOVO
Pencil



31 

 

- 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.  

  

 นักศึกษาใช�เวลาการเรียนในช้ันเรียนท้ังหมด 9 ช่ัวโมงต2อสัปดาหX ส2วนช2วงเวลาท่ีเหลือจะเป.นเวลา

สําหรับการทํางานกลุ2ม ทบทวนบทเรียน และพักผ2อนตามอัธยาศัย  

3.1.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ผู�วิจัยได�ศึกษาตัวแปรท่ีมีผลต2อการพฒันาความสามารถการฟ�งภาษาอังกฤษของกลุ2มตัวอย2างในการ

วิจัยดังน้ี 

 ตัวแปนต�น ได�แก2 การจัดการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย 

 ตัวแปรตาม ได�แก2 

 1.  ความสามารถในการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป"ท่ี 2 หลังจากการศึกษาระยะส้ัน ณ 

ประเทศมาเลเซีย 

2. ป�จจัยท่ีส2งผลต2อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษในขณะท่ีศึกษาระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัยมีดังต2อไปน้ี 

3.2.1 แบบทดสอบความสามารถด�านการฟ�งภาษาอังกฤษ ซึ่งเป.นแบบทดสอบสําหรับใช�วัด

ความสามารถในการฟ�งภาษาอังกฤษก2อนและหลังการไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากการไปศึกษาในประเทศท่ีใช�ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน  

3.2.2 แบบสอบถามเก่ียวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย เป.น

แบบสอบถามท่ีเก่ียวข�องกับคุณลักษณะพื้นฐานในการเรียน ป�จจัยท่ีเกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการเรียน
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ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ป�จจัยท่ีเกิดจากความม่ันใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

 3.2.3 แบบทดสอบการฟ�งคําศัพทXภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยX ซึ่งเป.นแบบทดสอบเพื่อประกอบการ

วิเคราะหXป�จจัยภายในท่ีส2งผลต2อการฟ�งภาษาอังกฤษซึ่งอาจเกิดจากการไม2เข�าใจภาษาอังกฤษเพราะสําเนียงทาง

ภาษาท่ีแตกต2างจากสําเนียงท่ีคุ�นชิน 

 3.2.4 แบบสอบถามเพื่อใช�ประกอบการสัมภาษณXอาจารยXผู�สอน เป.นแบบสอบถามเก่ียวกับความ

คิดเห็นของคณาจารยXท่ีมีต2อนักศึกษาในระหว2างท่ีอยู2ในช้ันเรียน โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียน ความสามารถใน

การปรับตัวขณะท่ีอยู2ในช้ันเรียน และความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซ่ึงถือเป.นป�จจัยภายนอกท่ีส2งผลต2อการฟ�ง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ2มตัวอย2าง 

 

3.3 ข้ันตอนในการเก็บข�อมูล 

 การวิจัยเร่ือง ความสามารถด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป"ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรXใช�ระเบียบวิธีการวิจัยในห�องเรียน (Classroom-based Research) และความ

เข�าใจในเสียงท่ีได�ยิน (Listening Comprehension) เป.นหลัก ซึ่งเป.นการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช�วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการแบ2ง

ช2วงเวลาออกเป.น 3 ช2วง คือ ก2อนนักศึกษาไปต2างประเทศ ช2วงระหว2างท่ีนักศึกษาอยู2ในต2างประเทศ และหลัง

นักศึกษากลับจากต2างประเทศ โดยได�มีคําอธิบายในแต2ละช2วงเวลาตามลําดับ ดังน้ี  

 3.3.1 ก2อนนักศึกษาไปต2างประเทศ 

3.3.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข�องกับการพัฒนาความสามารถด�านการฟ�ง

ภาษาอังกฤษ 

 3.3.1.2 การสร�างแบบทดสอบความสามารถด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาป"ท่ี 2 

ดําเนินการดังน้ี 
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1) ศึกษารูปแบบการฟ�งภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษาต�องเผชิญเม่ืออยู2สถานการณXการเรียนใน

ต2างประเทศ 

2) ศึกษารูปแบบและการสร�างแบบทดสอบจากคู2มือและหนังสือวิธีการสร�างแบบทดสอบ

เก่ียวกับการฟ�งภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณXต2างๆ 

3) กําหนดวัตถุประสงคXของการทดสอบให�สอดคล�องกับสถานการณXท่ีนักศึกษาต�องเจอ

ในขณะท่ีเรียนในต2างประเทศ 

4) กําหนดตารางแบบทดสอบด�านการฟ�ง 

5) ดําเนินการสร�างแบบทดสอบท้ังหมด 4 ประเภท คือ การตอบคําถามแบบส้ันๆ ปรนัย

ชนิด 4 ตัวเลือก ปรนัยชนิด 2 ตัวเลือก (ถูกและผิด) และการจดบันทึกข�อความท่ีสําคัญ เป.นแบบทดสอบก2อน

เรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) ดังน้ี 

    5.1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟ�งภาษาอังกฤษ เป.นแบบทดสอบท่ีใช�ใน

การทดสอบก2อนและหลังการไปศึกษาในต2างประเทศ มีจํานวน 35 ข�อ กําหนดการให�คะแนนคือ ตอบถูกได� 1 

คะแนน ตอบผิดได� 0 คะแนน โดยข�อสอบจะแบ2งออกเป.น 2 ส2วนตามเน้ือหาของการทดสอบ ส2วนท่ี 1 คือ การ

ฟ�งบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ซึ่ ง เป.นลักษณะบทสนทนาท่ีนักศึกษาจําเป.นต�องใช�ในชีวิตประจําวัน 

ประกอบด�วย การบอกทิศทาง การพูดคุยโทรศัพทX และการซื้อกาแฟในห�างสรรพสินค�า ผู�บรรยายคือ อาจารยX

โสพิตา สุขช2วย ทองบุญ เป.นอาจารยXชาวไทย และอาจารยX Scot เป.นอาจารยXชาวออสเตรเลีย และส2วนท่ี 2 คือ 

การฟ�งเน้ือหาในช้ันเรียน เป.นเน้ือเร่ืองเก่ียวกับ ความรู�เก่ียวกับสังคมเอเชีย จํานวน 1 เร่ือง คือ การผจญภัยของ

มารXโคโปโลในประเทศจีน ผู�บรรยายคือ อาจารยX Scot อาจารยXชาวออสเตรเลีย เน่ืองจากข�อสอบมีท้ังแบบปรนัย

และอัตนัย การเขียนคําตอบในรูปแบบปรนัยจึงอาจจะเป.นผลให�นักศึกษาท่ีทราบคําตอบ แต2ไม2สามารถเขียน

ตอบได�อย2างถูกต�อง ดังน้ัน การประเมินคะแนนข�อสอบอัตนัยจึงไม2รวมประเมินในเร่ืองของการเขียนท่ีถูกต�อง

ตามไวยกรณX การสะกดคําผิด   

5.2) นําแบบทดสอบด�านการฟ�งจํานวน 35 ข�อท่ีสร�างข้ึนไปให�ผู�เช่ียวชาญและเจ�าของ

ภาษาจํานวน 3 คน ตรวจสอบแก�ไขเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) ตามเกณฑX 3 

ข�อคือ ความถูกต�องของภาษา ความสอดคล�องกับจุดประสงคX การครอบคลุมเน้ือหาท่ีกําหนดไว�  

5.3) ปรับปรุงข�อสอบตามคําแนะนําของผู�เช่ียวชาญอีกคร้ังหน่ึง โดยปรับปรุงคําถามและ

ตัวเลือกในส2วนปรนัย และคําตอบท่ีถูกต�องในส2วนการตอบคําถามส้ันๆและจดบันทึกข�อมูลท่ีสําคัญให�มีความ
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เหมาะสมมากยิ่งข้ึน คํานวณค2าดัชนีความสอดคล�อง (Index of item objective Congruence: IOC) ของ

ผู�เช่ียวชาญแล�วได�ค2าความสอดคล�องเท2ากับ 1.00 ซึ่งอยู2ในเกณฑXท่ียอมรับได� 

5.4) นําข�อสอบไปให�อาจารยXชาวไทยและชาวต2างประเทศอ2านเพื่อบันทึกเทป  

5.5) นําข�อสอบท่ีได�รับการปรับปรุงแล�ว ไปทดสอบ (Pilot study) กับนักศึกษาช้ันป"ท่ี 1 

สาขาไทยศึกษาจํานวน 10 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อนําไปปรับปรุงแก�ไขในเร่ืองของบรรยากาศ 

เคร่ืองเสียง และเวลาในการสอบ  

5.5) นํากระดาษคําตอบจากการทําแบบทดสอบจากนักศึกษากลุ2มดังกล2าวไปตรวจให�

คะแนน โดยคําตอบท่ีถูกได� 1 คะแนน ส2วนคําตอบท่ีผิดและไม2ตอบเลยได� 0 คะแนน แล�วนํามาหาสถิติของ

แบบทดสอบซึ่งเป.นค2าท่ีเป.นท่ียอมรับตามทฤษฎีการหาความเช่ือม่ันของข�อสอบโดยใช�สูตร KR-20 ของคูเลอรX ริ

ชารXด (Brown, 2005) โดยแสดงผลค2าความเช่ือมั่นเท2ากับ 0.76  

 

 

 

        = (35/ (35-1)) x (1 - (5.12/19.34)) 

         = 0.76 

5.6) นําแบบทดสอบท่ีวิเคราะหXแล�วจํานวน 35 ข�อน้ีไปให�นักศึกษากลุ2มตัวอย2างทําเป.น

ลักษณะการวัดผลแบบก2อนไปต2างประเทศ (Pretest) เพื่อนําผลท่ีได�ไปดําเนินการต2อไป โดยได�วางลักษณะ

ข�อสอบและเกณฑXการประเมินคะแนนตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะข�อสอบและเกณฑXการประเมินคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟ�ง

ภาษาอังกฤษ 

 

สถานการณ� 
ระดับ

เน้ือหา 

เน้ือหาของ

สถานการณ� 

ลักษณะ

คําถาม 

จํานวน

คําถาม 

ระยะเวลา

การทํา

ข#อสอบ 

คะแนน ลักษณะการประเมิน 

 
บทสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน 

 
เนื้อหา
แบบไม2
เป.น

ทางการ 

 
การบอกทิศ 

 
 
 
 

การพูดคุย
ทาง

โทรศัพทX 
 

 
 
การซ้ือ
กาแฟใน
ห�างสรรพสิ
นค�า 

 
การตอบ

คําถามส้ันๆ 
 
 
 

การตอบ
คําถามแบบ
ถ2ายทอด
ข�อมูล 

 
 

การเลือกตอบ 
 

การเลือกตอบ
ผิด-ถูก 

 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
5 

 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
5 

 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
5 
 

 
การเขียนตอบด�วยประโยค
ท่ีสมบูรณX หรือการเขียน
ตอบแค2เพียงคําหรือวลีที่

สําคัญ = 1 คะแนน 
 

การเขียนตอบด�วยประโยค
ท่ีสมบูรณX หรือการเขียน
ตอบแค2เพียงคําหรือวลีที่

สําคัญ = 1 คะแนน 
 

คําตอบถูกมีเพียงคําตอบ
เดียว = 1 คะแนน 

คําตอบถูกมีเพียงคําตอบ
เดียว = 1 คะแนน 

 
การฟ�งเน้ือหา
ในห�องเรียน 

 

 
เนื้อหา
แบบ
เป.น

ทางการ 
 

 
ความรู�
เก่ียวกับ

สังคมเอเชีย 
(การผจญ
ภัยของมารX
โคโปโลใน

ประเทศจีน) 

 
การเลือกตอบ 

 
 

การจดบันทึก
ข�อความท่ี

สําคัญ 
 

 
10 
 
 
5 

 
10 
 
 

10 

 
5 
 
 
5 

 

 
คําตอบถูกมีเพียงคําตอบ

เดียว = 1 คะแนน 
 
การเขียนตอบด�วยประโยค
ท่ีสมบูรณX หรือการเขียน
ตอบแค2เพียงคําหรือวลีที่

สําคัญ = 2 คะแนน 

รวมท้ังหมด 35 40 40  



36 

 

3.3.2 ช2วงระหว2างท่ีนักศึกษาอยู�ในต2างประเทศ 

 3.3.2.1 การสังเกตการณXอย2างมีส2วนร2วมในช้ันเรียน โดยขออนุญาตอาจารยXผู�สอนเพื่อเข�าช้ันเรียน

เหมือนนักศึกษาต2างชาติ และเข�าร2วมเรียนเป.นเวลา 2 อาทิตยXท้ัง 3 วิชาท่ีนักศึกษาไทยจําเป.นต�องเรียน การ

สังเกตุการณX 1 คร้ังจะใช�เวลาประมาณ 2 – 3 ช่ัวโมง แล�วแต2ระยะเวลาการเรียนวิชาน้ันๆ ซึ่งหลักการการสังเกต

ในช้ันเรียนคือ ท2าทางและพฤติกรรมของนักศึกษาขณะท่ีฟ�งบรรยาย กลวิธีการบรรยายของอาจารยXผู�สอน 

บรรยากาศในช้ันเรียนการเรียนกับนักศึกษาชาวต2างชาติ ปฏิกิริยาของนักศึกษาไทยในระหว2างท่ีสนทนารวมกลุ2ม

กับนักศึกษาชาวต2างชาติ เป.นต�น 

 3.3.2.2 การสัมภาษณXอาจารยXผู�สอนเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาไทยช้ันเรียน ความ

คิดเห็นของอาจารยXเก่ียวกับคุณลักษณะของนักศึกษาไทย จุดแข็งและจุดอ2อนของนักศึกษาไทย ความคาดหวัง

ของอาจารยXท่ีมีต2อนักศึกษาไทย รวมถึงข�อมูลและข�อเสนอแนะอ่ืนๆ ซึ่งเป.นคําถามปลายเปgดท่ีให�อาจารยXผู�สอน

ได�มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอ่ืนๆเก่ียวกับนักศึกษากลุ2มตัวอย2างและนักศึกษาไทยโดยท่ัวไปอย2างเต็มท่ี 

 3.3.2.3 การให�นักศึกษาทําแบบสอบถามเก่ียวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะส้ันใน

ประเทศมาเลเซีย จํานวน 1 ฉบับ โดยในแบบสอบถามแบ2งออกเป.น 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข�อมูลพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา ได�แก2 คะแนนทดสอบทาง

ภาษา (TOEIC) ประสบการณXไปศึกษาในต2างประเทศจํานวน 2 ข�อ 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะพื้นฐานในการเรียน ได�แก2 คุณลักษณะพื้นฐานใน

การเรียนภาษา การใช�ภาษาอังกฤษขณะท่ีอยู2ในห�องเรียน การใช�ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ความมั่นใจใน

ความสามารถ และทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการฟ�งภาษาอังกฤษด�านสําเนียง 

  ซึ่งแบบสอบถามท้ัง 3 ตอนมีความแตกต2างกันในเร่ืองของลักษณะการตั้งคําถาม ได�แก2 การ

เลือกตอบข�อท่ีเหมาะสมท่ีสุด การเรียงลําดับจากมากไปน�อย และคําถามปลายเปgด ซ่ึงเกณฑXการวิเคราะหXข�อมูล

ดังกล2าวจึงมีความแตกต2างกัน โดยตารางด�านล2างเป.นตัวอย2างของเกณฑXการวิเคราะหXความคิดเห็นซึ่งกําหนด

ค2าเฉล่ียตามแนวคิด Likert Scale ตามเกณฑX 5 อันดับดังน้ี 
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ระดับความคิดเห็น คะแนน 

1. มีความคิดเห็นอยู2ในระดับ น�อยท่ีสุด 1.00 – 1.80 

2. มีความคิดเห็นอยู2ในระดับ น�อย 1.81 – 2.60 

3. มีความคิดเห็นอยู2ในระดับ ปานกลาง 2.61 – 3.40 

4. มีความคิดเห็นอยู2ในระดับ มาก 3.41 – 4.20 

5. มีความคิดเห็นอยู2ในระดับ มากท่ีสุด 4.21 – 5.00 

  

 ส2วนการเรียงลําดับจากมากไปน�อยใช�วิธีการวิเคราะหXข�อมูลโดยการนับจํานวนผู�ท่ีตอบในข�อ

น้ันๆมากท่ีสุด เช2น ตอบข�อท่ี 2 เป.นอันดับ 1 จํานวนมากท่ีสุด เป.นต�น และการคําปลายเปgดจะใช�วิธีการ

วิเคราะหXโดยการสรุปความคิดเห็นท่ีคล�ายคลึงและแตกต2างกันของกลุ2มตัวอย2าง นอกจากน้ี ผู�วิจัยได�ดําเนินการ

สร�างแบบสอบถามตามข้ันตอนดังน้ี 

1) ศึกษาวิธีการสร�างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยอาศัยตัวอย2างจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

2) สร�างแบบสอบถามความคิดเห็น โดยให�ผู�เช่ียวชาญเป.นผู�ปรับปรุงแก�ไข 

3) นําแบบสอบถามดังกล2าวมาหาค2าความเท่ียงตรง (Validity) และค2าดัชนีความสอดคล�อง 

ซึ่งมีค2าเทียบเท2า 0.65 แล�วนําไปใช�ในการงานวิจัยต2อไป 

3.3.3 หลังกลับจากต2างประเทศ 

 3.3.3.1 ดําเนินการให�นักศึกษากลุ2มตัวอย2างทําแบบทดสอบ (Posttest) ซึ่งเป.นแบบสอบถาม

เดียวกับแบบสอบถามท่ีนักศึกษากลุ2มตัวอย2างได�ทําก2อนไปประเทศมาเลเซีย (Pretest) หลังจากน้ัน จึงนําผลจาก

การทําแบบทดสอบท้ังสองคร้ังไปวิเคราะหXในเชิงสถิติแบบกลุ2มเดี่ยว (Testing the difference between two 

means: Small dependent samples) 

3.3.3.2 ดําเนินการให�นักศึกษาทําแบบทดสอบคําศัพทXภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยX เป.น

แบบทดสอบเพื่อวิเคราะหXความเข�าใจในภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยXของนักศึกษากลุ2มตัวอย2าง ซ่ึงผู�วิจัย

ดําเนินการสร�างแบบทดสอบตามข้ันตอนดังน้ี 

1) ศึกษาวิธีการสร�างแบบทดสอบจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
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 2) เลือกคําศัพทXจํานวน 20 คําท่ีพบว2ามีการออกเสียงและสําเนียงท่ีเป.นเอกลักษณXแบบ

มาเลเซียซึ่งมีความแตกต2างจากการออกเสียงแบบอังกฤษ อเมริกัน และออสเตรเลีย นอกจากน้ี ยังต�องเป.นกลุ2ม

คําศัพทXท่ีนักศึกษาท่ีเคยได�ยินจากการสนทนากับอาจารยXในช้ันเรียนและในชีวิตประจําวัน 

 3) นํากลุ2มคําศัพทXดังกล2าวและประโยคตัวอย2างของแต2ละคําไปสร�างเป.นแบบทดสอบคําศัพทX

ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยX  

 4) นําคําศัพทXและประโยคไปให�เจ�าของภาษา (ชาวมาเลเซีย) อ2านเพื่อบันทึกเทป 

 5) นําข�อสอบไปทดสอบนักศึกษาเก่ียวกับการเขียนตามคําบอกภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลเซีย 

(Dictation) โดยกําหนดให�นักศึกษาฟ�งคําศัพทXภาษาอังกฤษจากชาวมาเลเซียเป.นจํานวน 2 ชุดๆละ 10 คํา รวม

เป.น 20 คํา และมีโอกาสฟ�งคําละ 2 คร้ัง ผู�พูดชาวมาเลเซียจะพูดคําศัพทX 1 คําพร�อมตัวอย2างประโยค 1 ประโยค

ท่ีมีคําศัพทXน้ันอยู2ในประโยค เพื่อให�นักศึกษามีโอกาสฟ�งบริบทของคําศัพทXและเกิดความมั่นใจในการเขียนตอบ

คําศัพทXมากข้ึน เช2น คําว2า “Happy – She is happy to see her friends in the party” วิธีการคิดคะแนน

คือ เขียนคําศัพทXได�ถูกต�อง = 1 คะแนน สะกดคําศัพทXผิด = 0.5 คะแนน และเขียนตอบผิด = 0 คะแนน การ

คํานวณคะแนนแปลงเป.นค2าร�อยละ และตั้งเกณฑXการสรุปข�อมูลดังกล2าวโดยการแบ2งคะแนนออกเป.น 3 ช2วงคือ 

ดังน้ี  

ช2วงคะแนน การแปลความจากคะแนน 

นักศึกษาท่ีได�คะแนนเท2ากับหรือสูงกว2า 80 ผู�ท่ีสามารถฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยXได�ในระดับ 

ดีมาก 

นักศึกษาท่ีได�คะแนนเท2ากับหรือสูงกว2า 50 ผู�ท่ีสามารถฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยXได�ในระดับ 

ดี 

นักศึกษาท่ีได�คะแนนต่ํากว2า 50 ผู�ท่ีสามารถฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยXได�ในระดับ 

ไม2ดี 

  

 6) หลังจากทดสอบแล�ว ผู�วิจัยจะตั้งคําถามกลุ2มตัวอย2างเก่ียวกับการเขียนตอบคําศัพทXท่ีได�ยิน 

ซึ่งนักศึกษาบางคนก็อาจตอบถูกแต2สะกดคําศัพทXไม2ถูกต�อง หรือตอบผิดเพราะได�ยินคําศัพทXเป.นคําอ่ืนๆท่ีออก

เสียงใกล�เคียงกัน การพูดคุยกับนักศึกษาจึงได�ผลการวิจัยเร่ืองป�จจัยด�านการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงท่ีละเอียด

และแน2นอนกว2าแค2การให�นักศึกษาทําแบบทดสอบเพียงอย2างเดียว  

LENOVO
Cross-Out

LENOVO
Cross-Out

LENOVO
Cross-Out

LENOVO
Sticky Note
ตัดออกแล้วแทรกว่าเนื่องจากการพูดคุยกับนักศึกษาจะได้ผล...
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3.4 การวิเคราะหXข�อมูล  

 การวิเคราะหXข�อมูลในงานวิจัยน้ีประกอบด�วย 

 3.4.1 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  3.4.1.1 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบการฟ�งภาษาอังกฤษท้ังก2อนและหลังไปศึกษา

ระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย โดยการให�ผู�เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

เพื่อใช�ค2าดัชนีความสอดคล�องของแบบทดสอบระหว2างข�อสอบกับจุดประสงคXการเรียนรู� IOC (Index of Item 

Objective Congruence) ได�เท2ากับ 1.00 ส2วนการหาค2าความเช่ือม่ันของข�อสอบจากการทํา Pilot Study โดย

ใช�สูตร KR-20 ได�เท2ากับ 0.65 

  3.4.1.2 การหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามโดยการให�ผู�เช่ียวชาญเป.นผู�ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา และได�ค2าดัชนีความสอดคล�องกันระหว2างแบบสอบถามกับวัตถุประสงคXการทําวิจัยในระดับ 

0.65 

 3.4.2 การวิเคราะหXผลการวิจัย 

  3.4.2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด�านการฟ�งภาษาอังกฤษก2อนและหลังการไปศึกษาระยะ

ส้ันในประเทศมาเลเซียวิเคราะหXโดยหาค2าเฉล่ีย (x ̄) ส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบค2า t-test แบบ 

dependent โดยมีการกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5   

  3.4.2.2 การวิเคราะหXแบบสอบถามพื้นฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะส้ันในประเทศ

มาเลเซียโดยการใช�สถิติพื้นฐานคือ ค2าเฉล่ียและส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล�วจึงแปลความหมายระดับความ

คิดเห็น 5 อันดับตามวิธีคิดแบบลิเคิรXทสเกล (Likert scale) นอกจากน้ี การเรียงลําดับจากมากไปน�อยใช�วิธีการ

วิเคราะหXข�อมูลโดยการนับจํานวนผู�ท่ีตอบในข�อน้ันๆมากท่ีสุด เช2น ตอบข�อท่ี 2 เป.นอันดับ 1 จํานวนมากท่ีสุด 

เป.นต�น และการต้ังคําถามปลายเปgดจะใช�วิธีการวิเคราะหXโดยการสรุปความคิดเห็นท่ีคล�ายคลึงและแตกต2างกัน

ของกลุ2มตัวอย2าง 

3.4.2.3 การวิเคราะหXผลการทดสอบการฟ�งคําศัพทXภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลยXโดยการ

คํานวณเป.นค2าร�อยละ และการแปลความจากค2าร�อยละเป.นเกณฑXการวัดความสามารถในระดับดีมาก ดี และไม2ดี 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา 

โดยวิธีการจัดการเรียนระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการวิเคราะห0ข�อมูลโดยแบ3งออกเป4น 2 

ตอน ดังน้ี 

 4.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา ท้ังก3อนและ

หลังการไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย 

 4.2 ป�จจัยท่ีส3งผลต3อการพัฒนาการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา หลังจาก

การศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

4.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป(ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา ท้ังก,อนและหลัง

การไปศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย 

 ผู�วิจัยได�ให�กลุ3มตัวอย3างท้ัง 11 คนทําแบบทดสอบจํานวน 2 คร้ัง ท้ังก3อนและหลังการไปศึกษาระยะส้ัน 

ณ ประเทศมาเลเซีย และเป4นแบบทดสอบชุดเดียวกันจํานวน 40 ข�อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ประกอบด�วย

เน้ือหา 2 ลักษณะ คือ การฟ�งภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการฟ�งภาษาอังกฤษในช้ันเรียน จากน้ันจึงหา

ผลต3างของคะแนน (ค3า D) จากการทดสอบก3อนและหลังการไปเรียนระยะส้ัน และนําคะแนนท่ีได�จากการ

ทดสอบท้ังสองคร้ังมาเปรียบเทียบความเข�าใจการฟ�งภาษาอังกฤษของกลุ3มตัวอย3างว3ามีการพัฒนาทักษะด�านการ

ฟ�งมากน�อยเพียงใด โดยผลการวิเคราะห0แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2 คะแนนความสามารถด�านการฟ�งภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา 

ท้ังก3อนและหลังการไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย และผลต3างของคะแนน (ค3า D) ในการทดสอบท้ัง 2 

คร้ัง 

นักศึกษาคนท่ี คะแนนก,อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต,างของคะแนน 

นักศึกษาคนท่ี 1 9.5 12.5 3 

นักศึกษาคนท่ี 2 9.5 11 2.5 

นักศึกษาคนท่ี 3 12 12.5 0.5 

นักศึกษาคนท่ี 4 14.5 15.5 1 

นักศึกษาคนท่ี 5 

นักศึกษาคนท่ี 6 

นักศึกษาคนท่ี 7 

นักศึกษาคนท่ี 8 

นักศึกษาคนท่ี 9 

นักศึกษาคนท่ี 10 

นักศึกษาคนท่ี 11 

11 

11 

7 

8 

11 

11 

10 

12.5 

12 

8 

10.5 

12 

14 

12 

1.5 

1 

1 

2.5 

1 

3 

2 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว3า กลุ3มตัวอย3างจํานวนท้ังหมด 11 คน ได�คะแนนการทดสอบในด�านการฟ�ง

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันหลังจากการไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซียสูงว3าคะแนนการทดสอบก3อน

ไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซียทุกคน โดยผู�ท่ีมีผลต3างของคะแนนมากท่ีสุดมีค3าเท3ากับ 3 คะแนน จํานวน 

2 คน และผู�ท่ีมีผลของคะแนนต3างน�อยท่ีสุดมีค3าเท3ากับ 0.5 คะแนน จํานวน 1 คน 
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ตาราง 3 คะแนนความสามารถด�านการฟ�งภาษาอังกฤษในช้ันเรียนของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา ท้ัง

ก3อนและหลังการไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย และผลต3างของคะแนน (ค3า D) ในการทดสอบท้ัง 2 คร้ัง 

นักศึกษาคนท่ี คะแนนก,อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต,างของคะแนน (ค,า 

D) 

นักศึกษาคนท่ี 1 8 8 0 

นักศึกษาคนท่ี 2 6 5.5 -1.5 

นักศึกษาคนท่ี 3 4 11 7 

นักศึกษาคนท่ี 4 11.5 12 1.5 

นักศึกษาคนท่ี 5 

นักศึกษาคนท่ี 6 

นักศึกษาคนท่ี 7 

นักศึกษาคนท่ี 8 

นักศึกษาคนท่ี 9 

นักศึกษาคนท่ี 10 

นักศึกษาคนท่ี 11 

5 

2 

1 

4 

1 

6 

1 

2.5 

6 

6 

4 

5 

6 

2 

-2.5 

4 

5 

0 

4 

0 

1 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว3า กลุ3มตัวอย3างจํานวนท้ังหมด 11 คน ได�คะแนนการทดสอบในด�านการฟ�ง

ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนหลังจากการไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซียสูงว3าคะแนนการทดสอบก3อนไป

ศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซียจํานวน 6 คน โดยผู�ท่ีมีผลต3างของคะแนนมากท่ีสุดมีค3าเท3ากับ 7 คะแนน 

และผู�ท่ีมีผลของคะแนนต3างน�อยท่ีสุดมีค3าเท3ากับ 1 คะแนน มีผู�ท่ีได�คะแนนการทดสอบท้ังก3อนและหลังไปศึกษา
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ระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซียเท3ากันจํานวน 3 คน และมีผู�ท่ีได�คะแนนการทดสอบก3อนไปศึกษาระยะส้ัน ณ 

ประเทศมาเลเซียต่ํากว3าหลังไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซียจํานวน 2 คน โดยได�คะแนนมีค3าเท3ากับ -1.5 

และ -2.5 คะแนนตามลําดับ 

ตาราง 4 คะแนนรวมความสามารถด�านการฟ�งท้ังสองสถานการณ0ของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา ท้ังก3อน

และหลังการไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย และผลต3างของคะแนน (ค3า D) ในการทดสอบท้ัง 2 คร้ัง 

นักศึกษาคนท่ี คะแนนก,อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต,างของคะแนน (ค,า 

D) 

นักศึกษาคนท่ี 1 17 20 3 

นักศึกษาคนท่ี 2 15.5 16.5 1 

นักศึกษาคนท่ี 3 16 23.5 7.5 

นักศึกษาคนท่ี 4 26 27.5 1.5 

นักศึกษาคนท่ี 5 

นักศึกษาคนท่ี 6 

นักศึกษาคนท่ี 7 

นักศึกษาคนท่ี 8 

นักศึกษาคนท่ี 9 

นักศึกษาคนท่ี 10 

นักศึกษาคนท่ี 11 

16 

13 

8 

12 

12 

17 

11 

15 

18 

14 

14.5 

17 

20 

14 

-1 

5 

6 

2.5 

5 

3 

3 
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 จากตารางท่ี 4 พบว3า นักศึกษากลุ3มตัวอย3างจํานวนท้ังหมด 11 คน มีคะแนนความสามาถด�านการฟ�ง

สูงข้ึนหลังจากการศึกษาระยะส้ันในประเทศมาเลเซียจํานวน 10 คน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีผู�ได�คะแนน

สูงสุดจากการทําแบบทดสอบดังกล3าวมีค3าเท3ากับ 7 คะแนน ส3วนคะแนนตํ่าสุดมีค3าเท3ากับ 1 คะแนน และมี

นักศึกษาเพียง 1 คนท่ีได�คะแนนทดสอบหลังการเรียนต่ํากว3าก3อนเรียนมีค3าเท3ากับ 1 คะแนน   

ตารางท่ี 5 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (X) ส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) คะแนนผลต3างเฉล่ีย (D) และค3า

ทดสอบ t ของกลุ3มตัวอย3าง 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X S.D D t Sig 

ก3อนเรียน 

หลังเรียน 

40 

40 

14.91 

18.23 

4.69 

4.32 
3.32  0.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 5 แสดงให�เห็นว3า คะแนนเฉล่ียการทดสอบความสามารถด�านการฟ�งหลังจากศึกษาระยะ

ส้ัน ณ ประเทศมาเลเซียมีค3าเท3ากับ 18.23 คะแนน ซ่ึงสูงกว3าค3าเฉล่ียของการทดสอบก3อนไปศึกษาระยะส้ัน ณ 

ประเทศมาเลเซียซึ่งมีค3าเท3ากับ 14.91 คะแนน และคะแนนผลต3างเฉล่ียระหว3างหลังการไปศึกษาระยะส้ัน ณ 

ประเทศมาเลเซีย และก3อนการไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซียเท3ากับ 3.32 ดังน้ันแสดงว3า ความสามารถ

ด�านการฟ�งของกลุ3มตัวอย3างหลังจากการไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซียสูงกว3าก3อนการไปศึกษาระยะส้ัน 

ณ ประเทศมาเลเซีย อย3างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05)  
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4.2 ป�จจัยท่ีส,งผลต,อการพัฒนาการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นป(ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา หลังจาก

การศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย 

 ในเบ้ืองต�นได�สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับความสนใจในการไปศึกษาในต3างประเทศ และนักศึกษาส3วน

ใหญ3ก็ให�ความสนใจโดยให�เหตุผลว3า การศึกษาในต3างประเทศจะทําให�นักศึกษาได�ฝUกการใช�ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน เพื่อให�ตนเองได�พัฒนาทักษะทางด�านการฟ�ง การพูด การอ3าน และการเชียนให�ดีย่ิงข้ึน ได�เรียนรู�

วัฒนธรรมของชาติท่ีเราไปเยือน เพิ่มพูนประสบการณ0การใช�ชีวิตในต3างแดน รวมถึงการคํานึงถึงการทํางานใน

ต3างประเทศหลังเรียนจบ ในขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาเพียงคนเดียวท่ีไม3สนใจศึกษาในต3างประเทศ เพราะมองว3า

มีความลําบากในการเดินทางและการใช�ชีวิตในต3างประเทศ 

 ผู�วิจัยได�แบ3งการศึกษาป�จจัยท่ีส3งผลต3อการพัฒนาการฟ�งภาษาอังกฤษท้ังในชีวิตประจําวันและใน

ห�องเรียน โดยนําแนวคิดของชูบอททอม (Shoebottom, 1996) มาเป4นต�นแบบเพื่อช้ีนําแนวทางในการอธิบาย 

ซึ่งแบ3งลักษณะป�จจัยท่ีส3งต3อการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษท่ีพบจากกลุ3มตัวอย3างออกเป4น 2 ลักษณะ คือ 

1) ป�จจัยภายในของนักศึกษา 2) ป�จจัยภายนอกของนักศึกษา ซึ่งได�ใช�ระเบียบวิธีวิจัยในการเก็บข�อมูลท่ีต3างกัน

ตามความเหมาะสม ได�แก3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต3อการเรียนระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย 

แบบทดสอบคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 การสังเกตอย3างมีส3วนร3วมการสัมภาษณ0แบบไม3เป4นทางการ 

การเก็บข�อมูลจากการบันทึกของนักศึกษา โดยผู�วิจัยได�วิเคราะห0ข�อมูลจากระเบียบวิธีวิจัยและสรุปผลตาม

ลักษณะท่ัวไป (Generalization) ของป�จจัยต3างๆท่ีเกิดข้ึน 

 

4.2.1 การศึกษาป�จจัยภายในของนักศึกษาท่ีส3งผลต3อการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ โดยผู�วิจัย

ได�แบ3งลักษณะของป�จจัยภายในตามข�อมูลท่ีได�จากการเก็บรวบรวม คือ ป�จจัยท่ีเกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการ

เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ป�จจัยท่ีเกิดจากความม่ันใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา และป�จจัยท่ีเกิดจากการรับรู�ในสําเนียงการพูด ตามละเอียดดังน้ี 
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     4.2.1.1 ป�จจัยท่ีเกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

 เป4นป�จจัยสําคัญในการทําความเข�าใจนักศึกษาว3ามีความสนใจในการเรียนรู�ภาษาอังกฤษ 

และมีการแสดงออกทางภาษาท่ีส3งผลต3อการพัฒนาทางด�านการฟ�งภาษาอังกฤษมากน�อยเพียงใด ซ่ึงคุณลักษณะ

ดังกล3าวเป4นการรวบรวมข�อมูลท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ0การเรียนวิชาต3างๆเป4นภาษาอังกฤษในช้ันเรียนและ

การส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน โดยมีการประเมินจากการท่ีนักศึกษาได�ทําแบบสอบถามคุณลักษณะ

พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย (X) และ SD ของคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

หลังจากกลับจากการศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย 

ลําดับท่ี คุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา X SD ระดับ 

1 โดยท่ัวไป ท3านชอบวิชาภาษาอังกฤษ 3.73 0.65 มาก 

2 ท3านอยากเรียนวิชาต3างๆเป4นภาษาอังกฤษ 3.45 0.69 มาก 

3 ท3านชอบบรรยากาศการเรียนโดยท่ัวไปในต3างประเทศ 3.45 0.82 มาก 

4 ท3านมักมีคําถามในใจเก่ียวกับเน้ือหาภาษาอังกฤษท่ีเรียนอยู3เสมอ 3.18 0.60 ปานกลาง 

5 ในขณะฟ�งบรรยาย หากไม3เข�าใจท3านจะยกมือถามเมื่อมีโอกาส 2.18 0.75 น�อย 

6 
ท3านมักเข�าหาอาจารย0หลังเลิกเรียน เพื่อพูดคุยซักถามเก่ียวกับเร่ือง

เรียน และเร่ืองต3างๆ 
2.45 1.04 น�อย 

7 ท3านมักจะทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน 2.82 0.40 ปานกลาง 

8 ท3านเป4นคนกระตือรือร�นในการเรียนรู�ภาษาใหม3 3.18 0.75 ปานกลาง 

9 ท3านมีความกดดันในการเรียนภาษาอังกฤษ 2.82 1.33 ปานกลาง 

10 ท3านมักจะคุยกับเพื่อนชาวต3างชาติเม่ือมีโอกาส 3.18 0.75 ปานกลาง 

11 ท3านมีความพยายามในการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการ 3.91 0.70 มาก 
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ลําดับท่ี คุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา X SD ระดับ 

ต3างๆ เช3น ดูหนัง ฟ�งเพลง 

12 ท3านประสบผลสําเร็จในการพฒันาทักษะภาษาตามท่ีตั้งใจไว� 3.18 0.60 ปานกลาง 

          

 จากตารางท่ี 6 พบส่ิงท่ีน3าสนใจเก่ียวกับข�อมูลท่ีปรากฎ คือ โดยท่ัวไปนักศึกษากลุ3ม

ตัวอย3างมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อยากเรียนวิชาเน้ือหาต3างๆโดยใช�ภาษาอังกฤษเป4นส่ือกลาง 

และชอบบรรยากาศการเรียนในต3างประเทศ คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.73 3.45 และ 3.45 ตามลําดับ ซ่ึงอยู3ในเกณฑ0

ระดับมาก ส3วนลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษท่ีพบว3าอยู3ในระดับเกณฑ0มากคือ นักศึกษามีความพยายาม

ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการใช�ส่ือต3างๆ เช3น การดูหนัง และการฟ�งเพลง คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.91 ซึ่ง

ถือเป4นการเรียนรู�นอกห�องเรียนท่ีนักศึกษาส3วนใหญ3ให�ความสนใจเป4นพิเศษ ในขณะท่ีคุณลักษณะพื้นฐานอ่ืนๆ 

คือ การตั้งคําถามในใจเก่ียวกับเน้ือหาภาษาอังกฤษท่ีเรียนอยู3เสมอ การทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน การเป4น

คนกระตือรือร�นในการเรียนรู�ภาษาใหม3 ความกดดันท่ีเกิดข้ึนในการเรียนภาษาอังกฤษ และการแสดงออกโดย

การพูดคุยกับเพื่อชาวต3างชาติเมื่อมีโอกาส คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.18 2.82 3.18 2.82 และ 3.18 ตามลําดับ ซึ่งถือว3า

อยู3ในเกณฑ0ระดับปานกลาง ส3วนคุณลักษณะพื้นฐานท่ีอยู3ในเกณฑ0ระดับน�อย คือ การยกมือถามอาจารย0ผู�สอนใน

ห�องเรียนเมื่อมีโอกาส และการเข�าหาอาจารย0หลังเลิกเรียน เพื่อพูดคุยซักถามเก่ียวกับเร่ืองเรียนและเร่ืองต3างๆ 

คิดเป4นค3าเฉล่ีย 2.18 และ2.45 ตามลําดับ และสุดท�ายคือความคาดหวังของนักศึกษา เก่ียวกับการประสบ

ผลสําเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาตามท่ีตั้งใจไว� คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.18 ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับปานกลาง 

 เมื่อกล3าวถึง คุณลักษณะพื้นฐานในการเรียนวิชาต3างๆเป4นภาษาอังกฤษในช้ันเรียนและการ

ส่ือสารเป4นภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษาโดยท่ัวไป ผู�วิจัยมองว3า การปรับตัวในการศึกษาระยะส้ัน

เพื่อให�ตนเองอยู3ในสถานการณ0การวิถีชีวิตท่ีต3างจากเดิม ถือเป4นประเด็นสําคัญต3อป�จจัยท่ีส3งผลต3อการพัฒนา

ทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษด�วย ผลของการเก็บข�อมูลดังกล3าวได�ปรากฎตามตารางท่ี 6  
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงเร่ืองของการปรับตัวในการศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซียของนักศึกษา โดย

เรียงลําดับจากยากท่ีสุด – ง3ายท่ีสุด จํานวนนักศึกษาท่ีเลือกตอบในแต3ละลักษณะมากท่ีสุด และการคิดเป4น

จํานวนร�อยละ 

ลําดับท่ี 

(ง3าย-ยาก) 
หัวข�อเร่ืองการปรับตัว 

จํานวนนักศึกษาท่ี

ตอบมากท่ีสุด 

(จํานวนคน) 

คิดเป4นร�อยละ 

(เปอร0เซ็นต0) 

1 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 7 63.64 

2 ทักษะการเรียนวิชาต3างๆในช้ันเรียน 9 81.82 

3 
ความแตกต3างของลักษณะการเรียนในช้ันเรียนในประเทศ

ไทยและประเทศมาเลเซีย 
8 72.73 

4 
ความแตกต3างระหว3างวัฒนธรรมในเร่ืองต3างๆระหว3าง

ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 
8 72.73 

5 ลักษณะความเป4นอยู3และท่ีพักในมหาวิทยาลัย 7 63.64 

6 ค3าครองชีพและการใช�จ3ายเงิน 6 54.55 

  

 จากตารางท่ี 7 แสดงให�เห็นว3า มีนักศึกษาจํานวน 7 คนจากจํานวนท้ังหมด 11 คนท่ีคิดว3า

ความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเร่ืองท่ีปรับตัวยากท่ีสุดของนักศึกษาในระหว3างท่ีไปศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศ

มาเลเซีย คิดเป4นร�อยละ 63.64 เร่ืองท่ีปรับตัวยากเป4นอันดับท่ีสอง คือ ทักษะการเรียนวิชาต3างๆในช้ันเรียน ซ่ึงมี

นักศึกษาจํานวน 9 คนจากจํานวนท้ังหมดท่ีลงความเห็นดังกล3าว คิดเป4นร�อยละ 81.82 อันดับท่ีสามคือ ความ

แตกต3างของลักษณะการเรียนในช้ันเรียนในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนักศึกษาจํานวน 8 คนจาก

จํานวนท้ังหมดท่ีแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน คิดเป4นร�อยละ 72.73 ส3วนระดับความยากของการปรับตัวอันดับท่ี

ส่ีและอันดับท่ีห�าคือ ความแตกต3างระหว3างวัฒนธรรมในเร่ืองต3างๆระหว3างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

และลักษณะความเป4นอยู3และท่ีพักในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีนักศึกษาตรงกันในหัวข�อดังกล3าวจํานวน 8 และ 7 คน 

คิดเป4นร�อยละ 72.73 และ 63.64 ตามลําดับ ส3วนเร่ืองท่ีนักศึกษาคิดว3าเป4นเร่ืองท่ีปรับตัวง3ายท่ีสุดคือ ค3าครอง

ชีพและการใช�จ3ายเงิน มีนักศึกษาท่ีเห็นด�วยจํานวน 6 คนจากจํานวนท้ังหมด คิดเป4นร�อยละ 54.55 นอกจากน้ี 
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จากแบบสอบถามในหัวข�อดังกล3าวพบส่ิงท่ีน3าสนใจคือ นักศึกษามองว3าการปรับตัวเก่ียวกับการเรียนในห�องเรียน

เป4นเร่ืองท่ีกระทํายากท่ีสุด (จากข�อ 1–3) ในขณะท่ีการปรับตัวกับสภาพความเป4นอยู3กับสังคมภายนอก (ข�อท่ี 4-

5) เป4นเร่ืองท่ีปรับตัวง3ายกว3าการเรียนในช้ันเรียน 

 

 4.2.1.2 ป�จจัยท่ีเกิดจากความมั่นใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

 ในการศึกษาระยะส้ันในต3างประเทศ ความมั่นใจในความสามารถและทักษะการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป4นป�จจัยท่ีสําคัญต3อการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู�ส่ิงต3างๆของนักศึกษาด�วยตนเอง 

และการเข�าใจบริบททางสังคมในสภาพแวดล�อมเหล3าน้ัน โดยเน้ือหาท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ ได�แก3 ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเข�าใจไวยกรณ0ภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการเข�าใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการแปลประโยคภาษาอังกฤษ ส3วนหัวข�อท่ี

เก่ียวข�องกับความม่ันใจในทักษะทางภาษาอังกฤษ ได�แก3 ความสามารถในทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ความสามารถในทักษะการอ3านภาษาอังกฤษ ความสามารถในทักษะ

การเขียนภาษาอังกฤษ  

 นอกจากความม่ันใจความสามารถและทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมต3างๆท้ังใน

ช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนของนักศึกษาเป4นส3วนประกอบสําคัญในการเข�าใจลักษณะการเรียนของนักศึกษา โดย

ในคําถามของแบบสอบถาม ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการตั้งคําถามว3า “ให�นักศึกษาประเมินตนเองเก่ียวกับความไม3มั่นใจใน

การทํากิจกรรมในช้ันเรียนดังต3อไปน้ี” โดยกิจกรรมในช้ันเรียนดังกล3าวประกอบด�วย การฟ�งบรรยายในช้ันเรียน 

การจดบันทึกระหว3างฟ�งบรรยาย การประชุมกลุ3มย3อยกับเพื่อนสมาชิก การแสดงความคิดเห็น การเขียนการบ�าน

และรายงาน และการนําเสนอผลงาน  

  การวิเคราะห0ข�อมูลเก่ียวกับความม่ันใจในความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ผู�วิจัยได�แจกแจงสถานการณ0การวิเคราะห0ข�อมูลดังกล3าวออกเป4น 2 สถานการณ0ได�แก3 การเรียนวิชา

ต3างๆเป4นภาษาอังกฤษในช้ันเรียน และการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวัน ซ่ึงการแยกประเภท

สถานการณ0ดังกล3าว ทําให�เข�าใจว3านักศึกษามีความมั่นใจในการใช�ภาษาในสถานการณ0ต3างกันอย3างไร ซึ่งมีผลต3อ

การวิเคราะห0ความสัมพันธ0ระหว3างคะแนนจากแบบทดสอบและการประเมินตนเองจากแบบสอบถามต3อไป 
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 การเรียนวิชาต,างๆเปEนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

 การเรียนวิชาต3างๆในช้ันเรียน นักศึกษากลุ3มตัวอย3างจําเป4นต�องใช�ภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสารกับอาจารย0และเพื่อนร3วมช้ันตลอดระยะเวลาท่ีเข�าเรียน โดยวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและใช�

ภาษาอังกฤษร�อยเปอร0เซ็นต0ได�แก3 วิชา Malaysian Studyies จํานวน 3 ช่ัวโมง และ Globalization, Cyber 

Culture, and Future Studies จํานวน 2 ช่ัวโมง รวมเป4น 5 ช่ัวโมงต3อสัปดาห0 ส3วนวิชา Bahasa Malay I 

จํานวน 4 ช่ัวโมงต3อสัปดาห0 ซึ่งเป4นวิชาภาษามาเลย0ขั้นพื้นฐานเป4นการเน�นส่ือสารภาษามาเลย0เป4นหลัก แต3มีการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษบ�างในกรณีท่ีนักศึกษาไม3เข�าใจ จากการสัมภาษณ0พบว3า ผู�ท่ีมีบทบาทในการช3วยเหลือ

นักศึกษา หากนักศึกษาไม3เข�าใจเน้ือหาในช้ันเรียน คือ เพื่อนชาวไทยท่ีเก3งและเข�าใจภาษาอังกฤษมากท่ีสุด เพื่อน

ร3วมช้ันเรียนท่ีเป4นชาวต3างชาติ และอาจารย0ผู�สอน 

 นอกจากน้ี นักศึกษาได�ประเมินตนเองเก่ียวกับความเข�าใจในการฟ�งเน้ือหาวิชาต3างๆท่ี

บรรยายเป4นภาษาอังกฤษ โดยให�ประเมินความเข�าใจเป4นลักษณะของร�อยละ เร่ิมต้ังแต3ร�อยละ 10 ซึ่งถือว3าเป4น

ความเข�าใจท่ีต่ําท่ีสุด ถึงร�อยละ 100 ซึ่งเป4นคะแนนท่ีสูงท่ีสุด คือเข�าใจเน้ือหาในห�องเรียนท่ีบรรยายเป4น

ภาษาอังกฤษได�ท้ังหมด ตามสรุปผลการประเมินตารางท่ี 6  

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงผลความเข�าใจเน้ือหาในห�องเรียนท่ีบรรยายเป4นภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ3มตัวอย3าง

ท่ังหมด โดยมีผลร�อยละท่ีประเมินตนเองเป4นรายบุคคล (เร่ิมต�นตั้งแต3ร�อยละ 10 – ร�อยละ 100) และค3าเฉล่ีย

ร�อยละของท้ังหมด  

นักศึกษาคนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ร�อยละท่ีประเมินตนเอง 60 60 50 70 40 50 40 50 50 70 80 

คิดเป4นค3าเฉล่ียร�อยละ 

(X) 

 

56.36 

 

 จากตารางท่ี 8 พบว3า นักศึกษากลุ3มตัวอย3างท้ังหมดจํานวน 11 คน มีนักศึกษาจํานวน 2 

คนประเมินความเข�าใจในการฟ�งการบรรยายเน้ือหาในห�องเรียนเป4นภาษาอังกฤษได�เพียงร�อยละ 40 ซ่ึงถือว3าต่ํา
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ท่ีสุด ส3วนผู�ท่ีประเมินตนเองว3าเข�าใจเน้ือหาดังกล3าวมากท่ีสุด คือ คิดเป4นร�อยละ 80 จํานวน 1 คน ส3วนนักศึกษา

คนอ่ืนๆได�ประเมินตนเองแตกต3างกันออกไป แต3เมื่อคิดเป4นค3าเฉล่ียจากจํานวนท้ังหมด ผลท่ีได�คือร�อยละ 56.36 

ซึ่งเป4นการประเมินตนเองว3าอยู3ในระดับปานกลาง ตีความค3าเฉล่ียดังกล3าวได�ว3า นักศึกษาสามารถเข�าใจเน้ือหาใน

ห�องเรียนท่ีบรรยายเป4นภาษาอังกฤษได�ประมาณ 50 เปอร0เซ็นต0 หรือเข�าใจเน้ือหาการเรียนได�คร่ึงหน่ึงของ

ท้ังหมด หากอยู3ในสถานการณ0ท่ีไม3สามารถเข�าใจการฟ�งบรรยายได� นักศึกษาจะมีกลวิธีท่ีจะแก�ไขป�ญหาดังกล3าว

ท่ีแตกต3างกัน ดังน้ี 

1. การเรียนรู�ด�วยตนเอง นักศึกษาจะใช�วิธีการพยายามจดเน้ือหาในห�องเรียนให�ได�มาก

ท่ีสุด โดยเฉพาะคําสําคัญ (Keywords) ท่ีตนเองเข�าใจในช้ันเรียน หรือหากช้ันเรียนใดมีการแจกตําราหรือ

เอกสารการสอน นักศึกษาก็จะใช�วิธีการการไฮไลท0ส3วนท่ีสําคัญในขณะท่ีเรียน แล�วจึงนํามาศึกษาเพิ่มเติมและทํา

ความเข�าใจในบทเรียนน้ันๆด�วยตนเองทีหลัง โดยการเปtดพจนานุกรมค�นหาคําศัพท0 หรือการหาอ3านข�อมูลจาก

อินเตอร0เน็ทเพิ่มเติม ซ่ึงเป4นกลวิธีการแก�ไขป�ญหาท่ีพบได�น�อยมาก มีนักศึกษาเพียง 1-2 คนท่ีศึกษาแบบ

พึ่งตนเองในภายหลัง 

2. การอาศัยคนรอบข�างในการซักถามข�อมูล โดยนักศึกษาส3วนใหญ3จะพยายามตั้งใจฟ�ง

อย3างถึงท่ีสุด เก็บคําถามท่ีไม3เข�าใจไว� รอจนอาจารย0บรรยายเสร็จเรียบร�อย แล�วจึงถามเพื่อนหรืออาจารย0ท�าย

ช่ัวโมง การแก�ไขป�ญหาดังกล3าวจะมีความคล�ายคลึงกันคือ เมื่อต�องการจะสอบถามอาจารย0เก่ียวกับเน้ือหาหรือ

บทเรียนต3างๆ จะรวบรวมไปกันเป4นกลุ3มใหญ3 มากกว3าการเข�าไปสอบถามตัวคนเดียว และมีนักศึกษาประมาณ 8 

คนท่ีมองว3า หากไม3เข�าใจในบทเรียน เพื่อนท่ีมีทักษะทางภาษาอังกฤษเก3งจะเป4นผู�ท่ีช3วยเหลือในการอธิบาย

เน้ือหาหรือเหตุการณ0ต3างๆท่ีอยู3ในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนได�ดี 

 ดังท่ีกล3าวไว�ในเบ้ืองต�น ป�จจัยท่ีส3งผลต3อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ย3อมข้ึนอยู3กับความมั่นใจในความสามารถและทักษาทางภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเฉพาะในสถานการณ0ท่ีอยู3

ในช้ันเรียน เม่ือภาษาอังกฤษมีผลต3อการทําความเข�าใจในเน้ือหาต3างๆต3อไป ดังน้ัน ผลการประเมินตนเอง

เก่ียวกับความมั่นใจในความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ จึงปรากฎตามตารางท่ี 7 

 

 

LENOVO
Pencil

LENOVO
Pencil

LENOVO
Pencil



52 

 

 

ตารางท่ี 9 ตารางแสดงคะแนนค3าเฉล่ีย (ค3า X) และ SD เก่ียวกับความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษ

และทักษะทางภาษาอังกฤษเม่ืออยู3ในช้ันเรียนของนักศึกษาในระหว3างการศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย  

ลําดับท่ี เน้ือหา X SD ระดับ 

1 ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3.27 0.47 ปานกลาง 

2 ความสามารถในการเข�าใจไวยกรณ0ภาษาอังกฤษ 2.82 0.87 ปานกลาง 

3 ความสามารถในการเข�าใจคาํศพัท0ภาษาอังกฤษ 3.27 0.79 ปานกลาง 

4 ความสามารถในการแปลประโยคภาษาอังกฤษ 2.82 0.70 ปานกลาง 

5 ความสามารถในทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 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 

 

   จากตารางท่ี 9 พบว3า นักศึกษามีความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด�าน 

คือ ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเข�าใจไวยกรณ0ภาษาอังกฤษ ความสามารถ

ในการเข�าใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการแปลประโยคภาษาอังกฤษ อยู3ในเกณฑ0ระดับปานกลาง 

คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.27 2.82 3.27 และ2.82 ตามลําดับ ส3วนในด�านทักษะภาษาอังกฤษ พบว3านักศึกษามีความ

มั่นใจในทักษะการอ3านภาษาอังกฤษสูงท่ีสุด คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.91 ซ่ึงอยู3ในเกณฑ0ระดับมาก และทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.55 อยู3ในเกณฑ0ระดับมาก ส3วนทักษะทางภาษาอังกฤษด�านการพูด คิดเป4น

ค3าเฉล่ีย 3.36 อยู3ในเกณฑ0ระดับปานกลาง และทักษะภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษาคิดว3ามีความม่ันใจน�อยท่ีสุดคือ 

ทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.18 ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับปานกลาง ในเร่ืองความมั่นใจในทักษะการ

ฟ�งภาษาอังกฤษในขณะท่ีอยู3ในช้ันเรียน  

  นักศึกษาได�แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ นักศึกษากลุ3มตัวอย3างได�เปรียบเทียบทักษะทาง

ภาษาอังกฤษของตนเองกับเพื่อนร3วมช้ันเรียนชาวต3างชาติคนอ่ืนๆ ว3ามีความสามารถในการเข�าใจบทเรียนใน

ห�องเรียนและโต�ตอบกับอาจารย0ผู�สอนได�มากกว3า โดยเฉพาะนักศึกษาชาวมาเลเซีย ซ่ึงมองว3าเป4นนักศึกษาเพื่อน

บ�านท่ีประเมินว3าน3าจะมีทักษะทางภาษาท่ีใกล�เคียงกับนักศึกษาไทย แต3แท�ท่ีจริงแล�ว นักศึกษาชาวมาเลเซียมี
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ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีดีกว3า โดยนักศึกษาท่ีให�ข�อเสนอแนะดังกล3าวเพิ่มเติมว3า เวลาเรียนในห�องเรียน 

นักศึกษาจะน่ังใกล�เพื่อนร3วมช้ันชาวมาเลเซียและคอยให�เพื่อนอธิบายเน้ือหาใดท่ีเข�าใจหรือตีความผิด ซึ่ง

นักศึกษาคิดว3า ส่ิงน้ีอาจเป4นป�จจัยหน่ึงท่ีทําให�เกิดความไม3ม่ันใจในขณะท่ีกําลังฟ�งอาจารย0สอน 

  ความม่ันใจในการทํากิจกรรมในช้ันเรียนของนักศึกษา เป4นลักษณะการต้ังคําถามท่ี

สอดคล�องกับตารางท่ี 7 ในเร่ืองของการประยุกต0ความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช�ในการส่ือสาร

และการเรียนวิชาเน้ือหาต3างๆท่ีลึกข้ึน ดังน้ัน ผลการประเมินตนเองเก่ียวกับความไม3ม่ันใจในการเข�าร3วมกิจกรรม

ในช้ันเรียนของนักศึกษาในระหว3างการศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย ได�แสดงตามตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 10 ตารางแสดงคะแนนค3าเฉล่ีย (ค3า X) และ ค3า SD เก่ียวกับความไม3ม่ันใจในการเข�าร3วมกิจกรรมในช้ัน

เรียนของนักศึกษาในระหว3างการศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย 

ลําดับท่ี เนื้อหา X SD ระดับ 

1 การฟ�งบรรยายในช้ันเรียน 4.36 0.67 มากท่ีสุด 

2 การจดบันทึกระหว3างฟ�งบรรยาย 3.55 0.82 มาก 

3 การประชุมกลุ3มย3อยกับเพื่อนสมาชิก 3.36 0.92 ปานกลาง 

4 การแสดงความคิดเห็น 3.64 1.12 มาก 

5 การเขียนการบ�านและรายงาน 3.09 1.14 ปานกลาง 

6 การนําเสนอผลงาน 3.82 0.98 มาก 

  

 จากตารางท่ี 10 แสดงให�เห็นว3า นักศึกษามองว3าการฟ�งบรรยายในช้ันเรียนเป4นกิจกรรมท่ี

ไม3ม่ันใจท่ีสุด คิดเป4นค3าเฉล่ีย 4.36 ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับมากท่ีสุด ส3วนกิจกรรมท่ีไม3มีความม่ันใจอันดับท่ีสองถึง

อันดับส่ี คือ การนําเสนอผลงานการแสดงความคิดเห็น และการจดบันทึกระหว3างฟ�งบรรยาย คิดเป4นค3าเฉล่ีย 

3.82 3.64 และ3.55 ซ่ึงอยู3ในเกณฑ0ระดับมาก ส3วนการประชุมกลุ3มย3อยกับเพื่อนสมาชิก และการเขียนการบ�าน

และรายงาน เป4นกิจกรรมท่ีจัดว3าอยู3ในระดับปานกลาง คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.36 และ 3.09 ตามลําดับ ซึ่งตีความผล

การประเมินตนเองดังกล3าวได�ว3า นักศึกษามีความมั่นใจในการประชุมกลุ3มย3อย และการเขียนการบ�านและ

รายงานมากกว3ากิจกรรมในช้ันเรียนอ่ืนๆ   

LENOVO
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 การใช�ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวัน  

 เป4นลักษณะการเรียนรู�ภาษาท่ีสองนอกห�องเรียน ซึ่งเกิดจากการท่ีนักศึกษาใช�เวลาว3างหลัง

เลิกเรียน เยี่ยมชมสถานท่ีท3องเท่ียว จับจ3ายใช�สอยในห�างร�านสรรพสินค�า ร�านขายอาหารและขนมท้ังในและนอก

มหาวิทยาลัย รวมถึงพบปะสังสรรค0กับเพื่อนชาวต3างชาติ จากการสัมภาษณ0พบว3า นักศึกษาทุกคนมีเพื่อนชาว

มาเลเซีย (Buddy) ท่ีคอยช3วยเหลือและดูแลหากเกิดป�ญหาข้ึน และโดยส3วนใหญ3นักศึกษาจะคุยภาษาอังกฤษกับ

อาจารย0 เพื่อนต3างชาติ พ3อค�าแม3ค�า อาจารย0ผู�สอนในมหาวิทยาลัย พ3อค�าแม3ค�า และบุคคลท่ัวไป  

 ส3วนผู�ท่ีมีบทบาทในการช3วยเหลือนักศึกษาในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ได�แก3 อาจารย0ท่ี

มหาวิทยาลัย เพื่อนร3วมช้ันท้ังชาวไทยและชาวต3างชาติเมื่อเวลาทํางานเป4นกลุ3มใหญ3 เพื่อนจากโลกออนไลน0 แต3

เมื่อไปซื้ออุปกรณ0เคร่ืองใช�ต3างๆตามแหล3งซ้ือขาย ก็จะมีชาวต3างชาติมาสอบถามข�อมูลต3างๆ เช3น การ การถาม

ทาง และ คนขายของตามร�านสะดวกซื้อ  

 นอกจากน้ี นักศึกษาได�ประเมินตนเองเก่ียวกับความเข�าใจในการฟ�งภาษาอังกฤษท่ีส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน โดยให�ประเมินความเข�าใจเป4นลักษณะของร�อยละ เร่ิมตั้งแต3ร�อยละ 10 ซึ่งถือว3าเป4นความ

เข�าใจท่ีต่ําท่ีสุด ถึงร�อยละ 100 ซ่ึงเป4นคะแนนท่ีสูงท่ีสุด คือเข�าใจเน้ือหาภาษาอังกฤษท่ีส่ือสารในชีวิตประจําวัน

ได�ท้ังหมด ตามสรุปผลการประเมินตารางท่ี 9   

ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลความเข�าใจเน้ือหาของการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักศึกษากลุ3ม

ตัวอย3างท่ังหมด โดยมีผลร�อยละท่ีประเมินตนเองเป4นรายบุคคล (เร่ิมต�นต้ังแต3ร�อยละ 10 – ร�อยละ 100) และ

ค3าเฉล่ียร�อยละของท้ังหมด  

นักศึกษาคนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ร�อยละท่ีประเมินตนเอง 60 70 60 90 50 60 40 50 70 80 90 

คิดเป4นค3าเฉล่ียร�อยละ 

(X) 
65.45 
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 จากตารางท่ี 11 พบว3า จากนักศึกษากลุ3มตัวอย3างจํานวนท้ังหมด 11 คน มีผู�ท่ีประเมินว3า

ตนเองมีความเข�าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันร�อยละ 40 เพียง 1 คน และมีผู�ท่ีประเมินตนเอง

สูงถึงร�อยละ 90 จํานวน 2 คน ส3วนค3าเฉล่ียรวมของการประเมินตนเองในประเด็นน้ี คือ ค3าเฉล่ียร�อยละ 65.45 

ซึ่งสามารถตีความได�ว3า นักศึกษาเข�าใจภาษาอังกฤษท่ีมีการส่ือสารในชีวิตประจําวันมากกว3าคร่ึงของบริบทการ

สนทนาท้ังหมด 

 การสอบถามเก่ียวกับความมั่นใจในความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวันของนักศึกษา เป4นป�จจัยสําคัญต3อการพัฒนาทักษะแรกของการส่ือสารคือ ทักษะการฟ�ง ในทาง

ปฏิบัติหากนักศึกษามีความม่ันใจในความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเองในชีวิตประจําวันสูง 

นักศึกษาเองก็จะมีความพยายามในการสร�างเครือข3ายกับชาวต3างประเทศและมีโอกาสประสบความสําเร็จในการ

เรียนภาษาและด�วย การแสดงผลของความม่ันใจในความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษเมื่ออยู3ใน

ชีวิตประจําวัน ตามตารางท่ี 10    

ตารางท่ี 12 ตารางแสดงคะแนนค3าเฉล่ีย (ค3า X) และ SD เก่ียวกับความม่ันใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษ

และทักษะทางภาษาอังกฤษเม่ืออยู3นอกช้ันเรียน หรือในชีวิตประจําวันของนักศึกษาในระหว3างการศึกษาระยะส้ัน 

ณ ประเทศมาเลเซีย  

ลําดับท่ี เนื้อหา X SD ระดับ 

1 ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3.45 0.52 มาก 

2 ความสามารถในการเข�าใจไวยกรณ0ภาษาอังกฤษ 3.00 0.89 ปานกลาง 

3 ความสามารถในการเข�าใจคําศพัท0ภาษาอังกฤษ 3.27 0.79 ปานกลาง 

4 ความสามารถในการแปลประโยคภาษาอังกฤษ 3.27 0.65 ปานกลาง 

5 ความสามารถในทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ 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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  จากตารางท่ี 12 พบว3า ความม่ันใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะทาง

ภาษาอังกฤษเม่ืออยู3นอกห�องเรียน หรือในชีวิตประจําวันมีความแตกต3างทางค3าเฉล่ีย (ค3า X) จากในห�องเรียน

เล็กน�อย แต3โดยภาพรวมในแง3ของระดับเกณฑ0ถือว3าอยู3ในระดับเดียวกันท้ังหมด นักศึกษามีความม่ันใจในการ

ออกเสียงภาษาอังกฤษมากท่ีสุด คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.45 อยู3ในเกณฑ0ระดับมาก ส3วนความสามารถในการเข�าใจ

คําศัพท0ภาษาอังกฤษ และการแปลประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันพบว3า มีความมั่นใจอยู3ในระดับปาน

กลาง ซ่ึงคิดเป4นค3าเฉล่ียเดียวกันคือ 3.27 และสุดท�ายคือความสามารถในการเข�าใจไวยกรณ0ภาษาอังกฤษอยู3ใน

ระดับปานกลาง คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.00 ซึ่งเป4นตัวเลขท่ีตํ่ากว3าเล็กน�อย 

ในส3วนของทักษะทางภาษาอังกฤษ พบว3า นักศึกษามีความมั่นใจในการอ3านและการเขียน

มาก คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.64 และ3.55 ตามลําดับ ซึ่งอยู3ในเกณฑ0ระดับมาก ส3วนทักษะด�านการฟ�งและด�านการพูด

ภาษาอังกฤษ อยู3ในระดับปานกลาง คิดเป4นค3าเฉล่ีย 3.27 และ 3.18 ตามลําดับ ซึ่งส่ิงท่ีน3าสนใจเก่ียวกับข�อมูลดัง

กล3าวคือ พบว3านักศึกษากลุ3มตัวอย3างแทบจะไม3มีความม่ันใจในการฟ�งภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเลย โดย

นักศึกษาได�ให�ข�อมูลเก่ียวกับประเด็นเร่ืองของความมั่นใจในการฟ�งภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันท่ีตรงข�ามกันว3า 

บางคร้ังพวกเขาฟ�งเพื่อนร3วมช้ันเรียนพูดแล�ว ก็สามารถเดาความหมายจากบริบทท่ีเกิดข้ึนได� ส3วนป�ญหาท่ีน3าจะ

ทําให�ฟ�งไม3เข�าใจ คือ คลังคําศัพท0ของตนเองน�อยเกินไป จึงไม3สามารถฟ�งได�ท้ังประโยค ส3วนบางคนอาจเจอ

ป�ญหาทางด�านสําเนียง ซึ่งทําให�ฟ�งออกบ�างไม3ออกบ�างเพราะเพื่อนร3วมช้ันเรียนมีหลายชาติ และส่ิงท่ีปรากฎคือ 

สามารถเข�าใจเพื่อนท่ีมาจากเกาหลีได� แต3เพื่อนท่ีมาจากอเมริกาไม3สามารถฟ�งเข�าใจได�   

 

4.2.1.4 ป�จจัยท่ีเกิดจากการรับรู�ในสําเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

      ป�จจัยท่ีสําคัญต3อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยคือ สําเนียงการพูด

ภาษาอังกฤษท่ีมีความแตกต3างและหลากหลายของชาติต3างๆ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม3 หรือภาษาท่ีหน่ึง 

เป4นผลให�การออกเสียงของผู�พูดมีผลต3อการฟ�งท่ีต3างกันตามความเข�าใจของผู�ฟ�ง ในงานวิจัยจึงได�มีการทดสอบ

นักศึกษาเก่ียวกับการเขียนตามคําบอกภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลเซีย (Dictation) โดยกําหนดให�นักศึกษาฟ�ง

คําศัพท0ภาษาอังกฤษจากชาวมาเลเซียเป4นจํานวน 2 ชุดๆละ 10 คํา รวมเป4น 20 คํา และมีโอกาสฟ�งคําละ 2 

คร้ัง ผู�พูดชาวมาเลเซียจะพูดคําศัพท0 1 คําพร�อมตัวอย3างประโยค 1 ประโยคท่ีมีคําศัพท0น้ันอยู3ในประโยค เพื่อให�

นักศึกษามีโอกาสฟ�งบริบทของคําศัพท0และเกิดความม่ันใจในการเขียนตอบคําศัพท0มากข้ึน เช3น คําว3า “Happy 
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– She is happy to see her friends in the party.” คะแนนของนักศึกษามีความแตกต3างกันตามทักษะการ

ฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 โดยผลการทดสอบได�แสดงตามตารางท่ี 11  

ตารางท่ี 13 แสดงผลการทดสอบการฟ�งคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 ประกอบด�วยข�อมูลคะแนนส3วนท่ี 1 

คะแนนส3วนท่ี 2 ผลรวมของคะแนนท้ังสองส3วน และการคิดเป4นจํานวนร�อยละ 

นักศึกษาคนท่ี 
คะแนนส,วน

ท่ี 1 

คะแนน

ส,วนท่ี 2 

ผลรวมของ

คะแนน 

คิดเปEนจํานวน

ร�อยละ 
เกณฑ�ระดับ 

นักศึกษาคนท่ี 1 10 11 21 50 ดี 

นักศึกษาคนท่ี 2 10 11 21 52.5 ดี 

นักศึกษาคนท่ี 3 15 19 34 82.5 ดีมาก 

นักศึกษาคนท่ี 4     16 17 33 85 ดีมาก 

นักศึกษาคนท่ี 5 

นักศึกษาคนท่ี 6 

นักศึกษาคนท่ี 7 

นักศึกษาคนท่ี 8 

นักศึกษาคนท่ี 9 

นักศึกษาคนท่ี 10 

นักศึกษาคนท่ี 11 

18 

9 

10 

14 

13 

12 

12 

17 

12 

11 

12 

16 

13 

14 

35 

21 

21 

26 

29 

25 

26 

85 

52.5 

50 

65 

72.5 

60 

62.5 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 
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 จากตารางท่ี 13 แสดงให�เห็นว3านักศึกษาท่ีสามารถเข�าใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียง

มาเลย0ได�เกินร�อยละ 80 หรืออยู3ในเกณฑ0ระดับดีมากจํานวนท้ังหมด 3 คน ส3วนนักศึกษาท่ีค3อนข�างเข�าใจ

ภาษาอังกฤษสําเนียงดังกล3าวและผ3านได�คะแนนร�อยละ 50 อยู3ในเกณฑ0ระดับดีจํานวนท้ังหมด 7 คน และไม3มี

นักศึกษาท่ีมีผลคะแนนต่ําว3าร�อยละ 50 ซ่ึงอยู3ในเกณฑ0ระดับไม3ดี สรุปผลการทดสอบพบว3า นักศึกษาส3วนใหญ3

เข�าใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ได�ในระดับดี และป�ญหาของสําเนียงแทบจะไม3เป4นอุปสรรคของการ

เรียนภาษาอังกฤษระยะส้ันในประเทศมาเลเซียของนักศึกษา 

 เมื่อทราบคะแนนรวมผลการทดสอบเก่ียวกับการฟ�งคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0

ของนักศึกษา ต3อไปเป4นการแสดงภาพรวมจํานวนนักศึกษาท่ีสามารถเขียนตามคําบอก ซึ่งมีท้ังจํานวนนักศึกษาท่ี

เขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และนักศึกษาท่ีตอบผิดเพราะไม3เข�าใจจึงทําให�ฟ�งผิดแปลกไปจากเดิมและตอบเป4น

คําศัพท0คําอ่ืน ส3วนนักศึกษาบางคนท่ีเข�าใจคําศัพท0เหล3าน้ันแต3ไม3สามารถสะกดได�อย3างถูกต�อง วิธีการทดสอบ

ความเข�าใจดังกล3าว คือ การสอบถามนักศึกษาโดยตรงคําต3อคํา ว3าทราบความหมายของคําศัพท0ท่ีสะกดผิด

หรือไม3 เพื่อปzองกันการคลาดเคล่ือนของผลการทดสอบการฟ�งเน่ืองจากป�จจัยของการสะกดคําศัพท0 โดยการ

วิเคราะห0ในตารางท่ี 12 น้ี เป4นการเน�นศึกษาว3าการออกเสียงคําศัพท0ใดมีผลต3อการฟ�งของนักศึกษากลุ3มตัวอย3าง 

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีมีความสามารถฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0และเขียนตามคําบอกชุดท่ี 1 

โดยผลจะแสดงท้ังจํานวนนักศึกษาท่ีตอบถูก จํานวนนักศึกษาท่ีสะกดคําผิด และจํานวนนักศึกษาท่ีตอบผิด 

ลําดับท่ี คําศัพท�ทดสอบ 
จํานวนน.ศ. 

ท่ีตอบถูก 

จํานวนน.ศ. 

ท่ีสะกดคําผิด 

จํานวนน.ศ. 

ท่ีตอบผิด 

1 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 

LENOVO
Pencil
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ลําดับท่ี คําศัพท�ทดสอบ 
จํานวนน.ศ. 

ท่ีตอบถูก 

จํานวนน.ศ. 

ท่ีสะกดคําผิด 

จํานวนน.ศ. 

ท่ีตอบผิด 

8 desk 7 1 3 

9 little 7 3 1 

10 our 7 - 4 

  

 จากตารางท่ี 14 แสดงให�เห็นผลการฟ�งคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ของนักศึกษา

กลุ3มตัวอย3างพบว3า นักศึกษาส3วนใหญ3สามารถเขียนคําบอกได�อย3างถูกต�อง แต3อาจมีบางคําศัพท0ท่ีทราบแต3ไม3

สามารถสะกดคําได� คําศัพท0 โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของการเขียนตามคําบอกจากการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียง

มาเลย0 เรียงตามลําดับจากคําท่ี 1 – 10 ดังน้ี 

  คําท่ี 1 คําว3า big เป4นคําท่ีนักศึกษาท้ัง 11 คนสามารถเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง 

 คําท่ี 2 คําว3า point เป4นคําท่ีนักศึกษาท้ัง 11 ไม3สามารถเขียนได�อย3างถูกต�องและเขียน

ตอบผิดว3า buy, boy, fine, find  

 คําท่ี 3 คือคําว3า time มีนักศึกษาจํานวน 10 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมีนักศึกษา

จํานวน 1 คนท่ีเขียนตอบผิดว3า guy  

คําท่ี 4 คือคําว3า coin มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมีนักศึกษา

จํานวน 4 คนท่ีไม3เขียนตอบเลย 

คําท่ี 5 คือคําว3า thought มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมี

นักศึกษาจํานวน 4 คนท่ีเขียนตอบผิดว3า trough, tough, taught 

คําท่ี 6 คือคําว3า prices มีนักศึกษาจํานวน 5 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง มีนักศึกษา

จํานวน 3 คนท่ีสะกดคําผิดว3า price, prise และมีนักศึกษาจํานวน 3 คนเขียนตอบ

ผิดว3า princes, prineer 

คําท่ี 7 คือคําว3า film มีนักศึกษาจํานวน 5 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมีนักศึกษา

จํานวน 6 คนท่ีเขียนตอบผิดว3า feel, fied, fuel 
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คําท่ี 8 คือคําว3า desk มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง มีนักศึกษา

จํานวน 1 คนท่ีสะกดคําผิดว3า dest และมีนักศึกษาจํานวน 3 คนท่ีเขียนตอบผิดว3า 

date, dress 

คําท่ี 9 คือคําว3า little มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง มีนักศึกษา

จํานวน 3 คนท่ีสะกดคําผิดว3า little, litten และมีนักศึกษาจํานวน 1 คนท่ีไม3เขียน

ตอบเลย 

คําท่ี 10 คือคําว3า our มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมีนักศึกษา

จํานวน 4 คนท่ีเขียนตอบผิดว3า outver, over 

ประเด็นท่ีน3าสนใจเก่ียวกับข�อมูลข�างต�น คือ สังเกตได�ว3ามีคําศัพท0จํานวนท้ังหมด 9 คําท่ีมี

นักศึกษาตอบถูกมากกว3า 5 คน ได�แก3 คําว3า “big” “time” “coin” “thought” “talk” “prices” “film” 

“desk” “little” และ “our” ส3วนคําว3า “point” น3าจะเป4นคําท่ีนักศึกษาไม3คุ�นเคยเท3าใดนัก จึงไม3มีใคร

สามารถตอบได�เลย และพบว3านักศึกษาท่ีเขียนตอบผิด ส3วนใหญ3เข�าใจว3าเป4นคําอ่ืนท่ีออกเสียงคล�ายคลึงกัน 

แม�ว3าจะมีประโยคตัวอย3างให�ฟ�ง เช3น คําว3า “point” เข�าว3าเป4นคําว3า “boy” เน่ืองจากทังสองคําออกเสียงสระ 

–oy เหมือนกัน เป4นต�น 

 การฟ�งคาํศพัท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ชุดท่ี 2 ใช�รูปแบบการทดสอบเดียวกับชุดท่ี 1 

ลักษณะคําศัพท0จะเปล่ียนไป เป4นคําท่ีมีสองพยางค0มากข้ึนปนอยู3กับคําศัพท0พยางค0เดียว คําศพัท0สองพยางค0เป4น

คําท่ีไม3มีความซับซ�อน ส3วนใหญ3เป4นคําท่ีนักศึกษาเคยฟ�งในห�องเรียนหรือในชีวิตประจําวัน โดยตารางท่ี 13 เป4น

ผลสรุปจํานวนนักศึกษาท่ีสามารถเขียนตอบคําบอกคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ชุดท่ี 2  

ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีมีความสามารถฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0และเขียนตามคําบอกชุดท่ี 2 

โดยผลจะแสดงท้ังจํานวนนักศึกษาท่ีตอบถูก จํานวนนักศึกษาท่ีสะกดคําผิด และจํานวนนักศึกษาท่ีตอบผิด 

ลําดับท่ี คําศัพท�ทดสอบ 
จํานวนน.ศ. 

ท่ีตอบถูก 

จํานวนน.ศ. 

ท่ีสะกดคําผิด 

จํานวนน.ศ. 

ท่ีตอบผิด 

11 cloth 3 - 8 

12 comment 7 - 4 
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ลําดับท่ี คําศัพท�ทดสอบ 
จํานวนน.ศ. 

ท่ีตอบถูก 

จํานวนน.ศ. 

ท่ีสะกดคําผิด 

จํานวนน.ศ. 

ท่ีตอบผิด 

13 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 

 

 จากตารางท่ี 15 แสดงให�เห็นว3า คําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ในชุดท่ี 2 ก็ยังเป4น

กลุ3มคําศัพท0ท่ีนักศึกษาส3วนใหญ3เข�าใจและสามารถเขียนตอบได� โดยรายละเอียดของผลการทดสอบการเขียน

ตามคําบอกศัพท0ภาษาอังกฤษชุดท่ี 2 ได�ช้ีแจงตามลําดับคําท่ี 11 – 20 ดังน้ี 

 คําท่ี 11 คําว3า cloth มีนักศึกษาจํานวน 3 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมีนักศึกษา

จํานวน 8 คนท่ีเขียนตอบผิดว3า fruit 

  คําท่ี 12 คําว3า comment มีนักศึกษาจํานวน 7 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมี

นักศึกษาจํานวน 4 คนท่ีเขียนตอบผิดว3า common, comman 

 คําท่ี 13 คือคําว3า check book มีนักศึกษาจํานวน 10 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมี

นักศึกษาจํานวน 1 คนท่ีเขียนตอบผิดว3า chack book 

  คําท่ี 14 คือคําว3า simple เป4นคําท่ีนักศึกษาท้ัง 11 คนสามารถเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง 
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คําท่ี 15 คือคําว3า children มีนักศึกษาจํานวน 10 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมี

นักศึกษาจํานวน 1 คนท่ีสะกดผิดว3า chilren 

คําท่ี 16 คือคําว3า shorten มีนักศึกษาจํานวน 2 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมี

นักศึกษาจํานวน 9 คนเขียนตอบผิดว3า shortest, shouted 

คําท่ี 17 คือคําว3า talk มีนักศึกษาจํานวน 5 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง และมีนักศึกษา

จํานวน 6 คนท่ีเขียนตอบผิดว3า though 

คําท่ี 18 คือคําว3า past tense มีนักศึกษาจํานวน 6 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง มี

นักศึกษาจํานวน 4 คนท่ีสะกดคําผิดว3า pastene, part tense, past tence และมี

นักศึกษาจํานวน 1 คนท่ีเขียนตอบผิดว3า but tense 

คําท่ี 19 คือคําว3า confirm มีนักศึกษาจํานวน 6 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง มีนักศึกษา

จํานวน 4 คนท่ีสะกดคําผิดว3า confiram, confrim, conferm และมีนักศึกษา

จํานวน 1 คนท่ีไม3เขียนตอบเลย 

คําท่ี 20 คือคําว3า ladies มีนักศึกษาจํานวน 3 คนเขียนตอบได�อย3างถูกต�อง มีนักศึกษา

จํานวน 7 คนท่ีสะกดคําผิดว3า lady และมีนักศึกษาจํานวน 1 คนท่ีเขียนตอบเลย 

มีคําศัพท0จํานวน 7 คําท่ีมีนักศึกษาตอบถูกมากกว3า 5 คน ได�แก3 คําว3า “comment” 

“check book” “simple” “children” “talk” “past tense” และ “confirm” ซ่ึงเป4นกลุ3มคําท่ีนักศึกษา

เคยได�ยินและคุ�นเคยมาก3อน ส3วนคําว3า “ladies” เป4นคําท่ีนักศึกษาเขียนได�ถูกต�อง เพียงแต3ไม3คุ�นชินกับการออก

เสียง –s อาจจะเป4นเพราะภาษาไทยไม3มีลักษณะของการเติมหน3วยคําดังกล3าว และคําว3า “cloth” แม�จะเป4น

คําศัพท0พยางค0เดียว แต3เป4นคําท่ีมีความใกล�เคียงกับคําศัพท0อ่ืนๆ ซึ่งเป4นไปได�ว3านักศึกษาไม3สามารถฟ�งคําศัพท0

คําน้ีได� คําสุดท�ายท่ีค3อนข�างยากคือคําว3า “shorten” คําน้ี อาจเป4นคําท่ีนักศึกษาไม3ค3อยคุ�นเคยนัก เน่ืองจาก

เป4นการนําคําวิเศษณ0 “short” ซ่ึงเป4นคําพื้นฐานท่ีนักศึกษารู�จักมาทําให�เป4นคํากริยา “shorten” จึงอาจเป4น

อุปสรรคของการเดาคําดังกล3าว 

 การทดสอบความเข�าใจคําศัพท0ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0เป4นการวัดผลทางด�านทักษะ

การฟ�งภาษาอังกฤษท่ีมีการออกเสียงท่ีแตกต3างจากเจ�าของภาษาและคนไทย ซ่ึงเป4นส่ิงท่ีนักศึกษาน3าจะคุ�นเคย

มากท่ีสุด นอกจากน้ี การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับภาษากับสําเนียง เป4นเร่ืองท่ีมี

ความสอดคล�องกับความสามารถและทักษะการฟ�งท่ีได�วัดผลไปข�างต�น โดยได�ใช�แบบสอบถามเป4นเคร่ืองมือใน
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การเก็บข�อมูล คือ ความคุ�นชินในการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงต3างๆ ความคิดเห็นเก่ียวกับภาษาอังกฤษสําเนียง

มาเลย0 และประโยชน0ของความสามารถในการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงต3างๆได� และพบว3านักศึกษาทุกคนให�

ความเห็นตรงกันว3า สําเนียงมีผลต3อการฟ�งภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการส่ือสารในชีวิตประจําวันท่ีต�องพบปะ

พูดคุยกับเพื่อนชาวต3างชาติหรือคนท�องถ่ินในมาเลเซีย ตารางท่ี 10 จึงได�ทําการสํารวจความคุ�นชินภาษาอังกฤษ

สําเนียงต3างๆของนักศึกษา และได�ข�อสรุปดังน้ี 

ตารางท่ี 16 ตารางแสดงความคุ�นชินในการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงต3างๆ โดยเรียงลําดับจากง3ายท่ีสุดจนถึงยาก

ท่ีสุด (ลําดับท่ี 1-3) จํานวนนักศึกษาท่ีเลือกตอบในแต3ละลักษณะมากท่ีสุด และการคิดเป4นจํานวนร�อยละ 

ลําดับท่ี เน้ือหา 

จํานวนนักศึกษา

ท่ีตอบมากท่ีสุด 

(จํานวนคน) 

คิดเป4นร�อยละ 

(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 

 

 จากตารางท่ี 16 พบว3า นักศึกษากลุ3มตัวอย3างจํานวน 8 คนจากจํานวนท้ังหมด 11 คนคิด

ว3าภาษาอังกฤษสําเนียงไทยฟ�งง3ายและคุ�นชินท่ีสุด คิดเป4นร�อยละ 72.73 ภาษาอังกฤษสําเนียงท่ีฟ�งง3ายรองลงมา

คือ ภาษาอังกฤษสําเนียงอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาจํานวนถึง 7 คนเห็นด�วย คิดเป4นร�อยละ 63.64 และภาษาอังกฤษ

สําเนียงท่ีฟ�งยากท่ีสุดอันดับ 3 คือ ภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกัน ซึ่งมีจํานวนท้ัง 6 คน คิดเป4นร�อยละ 54.55 

ส3วนภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 มีนักศึกษาถึง 2 คนลงความเห็นว3าเป4นสําเนียงท่ีฟ�งยากท่ีสุด คิดเป4นร�อยละ 

18.18 และมีนักศึกษา 2 คนท่ีไม3สามารถแยกสําเนียงของภาษาอังกฤษได� คิดเป4นร�อยละ 18.18 

 ภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0เป4นลักษณะสําเนียงหลักท่ีนักศึกษากลุ3มดังกล3าวต�องได�ยินและ

ได�ฟ�งทุกวันท้ังเกิดข้ึนท้ังสถานการณ0ในชีวิตประจําวันและการฟ�งบรรยายในช้ันเรียน ซ่ึงอาจารย0ผู�สอนเองก็เป4น
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อาจารย0ชาวมาเลเซีย ป�จจัยสําคัญต3อการพัฒนาทักษะด�านการฟ�งจึงมิใช3แค3การฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงของ

เจ�าของภาษาได�เท3าน้ัน แต3นักศึกษาควรฝUกทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงอ่ืนๆท่ีแตกต3างกันออกไป เพราะ

นอกจากการเรียนภาษาจะทําเข�าใจเจตนาของผู�พูดแล�ว การเรียนภาษาท่ีแท�จริงก็ควรจะเป4นเรียนรู�วิถีชีวิตและ

ความเป4นอยู3ของคนในสังคมน้ันๆ รวมถึงแนวคิดต3างๆท่ีสะท�อนออกมาทางวจนลีลาและท3าทางด�วย ดังน้ัน จึงได�

มีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต3อภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 ข�อมูลดังกล3าวมีความสําคัญในการทํา

ความเข�าใจทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต3อภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0ท่ีนักศึกษารับรู� (Perception) ซึ่งผลของการ

สํารวจเป4นความคิดเห็นท่ีมีความแตกต3างกัน ดังน้ี 

1) นักศึกษามองว3าเป4นสําเนียงท่ีแตกต3างเจ�าของภาษาอย3างส้ินเชิง  

2) เป4นสําเนียงท่ีฟ�งยากต3อการรับรู�และเข�าใจ แปลกหู 

3) บางคร้ังนักศึกษาฟ�งเข�าใจเพราะเป4นคําศัพท0ท่ีคุ�นเคย และได�ฟ�งอยู3บ3อยๆ 

4) การท่ีฟ�งไม3เข�าใจก็อาจเป4นเพราะ สําเนียงมีการล่ืนไหลไปตามเช้ือชาติ บางคนใข�

ภาษาจีนปนกับภาษาอังกฤษ ส3วนชาวมาเลย0เช้ือสายอินเดียก็พูดเร็วมากจนตามไม3ทัน และชาวมาเลย0เองก็พูด

ภาษาอังกฤษสําเนียงมุสลิม สะท�อนถึงชนชาติท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

5) ฟ�งยากกว3าภาษาอังกฤษสําเนียงอังกฤษหรืออเมริกัน เพราะว3าพูดเร็วเกินไป  

6) ลักษณะของการออกเสียงภาษาอังกฤษดังกล3าว คล�ายกับชาวมุสลิมภาคใต�ของไทย 

 กล3าวโดยสรุป นักศึกษามองว3าภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0เป4นเร่ืองของความแตกต3างทาง

วัฒนธรรมมากกว3าการมองว3าเป4นเร่ืองของการแบ3งแยกชนชาติ แต3ส3วนใหญ3จะแสดงความเห็นว3าเป4นสําเนียงท่ี

ฟ�งยากและพูดเร็ว จึงทําให�ไม3คุ�นเคย ด�วยเพราะอิทธิพลของภาษาแม3ท่ีมีต3อการออกเสียงในภาษาท่ีสอง และ

ท�ายสุดคือการปรับตัวให�เข�าถึงภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 โดยการฟ�งบ3อยๆจึงทําให�เกิดความเข�าใจในคําศัพท0ท่ี

สําคัญในประโยค และเมื่อกล3าวถึงประโยชน0ของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให�เข�าใจหลายสําเนียง นักศึกษาทุก

คนมองว3าเป4นผลดีต3อไปในอนาคต ซึ่งจําเป4นอย3างยิ่งในการทํางานเก่ียวกับงานการบริการ การท3องเท่ียว หรือ

งานในฝ~ายระหว3างประเทศ โดยนักศึกษาทุกคนจะต�องเตรียมความพร�อมในการปรับตัวให�เข�ากับการทํางาน

ระดับนานาชาติ เข�าใจและยอมรับถึงความหลากหลายทางด�านภาษาและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในโลก และท่ีสําคัญ

คือการเปtดโลกทัศน0การเรียนรู�วัฒนธรรมของเพื่อนบ�าน เพื่อต�อนรับสู3ประชาคมอาเซียนท่ีกําลังจะมาถึงในป! 

2558 น้ี 
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 4.2.2 ป�จจัยจากภายนอกท่ีส,งผลต,อการพัฒนาการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป4นลักษณะ

ของสถานการณ0หรือเหตุการณ0ต3างๆท่ีเป4นเหตุป�จจัยให�การเรียนของนักศึกษามีการพัฒนาย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการ

พัฒนาทักษะด�านการฟ�งภาษาอังกฤษ ท้ังท่ีอยู3ในบริบทของการเรียนในช้ันเรียนและการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

การเก็บข�อมูลใช�วิธีการสังเกตอย3างมีส3วนร3วม โดยการเป4นส3วนหน่ึงของช้ันเรียนในการเข�าฟ�งการบรรยาย เสมือน

นักศึกษาชาวต3างชาติคนหน่ึงในช้ัน  และการสัมภาษณ0อาจารย0ผู�สอนและผู�ช3วยอาจารย0 เป4นลักษณะการทํา

ความรู�จักและการพูดคุยซักถามอย3างไม3เป4นทางการ ซึ่งทําให�ผู�วิจัยได�เรียนรู�และเข�าใจระบบคิดเก่ียวกับการเรียน

การสอนในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซียมากยิ่งข้ึน การอธิบายข�อมูลเชิงลึกดังกล3าว ผู�วิจัยได�แบ3ง

ป�จจัยภายนอกท่ีส3งผลต3อการพัฒนาทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาออกเป4น 3 หัวข�อย3อย คือ ลักษณะ

การเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย คุณลักษณะของอาจารย0ผู�สอน ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีสอนในช้ัน

เรียน และเจตคติของอาจารย0ผู�สอนท่ีมีต3อนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

   4.2.2.1 ลักษณะการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

 นักศึกษากลุ3มตัวอย3างเป4นนักศึกษาไทยกลุ3มแรกของคณะฯท่ีได�ไปศึกษาระยะส้ันเป4น

ระยะเวลา 189 วัน ซึ่งเป4นช3วงเวลาการเรียนภาคปกติ 2/2554 ของประเทศมาเลเซีย เพื่อให�เกิดการเข�าใจใน

ภาพท่ีกว�างข้ึน ในอดีตแม�ว3าประเทศมาเลเซียใช�ระบบการเรียนการสอนท่ีได�รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ เน่ือง

ด�วยการปกครองของกลุ3มผู�ก3อตั้งในแถบคาบสมุทร (British Straits Settlements) ซึ่งอยู3ในครือจักรภพอังกฤษ 

และใช�ภาษาอังกฤษเป4นภาษากลางในการส่ือสาร แต3การเปล่ียนแปลงการปกครองหลังจากการได�รับอิสรภาพ

จากประเทศอังกฤษเมื่อป! 1957 ทําให�ประเทศมาเลเซียเห็นความสําคัญของการปรับปรุงด�านการศึกษาให�มีความ

เหมาะสมและสอดคล�องกับบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม การคํานึงถึงศาสนาท่ีมีความเข�มแข็งมาก

ในพื้นท่ีแห3งน้ี รวมถึงการเร3งรัดพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ โดยต้ังเปzาความสําคัญการเปล่ียนแปลงด�านกล

ยุทธ0ในการสอนท่ีนําไปปฏิบัติได� (Nordin and Hussin, 2011) เช3น การใช�ภาษามลายูซึ่งเป4นภาษาประจําชาติ

เป4นภาษากลางในการสอน แต3ก็ยังให�ความสําคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษว3าเป4นวิชาพื้นฐานสําคัญท่ีนักเรียนทุก

คนจําเป4นต�องเรียนในโรงเรียน และเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยการให�ความสําคัญกับส่ิง

อํานวยความสะดวกต3างๆ โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับศิลปะและวิทยาศาสตร0ประยุกต0 เป4นต�น  
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ในช3วง 50 กว3าป!ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศ ส3วนหน่ึงท่ี

ทางกระทรวงการศึกษาให�ความสําคัญคือ การพัฒนาอาจารย0ผู�สอน โดยการส3งเสริมและให�ทุนการศึกษาไปศึกษา

ต3อในระดับปริญญาโท-เอกในประเทศเครือจักรภพอังกฤษ อเมริกา และยุโรป ซ่ึงทําให�บุคลากรเหล3าน้ันมีแนวคิด

ท่ีแบบชาวเอเชียผสมผสานกับปรัชญาแบบตะวันตก ผลผลิตท่ีได�จากแบบเรียนดังกล3าวเรียกว3า “เป4นผู�ท่ีมีความ

เป4นสากล” คือ การมีคุณสมบัติท่ีสามารถปรับตัวและปรับความคิดของตนเองให�ดํารงอยู3ได�ในพื้นท่ีต3างๆ และ

พร�อมท่ีจะพัฒนาส่ิงแวดล�อมรอบด�านให�มีความเป4นอยู3ท่ีดีข้ึน ส่ิงท่ีปรากฎให�เห็นเก่ียวกับข�อมูลข�างต�นคือ 

ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษเป4นภาษากลางในการส่ือสาร แม�ว3าจะมีอิทธิพลการออกเสียงจากภาษาแม3 

แต3ก็ยังได�ช่ือว3าเป4นสําเนียงท่ีมีความชัดเจนในการพูด และระบบการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกับระบบ

การเรียนในประเทศเครือจักรภพอังกฤษ อเมริกา และยุโรป ซ่ึงการเรียนการสอนในประเทศเหล3าน้ัน จะใช�

วิธีการเรียนแบบบรรยายและการเน�นถาม-ตอบเพื่อให�ผู�เรียนเกิดพุทธิป�ญญา (cognitive) จากการช้ีนําคําถาม

ของอาจารย0 ซ่ึงวิธีการสอนดังกล3าวเป4นวิธีการสอนท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนท่ีเป4นวิชาเรียนเน�นการคิดวิเคราะห0 การ

มองส่ิงรอบตัวอย3างเข�าใจและเป4นกลาง การฝUกตั้งคําถามหรือโต�แย�งกับส่ิงท่ีกําลังศึกษา และค�นคว�าหาคําตอบใน

ส่ิงท่ียังตอบไม3ได� นักศึกษาจึงเป4นแกนหลักสําคัญในการดําเนินวิธีการสอนดังกล3าว คือ นักศึกษาควรฝUกการทํา

ความเข�าใจในการมองโจทย0ต3างๆอย3างเป4นกลางมากท่ีสุด และฝUกกระบวนการคิดในระหว3างท่ีมีการบรรยายว3า

ข�อมูลดังกล3าวมีความเป4นเหตุเป4นผลมากเพียงใด ส่ิงเหล3าน้ีคือ กระบวนการสอนท่ีปรากฏอยู3ในช้ันเรียนป�จจุบัน

ท่ีประเทศมาเลเซีย ส3วนรายละเอียดปลีกย3อยลักษณะการสอนของแต3ละวิชาน้ันมีความแตกต3างกันตามธรรมชาติ

รายวิชา จุดมุ3งหมายของรายวิชา และคุณลักษณะบุคลิกของผู�เรียน เป4นต�น การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของ

ประเทศมาเลเซีย ถือเป4นประสบการณ0การเรียนท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกับการเรียนแบบตะวันตก ซ่ึงเรียกวิธีการ

เรียนการสอนดังกล3าวว3า การสอนแบบโสเครติส (Mau, 2008) ลักษณะการสอนดังกล3าวต�องอาศัยทักษะการฟ�ง

ข้ันวิเคราะห0ซึ่งเป4นทักษะการฟ�งข้ันสูงสุด เพื่อเข�าใจในส่ิงท่ีอาจารย0ผู�สอนต้ังคําถามซึ่งเป4นคําถามเชิงความคิด 

เพราะฉะน้ัน ผู�เรียนจึงต�องมีความสามารถในการฟ�งเพื่อคิดวิเคราะห0คําถามอย3างรวดเร็ว รวมถึงกระบวนการคิด

เพื่อหาคําตอบท่ีทําให�ผู�อ่ืนเข�าใจมุมมองใหม3ๆ 
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วิชา Malaysian Studies เป4นลักษณะการเรียนเชิงบรรยายเน้ือหาต3างๆด�วย

ภาษาอังกฤษท้ังหมด ส3วนนักศึกษาในช้ันเรียนเป4นนักศึกษาชาวต3างชาติท้ังหมด ไม3มีนักศึกษาชาวมาเลเซีย วิชา

ดังกล3าวเป4นวิชาท่ีเปtดสอนให�แก3นักศึกษาต3างชาติท่ีเข�ามาเรียนในประเทศมาเลเซีย จํานวนนักศึกษาประมาณ 

80 คน จึงจําเป4นจะต�องเข�าใจลักษณะสังคม ความเป4นอยู3 และวัฒนธรรมของมาเลเซีย ข�อค�นพบท่ีปรากฎในวิชา

เรียนดังกล3าว ได�แก3 

1) ก3อนเข�าเรียนทุกคร้ัง นักศึกษาจะได�รับเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบของ 

PowerPoint ซึ่งเป4นรูปแบบเดียวกับท่ีอาจารย0นํามาใช�เป4นส่ือการสอนในห�องเรียน  

2) ในการสอนวิชาดังกล3าวทุกคร้ัง อาจารย0จะมีผู�ช3วยสอน (Teacher Assistant) ซึ่งเป4น

นักศึกษาปริญญาโท คอยดูแลเร่ืองเอกสารและส่ือการสอน การจัดแจงเคร่ืองเสียงและคอมพิวเตอร0 รวมท้ังหากมี

ป�ญหาท่ีเก่ียวกับวิชาเรียนดังกล3าว นักศึกษาสามารถติดต3อผู�ช3วยสอนท3านน้ีได� ซึ่งนักศึกษาไทยมักจะสอบถาม

การบ�านและงานท่ีได�รับมอบหมายในช้ันเรียน 

3) การเรียนในห�องเรียนจะเป4นลักษณะการบรรยายตลอด 2 ช่ัวโมง โดยส3วนใหญ3อาจารย0

เป4นผู�บรรยายและควบคุมการสอนเองท้ังหมด  

4) เป4นลักษณะการเรียนท่ีเปtดเสรีทางความคิด ให�โอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเร่ืองต3างๆ โดยเฉพาะปรากฏการณ0ต3างๆท่ีเกิดข้ึนในประเทศมาเลเซีย รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน�อยท่ีแฝงอยู3

ในเร่ืองราวต3างๆ เช3น วัฒนธรรมเอเชียท่ีมีความเช่ือในเร่ืองจิตวิญญาณ กฎหมายจารีตประเพณี เป4นต�น 

5) ส3วนใหญ3จะเป4นการให�นักศึกษาทํางานขนาดใหญ3ส3งปลายเทอม ส3งเป4นงานเดี่ยวท่ีต�อง

มีเวลาให�กับการอ3านและการคิดวิเคราะห0 มากกว3าการทํางานเป4นกลุ3มกับนักศึกษาชาติอ่ืนๆ เช3น การทํา Term 

Paper โดยอาจารย0ตั้งคําถามในเชิงเปรียบเทียบ ดังน้ี “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” (ให�นักศึกษาทํา Term paper ในการ

เปรียบเทียบเหตุการณ0ในประเทศมาเลเซียกับประเทศของนักศึกษา โดยเลือกหัวข�อดังน้ี คือ ความยุติธรรมใน

อาชญากรรม การศึกษา ศาสนา ความสัมพันธ0ระหว3างชาติพันธุ0 โดยประมาณ 10 หน�า) 

วิชา Globalization, Cyber Cultures, and Future Studies เป4นลักษณะการเรียน

การสอนเชิงแนวคิดและนามธรรม (Concept and abstract) ในสาขาสังคมวิทยาและการเปล่ียนแปลงของโลก 
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นักศึกษาในช้ันเรียนส3วนใหญ3เป4นชาวมาเลเซีย และมีนักศึกษาจากชาติอ่ืนๆเรียนรวมอยู3ด�วย เช3น เกาหลี 

เยอรมัน ฟtนแลนด0 เป4นต�น จํานวนนักศึกษาประมาณ 60 คน ข�อค�นพบจากวิชาดังกล3าว ได�แก3 

1) นักศึกษาได�เอกสารการสอน 1 เล3ม ซึ่งเป4นลักษณะของการรวบรวมบทความท่ีเก่ียวกับ

ความคิดเชิงปรัชญากับโลกในอนาคต ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท3ามกลางอัตลักษณ0ท่ียังคงอยู3 เป4นต�น  

2) ลักษณะการสอนคือ การบรรยายในช้ันเรียนคล�ายคลึงกับวิชา Malaysian Studies ซึ่ง

เน้ือหาในช้ันเรียนเป4นการกล3าวถึงกรณีศึกษาต3างๆท่ีค3อนข�างไกลตัวจากนักศึกษากลุ3มตัวอย3าง จากการสอบถาม

นักศึกษาพบว3า นักศึกษาไม3เข�าใจในบทเรียนในช้ันเรียน เพราะไม3เคยมีประสบการณ0ท่ีเก่ียวกับหัวข�อดังกล3าว จึง

ทําให�นึกภาพและจินตนาเร่ืองราวเหล3าน้ันไม3ได� เช3น การพูดเร่ืองเชิงแนวคิดว3า “โลกภิวัฒน0ทําให�ทุกๆท่ีในโลกน้ี

มีสภาพความเป4นอยู3ท่ีเหมือนกัน (the globalised world everywhere is the same)” เป4นต�น 

3) การส3งเสริมการทํากิจกรรมกลุ3มโดยการจับกลุ3มแบบคละ เป4นงานในลักษณะของการ

สรุปบทความท่ีอยู3ในเอกสารการสอนและนําเสนอข�อมูลในรูปแบบของกิจกรรมสนุกๆหรือเกมต3างๆ ทําให�

นักศึกษากลุ3มตัวอย3างต�องประชุมงานกับเพื่อนร3วมห�องชาวต3างชาติ ซ่ึงจําเป4นต�องฝUกการส่ือสารเป4น

ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี ส่ิงท่ีปรากฎคือ บทบาทของนักศึกษาไทยในกลุ3ม เห็นได�ว3า นักศึกษาต3างชาติจาก

เยอรมันและเกาหลีจะเป4นผู�นํากลุ3มในการแสดงออกทางความคิดเก่ียวกับเร่ืองต3างๆ ส3วนนักศึกษาไทยเป4นผู�ตาม

และรับคําส่ังจากการมอบหมายงานต3างๆของผู�นํากลุ3ม   

4) การทําผลงานช้ินสุดท�าย เป4นลักษณะของการให�นักศึกษาคิดโครงการในเชิงสร�างสรรค0

เพื่อเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลัย ชุมชน หรือสังคมท่ีเป4นอยู3 และใช�ส่ือออนไลน0ในการประชาสัมพันธ0โครงการ

ดังกล3าวเพื่อสร�างเครือข3ายผู�สนใจ แต3ส่ิงท่ีปรากฏในเบ้ืองต�นคือ นักศึกษาไทยไม3ค3อยมีความคิดสร�างสรรค0ในการ

ทําโครงการ โดยหัวข�อท่ีนําเสนอแสดงให�เห็นถึงความคิดเก3าๆ เช3น Drug war, Global warming, Stop 

teenage pregnancy เป4นต�น ในขณะท่ีโครงการของนักศึกษาต3างชาติแสดงให�เห็นถึงแนวคิดเพื่อการ

เปล่ียนแปลงชุมชนอย3างสร�างสรรค0จากส่ิงเล็กๆท่ีสามารถปฏิบัติได� เช3น การสร�างเจตคติท่ีดีต3อการเก็บจานของ

ชาวมาเลเซีย การรณรงค0ลดความอ�วน ช3วยเหลือผู�สูงอายุในการทําส่ิงต3างๆ และการกําหนดข�อตกลงเร่ืองการ

เปtด-ปtดเคร่ืองปรับอากาศ เป4นต�น  
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วิชา Bahasa Malay เป4นวิชาในเชิงบรรยายและปฏิบัติทางภาษา การสอนในช้ันเรียนเน�น

การส่ือสารเป4นภาษามาเลย0 และเป4นการสอนให�เฉพาะนักศึกษากลุ3มตัวอย3างเท3าน้ัน มีเพียงนักศึกษาจากญ่ีปุ~น

คนเดียวท่ีเข�าร3วมเรียน มีจํานวนท้ัง 12 คน ข�อค�นพบจากวิชาดังกล3าว ได�แก3 

1) นักศึกษามีหนังสือแบบฝUกหัดภาษามาเลย0 1 เล3ม ซ่ึงเป4นเอกสารการสอนท่ีแต3งโดย

อาจารย0ภายใน USM ภายในหนังสือมีท้ังแบบเรียนท่ีเป4นลักษณะของการเรียนรู�คําศัพท0 ไวยกรณ0 และ

แบบฝUกหัดท�ายบทในระดับผู�เร่ิมต�น (Beginner) 

2) ลักษณะการสอนของวิชาน้ีคือ การเรียนรู�คําศํพท0พื้นฐาน การแต3งประโยคจากการผสม

คําศัพท0ท่ีรู�จัก และการทําความเข�าใจในวัฒนธรรมมาเลเซียผ3านภาษา เช3น การเรียนเร่ืองนับตัวเลขโดยการสอน

เร่ืองเงินควบคู3ไปด�วย เพื่อให�นักศึกษาฝUกการนับเลขอย3างมีเปzาหมายและสามารถนําไปใช�ได�กับสถานการณ0

ชีวิตประจําวัน เมื่อเวลาซ้ือของตามแหล3งการค�าต3างๆ เป4นต�น 

3) เป4นช้ันเรียนท่ีสอนเก่ียวกับภาษา จึงทําให�นักศึกษาไม3ต�องกังวลเก่ียวกับเน้ือหาการเรียน

มากเท3าใดนัก นักศึกษามีการซักถามถึงคําศํพท0หรือรูปแบบประโยคท่ีไม3เข�าใจเป4นภาษาอังกฤษเสมอ 

4) นักศึกษามีความตั้งใจในการเรียนภาษาท่ีสามมาก เพลิดเพลินกับการส่ือสารเป4นภาษา

มาเลย0 ท้ังการฟ�งและการพูด จึงทําให�แสดงออกมาว3าเป4นผู�กระตือรือร�นในการเรียนและการทําแบบฝUกหัดส3ง

อาจารย0 

5) การเรียนการสอนเน�นการท3องจําดังกล3าว ทําให�นักศึกษามักมีป�ญหาในการจดจําคําศัพท0 

เน่ืองจากการไม3กลับไปฝUกหัดการใช�ภาษามาเลย0 หรือทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน 

 

  4.2.2.2 คุณลักษณะของอาจารย�ผู�สอน 

 ผลสัมฤทธิ์ด�านการเรียนของนักศึกษาส3วนหน่ึงข้ึนอยู3กับป�จจัยของอาจารย0ผู�สอนขณะท่ีอยู3ใน

ช้ันเรียน นักศึกษากลุ3มดังกล3าวจําเป4นต�องเรียนท้ังหมด 3 วิชา ซึ่งเป4นหมวดวิชาเลือกเสรีท่ีทางคณะฯจัดสรรให� 

โดยวิชาดังกล3าวประกอบด�วย วิชาเน้ือหาบรรยาย (Subject matter) จํานวน 2 วิชา และวิชาทางภาษา 

(Language) จํานวน 1 วิชา ในส3วนของวิชาเน้ือหาบรรยาย ได�ใช�ภาษาอังกฤษเป4นภาษาหลักของการบรรยาย ซึ่ง

เป4นส3วนท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษ ในขณะท่ีวิชาทางภาษา จําเป4นต�องใช�ภาษามาเลย0 
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(Bahasa Malay) ประมาณ 80 เปอร0เซ็นต0เป4นภาษาท่ีใช�ส่ือสารในช้ันเรียน และหากนักศึกษาไม3เข�าใจก็สามารถ

สอบถามเป4นภาษาอังกฤษได�  

 จากการสังเกตการณ0อย3างมีส3วนร3วมในช้ันเรียน พบคุณลักษณะของอาจารย0ผู�สอนท่ีแตกต3าง

กันท้ังในเร่ืองบุคลิกและรูปแบบการสอน ลักษณะของการใช�ภาษาอังกฤษในขณะท่ีสอน ประสบการณ0ด�านการ

สอน ความเข�าใจในการสอนนักศึกษาไทย เป4นต�น โดยการอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ0ท่ีเกิดข้ึนจากการ

สังเกตการณ0ตามรายวิชา ดังน้ี 

 วิชา Malaysian Studies เป4นอาจารย0ท่ีมีความเช่ียวชาญด�านสังคมวิทยา ชํานาญเฉพาะ

ทางด�านอาชญวิทยา (Criminology) และดํารงตําแหน3งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย0 จบการศึกษาด�าน

สังคมวิทยาและสอนท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 14 ป! รวมถึงการทํางานร3วมกับองค0กร

ตํารวจห3งชาติมาเลเซีย ในเร่ืองของการสืบสวนสอบสวน คุณลักษณะของอาจารย0ปรากฎในขณะท่ีกําลังบรรยาย

ในรายวิชาดังกล3าว คือ 

1) อาจารย0เป4นชาวมาเลย0เช้ือสายอินเดีย จึงทําให�ลักษณะการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ค3อนข�างฟ�งยาก โดยเฉพาะบุคลิกการพูดเร็วแต3ค3อนข�างชัดเจน  

2) อาจารย0มักพูดคําศัพท0ต3างๆโดยการตั้งคําถามหรือการเน�นยํ้าประโยคด�วยคําถาม 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. (ข�อความแปล “ถ�ามีการชุมนุมมากกว3า 5 คน เพื่อจุดประสงค0ใดๆก็ตาม ถือว3าเป4นการชุมนุมท่ี

ผิดต3อกฎหมาย น่ันหมายความว3า ตํารวจจะจับคุณ คุณเข�าใจในสิ่งท่ีผมพูดไหม พวกคุณตามทันใช4ไหม ผม

ต�องการให�พวกคุณรู�เร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในประเทศน้ี”)  

3) อาจารย0มักมีประโยคหรือวลีท่ีให�นักศึกษาตั้งใจฟ�งข�อความท่ีสําคัญ เช3น Listen to 

me carefully. People behind organize crime indicate mafia the big people are always difficult 

to arrest. (ข�อความแปล “ทุกคนฟ8งให�ดีๆนะ กลุ3มคนท่ีอยู3เบ้ืองหลังอาชญากรรม อย3างพวกมาเฟ!ย หรือกลุ3ม

คนใหญ3คนโตมักจะไม3ค3อยได�ถูกจับ”) 
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4) การเติมประโยคขยายข�อความสําคัญ เพื่อให�นักศึกษาเข�าใจส่ิงท่ีตนเองพูดมากยิ่งข้ึน 

และทําให�เข�าใจในรายละเอียด 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. (ข�อความแปล “ในกรณีท่ีคุณต�องการรวมตัวกัน คุณต�องได�รับอนุญาตจากเจ�าหน�าท่ีตํารวจ คุณต�อง

เขียนเอกสารเพื่อช้ีแจงถึงเหตุผลของการชุมนุมหรือการรวมตัวกัน”) 

5) การใช�ศัพท0เทคนิคท่ีไม3ค3อยปรากฎในบทเรียน แม�ว3าอาจารย0จะสะกดคําพร�อมอธิบาย

คําศัพท0เหล3าน้ันด�วยการยกตัวอย3างประโยค นักศึกษาก็ยังไม3เข�าใจ เช3น คําว3า Amnesiphobia หมายถึง ความ

กลัวในอาการความจําเส่ือม ซึ่งเป4นคําเฉพาะท่ีได�ถูกเอ3ยถึงในช้ันเรียน เป4นต�น 

6) ลักษณะการเรียนท่ีเน�นการบรรยายเน้ือหาและการบอกเล3ากรณีศึกษาต3างๆท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการเปtดโอกาสให�นักศึกษาในช้ันเรียนแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

วัฒนธรรม กฎระเบียบ ข�อบังคับ ประเพณีต3างๆของประเทศตนเอง โดยอาจารย0เป4นผู�ตั้งคําถามช้ีนํา ตัวอย3าง

การต้ังคําถามนักศึกษาไทยเก่ียวกับด�านกฎหมายไทย เช3น “การฆ3าตัวตายในประเทศไทยผิดกฎหมายหรือไม3” 

เป4นต�น ซ่ึงหากนักศึกษาไม3เข�าใจในคําถามดังกล3าว อาจารย0จะใช�วิธีการยกตัวอย3างกรณีศึกษาในประเทศ

มาเลเซีย ซ่ึงเป4นกลวิธีการให�นักศึกษาฟ�งคําอธิบายท่ีเห็นภาพได�ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

7) เน้ือหาของการบรรยายบางคร้ังจะใกล�เคียงกับสถานการณ0ของประเทศไทย เช3น จุดท่ี

เหมือนกันของวัฒนธรรมอาเซียน ค3านิยมของคนเอเชีย เป4นต�น และบริบทท่ีเก่ียวกับการเมืองการปกครอง เช3น 

การรวมตัวของกันมากกว3า 5 คนเป4นการรวมตัวกันอย3างผิดกฎหมาย เป4นต�น ซึ่งทําให�นักศึกษาเข�าใจในบทเรียน

ต3างๆมากข้ึน 

8) ในขณะบรรยาย อาจารย0ผู�สอนไม3ค3อยเรียงตามลําดับเหตุการณ0 แต3จะเล3าสลับไปมา

ระหว3างเร่ืองต3างๆ ซ่ึงอาจทําให�ผู�เรียนเกิดความสับสนในเน้ือหาได�  

   วิชา Globalization, Cyber Cultures, and Future Studies อาจารย0เป4น

ผู�เช่ียวชาญทางด�านสังคมวิทยา เป4นผู�มีบทบาทในสายงานด�านการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา คุณลักษณะของอาจารย0ท่ีปรากฎในขณะท่ีบรรยายวิชา

สอน คือ 
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1) อาจารย0เป4นชาวมาเลย0เช้ือสายอินเดีย บรรยายภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย0 จึงทําให�

ฟ�งค3อนข�างยากและไม3ชัดเจน อาจารย0เป4นคนคิดไวมากและพูดเร็วมาก นักศึกษาต�องทําความคุ�นเคยกับสําเนียง

ดังกล3าวและวิธีการบรรยายตลอด 2 ช่ัวโมง  

2) ในขณะบรรยาย ไม3ค3อยปรากฎกลวิธีการพูด ท่ีสามารถช3วยให� นักศึกษาฟ�ง

ภาษาอังกฤษได�ง3ายข้ึน โดยเฉพาะกลวิธีการอธิบายรายละเอียดเน้ือหารายวิชาด�วยคําศัพท0ง3ายๆ หรือการใช�

ประโยคท่ีไม3ซับซ�อน 

3) อาจารย0เปtดโอกาสให�มีการถามข�อสงสัยต3างๆในช้ันเรียนได� จึงทําให�มีนักศึกษา

มาเลย0และต3างชาติ ตั้งคําถามท่ีน3าสนใจหลายคําถาม เช3น เม่ืออาจารย0บรรยายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของโลก

ในป�จจุบันจนทําให�เกิดกระแสความนิยมแบบสมัยใหม3 (Modernization) ซึ่งทําให�ชุมชนหรือสังคมดั้งเดิมเร่ิม

ยอมรับค3านิยมเหล3าน้ันและต�องเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองในท่ีสุด จากน้ัน มีนักศึกษาชาวมาเลเซียคน

หน่ึงได�ตั้งคําถามท่ีน3าสนใจ คือ Do you think the identity of a community can dominate the 

globalised world? I just think another way round. (แปลว3า คุณคิดว3าอัตลักษณ0ของชุมชนสามารถ

ครอบงําโลกท่ีถูกเปล่ียนแปลงไปแล�วได�หรือไม3 ถ�าเราคิดในทางกลับกัน) ซ่ึงทําให�เห็นพัฒนาการทางด�านความคิด

ของนักศึกษาชาวมาเลเซียจากการต้ังคําถามท่ีสามารถเป4นประเด็นท่ีน3าสนได� 

4) อาจารย0เอาใจใส3ในโครงการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงชุมชนของนักศึกษา โดยให�

คําปรึกษาแก3แต3ละกลุ3มในเร่ืองแนวคิด กระบวนการ ความเป4นไปได�ของโครงการ และผลลัพธ0ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

จากการทําโครงการ  

 วิชา Bahasa Malay อาจารย0เป4นผู�เ ช่ียวชาญด�านการสอนภาษามาเลย0ให�แก3ชาว

ต3างประเทศประมาณ 10 ป! สามารถส่ือได�ท้ังภาษาอังกฤษและภาษามาเลย0 คุณลักษณะของอาจารย0ท่ีปรากฎใน

ขณะท่ีสอน คือ 

1) อาจารย0อธิบายไวยกรณ0และคําศัพท0มาเลย0เป4นภาษาอังกฤษได�อย3างชัดเจนและ

เข�าใจง3าย แม�ว3าจะพูดภาษาอังกฤษท่ีมีสําเนียงมาเลย0บ�าง แต3จังหวะและความอัตราความเร็วของการพูดค3อนข�าง

ปกติ จึงไม3ทําให�นักศึกษากลุ3มตัวอย3างมีป�ญหาในการทําความเข�าใจส่ิงท่ีอาจารย0อธิบาย เหมาะแก3การสอนภาษา

มาเลย0เบ้ืองต�นให�แก3นักศึกษาต3างชาติ 
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2) ในขณะท่ีนักศึกษาไม3เข�าใจในบทเรียนต3างๆ อาจารย0ก็สามารถช3วยเหลือและแสดง

ความเป4นห3วงในการอธิบายคําศัพท0ต3างๆ และแสดงบุคลิกของความเป4นกันเอง จึงทําให�นักศึกษาเข�าหาอาจารย0

ผู�สอนเพื่อสอบถามอย3างไม3รู�สึกเกรงกลัว 

3) อาจารย0มีความอดทนอดกล้ันในการสอน โดยเฉพาะการสอนการออกเสียงภาษามาเลย0

เบ้ืองต�น เน่ืองจากมีนักศึกษากลุ3มหน่ึงท่ีมีป�ญหาเร่ืองการออกเสียงและการสะกดคํา อาจารย0ก็พยายามให�เวลา

พิเศษในการสอนทักษะดังกล3าวให�แก3นักศึกษา   

 

  4.2.2.3 เจตคติของอาจารย�ผู�สอนท่ีมีต,อนักศึกษา 

  การศึกษาเร่ืองของเจตคติของอาจารย0ผู�สอนท่ีมีต3อนักศึกษา เป4นป�จจัยหน่ึงท่ีส3งผลต3อ

คุณลักษณะของอาจารย0ในขณะสอนหรือบรรยายในช้ันเรียน หากอาจารย0มีทัศนคติท่ีไม3ดีต3อนักศึกษากลุ3มใด 

อาจารย0อาจบรรยายเน้ือหาต3างๆโดยไม3คํานึงถึงผู�เรียนและส3งผลกระทบต3อการเรียนในช้ันเรียนได� การเก็บข�อมูล

ในหัวข�อน้ี ได�ใช�วิธีการสัมภาษณ0อาจารย0ผู�สอนในเร่ืองต3างๆ เช3น ความคิดเห็นของอาจารย0ต3อคุณลักษณะการ

เรียนในช้ันเรียนของนักศึกษาไทย ข�อปรับปรุงหรือข�อแก�ไขของนักศึกษาไทย และคุณลักษณะของนักศึกษาไทย

อันพึงประสงค0 เป4นต�น ซึ่งข�อค�นพบท่ีได�จากการสัมภาษณ0ได�จําแนกออกเป4นรายวิชาต3างๆ ดังน้ี 

 วิชา Malaysian Studies อาจารย0มีความคุ�นเคยกับนักศึกษาไทยและเข�าใจในวัฒนธรรม

ไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมและความเช่ือต3างๆของศาสนาพุทธ ซึ่งอาจารย0เองก็เป4นชาวมาเลย0เช้ือสายอินเดียท่ีนับ

ถือศาสนาพุทธ ส3วนในเร่ืองคุณลักษณะการเรียนของนักศึกษาไทย อาจารย0กล3าวว3า “ผมชอบลักษณะของ

นักศึกษาไทย แม�ว3าจะไม3กระตือรือร�นในการเรียนและการตอบคําถามในช้ันเรียน แต3ก็ได�แสดงถึงบุคลิกลักษณะ

ท่ีต้ังใจเรียนและฟ�งการบรรยายโดยไม3พูดคุยกันเอง สาเหตุหน่ึงท่ีนักศึกษาไม3ค3อยกระตือรือร�นเพราะไม3สามารถ

ฟ�งภาษาอังกฤษในช้ันเรียนได�รู�เ ร่ืองท้ังหมด ผมเลยคิดว3าถ�านักศึกษากลุ3มน้ีมีประสบการณ0การเรียนใน

ต3างประเทศกับอาจารย0ชาวต3างประเทศในสภาพแวดล�อมท่ีเต็มไปด�วยเพื่อนชาวต3างชาติ อาจจะเป4นจุดเร่ิมต�นท่ี

ดีท่ีพวกเขาจะเข�าใจในบริบทของวัฒนธรรมท่ีต3างจากบ�านของพวกเขา การเอาตัวรอดในสังคมใหม3ท่ีต�อง

กระตือรือร�นมากกว3าเดิม ส่ิงเหล3าน้ีเป4นส่ิงท่ีพวกเขาต�องเรียนรู�เพื่อเป4นบทเรียนหน่ึงในชีวิตต3อไป” จากการ

สัมภาษณ0ทําให�ทราบว3า อาจารย0เองก็มีความเข�าใจบุคลิกและคุณลักษณะของนักศึกษาไทยกลุ3มดังกล3าวและ
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ไม3ได�คาดหวังให�นักศึกษาเข�าใจเน้ือหาในช้ันเรียนได�ท้ังหมด เพียงแต3การมองเปzาประสงค0ของการมาศึกษาระยะ

ส้ันในต3างประเทศ เพื่อสร�างเสริมประสบการณ0ชีวิตในต3างแดนเท3าน้ัน  

   วิชา Globalization, Cyber Cultures, and Future Studies อาจารย0ได�กล3าวถึง

ลักษณะนักศึกษาเอเชียโดยท่ัวไป คือ “ลักษณะการเรียนแบบเฉื่อยชาและไม3มีปฏิกิริยาโต�ตอบอาจารย0ผู�สอน 

พื้นฐานท่ีเกิดจากการสอนแบบให�ท3องจําและเข�าใจ แต3ไม3เน�นวิธีการวิเคราะห0สถานการณ0ต3างๆ ทําให�นักศึกษาไม3

มีความกระตือรือร�นในการคิดหรือสร�างสรรค0ส่ิงต3างๆได� บางคร้ังอาจารย0ก็รู�สึกหงุดหงิดในการสอนนักศึกษาท่ีมี

บุคลิกลักษณะแบบน้ี เพราะอาจารย0ไม3สามารถคาดเดาได�ว3านักศึกษาจะเข�าใจในส่ิงท่ีสอนหรือไม3 และไม3มี

แม�กระท่ังการแสดงออกทางสีหน�าท3าทางระหว3างการบรรยาย” ลักษณะแบบน้ีเกิดจากการ นอกจากน้ีอาจารย0

ยังกล3าวสรุปให�ฟ�งว3า นักศึกษาไทยไม3ค3อยกล�าแสดงออกในการเรียน เช3น การน่ังข�างหลังช้ันเรียนอยู3เสมอ การไม3

ตั้งคําถามเก่ียวกับหัวข�อท่ียังสงสัย การไม3ตั้งประเด็นท่ีน3าสนใจท้ังในและนอกห�องเรียน การไม3ตอบคําถามคําถาม

ของอาจารย0ผู�สอนขณะท่ีอยู3ในห�องเรียน เป4นต�น แต3ในสถานการณ0ท่ีไม3ต�องแสดงออกมาก นักศึกษาจะทําได�ดี 

เช3น การตั้งใจเรียนในช้ันเรียนโดยไม3มีการพูดคุยกันเสียงดัง และการเข�าร3วมกิจกรรมกลุ3มกับเพื่อนๆในช้ันเรียน 

เป4นต�น นอกจากน้ี อาจารย0ยังมองว3าจุดแข็งของนักศึกษาไทย คือ การทํางานเป4นกลุ3มได�อย3างดี (Teamwork) 

ความเป4นมิตรกับคนรอบข�าง (Friendliness) เป4นต�น ส3วนจุดอ3อนท่ีนักศึกษาไทยควรปรับปรุงได�แก3 การส3งเสริม

ให�นักศึกษาเป4นบุคคลท่ีมีแนวคิดวิเคราะห0มากกว3าการฝUกการท3องจํา เพราะการเรียนรู�ส่ิงต3างๆต3อไปมักอาศัย

การเข�าใจอย3างลึกซึ้งและมีเหตุมีผล การท3องจําถือเป4นการเรียนรู�ท่ีไม3ยั้งยืน อาจหลงลืมได�หากไม3มีการทบทวน 

แต3แนวการคิดแบบวิเคราะห0เป4นการฝUกให�นักศึกษาเข�าใจในส่ิงเหล3าน้ันอย3างมีวิจารณญาณก3อน จากน้ันจึงต3อ

ยอดความรู�ด�วยทักษะการคิดเพื่อให�ได�องค0ความรู�ใหม3ด�วยการฝUกปฏิบัติจากนักศึกษาเอง ซึ่งประเด็นน้ีอาจารย0

มองว3าเป4นส่ิงสําคัญมากในการสร�างให�นักศึกษาไทยเป4นผู� ท่ีมีความเป4นสากล เพื่อปรับตัวให�เข�ากับการ

เปล่ียนแปลงอย3างรวดเร็วของโลกในป�จจุบัน นอกจากน้ี อาจารย0ยังมองว3านักศึกษาไทยชอบอยู3รวมกันเป4นกลุ3ม

นักศึกษาไทยด�วยกันเอง ไม3นิยมเข�าหากลุ3มนักศึกษาต3างชาติ โดยอาจารย0เองก็มีความคาดหวังท่ีจะให�นักศึกษา

ไทยพูดคุยเชิงวิชาการหรือต้ังคําถามอาจารย0และนักศึกษาชาติในเร่ืองต3างๆ โดยเฉพาะหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับสังคม

โลกในยุคท่ีมีการส่ือสารอย3างรวดเร็ว การเช่ือมโยงของแหล3งข�อมูลจากประเทศต3างๆ ดังน้ันจึงจําเป4นอย3างยิ่งท่ี

จะต�องผลักดันหรือส3งเสริมให�นักศึกษามีส3วนร3วมในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักศึกษาไทยให�มาก

ยิ่งข้ึน 
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 วิชา Bahasa Malay อาจารย0มองว3านักศึกษาไทยกลุ3มดังกล3าวต้ังใจเรียนภาษามาเลย0มาก 

มีความรับผิดชอบสูง ขยันทําการบ�านส3งอาจารย0และทํางานหนักมาก รวมถึงเป4นกลุ3มนักศึกษาท่ีสุภาพเรียบร�อย

และเคารพในครูอาจารย0 ในขณะท่ีอยู3ในช้ันเรียนก็มักตอบคําถามอาจารย0เก่ียวกับเน้ือหาในบทเรียน แต3ส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงคือ นักศึกษาควรฝUกฝนการซักถามส่ิงท่ีเป4นข�อสงสัยหน�าช้ันเรียน ควรเพิ่มความมั่นใจในการเรียนภาษา

ท่ีสองหรือสามหรือความกล�าแสดงออกในการสนทนากับผู�อ่ืน อาจารย0ยังเพิ่มเติมว3า โอกาสหน�าหากมีนักศึกษา

ไทยกลุ3มหน�ามาเรียนภาษา อาจารย0อยากให�จัดกลุ3มเรียนนักศึกษาไทยคละกับนักศึกษาชาติอ่ืนๆ เพื่อให�

นักศึกษาได�แลกเปล่ียนเรียนรู�กันและกัน และยังได�ฝUกท้ังภาษาอังกฤษและภาษามาเลย0อีกด�วย 

   กล3าวโดยสรุป การศึกษาป�จจัยภายนอกท่ีส3งผลต3อการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาได�แก3 

ลักษณะการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย คุณลักษณะของอาจารย0ผู�สอน และเจตคติของอาจารย0ผู�สอนท่ีมี

ต3อนักศึกษา ซึ่งประเด็นท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับป�จจัยดังกล3าวคือ วัฒนธรรมการเรียนของประเทศมาเลเซีย 

บุคลิกและรูปแบบการสอนของอาจารย0ท่ีมีความแตกต3างจากประเทศไทยมีผลให�นักศึกษาจําเป4นต�องปรับตัวเป4น

อย3างมากต3อพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน นอกจากน้ี หากอาจารย0ผู�สอนมีความเข�าใจใน

คุณลักษณะและความประพฤติของนักศึกษาไทย การเรียนในช้ันเรียนก็จะสามารถดําเนินไปได�ด�วยความ

เรียบร�อย แม�ว3าผลการวิจัยพบว3า ป�จจัยภายนอกดังกล3าวมีผลต3อพัฒนาการด�านการฟ�งท่ีค3อนข�างน�อยด�วย

ข�อจํากัดทางระยะเวลาการศึกษา แต3ประสบการณ0ดังกล3าวก็เป4นจุดเร่ิมต�นท่ีกระตุ�นให�นักศึกษามีการ

เตรียมพร�อมตนเองสําหรับการเรียนในช้ันเรียนท่ีใช�ภาษาอังกฤษในห�องเรียนอย3างเต็มรูปแบบ 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

5.1 ความนํา 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา 

โดยวิธีการจัดการเรียนระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค.เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ท้ังก2อนและหลังการไปศึกษาระยะส้ัน ณ 

ประเทศมาเลเซีย และวิเคราะห.ป�จจัยต2างๆท่ีส2งผลต2อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ2ม

ตัวอย2 า ง ท่ี ใช� ในการวิ จัย ในค ร้ัง น้ีคือ  นักศึกษา ช้ันป! ท่ี  2 สาขาไทย ศึกษา  คณะวิ เทศศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.จํานวนท้ังส้ิน 11 คน โดยนักศึกษากลุ2มดังกล2าวได�ไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 

Universiti Sains Malaysia เมืองป!นัง ประเทศมาเลเซีย ในช2วงเดือนกุมภาพันธ. – มิถุนายน 2555 เปIน

ระยะเวลา 3 เดือน 21 วัน โดยรูปแบบการเรียนดังกล2าว เปIนการเรียนในช้ันเรียนตามปกติในวิชาเน้ือหาท่ีใช�

ภาษาอังกฤษเปIนภาษากลางในช้ันเรียนจํานวน 2 วิชา ได�แก2 วิชา Malaysian Studies และ Global ส2วนอีก 1 

วิชา คือวิชาทางภาษาคือ วิชา Bahasa Malay (วิชาภาษามาเลย.) ซ่ึงต�องใช�ภาษามาเลย.ในการสอนและส่ือสาร

ภาษาอังกฤษเมื่ออาจารย.อธิบายความหมายคําศัพท.และรูปแบบการสร�างประโยคต2างๆ รวมท้ังหมด 3 วิชา 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู�วิจัยได�ใช�เคร่ืองมือหลากหลายประเภทในการเก็บรวบรวมข�อมูลท้ังในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ คือ การใช�แบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟ�งอังกฤษของกลุ2มตัวอย2างท้ังก2อนและหลังไป

ศึกษาระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย การใช�แบบสอบถามเก่ียวกับป�จจัยภายในท่ีมีผลต2อการพัฒนาด�านการฟ�ง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและการใช�แบบทดสอบเก่ียวกับการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย. รวมถึงการ

สัมภาษณ.อาจารย.ผู�สอนและการสังเกตการณ.บรรยากาศในช้ันเรียนเพื่อตอบคําถามเก่ียวกับป�จจัยภายในนอกท่ีมี

ผลต2อการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผลการวิเคราะห.ข�อมูลสามารถใช�ในการตอบคําถามท่ีใช�ในการวิจัยท่ีจะ

เสนอในหัวข�อดังต2อไปน้ี 

 

LENOVO
Pencil
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5.2 สรุปผลการวิจัย  

5.2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ท้ังก2อนและหลังการไปศึกษาระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย สรุปได�ว2า ผลสัมฤทธิ์ใน

การฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากไปศึกษาระยะส้ันในประเทศมาเลเซียสูงกว2าก2อนการไปศึกษาระยะส้ัน

ในประเทศมาเลเซีย โดยมีผลต2างคะแนนเฉล่ียมีค2าเท2ากับ 3.32 อย2างมีนัยสําคัญตามสถิติท่ีระดับ 0.05  

5.2.2 ป�จจัยท่ีส2งผลต2อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 สาขาไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. โดยวิธีการจัดการเรียนระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย แบ2งออกเปIนท้ังหมด 2 ส2วน 

คือ  

5.2.2.1 ป�จจัยภายในท่ีส2งผลต2อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 มี

จํานวนท้ังส้ิน 3 ป�จจัยย2อย ได�แก2  

1) ป�จจัยท่ีเกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษและการปรับตัวของนักศึกษา 

ในภาพรวมนักศึกษาความพยายามในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการต2างๆ เช2น ดูหนัง ฟ�งเพลงมากกว2า

คุณลักษณะพื้นฐานอ่ืนๆ ส2วนในเร่ืองของการปรับตัวในระหว2างการศึกษาระยะส้ันน้ัน พบว2า ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษเปIนเร่ืองท่ียากท่ีสุดสําหรับนักศึกษาในการปรับตัว นอกจากน้ียังพบว2า การปรับตัวเก่ียวกับการ

เรียนในห�องเรียนเปIนเร่ืองท่ีกระทํายากกว2าการปรับตัวกับสภาพความเปIนอยู2กับสังคมภายนอก  

2) ป�จจัยท่ีเกิดจากความม่ันใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ซึ่งผู�วิจัยได�แบ2งออกเปIน 2 ลักษณะคือ 2.1) การเรียนวิชาต2างๆเปIนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน ใน

เบ้ืองต�นพบว2านักศึกษามีความเข�าใจเน้ือหาในห�องเรียนท่ีบรรยายเปIนภาษาอังกฤษอยู2ในระดับปานกลาง ท้ังน้ี

หากมีป�ญหาการฟ�งในระหว2างการเรียนในช้ันเรียน นักศึกษามักใช�กลวิธีการแก�ป�ญหาโดยการเรียนรู�ด�วยตนเอง 

และการอาศัยคนรอบข�างในการซักถามข�อมูล ส2วนการประเมินตนเองเก่ียวกับความม่ันใจในความสามารถทักษะ

การฟ�งภาษาอังกฤษอยู2ระดับปานกลาง แต2ก็ปรากฎคะแนนความมั่นใจน�อยท่ีสุดในบรรดาทักษะทางภาษาอ่ืนๆ 

และข�อมูลดังกล2าวได�สอดคล�องกับการประเมินตนเองในประเด็นต2อไป คือ ความไม2ม่ันใจในการเข�าร2วมกิจกรรม

ในช้ันเรียนของนักศึกษา ซึ่งเปIนลักษณะการประยุกต.ความสามารถในทักษะทางภาษากับกิจกรรมในทางปฏิบัติ 

ซึ่งพบว2า การฟ�งบรรยายในช้ันเรียนเปIนกิจกรรมท่ีนักศึกษาคิดว2าตนเองไม2ม่ันใจท่ีสุด 2.2) การใช�ภาษาอังกฤษ
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เพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวัน ในเบ้ืองต�นพบว2านักศึกษามีเข�าใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันอยู2ใน

ระดับปานกลาง แต2มีแนวโน�มท่ีดีกว2าความเข�าใจเน้ือหาในห�องเรียนท่ีบรรยายเปIนภาษาอังกฤษ ส2วนการประเมิน

ตนเองเก่ียวกับความม่ันใจในความสามารถทักษะการฟ�งภาษาอังกฤษอยู2ระดับปานกลาง และปรากฎคะแนน

ความมั่นใจในทักษะทางภาษาน�อยกว2าทักษะอ่ืนๆ 

3) ป�จจัยท่ีเกิดจากการรับรู*ในสําเนียงการพูด ผลลัพธ.ในภาพรวมเก่ียวกับการทดสอบการ

ฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย.ของนักศึกษาพบว2า การฟ�งอยู2ในระดับท่ีดีจํานวน 7 คน คิดเปIนค2าร�อยละ

ประมาณ 50 – 72.5 และมีนักศึกษาท่ีอยู2ในระดับการฟ�งท่ีดีมากจํานวน 3 คน คิดเปIนร�อยละประมาณ 82.5 – 

85 และไม2มีนักศึกษาคนใดท่ีไม2ผ2านหรือได�คะแนนอยู2ในระดับต่ํากว2าร�อยละ 50 นอกจากน้ี จากการทดสอบการ

ฟ�งคําศัพท.ยังมีข�อค�นพบท่ีปรากฎโดยสรุปผลได� ดังน้ี 

3.1) ลักษณะคําตอบท่ีปรากฎมีท้ังหมด 3 ประเภทคือ การเขียนคําตอบท่ีถูกต�อง การ

สะกดคําผิด และการตอบคําถามไม2ได�เลย 

3.2) การทดสอบการฟ�งคําศพัท.ภาษาอังกฤษเพียงอย2างเดียวมักเปIน จําเปIนต�องมี

บริบทมาช2วยให�การฟ�ง 

3.3) ลักษณะการเข�าใจผิดเพราะการออกเสียงท่ีเหมือนกัน เช2น คําว2า comment 

นักศึกษาเข�าใจว2าเปIนคําว2า common และ command  

3.4) ลักษณะคําศัพท.ส2วนใหญ2เปIนคําท่ีนักศึกษาค2อนข�างคุ�นเคยในชีวิตประจําวัน แต2

นักศึกษาเองก็ยังมีป�ญหาในการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย.อยู2บ�าง แต2นักศึกษาก็ใช�กลวิธีการเดาคําศัพท.ท่ีมี

การออกเสียงใกล�เคียงกัน เช2น คําว2า point นักศึกษามักเดากว2าเปIนคําว2า boy เพราะเปIนคําท่ีมีการออกเสียง

สระท่ีคล�ายคลึงกัน หรือคําว2า desk นักศึกษาก็เดาว2าเปIนคําว2า dress และ date เปIนต�น  

3.5) นักศึกษาไม2คุ�นเคยกับการฟ�งคาํศัพท.ท่ีมีการเติมหน2วยคํา เช2น การเติม –s ในคํา

ว2า ladies หรือการเปล่ียนคําว2า short จากคํานามเปIนคํากริยาว2า shorten เปIนต�น 

ผลการรับรู�สําเนียงท่ีฟ�งง2ายท่ีสุดคือ ภาษาอังกฤษสําเนียงไทย ส2วนเจตคติของนักศึกษา

ส2วนใหญ2ท่ีมีต2อภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย. คือ เปIนสําเนียงท่ีพูดเร็วและฟ�งยาก ไม2ชัดเจน รวมถึงมีความ

หลากหลายทางสําเนียงตามเช้ือชาติของผู�พูดว2าเปIนชาวจีน-มาเลย. อินเดีย-มาเลย. หรือชาวพื้นถ่ิน (มุสลิม) เปIน

ต�น 
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5.2.2.2 ป�จจัยภายนอกท่ีส2งผลต2อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป! 2 

ได�แก2 คุณลักษณะของอาจารย.ผู�สอน และเจตคติของอาจารย.ผู�สอนท่ีมีต2อนักศึกษา ได�มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1) ลักษณะการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซีย พบภาพรวมของข�อค�นพบท่ีเหมือนกัน

คือ อาจารย.ผู�สอนทุกท2านได�แจกตําราหรือเอกสารการสอนให�แก2นักศึกษาก2อนเข�าเรียน และเปIนวิชาบรรยาย

ตลอดช่ัวโมงไม2ลักษณะของการทํากิจกรรมประกอบการบรรยาย ส2วนข�อค�นพบท่ีต2างกันคือ โครงงานท่ีให�

นักศึกษาได�ลงมือปฏิบัตินอกช้ันเรียน วิชาหน่ึงจะเปIนเพียงการให�นักศึกษาเขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับมุมมองต2างๆเชิงเปรียบเทียบ แต2อีกวิชาหน่ึงให�ทํากิจกรรมคละกลุ2มนักศึกษาไทยร2วมกับนักศึกษา

ต2างชาติเก่ียวกับงานสร�างสรรค.เพื่อช2วยเหลือชุมชน 

 2) คุณลักษณะของอาจารย.ผู*สอน ได�ปรากฎข�อค�นพบท่ีต2างกันเปIนส2วนใหญ2คือ กลวิธีการ

สอนท่ีช2วยให�นักศึกษาเข�าใจในการฟ�งบรรยายมากยิ่งข้ึน เช2น การต้ังคําถามเพื่อสํารวจความเข�าใจของนักศึกษา 

การเร่ิมต�นด�วยวลีท่ีเปIนสัญญาณให�นักศึกษาเตรียมตัวตั้งใจฟ�ง การขยายความประโยคท่ีไม2ชัดเจน เปIนต�น แต2ส่ิง

ท่ีอาจารย.ทุกท2านมีลักษณะท่ีคล�ายคลึงกัน คือ การมีช2วงเวลาให�นักศึกษาได�พูดคุยแลกเปล่ียนและอาจารย.ผู�สอน

เองก็มีความคิดท่ีเปfดกว�าง จึงทําให�นักศึกษากล�าแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคําถามในส่ิงต2างได�อย2างเสรี รวมถึง

ความเอาใจใส2ของอาจารย.ในการให�คําปรึกษาโครงการต2างๆแก2นักศึกษา 

 3) เจตคติของอาจารย.ผู*สอนท่ีมีต0อนักศึกษา ในภาพรวมพบว2า อาจารย.ส2วนใหญ2เห็นว2า

นักศึกษาไทยไม2ค2อยมีบุคลิกท่ีแสดงถึงความกระตือรือร�นในการเรียน เช2น การตอบคําถามอาจารย. การแสดง

ความเห็นหรือตั้งคําถามอาจารย.เก่ียวกับเร่ืองต2างๆในบทเรียน จึงทําให�อาจารย.ไม2ทราบว2านักศึกษาเข�าใจในส่ิงท่ี

เรียนหรือไม2 แต2ลักษณะโดยท่ัวไปของนักศึกษาไทยท่ีอาจารย.ค2อนข�างพอใจคือ การต้ังใจฟ�งในช้ันเรียนโดยไม2คุย

กันเอง รวมถึงการเข�าร2วมกิจกรรมกลุ2มกับนักศึกษาต2างชาติอย2างไม2มีป�ญหา มีความรับผิดชอบสูง ขยันและ

ทํางานหนัก เปIนต�น นอกจากน้ีอาจารย.ได�แนะนําให�นักศึกษาไทยฝhกการเรียนแบบคิดวิเคราะห.มากกว2าการ

ท2องจํา 
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5.3 การอภิปรายผล 

 5.3.1 ความสามารถในการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากกลับจากการไปศึกษาระยะส้ันใน

ประเทศมาเลเซียสูงกว2าก2อนไปศึกษาระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย โดยมีผลต2างคะแนนเฉล่ียมีค2าเท2ากับ 3.32 

อย2างมีนัยสําคัญตามสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีรายงานวิจัยมากมาย เช2น คาปลาน (Kaplan, 1989)  เมียร2า 

(Meara, 1994) อดามส. (Adams, 2006) แบดสตูบเนอร.และเอค (Badstübner and Ecke, 2009) ท่ีปรากฎข�อ

ค�นพบว2าส2วนใหญ2ผู�เรียนมีการพัฒนาทักษะการฟ�งเพิ่มมากข้ึนหลังจากการไปศึกษาระยะส้ันในต2างประเทศ ท้ังน้ี

อันเน่ืองมาจากสาเหตุดังต2อไปน้ี 

  5.3.1.1 การท่ีนักศึกษาได�ไปเรียนในต2างประเทศสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได� โดยเฉพาะ

ทักษะการฟ�ง เปIนลักษณะการสร�างส่ิงแวดล�อมทางภาษาให�ผู�เรียนได�มีโอกาสฝhกฝนและเรียนรู�ผ2านประสบการณ.

ในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคล�องกับทฤษฎีการเรียนภาษาของผู�เรียนภาษาท่ีสองโดยนักจิตวิทยาชาวรัสเซีย วิกอสกี 

(Vygotsky, 1978) ท่ีมีความเช่ือว2าการพัฒนาของผู�เรียนภาษาท่ีสองน2าจะเกิดจากการปฏิสัมพันธ.กับสังคม

ภายนอก (Interactionist) ความสําคัญของการเรียนภาษาท่ีสองจากส่ิงแวดล�อมรอบข�างส2งเสริมให�ผู�เรียนมี

ความก�าวหน�าในการรับรู�และการแสดงออกทางภาษาในระดับท่ีสูงข้ึน และเสนอแนวคิดท่ีว2า “ความคิดคือคําพูด

ท่ีมาจากภายในและส2งผ2านมาทางการปฏิสัมพันธ.กับสังคม” (Lightbown and Spada, 2006; p. 20)   

5.3.1.2 สถานการณ.ท่ีบีบบังคับต2างๆท่ีนักศึกษาจะต�องส่ือสารกับคู2สนทนาท่ีไม2สามารถพูด

ภาษาไทยได�เลย นอกจากภาษามาเลย.และภาษาอังกฤษเท2าน้ัน ดังท่ีฟรีด (Freed, 1995) ได�กล2าวว2า การเรียน

ในต2างประเทศทําให�เกิดความสัมพันธ.ระหว2างการเรียนภาษาอังกฤษกับส่ิงแวดล�อมล�อมท่ีเต็มไปด�วยทักษะภาษา

น้ันๆ ซึ่งบรรยากาศเหล2าน้ีเปIนแรงผลักดันให�ผู�เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู� โดยผู�เรียนจะนําเอาส่ิงท่ีเรียนใน

ห�องเรียนมาผสมกับประสบการณ.ท่ีได�จากการสนทนากับเจ�าภาษา ซึ่งส่ิงเหล2าน้ีจะช2วยให�ผู�เรียนเข�าใจสาเหตุและ

ท่ีมาของความรู�ต2างๆทางภาษา ส2งเสริมให�เกิดความได�เปรียบทางภาษามากกว2าผู�ท่ีไม2เคยไปเรียนในต2างประเทศ 

5.3.1.3 การฟ�งประโยคต2างๆท่ีใช�ในชีวิตประจําวันเปIนประจํา เช2น การทักทาย การสอบถาม

ความเปIนอยู2 สภาพดินฟyาอากาศ เปIนต�น เปIนลักษณะการฝhกซ�อมการฟ�งประโยคซ้ําไปซํ้ามา ทําให�นักศึกษาเกิด

ความเคยชินและไม2รู�สึกขัดเขินกับการใช�ประโยคท่ีจําเปIนเพื่อการอยู2รอดดังกล2าว ดังท่ี คูบิลลอสและอิลวิลโต� 

(Cubillos and Ilvento, 2013) ได�กล2าวไว�ว2า การท่ีนักศึกษาได�มีโอกาสสนทนากับคนท�องถ่ินในชีวิตประจําวัน 
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นอกจากเปIนการสร�างเสริมประสบการณ.เรียนรู�ทักษะทางภาษาอย2างแท�จริงแล�ว นักศึกษาก็จะได�เรียนรู�การ

สนทนาอย2างไม2เปIนทางการในทุกๆวัน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทักษะทางภาษา ซึ่งประสบการณ.การพูดคุยกับกลุ2ม

คนท�องถ่ินเหล2าน้ีเปIนส่ิงท่ีนักศึกษาประทับใจและช่ืนชอบมากกว2าการเรียนภาษากับอาจารย.หรือเพื่อนนักศึกษา

ในช้ันเรียน เพราะนักศึกษาอาจจะไม2เข�าใจในคําศัพท.หรือประโยคเหล2าน้ัน และส่ิงท่ีปรากฎคือ คนท�องถ่ินมักให�

ความสนใจและเต็มใจท่ีจะพูดคุยกับนักศึกษาต2างชาติเปIนภาษาถ่ิน (ภาษามาเลย.) และภาษาอังกฤษ  

5.3.1.4 นักศึกษาเร่ิมพัฒนาทักษะการรับรู�ทางวัฒนธรรม (Cultural sensitivity) มากข้ึนเมื่ออยู2

ในบริบทของประเทศท่ีมีการใช�ภาษาอังกฤษเปIนภาษาท่ีสอง ดังท่ี มาร.ทินเซ2น (Martinsen, 2008) ลุมคส.และ

คณะ (Lumkes et al., 2012) ได�ทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะทางภาษาและความรู�เฉพาะทางหลังจาก

การไปเรียนระยะส้ันในต2างประเทศ ซึ่งพบว2าการเรียนระยะส้ันไม2ได�ช2วยให�นักศึกษาพัฒนาทักษะทางภาษาหรือ

ความรู�เฉพาะทางได�เท2าท่ีควร แต2การศึกษาดังกล2าวช้ีประเด็นให�เห็นว2า นักศึกษาท่ีมีการรับรู�ทางวัฒนธรรมได�ดีก็

จะสามารถเรียนรู�ภาษาน้ันๆได�ดีด�วย ตัวอย2างจากงานวิจัยน้ีจึงแสดงให�เห็นออกมาเปIนรูปแบบของการท่ี

นักศึกษาพยายามเรียนรู�สําเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาเลย. รวมถึงการสังเกตวิถีชีวิตท่ีมีความ

หลากหลายของชาวมาเลเซีย จนสามารถบอกเล2าเร่ืองต2างๆเก่ียวกับประเทศมาเลเซียได� เช2น เร่ืองการ

รับประทานอาหาร ข�อห�าม/ปฏิบัติทางศาสนา เปIนต�น และแม�ว2าประเทศมาเลเซียจะเปIนประเทศท่ีไม2ได�ใช�

ภาษาอังกฤษเปIนภาษาประจําชาติ แต2ภาษาอังกฤษในป�จจุบันถือว2าเปIนภาษากลางระดับโลก (World Lingua 

Franca) ซึ่งบริบทประเทศมาเลเซียเองก็เปIนประเทศท่ีใช�ภาษาอังกฤษเปIนภาษาท่ีสอง น่ันหมายความว2า เปIน

ภาษาท่ีประชากรในประเทศไม2ได�ใช�ในชีวิตประจําวัน และถือว2าเปIนจุดด�อยท่ีนักศึกษาเองก็อาจไม2ได�สนทนาเปIน

ภาษาอังกฤษได�ตลอดเมื่อเปรียบเทียบกับการไปเรียนในประเทศอังกฤษ อเมริกา หรือออสเตรเลีย (Nurtjahja 

and Sabani, 2007) แต2ภาษาดังกล2าวมีสถานะความสําคัญรองลงมาในส2วนราชการ การค�าขายและธุรกิจ 

การศึกษา เปIนต�น ซึ่งแสดงให�เห็นว2าคนในประเทศส2วนใหญ2ก็สามารถส่ือสารเปIนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

ได�เช2นเดียวกัน และภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียเองก็มีเอกลักษณ.และมีเสน2ห.การใช�ภาษาอังกฤษท่ีต2างจากเจ�าของ

ภาษา ทําให�การเรียนภาษาอังกฤษไม2จํากัดอยู2ในพื้นท่ีทางวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหน่ึงท่ีเรียกว2ามาตรฐาน แต2เปIน

รูปแบบการเรียนท่ีเปfดกว�างสําหรับความเปIนภาษาอังกฤษแบบนานาชาติ 
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 5.3.2 ข�อค�นพบเก่ียวกับป�จจัยท่ีส2งผลต2อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษา เปIนประเด็น

ท่ีน2าสนใจในการอภิปราย แบ2งออกเปIน 2 ประเภท ได�แก2 

5.3.2.1 ป�จจัยภายในท่ีส2งผลต2อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป!ท่ี 2 มี

จํานวนท้ังส้ิน 3 ป�จจัยย2อย ได�แก2 ป�จจัยท่ีเกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษและการปรับตัวของ

นักศึกษา ป�จจัยท่ีเกิดจากความมั่นใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา และป�จจัย

ท่ีเกิดจากการรับรู�ในสําเนียงการพูด โดยมีรายละเอียดคือ 

1) ป�จจัยท่ีเกิดจากคุณลักษณะพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษและการปรับตัวของนักศึกษา

ท่ีปรากฎให�เห็นคือ นักศึกษามีความสนใจในการเรียนภาษาผ2านส่ือมากกว2าการเรียนในช้ันเรียน เช2น การดูหนัง

ฟ�งเพลง ซึ่งคล�ายคลึงกับการศึกษาของแบดสตูบเนอร.และเอค (Badstübner and Ecke, 2009) เก่ียวกับวิถีชีวิต

ของนักศึกษาชาวอเมริกาท่ีไปเรียนระยะส้ันท่ีประเทศเยอรมัน และมีความช่ืนชอบในการเรียนรู�ภาษาจากการฟ�ง

ส่ือทางโทรทัศน. วิทยุ และอินเทอร.เน็ตมากกว2าการทํากิจกรรมนอกห�องเรียนแบบอ่ืน นอกจากน้ีการปรับตัวของ

นักศึกษากลุ2มตัวอย2างพบว2าสอดคล�องกับการศึกษาของเชิน (Chen, 2006) ท่ีได�ทําวิจัยเก่ียวกับการปรับตัว

เก่ียวกับวัฒนธรรมทางวิชาการของนักศึกษาชาวไต�หวันในการไปเรียนในประเทศอังกฤษ แม�ว2ากลุ2มนักศึกษากลุ2ม

ดังกล2าวจะใช�ภาษาอังกฤษเปIนภาษากลางในการเรียนในช้ันเรียน ก็ยังมีความเห็นว2า ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ เปIนเร่ืองท่ีนักศึกษาปรับตัวยากท่ีสุดในระหว2างการไปเรียนในประเทศท่ีใช�ภาษาอังกฤษมาตรฐาน

อย2างประเทศอังกฤษ ท้ังน้ีอองเดรท (Andrade, 2006) ก็เห็นด�วยในลักษณะเดียวกันว2า การปรับตัวด�านวิชาการ

ท่ีเปIนป�ญหาท่ีสุดของนักศึกษาต2างชาติคือประเด็นด�านภาษา นอกจากน้ี ในบริบทของประเทศมาเลเซียเอง ยี

และมอคฮ.ทาร. (Yee and Mokhtar, 2013) ได�อธิบายข�อค�นพบท่ีนักศึกษาต2างชาติมีป�ญหาทางภาษา 

โดยเฉพาะกลุ2มท่ีไม2เคยใช�ภาษาอังกฤษส่ือสารในช้ันเรียนมาก2อน นักศึกษาเหล2าน้ีมีลักษณะคล�ายกับนักศึกษา

กลุ2มตัวอย2าง คือ เมื่อการเรียนในช้ันเรียนมีอัตราการเรียนเน้ือหาท่ีสูง ป�ญหาการรับรู�และความเข�าใจของ

นักศึกษาเองก็สูงตามไปด�วย ซึ่งต2างจากการเรียนแบบคิดคํานวณ การเรียนแบบฝhกปฏิบัติ หรือการเรียนภาษาท่ี

สาม ซ่ึงไม2จําเปIนต�องเข�าใจทักษะทางภาษาในการฟ�งคําอธิบายมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนท่ีเน�นเน้ือหา  

โดยภาพรวมของการปรับตัวพบว2านักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวกับสังคม

ภายนอก ท้ังในเร่ืองของการใช�ภาษาเพื่อการส่ือสารและวัฒนธรรมต2างๆได�ดีกว2าการปรับตัวกับการเรียนในช้ัน

เรียน ซึ่งเน�นหนักไปในเร่ืองความกดดันทางวิชาการ ซึ่งมาลาโกลลุนตูและเซลาน (Malaklolunthu and Selan, 
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2011) ได�อธิบายข�อค�นพบดังกล2าวว2า นักศึกษาต2างชาติในประเทศมาเลเซียส2วนใหญ2มีความกังวลกับการเรียน

แบบบรรยายในช้ันเรียน ซ่ึงนักศึกษาเองต�องเตรียมพร�อมเก่ียวกับวิธีการเรียนการสอนท่ีแตกต2างกันระหว2าง

วัฒนธรรม กลวิธีการเรียนในช้ันเรียนให�ประสบความสําเร็จ และทักษะทางภาษาท่ีสามารถนํามาประยุกต.ใช�ใน

ห�องเรียนได�อย2างมีประสิทธิภาพ 

2) ป�จจัยท่ีเกิดจากความม่ันใจในความสามารถและทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับความมั่นใจในทักษะการฟ�งในระดับท่ีตํ่ากว2าทักษะอ่ืนๆ เปIน

ปรากฎการณ.ท่ีแทบจะไม2พบเจอในงานวิจัยอ่ืนๆ ดังท่ี ฟราเซอร. (Fraser, 2002) ได�กล2าวไว�ว2า โดยปกติทักษะ

ทางการได�ยินจะเปIนทักษะทางภาษาท่ีผู�เรียนจะได�รับมากกว2าทักษะการอ2าน การเขียน และไวยกรณ.หลังจาก

การไปเรียนในต2างประเทศ ซ่ึงกรณีศึกษาท่ีค�นพบในวิจัยน้ีค2อนข�างแตกต2างจากงานวิจัยท่ีผ2านมา เพราะนักศึกษา

กลุ2มตัวอย2างน้ีมีความมั่นใจในการอ2านมากท่ีสุด ซึ่งเปIนทักษะความสามารถทางภาษาเชิงรับ (receptive skill) 

เช2นเดียวกับทักษะการฟ�ง แต2ข�อแตกต2างของทักษะท้ังสองท่ีทําให�นักศึกษาให�ความเห็นว2ามีความม่ันใจในทักษะ

การอ2านมากท่ีสุด และมีความมั่นใจในทักษะการฟ�งน�อยท่ีสุด ตามคําอธิบายของซาวิลทรอยค. (Saville-Troike, 

2006) คือ เน่ืองจากทักษะการฟ�งอาศัยความเช่ียวชาญด�านการส่ือสารแบบสองทาง เปIนลักษณะการสนทนาท่ี

อยู2ในสถานการณ.ท่ีผู�เรียนต�องใช�ทักษะการฟ�งเพื่อตอบแบบทันทีทันใด ซึ่งต2างจากทักษะการอ2านท่ีหากผู�เรียนไม2

เข�าใจในเน้ือหาก็สามารถกลับมาอ2านได�อีกคร้ังหลายๆรอบเพื่อความชัดเจน นอกจากน้ีนิดา (Nida, 1953) ได�

กล2าวว2า ในสถานการณ.ท่ีผู�เรียนต�องฟ�งบรรยายอาจารย.ในช้ันเรียนหรือการฟ�งนอกช้ันเรียนจําเปIนต�องใช�ทักษะท่ี

แตกต2างกัน คือ ทักษะการฟ�งแบบจับใจความเพื่อให�ได�ข�อมูลท่ีสําคัญจากการบรรยายของอาจารย. (selective 

listening) และการฟ�งแบบท่ัวๆไปเพื่อให�เข�าใจความหมายโดยรวมของข�อมูล (general listening) ซ่ึงพบว2า

นักศึกษามีความมั่นใจน�อยมากในการฟ�งภาษาอังกฤษท้ังสถานการณ.ท่ีอยู2ในห�องเรียนและนอกห�องเรียน  

จากข�อมูลในข�างต�นพบว2า การประเมินตนเองเก่ียวกับความไม2ม่ันใจในทักษะการฟ�ง

ภาษาอังกฤษดังกล2าว ได�สอดคล�องกับกิจกรรมการใช�ภาษาในรูปแบบประยุกต.น่ันคือ การฟ�งบรรยายในช้ันเรียน 

โดยอาศัยทักษะการฟ�งเปIนหัวใจสําคัญในการทํากิจกรรม หากนักศึกษาไม2มีความมั่นใจในการฟ�งแล�ว ความ

ล�มเหลวในการฟ�งบรรยายมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนได� นอกจากน้ี นักศึกษากลุ2มดังกล2าวยังขาดความมั่นใจในการฟ�ง

ภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน ซึ่งปรากฎคะแนนความมั่นใจท่ีตํ่ากว2าทักษะทางภาษาอ่ืนๆ ท่ีขัดแย�งกับคุณลักษณะ

พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษในด�านกิจกรรมนอกห�องเรียนท่ีนักศึกษาช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ ความพยายามใน
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การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการต2างๆ เช2น ดูหนังและฟ�งเพลง แตกต2างจากงานวิจัยของแบดสตูบเนอร.

และเอค (46) ท่ีพบว2านักศึกษาชาวอเมริกันใช�เวลาในการฟ�งภาษาเยอรมันจากการทํากิจกรรมนอกห�องเรียน

ประมาณ 32.9 ช่ัวโมง และนักศึกษายอมรับว2าพวกเขามีการพัฒนาด�านการฟ�งจากการพยายามจับคําพูดจากบท

สนทนาในละคร วิทยุ เพลง และภาพยนตร.   

3) ป�จจัยท่ีเกิดจากการรับรู*ในสําเนียงการพูด นักศึกษากลุ2มตัวอย2างมีความสามารถในการ

ฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลเซียได�ในระดับท่ีดีและดีมาก ซ่ึงสามารถตีความได�ว2า นักศึกษาเร่ิมปรับตัวให�เข�ากับ

การมีประสบการณ.ในการส่ือสารภาษาอังกฤษแบบนานาชาติ (International English) ได�เปIนอย2างดี ซึ่งผลลัพธ.

ดังกล2าวมีประโยชน.มากสําหรับการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับกลุ2มชาวต2างชาติท่ีไม2ได�ใช�

ภาษาอังกฤษเปIนภาษาแม2 และเพื่อสามารถทํางานในวงการต2างๆท่ีเก่ียวกับด�านต2างประเทศได�ดียิ่งข้ึน โดย

ป�ญหาของการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงมาเลย.เกิดจากการออกเสียงท่ีแตกต2างจากเจ�าของภาษา จึงทําให�นักศึกษา

ไม2คุ�นชินกับสําเนียงดังกล2าว ประกอบด�วยอิทธิพลของภาษามาเลย. ภาษาจีน หรือภาษาอินเดียท่ีมีต2อ

ภาษาอังกฤษในเร่ืองอัตราความเร็วในการพูด เปIนต�น ท้ังน้ีการรับรู�สําเนียงเปIนเพียงป�จจัยหน่ึงท่ีมีผลต2อการฟ�ง

ภาษาอังกฤษ แต2หากป�ญหาส2วนหน่ึงเกิดจากการท่ีนักศึกษาไม2มีความสามารถในการฟ�งภาษาอังกฤษ ไม2ว2าจะ

เปIนสําเนียงใดๆได�เลย นักศึกษาก็ไม2สามารถก�าวข�ามไปถึงการฟ�งเพื่อวิเคราะห.สําเนียงต2างๆได� (Oh, 2012) 

ดังน้ัน การอาศัยบริบทในการฟ�ง (Contextual text) เปIนส2วนช2วยให�นักศึกษาเพิ่มความมั่นใจในการฟ�งคําศัพท.

หรือประโยคให�เข�าใจได�มากข้ึน (Na, 2009) นอกจากน้ี ซาริและยูเซิฟ (Sari and Yusuf, 2009) กล2าวว2า ผู�เรียน

ภาษาอังกฤษส2วนใหญ2มักยึดถืออยู2กับการใช�ภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาแม2ของตนเอง โดยไม2คํานึงถึงค2านิยม

การส่ือสารภาษาอังกฤษแบบเจ�าของภาษาว2าเปIนส2วนท่ีสะท�อนถึงความมีชนช้ันและศักดิ์ศรี (Prestigious 

accent) ฉะน้ันป�ญหาท่ีผู� เรียนส2วนใหญ2ประสบเก่ียวกับการส่ือสารภาษาอังกฤษแบบนานาชาติ คือ 

ความสามารถในการฟ�งภาษาอังกฤษสําเนียงหรือลักษณะไวยกรณ.อ่ืนท่ีไม2ใช2เจ�าของภาษา ซ่ึงงานวิจัยของโอ 

(Oh, 2011) ยังปรากฎข�อค�นพบว2านักศึกษาเกาหลีมีความสามารถในการฟ�งภาษาอังกฤษในสําเนียงเกาหลีและ

อเมริกันมากกว2าสําเนียงมาเลเซีย ซึ่งสอดคล�องกับผลการรับรู�สําเนียงการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ2ม

ตัวอย2างท่ีมองว2าสําเนียงภาษาไทยเปIนสําเนียงท่ีฟ�งง2ายท่ีสุด รองลงมาคือสําเนียงอังกฤษและอเมริกา ส2วน

สําเนียงมาเลเซียเปIนสําเนียงท่ีนักศึกษาไม2คุ�นชินท่ีสุด  
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5.3.2.2 ป�จจัยภายนอกท่ีส2งผลต2อการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป! 2 ได�แก2 

คุณลักษณะของอาจารย.ผู�สอน และเจตคติของอาจารย.ผู�สอนท่ีมีต2อนักศึกษา ได�มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ตามนโยบายการศึกษาของประเทศมาเลเซียท่ีมีรายงานออกมาเมื่อป! 1979 และ

กลายเปIนรัฐบัญญัติทางการศึกษาเมื่อป! 1961 ได�จัดตั้งเส�นทางเพื่อการเปล่ียนแปลงพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศมาเลเซียซึ่งเปIนโครงการท่ีอยู2ใน Vision 2020 (Lee, 1999) ซึ่งได�เน�นย้ําให�ลักษณะการเรียนการสอนใน

ประเทศมาเลเซียสร�างมนุษย.ท่ีครบถ�วนสมบูรณ.แบบ (Holistic approach) ประกอบด�วยความเปIนผู�มีสติป�ญญา

ดี (Intellectual) มีจิตใจและความรู�สึกนึกคิดท่ีดี (Spiritual) ร2างกายแข็งแรง (Physical) และควบคุมอารมณ.ได�

ดี (Emotional) ในการท่ีจะปรับปรุงหลักสูตรให�สามารถนําไปใช�ได�น้ัน จําเปIนจะต�องปรับลักษณะการสอนของ

อาจารย.ในช้ันเรียนและกลวิธีการสอนของอาจารย. ท่ีเน�นยํ้าให�ผู�เรียนคือศูนย.กลางของการเรียน สร�างบุคลิกของ

ผู�เรียนให�เปIนผู�ท่ีมีส2วนร2วมในช้ันเรียน และนําไปปฏิบัติโดยกลายเปIนกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอก

หลักสูตรในท่ีสุด (Ahmad, 1998) ลักษณะการสอนดังกล2าวได�สอดคล�องกับการเรียนการสอนในงานวิจัย คือ 

การให�นักศึกษาจัดทําโครงงานเพื่อช2วยเหลือชุมชน ซ่ึงในระหว2างการจัดโครงงานผู�เรียนได�ฝhกฝนทักษะการ

ส่ือสารท่ีใช�คําพูด (verbal communication) กับเพื่อนสมาชิกในกลุ2ม  รวมถึงการฝhกฝนการนําเสนองานต2อ

สาธารณชนด�วย  

ท้ังน้ีในป! 1996 ได�มีรัฐบัญญติการศึกษาฉบับใหม2ท่ีออกมาในการส2งเสริมให�นําระบบการ

จัดการศึกษาเอกชนมาปรับใช�กับระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดให�มีการนําระบบของ twinning 

programme กับมหาวิทยาลัยต2างประเทศ เพื่อให�ถึงเปyาหมายของการเปIนศูนย.กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 

(Regional educational hub) ในการจูงใจให�นักศึกษาต2างชาติเข�ามาเรียนในมหาวิทยาลัยท�องถ่ินท่ีมีมาตรฐาน

ในระดับสากล (Arokiasamy, 2011) น่ันหมายถึงอาจารย.ชาวมาเลเซียเองก็มีการเตรียมความพร�อมกับ

สถานการณ.ดังกล2าว โดยทางรัฐบาลได�สนับสนุนอาจารย.ในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซียไปศึกษาต2อ

ระดับปริญญาโทและเอกในประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใน

การจัดฝhกอบรมอาจารย.ในสาขาต2างๆโดยการไปดูงานในต2างประเทศ (Jamil, 2008) ทําให�เปfดโลกทัศน.การ

เรียนรู�อย2างไม2มีวันจบส้ินและสร�างเครือข2ายการศึกษากับกลุ2มประเทศมหาอํานาจต2างๆมากมาย ดังน้ัน การ

ปรับปรุงดังกล2าวจึงส2งผลให�ลักษณะการเรียนการสอนในประเทศมาเลเซียส2วนใหญ2มีความคล�ายคลึงกับประเทศ

อ่ืนๆในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ซ่ึงเน�นวิธีการสอนแบบช้ีนําแนวคิดโดยการต้ังคําถามเพื่อให�ได�คําตอบท่ี
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หลากหลาย มากกว2าการตอบคําถามอย2างตรงไปตรงมาจากอาจารย. รวมถึงการตั้งโจทย.โครงงานท่ีมีความกดดัน

มากกว2าการเรียนในประเทศไทย ทําให�นักศึกษาต�องทํางานหนักกว2า ดังตัวอย2างยีและมอคฮ.ทาร. (Yee and 

Mokhtar, 2013) ท่ีอธิบายกรณีศึกษาตัวอย2างของนักศึกษาชาวเยเมนท่ีเปรียบเทียบโครงงานทางวิศวะในระดับ

ป! 4 ซึ่งมีค2าเทียบเท2ากับโครงงานส2วนหน่ึงของระดับป! 1 ในประเทศมาเลเซียเท2าน้ัน 

2) คุณลักษณะของอาจารย.ผู�สอนเปIนป�จจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญต2อการพัฒนาด�านการฟ�ง

ของผู�เรียน ดังท่ีเอลลิส (Ellis, 1995) ได�อธิบายว2า ผู�เรียนภาษาท่ีสองในต2างประเทศจําเปIนต�องอาศัย “ผู�ดูแล” 

(Caretaker) ไม2ว2าจะเปIนผู�ปกครอง เพื่อน หรือครูอาจารย.ในการเอาใจใส2ดูแล โดยส2วนใหญ2ท่ีพบคือ ผู�ดูแลจะ

เปIนผู�ท่ีคอยช2วยเหลือและกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดความรู�สึกอยากเรียนภาษา ซึ่งแต2ละคนจะมีกลวิธีท่ีจะช2วยเหลือ

ผู�เรียนในการเข�าใจในวัฒนธรรมและฝhกฝนทักษะทางภาษาท่ีต2างกันไป (Nicha, 2010) เช2น กลวิธีการถามตอบ

ในห�องเรียน การให�คําปรึกษาเก่ียวเน้ือหาในบทเรียน กลวิธีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให�โอกาสผู�เรียน

แสดงออกทางความคิด เปIนต�น ส่ิงเหล2าน้ีจึงสอดคล�องกับความคุณลักษณะของอาจารย.ชาวมาเลเซียท่ีพยายาม

เปfดพื้นท่ีให�นักศึกษาได�มีช2วงเวลาในการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนเอง อีกนัยหน่ึงก็เพื่อพัฒนาความ

เข�าใจภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึน เพราะก2อนท่ีนักศึกษาจะสามารถก�าวถึงความสามารถด�านการแลกเปล่ียน

ข�อมูลกับอาจารย.ผู�สอนได� นักศึกษาก็จําเปIนต�องมีทักษะด�านการฟ�งอย2างเข�าใจเพื่อวิเคราะห.ข�อมูลต2างๆ 

นอกจากน้ี งานวิจัยยังปรากฎกลวิธีการสอนท่ีช2วยให�นักศึกษาเข�าใจในการฟ�งบรรยายมากข้ึนซึ่งสอดคล�องกับ

คําอธิบายของซาวิลทรอยค. (Saville-Troike, 2006) ในเร่ืองของวิธีการใส2ข�อมูลต2างๆเพื่อให�ผู�ฟ�งเข�าใจได�ง2ายข้ึน 

เช2น การเว�นจังหวะการพูดประโยคยาวๆ การให�เวลาแก2ผู�ฟ�งในการถามซ้ําเพื่อให�เกิดความชัดเจนมากย่ิงข้ึน และ

การให�คําหรือวลีท่ีสําคัญเพื่อให�ผู�ฟ�งเดาได�ว2าตนเองกําลังจะพูดเร่ืองอะไร เปIนต�น 

3) เจตคติของอาจารย.ผู�สอนท่ีมีต2อนักศึกษาในภาพรวมพบว2า อาจารย.ส2วนใหญ2เห็นว2า

นักศึกษาไทยไม2ค2อยมีบุคลิกท่ีแสดงถึงความกระตือรือร�นในการเรียน เช2น การตอบคําถามอาจารย. การแสดง

ความเห็นหรือตั้งคําถามอาจารย.เก่ียวกับเร่ืองต2างๆในบทเรียน จึงทําให�อาจารย.ไม2ทราบว2านักศึกษาเข�าใจในส่ิงท่ี

เรียนหรือไม2 แต2ลักษณะโดยท่ัวไปของนักศึกษาไทยท่ีอาจารย.ค2อนข�างพอใจคือ การต้ังใจฟ�งในช้ันเรียนโดยไม2คุย

กันเอง รวมถึงการเข�าร2วมกิจกรรมกลุ2มกับนักศึกษาต2างชาติอย2างไม2มีป�ญหา มีความรับผิดชอบสูง ขยันและ

ทํางานหนัก เปIนต�น นอกจากน้ีอาจารย.ได�แนะนําให�นักศึกษาไทยฝhกการเรียนแบบคิดวิเคราะห.มากกว2าการ

ท2องจํา ซึ่งสอดคล�องกับแนวคิดของไลท.บราวน.และสปาดา (Lightbown and Spada, 2006) ท่ีพบว2าผู�เรียนท่ีมี
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อายุมากเมื่อเรียนภาษาอังกฤษมักจะมีความตึงเครียดกับการเรียนภาษาจนไม2กล�าพูดหรือแสดงออกทางความคิด

ได� น่ันจึงเปIนลักษณะความไม2ม่ันใจทางภาษาท่ีผู�เรียนมักจํานนและไม2สามารถก�าวข�ามผ2านได�ในท่ีสุด แม�แต2เด็ก

ประถมบางคนเองก็แสดงออกโดยเพียงแค2ฟ�งและมีปฏิกิริยาทางสังคมกับเพื่อนๆอย2างเงียบๆในช้ันเรียน  

นอกจากน้ี สาเหตุหน่ึงท่ีทําให�นักศึกษาไทยถูกมองว2าเปIนนักศึกษาท่ีไม2ค2อยกระตือรือร�น 

เพราะการได�รับความช2วยเหลือท่ีมากเกินไปจากอาจารย.ผู�สอนในระหว2างท่ีเรียนอยู2ในประเทศไทย เน่ืองจากการ

เรียนในประเทศมาเลเซียเปIนลักษณะการเรียนแบบบรรยาย (Lecture-based) และการทําโครงการ (Project-

based) เปIนส2วนมาก ดังน้ันเวลาส2วนใหญ2อาจารย.เองก็จะให�นักศึกษาไปอ2านและเรียนรู�เพิ่มเติมด�วยตนเองใน

ห�องสมุด จึงทําให�นักศึกษาไทยไม2ชินกับการเรียนในลักษณะดังกล2าว ซึ่งคล�ายคลึงกับการศึกษาของนามบีอาร.

และคณะ (Nambiar et al., 2012) ท่ีพบว2านักศึกษาแลกเปล่ียนชาวเกาหลีท่ีมาเรียนในประเทศมาเลเซียเองก็

เปIนในลักษณะเดียวกันคือ มีป�ญหาในการเรียนแบบบรรยายท่ีต�องแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนกับอาจารย.

ผู�สอน ซึ่งนักศึกษาเองก็มีข�อจํากัดในทักษะทางภาษาและการรู�จักคําศัพท.น�อยเกินไป จนทําให�ไม2มีความมั่นใจใน

การแสดงออกต2อหน�าช้ันเรียนทันทีทันใดได�  

 

5.4 ป$ญหาและข�อจํากัดในการวิจัย 

 ในงานวิจัยน้ีผู�วิจัยได�พบป�ญหาและข�อจํากัดในงานวิจัย ดังน้ี 

 5.4.1 จํานวนนักศึกษากลุ2มตัวอย2างท่ีวิจัยมีเพียง 11 คน เปIนจํานวนท่ีน�อยมากสําหรับการเปIนตัวแทน

กลุ2มนักศึกษาท่ีไปเรียนระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย จึงมองว2าการวิจัยดังกล2าวเปIนการวิจัยในระดับการวิเคราะห.

กรณีศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะมากกว2าการยกระดับเปIนลักษณะท่ัวไป (Generalization) 

 5.4.2 ในช2วงแรกให�นักศึกษาสังเกตคําศัพท.ท่ีฟ�งไม2เข�าใจ โดยการจดบันทึกเปIนภาษาไทยลงในสมุดทุก

วัน แต2นักศึกษาไม2ชอบการเขียนบันทึกประจําวัน จึงได�ข�อมูลท่ีพบว2านักศึกษาเพิ่งเขียนเมื่อไม2นานก2อนส2ง ข�อมูล

ดังกล2าวจึงไม2สามารถนํามาวิเคราะห.ในเชิงลึกได� จึงเปล่ียนวิธีการเก็บข�อมูลเปIนการทดสอบคําศัพท.ภาษาอังกฤษ

สําเนียงมาเลย.แทน 
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 5.4.3 นักศึกษาบางคนไม2ค2อยให�ความร2วมมือในการตอบคําถามและพูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมต2างๆท่ี

ส2งเสริมในด�านการฟ�ง จึงทําให�มีความยากลําบากในการเก็บข�อมูล  

 5.4.4 การขอนัดสัมภาษณ.อาจารย.ชาวมาเลเซียบางท2านค2อนข�างไม2ราบร่ืน จึงใช�วิธีการถามตอบทาง

อีเมล.และแบบสอบถามประกอบด�วย 

5.4.5 ระยะเวลา 1 เดือนในการเก็บข�อมูลท่ีประเทศมาเลเซียค2อนข�างส้ันมาก การเก็บข�อมูลในช้ันเรียน

เชิงลึกจําเปIนต�องศึกษาวิวัฒนาการของนักศึกษาในการพัฒนาด�านการฟ�งภาษาอังกฤษ จึงน2าจะเก็บข�อมูลแบบ 2 

ลักษณะคือ 1) การอยู2เก็บข�อมูลตลอดระเวลา 1 ภาคการศึกษาท่ีประเทศมาเลเซีย 2) การอยู2เก็บข�อมูล 2 ช2วง 

คือช2วงเร่ิมต�นการปรับตัวของนักศึกษา และช2วงสุดท�ายก2อนกลับบ�าน 

 

5.5 ข�อเสนอแนะเพ่ือการเรียนการสอนในต,างประเทศ 

 การจัดการเรียนการสอนให�แก2นักศึกษาในต2างประเทศมีความสําคัญมากสําหรับการสร�างเสริม

ประสบการณ.ชีวิตแก2นักศึกษาในระยะยาว แม�ว2าผลสัมฤทธิ์ในทักษะทางภาษาอาจมีการพัฒนาเพียงเล็กน�อย 

ด�วยข�อจํากัดด�านระยะเวลาและความสามารถทางภาษาของนักศึกษา แต2ถึงกระน้ัน การเรียนในประเทศ

มาเลเซียถือว2าเปIนโอกาสการศึกษาในต2างแดนท่ีมีคุณภาพระดับนานาชาติและมีแนวโน�มสถิติของนักศึกษา

ต2างชาติท่ีเข�ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยค2อนข�างสูง ดังน้ัน การส2งนักศึกษาไปเรียนในมหาวิทยาลัยของ

ประเทศดังกล2าวย2อมต�องให�นักศึกษาเตรียมพร�อมทางด�านภาษาเปIนสําคัญ เพื่อลดความตึงเครียดและเพิ่มความ

มั่นใจในระหว2างท่ีไปศึกษา ซ่ึงอาจเปIนการจัดโครงการแบบ Pre-departure เพื่อฝhกการประยุกต.ใช�ภาษาอังกฤษ

ในช้ันเรียน เช2น การฟ�งบรรยาย การนําเสนอผลงาน การประชุมกลุ2ม การอ2านและเขียนเพื่อนําไปใช�กับการทํา

โครงการหรือการตอบข�อสอบ เปIนต�น นอกจากน้ี การปรับทัศนคติด�านการเรียนในต2างประเทศเพื่อให�นักศึกษา

เข�าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต2างกัน เปIนส่ิงท่ีควรคํานึงถึงด�วย เพราะการเรียนในสภาพแวดล�อมท่ีเต็มไปด�วยนักศึกษา

ต2างชาติ นักศึกษาจําเปIนต�องปรับตัวให�ยอมรับกับบุคลิกลักษณะของคนในสังคมด�วย เพื่อให�สามารถทํางาน

ร2วมกับผู�อ่ืนได�ดีและไม2มีป�ญหาต2อไป ดังน้ัน การเรียนในประเทศมาเลเซียถือเปIนทางเลือกทางการศึกษาท่ีดีมาก

สําหรับนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพทางด�านวิชาการให�ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆในอาเซียน แต2ควรมีการ
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วางแผนเพื่อเตรียมพร�อมทางด�านภาษาเพื่อให�นักศึกษามีความมั่นใจในการเรียนในช้ันเรียนร2วมกับเพื่อน

นักศึกษาจากประเทศอ่ืนๆได�  

 

5.6 ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต,อไป 

 ผู�วิจัยได�เพิ่มเติมข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต2อไป ดังน้ี 

 5.6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการส2งนักศึกษาไปเรียนในต2างประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาว ยังเปIนท่ี

ต�องการสําหรับมหาวิทยาลัยไทยท่ีกําลังริเร่ิมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา และความร2วมมือด�านวิชาการระดับ

ภูมิภาคเปIนจํานวนมาก จึงเสนอแนะให�มีการทําวิจัยในผลสัมฤทธ์ิของการส2งนักศึกษาไปเรียนในต2างประเทศใน

ด�านต2างๆ เช2น ด�านวิชาการ ด�านบุคลิกภาพของนักศึกษา เปIนต�น 

 5.6.2 ควรเปIนงานวิจัยในพื้นท่ีอ่ืนๆของประเทศมาเลเซีย เพราะเปIนประเทศท่ีมีความเติบโตในการเปIน

ศูนย.กลางการศึกษาระดับภูมิภาค (Regional educational hub) ของนักศึกษาต2างชาติ และพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีมี

ความสําคัญทางด�านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ได�แก2 สิงคโปร. ฟfลิปปfนส. เปIนต�น 

 5.6.3 นอกจากการทําวิจัยกับกลุ2มนักศึกษาในระดับปริญญาตรี งานวิจัยคร้ังต2อไป อาจมีกลุ2มตัวอย2างท่ี

มีระดับช้ันอ่ืนๆ เช2น นักศึกษาแลกเปล่ียนระดับมัธยมต�นและปลาย ปริญญาโทและเอก เปIนต�น เพราะกลุ2ม

ตัวอย2างท่ีต2างกันย2อมมีกรณีศึกษาท่ีมีความน2าสนใจ 

5.6.4 ควรเปIนงานวิจัยท่ีมีเปyาหมายในการวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะอ่ืนๆทางภาษา เช2น การฟ�ง การพูด และ

การเขียน 

 5.6.5 งานวิจัยต2อไปท่ีน2าสนใจควรศึกษาหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับการปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมของ

พื้นท่ี เพราะเปIนส่ิงท่ีนักศึกษาต2างชาติทุกคนต�องมีประสบการณ. หัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับการปรับตัวได�แก2 การ

ปรับตัวกับวัฒนธรรมการเรียนในประเทศต2างๆ วัฒนธรรมการใช�ชีวิต สังคมรอบข�าง วัฒนธรรมท�องถ่ินท่ีต2างจาก

บ�านของตนเอง เปIนต�น 
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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.)        Date  10/10/2010   Time  12:30 

Caller (2.)     Phone No. (3.)   

 Reason for the call (2 reasons)    

(4.) 

(5.) 
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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.  
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B: You’re welcome. Bye. 

A: 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.  d. 

2.  b. 

3.  d. 

4.  a. 

5.  a. 

 

D.  1.  T 

 2.  F 

 3.  T 

 4.  T 

 5.  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 

แบบสอบถามพืน้ฐานภาษาอังกฤษและการศกึษาระยะสัน้ในประเทศมาเลเซีย 
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แบบสอบถาม 

“พ้ืนฐานภาษาอังกฤษและการศึกษาระยะส้ันในประเทศมาเลเซีย” 

 

กรุณาตอบคําถามทุกข�อ (ท้ังข�อท่ีทําเครื่องหมายและข�อเขียน) เพ่ือเป"นประโยชน%ต&อการพฒันาการส&งนักศึกษาไปศึกษา
ระยะส้ัน ณ ประเทศมาเลเซีย (จัดทําโดย คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% วิทยาเขตภูเก็ต) 
 

ช่ือ         เพศ  
 
ตอนท่ี 1 พื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
1.1 คะแนน TOEIC ล&าสุด: การฟ>ง       การอ&าน       การเขียน         รวม         

1.2 ท&านคิดว&า หลังจากกลับจากต&างประเทศแล�ว ท&านยังสนใจท่ีจะไปศึกษาในต&างประเทศหรือไม& (กรุณาลงสีดํา
ในช&อง       พร�อมอธิบายเพิ่มเติมประกอบเหตุผล)  

สนใจ เพราะ  

 ไม&สนใจ เพราะ 

 

ตอนท่ี 2 คุณลักษณะพื้นฐานในการเรียน 

2.1 หลังจากกลับจากต/างประเทศ ท/านคิดว/าท/านมีคุณลักษณะของการเรียนภาษาในหัวข2อต/างๆหรือไม/ 

(กรุณาทําเคร่ืองหมาย x ในช&องท่ีเหมาะสมกับท&าน มากท่ีสุดคือ 5 - น�อยท่ีสุดคือ 1) 

คุณลักษณะของนักศึกษา 5 4 3 2 1 

โดยท่ัวไป ท&านชอบวิชาภาษาอังกฤษ      

ท&านอยากเรียนวิชาต&างๆเป"นภาษาอังกฤษ      

ท&านชอบบรรยากาศการเรียนโดยท่ัวไปในต&างประเทศ      

ท&านมักมีคําถามในใจเก่ียวกับเน้ือหาภาษาอังกฤษท่ีเรียนอยู&เสมอ      

ในขณะฟ>งบรรยาย หากไม&เข�าใจท&านจะยกมือถามเม่ือมีโอกาส      

ท&านมักเข�าหาอาจารย%หลังเลิกเรียน เพื่อพูดคุยซักถามเก่ียวกับเร่ือง
เรียน และเร่ืองต&างๆ 

     

ท&านมักจะทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน      
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2.2 การใช2ภาษาอังกฤษขณะท่ีอยู/ในห2องเรียน  

  2.2.1 ท&านคิดว&า อะไรคือส่ิงท่ียากท่ีสุดในการปรับตัวในการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย กรุณาเรียงลําดับความ

ยากท่ีสุดถึงน�อย 

          ท่ีสุด (1-7) พร�อมท้ังอธิบายประกอบเหตุผล   

            ความแตกต&างของลักษณะการเรียนในช้ันเรียน 

             ทักษะการเรียนในช้ันเรียน 

            ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

           ความแตกต&างระหว&างวัฒนธรรม 

           ท่ีพัก 

           การเงิน 

           อ่ืนๆ 

 2.2.2 ท&านคิดว&า ใครช&วยเหลือท&านในการพัฒนาการฟ>งภาษาอังกฤษในช้ันเรียน   

 2.2.3 ท&านคิดว&า ท&านเข�าใจเน้ือหาท่ีบรรยายเป"นภาษาอังกฤษในช้ันเรียน มากน�อยเพียงใด (กรุณาทํา

เคร่ืองหมาย O บนตัวเลขเปอร%เซ็นต%ท่ีท&านคิดว&าเหมาะสมท่ีสุด) 

10%     20%     30%      40%      50%       

60%   70%         80%          90%          100% 

 2.2.4 หากท&านอยู&ในสถานการณ%ท่ีฟ>งบรรยายไม&เข�าใจ ท&านจะทําอย&างไร 

  

ท&านเป"นคนกระตือรือร�นในการเรียนรู�ภาษาใหม&      

ท&านมีความกดดันในการเรียนภาษาอังกฤษ      

ท&านมักจะคุยกับเพื่อนชาวต&างชาติเมื่อมีโอกาส      

ท&านมีความพยายามในการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษโดยวิธีการต&างๆ 
เช&น ดูหนัง ฟ>งเพลง 

     

ท&านประสบผลสําเร็จในการพฒันาทักษะภาษาตามท่ีตั้งใจไว�      
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2.2.5 ท&านคิดว&า ท&านมีความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษเมื่ออยู&ในช้ันเรียน มากน�อยเพียงใด (กรุณา

ทําเคร่ืองหมาย x ในช&องท่ีเหมาะสมกับท&าน มากท่ีสุดคือ 5 - น�อยท่ีสุดคือ 1 พร�อมท้ังอธิบายเพิ่มเติม หรือแสดง

ตัวอย&างเหตุการณ%) 

 

2.2.6 ขณะท่ีเรียนอยู&ในช้ันเรียน ท&านคิดว&ากิจกรรมใดยากท่ีสุด (กรุณาทําเคร่ืองหมาย x ในช&องท่ีเหมาะสมกับ

ท&าน 5 คือมากท่ีสุด – 1 คือน�อยท่ีสุด พร�อมท้ังอธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงตัวอย&างเหตุการณ%) 

 

 

ความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ 

5 4 3 2 1 คําอธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงตัวอย&าง 

การออกเสียง       

ไวยกรณ%       

คําศัพท%       

การฟ>ง       

การพูด       

การอ&าน       

การเขียน       

กิจกรรม 5 4 3 2 1 กรุณาอธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงตัวอย&าง 

การฟ>งบรรยาย       

การจดบันทึก        

การประชุมกลุ&มย&อย       

การแสดงความคิดเห็น       

การเขียน       

การนําเสนอผลงาน       

อ่ืนๆ       
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2.3 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

2.3.1 โดยส&วนใหญ& ท&านใช�ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกับใครบ�าง  

     

2.3.2 ท&านคิดว&า ใครช&วยเหลือท&านในการพัฒนาการฟ>งภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
  

2.3.3 ท&านคิดว&า ท&านมีความมั่นใจในความสามารถทางภาษาอังกฤษเมื่ออยู&ในชีวิตประจําวัน มากน�อยเพียงใด 

เพียงใด (กรุณาทําเคร่ืองหมาย x ในช&องท่ีเหมาะสมกับท&าน มากท่ีสุดคือ 5 - น�อยท่ีสุดคือ 1 พร�อมท้ัง

อธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงตัวอย&างเหตุการณ%) 

 
2.3.4 ท&านคิดว&า ท&านเข�าใจเน้ือหาภาษาอังกฤษในบทสนทนาชีวิตประจําของท&าน มากน�อยเพยีงใด (กรุณาทํา

เคร่ืองหมาย O บนตัวเลขเปอร%เซ็นต%ท่ีท&านคิดว&าเหมาะสมท่ีสุด) 

10%  20%  30%  40%  50%  

60%  70%  80%  90%  100% 

 

 

ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

กรุณาอธิบายเพิ่มเติม หรือแสดงตัวอย&าง 

การออกเสียง       

ไวยกรณ%       

คําศัพท%       

การฟ>ง       

การพูด       

การอ&าน       

การเขียน       
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ตอนท่ี 3 การพัฒนาการฟ=งภาษาอังกฤษด2านสําเนียง 

3.1 ท&านคิดว&า สําเนียงมีผลต&อการฟ>งของท&านมากน�อยเพยีงใด (กรุณาลงสีดําในช&อง        พร�อมอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบเหตุผล) 

 มีผลมาก 

 มีผลน�อย     

 ไม&มีผลเลย 

3.2 ท&านคิดว&า ท&านคุ�นชินกับภาษาอังกฤษสําเนียงใดมากท่ีสุด กรุณาเขียนเรียงตามลําดับมากท่ีสุด 1 – น�อย
ท่ีสุด 3 

             สําเนียงอังกฤษ              สําเนียงอเมริกัน  สําเนียงออสเตรเลีย สําเนียงไทย 

 สําเนียงมาเลย%  อ่ืนๆ               ไม&สามารถจําแนกได� 

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

         

3.4 ท&านคิดว&า การท่ีท&านสามารถเข�าใจหลายสําเนียงได� จะเป"นผลดีต&อไปในอนาคตหรือไม& (กรุณาลงสีดําในช&อง         
พร�อมอธิบายเพิ่มเติมประกอบเหตุผล) 

 เป"นผลดี     

 ไม&มีผล 

  

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวกที่ 3 

แบบทดสอบวัดผลการฟ�งคาํศพัท�ภาษาอังกฤษสาํเนียงมาเลย� 
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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      

Word 

Level of listening Listening and Context Usages 

Difficult to 
understand 

Understand 
but unable to 

write 

Easy to 
understand 

Understandable 
without context 

Understandable 
with context  

1.1        

1.2       

1.3       

1.4       

1.5       

1.6       

1.7       

1.8       

1.9       

1.10       
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Part 2 : A list of 11-20 words 

Word 

Level of listening 
Listening and Context 

Usages 

Difficult to 
understand 

Understanda
ble without 

context 

Understan
dable with 

context  

Understandab
le without 

context 

Understanda
ble with 
context  

2.1       

2.2      

2.3       

2.4       

2.5       

2.6       

2.7       

2.8      

2.9       

2.10      

 

 

 

 

 

 



118 

 

Answer Key for Malaysian English Accent Test 

  

Part 1: 

1.1 Big 

1.2 Point 

1.3 Time 

1.4 Coin 

1.5 Thought 

1.6 Prices 

1.7 Film 

1.8 Desk 

1.9 Little 

1.10 Our 

 

Part 2:  

2.1  Cloth 

2.2  Comment 

2.3  Checkbook 

2.4  Simple 

2.5  Children 

2.6  Shorten 

2.7  Talk 

2.8  Past tense 

2.9  Confirm 

2.10 Ladies 
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