การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูด
และการเขียนภาษาอังกฤษ และลดความวิตกกังวลในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ
Using Group Discussion to Promote English Speaking and Writing
Abilities and to Reduce English Classroom Anxiety of Learners
ศิริรัตน์ ปัญญาคม1
Sirirut Punyakhom1
1อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
*Corresponding author E-mail: nine075@gmail.com
Received: August 6, 2020; Revised: December 9, 2020; Accepted: December 30, 2020

บทคัดย่อ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อ ง การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนและลด
ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถทางการพูด
ภาษาอั งกฤษของผู้ เรี ย นก่ อ นและหลั งเรี ย นด้ ว ยการอภิ ป รายกลุ่ ม 2) เปรี ย บเที ย บความสามารถทางการเขี ย น
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยการอภิปรายกลุ่ม และ 3) เปรียบเทียบความวิตกกังวลในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิป รายกลุ่ม เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการสอนที่ ใช้ในการ
อภิปรายกลุ่ม แบบทดสอบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ มีค่าความยาก 0.43 ค่าอานาจจาแนก 0.27 ค่าความ
เชื่อมั่น 0.88 แบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ มีค่าความยาก 0.47 ค่าอานาจจาแนก 0.33 ค่าความ
เชื่อมั่น 0.83 และแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จานวน 27 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบียนมาตรฐานและค่า Dependent Sample
t-test
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน พบว่า ก่อนเรียนด้วยการอภิปราย
กลุ่ม ผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 33 (เฉลี่ย 11.1 คะแนน) และหลังเรียนผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 92.6
(เฉลี่ย 16.9 คะแนน) ค่า t เป็น -14.060 2) ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนพบว่า ก่อนเรียนด้วย
การอภิปรายกลุ่มผู้เรียนอยู่ในระดับอ่อน ร้อยละ 100 (เฉลี่ย 8.3 คะแนน) และหลังเรียนผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 59.3 (เฉลี่ย 14.6 คะแนน) ค่า t เป็น – 19.441 และ 3) ความวิตกกังวลของผู้เรียนก่อนเรียนด้วยการอภิปราย
กลุ่ม มีความกังวลอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 11.1 (เฉลี่ย 27.3 คะแนน) และหลังเรียนผู้เรียนอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 3.7
(เฉลี่ย 21.8 คะแนน) ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษลดลง 5.5 คะแนน ค่า t เป็น 3.151
คาสาคัญ: การอภิปรายกลุม่ ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ
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Abstract
The research study entitled using group discussion to promote english speaking and writing
abilities and to reduce english classroom anxiety of learners was aimed at 1) comparing the learners'
english-speaking abilities before and after classroom with group discussion 2) comparing the learners'
english-writing abilities before and after classroom with group discussion and 3) comparing the
learners' english classroom anxieties before and after classroom with group discussion. The tools
used in this research included a lesson plan used in the group discussion, english speaking ability test
form with difficulty of 0.43, discrimination power of 0.27, reliability of 0.88, english writing ability test
form with difficulty of 0.47, discrimination power of 0.33, reliability of 0.83, and english classroom
anxiety test form with reliability of 0.85. The samples from purposive sampling included 27 people.
Data was analyzed by using statistics including percentage, mean, standard deviation and dependent
sample t-test.
The research results were as follows: 1) the learners’ english speaking ability was found that
before classroom with group discussion, the learners were at a fair level of 33% (average 11.1 points),
and after classroom, the learners were in very good level of 92.6% (average 16.9 points), with t value
at -14.060 2) the learners’ english writing ability was found that before classroom with group
discussion, the learners were at a poor level of 100% (average 8.3 points), and after classroom, the
learners were at a moderate level of 59.3% (average 14.6 points), with t value at -19.441 and
3) anxiety of the learners before classroom with group discussions was found at a high level of 11.1%
(average 27.3 points), and after classroom, the learners were at a high level of 3.7% (average 21.8
points). The english classroom anxiety was reduced by 5.5 points, with t value at 3.151.
Keywords: Group discussion, English speaking ability, English writing ability, English classroom
anxiety

บทนา
การที่ประเทศไทยเข้าไปเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนทาให้ประเทศไทยต้องเตรียมการและสร้างความ
พร้อมที่จะเผชิญกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน รับความเปลี่ยนแปลงในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนา
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ โดยดาเนินงานตามกรอบและกติกาของกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญ
อาเซียนซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโครงสร้างองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน และเชื่อมโยงแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน จากกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัณฑิตว่า “The working language of
ASEAN shall be English” หรื อ “ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการท างานของอาเซี ย น คื อ ภาษาอั ง กฤษ ” (Association of
Southeast Asian Nations, ม.ป.ป.) ทาให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ของประชากรในประเทศ เพราะประชาชนพลเมื อ งใน 10 ประเทศอาเซี ย นใช้ ภ าษาอั งกฤษเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ติดต่อสื่อสาร ไม่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสือ่ สารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน ไม่เฉพาะ
นักธุรกิจระหว่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการดาเนินธุรกิจระหว่างกันแต่ทุกคนที่อยู่ในอาเซียนล้วนเป็นพลเมือง
ของอาเซียน แนวโน้มของการเคลื่ อนย้ายไปมาหาสู่ เดินทาง ท่องเที่ยว และประกอบอาชีพทาให้ภาษาอังกฤษเป็ น
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เครื่องมืออันดับหนึ่งในการติดต่อสื่อสารในประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคู่
ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจาชาติของแต่ละคน (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554)
ปัจจุบนั การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจาเป็นต้องมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปให้ทันกับความจาเป็น ในการ
ใช้งานจริง เนื่องจากภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญยิ่งในการสื่อสาร เพราะเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้ติดต่อกันมากที่สุด
นอกเหนือไปจากในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจาชาติและภาษาที่สอง ในสังคมไทยก็เช่นกัน ได้ให้ความสาคัญ
กับบทบาทของภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาต่างประเทศอื่น ๆ (พูนรัตน์ แสงหนุ่ม, 2538)
แม้ ว่าระบบการศึ ก ษาจะมุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรีย นได้ เรีย นภาษาอั งกฤษ และพั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ การ สื่ อ สารมาเป็ น
เวลานานแล้วก็ตาม แต่ทักษะการสื่อสารในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษ พบว่ายังไม่บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายเท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ดังพอสรุปได้ดังนี้ ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่าปัจจุบัน
สภาพการเรียนการสอนยังไม่ทาให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยในการพูดภาษาอังกฤษ เนื่องจากในชั้นเรียนมีจานวนนักเรีย น
ในแต่ละชั้นมาก ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมไม่มากนัก เป็นเหตุให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในระดับหนึ่ง
เท่านั้น และสาเหตุสาคัญ อีกประการหนึ่ง คือ กิจกรรมส่วนใหญ่ในห้องเรียนภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมไทยจะ
ส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษา และครูยังเน้นทักษะการอ่านมากกว่าพูด สาหรับด้านครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนเอาจริง
เอาจังและเคร่งครัดกับผู้เรียนมากเกินไป ทาให้บรรยากาศการเรียนการสอนตึงเครียดและครูยังขาดเทคนิคการสอนที่
เหมาะสม (ชินณเพ็ญ รัตนวงศ์, 2547)
จากการศึกษาพบว่า นักเรียนไม่สามารถเขียนได้ เขียนไม่เป็น เพราะไม่มีทักษะการเขียน ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร
เนื่องจากขาดการฝึกฝน อีกทั้งยังขาดการฝึกหัด ขาดความรู้ และประสบการณ์ในด้านการเขียน จึงเป็นเหตุให้เกิดความ
เบื่อหน่าย และขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง (Cimcoz, 1999)
ความวิต กกั งวลในการเรี ย นภาษาต่ างประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การสื่ อ สาร หรือ การใช้ ภ าษาของผู้ เรี ย น
ภาษาต่างประเทศ ถ้าผู้เรียนมีความวิตกกังวลสูงกว่าธรรมดาจะเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า
ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารอย่ า งจ ากั ด ผู้ เรี ย นจะมี ค วามวิ ต กกั งวลในการเรี ย นสู ง (Littlewood, 1984)
นอกจากนี้ ความวิตกกังวลยังเป็นสาเหตุทาให้เกิดความยุ่งยากในการเรียนภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทักษะฟัง-พูด และ
ยังก่อให้เกิดความกลัวในการสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้ภาษาต่างประเทศ มี การศึกษาถึงความวิตกกังวลของผู้เรียนที่เรียน
ภาษาต่ างประเทศที่ เป็ น นั ก ศึ กษาในมหาวิท ยาลั ย เท็ ก ซัส จ านวน 78 คน โดยใช้ แ บบวั ดความวิต กกังวล (Foreign
Language Classroom Anxiety Scale) พบว่าผู้เรียนมีความวิตกกังวลในการเรียนสูง พยายามหลีกเลี่ยงที่จะมีการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ (Horwitz and Cope, 1986)
จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้มีความตระหนักและมีความพยายามที่จะใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่น่าสนใจเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและส่งเสริมทักษะการพูด เขียน และลด
ความวิตกกังวล การจัดการเรียนการสอนที่ใช้การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion) เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างทั่วถึงมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในเรื่องที่กว้างขวางขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2547)
การสอนที่ใช้การอภิปรายกลุ่ม จะส่งเสริมทักษะพูดและเขียนและลดความวิตกกังวลของผู้เรีย นเพราะเป็น
กิจกรรมที่เน้นกระบวนการกลุ่มและการเรียนรูร้ ่วมกัน ด้วยเหตุผลนี้ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยผลที่ได้จากการทดลองจะได้ช่วยเป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม
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2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปราย
กลุ่ม
3. เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม
สมมุติฐานการวิจัย
1. ผู้เรียนที่ได้รับการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม มีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2. ผู้เรียนที่ได้รับการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม มีความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
3. ผู้เรียนที่ได้รับการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษลดลง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วิธีการวิจัย
เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการ
เขียนภาษาอังกฤษ ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม
2. เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนที่ใช้ในการอภิปรายกลุ่ม จานวน 5 แผนการสอน แผนการ
สอนที่ 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อม (Environment) แผนการสอนที่ 2 เรื่อง การซื้อของ (Shopping) แผนการสอนที่ 3 เรื่อง
อาหาร (Food) แผนการสอนที่ 4 เรื่อง สุขภาพ (Health) แผนการสอนที่ 5 เรื่อง กีฬา (Sports) แผนการสอนละ 4
ชั่วโมง ทั้งนี้แผนการสอนได้รับการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 3 ท่าน แบบทดสอบ
ความสามารถทางการพู ด ภาษาอั งกฤษ มี ค่ า ความยาก 0.43 ค่ า อ านาจจ าแนก 0.27 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น 0.88 และ
แบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ มีค่าความยาก 0.47 ค่าอานาจจาแนก 0.33 ค่าความเชื่อมั่น 0.83
และแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 ทั้งนี้การอภิปรายกลุ่มเป็นการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่แบ่งผู้เรียนเป็น 4 กลุ่ม แบ่งกลุ่มละ 6-7 คน ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนา
ขั้นกิจกรรม ขั้นอภิปราย และขั้นสรุปผล
การแปลความหมายข้อมูล มีดังต่อไปนี้
1) ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษได้กาหนดระดับความสามารถจากองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ
ได้ แ ก่ ด้ านการออกเสี ย ง ด้ า นไวยากรณ์ ด้ านค าศั พ ท์ ด้ านความคล่ อ งในการพู ด และด้ านความเข้ าใจ โดยแต่ ล ะ
องค์ประกอบประกอบไปด้วยคะแนน 1-5 คะแนน คะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 25 คะแนน (Oller, J. W., 1979)
คะแนนเฉลีย่ 0.00-12.49 หมายถึง ระดับอ่อน
คะแนนเฉลีย่ 12.50-14.99 หมายถึง ระดับพอใช้
คะแนนเฉลีย่ 15.00-17.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 17.50-19.99. หมายถึง ระดับดี
คะแนนเฉลีย่ 20.00-25.00 หมายถึง ระดับดีมาก
2) ความสามารถทางการเขี ย นภาษาอั งกฤษได้ ก าหนดเกณฑ์ การให้ ค ะแนนการเขี ย น ประกอบด้ ว ย
องค์ป ระกอบของการเขียนที่ ให้ น้ าหนัก ต่างกัน ไป 5 องค์ ป ระกอบ คือ ด้านเนื้อ หา (Content) 6 คะแนน ด้ านการ
เรียบเรียงความคิด (Organization) 6 คะแนน ด้านคาศัพท์ (Vocabulary) 4 คะแนน ด้านการใช้ภ าษา (Language
use) 2 คะแนน และด้านกลไกภาษา (Mechanics) 2 คะแนน คะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 20 คะแนน (Jacobs, 1981)
คะแนนเฉลีย่ 0.00-9.99
หมายถึง ระดับอ่อน
คะแนนเฉลีย่ 10.00-11.99 หมายถึง ระดับพอใช้
คะแนนเฉลีย่ 12.00-13.99 หมายถึง ระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลีย่ 14.00-15.99. หมายถึง ระดับดี
คะแนนเฉลีย่ 16.00-20.00 หมายถึง ระดับดีมาก
3) ความวิตกกังวล ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต
มี 3 ระดับ จานวน 25 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 ข้อความเชิงบวก (Positive) หมายถึง ข้อความแสดงถึงลักษณะของการไม่มีความวิตกกังวล
ในตนเอง กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ไม่เคยเลย
ให้คะแนน
0
บางครั้ง
ให้คะแนน
1
บ่อย
ให้คะแนน
2
แบบที่ 2 ข้ อ ความเชิ งลบ (Negative) หมายถึ ง ข้ อ ความแสดงถึ งการมี ค วามวิ ต กกั งวลในตนเอง
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ไม่เคยเลย
ให้คะแนน
2
บางครั้ง
ให้คะแนน
1
บ่อย
ให้คะแนน
0
การแปลความหมายของคะแนนรวมของความวิตกกั งวล จะพิ จารณาเป็ น 3 ช่ วงโดยคานวณจาก
คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่าสุด แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้มาแบ่งเป็น 3 ช่วงเท่า ๆ กัน ดังนี้
คะแนน
ระดับความวิตกกังวล
0.00-16.67
ไม่มีหรือน้อย
16.68-33.34
ปานกลาง
33.35-50.00
มาก
3. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาพลศึกษา
และสุขศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จานวน 27 คน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้
1) ผู้วิจัยนาแบบทดสอบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่มซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่แบ่งผู้เรียนเป็น 4 กลุ่ม แบ่งกลุ่มละ
6-7 คน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันแสดงบทบาทในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือประเด็นที่นามาศึกษา ร่วมกัน
ทางาน ฝึกคิด ฝึกฟัง ฝึกถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดซึ่งกันและกัน โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นนา
ขั้นกิจกรรม ขั้นอภิปรายและขั้นสรุปและนาไปใช้ โดยใช้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อหัวข้อต่าง ๆ
2) ผู้วิจัยนาแบบทดสอบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม
3) ผู้วิจัยนาแบบวัดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างก่ อน
และหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาคือ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานในการเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการเขียน
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ภาษาอังกฤษ และความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ Dependent
Sample t-test ด้วยจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม
ก่อนอภิปรายกลุ่ม
หลังอภิปรายกลุ่ม
t
n
%
S.D. n %
S.D.
ระดับอ่อน
4 14.8 11.1 2.0 0 0.0 16.9 1.4
-14.060
ระดับพอใช้
10 37.0
0 0.0
ระดับปานกลาง
9 33.3
0 0.0
ระดับดี
4 14.8
2 7.4
ระดับดีมาก
0
0.0
25 92.6

P-Value
< 0.001

จากตารางที่ 1 ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษที่กาหนดจากระดับความสามารถจากองค์ประกอบ การ
ใช้คาศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ ความคล่องแคล่วในการสนทนา การแสดงความคิดเห็นและการพูดชักจูงโน้มน้าวใจ พบว่า
ก่อนเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ มากที่สุดจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 11.1 คะแนน และหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก มากที่สุดจานวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 92.6 มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากั บ 16.9 คะแนน จะเห็ น ได้ ว่ าหลั งจากผู้ เรีย นได้ รั บ การเรี ย น อภิ ป รายกลุ่ ม คะแนน
ความสามารถในการพูดสูงขึ้น 5.8 คะแนน ค่า t เป็น -14.060 และเมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.001)
ตารางที่ 2 ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม
ก่อนอภิปรายกลุ่ม
หลังอภิปรายกลุ่ม
t
n
%
S.D. n
%
S.D.
ระดับอ่อน
27 100.0 8.3 1.9 4 14.8 14.6 1.5
-19.441
ระดับพอใช้
0
0.0
7 25.9
ระดับปานกลาง
0
0.0
16 59.3
ระดับดี
0
0.0
0 0.0
ระดับดีมาก
0
0.0
0 0.0

P-Value
< 0.001

จากตารางที่ 2 ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษที่ กาหนดจากความชัดเจนในการแสดงออกทาง
ความรู้สึกนึกคิด ความถูกต้อง การรวบรวมรายละเอียด การเรียบเรียงความ ขอบเขตการสื่อสาร พบว่า ก่อนเรียนด้วย
การอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนทุกคนอยู่ในระดับอ่อน จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.3 คะแนน
และหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง มากที่สุดจานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.6 คะแนน จะเห็นได้ว่าหลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนอภิปรายกลุ่ม คะแนนความสามารถในการ
เขียนสูงขึ้น 6.3 คะแนน ค่า t เป็น -19.441 และเมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.001)
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ตารางที่ 3 ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุม่
ก่อนอภิปรายกลุ่ม
หลังอภิปรายกลุ่ม
t
P-Value
n
%
S.D. n %
S.D.
ไม่มีหรือระดับน้อย
2
7.4 27.3 6.4 5 18.5 21.8 7.3
3.151
0.004
ระดับปานกลาง
22 81.5
21 77.8
ระดับมาก
3 11.1
1 3.7
จากตารางที่ 3 พบว่าความวิตกกังวล ก่อนเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนมีความกั งวลอยู่ในระดับมาก
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.3 คะแนน และหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนอยู่ใน
ระดับมาก จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.8 คะแนน จะเห็นได้ว่าหลังจากผู้เรียนได้รับการ
เรียนอภิปรายกลุ่ม ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษลดลง 5.5 คะแนน ค่า t เป็น 3.151 และเมื่อทดสอบทาง
สถิติพบว่า ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P =0.004)

สรุปและวิจารณ์ผล
สรุปผลการศึกษา มีดังต่อไปนี้
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน พบว่า
ก่อ นเรียนด้ วยการอภิ ป รายกลุ่ม ผู้ เรีย นอยู่ ในระดับ พอใช้ มากที่ สุด จ านวน 10 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 37.0 มี ค ะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 11.1 คะแนน และหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก มากที่สุดจานวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.9 คะแนน คะแนนความสามารถในการพูดเพิ่มขึ้น 5.8 คะแนน และ
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(P < 0.001)
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน พบว่า
ก่อนเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่มผู้เรียนทุกคนอยู่ในระดับอ่อน จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
8.3 คะแนน และหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง มากที่สุดจานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
59.3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.6 คะแนน คะแนนความสามารถในการพูดเพิ่มขึ้น 6.3 คะแนน และเมื่อทดสอบทางสถิติ
พบว่า ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P < 0.001)
ความวิตกกังวลของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน พบว่า ความวิตกกังวลของ
ผู้เรียนก่อนเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่มมีความกังวลอยู่ในระดับมาก จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 27.3 คะแนน และหลังเรียนด้วยการอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.8 คะแนน ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษลดลง 5.5 คะแนน และเมื่อทดสอบทาง
สถิติพบว่า ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P =0.004)
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่ปรากฏว่า การใช้การอภิปรายกลุ่มส่งผลให้ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน
สูงขึ้นหลังจากการเรียนโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม เป็นไปตามสมมุ ติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการอภิปรายกลุ่ม ทาให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนหน้าที่และบทบาทต่าง ๆ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาความคิดเชิง
วิเคราะห์ของผู้เรียน ทาให้ข้อมูลที่ศึก ษาขยายกว้างขวาง ลึกและครอบคลุม ไปมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ ข องตนในระหว่า งที่ เข้ า ร่ว มการอภิ ป ราย คื อ ได้ แ สดงความคิ ด โต้ แ ย้ ง หรื อ สนั บ สนุ น เมื่ อ มี ค วามรู้นั้ น ๆ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา ชัยมีเขียว (2530) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และความสนใจต่อวิธีการสอนพูดของ
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นั ก เรีย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ส อนโดยใช้ ก ารอภิ ป รายกลุ่ ม การแสดงบทบาทสมมุ ติ และการสอนตามคู่ มื อ ครู
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการพูดและแบบสอบถามวัดความสนใจต่อวิธีการพูด ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
เรียนการพูดโดยการอภิปรายกลุม่ มีผลสัมฤทธิ์และความสนใจสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและการ
สอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไฮนส์ และ ซิสเตอร์
แนนซี่ (Hynes and Sister Nancy, 1970) ได้ทาการศึกษาความสนใจของนักเรียนต่อวิธีการสอน 3 แบบ คือ การสอน
เป็นกลุ่มใหญ่ (Large Group Instruction) การศึกษาอย่างอิสระ (Independent Study) และการเรียนแบบอภิปราย
กลุ่ ม (Group Discussion) โดยท าการทดลองสอนเรื่องสั้ น (Short Story) กั บ นั กเรีย นเกรด 7 จ านวน 60 คน ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในรัฐมินเนโซตา โดยนักเรียนจะเรียนแบบสอนเป็นกลุ่มใหญ่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 50
นาที เรียนอย่างอิสระ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที และเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียนแบบอภิปรายมาก
แม้แต่เด็กขี้อายก็ร่วมอภิปราย นักเรียนที่ไม่เห็นด้วยจะคัดค้าน ในกลุ่มเกิดบรรยากาศทางวิชาการ และนักเรียนได้เรียนรู้
จากกันและกัน นักเรียนถูกกระตุ้นให้คิดอย่างพินิจพิเคราะห์ และเถียงอย่างมีเหตุผล
ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้การอภิปรายกลุ่มที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้เรียนมี
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังได้รับการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เนื่องจาก การอภิปรายกลุ่มช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การวิเคราะห์ การคิดวิจารณ์ การคิดรวบยอด การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ อีกทั้งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรวบรวมและจัดลาดับความรูข้ องตนเองก่อนจะอภิปราย ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝน
การใช้ความคิดเชิงเหตุผลเปรียบเทียบและแยกแยะอย่างมีลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แบรี่ และ ฟรานซิส โจเซฟ
(Barry and Francis Joseph, 1985) พบว่า การใช้การอภิปรายกลุ่มก่อนการเขียนเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่มปี ระโยชน์
ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด และสามารถแต่งเรื่องราวต่าง ๆ โดยไม่มีความกังวลใจ ช่วยให้ผู้เรียนแต่งความได้ดี
ขึ้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ ฮาลเบิร์ต และ กัลเลย์ อี (Halbert and Gulley E., 1963) ได้รวบรวมความคิดเห็นของ
นักวิชาการเกี่ยวกับขนาดและผลของการใช้การอภิปรายกลุ่มต่อความสาเร็จในการทางาน พบว่า กลุ่มย่อยจะทาให้เกิด
การแลกเปลี่ ยนโต้ต อบความคิด รวบยอดซึ่ งกั นและกั นอย่างมีป ระสิท ธิผล นอกจากนี้ การศึ กษาผลของการใช้ก าร
อภิปรายกลุ่มในระหว่างการทดลองสอนจากการเขียนความเรียงภาษาไทยทั้งหมด 8 ครั้ง พบว่าการใช้การอภิปรายกลุ่ม
ส่งผลให้ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยสูงกว่าการใช้การเขียนแบบปกติเช่นกัน
ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า ผู้เรียนมีความวิตกกังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษลดลงหลังได้รับ การสอนโดยใช้ การอภิ ปรายกลุ่ม ซึ่งเป็ น ไปตามสมมุ ติฐานที่ ตั้งไว้ ทั้งนี้ เนื่ อ งจาก การ
อภิปรายกลุ่มช่วยสร้างทัศนคติด้านจิตใจที่สมบูรณ์ ช่วยลดความเครียดทางจิตใจลงได้และเพิ่มความสามารถในการเข้า
สังคม และน าไปสู่ ค วามเชื่อ มั่ น ในความคิ ด ของตนเองและความรู้สึ กของตนเอง สอดคล้ องกั บ ค ากล่ าวของ ทิ ศ นา
แขมมณี (2547) ที่กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมกลุ่ม มีการอภิปรายซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อน ๆเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทาให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นสบายใจ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข นอกจากนี้
มีความสัมพันธ์กับคากล่าวของ คลาก เลียวนาร์ด เอช และ เออร์วิ่ง สตารร์ (Clark, Leonard H. and Irving Starr,
1976) ที่กล่าวว่า การอภิปรายกลุ่มจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ทักษะสังคมและพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มและ
สังคมอันเป็นผลให้เกิดการรู้จักให้ และการเป็นผู้ยอมรับ ช่วยพัฒนาความไว้วางใจ ทาให้สามารถกาหนดทิศทางอันแน่ว
แน่ของตนเองได้ และช่วยทาให้ปลดปล่อยจากการเรียนที่น่าเบื่อมาเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้พลังที่มีอยู่ในตน
โดยการมีส่วนร่วมในการเรียน
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การนาไปใช้ประโยชน์
เป็นแนวทางในการใช้วิธีการอภิปรายกลุม่ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและ
เพื่อลดความวิตกกังวลในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการใช้วิธีการสอนแบบการอภิปรายกลุม่ ในการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในชัน้ เรียน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
และลดความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
ในขั้นนานั้น เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้เดิมและประสบการณ์การเรียนที่แตกต่างกัน ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การอภิปรายกลุม่ ในวิชาใด ๆ ในช่วงที่ผ่านมา และพบว่าผู้เรียนทั้งหมดไม่เคยร่วมกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม
ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น การให้ข้อมูลลักษณะการสอนแบบอภิปรายกลุ่มก่อนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ เรียนได้
เห็นลักษณะองค์รวมของกิ จกรรมการเรียนการสอนจะทาให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายและเห็นภาพขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
ก่อนที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้ปฏิบัติเองทั้งหมดในกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม
ในขั้นกิจกรรม ผู้สอนพบว่าผู้เรียนมีปัญหาในการตีความประโยคภาษาอังกฤษ ถึงแม้ผู้เรียนจะสามารถเปิด
พจนานุกรมเพื่อหาความหมายภาษาไทยประกอบคาศั พท์นั้น ๆ แต่เมื่อคาศัพท์อยู่ในลักษณะประโยคภาษาอังกฤษ
ผู้เรียนบางคนยังมีปัญหาเรื่องการเข้าใจความหมายของคาศัพท์จากบริบทที่แตกต่างกันและตีความประโยคภาษาอังกฤษ
ผิดความหมายที่ควรจะเป็น ดังนั้นผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรียนเข้าใจคาศัพท์และสามารถที่นาคาศัพท์มาแต่งประโยคใน
งานเขี ย นและใช้ ในการพู ด อภิ ป รายได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอย่ างถู ก ต้ อ งและ
คล่องแคล่ว
ในขั้ น อภิ ป รายนั้ น ผู้ เรีย นมี ลั ก ษณะพื้ น ฐานการใช้ ภ าษาอั งกฤษที่ ต่ า งกั น ส าหรับ ผู้ ที่ มี พื้ น ฐานการใช้
ภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้ ก็จะสามารถประยุกต์ใช้คาศัพท์และโครงสร้างทางภาษาที่ได้เรียนมาจาก
ขั้นนาและขั้นกิจกรรมมาใช้ในขั้นอภิปรายได้ดี และสาหรับผู้เรียนบางคนซึ่งมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษระดับอ่อนผู้สอน
ควรจะมีการกระตุ้นการใช้ภาษาโดยการให้แรงจูงใจด้วยการชื่นชมให้กาลังใจเพื่อให้ผู้เรีย นเกิดความมุ่งมั่นและแรงใจใน
การร่วมกิจกรรม เนื่องจากการอภิปรายกลุ่ม ผู้เรียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและทุกคนมีความสาคัญที่จะทาให้
กิจกรรมกลุ่มสามารถดาเนินไปได้ด้วยดีและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน
ในขั้นอภิปรายนั้น จะสังเกตเห็นว่ามีผู้เรียนบางคนยั งใช้ภาษาไทยในการปรึกษาเพื่อนในกลุ่มและบางครั้ง
จะพูดภาษาไทยในการพูดอภิปรายในบางประโยคที่ผู้เรียนไม่สามารถเรียบเรียงคาพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษตามความ
ต้องการที่จะสื่อสาร ผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือดังกล่าว บอกกล่าวแนะนาการใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนติดขัด
และต้องการสื่อสารเพื่อให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้สมบูรณ์ที่สุด
การอภิปรายกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดโดยผ่านการพูดและการเขียน
ดังนั้น ผู้เรียนควรปลูกฝังการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีเหตุผลให้กั บผู้เรียน นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่สมบูรณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกความเป็นสังคมประชาธิปไตยและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดีเช่นกัน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรอื่ น ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการสอนโดยใช้ ก ารอ ภิ ป รายกลุ่ ม
นอกเหนือไปจากความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและความวิตกกังวล เช่น ความสามารถในการอ่าน
ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้ ควรมีการนาเอาการ
อภิปรายกลุ่มไปใช้กับวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี อีกทั้งควรหาหัวข้อที่กาลังเป็น
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ประเด็นทางสังคมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา และตระหนักถึงความสาคัญของ
ประเด็นนั้น ๆ เพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองของชาติที่ดีต่อไป
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