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ความน�า

 สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) บุคคลในสังคมต้องติดต่อ

สื่อสารและพบปะเพื่อด�าเนินการกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น
1
 ภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ

ในการศกึษาหาข้อมลูต่างๆ และสร้างองค์ความรูถ่้ายทอดวทิยาการแก่กนั รวมถงึส่ือสารความรู้สกึนกึคดิ

ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นการศึกษาในปัจจุบันจึงเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ดี พูดได้ถูกต้อง 

อ่านได้คล่องแคล่ว และเขียนได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์เนท 

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการสื่อสารเชื่อมโยงการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะได้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก 

ในทุกมิติ
2

 การรวมตัวกันของกลุ่มประชาคมแห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ปัจจบัุนนีห้ลายหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนได้มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิ

ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากข้ึน การพยายามสร้างจิตส�านึกของความเป็น 

ประชาคมอาเซียนเตรียมการรองรับการขยายตัวของกลุ่มอาเซียนที่จะมีความสัมพันธ์ในภูมิภาคในทุก

มิติ และความส�าคัญของการสื่อสารด้วยภาษากลางในภูมิภาคอาเซียนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือ “ภาษา

อังกฤษ” ซึ่งได้มีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติอาเซียน ข้อที่ ๓๔ ระบุว่า 

 1
 อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, เหลียวหลังแลหน้าการสอนภาษาอังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร : หน้าต่างสู่ 

โลกกว้าง, ๒๕๓๕), หน้า ๓.

 2
 Bernie Trilling and Charles Fadel, 21st Century Skills: Leaning for life in our times, (New 

York : A Wiley Imprint, 2009), p. 52.
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“ภาษาที่ใช้ในการท�างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” (The working language of ASEAN shall 

be English)
3
 

 เป็นท่ียอมรับกันในวงกว้างแล้วว่าสังคมไทยวันนี้ต้องเร่งพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษให้

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียนและอนาคต กลวิธีเพื่อการสื่อสารจึงเป็นกระบวนหนึ่งที่ใช้สอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาทีส่อง โดยใช้การสร้างรปูแบบการฝึกทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษซ่ึงใช้เทคนคิกลวธิพ้ืีนฐานการ

แก้ปัญหาเพือ่น�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย ท้ังนีก้ระบวนการดังกล่าวสามารถน�าไปสูก่ารพฒันาทกัษะการ

พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน

 บทความน้ีมุ่งเสนอแนวคิดให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กลวิธีเพื่อการสื่อสาร กล่าวถึงความหมายและองค์ประกอบของ

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการประเมินผลการใช้

กลวิธีเพื่อการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ความหมายของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

 การพูดภาษาอังกฤษมิใช่เพียงความสามารถทางการออกเสียงให้ถูกต้องตามโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสื่อสารถ้อยค�าไปยังผู้รับสารให้รับรู้ความรู้สึกนึกคิด สาระข่าวสาร  

ใช้น�้าเสียงหรือกิริยาอาการ ผู้พูดต้องมีทักษะความรู้ด้านการออกเสียง ค�าศัพท์ กฎการใช้ทางไวยากรณ์ 

เข้าใจวฒันธรรมทางภาษา และผูพ้ดูต้องมทีกัษะการใช้กลวธิกีารพูดเพ่ือการส่ือสารได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

 William Litterwood
4
 ได้อธิบายว่า การพูดหมายถึงการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ ระหว่าง

บคุคลตัง้แต่สองคนข้ึนไป โดยมผีูพ้ดูและผู้ฟัง ผูพ้ดูจ�าเป็นต้องพดูให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายทีผู่พ้ดูต้องการ

จะสื่อ ดังน้ันจึงต้องพูดให้ถูกต้องตามหลักภาษา และใช้ค�าพูดที่เหมาะสมรวมถึงพูดได้ถูกต้องตาม

 3
 Dhirawit Pinyonatthagarn, Globalization of English in ASEAN with Special Emphasis on 

Thailand, International Conference on Globalization and the Teaching of English Oct. 19 to 20, 2013 
p. 1-7.
 4

 Littlewood, William, Communicative Language Teaching, (Great Britain: Cambridge, 1995), 
p 1-8.
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สถานการณ์ นอกจากนัน้ยงัได้ให้ความหมายของการพดูเพือ่การสือ่สารว่ามไิด้เป็นเพยีงการออกเสยีงค�า 

และการออกเสียงสูงต�่าในประโยคเท่านั้น แต่เป็นการพูดตามหน้าท่ีของภาษา การท�าให้ผู้อื่นเข้าใจ 

จุดประสงค์ในสิ่งที่ผู้พูดพูด และการพูดของผู้ที่มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไป ยังต้องมีการเลือกใช้

ส�านวนภาษาทีถ่กูต้อง เหมาะสม และเป็นทีย่อมรบัของเจ้าของภาษาด้วยได้ให้ความหมายว่าทักษะการ

พดูคอืค�าพดูท่ีเกดิจากความตัง้ใจของผูพ้ดูและก่อให้เกดิสมัฤทธิผ์ลอย่างใดอย่างหนึง่ตามแต่สถานการณ์

ในการสื่อสาร

 กล่าวโดยสรุปการพูดจึงหมายถึงการสนทนาระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไป โดยถ่ายทอดความคิด 

แลกเปลี่ยนข่าวสารโดยใช้ภาษาและท่าทางท่ีถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ต้องมีองค์ประกอบ 

แยกย่อยเช่น รู้ค�าศัพท์ท่ีเหมาะสม ใช้หลักไวยากรณ์และรูปแบบประโยคอย่างถูกต้อง ออกเสียงและ 

เน้นเสียงได้ถูก และเข้าใจวัฒนธรรมของการพูดหรือวัฒนธรรมทางภาษา 

องค์ประกอบของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

 องค์ประกอบของการพดูทีจ่ะประสบความส�าเร็จได้ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทีส่�าคญั ๔ 

องค์ประกอบ ดังนี้

  ๑.  ต้องมีความรู้ด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (grammatical competence) หมายถึง  

ความรู้ด้านภาษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค�าศัพท์ โครงสร้างของค�า ประโยค ตลอดจนการสะกดและการ

ออกเสียง

   ๒.  ต้องมคีวามรูด้้านสังคม (sociolinguistic competence) หมายถึงการใช้ค�า และโครงสร้าง

ประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและข้อมูล 

ต่าง ๆ และการใช้ประโยคค�าสั่ง เป็นต้น 

  ๓.  ต้องมคีวามรูใ้นการใช้โครงสร้างภาษาเพือ่สือ่ความหมายด้านการพดู และเขยีน (discourse 

competence) หมายถงึ ความสามารถในการเชือ่มระหว่างโครงสร้างภาษา (grammatical form) กบั

ความหมาย (meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

  ๔.  ต้องมีความรู้ในการใช้กลวิธีในการส่ือความหมาย (strategic competence) หมายถึง

การใช้เทคนิคเพื่อให้การติดต่อสื่อสารประสบความส�าเร็จ โดยเฉพาะการสื่อสารด้านการพูด เช่น การ

ใช้ภาษาท่าทาง (body language) การขยายความโดยใช้ค�าศัพท์อื่นแทนค�าที่ผู้พูดนึกไม่ออก
5
 เป็นต้น

 5
 CANALE & MICHAEL, Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second  

Language Teaching and Testing , Applied Linguistics, 1 (1980) p.1-47.
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 ดังนั้นองค์ประกอบของทักษะการพูดจะประกอบไปด้วยองค์ความรู้ ดังแผนภาพ

 

 

 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากความพยายาม

ทีช่าญฉลาด ท้ังนีผู้ส้อนภาษาองักฤษจะต้องเข้าใจธรรมชาตแิละเข้าใจกลวธิทีีก่ารสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ

เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันาทักษะและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างทีส่ือ่สารภาษา

เป้าหมายได้

ความหมายของกลวิธีการสื่อสาร 

 ผูพ้ดูสามารถใช้ภาษาพดูตดิต่อสือ่สารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ถ้าผูพ้ดูมคีวามสามารถด้านการใช้

กลวิธีทางการสื่อสาร (Communication strategies) ทั้งแบบใช้ค�าพูดและแบบที่ไม่ใช้ค�าพูดมาชดเชย

ความล้มเหลวในการสือ่สารซึง่มผีลมาจากตวัแปรต่างๆในการใช้ภาษา ได้แก่ ความขาดทักษะด้านภาษา 

ความไม่แน่ใจของผูพ้ดู การไม่รูค้�าศพัท์ทีจ่ะใช้เรยีก ขาดความรูไ้วยากรณ์ เป็นต้น ความหมายของกลวธีิ

เพื่อการสื่อสารสามารถจ�าแนกออกเป็นสองแนวคิดหลังที่ส�าคัญได้ ดังนี้

 แนวคิดแรก เน้นการแก้ไขปัญหาในการสื่อสารเป็นหลัก หมายถึงการที่ผู้ใช้เทคนิควิธีการต่างๆ

เพื่อแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นความยากล�าบากใน 

การพูดภาษาเป้าหมาย เนื่องจากขาดความรู้ทางด้านค�าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หรือวัฒนธรรมของ

ผู้พูดเอง จึงจ�าเป็นต้องใช้กลวิธีทางการสื่อสารเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับพลัน นอกจากนั้น

นักภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา (psycholinguistics) ได้พูดถึง กลวิธีเพื่อการสื่อสารเป็นการวางแผนของ

ผู้พูดเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่รู้ค�าศัพท์ รู้โครงสร้างไวยากรณ์ และวัฒนธรรมทางภาษา โดยผู้พูดอาจ 

ท�าไปโดยไม่รู้สึกตัว ปัญหาของการสื่อสารอาจจะเป็นปัญหาของผู้พูดฝ่ายเดียวโดยไม่จ�าเป็นต้อง 

เกิดขึ้นระหว่างการสนทนากับคู่สนทนา 
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 แนวคิดท่ีสอง เน้นการสื่อสารในสถานการณ์ท่ัวไป โดยไม่ได้ค�านึงว่าจะเก่ียวข้องกับการแก้ไข

อุปสรรคทางการศึกษาหรือไม่ กลวิธีเพื่อการสื่อสารในแนวคิดนี้ หมายถึงการที่ผู้พูดพยายามใช้เทคนิค 

หรือวิธีการต่างๆ ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการต่อรองความหมาย ให้เข้าใจตรงกัน 

 ในปัจจุบันนี้ผู ้เรียนและนักวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาท่ีสองก�าลังให้ความสนใจกับ

กระบวนการเรียน (learning process) มากกว่าผลของการเรียน (learning product) และให้ความ

ส�าคัญที่พฤติกรรมของผู้เรียนมากกว่าพฤติกรรมของครู ให้ความสนใจทักษะการส่ือสารทางภาษา

มากกว่าความสามารถทางไวยากรณ์
6
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้กลวิธีการสื่อสาร

 ในทางภาษาศาสตร์และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อกลวิธี 

การสื่อสารของผู้เรียนภาษา เช่น ปัจจัยด้านกลวิธีการเรียน ด้านการคิด แรงจูงใจ กิจกรรม ความรู ้

เกี่ยวกับวิธีการส่ือสารความตระหนักถึงความแตกต่างของภาษาแม่ (mother tongue) และภาษา 

ที่สอง (second language) หรือการสอนกลวิธีทางการสื่อสาร แต่ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อตัว 

ผู้เรียนที่ส�าคัญ ได้แก่ 

  ๑. ความสามารถทางภาษา (language proficiency) การใช้กลวิธีทางการสื่อสารของผู้มี 

ความสามารถทางภาษาของผูเ้รียนเป็นปัจจยัท่ีมผีลต่อประเภทความถีแ่ละประสทิธิภาพขอการใช้กลวธิี

ทางการสื่อสาร ดังนี้

   ๑.๑ ความสามารถของผู้เรียนมีผลต่อความถี่ของการใช้กลวิธีในการสื่อสาร กล่าวคือผู้ที่

มคีวามสามารถทางภาษาสงูใช้กลวธิทีางการส่ือสารในความถีท่ีน้่อย ซ่ึงตรงกนัข้ามกบัผู้ทีม่คีวามสามารถ

ทางการศึกษาต�่า เนื่องจากกลวิธีทางการสื่อสารนั้นใช้เพ่ือชดเชยความรู้ด้านค�าศัพท์และไวยากรณ์ใน

ภาษาเป้าหมายที่ไม่เพียงพอ
7
 

   ๑.๒ ความสามารถของผู้เรียนมีผลต่อประเภทของการใช้กลวิธีในการสื่อสาร กล่าวคือ  

ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาสูงใช้กลวิธีทางการส่ือสารในการส่ือสารที่มีพ้ืนฐานภาษามากกว่าผู้ที่ม ี

 6
 Ellis, R. The Study of Second Language Acquisition. (Oxford: Oxford University Press, 

1994), p. 73.

 7
 Stewart Stuart & Pearson Lynn, Development of Communication Strategies Among 

Foreign Language Learners, Mountain Interstate Foreign Language Review; 1994 v5 p. 1-33.
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ความสามารถทางภาษาต�า่ ผูท่ี้มคีวามสามารถทางภาษาสงูมกัสามารถควบคมุความรู้ทางภาษาเป้าหมาย

ของตนเองได้
8
 

   ๑.๓ ความสามารถทางภาษาของผูเ้รียนมผีลต่อประสทิธภิาพของการใช้กลวธิใีนการสือ่สาร

กล่าวคือ ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาสูงใช้กลวิธีที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษามากกว่า

ผู้ท่ีมีความสามารถทางภาษาต�่า ผู้ท่ีมีความสามารถด้านการใช้ภาษา มักมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร

ความหมายของค�าศัพท์ที่เหมาะสมและชัดเจน ตรงไปตรงมา
9
 

  ๒. ความรู้ทั่วไป (World knowledge)

   ความรู้ทั่วไปมีผลต่อการใช้กลวิธีในการสื่อสาร กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีความรู้ทั่วไปดีจะสามารถ

น�าความรู้นั้นมาใช้กับการแก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุจากการขาดความรู้ทางภาษาได้
10

 

  ๓. ภาระงาน (Tasks)

  ความแตกต่างของภาระงานท่ีก�าหนดให้ผู้เรียนท�าอาจมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้กลวิธีการ

สือ่สารชนดิใดชนดิหนึง่โดยเฉพาะ ดงันัน้ ภาระงานคอื แผนงานทีส่ร้างขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้

ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาใหม่ๆ ท้ังนี้ภาระงานเพ่ือการส่ือสารจะต้องมีจุดประสงค์เพ่ือ

การสือ่สาร ต้องเน้นความหมายทางไวยากรณ์ ต้องมช่ีองว่างทางการส่ือสาร หรือมปัีญหาทีท่�าให้ผู้เรียน

พยายามแก้ไข ต้องเปิดให้มีการเจรจาหรือแลกเปลี่ยนการสื่อสารจริง 

ประเภทของกลวิธีการสื่อสาร

 กลวิธีทางการสื่อสารมีหลายประเภทที่ผู้พูดได้พยายามใช้ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเข้าใจ 

ความหมายที่ตรงกันในการสนทนา เป็นการพูดในสถานการณ์ต่างๆ หรือแก้ไขอุปสรรคทางภาษาต่างๆ 

มีผู ้วิจัยพยายามสร้างกลวิธีทางการสื่อสารต่างๆ มากมายสามารถสรุปโดยรวมแบ่งออกเป็นสอง 

ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 8
 Si-Qing, A study of communication strategies in interlingua production by Chinese  

EFL learners, Language learning 40 (June 1990): p. 170-171.

 9
 Si-Qing, A study of communication strategies in interlingua production by Chinese  

EFL learners, Language learning 40 (June 1990): p. 170-171.

 10
 Yule G. and Tarone, E., Eliciting the performance of strategic competence, in  

R. Scarcella, E. Andersen and S. Krashen (eds.), Developing communicative competence in  
a second language, (New York: Newbury House, 1990), pp.179-194.
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 ประเภทแรกกลวิธีท�าให้ส�าเร็จ (Achievement Strategy) คือกลวิธีที่ผู ้พูดใช้วิธีการต่างๆ 

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่พูด เพ่ือให้การสื่อสารยังคงด�าเนินต่อไปอย่างไม่ติดขัด เช่น กลวิธี 

ใช้ค�าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน กลวิธีอธิบายความ กลวิธีสร้างค�าใหม่ หรือกลวิธีกล่าวซ�้า 

 ประเภทที่สองกลวิธีหลีกเลี่ยงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลวิธีตัดทอน (Avoidance Strategy or 

Reduction Strategy) เป็นกลวธิทีีใ่ช้ในการหลกีเลีย่งปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในขณะทีพู่ดในภาษาเป้าหมาย 

ด้วยการละทิ้งข้อมูล หรือเปลี่ยนเรื่องพูดไปพูดในเรื่องที่ตนเองพูดได้หรือมีความช�านาญ 

การน�ากลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใช้

 กลวิธีการสื่อสารเพื่อการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึงวิธีต่างๆ ที่ผู้พูดสามารถน�าใช้ในการสื่อสาร

เพื่อให้เกิดการต่อรอง เป็นการพูดเพื่อส่ือความหมายในสถานการต่างๆ โดยใช้แนวคิดของนักวิชาการ

ด้านการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยกลวธิทีางการสือ่สารทีผู้่พดูใช้จะครอบคลมุทัง้ ๑๒ กลวธิทีีส่�าคญั 

ดังนี้ 

  ๑.  การพดูภาษาองักฤษภาษาแม่ปนกับภาษาเป้าหมาย (First Language-Switch Strategy) 

เป็นกลวธีิทีผู่พ้ดูใช้ภาษาแม่ปนกับภาษาเป้าหมายโดยทีผู่พ้ดูใช้ค�าศพัท์ภาษามาทบัศพัท์ภาษาเป้าหมาย

เป็นลักษณะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เช่น ใช้ค�าว่า “Muay Thai” แทนค�าว่า 

“Thai boxing”

  ๒.  กลวิธีการพูดแบบแปลค�าต่อค�า (Literal Translation Strategy) เป็นวิธีที่ผู้พูดใช้วิธ ี

เรียงค�าหรือกลุ่มค�า ตามลักษณะประโยคของภาษาแม่ โดยใช้วิธีแปลค�าต่อค�า หรือใช้โครงสร้าง 

ทางไวยากรณ์เหมือนภาษาแม่ เนื่องจากผู้พูดขาดความช�านาญ หรือมีความรู้ในภาษาเป้าหมายที่จ�ากัด 

เช่น ใช้ค�าว่า place du feu ในภาษาฝรั่งเศส และเป็นภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า fireplace 

  ๓.  กลวิธีสร้างค�าใหม่ (Word Coinage Strategy) เป็นกลวิธีที่ผู้พูดคิดค�าศัพท์ขึ้นมาใหม่ 

เน่ืองจากไม่ทราบค�าศพัท์ทีถ่กูต้องของภาษาเป้าหมาย จึงสร้างค�าขึน้มาเองโดยหวงัว่าผู้ฟังจะเข้าใจภาษา

ที่ผู้พูดสร้างขึ้น เช่นใช้ค�าว่า “airball” แทนค�าว่า “balloon”

  ๔.  กลวิธีที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกือบตรงกัน (Approximation Strategy) เป็นกลวิธี

ทีผู่พู้ดใช้ค�าหรอืกลุ่มค�าทีใ่กล้เคยีงกบัภาษาเป้าหมาย หรอืเป็นค�าทีม่คีวามหมายใกล้เคยีงกนั (Synonym) 

หรือใช้ค�าที่บอกหมวดหมู่ (super ordinate) เช่น “ship” แทน “sailboat”
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  ๕.  กลวิธีการอธิบายความ (Circumlocution strategy) เป็นกลวธิทีีผู่พ้ดูอธิบายหรอืบรรยาย

รายละเอียดโดยใช้ค�าหลายค�า หรือวลีหลายวลีเพื่อสื่อความแทนค�าพูดด้วยการใช้ค�าศัพท์เพียงค�าเดียว 

เนื่องจากผู้พูดไม่ทราบค�าศัพท์ภาษาเป้าหมาย เช่น “it has waste basket. It has a basket who 

probably serves for buying things in the market” แทนค�าว่า “a shopping basket”

  ๖.  กลวิธีการพูดพึมพ�าเพื่อขอเวลาในการคิด (Surfing Strategy) กลวิธีที่ผู้พูดใช้เสียง หรือ

ค�าท่ีมีความหมาย หรือปราศจากความหมายเป็นช่วงๆ เพื่อบอกผู้ฟังว่าผู้พูดยังพูดไม่จบและก�าลังใช้

ความคิด หรือก�าลังประสบปัญหาในการสื่อสาร วางแผนการพูดต่อ เช่น “er, erm, uh, well, I mean, 

you know”

  ๗.  กลวิธีกล่าวซ�้า Repetition Strategy เป็นกลวิธีที่ผู้พูดค�า หรือประโยคโครงสร้างที ่

ซ�้าๆ กัน อาจเกิดจากผู้พูดมีความคุ้นเคยต่อการใช้ค�า หรือโครงสร้างดังกล่าว หรือผู้พูดก�าลังคิดถึงค�าที่

จะพดูต่อไป โดยผูพ้ดูจะกล่าวซ�า้ๆตัง้แต่เป็นหน่วยค�าไปจนถึงระดับประโยค เช่น “Do you know what 

an emperor is? What is an emperor?”

  ๘.  กลวิธีแก้ไขผิดพลาดด้วยตัวเอง (Self- Repair Strategy) กลวิธีที่ผู้พูดใช้เมื่อพบว่าตนเอง

พดูค�าผดิ หรอืพดูไวยากรณ์ผดิ จงึพยายามแก้ไขค�าหรอืประโยคให้ถกูต้องทนัทตีามหลักไวยากรณ์ภาษา

อังกฤษ เช่น well, “what I mean to say is”, “speak more slowly”, “Sorry, I am foreigner”

  ๙.  กลวิธีพูดไม่ตรงประเด็น (Topic Avoidance Strategy) กลวิธีที่ผู้พูดพูดในสิ่งที่ไม่ได้ 

เป็นเป้าหมาย เนื่องจากผู้พูดขาดความพร้อมในการพูด หรือไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะพูดเร่ืองนั้นๆ  

จึงตัดสินใจพูดในเรื่องท่ีตัวเองถนัดและมั่นใจ ผู้พูดอาจน�าความรู้หรือประสบการณ์ที่ตนมีมาพูดแสดง

ความคิดเห็นหรือความรู้สึก เพื่อต้องการสื่อความหมายในสิ่งที่ตัวเองเห็น เช่น “your presentation 

was very exciting by the way have you ever visited our university”

  ๑๐. กลวิธียุติการพูด (Message Abandonment Strategy) เป็นกลวิธีที่ผู้พูดหยุดพูดเรื่อง

ทีก่�าลงัพดูอยูท่นัท ีเพือ่ต้องการแสดงให้ผูฟั้งทราบว่า ผู้พูดไม่สามารถด�าเนนิการพูดต่อไปได้อกีแล้ว และ

ต้องหยุดพูดเรื่องนั้นๆ 

  ๑๑. กลวิธีการพูดภาษาอื่นปนกับภาษาเป้าหมาย (L๓-Switch Strategy) กลวิธีที่ใช้ผู้พูด 

ใช้ค�าที่พูดมาจากภาษาอื่น (ภาษาที่สาม) ที่ไม่ใช่ค�าจากภาษาแม่ หรือภาษาเป้าหมาย (ภาษาที่สอง)  

มาสื่อแทนภาษาเป้าหมาย เนื่องจากผู้พูดขาดความรู้ค�าศัพท์ในภาษาเป้าหมาย 
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  ๑๒. กลวิธีการให้ความหมายไม่สมบูรณ์ (Massage Reduction Strategy) กลวิธีที่ผู้พูด

สื่อสารได้ใจความน้อยกว่าที่ควรเป็น เป็นค�าพูดที่ไม่จบประโยค และขาดใจความส�าคัญ เนื่องจากผู้พูด

ไม่รู้ค�าศัพท์ในภาษาเป้าหมาย

 ในทัศนะของผู้เขียนขอเสนอแนะวิธีการสอนกลวิธีที่ ๔ กลวิธีที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกือบ

ตรงกัน (Approximation Strategy) ซึ่งเหมาะสมกับการใช้ในสถานการณ์จริง และใช้บ่อยส�าหรับ 

คนไทยทีไ่ม่ใช่เจ้าของภาษา กลวิธีทีม่คีวามหมายใกล้เคยีงหรอืเกอืบตรงกบั (Approximation Strategy) 

อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลวิธีแทนที่ (paraphrasing) การพูดถึงความหมายของค�าในอีกวิถี 

ทางหนึ่ง หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือการที่ผู้พูดพยายามอธิบายหน้าที่ค�าในภาษาเป้าหมายใน 

อีกแนวทางหนึ่ง โดยอาจจะใช้ ค�าพ้องความหมาย (synonym) หรือ ค�าตรงกันข้าม (antonyms)  

เข้ามาช่วย 

 ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้พูดไม่รู้จักค�าว่า “Vacuum cleaner” ผู้พูดอาจจะพยายามอธิบายหน้าที่ของ

ค�าว่า “the machine that we use when we clean our rooms” กลวิธีนี้ไม่ใช้ส�าหรับผู้เรียนภาษา

เท่านั้น ส�าหรับเจ้าของภาษาเองก็อาจไม่จ�าเป็นต้องใช้ เพื่อการอธิบายค�าศัพท์ที่ไม่แน่ใจ หรือค�าศัพท์ที่

ไม่คุ้นเคยได้ 

การวัดผลและการประเมินผล

 เกณฑ์การประเมินผลความสามารถการพูดภาษาอังกฤษนั้นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 

๒ องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบด้านความถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษาซ่ึงหมายถึงมกีารออกเสียง 

ค�าศัพท์ และการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพียงใด และองค์ประกอบด้าน

ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา ซึ่งหมายถึงการพูดได้อย่างคล้องแคล่ว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ในการพูด ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายเพียงใด ส่วนการประเมินอีกลักษณะหนึ่งได้แก่การประเมินการพูด 

เพือ่การสือ่สาร โดยภาพรวมทีป่ระเมนิความสารถในการพูดเพ่ือการส่ือสารของผู้เรียนอยูใ่นระดับเกณฑ์

ขั้นต�่า ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่า ปานกลาง ดี ดีมาก
11

 

 11
 ชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา, ผลของการสอนกลวิธีในการปฏิสัมพันธ์ ที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้กลวิธีในการปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕, วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), abstract.
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 สภาการทดสอบประจ�าท้องถ่ินมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ การทดสอบการพูดภาษาอังกฤษใน 

ระดับต้น University of Cambridge Local Examinations Syndicate: PET SPEAKING, 1996)  

ได้ให้เกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น ๔ องค์ประกอบ  

มีดังนี้ 

  ๑. ความคล่องแคล่วการใช้ภาษาอังกฤษ (fluency )

  ๒. ความถูกต้องและความเหมาะสมในการใช้ภาษาองักฤษ (accuracy and Appropriateness 

of Language) 

  ๓. การออกเสียง (pronunciation) 

  ๔. ความส�าเร็จในการท�ากิจกรรม (task achievement)

 ในแต่ละองค์ประกอบใช้มาตราส่วนในการประเมนิค่า ๕ ระดบัคะแนน เช่น การวดัความคล่องแคล่ว

การใช้ภาษาได้อย่างต่อเนื่อง ให้คะแนน ๑ คะแนน ไม่สามารถพูดอังกฤษได้ ให้ ๒ คะแนน พูดได้  

แต่ไม่ต่อเนื่องกันและยากแก่การเข้าใจ ให้ ๓ คะแนน พูดด้วยความลังเล จนท�าให้ผู้ฟังขาดความอดทน

ที่จะฟัง ได้ ๔ คะแนน พูดด้วยความลังเลใจอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่มีอุปสรรคกับการสื่อสารกับผู้อื่น  

และให้ ๕ คะแนน พูดสื่อสารได้โดยใช้โครงสร้างประโยค ค�าศัพท์และข้อความที่ถูกต้อง

บทสรุป

 จากความหมายของกลวิธีการสื่อสารท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากลวิธีทางการสื่อสาร

หมายถงึกระบวนการหรอืวธีิการทีใ่ช้หรอืแก้ปัญหาในการตดิต่อสือ่สารปฏสิมัพนัธ์ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย

ของการส่ือความหมายที่ถูกต้องอย่างมีระบบของผู้พูด โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างมีสติ ทั้งนี้  

ยังสามารถแบ่งให้ความหมายของกลวิธีการสื่อสารมีสองแนว คือ ความหมายในแง่ปฏิสัมพันธ์และ 

ความหมายในแง่ภาษาศาสตร์เชงิจติวทิยาจากแนวคดิทีก่ล่าวมาข้างต้นจะพบว่าความสามารถใช้ทกัษะ

การพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะการสื่อสารที่ผู้พูดจ�าเป็นต้องมีความรู้ด้านโครงสร้างทางไวยากรณ์  

ค�าศพัท์ และความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัวฒันธรรมทางภาษา และมทัีกษะในการใช้กลวธิกีารพดูเพือ่การ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 กลวิธีการสื่อสารมีหลายประเภทที่ผู้พูดสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมในการสื่อสาร ได้แก่ กลวิธี

ที่ท�าให้สัมฤทธิ์ผลซึ่งเป็นกลวิธีท่ีผู้พูดใช้เพื่อแก้ปัญหาในขณะที่พูดให้ด�าเนินไปอย่างราบรื่น และกลวิธี

หลีกเล่ียงตัดทอน เป็นกลวิธีท่ีใช้ในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่พูด กลวิธีทางการสื่อสาร 
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เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้บรรลุผลส�าเร็จของการสื่อสาร  

เป็นทักษะหนึ่งท่ีส�าคัญส�าหรับผู้เรียนต่อการด�าเนินชีวิตในปัจจุบันเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

ในขณะพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ หากผู้พูดใช้กลวิธีทางการสื่อสารก็จะช่วยให้เกิดความ 

เข้าใจในกระบวนการสื่อสารและบรรลุเป้าหมายการสื่อสารได ้

เอกสารอ้างอิง
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