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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาเกาหลีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 
2) เพื่อพัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 โรงเรียนผดุงนารี อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 20 คน ที่เรียน
รายวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด�าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการ
วิจยัเชงิปฏบัิตกิาร 3 วงรอบ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดและความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT จ�านวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง  
2) แบบทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาเกาหลี วัดภาคปฏิบัติ แบบ Rubric Score 3) แบบ
ประเมินความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลี แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 20 ข้อ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 

1. นักเรียนมีคะแนนการทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาเกาหลีผ่านเกณฑ์ทุกคน  
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 18.10 คิดเป็นร้อยละ 90.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ตั้งไว้ 
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2. นักเรียนมีคะแนนความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลีผ่านเกณฑ์ทุกคน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
82.40 คิดเป็นร้อยละ 82.40 ภาพรวมความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลีทั้ง 5 ด้านของนักเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.12)

คำ�สำ�คัญ: ความสามารถด้านการพูด, ความมั่นใจ, ภาษาเกาหลี

Abstract

The purpose of this research is to develop students’ ability to speak Korean of 
Mathayomsuksa 5 Students by using Communicative Language Teaching level with a required 
efficiency of 75. 2) To develop confidence in using the Korean language of Mathayomsuksa 
5 students by using Communicative Language Teaching level with a required efficiency of 
75.The target group used in this research were group of 20 students in Mathayomsuksa 
5/13 at Phadungnaree school, Mueang district, Mahasarakham Province. The research was 
carried out using a three-cycle action research model. The instruments used in the study 
were: 1) plans for organization of learning activities using of the two mentioned approaches, 
4 hours per each plan, for a total of 16 hours.2) Korean speaking ability test practical 
measurement by using rubric score 3) 20-item Korean Language Confidence Assessment 
with 5-Level Estimation Scale. The statistics used for analyzing data were mean, standard 
deviation and percentage.

The results of the study were as follows: 

1. All students passed the Korean language proficiency test scores with an average 
score of 18.10, representing 90.50 percent, which is higher than the 75 percent threshold set. 

2. All students had a score of confidence in using the Korean language. with an  
average score of 82.40 or 82.40 percent. The overall confidence in using the Korean  
language in all 5 aspects of the students was at a high level.

Keywords: Speaking Abilities, Confidence, Korean Language

บทนำา

ในยคุทีโ่ลกมคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดดท�าให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ค้าขาย หรือไปศึกษาต่อต่าง
ประเทศได้อย่างสะดวก จึงส่งผลให้แต่ละประเทศ
ต้องพฒันาศกัยภาพของประชากรในประเทศตนเอง
ให้มีความรู้ที่เปิดกว้างและหลากหลาย เพื่อที่จะ
สามารถแข่งขนักบัประชากรจากประเทศอ่ืนท่ัวโลก

ได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งที่ท�าให้
ประชากรในแต่ละประเทศได้เปรียบในการแข่งขัน 
คอืการใช้ภาษาในการสือ่สาร จงึท�าให้แต่ละประเทศ
ล้วนให้ความส�าคญักบัการเรยีนการสอนภาษาต่าง
ประเทศ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและ
การคมนาคม ท�าให้ปัจจุบันผู้คนสามารถเดินทาง 
หรือติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งข้ึน จึงส่งผลให้
ภาษาเกาหลเีริม่เข้ามามบีทบาทในสงัคมโลกมากขึน้ 
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ภาษาเกาหลเีป็นภาษาทีก่�าลงัได้รบัความ
สนใจและได้เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการ
สอนทั่วโลก ทั้งนี้เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีได้
พฒันาประเทศและขยายบทบาทในด้านต่างๆ จน
เป็นทีย่อมรบัและกลายเป็นหนึง่ในประเทศทีท่ัว่โลก
ให้ความส�าคัญ และจับตามองทั้งด้านการค้าขาย 
การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงกระแสวัฒนธรรม
โคเรียนเวฟ (Korean Wave) ที่ก�าลังมีอิทธิพลต่อ
ประชากรรุน่ใหม่ทัว่โลก ซึง่ผลส�ารวจจากส�านกังาน
ตรวจคนเข้าเมอืง ของสาธารณรฐัเกาหลเีผยให้เหน็
ว่าในปี 2019 ทีผ่่านมามชีาวต่างชาตเิข้าสาธารณรฐั
เกาหลมีากถงึจ�านวน 17,880,503 คน เพิม่มากขึน้
จากปี 2018 จ�านวน 2,249,981 คน นอกจากนี้ 
สาธารณรัฐเกาหลี ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้คน
นิยมไปท�างานทั้งถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย  
โดยจากผลการส�ารวจสถานะของผู้ลักลอบเข้า
อยู ่อาศัยอย่างผิดกฎหมายแยกตามประเทศ  
พบว่าปี 2020 มแีรงงานผดิกฎหมายในสาธารณรฐั
เกาหลีจ�านวน 392,196 คนและเป็นคนไทยมาก
ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งถึงจ�านวน 151,468 คน ซึ่ง
สะท้อนให้เหน็ว่าคนไทยนิยมไปท�างานทีส่าธารณรฐั
เกาหลี และส่วนมากไม่มีความรูค้วามสามารถทาง
ภาษาเกาหลมีากพอทีจ่ะสอบภาษาเกาหล ีเพือ่ไป
ท�างานอย่างถกูกฎหมาย อกีท้ังจากการเติบโตของ
สาธารณรฐัเกาหลแีละการขยายอทิธพิลของกระแส
วัฒนธรรม อย่างต่อเน่ืองท�าให้ปัจจุบันมีการจัด
สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีหรือ 
TOPIK มากกว่า 83 ประเทศ 300 เมืองทั่วโลก 
โดยปี 2019 มผีูเ้ข้าสอบทัง้สิน้ 375,871 คนและ
มีจ�านวนเพิ่มมากข้ึนจากปี 2018 ที่มีผู้เข้าสอบ
จ�านวน 329,224 คน คดิเป็น 14.2% ของจ�านวน
ผู้เข้าสอบในปี 2018 (Yonhap news, 2020) 

ปัจจบุนัสาธารณรฐัเกาหลีได้เข้ามามบีทบาท
ส�าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สื่อบันเทิง เศรษฐกิจ 
ตลอดจนวฒันธรรมการใช้ชวีติของคนไทยในปัจจบุนั 

ทัง้วฒันธรรมสมยันยิม อาหาร การแต่งกาย ตลอด
จนภาษา และหลกัสตูรการเรยีนการสอนในสถาบนั
การศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อประชากรใน
ประเทศไทยทุกเพศทุกวัย (มนตรี เจียมจรุงยงศ์, 
2554) การเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยของ
สาธารณรัฐเกาหลีส่งผลให้ปัจจุบันคนไทย ได้หัน
มาให้ความสนใจและความส�าคัญต่อสาธารณรัฐ
เกาหลี และภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้น (ซอน อินเค, 
2556) อีกทั้งรัฐบาลไทย ก็ต้องการเพิ่มขีดความ
สามารถของคนในชาต ิเพือ่รองรบัการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ การเรียนรู้ และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
สามารถทางด้านภาษา เพื่อใช้ในการสื่อสาร การ
ศกึษา และการประกอบอาชพี กระทรวงศกึษาธิการ 
จงึตระหนกัถงึความส�าคญัและเลง็เหน็ความจ�าเป็น
จึงได้ก�าหนดนโยบายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ที่ส�าคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน 
สเปน รัสเซีย รวมทั้งภาษาในประเทศอาเซียนให้
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและ 
ก้าวสู่มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) 
นอกจากนี้ในปี 2561 สถาบันทดสอบทางการ
ศกึษาแห่งชาตปิระเทศไทยได้มกีารจดัให้มกีารสอบ  
PAT 7.7 ภาษาเกาหลีขึ้นเป็นครั้งแรก และใน 
ปี 2564 มจี�านวนผูส้มคัรเข้าสอบ PAT 7.7 ภาษา
เกาหลี จ�านวนมากถึง 4,023 คน และมีคะแนน
เฉลีย่สงูข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความ
สนใจในการศึกษาต่อทางด้านภาษาเกาหลีของ
นักเรียนไทยในปัจจุบัน (สถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ, 2564)

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย 
ได้บรรจุการสอนวิชาภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่าง
ประเทศที่สองในระดับมัธยมศึกษา และหลักสูตร 
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แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) ได้ก�าหนดองค์ความรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
ภาษาเกาหลี โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญคือ เพื่อให้ 
ผูเ้รยีนสามารถใช้ภาษาเกาหลสีือ่สารในสถานการณ์
ต่างๆ ด้วยการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และการแสดงออก รวมทั้งใช้ภาษาเกาหลีในการ
แสวงหาความรู้ การศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชพี นอกจากนีผู้เ้รยีนยงัต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ
เรือ่งราวและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา สามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคม
โลกด้วยภาษาเกาหลีได้อย่างสร้างสรรค์ ปัจจุบัน
กระทรวงศกึษาธิการของประเทศไทยและกระทรวง
ศึกษาธิการของสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมมือกัน
ด�าเนนิโครงการมากมายเพือ่เพิม่จ�านวนโรงเรียนที่
เปิดสอนภาษาเกาหลใีนระดบัมธัยมศกึษาและเพือ่
ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นมา 
กระทรวงศกึษาธกิารของสาธารณรฐัเกาหลีได้ส่งครู
ชาวเกาหลมีาท�าการสอนในโรงเรยีนมธัยมศกึษาของ
ไทยจ�านวน 50 คนเป็นประจ�าทกุปี และตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2557 รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาด้านการสอน 
ภาษาเกาหลีแก่ครูชาวไทย รวม 140 คน อีกทั้ง 
ยงัจดัการแข่งขนัต่างๆ เช่น การจดัค่ายภาษาอย่าง
เข้ม การประกวดสนุทรพจน์ภาษาเกาหล ีเพือ่ให้การ
เรยีนการสอนภาษาเกาหลใีนระดบัมธัยมศกึษาใน
ประเทศไทยเตบิโตและมคีณุภาพอย่างต่อเนือ่งมาก
ยิ่งขึ้น (ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจ�าประเทศไทย, 
2560) อีกทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี  
ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการจัดสอบวัดระดับ
ทางภาษาเกาหลี (TOPIK) โดยประเทศไทยเป็น 1 
ใน 5 ประเทศทีไ่ด้รบัอนุญาตให้จดัสอบวดัระดบัทาง
ภาษาเกาหลี (TOPIK) มากถึง 5 รอบต่อปี และ
เป็นประเทศทีม่กีารจดัสนามสอบเยอะทีส่ดุ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร สงขลา เชียงใหม่ มหาสารคาม 
พษิณโุลก นครปฐม นครพนม กาฬสนิธุแ์ละชลบรุี 

(Yonhap news, 2020)

การใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสมนั้น ผู้เรียนต้องมีความสามารถ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ความสามารถด้านการพดู นอกจากนี ้
ยังรวมไปถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอีกด้วย 
ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนจึงจ�าเป็นต้องน�าเสนอรูปแบบ
หรือวิธีการสอนที่น่าสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาต่างประเทศ ของผู้เรียนให้ก้าวหน้า ซึ่งจาก
การศึกษาแนวคิด เทคนิคการสอน และงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการพูด
และความมั่นใจในการใช้ภาษาภาษาต่างประเทศ
ที่สอง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ
สอนภาษาเพือ่การสือ่สาร ซึง่ใช้การจดัสถานการณ์
กิจกรรมบทบาทสมมุติและเกมในขั้นการใช้ภาษา 
(Production) สามารถช่วยให้ผูเ้รยีนประสบความ
ส�าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดและ
ความมัน่ใจในการใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี  
ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของชไมพร ชาญวิจิตร 
(2561) ทีไ่ด้ศกึษางานวจิยัเรือ่ง การพฒันากจิกรรม
การเรยีนรูเ้รือ่ง English in Daily Life ตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ที่มีผลต่อความ
สามารถด้านการฟัง การพดู และความมัน่ใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่4 ผลการวิจยัพบว่า 1) นกัเรยีนมคีวามสามารถ
ทางการฟังหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างม ี
นยัส�าคญัทางสถติิที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีความ
สามารถทางพูดภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 78.88 3) นักเรียนที่ได้รับ
การจดัการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยวธิกีาร
สอนตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) 
มคีวามมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก 
และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
และจากการศึกษางานวิจัยของชุติมา คล�้าภิบาล 
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(2561) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
สามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนว
การสอนภาษาเพือ่การส่ือสารร่วมกับบทบาทสมมตุิ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลงัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 31.95 ก่อนเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 12.69 คะแนนความก้าวหน้า
เฉลี่ยเท่ากับ 19.26 และ 2) ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ศภุกานต์ ผามัง่ (2560) ได้ศกึษางานวจิยัเรือ่ง การ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหล ี
เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยใช้วธีิการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร ผลการวจิยั
พบว่า 1) ความสามารถในการส่ือสารภาษาเกาหลี
เบือ้งต้นในภาพรวมอยูใ่นระดับดี เมือ่พจิารณาเป็น
รายทกัษะ ทกัษะทีไ่ด้คะแนนเฉลีย่สงูสดุคอืทกัษะ
การอ่านซึ่งอยู่ในระดับดี 2) ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ  
3) ในภาพรวมนกัเรยีนมเีจตคตต่ิอการเรยีนรายวชิา
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นอยู่ในระดับพอใช้และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านนักเรียนเจตคติด้านความรู้
อยู่ในระดับดี อีกทั้งจากงานวิจัยของ Owen and 
Razali (2018) ที่ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลของ
กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีต่อการ
พดูของนกัเรยีนชัน้มธัยมลเิบยีในประเทศมาเลเซยี 
ผลการวจิยัพบว่า 1) นกัเรยีนมีพฒันาการด้านการ
พูดหลังใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 2) ไม่มีความ 
แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงทางสถิติ 
และงานวิจัยของ Shang (2017) ได้ศึกษางาน
วิจัยเรื่อง การสอนการพูดภาษาเกาหลีโดยใช้
บทบาทสมมตุ ิกลุม่เป้าหมายเป็นนกัศกึษาชาวจนี 

ที่เรียนภาษาเกาหลีระดับกลางในมหาวิทยาลัย
เกาหลจี�านวน 4 มหาวทิยาลยั ได้แก่ มหาวทิยาลยั 
โครยอ มหาวิทยาลัยซอกัง มหาวิทยาลัยยอนเซ  
และมหาวิทยาลัยชุงอัง จ�านวนมหาวิทยาลัยละ 5 
คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรม
บทบาทสมมุติสามารถช่วยพัฒนาความสามารถ 
ในการพดูภาษาเกาหลขีองนกัศกึษาชาวจนีได้เป็น
อย่างดี

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นวิธีที ่
มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการสือ่สารด้วย
ภาษาทีถ่กูต้อง ใช้ภาษาเพือ่สือ่ความหมายในชวีติ
จริง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน�า (Warm 
Up) เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิความ
พร้อม เกดิความกระตือรอืร้นอยากเรยีนรูบ้ทเรยีน
ใหม่ กจิกรรมทีน่�ามาใช้ในขัน้ตอนนี ้ได้แก่ การเล่น
เกม การเล่นปริศนาค�าทาย ร้องเพลงหรือทบทวน
เนือ้หาทีเ่รียนมาแล้วเพือ่น�าเข้าสู่เนือ้หาใหม่ทีก่�าลัง
จะเรยีนต่อไป ขัน้ที ่2 ขัน้น�าเสนอ (Presentation) 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทางภาษาแก่
ผู้เรียนโดยครูผู้สอนน�าเสนอค�าศัพท์ โครงสร้าง
ประโยคใหม่ทั้งรูปแบบและความหมาย กิจกรรม
ที่น�ามาใช้ในขั้นตอนนี้ คือ การให้ผู้เรียนฟังเนื้อหา
ใหม่และฝึกพูดตามซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้
ทางภาษาและแบบอย่างทีถ่กูต้องในการออกเสยีง  
ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก (Practice) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น 
เพือ่ให้นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะทางภาษาทีเ่รยีนมาแล้ว
ในข้ันน�าเสนอเพ่ือให้ใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว กจิกรรม
ท่ีน�ามาใช้ในข้ันตอนนี ้ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติุ
ในสถานการณ์ที่เหมือนจริง การเล่นเกม โดยมีทั้ง
การฝึกทกัษะทางภาษาทัง้ชัน้ ฝึกเป็นกลุม่ ฝึกเป็น
คู ่หรอืสุม่รายบคุคล โดยครผููส้อนคอยอ�านวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนได้ฝึกอย่างอิสระ ขั้นที่ 4 ขั้นการ
ใช้ภาษา (Production) เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้ 
ผูเ้รยีนได้น�าค�าศพัท์ โครงสร้างประโยคทีฝึ่กมาแล้ว
มาใช้ภาษาในการสือ่สารในสถานการณ์สมมตุ ิอาจ
เป็นสถานการณ์ใหม่หรือคล้ายกับสถานการณ์ที่ 
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น�าเสนอมาแล้ว กิจกรรมที่น�ามาใช้ในขั้นตอนนี้ 
ได้แก่ การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมตุ ิเป็นต้น 
โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะแนวทางเท่านั้น ขั้นที่ 5 
ขั้นสรุป (Wrap Up) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้มา 
โดยใช้การเล่นเกม การร้องเพลงหรือการมอบหมาย
งาน ซึ่งวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถ 
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้ใช้ภาษาทีใ่ช้จรงิในชวีติประจ�าวนั 
และเน้นที่การกล้าพูดคุยส่ือสารมากกว่าความ 
ถูกต้องของไวยากรณ์

จากประสบการณ์การท�างานด้านการสอน
รายวิชาภาษาเกาหลี โรงเรียนผดุงนารี จังหวัด
มหาสารคามของผู้วิจัย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านการพดูภาษาเกาหลี โดยนกัเรียนร้อยละ 
80 ไม่สามารถพดูภาษาเกาหลอีย่างง่ายๆ ได้และ
ไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลี ไม่สบตาครู
ผูส้อนเวลาพูด มกัจะพดูแบบแผ่วปลาย และพดูไม่
จบประโยค กล่าวคือ มีนักเรียนแค่เพียงส่วนน้อย 
ทีก่ล้าตอบ กล้าพดูภาษาเกาหล ีเมือ่ครูถามเนือ่งจาก
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษา
เกาหลี ไม่กล้าออกเสียง กลัวออกเสียงผิด อีกทั้ง
นกัเรียนส่วนมากไม่มีใจรกัในการเรยีนภาษาเกาหลี
เท่าที่ควร จึงไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
และไม่ฝึกฝนเพิม่เตมินอกห้องเรยีนด้วยตนเอง ด้วย
เหตนุีผู้ว้จิยัจงึเลง็เหน็ถึงปัญหา และสนใจท่ีจะการ
พัฒนาความสามารถด้านการพูดและความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาเกาหลีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม โดย
ใช้การสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร CLT เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดและความ
มัน่ใจในการใช้ภาษาเกาหลขีองนกัเรยีน ซึง่จะส่งผล 
ให้นักเรียนรู้สึกสนุก มีความพึงพอใจและมีใจรัก 
ในการเรียนรายวิชาภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาเกาหลีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ให้
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 

2. เพื่อพัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษา
เกาหลีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
ด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ให้ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ซึง่ก�าหนดวธิดี�าเนนิการวจิยั ดงันี้

1. กลุม่เป้าหมาย คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5/13 โรงเรียนผดุงนารี อ�าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จ�านวน 20 คน ท่ีเรียนรายวิชา
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2564

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 4 แผน แผน
ละ 4 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง แบ่งออก
เป็น 3 วงรอบ 2) แบบทดสอบความสามารถด้าน
การพูดภาษาเกาหลี วัดภาคปฏิบัติ แบบ Rubric 
Score โดยแบ่งเป็น 3 ชุด แต่ละชุดมีคะแนนรวม 
20 คะแนน 3) แบบประเมินความมั่นใจในการใช้
ภาษาเกาหล ีแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จ�านวน 20 ข้อ

3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัได้ท�าการ
ทดลองด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 (มถินุายน 2564) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 
4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 คาบ คาบละ 
2 ชั่วโมง ทั้งหมด 16 ชั่วโมง โดยใช้กระบวนการ 
PAOR อ้างอิงจาก Kemmis and McTaggart 
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(1998) ด�าเนินการทั้งหมด 3 วงรอบ ประกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การวางแผน (Planning)  
2. การปฏบิตั ิ(Action) 3. การสงัเกต (Observation)  
และ 4. การสะท้อนผล (Reflection)

4. การจดักระท�าข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลู 
ผูวิ้จยัจดัเกบ็รวบรวมข้อมลูหลังเรียน และตรวจให้
คะแนน แล้วน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
หาความสามารถด้านการพูด และความมั่นใจใน
การใช้ภาษาเกาหลขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
5 ที่เรียนด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT 
แล้วน�ามาเปรียบเทียบเกณฑ์

ผลการศึกษา

1. ผลการพฒันาความสามารถด้านการพดู
และความมัน่ใจในการใช้ภาษาเกาหลขีองนกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใช้การสอนภาษาเพือ่การ
สื่อสาร CLT วงรอบที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนน
การทดสอบความสามารถด้านการพดูภาษาเกาหลี
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ�านวน 13 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ�านวน 7 คน และมีความมั่นใจในการใช้ภาษา
เกาหลีรวมทุกด้านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ�านวน 
6 คน ไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน 14 คน นกัเรยีนทีผ่่าน
เกณฑ์มีคะแนนเฉลี่ย 15.73 คะแนน ภาพรวม
ความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลีทั้ง 5 ด้านของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก ( =3.58)

2. ผลการพฒันาความสามารถด้านการพดู
และความมัน่ใจในการใช้ภาษาเกาหลขีองนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร CLT วงรอบที่ 2 โดยปรับปรุงแก้ไข 
ค�าศัพท์ที่ใช้ในการท�ากิจกรรมเป็นค�าศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันหรือค�าศัพท์ท่ีอยู่ในขอบข่ายความ
สนใจของนักเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที ่
ไม่กดดนั เปิดโอกาสให้นกัเรยีนสามารถช่วยเหลอืกนั
ได้ตลอดเวลาเพือ่เพ่ิมความสนกุและกระตุน้ความ
สนใจของนกัเรียน ซึ่งพบวา่ นักเรยีนมีคะแนนการ

ทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาเกาหลผ่ีาน
เกณฑ์ร้อยละ 75 จ�านวน 15 คน ไม่ผ่านเกณฑ์
จ�านวน 5 คน และมีความมั่นใจในการใช้ภาษา
เกาหลีรวมทุกด้านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ�านวน 
15 คน ไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน 5 คน นกัเรยีนทีผ่่าน
เกณฑ์มีคะแนนเฉลี่ย 17.30 คะแนน ภาพรวม
ความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลีท้ัง 5 ด้านของ
นักเรียนอยู่ในระดับมาก ( =3.86) 

3. ผลการพฒันาความสามารถด้านการพดู
และความมัน่ใจในการใช้ภาษาเกาหลขีองนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใช้การสอนภาษาเพือ่การ
สื่อสาร CLT วงรอบที่ 3 โดยปรับปรุงแก้ไขเพิ่ม
ความน่าสนใจและรูปแบบของกิจกรรมให้มีความ
สนกุและหลากหลายมากขึน้ ออกแบบกจิกรรมให้
นักเรียนท่ีเรียนอ่อนสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่าง
สนุกสนาน ไม่กดดัน และกล้าท�ากิจกรรมมากขึ้น 
รวมถงึเพิม่กจิกรรมให้นกัเรยีนได้ฝึกพดูภาษาเกาหลี 
โดยการก�าหนดฉลากค�ากริยาให้นักเรียนคนละ 2 
ฉลากแล้วให้นกัเรียนสลบับทบาทฝึกพดูถาม-ตอบ
โดยใช้ไวยากรณ์ทีเ่รยีนในคาบเรยีน เพือ่ให้นกัเรยีน
รูส้กึความคุน้เคยกบัโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษา
เกาหลทีีเ่รยีนมากยิง่ขึน้ ซ่ึงพบว่า นักเรยีนมคีะแนน
การทดสอบความสามารถด้านการพดูภาษาเกาหลี
และความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลีผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 75 ทกุคน โดยมคีะแนนเฉลีย่ 18.10 ภาพ
รวมความมั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลีทั้ง 5 ด้าน
ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( =4.12) 

สรุปและอภิปรายผล

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
ด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT มีคะแนน
ความสามารถด้านการพูดภาษาเกาหลเีฉลีย่ 90.50 
สาเหตุประการหนึ่งอาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ศึกษา
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสตูร
สถานศกึษา ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูภ้าษาเกาหลี 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารอย่างละเอียด ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อ
การสือ่สาร CLT ซึง่เป็นวธิกีารสอนภาษาท่ีมุง่เน้น
การพฒันาความสามารถของนกัเรยีนให้ใช้ภาษาได้
อย่างคล่องแคล่วและถกูต้อง โดยเน้นการฝึกใช้ภาษา 
ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด เพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถใช้ความรู้ทาง
ภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละ
สงัคมได้อย่างถกูต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ (กรม
วิชาการ, 2540) แล้วน�าไปออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน�า (Warm Up) 
ขัน้น�าเสนอ (Presentation) ข้ันฝึก (Practice) ข้ัน
การใช้ภาษา (Production) และขัน้สรปุ (Wrap Up) 
โดยในขั้นการใช้ภาษา (Production) แล้วเลือกใช้
กิจกรรมที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ตามแนวคิด
ของ Littlewood (1981) และมุ่งเน้นให้นกัเรยีนใช้
ภาษาเพือ่การสือ่สารตามบทบาททางสงัคมในชวิีต
จริง และด�าเนินกิจกรรมตามแนวคิดตามแนวคิด
ของ Larsen-Freeman and Anderson (1986) 
โดยผูว้จัิยท�าหน้าทีส่ร้างสถานการณ์ทีห่ลากหลาย
ให้นกัเรยีนฝึกใช้ภาษาเกาหลีผ่านกิจกรรมบทบาท
สมมุติง่ายๆ และการเล่นเกมทางภาษา ที่ช่วยให้
นกัเรยีนได้ใช้ภาษาเกาหลใีนสถานการณ์จรงิ อกีทัง้
การมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรยีนได้มโีอกาสท�างานร่วมกนั ช่วยกนัท�าความ
เข้าใจความหมาย ซึง่ความสามารถในการเข้าใจค�าพูด 
ของผูพ้ดูถอืเป็นส่วนหนึง่ของความสามารถในการ
สือ่สาร ความผดิพลาดหรอืข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
เป็นการพัฒนาทกัษะการส่ือสาร ความแม่นย�า และ
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาถอืเป็นความส�าเร็จ
ในการใช้ภาษา ผูส้อนเป็นเพยีงทีป่รกึษาในระหว่าง
การจดักจิกรรมเท่านัน้ ผลการจดักจิกรรมการเรยีน
รูท้ัง้ 3 วงรอบ พบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
มคีวามสามารถด้านการพดูภาษาเกาหลผ่ีานเกณฑ์
ที่ต้ังไว้จริงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศุภกานต์ 

ผามั่ง (2560) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธี
การสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร ทีพ่บว่าความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้น ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัด ีและความสามารถในการสือ่สารภาษา
เกาหลีเบื้องต้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ 
จิราพร ทวนไกรพล (2560) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาความสามารถในการสือ่สารภาษาจนีด้วย
การสอนภาษาเพือ่การส่ือสารร่วมกับเพลงส�าหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาเฉลียง 
พิทยาคม อ�าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่พบว่า การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาจีนด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ร่วมกับเพลงส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรยีนนาเฉลยีงพิทยาคม อ�าเภอหนองไผ่ จงัหวัด
เพชรบูรณ์ มีค่าร้อยละของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87.07 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 รวมถึงงานวิจัย
ของ Kwon Hwa-sook (2018) ที่ศึกษางานวิจัย
เรื่อง วิธีการสอนภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน
ส�าหรบันักเรยีนมธัยมต้นในเกาหลทีีม่ีพืน้ฐานทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ที่พบว่ากิจกรรมบทบาท
สมมุติสามารถช่วยให้นักเรียนมัธยมต้นในเกาหลี 
ทีม่พีืน้ฐานทางวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกันพฒันาความ
สามารถในการพูดภาษาเกาหลีในชีวิตประจ�าวัน
ได้เป็นอย่างดี โดยช่วงแรกของการแสดงบทบาท
สมมตุนิกัเรยีนควรได้เรยีนรูล่้วงหน้าเกีย่วกบัค�าศพัท์
ภาษาเกาหล ีไวยากรณ์ และส�านวนทีเ่ก่ียวข้องกับ
การเรยีนรูก่้อนการแสดงบทบาทสมมตุเิพือ่ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจและน�าไปใช้ได้ถูกต้อง 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
ด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT มีความ
มั่นใจในการใช้ภาษาเกาหลี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการวิจัยนี้อธิบายได้ว่าอาจเป็นเพราะ  
ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยค�านึงถึง 
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สภาพปัญหา ความรูพ้ืน้ฐานทางภาษาเกาหล ีและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักท�าให้
นักเรียนให้ความสนใจและเปิดใจร่วมท�ากิจกรรม
มากขึ้น ผู้วิจัยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้ใช้
ภาษาเกาหลีท�ากิจกรรมบทบาทสมมุติง่ายๆ หรือ
เล่มเกมทางภาษา โดยออกแบบกจิกรรมให้สามารถน�า 
ค�าศพัท์ในชีวิตประจ�าวนัหรอืค�าศพัท์ทีอ่ยูใ่นขอบข่าย
ความสนใจของนกัเรยีนมาผนักบัไวยากรณ์ทีเ่รยีน
หรอืใช้ร่วมกบัโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาเกาหลใีน
การท�ากจิกรรมได้หลากหลาย (กรมวชิาการ, 2540) 
เพือ่ช่วยให้ผูเ้รยีนในกลุม่อ่อนทีรู่ค้�าศพัท์จ�านวนน้อย
สามารถร่วมท�ากิจกรรมและรู้สึกสนุกสนาน กล้า
ออกเสียงหรือพูดภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การเล่นเกมทางภาษา กช่็วยให้นกัเรยีนได้ทบทวน
ความเดิมและน�ามาผนวกเข้ากับความรู้ใหม่ และ
ได้ลองใช้ภาษาเกาหลีในสถานการณ์ที่ใกล้เคียง
สถานการณ์จริงเช่นกัน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
เรยีนรูร้ปูแบบภาษาหรอืไวยากรณ์อย่างแท้จรงิและ 
มคีวามมัน่ใจในการออกเสยีง พดูหรอืใช้ภาษาเกาหลี
ในชวิีตประจ�าวันมากขึน้ รวมทัง้การท�ากจิกรรมแบบ
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 
ไม่กดดนั หรอืเคร่งเครยีดท�าให้นกัเรยีนได้ช่วยเหลอื
กนัและกนัเป็นการช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
นักเรียนและนักเรียน และระหว่างนักเรียนและครู 
ผูส้อน นกัเรียนท่ีเก่งจะช่วยเหลอืและเข้าใจนกัเรยีน
ทีอ่่อนกว่ามากขึน้ นักเรียนทีอ่่อนกว่ากค่็อยๆ เรียนรู้ 
และพัฒนาตามนักเรียนที่เก่งกว่า ซึ่งเมื่อนักเรียน
รู้สึกสบายใจในการเรียนร่วมกันมากขึ้น นักเรียน
ก็มีความสบายใจ กล้าและมั่นใจในการใช้ภาษา
เกาหลมีากขึน้สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของชไมพร  
ชาญวจิติร (2561) ทีศ่กึษางานวจิยัเรือ่ง การพฒันา
กจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่ง English in Daily Life ตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ที่มีผล
ต่อความสามารถด้านการฟัง การพูด และความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา อ�าเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม จ�านวน 40 คน ที่พบ
ว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่อง English in Daily Life ด้วยวิธีการ
สอนตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) 
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
มาก ( =4.29, S.D.=0.07) และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปณติา ท�ามภัิกดิ ์(2558) ทีศ่กึษางาน
วจิยัเรือ่ง การเปรยีบเทยีบความสามารถในการพดู
ภาษาอังกฤษ ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
และความคงทนในการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม
การสอนภาษาเพือ่การส่ือสารประกอบส่ือวดีทิศัน์
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีพ่บว่านกัเรยีน
ทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนด้วยการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารประกอบสื่อวีดิทัศน์ และนักเรียน 
ที่เรียนตามคู่มือครูมีความมั่นใจในการใช้ภาษา
อังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 และ 3.73 ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ครผููส้อนต้องมคีวามพร้อมและมคีวาม
รู้ในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษา
เกาหลี รวมถึงต้องมีความรู้เรื่องราวหรือข่าวสาร
รอบตัวที่เกี่ยวกับเกาหลีที่นักเรียนสนใจ

1.2 ครูผู้สอนควรกระตุ้น แนะน�าหรือให้
ก�าลังใจนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม และสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนรู้สึกสบายใจ 
กล้าพูด กล้าถาม และกล้าลองใช้ไวยากรณ์ภาษา
เกาหลทีีเ่รยีนสร้างสรรค์ประโยคใหม่ๆ ด้วยตนเอง

1.3 ครูผู้สอนควรจัดเตรียมกิจกรรมหรือ
สื่อที่หลากหลาย และมีความหยืดหยุ่นสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของนักเรียน เวลาและ
สถานที่ได้

1.4 ครผููส้อนควรชีแ้จงจดุประสงค์การเรยีนรู้  
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ข้อตกลงและเงือ่นไขหรือวธีิการท�ากจิกรรมในแต่ละ
กิจกรรมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจตรงกันทุกคน
ก่อนเริ่มการท�ากิจกรรม โดยในการท�ากิจกรรมให้
ครผููส้อนจดักลุม่นกัเรยีนคละความสามารถและให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 ควรศกึษาผลการพฒันาความสามารถ
ด้านการฟัง พดูหรอืเขยีนภาษาเกาหลด้ีวยการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

2.2 ควรศกึษาผลการพัฒนาความสามารถ
ด้านพดูภาษาต่างประเทศทีส่องอืน่ๆ ด้วยการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
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