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บทคัดย่อภาษาไทย 

57254403 : การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค้าส้าคัญ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, การฟังภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ, การจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 

นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนหนองกุงศาลา
น้้าเท่ียงวิทยากร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล 

  
การวิ จัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์  1) เพื่ อ ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้ านการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้
ผ่านพอดคาสต์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนอง
กุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) จ้านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ระยะเวลาในการทดลอง 4 
สัปดาห์ 8 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) พอดคาสต์ (Podcast) 2) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ 4) แบบสอบถาม
วัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัย พบว่า 

1) ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอด
คาสต์ของนักเรียน  คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ี .05 

2) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการ
เรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ หลังการทดลอง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57254403 : Major (ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 
Keyword : A development of English Listening Comprehension Achievement, English 
Listening Comprehension, Podcast 

MISS RUETHAIRAT SRIPHUANGMALAI : DEVELOPMENT OF ENGLISH LISTENING 
COMPREHENSION ACHIEVEMENT USING PODCAST FOR  PRATHOMSUKSA SIX  STUDENTS 
AT NONGKUNGSALANUMTIANGWITTAYAKORN SCHOOL THESIS ADVISOR :  PATTEERA 
THIENPERMPOOL, Ph.D. 

The purposes of this research were to: 1) develop English listening 
comprehension achievement using Podcast for Prathomsuksa six students, and   
2) study opinion towards development of English listening comprehension using 
Podcast for Prathomsuksa six students. The samples used in the study consisted of 30 
Prathomsuksa six students in the first semester of the 2018 academic year 
of Nongkungsalanumtiangwittayakorn school, selected by Simple Random Sampling. 
The experiment took 8 hours in four weeks. The instruments used in the study were: 
1) Podcast, 2) lesson plans, 3) English listening comprehension achievement test, and 
4) questionnaires on opinion towards English listening comprehension using Podcast. 
The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test for dependent 
samples. 

The results of the study indicated that: 

1. The students' English listening comprehension achievement using 
Podcast after the experiment was significantly increased higher than before the 
experiment at the .05 level. 

 2. The students' opinion towards the development of English listening 
comprehension using Podcast after the experiment was at a high level. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ส้าเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งในการให้ค้าปรึกษา 
ค้าแนะน้าในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ให้ส้าเร็จจาก อาจารย์ 
ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาพร ฉายะรถี และ ดร. พิทักษ์ สุพรรโณภาพ 
ประธานตรวจสอบการค้นคว้าอิสระและผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบ  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบ
ขอบพระคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ ผู้อ้านวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียง
วิทยากร คณะครูและนักเรียน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ และความสะดวกในการทดลองและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการท้าวิจัยเป็นอย่างดี  ขอขอบพระคุณ นางสาวภารญา กิจหิรัญ ครูโรงเรียนเทศบาล
บ้านตะเกียบ (ไกรลาศวิทยาทาน) นางสาวกาญจนา ชอบกลาง ครูโรงเรียนหัวหิน และ นางสาวบุญชู 
ไชยบาลยุทธ ครูโรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญท่ีให้ความกรุณาตรวจสอบ
เครื่องมือ ตลอดจนให้ค้าแนะน้าแนวทาง และให้ก้าลังใจในการท้าการวิจัยเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณ
เจ้าของผลงานวิจัย หนังสือและเอกสาร ท่ีผู้วิจัยได้น้าข้อมูลและความรู้ประกอบการอ้างอิงในการ
ท้าการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ให้ประสบความส้าเร็จ สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้ความ
ปรารถนาดี คอยให้ก้าลังใจท่ีดี เอาใจใส่ และอ้านวยความสะดวกเสมอมา ตลอดถึงทุกท่านท่ีให้ก้าลังใจ  
ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานวิจัย ท้าให้ผู้วิจัยประสบความส้าเร็จในการศึกษาได้ด้วยดี 

  
  

ฤทัยรัตน์  ศรีพวงมาลัย 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

  กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้  

มีการใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายในการแสวงหาความรู้ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นทักษะท่ีส้าคัญแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 และเป็นเครื่องมือท่ีส้าคัญในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากลท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายมากท่ีสุดภาษาหนึ่ง  โดยท่ีองค์ความรู้ท่ีส้าคัญของโลกส่วนใหญ่

ถูกบันทึกและเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ จึงมีความจ้าเป็นท่ีจะต้องจัดให้มีการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์

ความรู้และก้าวทันโลก ในปัจจุบันประเทศไทยจ้าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลเพื่อเป็น

ก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า  ก้าวทันต่อกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่เสรีประชาคมอาเซียนท่ีก้าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ส่ือสาร

ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน นั่นหมายถึงผู้ท่ีสามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบทุกทาง  

ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวันของคนไทยมากขึ้น ดังนั้นการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้จึงเป็นเรื่อง

ส้าคัญยิ่ง โดยเฉพาะครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษามากท่ีสุด  

โดยเริ่มจากการสอนทักษะการฟัง ตามด้วยการพูด  การอ่าน  และการเขียน ตามล้าดับ โดยมีการ

สอนไวยากรณ์แทรกไว้ทุกทักษะ (สถาบันภาษาอังกฤษ  ส้านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558) ดังนัน้ 

การจัดการเรียนการสอนจึงควรเป็นการสอนเพื่อการส่ือสารอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าทักษะการฟังถือ

ว่าเป็นทักษะแรกท่ีผู้เรียนควรให้ความส้าคัญ การฟังเป็นทักษะท่ีส้าคัญของการเรียนภาษา ผู้เรียนจะ

ได้รับข้อมูล ความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการเรียนภาษา เมื่อผู้เรียนได้รับข้อมูลจากการฟัง จากนั้นผู้เรียน

สามารถเริ่มต้นทักษะการพูดเป็นล้าดับข้ันต่อไป (Nation & Newton, 2008)  

 ทักษะการฟังเป็นทักษะแรกที่ผู้เรียนได้ยิน เกิดการเรียนรู้ และเห็นคุณค่าของการฟัง โดยเริ่ม

จากการเรียนรู้ค้าศัพท์  การออกเสียง  ส้าเนียงการพูด และฟังเพื่อความเข้าใจ  ซึ่งทักษะการฟังเพื่อ

ความเข้าใจถือว่าเป็นทักษะท่ีส้าคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การฟังช่วย

พัฒนาการออกเสียง ยิ่งฟังมากและเข้าใจภาษาพูดมากเท่าไร การฟังก็จะช่วยพัฒนา ส้าเนียง การเน้น
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ค้าท่ีเช่ือมประโยคหรือค้าเข้าด้วยกันทักษะการส่ือสารท่ีดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพูดอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับ

ประสิทธิภาพของการฟังท่ีดีด้วย  นอกจากนั้น ทักษะการฟังยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการพูด อ่าน และเขียน ตามล้าดับ  (Harmer, 2007)  และการฟังเป็นปัจจัย

ส้าคัญอันดับแรกของ “หัวใจนักปราชญ์”  ได้แก่   สุ. (สุต)  คือ  การฟัง   จิ. (จินตนา) คือ  การคิด  

ปุ. (ปุจฉา)  คือ  การถาม  ลิ. (ลิขิต)  คือ การเขียน   ดังนั้นผู้ท่ีฟังมากจะเป็นผู้ท่ีรู้มาก และเป็นผู้มี

โอกาสได้รับประโยชน์จากการฟังมาก  การฟังเรื่องราวต่าง  ๆ ผู้ฟังย่อมได้รับประโยชน์มากน้อย

แตกต่างกัน ได้รับฟังในเรื่องท่ียังไม่เคยฟัง  หรือบางครั้งอาจได้รับฟังเรื่องท่ีเคยฟังมาแล้ว ก็อาจได้

รายละเอียดเพิ่มเติมท้าให้มีความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้น ได้รับความรู้  ความคิด  และความเข้าใจ 

สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้  มีจินตนาการกว้างไกล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

อาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี มีนิสัยใคร่รู้  อยากฟังเรื่องราวท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป ได้รับคุณค่า

ทางจริยธรรม  ได้รับความบันเทิง  การเป็นผู้ฟังท่ีดีจะได้รับความนิยมชมชอบจากคู่สนทนา  สร้าง

บรรยากาศความเป็นมิตร  ท้าให้เกิดความเข้าใจ  การยอมรับ และเห็นใจซึ่งกันและกัน  การฟังเป็น

ส่วนส้าคัญของการคิดและการพูด  ผู้ท่ีมีความสามารถในการฟังย่อมช่วยให้การคิด  และการพูดมี

ประสิทธิภาพตามไปด้วย (อภิญญา อนุกูล, 2552) เช่นสอดคล้องกับ (Vandergrift, 2016) จาก

การศึกษาค้นคว้างานวิจัย พบว่า ผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ใช้ทักษะการฟังร้อยละ 40 – 50% ทักษะการพูด

ร้อยละ 25 – 30% ทักษะการอ่านร้อยละ 11 – 16% และทักษะการเขียนร้อยละ 9% เท่านั้น จะเห็น

ได้ว่า ทักษะการฟังเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าผู้เรียนขาดทักษะการฟังผู้เรียน

จะไม่สามารถใ ช้ภาษาอั งกฤษในการ ส่ือสารไ ด้อย่ างมีประ สิทธิภา พ (Nunan,  1997 ) 

 การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 นั้น บทบาทของครูไม่ได้ท้าหน้าท่ีในการสอนหรือจัด

กิจกรรมในห้องเรียนเท่านั้น แต่ครูต้องบูรณาการและจัดการเรียนการสอนเพื่ออ้านวยความสะดวก ให้

ค้าแนะน้าเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า เรียนรู้ ลงมือท้า แก้ปัญหา คิด วิเคราะห์ และประเมินความก้าวหน้า

ได้ด้วยตนเองเพื่อน้าความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองและทักษะในการด้ารงชีวิตในอนาคตต่อไป  (วิจารณ์ 

พานิช, 2015) การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมีส่วนส้าคัญมากในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็น

เครื่องมือท่ีส้าคัญส้าหรับครูผู้สอนเพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีส่ิงท่ีเรา

ค้านึงถึง คือ เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบท่ีส้าคัญและกลมกลืนในชีวิตประจ้าวันของทุกคน ส้าหรับ

วงการศึกษานั้น ครูควรค้านึงถึงการจัดท้าหลักสูตรท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนและเป็น

เครื่องมือท่ีส้าคัญในการน้าไปปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Eady & Lockyer, 2013) 
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ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการฟังให้มี

ประสิทธิภาพนั้น เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตจึงมีส่วนส้าคัญและจ้าเป็นส้าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 การใช้พอดคาสต์ (Podcast) ในการเรียนรู้ทักษะการฟังนั้นก้าลังเป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยม

มากขึ้นทุกวันเพราะเป็นเทคโนโลยี ท่ีใช้งานง่ายและสะดวก (Jordan, 2007) Podcast หรือ 

Podcasting คือ เทคโนโลยีตัวใหม่ท่ีทันสมัยซึ่งมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนภาษา ความหมาย

ของค้าว่า Podcast สามารถแบ่งออกเป็น 2 ค้า คือ เป็นช่ือของเครื่องเล่นเพลง MP3 ท่ีมีช่ือเสียงท่ีรู้จัก

กันว่า iPod และอีกค้าหนึ่ง คือ ค้าว่า Broadcast   พอดคาสต์เป็นได้ท้ังไฟล์ออดิโอและไฟล์วิดีโอใน

อินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระ และสามารถฟังในเครื่อง

คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นพกพาท่ีรองรับไฟล์ MP3  เมื่อพอดคาสต์ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องเล่น MP3 

แบบพกพา ผู้ใช้งานสามารถฟังได้โดยง่ายทุกสถานท่ี และทุกเวลาท่ีต้องการฟังขึ้นอยู่กับความสะดวก

ของผู้ใช้งาน และส้าหรับผู้เรียนนั้น ผู้เรียนสามารถเลือกฟังพอดคาสต์ได้ตามประเภท ความสนใจและ

เหมาะสมกับระดับการฟังของตนเอง ซึ่งสามารถฟังพอดคาสต์ได้ท้ังในรูปแบบเสียง วิดีโอ ภาพและ

เสียง และพอดคาสต์เป็นส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาเป็นอย่างมาก (Bennett & O'Brien, 1994) 

แบ่งประเภทของพอดคาสต์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (1) Audio only  เป็นพอดคาสต์ท่ีใช้เสียงอย่าง

เดียวเหมือนกับรายการวิทยุ อยู่ในรูปแบบ MP3 สามารถฟังได้ท้ังในเครื่อง PCs และ MACs และ

สามารถฟังได้โดยใช้เครื่องเล่น MP3  พอดคาสต์ประเภทนี้เป็นท่ีรู้จักเป็นอย่างมากเพราะเป็นพอด

คาสต์ท่ีสร้างง่ายและเป็นส่ือท่ีใช้ไฟล์ขนาดเล็ก (2) Audio and still images เป็นพอดคาสต์ท่ีใช้ในวง

การศึกษา เช่น ใช้ท้างานร่วมกับ PowerPoint และ Keynote ซึ่งท้างานกับไฟล์เสียง เป็นโปรแกรมท่ี

ใช้ส้าหรับน้าเสนองาน  ข้อดีของพอดคาสต์ประเภทนี้ คือ ด้วยไฟล์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าวิดีโอจึงท้าให้

สามารถแบ่งเป็นไฟล์ออกเป็นตอนๆ ได้ ดังนั้น ผู้ฟังสามารถข้ามตอนไปดูสไลด์ท่ีตนเองต้องการ ผ่าน

พอดคาสต์ประเภทนี้ได้โดยสะดวก (3) Video พอดคาสต์ประเภทนี้เน้นการใช้วิดีโอ รูปแบบการ

น้าเสนอส่ือเหมือนกับรายการโทรทัศน์ โดยใช้ไฟล์ขนาดใหญ่ และสามารถเล่นไฟล์ได้ท้ังในเครื่อง 

MACs และ PCs 

 พอดคาสต์จึงมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษา โดยเฉพาะการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือใน

การฟังภาษาอังกฤษซึ่งสอดคล้องกับการฟังอย่างกว้างขวางเพราะช่วยพัฒนาทักษะการฟังให้มี

ประสิทธิภาพได้ทุกท่ี ทุกเวลา ซึ่งผู้เรียนจะประสบความส้าเร็จในการฟังมากเพียงไรขึ้นอยู่กับการ

เลือกใช้ส่ือการฟัง และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

ท้ังนี้ การฟังอย่างกว้างขวางกระตุ้นให้ผู้เรียนฟังเพื่อเน้นทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจกับส่ือหรือ
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อุปกรณ์ท่ีผู้เรียนมีและสามารถฟังได้ทุกเวลา  การฟังอย่างกว้างขวางจ้าเป็นต่อการพัฒนาการฟังไปสู่

ทักษะทางภาษาด้านอื่นๆ เป็นแนวทางท่ีช่วยพัฒนาทักษะการฟังให้ดีขึ้น ก่อนจะพัฒนากระบวนการ

ทักษะการฟังให้ประสบความส้าเร็จ เราจ้าเป็นต้องรู้ว่าการเรียนภาษาต้องเรียนไวยากรณ์ทางภาษา

และค้าศัพท์ และต้องตระหนักว่าจะน้าไวยากรณ์และค้าศัพท์สร้างเป็นข้อความท่ีใช้ในการส่ือสาร

อย่างไร ส่ิงท่ีส้าคัญในการส่ือสาร คือ การอ่านและฟังภาษาให้เข้าใจ  ดังนั้น การจะพัฒนาทักษะการ

ฟังให้ประสบความส้าเร็จ คือ ต้องรู้ระดับการฟังของตนเอง และเข้าใจในส่ิงท่ีฟังตามระดับของการฟัง 

ผู้ฟังท่ีอยู่ในระดับเริ่มต้น ควรจะฟังข้อความหรือไวยากรณ์พื้นฐานก่อน ผู้ฟังระดับปานกลาง ควรเลือก

ฟังข้อความท่ีมีวงค้าศัพท์ท่ีคุ้นเคย ค่อนข้างง่าย  ดังนั้น ส่ิงท่ีส้าคัญส้าหรับการฟังอย่างกว้างขวาง คือ 

“ความยาก” ข้อความบางข้อความอาจง่ายส้าหรับบางคน แต่ข้อความเดียวกันนี้อาจจะฟังยากส้าหรับ

คนอื่น ดังนั้น ระดับความสามารถในการฟังแต่ละระดับขึ้นอยู่กับการฟังประโยคว่ายากง่ายเพียงใด  

(Renandya & Farrell, 2010) 

 ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในไทยนั้นหลังจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต (O-net) 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ้าปีการศึกษา 2558 พบว่า วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนน

เฉล่ียต้่าสุด 24.98 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่ได้รับการ

พัฒนาขึ้นเลย และยังเป็นวิชาท่ีได้คะแนนต้่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนวิชาอื่น ซึ่งเป็นปัญหาท่ี

ครูผู้สอนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งหาทางแก้ไข  

 กระบวนการเรียนการสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษนั้น พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่พบปัญหาใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีให้ความส้าคัญเฉพาะ การเรียนไวยากรณ์ ทักษะการ

อ่าน และค้าศัพท์ มากกว่าทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทักษะอื่น ทักษะการฟังและทักษะการพูดไม่

มีความส้าคัญในหนังสือเรียนหรือหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและครูผู้สอน

ไม่ให้ความส้าคัญในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการฟัง ครูหลายคนเช่ือว่าทักษะการ

ฟังเป็นทักษะท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้หรือพัฒนาได้เองตามธรรมชาติในระบบการเรียนรู้ภาษา  

(Hamouda, 2013) ท้ังนี้ กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนผู้สอนมีการทดสอบทักษะการฟังแก่

ผู้เรียนแต่ไม่สอนทักษะการฟังให้แก่ผู้เรียน ในขณะท่ีผู้เรียนเองได้ใช้ทักษะการฟังในห้องเรียนแต่ไม่ใช่

การฟังเพื่อความเข้าใจ (Glisan, 1985) 
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 ทักษะการฟังของผู้เรียนเองท่ีพบว่ามีปัญหา  คือ  (1) มีปัญหาเรื่องการฟังเสียงของเจ้าของ

ภาษา (2) ผู้เรียนต้องเข้าใจทุกค้าซึ่งจะส่งผลถึงการฟังเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนและรู้สึกเป็นกังวลต่อ

การฟัง (3) ผู้เรียนไม่เข้าใจการฟังท่ีมีระดับการออกเสียงเร็วเกินไป (4) ผู้เรียนต้องฟังมากกว่าหนึ่งครั้ง

เพื่อท้าความเข้าใจในการฟัง (5) ผู้เรียนรู้สึกท้อใจในการฟังเพราะไม่มีความผ่อนคลายในการฟัง และ

ต้องท้าความเข้าใจทุกค้าท่ีได้ฟัง (6) ผู้เรียนรู้สึกเหนื่อย ท้อใจในการฟังเมื่อได้ฟังบทฟังท่ียาวเกินไป

และขาดความสนใจหรือความต้ังใจในการฟังต่อ (Ur, 1984) ฉะนั้น ส่วนใหญ่ผู้เรียนจึงคิดว่าสาเหตุท่ี

ท้าให้ฟังไม่เข้าใจเพราะระดับการออกเสียง แต่ท่ีจริงแล้วปัญหาในเรื่องการฟังมีปัญหามาจากหลาย

สาเหตุ เช่น การออกเสียง ส้าเนียงการออกเสียงท่ีแตกต่างกัน โครงสร้างของประโยค และความรู้ภูมิ

หลัง นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องตระหนักว่าผู้เรียนประสบปัญหาด้านการฟังเพราะขาดการฝึกฝนทักษะ

การฟัง ไม่มีแรงจูงใจ และขาดกลยุทธ์ในการฟัง (Hasan, 2000) วิธีการแก้ไขและพัฒนาทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษนั้น ผู้เรียนควรพยายามใช้ภาษาต่างประเทศให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท้าได้ โดยเฉพาะการฟัง

จงหาโอกาสฟังให้มาก โดยฟังจากวิทยุ ทีวี วิดีโอ ภาพยนตร์  ในสมัยนี้ภาษาอังกฤษแพร่หลายมาก ถ้า

จะหาโอกาสฟังจริง ๆ ย่อมไม่ยากนัก ในตอนต้นเราอาจจะฟังไม่เข้าใจ แต่เมื่อได้หัดบ่อย ๆ เข้า เราจะ

ฟังเข้าใจเพิ่มขึ้นมาเอง (ธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์, 2538) และในกระบวนการเรียนการสอนครูผู้สอน

ควรท้าให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวา และมีความน่าสนใจ โดยใช้ส่ือการสอนท่ีน่าสนใจและหลากหลาย เช่น 

ฟังเพลงภาษาอังกฤษ บทสนทนาท่ีน่าสนใจจากภาพยนตร์ เพื่อจูงใจผู้เรียนให้มีความสนใจใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ง่ายผู้เรียนจะให้ความสนใจ ตรงกันข้ามกับ

กิจกรรมท่ีผู้เรียนรู้สึกว่ายากผู้เรียนจะไม่ให้ความสนใจเลย (Yorkey, 1982) ท้ังนี้ ครูผู้สอนควรฝึกผู้เรียน

ให้ฟังอย่างกว้างขวางหรือฟังในช่วงเวลาว่างนอกจากการฟังในห้องเรียนอย่า งเดียว เช่น การดู

โทรทัศน์หรือวิดีโอภาษาอังกฤษ ฟังวิทยุ หรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฟังส้าเนียงการ

พูดของเจ้าของภาษาท่ีแตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม (Islam, 

2012) 

 การใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ใช้งานได้ง่ายและสะดวกท้ังผู้สอนและผู้เรียนจะท้าให้

ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองและพัฒนาการใช้ส่ือการเรียนให้ทันสมัย ทันโลก 

ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ครูผู้สอนเองก็จะมีโอกาสในการใช้ส่ือเทคโนโลยีเหล่านี้น้าเสนอวิธีการเรียนรู้

ด้วยตนเองแก่ผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและพัฒนาเทคนิค กลยุทธ์

ในการสอน สามารถน้าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

ห้องเรียน และพัฒนาการปรับใช้ส่ือการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ใน
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ศตวรรษท่ี 21 นั้น บทบาทของครูผู้สอนไม่ใช่แค่สอนนักเรียนอย่างเดียว แต่ครูผู้สอน คือ คนท่ีจะคอย

ช่วยเหลือ ช้ีแนะแนวทางการเรียนการสอน วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

เพิ่มพูนความรู้ รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนใน

ระดับสูงต่อไปซึ่งจากงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า  (Rokni & Ataee, 2014) ได้ศึกษาผลของการใช้

ภาพยนตร์ท่ีมีค้าบรรยายภาษาอังกฤษในการการพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาท่ี

เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาอิหร่านระดับกลาง 

จ้านวน 45 คน จากมหาวิทยาลัย Golestan ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีใช้ภาพยนตร์ท่ีมีค้าบรรยาย

ภาษาอังกฤษ และ กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช้ภาพยนตร์ท่ีมีค้าบรรยายภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า การ

ชมภาพยนตร์ท่ีมีค้าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเป็นวิธีการท่ีดีในการช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะการฟัง

เพื่อความเข้าใจเมื่อเปรียบเทียบกับการชมภาพยนตร์ท่ีไม่มีค้าบรรยายภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ (Shiri, 2015) ได้ศึกษาผลของการใช้แอพลิเคช่ันพอดคาสต์เป็นกลวิธีในการสร้าง

แรงจูงใจในการฟังและเป็นส่ือการสอนนักศึกษาชาวอิหร่านท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองท่ีมีผล

ต่อทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา จ้านวน 34 คน ซึ่งมีระดับความสามารถ

ทางภาษาระดับเดียวกัน ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีได้รับการ

ทดลองซึ่งได้รับการฟังด้วยพอดคาสต์ และกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการเรียนการสอนแบบปกติ  ผลจาก

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนด้วยพอดคาสต์ระดับความสามารถในการท้า

แบบทดสอบการฟังเพื่อความเข้าใจดีกว่ากลุ่มปกติ สามารถพัฒนาระดับความสามารถในการฟังให้มี

ประสิทธิภาพ และมีแรงจูงใจท่ีดีในการฟังด้วยพอดคาสต์   

 ส้าหรับงานวิจัยในประเทศไทย ได้มีผู้วิจัยสนใจศึกษาการใช้ส่ือเทคโนโลยีพอดคาสต์เพื่อ

พัฒนาทักษะการฟังและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนส้าหรับครู  (เฉลิมพล โกญจนพันธ์, 2553) ศึกษา

ระบบการศึกษาออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีพอดคาสต้ิง มีวัตถุประสงค์ในการจัดท้าต้นแบบการศึกษา

ออนไลน์ของคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยสร้างระบบการจัดการ

ฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ส้าหรับครูผู้สอนในการสร้างรายวิชาและเก็บส่ือประกอบการ

สอนต่าง ๆ ในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อเผยแพร่ส่ือการสอนให้กับผู้เรียนในการติดตามการเคล่ือนไหว

ของส่ือการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ผลจากการศึกษาค้นคว้าท้าให้คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเพิ่มช่องทางและรูปแบบในการเผยแพร่ส่ือการสอนต่าง ๆ ได้มาก

ขึ้น ผู้เรียนมีความสะดวกในการติดตามส่ือการสอน จากผู้สอนท่ีมีการเผยแพร่ส่ือการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง ทุกท่ี ทุกเวลา และผู้เรียนนั้นสามารถทบทวนบทเรียนซ้้า ๆ ได้ไม่จ้ากัด  ท้าให้ผู้เรียนมีผล
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การเรียนท่ีดีขึ้นได้ รวมถึงเป็นแหล่งการแลกเปล่ียนความรู้ได้เป็นอย่างดี   และงานวิจัยของ (เกษม ยัง

นิ่ง, 2555)  ได้ศึกษาการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ  และเพื่อส้ารวจ

ความพึงพอใจและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ต่อการใช้พอด

คาสต์เป็นส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล ท่ีเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จ้านวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่า ถึงแม้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้สึกใน

เชิงบวกต่อการใช้พอดคาสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องท่ีฟัง

ได้ท้ังหมด   

 จากตัวอย่างงานวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วย

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางภาษา และทักษะการฟังได้ดีเพราะส่ือท่ีดี  ส่ือท่ีน่าสนใจสามารถ

สร้างแรงจูงใจท่ีดีต่อการเรียนแก่ผู้เรียน และท้าให้ผู้เรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน

มากขึ้น และสามารถพัฒนาทักษะการฟังให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งการเรียนการสอนจะประสบ

ความส้าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมเรียนการสอนของผู้สอนและวิธีการเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอน

ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ เพราะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าพอดคาสต์เป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

ใช้งานได้สะดวก เหมาะส้าหรับผู้เรียนท่ีปัจจุบันนี้ ส่ือ เทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าถึง

ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เลือกสรรส่ือการฟัง ฝึกทักษะการฟังอย่าง

กว้างขวางของตนเองได้ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่จ้ากัดแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้เรียนยัง

มีโอกาสได้ฟังภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาหรือจากครูผู้สอนโดยตรง  และเป็นส่ือท่ีผู้เรียนสามารถ

น้าไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันของผู้เรียนได้ สร้างแรงจูงใจและทัศนคติในการฝึกทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และผู้เรียนยังสามารถน้าส่ือพอดคาสต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระดับการฟังใน

ระดับสูงของตนเองต่อไปได้ในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน

พอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร   
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 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ ผ่าน

พอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร 

 

ค าถามในการวิจัย 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร  หลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนหรือไม่ 

 2. ความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร หลังเรียนอยู่ใน

ระดับใด 

 

สมมติฐานในการวิจัย  

 1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์   

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 

 2. ความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร หลังเรียนอยู่ใน

ระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้ามีดังนี้ 

 1. ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร 

อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 2 ห้องเรียน รวมเป็น 50 คน  

 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียง

วิทยากร อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  จ้านวน 

1 ห้องเรียน จ้านวน 30 คน  
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 3. ระยะเวลา ด้าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง  

4 สัปดาห์ 8 ช่ัวโมง โดยท้าการทดสอบก่อนการทดลองและทดสอบหลังการทดลอง จ้านวน 2 ช่ัวโมง  

และใช้เวลาในการทดลอง จ้านวน 6 ช่ัวโมง 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่  

  2.1 ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน

พอดคาสต์ 

  2.2 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผลสัมฤทธิ์ ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Listening Comprehension) 

หมายถึงคะแนนซึ่งแสดงถึงความสามารถในในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีวัดได้จาก

การท้าแบบทดสอบวัดผลการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ซึ่งเป็นการฟังภาษาอังกฤษท่ีน้าส่ิงท่ีได้ยิน

มาท้าความเข้าใจ ฟังด้วยความต้ังใจ และสามารถตอบสนองสารหรือส่ิงท่ีผู้อื่นส่ือความมาสู่เราได้อย่าง

ถูกต้อง ซึ่งถือว่าเป็นทักษะท่ีเน้นกระบวนการท่ีต้องใช้ความเข้าใจในการเรียนภาษาศาสตร์ โครงสร้าง

ไวยากรณ์ทางภาษา นอกเหนือจากนั้นต้องศึกษาเกี่ยวกับบริบทและสถานการณ์ของการฟังนั้นด้วย 

2. พอดคาสต์ (Podcast) หมายถึง ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสะดวกสบายท่ีใช้ฟังกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องเล่นเพลง MP3 สามารถใช้ฟังกับอุปกรณ์พกพาได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

และผู้ใช้สามารถเลือกใช้พอดคาสต์ได้หลายประเภทท้ังภาพ เสียง และวิดีโอ จากรายการวิทยุ ละคร 

- การจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์
ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
หนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร 
จังหวัดมหาสารคาม 

- ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

- ความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 



  

 

10 

ท่ีแบ่งเป็นตอนๆและสามารถฟังเวลาว่างแบบ Off-line ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจ

ของผู้ใช้เพื่อน้ามาปรับใช้ต่อกระบวนการเรียนการสอน และในด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อีกท้ังยังสามารถเลือกฟังพอดคาสต์เพื่อความบันเทิงได้อีกด้วย  

 3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ้านวน 50 คน โรงเรียนหนองกุง

ศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ16101) 

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

 ส าหรับครูผู้สอน 

1. เป็นแนวทางให้แก่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และเลือกส่ือ

การเรียนการสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับระดับความสามารถของ

ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

2. ครูผู้สอนได้ปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์ในการสอน เลือกสรรส่ือเทคโนโลยีท่ีดี น่าสนใจและ

ทันสมัย ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีต้องปรับให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมในปัจจุบัน 

 ส าหรับผู้เรียน 

1. เป็นแนวทางในการใช้ส่ือการฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษของตนเอง 
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ผ่านพอดคาสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร ผู้วิจัยได้

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผลการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย

ต่าง ๆ สรุปสาระส้าคัญโดยน้าเสนอจ้าแนกตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551 

 1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551 

 1.2 ค้าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 

หนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร 

2. การฟัง 

 2.1 ความหมายของการฟัง 

 2.2 ความส้าคัญของการฟัง 

 2.3 ประเภทของการฟัง 

 2.4 ล้าดับข้ันของการฟัง 

 2.5 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

  2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

  2.5.2 กระบวนการในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

  2.5.3 แนวทางในการสอนการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

  2.5.4 กิจกรรมท่ีใช้ในการสอนการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

  2.5.5 การวัดและประเมินผลการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

3. พอดคาสต์ (Podcast) 

 3.1 ความหมายของพอดคาสต์ 

 3.2 ประเภทของพอดคาสต์ 
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 3.3 การใช้พอดคาสต์ในการเรียนการสอน 

 3.4 ประโยชน์ของพอดคาสต์ 

4. ความคิดเห็น 

 4.1 ความหมายของความคิดเห็น 

 4.2 ลักษณะของความคิดเห็น 

 4.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 

 4.4 การวัดความคิดเห็น 

5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  5.1.1 งานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

  5.1.2 งานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับพอดคาสต์ (Podcast) 

  5.1.3 งานวิจัยในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น 

 5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

  5.2.1 งานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

  5.2.2 งานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับพอดคาสต์ (Podcast) 

  5.2.3 งานวิจัยต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551  

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ  

   พร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2    มีทักษะในการส่ือสารทางภาษาเพื่อการแลกเปล่ียน 

   ข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็น 

    อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3    น้าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ 

                      ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  โดยการพูดและการเขียน 

สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษาท่ีทีผลกับวัฒนธรรมของ 

                       เจ้าของภาษา และน้าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2    เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา 

และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน้ามาใช้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1    ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับ 

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และเป็นพื้นฐานในการ 

                      พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1    ใช้ภาษาต่างประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2    ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานใน 

                      การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 

                      แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 



  

 

14 

จากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ข้างต้นดังกล่าวสอดคล้องกับตัวช้ีวัดซึ่งวัดทักษะการฟัง 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังต่อไปนี้  

 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

1. (ต 1.1 ป.6/1) ปฏิบัติตามค้าส่ัง ค้าขอร้อง และค้าแนะน้าท่ีฟังและอ่าน 

2. (ต 1.1 ป.6/4) บอกใจความส้าคัญและตอบค้าถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนานิทาน

ง่าย  ๆ  และเรื่องเล่า 

มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ  โดย

การพูดและการเขียน 

1. (ต 1.3 ป.6/2) เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ  ตามท่ีฟังหรือ

อ่าน 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก้าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส้าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งข้อมูล  สามารถใช้ภาษาใน

การส่ือถึงความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตัวเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร

และประสบการณ์ท่ีจะน้าน้าไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคม อีกท้ังสามารถเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหา

ความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารโดยใช้เหตุผลและความถูกต้อง และเลือกใช้

วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค้านึงถึงผลกระทบต่อตัวเองและสังคม 

 2.  ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถในการเกิดความรู้และน้าไปใช้ในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้ โดยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ  

 3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการใช้เหตุผล คุณธรรมและ

ความรู้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงความเปล่ียนแปลงของส่ิงต่าง ๆ ในสังคม หมั่น

เรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยค้านึงถึงผลท่ีจะเกิดกับตัวเอง สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 
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 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน้าทักษะชีวิตไปใช้ใน

กระบวนการต่าง ๆ ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การ

ท้างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยความสัมพันธ์ท่ีดี การแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

สามารถปรับตัวให้ทันกับสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย และหลีกเล่ียง

พฤติกรรมไม่เหมาะสมท่ีส่งผลไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 

 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คือ สามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถพัฒนาตัวเอง

และสังคมโดยใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การส่ือสาร การปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 

 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ16101) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองกุง

ศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร 

ค้าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

รหัสวิชา  อ16101 รายวิชา  ภาษาอังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1  เวลา  80  ช่ัวโมง  จ้านวน 2 หน่วยกิต 

 

เข้าใจค้าส่ัง ค้าขอร้อง ภาษาท่าทาง รูปประโยค ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ค้า กลุ่มค้า และ

ประโยค การถ่ายโอนเป็นภาพ สัญลักษณ์ เรื่องราว เข้าใจบทอ่าน บทสนทนา เรื่องส้ัน เรื่องเล่า นิทาน 

บทกลอนส้ัน ๆ  ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เข้าใจรูปแบบพฤติกรรม และการใช้ถ้อยค้า ส้านวนท่ีใช้ใน

เทศกาล งานรื่นเริง ขนบธรรมเนียมประเพณี เข้าใจความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง

ภาษาต่างประเทศ กับ ภาษาไทย ในเรื่องเสียง สระ พยัญชนะ ค้า วลี ประโยค และข้อความท่ีซับซ้อน 

ประโยคเด่ียว และประโยคผสม ตลอดจนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทยท่ีเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ   

อ่านออกเสียงค้า กลุ่มค้า ประโยค ข้อความ บทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง และ การ

ใช้ถ้อยค้า น้้าเสียง และกิริยาท่าทางภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างสุภาพ เหมาะสม เพื่อ

สร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ใช้ส่ือนวัตกรรม และ เทคโนโลยี น้าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง 
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ส่ิงแวดล้อม ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 

พูด เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล ใช้ค้าส่ัง ค้าขอร้อง และให้ค้าแนะน้า แสดงความ

ต้องการ แสดงความรู้สึก ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ ในสถานการณ์ง่าย ๆ พูด เขียน เพื่อ

ขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของตน มีทักษะการ

ใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้น การฟัง พูด อ่าน เขียน) ส่ือสารตามหัวเรื่อง เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน ส่ิงแวดล้อม อาหาร เครื่องด่ืม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซื้อ ขาย 

และลมฟ้าอากาศในท้องถิ่น สนุกสนานและเพลิดเพลินจากกิจกรรมทางภาษาต่างประเทศ เห็น

ประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ และมีสัมมาคารวะ  

 

การฟัง 

 การฟังเป็นทักษะแรกที่เราใช้ในชีวิตประจ้าวันมากท่ีสุด การฟังไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงหรือค้า

เท่านั้นแต่ต้องท้าความเข้าใจในส่ิงท่ีได้รับฟังด้วย ดังท่ีนักวิชาการศึกษาได้กล่าวไว้หลายคน ดังนี้ 

 

ความหมายของการฟัง 

 Krashen (1987) กล่าวไว้ว่า การฟังเป็นการให้ปัจจัยป้อนเข้าท่ีมีความหมายให้แก่ผู้ฟัง  

โดยต้องไม่บังคับให้ผู้เรียนท่ีเรียนภาษาท่ีสองพูดจนกว่าผู้เรียนจะได้รับรู้ภาษามากเพียงพอโดยอาจจะ

ใช้วิธีการอื่น ช่วยให้ผู้เรียนรับปัจจัยป้อนเข้าท่ีมีความหมาย 

 Rubin (1995, p. 336-337) กล่าวไว้ว่า การฟังเป็นกระบวนการท่ีผู้ฟังนั้นให้ความ

สนใจในข้อมูลท่ีได้ฟัง โดยเลือกและแปลความหมายของข้อมูลนั้นและใช้จินตนาการจากส่ิงท่ีฟัง 

ท่ีมองเห็นได้ชัดในการก้าหนดส่ิงท่ีก้าลังฟังและส่ิงท่ีผู้พูดก้าลังพยายามส่ือจะแสดงออกทางการพูด 

 Vandergrift (2016) กล่าวไว้ว่า การฟังเป็นกระบวนการท้างานของจิตใจ ผู้ฟังท่ีไม่

เข้าใจจะท้าให้ยากแก่การอธิบาย ผู้ฟังต้องแยกแยะเสียง ท้าความเข้าใจค้าศัพท์และโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ แปลความการเน้นเสียงและเสียงสูงต้่า ซึ่งการแปลความหมายนั้นต้องท้าภายใต้บริบททาง

สังคมวัฒนธรรมอย่างทันทีทันใด นั่นคือ การฟังเป็นกระบวนการแปลความหมายท่ีซับซ้อนและไม่หยุด

นิ่งท่ีผู้ฟังท้าการจับคู่ ส่ิงท่ีได้ยินกับส่ิงท่ีรู้อยู่แล้ว 
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จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน  อิ่มส้าราญ (2550, น. 79) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ

ฟังไว้ว่า การฟังต่างกับการได้ยิน เพราะการได้ยินเป็นเพียงการรับรู้คล่ืนเสียงท่ีกระทบโสตประสาท 

แต่การฟัง หมายถึงการรับรู้คล่ืนเสียงแล้วแปลความหมายของเสียงท่ีได้ยินด้วย การฟังจึงสัมพันธ์กับ

กระบวนการคิด เพราะการจะฟังให้เข้าใจได้นั้น ผู้ฟังต้องฟังแล้วคิดตามไปด้วย 

ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ (2543, น. 32) ได้ให้ความหมายของการฟังว่า การฟังนั้นต่างกับการ

ได้ยิน ซึ่งเป็นการรับรู้อย่างหนึ่งของร่างกาย โดยอาศัยโสตประสาทเป็นเครื่องรับรู้ แต่การฟังเป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการท้างานอย่างต้ังใจของระบบประสาท ซึ่งจะต้องประกอบด้วย การได้ยิน  

การรับรู้หรือสัญชาตญาณ การจ้าได้ และความเข้าใจ หมายความว่าในการฟังนั้นต้องมีการรับสารและ

ตีความหมายของสารท่ีได้ยินนั้นด้วย การฟังจึงนับว่า เป็นศิลปะอย่างหนึ่งท่ีผู้ฟังต้องใช้ทักษะ  

ไหวพริบ และความคิดเป็นส้าคัญ 

ชายุดา จันทะปิดตา (2555, น. 19) ได้ให้ความหมายของการฟังไว้ว่า การฟังหมายถึง  

กระบวนการรับรู้ท่ีเกิดจากการได้ท้าและตีความหมายโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งผู้ท้าต้องมีความสนใจและพิจารณาคัดสรรสาระท่ีได้ฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงตามสถานการณ์

และวัตถุประสงค์นั้น ๆ  

กระทรวงวัฒนธรรม (2556) ได้ให้ค้าจ้ากัดความการฟังว่า การฟัง หมายถึงการรับสาร 

หรือเสียงท่ีได้ยินทางหู การฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีมารยาทและรู้จักพินิจพิเคราะห์เนื้อหาของสาร  

ท่ีรับว่ามีข้อเท็จจริง อย่างไร รู้จักจับใจความส้าคัญ ใจความย่อย ส่ิงเหล่านี้จะช่วยให้ผู้รับสารได้ประโยชน์

จากการฟังอย่างเต็มท่ี 

เตือนใจ  อัฐวงศ์ (2557) ได้ให้ความหมายของการฟังว่า การฟัง หมายถึงการรับรู้

เรื่องราวต่าง ๆ จากแหล่งของเสียง ซึ่งอาจจะรับรู้ผ่านผู้พูดโดยตรงหรือรับรู้ผ่านอุปกรณ์บันทึกเสียง

ต่าง ๆ  โดยแหล่งเสียงจะส่งผ่านประสาทสัมผัสทางหูเข้ามา แล้วผู้ฟังเกิดการรับรู้ความหมายของเสียง

ท่ีได้ยิน จากนั้นน้าความหมายท่ีได้รับรู้ไปพิจารณาท้าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้พูด ประเมินค่า

สารท่ีได้ฟัง และสามารถน้าสารท่ีได้จากการฟังไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันของตนได้  

ปิยนุช เพ็งลี (2557, น. 23) กล่าวสรุปไว้ว่า การฟังเป็นการรับหรือน้าเข้ามาซึ่งข้อมูล

และผ่านกระบวนการประมวลส่ิงท่ีได้ยิน โดยน้ามาตีความ ประมวลความหมาย โดยอาศัยความรู้ด้าน

ส้าเนียงการออกเสียงไวยากรณ์  ค้าศัพท์และการจับใจความ 
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ณัฐวดี  ธรรมเดชะ (2559) กล่าวสรุปไว้ว่า การฟังนั้น หมายถึงกระบวนการในการรับ

สารและผู้ฟังสามารถเข้าใจเรื่องท่ีได้ฟังว่าผู้พูดนั้นพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรและสามารถตีความเรื่องท่ีได้

ฟังได้  ซึ่งการตีความในเรื่องท่ีได้ฟังนั้นต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้เดิม ตลอดจนความสามารทาง

ภาษานั้น ๆ  

รุ่งพนอ  รักอยู่ (2559, น. 10) กล่าวไว้ว่า การฟังเป็นกระบวนการรับข้อมูลและแปล

ความหมายข้อมูลของผู้ฟังท่ีซับซ้อนและไม่หยุดนิ่ง ผู้ฟังใช้ความรู้ทางภาษา ความรู้ เดิมและ

ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ท้าความเข้าใจข้อมูล ข่าวสาร ท่ีผู้พูดส่งสารมา และหากผู้ฟังไม่มีความรู้ในภาษา 

ท่ีฟังหรือมีความรู้ในภาษานั้นน้อยก็อาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใจส่ิงท่ีผู้พูดส่ือออกมาด้วยการฟังได้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีการฟังท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า การฟัง คือการได้ยินเรื่องราว

ต่าง ๆ หรือ รับสารผ่านทางหู จากผู้พูดโดยตรงหรือผ่านทางส่ืออุปกรณ์ทางเสียงต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัย

กระบวนการคิด ตีความ วิเคราะห์ความหมายจากการได้ฟังให้เข้าใจเพื่อจับใจความส้าคัญของสารและ

สามารถน้าสารท่ีได้ฟังไปปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของการฟังได้ถูกต้อง 

 

ความส าคัญของการฟัง 

 การฟังเป็นทักษะทางภาษาท่ีส้าคัญมากต่อชีวิตประจ้าวันของมนุษย์ เป็นทักษะท่ีเรียนรู้

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้  

       Harmer (2007) กล่าวถึงประโยชน์ของการฟังว่า การฟังช่วยพัฒนาการออกเสียง  

ยิ่งฟังมากและเข้าใจภาษาจากการพูดมากเท่าไร การฟังก็จะช่วยพัฒนา ส้าเนียง การเน้นค้าท่ีเช่ือม

ประโยคหรือค้าเข้าด้วยกัน ทักษะการส่ือสารท่ีดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพูดอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับ

ประสิทธิภาพของการฟังท่ีดีด้วย 

       Wilson (2008) มนุษย์ฟังเพื่อกระตุ้นจินตนาการและได้รับประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า

ให้แก่ชีวิต สามารถตีค่า ประเมินค่า วิพากษ์ วิจารณ์ และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เพราะได้รับการ

เรียนรู้จากการฟังและในขณะเดียวกัน ได้รับฟังจากการเรียนรู้เช่นกัน  

        Nation (2009) กล่าวถึง ความส้าคัญของการฟังว่า การฟังเป็นทักษะท่ีส้าคัญของการ

เรียนภาษา ผู้เรียนจะได้รับข้อมูล ความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการเรียนภาษา เมื่อผู้เรียนได้รับข้อมูลจากการฟัง

แล้วผู้เรียนสามารถเริ่มต้นทักษะการพูดได้  
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         รุ่งพนอ รักอยู่ (2559, น. 11) กล่าวไว้ว่าการฟังมีความส้าคัญอย่างยิ่ง เป็นทักษะท่ี

เกิดขึ้นก่อนทักษะการพูด หากไม่มีทักษะการฟัง เราจะไม่สามารพัฒนาทักษะการพูดได้ การสนทนา

จะประสบผลและครบกระบวนการส่ือสารได้นั้น ผู้ฟังต้องเข้าใจส่ิงท่ีผู้พูดออกมา เมื่อสะสมตัวป้อน

ทางภาษามากพอและพร้อมท่ีจะพูดการพูดจึงเกิดขึ้น 

          จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความส้าคัญของการฟังท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 

ความส้าคัญของการฟัง คือการฟังช่วยพัฒนาทักษะการเรียนภาษาหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องการออก

เสียง การจะเป็นผู้พูดท่ีดีควรจะเป็นผู้ฟังท่ีดีด้วย การเป็นผู้ฟังท่ีดีจะได้รับความเคารพและยอมรับจาก

ผู้อื่น ได้รับฟังเรื่องท่ีไม่เคยรู้มาก่อนและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฟัง 

การรับฟังเรื่องท่ีมีประโยชน์ นอกจากจะได้รับความบันเทิงและข้อคิดต่าง ๆ แล้ว สามารถน้าเรื่องท่ีฟัง

มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ้าวันของตนเองด้วย 

 

ประเภทของการฟัง 

 การฟังในชีวิตประจ้าวัน สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์การฟังต่าง ๆ ซึ่งได้มีนักการศึกษาแบ่งประเภทของการฟังไว้หลายคน ดังนี้ 

      Ross and Ross (1990) แบ่งประเภทของการฟังไว้ 3 ประเภท คือ  

          1. การฟังเพื่อความเข้าใจ (Listening for comprehension)  

       2. การฟังเพื่อการวิเคราะห์ (Listening for analysis)  

       3. การฟังเพื่อความเพลิดเพลินและซาบซึ้ง (Listening for appreciation)  

      Rost (1991, p. 182) แบ่งประเภทของการฟังไว้ 6 ประเภท คือ  

       1. การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive Listening)  

      2. การฟังแบบเลือกฟัง (Selective Listening)   

3. การฟังอย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Listening)   

4. การฟังอย่างกว้างขวาง (Extensive Listening)  

5. การฟังแบบโต้ตอบ (Responsive Listening)   

6. การฟังอย่างมีอิสระ (Autonomous Listening)  
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       Derrington and Groom (2004)  ได้แบ่งประเภทของการฟังไว้ 5 ประเภท ดังนี้ 

1. การฟังเพื่อให้เกิดความรู้ (Informative Listening)    

2. การฟังเพื่อความเพลิดเพลินและซาบซึ้ง ( Appreciative Listening)     

3. การฟังแบบวิเคราะห์ (Critical Listening)    

4. การฟังเพื่อจ้าแนกความแตกต่าง (Discriminative Listening)   

5. การฟังอย่างเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น (Empathic Listening) 

       Harmer (2007, p. 134)  แบ่งประเภทของการฟังไว้ 2 ประเภท คือ  

   1. การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive listening) ซึ่งเป็นกระบวนการฟังท่ีผู้สอน

ก้าหนดเรื่องให้ผู้เรียนฟังในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งระหว่างกิจกรรมการฟังผู้สอนจะ

คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียน     

   2. การฟังอย่างกว้างขวาง (Extensive listening) เป็นกระบวนการฟังท่ีผู้เรียนฟังนอก

ห้องเรียนเพื่อความเพลินเพลิดใจหรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ โดยใช้ส่ือท่ีเป็นเครื่องเล่น MP3 ดีวีดี ซีดี วิดีโอ 

หรือฟังทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้เรียนจะเกิดความสนใจและเพลินเพลิดใจในการฟังด้วยตนเองมากกว่า

เวลาท่ีมีผู้สอนคอยช่วยเหลือ 

      Wilson (2008) ได้แบ่งประเภทของการฟังไว้ 4 ประเภท คือ  

1. การฟังเพื่อจับใจความหลักของเรื่องท่ีฟัง (Listening for gist)   

2. การฟังเฉพาะเรื่องท่ีสนใจ (Listening for specific information)  

3. การฟังเพื่อระบุรายละเอียด (Listening in detail)    

4. การฟังเพื่อตีความ (Inferential listening)  

     Nation (2009, p. 40)  แบ่งประเภทการฟังไว้ 2 ประเภท คือ การฟังเพื่อการส่ือสารเน้น

การให้ข้อมูลต่าง ๆ (Transactional listening) และการฟังเพื่อการส่ือสารท่ีเน้นตัวบุคคลมากกว่า

การให้ข้อมูล (Interactional listening) 

      จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการฟังจากนักการศึกษาหลายท่าน สรุปได้ว่า 

ประเภทของการฟังแบ่งออกได้หลายประเภท ตามท่ีนักการศึกษา Rost (1991) และ Harmer (2007) 

ได้แบ่งประเภทของการฟังสอดคล้องกัน คือ การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Intensive Listening) และ 

การฟังอย่างกว้างขวาง (Extensive listening) เช่นเดียวกับ Ross (1990) และ Derrington and 

Groom (2004) ต่างก็แบ่งประเภทของการฟังเหมือนกัน คือ การฟังเพื่อความเพลิดเพลินและซาบซึ้ง 
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(Appreciative Listening) และนอกจากนี้การฟังยังแบ่งออกเป็นการฟังระหว่างบุคคล ฟังภายใน

กลุ่ม ฟังในท่ีสาธารณะ ฟังจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ฟังเพื่อจับใจความหลักของเรื่องท่ีฟัง ฟังเฉพาะ

เรื่องท่ีสนใจ ฟังเพื่อระบุรายละเอียด และฟังเพื่อตีความ ซึ่งประเภทของการฟังท่ีกล่าวมาข้างต้น ล้วน

เ ป็ น ก า ร ฟั ง ท่ี ใ ช้ ใ น ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ส า ม า ร ถ น้ า ไ ป ป รั บ ใ ช้ ใ ห้ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์  

ในชีวิตประจ้าวันได้มากท่ีสุด  

 

ล าดับขั้นของการฟัง 

การฟังเป็นทักษะท่ีใช้ในชีวิตประจ้าวันมากท่ีสุด เพราะเป็นทักษะท่ีส้าคัญในการพัฒนาการ

ส่ือสาร ขั้นตอนในการรับสารหรือการรับฟังถือเป็นกระบวนการท่ีจ้าเป็นและมีประโยชน์เพื่อช่วยให้

การฟังมีประสิทธิภาพ  นักการศึกษาได้เสนอแนวคิดส้าหรับล้าดับข้ันตอนของการฟังไว้ ดังนี้ 

        Mackey (1974, p. 261-262) ได้จ้าแนกพฤติกรรมการฟังไว้ 2 ระดับ คือ (1) ระดับการ

ระลึกได้ (Recognition level) ผู้ฟังสามารถแยกแยะเสียงท่ีได้ยิน เสียงเน้นหนักในค้า (Stress)  

และระดับเสียงสูงต้่าในประโยค (Intonation) (2) ระดับความเข้าใจ (Comprehension level) ผู้ฟังต้อง

มีทักษะสูงพอท่ีจะส่ือความหมายได้ทันทีและสามารถเข้าใจความหมายของทุกส่วนในข้อความหนึ่ง ๆ  

        Barker (1982) ได้กล่าวถึงล้าดับข้ันของการฟังไว้ว่า ขั้นตอนแรกคือ การได้ยิน การรับ

สารผ่านโสตประสาททางหู เราได้ยินเพื่อรับฟังในขณะท่ีบางครั้งเราอาจไม่ต้ังใจท่ีจะฟังหรือรับสารนั้น 

การฟังท่ีเกิดประโยชน์เราต้องฟังส่ิงท่ีเราต้องการฟังจริง ๆ การได้ยินหรือการรับสารนั้นอาจไม่เพียง

พอท่ีจะท้าให้การฟังมีประสิทธิภาพ เราต้องวิเคราะห์ความหมายของส่ิงท่ีเราได้ฟังด้วย และขั้นตอน

สุดท้ายของกระบวนการฟัง เราต้องจดจ้าส่ิงท่ีได้ฟังซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีส้าคัญในการส่ือสารเพราะเป็น

ขั้นตอนท่ีบ่งบอกว่าเราไม่เพียงแค่ได้ยินอย่างเดียวแต่เรารับฟังและเข้าใจถึงส่ิงท่ีได้ฟังอย่างเข้าใจถ่อง

แท้ด้วย 

  วรวรรณ เปล่ียนบุญเลิศ (2548, น. 73 อ้างอิงถึงใน Valette, 1967, p. 141-149)  

อ้างถึงใน ได้จ้าแนกล้าดับข้ันของการฟังออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่   

  1. การรับรู้ (Perception) ผู้ฟังสังเกตความแตกต่างของภาษาเกี่ยวกับ เสียง ค้า 

การเน้นและระดับเสียงขึ้นลงของข้อความ   

  2. การระลึก (Recognition) ผู้ฟังเข้าใจความหมายของข้อความของข้อความส้ัน ๆ  

ท่ีได้ยิน 
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  3. การรับข้อมูล (Reception) ผู้ฟังเข้าใจสัญลักษณ์ทางไวยากรณ์ ค้าศัพท์ ประโยค 

และบทความส้ัน ๆ     

  4. ความเข้าใจ (Comprehension) ผู้ฟังสามารถเข้าใจค้าอธิบาย ค้าสอน รู้จักจับ

ความของข้อความท่ีได้ยิน แม้จะมีค้าท่ีไม่รู้ความหมายแทรกอยู่ และสามารถฟังข้อความท่ีพูดอย่าง

รวดเร็วได้    

  5. การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้ฟังเข้าใจและแยกประเภทของข้อความท่ีฟังได้ว่าเป็น

ภาษามาตรฐานหรือไม่ ตลอดจนเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และความมุ่งหมายของผู้พูด จากน้้าเสียง

และถ้อยค้าท่ีเน้น ผู้ฟังสามารถประเมินผลได้ว่าภาษาท่ีได้รับฟังนั้นเหมาะสมท่ีจะใช้ในการส่ือความคิด

หรือไม่ 

  อวยพร พานิช (2010, น. 32)  ได้กล่าวถึงล้าดับขั้นของการฟังไว้ ดังนี้ การฟังเป็น

กระบวนการท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่อง 5 ระดับ ได้แก่   

  1. การได้ยินเสียงท่ีมากระทบโสตประสาท (Hearing) เสียงพูดหรือเสียงใด ๆ  

จะผ่านหูไปกระทบโสตประสาท ในขั้นนี้เรายังไม่เรียกว่า การฟัง (Listening) เพราะการฟังนั้นกิน

ความไปถึงการรับรู้และเกิดความเข้าใจต่อไปด้วย  

  2.  การมีสมาธิต่อส่ิงท่ีเราได้ยิน (Concentration) เมื่อเสียงมากระทบโสตประสาท

และเราพุ่งความสนใจท่ีจะฟัง เราก็สามารถรับรู้เรื่องราวหรือสาระจากส่ิงท่ีเราได้ยินท่ีเกิดจากเสียงนั้น

ได้    

  3.  การเข้าใจส่ิงท่ีได้ยิน (Comprehension)  

  4.  การตีความส่ิงท่ีได้ยินตามความคิด ความรู้  และประสบการณ์ของผู้ฟัง 

(Interpretation)   

  5.  การตอบสนองต่อสารท่ีได้ยิน (Reaction)  

  ชายุดา จันทะปิดตา (2555, น. 22) กล่าวสรุป ระดับของการฟังไว้ ดังนี้ เริ่มต้ังแต่

การแยกแยะเสียงท่ีได้ยิน เข้าใจความหมาย ตีความหมายและวิเคราะห์ความหมาย โดยอาศัยความรู้

และประสบการณ์ และสุดท้ายสามารถถ่ายทอดความรู้ท้ังหลายท้ังมวลซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นในการ

สอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ครูผู้สอนควรค้านึงถึงระดับต่าง ๆ  ของการฟังส้าหรับ

ผู้เรียน การท่ีผู้ฟังจะเข้าใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้รับฟัง ต้องมีความสามารถในการฟังระดับพื้นฐานก่อน  

โดยเฉพาะการฟังแล้วสามารถท้าความเข้าใจในส่ิงท่ีได้รับฟังเพื่อจะน้าไปวิเคราะห์ในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
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         จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการฟังท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดและได้รับคุณค่าจาก

การฟัง ตามแนวคิดของการล้าดับข้ันการฟังของนักการศึกษามีความสอดคล้องกันว่า ขั้นตอนแรกของ

การฟัง คือการได้ยินหรือรับสาร จากนั้นท้าความเข้าใจตอบสนองในส่ิงท่ีได้ฟัง วิเคราะห์ ตีความส่ิงท่ี

ได้ฟังให้เข้าใจ และประเมินว่าส่ิงท่ีได้ฟังเช่ือถือได้ มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง

หรือไม่ และท้าให้กระบวนการฟังเกิดประโยชน์และได้รับคุณค่า 

 

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

 แนวคิดเก่ียวกับการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

                   นักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฟังเพื่อความเข้าใจว่ามี

บทบาทและส้าคัญส้าหรับทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

        Anderson and Lynch (1988) การฟังเพื่อความเข้าใจไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงจาก 

ผู้พูดเท่านั้น ผู้ฟังสามารถรับฟังข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และหลากหลาย เมื่อฟังแล้วสามารถน้าส่ิงท่ีได้ยิน

มาแปลความหมาย พยายามท้าความเข้าใจจากส่ิงท่ีผู้พูดต้องการส่ือความหมาย  

        Richards (1992) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการฟังเพื่อความเข้าใจว่า การฟังเพื่อ

ความเข้าใจเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้ความเข้าใจเสียงในภาษาท่ีสอง จุดประสงค์ท่ีส้าคัญในการเรียน

การฟังเพื่อความเข้าใจในภาษาท่ีสอง คือการเรียนภาษาศาสตร์ โครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษา และ

นอกเหนือจากนั้นต้องศึกษาเกี่ยวกับบริบทและสถานการณ์ของการฟังนั้นด้วย 

       Burgess and Head (2005, p. 81) กล่าวถึงความสามารถท่ีรับการทดสอบการฟัง

แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการฟัง  ประกอบด้วย 

  1. บอกและแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะได้ 

  2. ท้าความเข้าใจรายละเอียดให้ 

  3. ท้าความเข้าใจเนื้อหาโดยรวมหรือใจความส้าคัญ หรือส่ิงท่ีถูกกล่าวถึงได้ 

  4. อนุมานถึงทัศนคติหรืออารมณ์ของผู้พูดได้ 

  5. ระบุประเภทของส่ิงท่ีฟังได้ เช่น ระบุว่าเป็นโฆษณาหรือเป็นข้อความเสียงหรือ

เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ เป็นต้น 

  6. บอกถึงหัวข้อเรื่องของการสนทนาได้ 

  7. ติดตามคืบหน้าของการถกเถียงหรือการเล่าเรื่องใด ๆ ได้ 

  8. จับคู่ระหว่างค้าพูดกับข้อเขียนท่ีมีให้เลือกได้ 
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  9. ปฏิบัติตามค้าแนะน้าหรือค้าช้ีแจงได้ 

       Hedge (2000) การท่ีผู้เรียนเคยมีประสบการณ์ด้านการฟังมาก่อน จะท้าให้ผู้เรียน

สามารถท้านายถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากการได้ยิน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการฟังเพื่อความ

เข้าใจ การฟังในสถานการณ์ต่าง ๆ ต้องการให้ผู้ท่ีรับฟังตอบสนองซึ่งรวมไปถึงการแปลความหมายและ

วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้พูดด้วย   

       Kennedy and Trofimovich (2008) ผู้ฟังท่ีเคยมีประสบการณ์การเรียนภาษาท่ี

สองแล้ว จะเข้าใจการออกเสียงภาษาท่ีสองจากผู้พูดมากกว่าคนท่ีไม่เคยเรียนภาษาท่ีสองมาก่อน  

การท้าความเข้าใจความหมายจากการออกเสียงภาษาท่ีสองขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ฟัง และต้อง

ฟังด้วยความต้ังใจ  

       สถาบันภาษาอังกฤษ  ส้านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ได้ให้ค้าจ้ากัดความ

แนวคิดเกี่ยวกับการฟังว่า การฟังในชีวิตประจ้าวันเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี  คือ  

       1. การฟังท่ีได้ยินโดยมิได้ต้ังใจในสถานการณ์รอบ ๆ ตัวทั่วไป (Casual Listening)   

       2. การฟังอย่างต้ังใจท่ีมีจุดมุ่งหมาย (Focused Listening) ซึ่งเป็นการรับรู้และท้า

ความเข้าใจใน “สาร” ท่ีผู้อื่นส่ือความมาสู่เรา ทักษะภาษาอังกฤษเป็นส่ิงส้าคัญท่ีต้องฝึกฝนให้ผู้เรียน

เกิดความช้านาญและมีความสามารถในการฟังอย่างเข้าใจในสารท่ีได้รับฟัง ครูผู้สอนควรมีความรู้และ

เทคนิคในการสอนทักษะการฟังเพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้ประสบผลส้าเร็จ   

       จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าแนวคิดในการฟังเพื่อความ

เข้าใจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านการฟังของผู้ฟัง และประสบการณ์ในการเรียนภาษาท่ีสองท่ีจะ

ช่วยพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ การฟังเพื่อความเข้าใจไม่ใช่แค่การได้ยินแต่ต้องฟังเพื่อน้าส่ิง

ท่ีได้ยินมาท้าความเข้าใจ ฟังด้วยความต้ังใจ และสามารถตอบสนองสารหรือส่ิงท่ีผู้อื่นส่ือความมาสู่เรา

ได้ถูกต้อง 
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 กระบวนการในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

กระบวนการฟังเพื่อความเข้าใจถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีส้าคัญในการส่ือสาร เรา 

จึงจ้าเป็นต้องศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการฟังให้เข้าใจ ดังท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอ

กระบวนการในการฟังเพื่อความเข้าใจไว้ ดังนี้  

                 Underwood (1989) เสนอกระบวนการฟังเพื่อความเข้าใจออกเป็น 3 ขั้นตอน 

ได้แก่ 

   1. การหยั่งรู้ (perceptual) เป็นกระบวนการท่ีเสียงไปยังความจ้าเสียงก้อง

หูซึ่งเป็นส่วนท่ีรับรู้การได้ยิน  

   2. กระบวนการในการตรวจสอบโครงสร้างของประโยค (Parsing) เป็น

กระบวนการท่ีข้อมูลอยู่ในความจ้าช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ แล้วกล่ันกรองข้อมูลให้อยู่ในความจ้าระยะยาว 

   3. กระบวนการใช้ให้เป็นประโยชน์ (Utilization) กระบวนการนี้ผู้ฟังได้

สร้างข้อมูลหรือความหมายจากการได้ยินและสามารถเก็บข้อมูลนี้ในความจ้าระยะยาวเพื่อน้าไปใช้

ประโยชน์ต่อไป 

       Brownell (1996) ได้นิยามกระบวนการฟังเพื่อความเข้าใจออกเป็น 6 ขั้นตอน 

ประกอบด้วย  

   1. การได้ยิน (hearing) กระบวนการนี้ผู้ฟังต้ังใจฟังสารจากผู้พูด แยะแยก

เสียงท่ีได้ยิน  

   2. ความเข้าใจ (understanding)  เป็นขั้นตอนท่ีผู้ฟังตีความสารท่ีได้รับ    

   3. การจ้า (remembering) ขั้นตอนนี้ผู้ฟังจดจ้าและนึกถึงข้อมูลหรือสาร 

ท่ีได้รับ   

   4. การแปลความ ( interpreting) กระบวนการนี้ ผู้ฟังไม่เพียงแต่ให้

ความส้าคัญของข้อมูลท่ีได้ฟังจากผู้พูด ผู้ฟังควรจะแปลความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย   

   5. การประเมินผล (evaluating) ขั้นตอนนี้ ผู้ฟังวิเคราะห์ความหมาย 

ท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้พูด 
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Rost (2002) ได้ให้ค้านิยามกระบวนการฟังเพื่อความเข้าใจไว้ 4 ขั้นตอน คือ    

   1. การฟังเป็นกระบวนการรับสารจากผู้พูด (Receptive orientation)  

   2. การสร้างและน้าเสนอความหมาย (Constructive orientation)   

   3. การส่ือความหมายให้เข้าใจตรงกันกับผู้พูดและการโต้ตอบ (Collaborative 

orientation)   

   4. ความหมายของการฟัง เกี่ยวข้องกับจินตนาการ และความรู้ สึก 

(Transformative orientation) 

       Wilson (2008) ได้เสนอแนวคิดกระบวนการฟังเพื่อความเข้าใจว่า การฟังขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ ปัจจัยในการฟัง และเหตุผลในการสนทนาซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ   

   1. การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เช่น ผู้พูดต้องการขอบางส่ิงบางอย่างจาก

ผู้ฟัง (Transactional)   

   2. การสนทนาเพื่อการส่ือสารระหว่างกัน (Interactional) 

         จะเห็นได้ว่านักการศึกษาต่างก็ได้เสนอกระบวนการในการฟังเพื่อความเข้าใจ

สอดคล้องกันว่า กระบวนการแรก คือ ผู้ฟังรับสารจากผู้พูด จากนั้นแยกแยะเสียงท่ีเกิดขึ้น จดจ้า

ข้อมูลท่ีได้รับ แปลความ และน้าข้อมูลหรือสารท่ีได้รับมาตีความ วิเคราะห์ ประเมินค่า จากนั้น 

น้าข้อมูลท่ีผ่านกระบวนการฟังเพื่อความเข้าใจแล้ว ส่งกลับไปยังผู้พูด ส่ือความหมายให้เข้าใจ ชัดเจน 

ถูกต้องและเหมาะสม 

 

 แนวทางในการสอนการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

การสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจถือว่าเป็นทักษะท่ีจ้าเป็นและ

ส้าคัญต่อการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ดังนั้น นักทฤษฎีการศึกษาได้

เสนอแนวทางในการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจไว้ ดังนี้  

        Young (1997) ได้เสนอแนวทางในการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจออกเป็น 5 

ขั้นตอน คือ 

   1. การสรุปความจากบริบท ผู้เรียนเดาความหมายหรือหัวข้อจากบริบท    

   2. ระหว่างขั้นตอนการฟังผู้เรียนสามารถกระตุ้นความรู้ภูมิหลังของตนเอง

จากเนื้อหาของบริบท   
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   3. จากนั้นผู้เรียนใช้การสรุปความเพื่อส่งเสริมการแปลความหมายของ

ข้อความ   

   4. ขั้นตอนการรู้คิดของการควบคุมตนเองหรือการประเมินตนเองใช้ในการ

ควบคุมความเข้าใจของผู้เรียนและประเมินขั้นตอนท่ีผู้เรียนใช้   

   5. ผลตอบรับต้องสัมพันธ์กับข้อความ 

Rost (1991) ได้แบ่งขั้นตอนในการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจออกเป็น 6 ประเภท 

ได้แก่    

   1. การท้านายข้อมูลหรือความคิดก่อนการฟัง   

   2. การวางแผนสรุปความของข้อมูลท่ีสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลทีไม่สมบูรณ์

และข้อมูลท่ีไม่พอเพียง    

   3. ติดตามผลการฟังในระหว่างการฟังของแต่ละคน  

   4. ติดตามค้าถามท่ีถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลท่ีจ้าเป็นส้าหรับการแปล

ความหมาย   

   5. เตรียมข้อมูลท่ีตรงประเด็นหรือข้อคิดท่ีจะน้าเสนอ   

   6. ประเมินผล ตรวจสอบความเข้าใจและปัญหาท่ีเกิดขึ้นและได้รับการ

แก้ไข 

 Richards (1992) ได้เสนอขั้นตอนในการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจไว้ 2 ขั้นตอน 

ได้แก่ 

   1. ขั้นตอนการสอนจากล่างสู่บน (Bottom-up processing) เป็นขั้นตอน 

ท่ีผู้ฟังใช้ทักษะการฟังเพื่อเข้าใจข้อความท่ีได้ฟัง ผู้ฟังใช้ความรู้ภูมิหลังเกี่ยวกับค้าศัพท์และรูปแบบ

โครงสร้างไวยากรณ์ส้าหรับตีความหมายทางภาษาศาสตร์ ผู้ฟังจะเน้นไปท่ีความหมายของค้าหรือ

รูปแบบโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อท้าความเข้าใจเนื้อหาท่ีได้ฟังเท่านั้น  

   2. ขั้นตอนการสอนจากบนสู่ล่าง (Top-down processing) ขั้นตอนนี้ผู้ฟัง

ต้องใช้ความรู้ภูมิหลังในการท้าความเข้าใจความหมายจากบริบท ความรู้ภูมิหลังท่ีจ้าเป็น คือ เนื้อหา 

การใช้ถ้อยค้าในการส่ือสาร และคู่สนทนา ผู้ฟังต้องท้าความเข้าใจเนื้อหาโดยรวมจากบริบทแทนท่ีจะ

หาความหมายของค้าอย่างเดียว   
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    สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535) ได้เสนอแนะแนวทางในการสอนทักษะการฟังไว้ดังนี้ 

   ขั้นท่ี 1 คือการแจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบจุดมุ่งหมายของการฝึกทักษะการฟัง

และการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ผู้สอนจะต้องแจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะหรือ

งานท่ีได้ท้าหลังจากฟังแล้ว เช่น เมื่อฟังจบแล้วผู้เรียนจะต้องตอบค้าถามหรือท้าแผนภูมิเกี่ยวกับเรื่อง

ท่ีได้ฟัง 

   ขั้นท่ี 2 ให้ผู้เรียนได้ฟังข้อความหรือเรื่องราวท่ีได้เตรียมไว้ เรื่องท่ีนักเรียน

ได้ฟังนั้นควรเป็นอัตราการพูดปกติ  และความถี่ในการฟังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา  

แต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟังซ้้า ๆ   

   ขั้นที่ 3 ให้ผู้เรียนลงมือท้ากิจกรรมหลังการฟัง 

   ขั้นท่ี 4 ครูผู้สอนเฉลยค้าตอบและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้ไขข้อผิดพลาด

ของตนเอง  พร้อมท้ังกล่าวชมเชยงานของนักเรียน 

 จากแนวทางการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจของนักการศึกษาท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า 

ขั้นตอนท่ีส้าคัญ คือการฟังขึ้นอยู่ประสบการณ์ภูมิหลังของผู้เรียนและจากบริบทท่ีผู้เรียนฟัง จากนั้น

ผู้เรียนแปลความหมาย สรุปความ วิเคราะห์ความเข้าใจในเรื่องท่ีฟัง และผู้สอนคอยติดตาม ช่วยเหลือ 

ประเมินผลผู้เรียนระหว่างการฟัง และสรุปความเข้าใจของผู้เรียนหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมการฟัง 

   

กิจกรรมที่ใช้ในการสอนการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

 ในการสอนกิจกรรมทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ ผู้สอนควรเลือกกิจกรรมท่ีใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังและส่ือ

ความหมายจากกิจกรรมการฟังเพื่อความเข้าใจได้ถูกต้อง นักการศึกษาได้เสนอกิจกรรมท่ีเหมาะ

ส้าหรับการสอนทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจไว้ ดังนี้   

  Krashen (1987)  ได้แบ่งกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจไว้หลาย

กิจกรรม ดังนี้   

   1. การทดสอบปากเปล่า (Oral cloze) ผู้เรียนฟังเรื่องจากครู ระหว่างท่ีฟัง

ครูจะหยุดเพื่อให้นักเรียนเดาว่าค้าต่อไปคือว่าอะไร ซึ่งค้าศัพท์ควรเป็นค้าศัพท์ท่ีง่ายต่อการเดาและ

และไม่ควรเป็นค้าศัพท์ท่ีเดาแล้วจะท้าให้เนื้อเรื่องเปล่ียนแปลงมากนัก ถ้านักเรียนสามารถเดาค้าศัพท์

ได้ครูอาจจะเขียนค้าศัพท์เป็นตัวเลือกให้นักเรียนเลือกตอบบนกระดาษได้ หรือให้นักเรียนตอบเป็น

ภาษาของตนเอง ถ้านักเรียนเดาค้าศัพท์แล้วครูควรเฉลยค้าตอบทันที   
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   2. กิจกรรมเรียงรูปภาพ (Picture ordering) ครูน้าเสนอรูปภาพซึ่งเรียงไม่

ถูกต้องไว้ จากนั้นนักเรียนฟังเรื่องท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาของแต่ละภาพแล้วเรียงภาพให้ถูกต้องจากเนื้อเรื่อง

ท่ีได้ฟัง  

   3. กิจกรรมนี่ คืออะไร (What is it?) กิจกรรมนี้ครูจะบรรยายถึงส่ิงของ

บางอย่างแล้วนักเรียนคาดเดาว่าส่ิงท่ีครูบรรยายคืออะไร ครูบรรยายโดยการให้ข้อมูลเพียงเล็กน้อย 

อาจจะมีค้าศัพท์ท่ีนักเรียนสามารถเดาได้ จากนั้นบรรยายเพิ่มรายละเอียดถึงส่ิงนั้นมากขึ้น จนกว่า

นักเรียนสามารถเดาค้าตอบได้ถูกต้อง  

   4. กิจกรรมเหมือน หรือ แตกต่าง (Same or different) กิจกรรมนี้นักเรียน

จะจับคู่เดารูปภาพ ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะมีรูปภาพซึ่งใช้บรรยายให้คู่ของตนเองฟัง ส่วนอีกฝ่ายหนึ่ง

หลังจากฟังการบรรยายจบแล้วต้องตัดสินใจว่าภาพท่ีตนเองมีเหมือนหรือแตกต่างจากภาพท่ีคู่ของ

ตนเองมี โดยท้ัง 2 ฝ่ายต้องไม่เห็นรูปภาพของแต่ละฝ่าย 

  Anderson and Lynch (1988, p. 79) ได้เสนอประเภทของกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ทักษะการฟังดังนี้ 

   1. ฟังแล้วปฏิบัติตาม เช่น ฟังการบอกทิศทาง 

   2. ฟังเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น ฟังนิทาน 

   3. ฟังแล้วปฏิบัติตาม เช่น ฟังและท้าเครื่องหมายหรือวาดรูป 

   4. ฟังแล้วแสดงอารมณ์ ความรู้สึก 

   5. ฟังแล้วเติมส่ิงท่ีขาดหายไป เช่น ฟังและเติมค้าในบทสนทนา 

   6. ฟังแล้วแก้ไขข้อผิดพลาด 

   7. ฟังแล้วแสดงความคิดเห็น เช่น ฟังและพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

   8. ฟังแล้วทบทวน 

            Yagang (1993, p. 18) ได้เสนอกิจกรรมการสอนทักษะการฟังในแต่ละขั้นตอน 

ไว้ดังนี้ 

   1. ข้ันก่อนการฟังหรือขั้นเตรียมการ (warm up exercise) 

    1.1 อธิบายถึงหัวข้อเรื่องโดยใช้ภาพท่ีส่ือถึงช่ือเรื่องและส่งเสริมให้

ผู้เรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนในช้ันเรียน 

    1.2 การระดมความคิด โดยให้ผู้เรียนท้านายค้าศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง

ท่ีจะฟัง ครูเขียนค้าศัพท์บนกระดาน หรือผู้เรียนคาดเดาเนื้อหาท่ีจะฟังโดยใช้ความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
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    1.3 เล่นเกม เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้ผู้เรียนและฝึกทักษะพื้นฐาน

ให้พร้อมก่อนท่ีจะได้ฟังเนื้อหา เช่นเกมใบ้ค้า หรือการฝึกออกเสียงค้าคู่ท่ีมีเสียงต่างกันเพียงเสียงเดียว 

(Minimal Pair) 

    1.4 การใช้ค้าถามน้า โดยครูผู้สอนถามหรือเขียนค้าถามท่ีจะช่วย

ให้ผู้เรียนทราบเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะฟัง 

   2.  ขั้นการฟัง (listening exercises) รูปแบบของกิจกรรมการฟังท่ีท้า

ในขณะก้าลังฟังข้อมูลมีดังนี้ 

    2.1  กิจกรรมการเปรียบเทียบเรื่องท่ีฟังกับเรื่องท่ีคาดเดาไว้ในขั้น

ก่อนการฟัง 

    2.2  การปฏิบัติตามค้าแนะน้าเพื่อแสดงว่าผู้เรียนฟังแล้วเข้าใจโดย

ให้ผู้เรียนแสดงท่าทางหรือท้างานท่ีมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ 

    2.3  การเติมค้าในช่องว่างหรือเติมส่วนท่ีหายไป โดยให้ผู้เรียนฟัง

เรื่องบางส่วนจากนั้นสร้างหรือเติมส่วนอื่น ๆ ใหม่ 

    2.4  การพูดซ้้าให้ผู้เรียนพูดซ้้าค้าหรือวลีส้ัน ๆ หรือให้ผู้เรียนพูด

เพื่อให้ได้ข้อความท่ีสมบูรณ์ 

    2.5  การตรวจหาข้อแตกต่างหรือข้อผิด โดยให้ผู้เรียนฟังเนื้อความ 

จากนั้นให้โต้ตอบหรือบอกเฉพาะส่วนท่ีแตกต่างออกไปหรือหาท่ีผิดจากเรื่องท่ีได้ฟัง 

    2.6  ผู้เรียนฟังค้าศัพท์จากนั้นให้ผู้เรียนเรียงล้าดับจากเรื่องท่ีได้ฟัง 

    2.7  การถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งได้แก่ การฟังแล้วถ่ายโอนข้อมูลเป็น

รูปแบบอื่น ๆ เช่น ฟังแล้วเติมข้อมูลเกี่ยวกับแผนท่ี แผนผัง ตารางรายการ หรือรูปภาพให้สมบูรณ์  

เป็นต้น 

    2.8 การถอดความ ซึ่งให้ ผู้เรียนฟังประโยคท่ีก้าหนดให้แล้ว

ถ่ายทอดข้อความท่ีได้ฟัง 

    2.9 การเรียงล้าดับ เช่น การฟังแล้วเรียงล้าดับรูปภาพหรือเนื้อหา 

    2.10 การค้นหาข้อมูล โดยให้ผู้เรียนฟังข้อความแล้วจดโน้ตอย่าง

ย่อ ๆ เพื่อตอบค้าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง 

    2.11 การเติมค้าในช่องว่างครูให้ผู้เรียนเติมค้าในช่องว่างของ

ข้อความท่ีไม่สมบูรณ์ในขณะฟังแถบบันทึกเสียงหรือฟังจากครู 
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    2.12 การจับคู่โดยการให้ ผู้เรียนจับคู่ข้อความท่ีมีความหมาย

เหมือนหรือตรงกันข้ามกับข้อความท่ีได้ฟัง 

   3. ขั้นหลังการฟัง (Post Listening Exercises) เป็นกิจกรรมท่ีท้าหลังจาก

ได้รับข้อมูลท้ังหมดจากการฟังแล้วโดยมีรูปแบบของกิจกรรมดังนี้ 

    3.1 การตรวจสอบค้าตอบ เพื่อแสดงว่าผู้เรียนเข้าใจเรื่องท่ีฟังอาจ

เป็นค้าถามท่ีมีตัวเลือกหรือใช้แบบฝึกท่ีเป็นตัวเลือกแบบถูกหรือผิด 

    3.2 การแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนฟังข้อมูลท่ีเกี่ยวกับปัญหานั้น จากนั้น

ให้ผู้เรียนช่วยกันแก้ปัญหา 

    3.3 การสรุปย่อ ผู้เรียนเลือกหาประโยคท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็น

บทสรุปของเรื่องจากข้อมูลท่ีครูให้ 

    3.4 การฟังข้อมูลเป็นส่วน ๆ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนแล้วให้ฟังข้อมูล

คนละส่วนแต่เป็นข้อมูลเรื่องเดียวกัน จากนั้นให้ผู้เรียนรวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อจะได้

รวบรวมข้อมูลท้ังหมดใหเ้ป็นเรื่องท่ีสมบูรณ์ 

    3.5  กิจกรรมการเขียน เช่น ให้ผู้เรียนเขียนจดหมาย โทรเลขหรือ

ไปรษณียบัตรให้สัมพันธ์กับเรื่องท่ีฟัง 

    3.6  กิจกรรมการพูด เช่น การโต้วาที สัมภาษณ์ อภิปราย  

บทบาทสมมุติ ละครท่ีสัมพันธ์กับข้อความหรือเรื่องท่ีฟัง 

  Brownell (1996, p. 258-260) ได้เสนอหลักเกณฑ์ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาทักษะการฟังไว้ดังนี้ 

   1. เป็นกิจกรรมท่ีเน้นความส้าคัญในการพัฒนาความสามารถในการฟัง 

   2.  เป็นกิจกรรมท่ีดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในการออกแบบกิจกรรมการ

ฟัง ผู้สอนควรค้านึงถึงพื้นฐาน ประสบการณ์ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนด้วย 

   3.  เป็นกิจกรรมท่ีใช้ได้ในสถานการณ์จริง 

   4.  ผู้สอนควรสังเกตการโต้ตอบของผู้ฟังในระหว่างท่ีท้ากิจกรรมอย่าง

ใกล้ชิด 

   5.  เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกพัฒนากลยุทธ์ในการฟัง 

   6.  เป็นกิจกรรมท่ีฝึกเทคนิคการฟังจากล่างขึ้นบน (bottom-up) และจาก

บนลงล่าง (top-down) 
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  Harmer (2007, p. 142-143) เสนอกิจกรรมในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจไว้ดังนี้   

   1. การสอนฟังแบบจ๊ิกซอว์ (Jigsaw listening) ผู้สอนแบ่งนักเรียนเป็น 3 

กลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนฟังเทปท้ัง 3 เทป ประโยคท่ีได้ยินจะแตกต่างกัน แต่จะกล่าวถึงส่ิงเดียวกัน 

หลังจากฟังจบแล้ว นักเรียนต้องจับใจความส้าคัญจากเรื่องท่ีได้ฟังเปรียบเทียบจากการจดบันทึกของ

ตนเองแล้วค้นหาค้าตอบจากส่ิงท่ีได้ฟังจากเทป  

   2. การฝากข้อความ (Message-taking) นักเรียนฟังการฝากข้อความทาง

โทรศัพท์ จากนั้นนักเรียนบันทึกข้อความท่ีได้ยินในกระดาษบันทึกข้อความ หรือผู้สอนอาจจะให้

นักเรียนฟังการประกาศจากสนามบินหรือสถานีรถไฟและจับคู่ข้อความท่ีได้ยินกับรูปภาพหรือจากการ

ตอบค้าถามหลังจากได้ยินการประกาศแล้ว  

   3. เพลงและเสียงประกอบ (Music and sound effects) ผู้สอนสามารถ

น้าออดิโอซึ่งมีเสียง เสียงเพลงหรือเสียงประกอบมาใช้ในการสอนทักษะการฟังได้ เพลงเป็นส่ือการ

สอนท่ีมีประโยชน์มากถ้าผู้สอนเลือกเพลงท่ีมีเนื้อหาท่ีดี กิจกรรมนี้นักเรียนเติมค้าในเนื้อเพลงท่ีเว้น

ช่องว่างให้ตอบจากเพลงท่ีได้ฟัง หลังจากนั้นแปลความหมายจากบทเพลงและบรรยายถึงอารมณ์หรือ

ความรู้สึกของเพลงท่ีได้ฟังได้  

   4. ข่าวและวิทยุ (News and other radio genres) ผู้เรียนฟังข่าวแล้วบอก

ว่าหัวข้อข่าวใดตรงกับข่าวที่ปรากฏในกระดานข่าว จากนั้นนักเรียนฟังเพื่อหารายละเอียดของข่าวแต่

ละข่าว ถ้าข่าวนั้นมีเนื้อหาท่ีค่อนข้างยากหรือรายละเอียดของข่าวเยอะเกินไป นักเรียนอาจจะขอ

เปล่ียนเป็นเขียนข่าวในรูปแบบของตารางหรือกราฟแทน วิธีการสอนทักษะการฟังจากข่าวอีกวิธีหนึ่ง 

คือ นักเรียนอาจจะฟังข่าวแล้วจับคู่รูปภาพกับข่าวท่ีได้ฟัง จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด ผู้สอนควรจะเลือก

เนื้อหาหรือประเภทของข่าวให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนด้วย  

   5. บทกลอน (Poetry) นักเรียนฟังบทกลอนไปพร้อม ๆ กับการอ่านออก

เสียงและบอกความรู้สึกจากบทกลอนนั้น หรือนักเรียนฟังบทกลอนแล้วสามารถเลือกช่ือบทกลอนได้

ถูกต้องจากบทกลอนท่ีได้ฟัง หรือนักเรียนฟังบทกลอนพร้อมท้ังเติมค้าในบทกลอนซึ่งเว้นเครื่องหมาย

วรรคตอน เครื่องหมายจุลภาค และเครื่องหมายมหัพภาคให้นักเรียนตอบให้ถูกต้อง  

   6. เรื่องส้ัน (Stories) วิธีการสอนทักษะการฟังโดยใช้เรื่องส้ันนั้น เมื่อผู้เรียน

ฟังเรื่องส้ันแล้วสามารถจับคู่รูปภาพกับเรื่องส้ันท่ีได้ฟัง หรือผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนฟังเรื่องส้ันแต่ไม่เล่า

เรื่องถึงตอนจบเพื่อให้นักเรียนคาดเดาเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือเรื่องราวจะจบอย่างไร หรือ  
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อีกวิธีการหนึ่ง คือ ผู้สอนเล่าเรื่องไปเรื่อย ๆ แล้วหยุดเล่าเรื่องต่อเพื่อให้ผู้เรียนคาดเดาว่าเหตุการณ์  

จะเป็นอย่างไรต่อไป ท้ังนี้การเล่าเรื่องต่าง ๆ ผู้สอนควรค้านึงถึงประเภทของเรื่องส้ันให้เหมาะสม 

ต่อระดับของผู้เรียนด้วย   

   7. บทพูดเด่ียว (Monologue) บทพูดเด่ียวสามารถใช้ในทักษะการฟังได้

หลายวิธี เช่น ผู้เรียนฟังการสอนแบบบรรยายแล้วบันทึก หรือการสัมภาษณ์นักแสดง ซึ่งผู้สัมภาษณ์

จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันในแต่ละค้าถามท่ีสัมภาษณ์ ซึ่งผู้เรียนต้องจับคู่ความคิดเห็นให้ตรงกับ 

ผู้สัมภาษณ์แต่ละคนให้ถูกต้อง หรือผู้เรียนสามารถฟังจากละครหรือการ์ตูนแล้วสามารถบอกได้ว่า  

ผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไร   

  สถาบันภาษาอังกฤษ  ส้านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ได้เสนอแนวคิดการ

ออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังว่า ครูควรค้านึงถึงสถานการณ์หรือบริบทโดยเลือกเนื้อหา 

และออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ มีข้อควรพิจารณา 2 ประการ คือ  

   1. สถานการณ์ในการฟัง สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการฟังภาษาอังกฤษได้นั้น 

ควรเป็นสถานการณ์ของการฟังท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง สถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ้าลอง  

ในห้องเรียน ซึ่งอาจเป็น การฟังค้าส่ังครู การฟังเพื่อนสนทนา การฟังบทสนทนาจากบทเรียน การฟัง

รายการวิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์   

   2. กิจกรรมในการสอนฟัง แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมก่อนการฟัง 

(Pre-listening) กิจกรรมระหว่างฟัง หรือ ขณะท่ีฟัง (While-listening) และกิจกรรมหลังการฟัง 

(post-listening) แต่ละกิจกรรมอาจใช้เทคนิค ดังนี้ (1) กิจกรรมก่อนการฟัง (Pre-listening) ผู้เรียน

จะฟังข้อความได้อย่างเข้าใจ ควรต้องมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับข้อความท่ีฟัง โดยครูผู้สอนอาจจะใช้

กิจกรรมน้าให้ผู้เรียนได้ข้อมูลบางส่วนเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในบริบท ก่อนการรับฟังสารท่ี

ก้าหนดให้ เช่น การใช้รูปภาพ อาจให้ผู้เรียนดูรูปภาพท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะฟัง สนทนา อภิปราย หรือ

หาค้าตอบเกี่ยวกับภาพนั้น การเขียนรายงานค้าศัพท์ อาจจะให้ผู้เรียนจัดท้ารายการค้าศัพท์ท่ีรู้จัก 

โดยใช้วิธีการเขียนบันทึกค้าศัพท์ท่ีได้ยินขณะรับฟังสาร หรือการขีดเส้นใต้ หรือวงกลมล้อมรอบ

ค้าศัพท์ในสารท่ีอ่านและฟังไปพร้อม ๆ กัน การอ่านค้าถาม อาจให้ผู้เรียนอ่านค้าถามท่ีเกี่ยวข้องกับ

เรื่องราวในสารท่ีจะฟัง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบแนวทางว่าจะฟังเกี่ยวกับเรื่องใด เป็นการเตรียมตัว

ล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการฟัง และค้นหาค้าตอบท่ีจะได้จากการฟังสารนั้น ๆ การทบทวน

ค้าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องอาจทบทวนค้าศัพท์จากความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งจะปรากฏในสารท่ีจะได้ฟัง เป็น

การช่วยทบทวนข้อมูลส่วนหนึ่งของสารท่ีจะได้เรียนรู้ใหม่จากการฟัง (2) กิจกรรมระหว่างฟัง หรือ 
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กิจกรรมระหว่างสอนฟัง (While-listening) เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในขณะท่ีฟังสารนั้น ๆ  

กิจกรรมนี้มิใช่การทดสอบการฟัง แต่เป็นการฝึกทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ (3) กิจกรรมหลังการฟัง 

(Post-listening) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาภายหลังจากการได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม

ระหว่างการฟังแล้ว เช่น  อาจฝึกทักษะการเขียน ส้าหรับผู้เรียนระดับต้น โดยให้เขียนตามค้าบอก 

(Dictation) ประโยคท่ีได้ฟังมาแล้ว เป็นการตรวจสอบความรู้ ความถูกต้องของการเขียนค้าศัพท์ 

ส้านวน โครงสร้างไวยากรณ์ ของประโยคนั้น ๆ หรือฝึกทักษะการพูด ส้าหรับผู้เรียนระดับสูงโดยการ

ให้อภิปรายเกี่ยวกับสารท่ีได้ฟัง หรืออภิปรายเกี่ยวกับอารมณ์หรือเจตคติของผู้พูด 

       สรุปได้ว่า กิจกรรมท่ีใช้ในการสอนทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจนั้น ส่ิงท่ีส้าคัญ

อันดับแรก คือ ผู้สอนควรค้านึงถึงสถานการณ์หรือบริบทและเลือกเนื้อหาท่ีน่ าสนใจ หลากหลาย 

เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน จากนั้นกิจกรรมท่ีจะใช้สอนทักษะการฟังควรเน้นทักษะการฟังเพื่อ

ความเข้าใจ ตามท่ีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอกิจกรรมท่ีสอนทักษะการฟังนั้นจะเน้นความเข้าใจ

จากการฟัง หรือสารท่ีได้รับ จากกิจกรรมฟังแล้วตอบค้าถาม จับคู่ภาพกับสถานการณ์ ฟังข่าวแล้ว

เลือกหัวข้อข่าวท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาของข่าว ฟังเพลงแล้วเติมค้าท่ีขาดหายไป ฟังบทกลอนแล้ว

สามารถบอกได้ว่ากลอนนั้น ๆ ส่ือความหมายถึงอะไร และผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไร ฟังจากการเล่า

เรื่องของครูผู้สอนแล้วสามารถคาดเดาสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปได้ ท้ังนี้แต่ละกิจกรรมท่ีกล่าวมา

ท้ังหมด จะแยกออกเป็นกิจกรรมก่อนฟัง (Pre-listening) กิจกรรมระหว่างฟัง (While-listening) 

และกิจกรรมหลังการฟัง (Post-listening) ท้ังนี้ครูผู้สอนควรมีความรู้ เทคนิค และเลือกกิจกรรมท่ีใช้

ในการสอนทักษะการฟังให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนประสบความส้าเร็จในการฟังเพื่อความเข้าใจ 

 

การวัดและประเมินผลการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

การวัดและการประเมินผลทักษะการฟัง ถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีส้าคัญส้าหรับการวัดความ

เข้าใจกระบวนการฟังเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยครูผู้สอนประเมินกระบวนการ

เรียนการสอนและพัฒนาเทคนิควิธีการสอนในช้ันเรียนของตนเอง และเพื่อเป็นเครื่องมือท่ีใช้ตัดสิน

ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาความสามารถทักษะการฟังของผู้เรียนต่อไป  

มีนักการศึกษาเสนอแนวคิดในการวัดผลและประเมินผลทักษะการฟังไว้หลายข้ันตอน ดังนี้ 
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  Hubbard (1983, p. 263-265) จ้าแนกการทดสอบการฟังภาษาอังกฤษเป็น 2 ชนิด 

ได้แก่ 

   1. การทดสอบการฟังท่ีแท้จริง (pure listening test) เป็นการทดสอบการ

ฟังและการจ้าแนกเสียงของค้าท่ีได้ยิน เช่น 

    1.1 การทดสอบการจ้าแนกเสียงโดยใช้การเทียบเสียง 

    1.2 การทดสอบจ้าแนกเสียงโดยวัดการฟังเสียงเน้นหนัก (stress) ใน

ค้าและประโยค 

    1.3 การทดสอบการฟังระดับเสียงสูงต้่าในประโยค 

   2.  การทดสอบความเข้าใจในการฟัง (listening comprehension test) เป็น

การทดสอบการฟังในส่ิงท่ีเข้าใจ เช่น ฟังแล้วตอบค้าถาม เป็นต้น 

  Madsen (1983, p. 127-143) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของการทดสอบการฟังไว้

อย่างน่าสนใจดังนี้ 

   1.  แบบทดสอบท่ีมีการตอบสนองท่ีจ้ากัด (limited response) ข้อทดสอบ

ประเภทนี้เหมาะสมกับผู้เรียนระดับเริ่มต้นซึ่งประกอบด้วย 

    1.1 การจ้าแนกเสียง (native-language response) การให้นักเรียน

ฟังแถบบันทึกเสียงของเจ้าของภาษาและภาษาอื่น ๆ แล้วให้นักเรียนบอกความแตกต่าง ลักษณะข้อ

ทดสอบเป็นแบบการเลือกค้าตอบแบบถูก-ผิด (true/false) และ ใช่หรือไม่ใช่ (yes/no)  

    1.2 การใช้รูปภาพ (picture cues) การให้ผู้เรียนฟังข้อความบท

สนทนาหรือเนื้อเรื่องแล้วให้นักเรียนเลือกรูปภาพท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ให้นักเรียนดูรูปภาพขณะฟัง

ข้อความแล้วบอกว่าส่ิงท่ีปรากฏอยู่ในภาพนั้นถูกหรือผิด 

    1.3 การใช้กิจกรรมเพื่อตอบสนองการปฏิบัติ (task response) 

การปฏิบัติตามค้าส่ัง การวาดภาพระบายสีจากข้อความท่ีได้ฟัง การเขียนเส้นทางในแผนท่ี การเดินทาง

และการจับคู่ภาพ 

   2. การใช้ค้าถามแบบเลือกตอบ (multiple-choice appropriate response) 

เป็นข้อสอบเพื่อวัดความเข้าใจ เช่น ให้นักเรียนสรุปประเด็นส้าคัญโดยการท้าข้อสอบแบบเลือกตอบ 

  Weir (1990, p. 10-14)  ได้กล่าวถึงข้อควรค้านึงในการทดสอบความสามารถทาง

ภาษาไว้ว่า ผู้สร้างแบบทดสอบจะต้องระบุถึงทักษะและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความส้าคัญต่อการใช้

ภาษาในสถานการณ์จริง ควรมีการสร้างแบบทดสอบเฉพาะภาษาและบริบทในการทดสอบความสามารถ 
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ทางภาษาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความส้าคัญ เพราะภาษาจะไม่มีความหมายเลยถ้าปราศจากบริบท  

ได้แก่ ตัวภาษาท่ีมีความสัมพันธ์กับข้อความ ตลอดจนองค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื้อหา 

ของแบบทดสอบ  จึงควรมีความหลากหลายและคล้ายคลึงกับการใช้ภาษาจริง ท้ังในด้านระยะเวลา 

ประเภท และรูปแบบในการส่ือสารซึ่งได้สรุปแนวทางในการสร้างข้อสอบทักษะ ด้านการฟังไว้ 7 

ประการดังนี้ 

   1.  ถามรายละเอียดของเรื่องท่ีฟัง 

   2.  ถามใจความส้าคัญของเรื่องท้ังหมด 

   3.  ถามเพิ่มเติมรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีได้ฟัง 

   4.  สรุปอ้างอิงจากเรื่องท่ีฟัง 

   5.  ถามเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูด 

   6.  ระบุชนิดของข้อความท่ีฟัง 

   7.  วิเคราะห์การกระท้าท่ีเหมาะสมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีฟัง 

            Vandergrift (2016)  ได้เสนอแนวคิดในการวัดและประเมินผลทักษะการฟังไว้ 2 

รูปแบบ ดังนี้  

   1. การประเมินผลย่อย (Formative assessment) คือ การประเมินผล

ผู้เรียนตลอดเวลาท่ีอยู่ในห้องเรียน ซึ่งเป็นวิธีการท่ีครูสามารถปรับวิธีการสอน ส่ือการสอนของตนเอง

ให้ เหมาะสม และท้าให้ ผู้ เรียนกระตุ้นตนเองผ่านกระบวนการเรียนการสอนได้สม่้ าเสมอ  

การประเมินผลย่อย (Formative assessment) โดยส่วนมากจะใช้แบบประเมิน ดังนี้   

         1.1 แบบประเมินผู้เรียน (Learner checklist) วิธีการนี้จะเน้นท่ี

การวัดความสามารถของผู้เรียนด้านพฤติกรรม และขั้นตอนในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็น

ขั้นตอนท่ีส้าคัญในการวางแผนการฟัง การติดตามผลการฟัง ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการฟัง 

และการประเมินผลหลังจากการฟัง แบบประเมินตนเองสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจระหว่าง

การฟัง และสามารถประเมินตนเองได้ว่าวิธีการเรียนแบบใดท่ีส้าคัญท่ีสุดในกระบวนการก่อนการฟัง

และหลังการฟัง    

    1.2 Questionnaire (แบบสอบถาม) เป็นแบบประเมินท่ีเน้น

กระบวนการส้าคัญในทักษะการฟัง จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และใช้ส้าหรับครูผู้สอน

เพื่อใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าเพื่อใช้ในการตัดสินในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้อง ข้อดีของ

แบบสอบถาม คือ ง่ายต่อการด้าเนินการและสามารถด้าเนินการได้ตลอดอย่างเป็นไปตามก้าหนดเวลา   
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    1.3 การบันทึกการฟังประจ้าวัน (Listening Diaries) การจด

บันทึกเป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บรรยายความคิดของตนเอง มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับกิจกรรม

เกี่ยวกับทักษะการฟังโดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นฝึกทักษะการฟังนอกห้องเรียน พร้อมท้ังใช้ 

ในห้องเรียนได้ด้วย ซึ่งขั้นตอนท่ีครูผู้สอนส่วนมากจะเน้นเฉพาะการให้ผลย้อนกลับในการประเมินการ

บันทึกการฟังของผู้เรียน มีดังต่อไปนี้  

 

     1.3.1 ท้าตามข้ันตอนท่ีตระเตรียมไว้  

     1.3.2 การฟังนอกห้องเรียนต้องมีหลักฐานท่ีเห็นถึงความ

พยายามต้ังใจในการฟังอย่างแท้จริง  

     1.3.3 ใช้เวลาและพยายามวิเคราะห์ถึงปัญหาในการฟัง   

     1.3.4 แสดงให้เห็นถึงการประสบผลส้าเร็จในเรื่องราว 

ท่ีฟัง  

     1.3.5 ให้ผลย้อนกลับท่ีดีเกี่ยวกับกระบวนการฟังและ

ความเข้าใจอันดีถึงส่ิงท่ีได้รับจากการฟัง  

     1.3.6 มีความต้ังใจวางแผนเกี่ยวกับการฟังไว้เพื่อส่ิงใด

และความต้ังใจการใช้ขั้นตอนในการฟัง     

     1.3.7 ได้มีการเปล่ียนความคิดด้านทักษะการฟังของ

ตนเองเหมือนกับผู้เรียนภาษาท่ีสอง   

    1.4 แบบประเมินของครูผู้สอน (Teacher checklist) ทักษะการ

ฟังเป็นทักษะท่ีถูกมองข้ามมาโดยตลอด ดังนั้นขั้นตอนการสังเกตโดยท่ัวไปแล้วจะมีการจ้ากัดในการ

ประเมินขั้นตอนการฟังแบบทางเดียว อย่างไรก็ตาม การสังเกตจากการสัมภาษณ์ หรือ จากเหตุการณ์

ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกต่อพฤติกรรมของผู้ฟังในการฟังท่ีมีปฏิสัมพันธ์กัน 

พฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได้นั้นจะรวมไปถึงการใช้วิธีการท่ีชัดเจน วิธีการนี้ครูผู้สอนจะสร้างแบบ

ประเมินโดยใช้ในการวัดพฤติกรรมของผู้เรียนท่ีผู้สอนต้องการวัดโดยตรงและให้สอดคล้องกับเรื่องท่ี

ผู้สอนต้องการประเมินจากการฟัง   

    1.5 การสัมภาษณ์ (Interview) วิธีการนี้จะเน้นท่ีการสัมภาษณ์

แบบตัวต่อตัวซึ่งเน้นท่ีกระบวนการในการฟังอย่างลึกซึ้ง ความรู้สึกและพฤติกรรมในการฟังของผู้เรียน  



  

 

38 

    1.6 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

เรียน ภาพสะท้อน และการต้ังเป้าหมาย แฟ้มสะสมงานสามารถอธิบายความพยายามในการเรียน  

ของผู้เรียน กระบวนการเรียน และความส้าเร็จในการเรียน เครื่องมือในการประเมินตนเองของผู้เรียน

และองค์ประกอบท่ีส้าคัญในการเรียน จ้าเป็นต้องท้าให้สมบูรณ์โดยการประเมินผลท่ีรับรองถึงระดับ

การฟังของผู้เรียนและความเข้าใจในภาษา   

   2.  การประเมินผลรวม (Summative assessment) คือ วิธีการประเมินผล

และตัดสินผู้เรียนหลังจากผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการขั้นการเรียนการสอนแล้ว ซึ่งวิธีการนี้จะเน้นท่ีขั้น

กระบวนการของการเรียนรู้ เป็นการวัดความสามารถของผู้เรียนโดยการให้ผลย้อนกลับว่าผู้เรียน

สามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ การประเมินผลรวม ( Summative assessment)  

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

    2.1 การทดสอบ (Quizzes) ใช้ได้ท้ังการประเมินผลย่อย และ  

การประเมินผลรวม ในการวัดผลทางภาษา ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาท่ีเรียนและวัตถุประสงค์ของเนื้อหา  

การทดสอบการฟังภาษาท่ีสองจะทดสอบในห้องเรียน ซึ่งเป็นการทดสอบโดยการฟังเพื่อความเข้าใจ  

    2.2 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement 

tests) หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนประเมินตนเองว่าบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ ส้าหรับทักษะการฟังจะวัดด้านการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบทดสอบ 

ดังนี้ การใช้แบบทดสอบแบบเลือก-ตอบ แบบเขียนตอบ แบบเลือกรูปภาพ หรือ เรียงรูปภาพ 

ให้ถูกต้อง  

    2.3 การทดสอบความสามารถหรือความช้านาญ (Proficiency 

tests) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถและความช้านาญในทักษะการฟัง ซึ่งสามารถท้า

แบบทดสอบได้ท่ีบ้าน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สามารถใช้แบบทดสอบนี้จัดอันดับความสามารถ 

ในการฟังของผู้เรียนตามระดับหรือหลักสูตรของการฟังแต่ละระดับได้ แบบทดสอบนี้อิงตามตาม

กรอบแนวคิด CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบ

มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป) หรือ International 

English Language Testing System (IELTS) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะ

วัดความเข้าใจทักษะการฟังของผู้ท่ีเรียนเป็นหลัก  
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    2.4 แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน (Large-Scale 

Standardized Tests) ซึ่งสามารถวัดระดับความสามารถด้านการฟังท่ีได้มาตรฐานและได้รับความ

นิยมส้าหรับผู้ท่ีต้องการใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังเพื่อสมัครงาน ศึกษาต่อ หรือเพื่อ

วัดความสามารถด้านการฟังของตนเองว่าอยู่ในระดับใด แบบทดสอบท่ีได้มาตรฐานและยอมรับกัน  

ท่ัวโลก ได้แก่ แบบทดสอบ International English Language Testing System (IELTS) เป็นการ

สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ (TOEFL)Test of English as a Foreign Language 

แบบทดสอบท่ีวัดทักษะภาษาอังกฤษของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง  

  เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์ (2531, น. 116-122) ให้ตัวอย่างแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการฟังเป็นแบบทดสอบชนิดเขียนตามค้าบอกโดยแยกออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 

   1. ขั้นตอนในการเตรียม ประกอบด้วย 

    1.1 เลือกข้อความและล้าดับขั้นตอนในการเตรียมท้าแบบทดสอบ 

ก้าหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ 

    1.2 เลือกชนิดของแบบทดสอบให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของ

การทดสอบ 

    1.3 ก้าหนดเนื้อหาต่าง ๆ ท่ีจะออกข้อสอบ 

    1.4 ก้าหนดเวลาท่ีใช้ในการทดสอบ การตรวจให้คะแนน และการ

ก้าหนดวิธีแปลความหมายของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ 

   2.  ขั้นตอนในการด้าเนินการเขียนตามค้าบอกแบบมาตรฐาน 

    2.1 ผู้สอนอ่านข้อความท้ังหมดด้วยความเร็วปกติ ผู้สอบต้ังใจฟัง

และพยายามท้าความเข้าใจเนื้อเรื่องในข้อความนั้นให้มากท่ีสุด 

    2.2 ผู้สอนอ่านข้อความครั้งท่ีสอง ซึ่งการอ่านครั้งนี้ผู้สอนจะอ่าน

วลีหรือประโยคซ้้า ๆ และมีการหยุดเป็นช่วง ๆ จะมีการแบ่งวรรคตอน ผู้สอนก็จะอ่านออกเสียงด้วย 

ในขั้นนี้ผู้สอบจะฟังแล้ว เขียนประโยคหรือวลีท่ีได้ยิน 

    2.3 ผู้สอนอ่านข้อความท้ังหมดด้วยความเร็วปกติอีกครั้ งหนึ่ง 

เพื่อให้ผู้สอบได้ตรวจทานส่ิงท่ีเขียนไว้ และเติมส่วนท่ีขาดตกบกพร่องให้สมบูรณ์ 

  สถาบันภาษาอังกฤษ ส้านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2558, น. 1, 9-10, 27-30) ได้

กล่าวอ้างถึงกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of 

Reference for Languages : CEFR) คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาท่ีสหภาพ
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ยุโรปท่ีจัดท้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

ความสามารถในการใช้ภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ ใน ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้

ก้าหนดให้ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ในการประเมินความสามารถทางภาษา 

ปัจจุบันกรอบอ้างอิงนี้ (CEFR) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดล้าดับ

ความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล  ตามตารางท่ี 1-3 
 

ตารางที่ 1 การแบ่งผู้เรียนออกเปน็ 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 6 ระดับความสามารถ (CEFR)  
 

Level 

group 
A B C 

Level 

group 

name 

Basic User 

ผู้ใช้ภาษาขั้นพ้ืนฐาน 

Independent User 

ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ 

Proficient User 

ผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว 

Level A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Level 

name 

Breakthrough 

or Beginner 

Waystage or 

Elementary 

Threshold or 

Intermediate 

Vantage or 

Upper 

Intermediate 

Effective 

Operational 

Proficiency 

or Advanced 

Mastery or 

proficiency 

  

การใช้ CEFR เป็นกรอบความคิดหลักในการต้ังเป้าหมายการจัดการเรียนรู้/การพัฒนา  

โดยใช้ระดับความสามารถ 6 ระดับของ CEFR เป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับ  
 

ตารางที่ 2  แสดงระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ระดับนักเรียน 
ระดับความสามารถทาง

ภาษา 

ระดับความสามารถ

ทางภาษาตามกรอบ 

CEFR 

ผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน A1 

ผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน A2 

ผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ม.6 / ปวช.) ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ B1 
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กระทรวงศึกษาธิการได้ก้าหนดให้ผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6) 

ต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  เมื่อเทียบกับกรอบ CEFR อยู่ในระดับ A1 โดยแบ่งเป็น

ทักษะการฟัง ดังรายละเอียดค้าอธิบายในตารางข้างล่างนี้  

 

ตารางที่ 3  แสดงความสามารถด้านทักษะการฟังของผู้เรียนที่อยู่ในระดับ A1 
 

 

การฟังโดยรวม 

(overall 

listening) 

การฟังคู่สนทนา 

(listen to 

interlocutor) 

การฟังการ

อภิปราย 

(listen to 

discussion) 

การฟังใน

ฐานะผู้ฟัง / 

ผู้ชม 

(listen to 

audience) 

การฟังจาก

โทรทัศน์และ

ภาพยนตร์ 

(listen to 

TV, film) 

การฟัง

ประกาศ 

(listen to 

announce-

ments) 

B1 สามารถเข้าใจ

ประเด็นหลัก

ค้าพูดหรือ

ถ้อยค้าท่ีเป็น

มาตรฐาน

เก่ียวกับ

เร่ืองราวใน

ชีวิตประจ้าวัน

ที่คุ้นเคย 

อาจจะขอฟังซ้้า

เพ่ือความ

ชัดเจน 

สามารถเข้าใจสิ่ง

ที่คู่สนทนาพูดใน

ชีวิตประจ้าวัน 

แต่บางคร้ังต้อง

ขอให้คู่สนทนา

ให้ความกระจ่าง

ในรายละเอียด 

สามารถเข้าใจ

ประเด็นหลัก

ของการ

อภิปรายใน

หัวข้อที่

คุ้นเคย

เก่ียวกับ

สถานการณ์ใน

ชีวิตประจ้าวัน

เมื่อผู้พูดพูด

อย่างชัดเจน

แต่บางคร้ัง

จ้าเป็นต้องขอ

รายละเอียด

ต่าง ๆ 

เพ่ิมเติมเพ่ือ

ความเข้าใจ 

สามารถ

เข้าใจถ้อยค้า

ในบทสนทนา

สั้น ๆ ท่ีมี

ความหมาย

ชัดเจน

โดยตรงใน

หัวข้อที่

คุ้นเคย 

สามารถเข้าใจ

ประเด็นหลัก

ในรายการ

โทรทัศน์ใน

หัวข้อที่คุ้นเคย

เมื่อรายการ

น้ันถ่ายทอด

อย่างช้า ๆ  

และชัดเจน 

สามารถเข้าใจ

ข้อมูลทาง

เทคนิค

เฉพาะที่ง่าย ๆ  

เช่น การ

ปฏิบัติตาม

ค้าแนะน้าใน

การใช้อุปกรณ์

ชนิดต่าง ๆ ท่ี

คุ้นเคย 
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ตารางแสดงความสามารถด้านทักษะการฟังของผู้เรียนที่อยู่ในระดับ A1 (ต่อ) 
 

 

การฟัง

โดยรวม 

(overall 

listening) 

การฟังคู่

สนทนา 

(listen to 

interlocutor) 

การฟังการ

อภิปราย 

(listen to 

discussion) 

การฟังใน

ฐานะผู้ฟัง / 

ผู้ชม 

(listen to 

audience) 

การฟังจาก

โทรทัศน์

และ

ภาพยนตร์ 

(listen to 

TV, film) 

การฟัง

ประกาศ 

(listen to 

announce-

ments) 

B1+ สามารถเข้าใจ

ข้อมูลที่

ตรงไปตรงมา

เก่ียวกับ

ชีวิตประจ้าวัน

การศึกษาหรือ

ที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งที่คุ้นเคย

โดยสามารถ

ระบุข้อความ

ทั่วไปและ

รายละเอียดที่

เฉพาะเจาะ 

จง เมื่อผู้พูด 

พูดอย่าง

ชัดเจนใน

ส้าเนียงที่

คุ้นเคย 

สามารถเข้าใจ

บทสนทนาใน

ชีวิตประจ้าวันที่

คุ้นเคย 

สามารถแยก

ประเด็นการ

อภิปรายต่าง ๆ 

ที่พูดอย่างช้า ๆ  

และชัดเจน 

สามารถ

เข้าใจค้า

บรรยายหรือ

พูดคุยใน

สาขาวิชา

ของตัวเองใน

เร่ืองที่

คุ้นเคยและมี

การน้าเสนอ

โครงสร้าง

อย่างอย่าง

ชัดเจน 

สามารถ

เข้าใจการ

โทรทัศน์ใน

รายการที่

สนใจ เมื่อผู้

พูดพูดอย่าง

ชัดเจน 

สามารถเข้าใจ

ข้อมูลใน

ประกาศและ

ข้อความอ่ืน ๆ  

ที่เป็น

ข้อเท็จจริงที่

บันทึกไว้เมื่อผู้

พูดพูดด้วย

ภาษาท่ี

มาตรฐานและ

ชัดเจน 

 

ดังนั้น ในการประเมินหรือตรวจสอบผลการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละ

ระดับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่เพียงแต่ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เท่านั้น แต่ควรได้มีการทดสอบหรือวัดผล โดยใช้แบบทดสอบ
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มาตรฐานท่ีเทียบเคียงกับผลคะแนนกับระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอ้างอิง CEFR ควบคู่

กันไปด้วย 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการวัดและประเมินผลทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจนัก

การศึกษาได้มีแนวคิดสอดคล้องกันว่า การวัดและประเมินผลทักษะการฟังควรใช้แบบทดสอบซึ่งวัด

ความเข้าใจด้านการฟังเป็นหลัก โดยสามารถวัดและประเมินในห้องเรียนโดยผู้สอนสามารถใช้วิธีการ

สังเกต ผู้เรียนประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม จากการใช้แบบบันทึกการฟังของ

ผู้เรียน แบบทดสอบด้านการฟัง โดยผู้สอนสามารถใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามกรอบ

แนวคิด CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป) หรือ International English 

Language Testing System (IELTS) เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ี

ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับท่ัวโลก 

 

พอดคาสต์ (Podcast) 

ความหมายของพอดคาสต์ 

 ในปัจจุบันนี้ส่ือและวิธีการสอนได้รับการปรับและพัฒนาให้ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยี

ท่ีก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม การพัฒนาทักษะการฟังอย่างกว้างขวางผู้เรียนควรจะ

เลือกส่ือท่ีเหมาะสม สะดวกสบาย และตรงตามความสนใจของผู้เรียน พอดคาสต์ (Podcast) จึงเป็น

ส่ือท่ีดีและมีประโยชน์และผู้เรียนสามารถเรียนและฝึกทักษะการฟังของตนเองได้ นักการศึกษาได้ให้

ความหมายของพอดคาสต์ (Podcast) ไว้ดังนี้  

        Dominick (2002)  ได้กล่าวว่า พอดคาสต์ (Podcast) และ พอดคาสต้ิง (Podcasting) 

ก้าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ค้าว่า พอดคาสต์ คือ ค้าท่ีมีความหมายรวมกับค้าว่า iPod  

(ชนิดของเครื่องเล่น MP3 หรือ เครื่องเล่นเพลง) และค้าว่า Broadcast ซึ่งหมายถึง การส่งกระจาย

ข่าวสารมัลติมีเดียไปให้กับผู้ให้บริการท่ีอยู่บนเครือข่ายได้ทุกเครื่องในเวลาเดียวกัน พอดคาสต์  

คือ ประเภทของการกระจายเสียงทางวิทยุประเภทหนึ่งท่ีผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดได้ทางเวบไซด์ และ

สามารถรับฟังได้ทางอินเตอร์เน็ต ผู้ฟังสามารถบันทึกเสียงกับฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ได้เลย หรือ

ผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดกับเครื่องเล่นเพลง MP3 ดังนั้นเราก็ไม่จ้าเป็นต้องใช้ iPod ในการฟัง 

พอดคาสต์อีกต่อไป ส่ิงส้าคัญท่ีช่วยให้พอดคาสต์ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ RSS feed ซึ่งเป็น
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การบริการบนเว็บไซด์ซึ่งช่วยให้เราให้ได้รับข่าวสารและพอดคาสต์โดยอัตโนมัติ ข่าวและเนื้อหาใหม่

ท้ังหมดท่ีเราสนใจสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรง โดยท่ีไม่จ้าเป็นต้องเข้าไปในหน้าเว็บไซด์โดยตรง  

พอดคาสต์ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีนิยมต้ังแต่ปี 2004 และมีผู้ใช้หลายล้านคนท่ัวโลก ส้าหรับผู้ทีมี

เครื่องเล่น MP3 แต่เครื่องเล่น MP3 สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะเพลงในจ้านวนจ้ากัดเท่านั้น ดังนั้น 

พอดคาสต์จึงได้รับการยอมรับและมีผู้ใช้มากขึ้น เพราะผู้ใช้สามารถเลือกฟังส่ิงท่ีตนเองสนใจจาก

หัวข้อต่าง ๆ  เช่น จากข่าวธุรกิจ วิทยาศาสตร์และศิลปะ  นอกจากนั้นยังมีหัวข้อเกี่ยวกับความบันเทิง

ของนักแสดง นักร้องท่ีมีช่ือเสียงอีกด้วย  

       Fernandez, Simo, and Sallan (2009) ได้ให้ความหมายของ พอดคาสต์ คือโปรแกรม

สมัยใหม่ของการกระจายเสียงผ่านอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้เพื่อส่งข้อมูลดิจิทัลออดิโอโดยอัตโนมัติ

ไปยังโทรศัพท์มือถือ 

        Fichter and Beucker (2012) ได้ให้ค้าจ้ากัดความว่า พอดคาสต์ สามารถแยกออกได้ 

2 ค้า คือ “Pod” ซึ่งเป็นเครื่องเล่นเพลงของบริษัท Apple และ ค้าว่า “casting” ซึ่งหมายถึง  

การกระจายเสียง เป็นโปรแกรมท่ีใหม่ส้าหรับกระจายข้อมูลท่ีเป็นเสียง 

        Jordan (2007)  กล่าวว่า Podcast หรือ Podcasting คือ เทคโนโลยีตัวใหม่ท่ีทันสมัย 

ซึ่งมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนภาษา ความหมายของค้าว่า Podcast สามารถแบ่งออกเป็น  

2 ค้า คือ เป็นช่ือของเครื่องเล่นเพลง MP3 ท่ีมีช่ือเสียงท่ีรู้จักกันว่า iPod และอีกค้าหนึ่ง คือ ค้าว่า 

Broadcast พอดคาสต์เป็นได้ท้ังไฟล์ออดิโอและไฟล์วิดีโอในอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปยัง

เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระ และสามารถฟังในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นพกพาท่ีรองรับไฟล์ 

MP3  เมื่อพอดคาสต์ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา ผู้ใช้งานสามารถฟังได้โดยง่าย 

ทุกสถานท่ีและทุกเวลาท่ีต้องการฟังขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้  

       Constantine (2007) ได้ให้ความหมายของพอดคาสต์ว่า เป็นช่ือของเครื่องบันทึกเสียง

หรือท้ังภาพและเสียงแบบดิจิตอลหรือโปรแกรมท่ีคล้ายกัน และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตเป็นไฟล์ 

MP3 ผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ MP3 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องเล่น MP3 

ส่วนตัวแบบอื่น ๆ  

        Villano (2008) ได้ให้ความหมายของ พอดคาสต์ ดังนี้  พอดคาสต์เป็นวิธีการส่งไฟล์

แบบดิจิตอล  เทคโนโลยี RSS (Really Simple Syndication) feeds เป็นส่ือกลางท่ีส้าคัญในการดึง

ข้อมูลและท้าให้กระบวนการหรือขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้งานท่ีใช้ RSS สามารถสมัครรับ
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เป็นสมาชิกในการรับข้อมูลและดาวน์โหลดไปยัง iTunes หรือดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์

หรือเครื่องเล่นแบบพกพาได้โดยอัตโนมัติ จากนั้นผู้ใช้งานสามารถฟังได้อย่างสะดวก ทุกท่ี ทุกเวลาท่ี

ต้องการ โปรแกรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีใช้ส้าหรับรับชม คือ โปรแกรม iTunes ซึ่งใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์

และยังสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซด์ของบริษัท Apple  

       Lazzari, Colarossi, and Collins (2009) ได้ให้ความหมายของพอดคาสต์ ดังนี้ เป็นหนึ่ง 

ในเทคโนโลยีท่ีใช้ในอินเตอร์เน็ต เป็นการพัฒนาของระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีใหม่และ

ทันสมัยส้าหรับนักการศึกษาเพื่อติดต่อกับผู้เรียน พอดคาสต์ เป็นได้ท้ังในรูปแบบออดิโอและวิดีโอ 

ใช้ได้อย่างสะดวกในอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถส่งข้อมูลไปยังไฟล์ในรูปแบบดิจิตอลผ่านทางระบบ

อินเตอร์เน็ตส้าหรับใช้เปิดฟังกับอุปกรณ์เครื่องเล่นพกพาหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ 

                 จักรีรัตน์ แสงวารี  )2556( ได้ให้ความหมายของค้าว่า พอดคาสต์ (Podcast) ดังนี้  

พอดคาสต์ (Podcast) มีช่ือเต็มว่า Podcasting ซึ่งมาจากค้าว่า POD คือ Personal-on-demand 

ส่วน Cast คือ Broadcasting จึงมีความหมายถึงส่ือในรูปภาพและเสียงท่ีน้ามาเผยแพร่ให้ผู้รับสาร

สามารถเลือกได้ตามความต้องการ ท้ังเนื้อหา เวลา และ สถานท่ีท่ีจะรับฟัง ปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภท 

คือ Podcast ธรรมดา ซึ่งเป็น Podcast ท่ีเป็นเสียงอย่างเดียวกับ Vodcast ซึ่งเป็น Podcast ท่ีเป็น

วิดีโอ ซึ่งส่วนใหญ่ Podcast มักเป็น file เสียงท่ีต้องการเผยแพร่ ส้าหรับวิทยุละครวิทยุ ถือเป็นการ

กระจายเสียงบนอินเตอร์เน็ตแบบไม่จ้าเป็นท่ีจะต้องฟังอยู่ตลอดเวลา โดยท่ีเราสามารถเลือกดาวน์

โหลดเฉพาะช่วงวันและเวลาหรือตอนของเรื่องท่ีเราสนใจอยากฟังมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วเปิดฟังเวลา 

ท่ีว่างแบบ Off-line ซึ่งสามารถรับส่ือเวลาไหนก็ได้ 

      ปิยนุช เพ็งลี (2557, น. 50) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า พอดคาสต์เป็นส่ือเทคโนโลยี ซึ่งให้ความ

บันเทิง สาระ และยังมีเนื้อหาท่ีหลากหลายซึ่งสามารดาวน์โหลดไฟล์เสียงหรือคลิปวีดิโอน้ามาชม 

หรือฟัง เพื่อความบันเทิงและเสริมสร้างความรู้ได้อีกด้วย 

      สุชาติ ทองรัมภากุล และ สุรศักด์ิ มังสิงห์ (2558) กล่าวถึงพอดคาสต์ (Podcast) ไว้ว่า 

วิธีการน้าเสนอไฟล์ส่ือผสมมัลติมีเดียโดยระบบอินเตอร์เน็ต  ผ่านเทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) 

หรือ ฟีด (RSS/Feed) เพื่อน้าส่ือมาน้าเสนอผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพา  

เป้าหมายเพื่อให้ผู้ท่ีต้องการรับส่ือสามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวมาเล่นในอุปกรณ์ท่ีใช้ค้าว่า POD ย่อมา

จาก “Personal On-Demand” มีความหมายว่า อุปสงค์ส่วนบุคคล ส่วนค้าว่า cast มาจากค้าเต็มว่า 
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Broadcasting มีความหมายว่า การออกอากาศ โดยผู้ใช้ต้องมีโปรแกรมประยุกต์ท่ีรองรับและลงทะเบียน

เพื่อรับส่ือมัลติมีเดียนั้น  ๆ  

      สรุปได้ว่า พอดคาสต์ (Podcast) เป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสะดวกสบายท่ีใช้ฟัง

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องเล่นเพลง MP3 สามารถใช้ฟังกับอุปกรณ์พกพาได้ทุกท่ี 

ทุกเวลา และผู้ใช้สามารถเลือกใช้พอดคาสต์ได้หลายประเภทท้ังภาพ เสียง และวิดีโอ จากรายการ

วิทยุ ละคร ท่ีแบ่งเป็นตอน ๆ และสามารถฟังเวลาว่างแบบ Off-line ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ

และความสนใจของผู้ใช้เพื่อน้ามาปรับใช้ต่อกระบวนการเรียนการสอน และในด้านการศึกษาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถเลือกฟังพอดคาสต์เพื่อความบันเทิงได้อีกด้วย 

 

ประเภทของพอดคาสต์ 

พอดคาสต์เป็นเทคโนโลยีทันสมัยท่ีมีผลต่อการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน

ภาษาเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนประสบความส้าเร็จในการใช้พอดคาสต์เพื่อการเรียนการ

สอนมากขึ้น การเลือกใช้ส่ือหรือส่ิงท่ีตนเองสนใจศึกษาให้เหมาะสมตามประเภทของพอดคาสต์จึงเป็น

ส่ิงท่ีส้าคัญและจ้าเป็น นักวิชาการและนักการศึกษาจึงได้แบ่งประเภทของพอดคาสต์ตามลักษณะ 

การใช้งาน ดังนี้ 

       Jordan (2007)  ได้แบ่งประเภทของพอดคาสต์ ไว้ 3 ประเภท ดังนี้  

  1.  ออดิโอ (Audio) เป็นส่ือหรือเสียงท่ีผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของ MP3 

และเป็นส่ือท่ีผู้ใช้นิยมใช้มากท่ีสุดในจ้านวนของพอดคาสต์ท้ัง 3 ประเภท  

  2.  ส่ือเสริม (Enhanced) เป็นส่ือท่ีมีรูปภาพพร้อมกับข้อความเสียง 

  3.  วิดีโอ (Video) เป็นส่ือประเภทภาพยนตร์ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้อย่างสะดวก 

       Bennett and O'Brien (1994) แบ่งประเภทของพอดคาสต์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

  1. Audio only เป็นพอดคาสต์ท่ีใช้เสียงอย่างเดียวเหมือนกับรายการวิทยุ อยู่ใน

รูปแบบ MP3 สามารถฟังได้ท้ังในเครื่อง PCs และ MACs และสามารถฟังได้โดยใช้เครื่องเล่น MP3 

พอดคาสต์ประเภทเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากเพราะเป็นพอดคาสต์ท่ีสร้างง่ายและเป็นส่ือท่ีใช้ไฟล์ขนาด

เล็ก 

  2. Audio and still images เป็นพอดคาสต์ท่ีใช้ในวงการศึกษา เช่น ใช้ท้างาน

ร่วมกับ PowerPoint และ Keynote ซึ่งท้างานกับไฟล์เสียง เป็นโปรแกรมท่ีใช้ส้าหรับน้าเสนองาน 
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ข้อดีของพอดคาสต์ประเภทนี้ คือด้วยไฟล์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าวิดีโอจึงท้าให้สามารถแบ่งเป็นไฟล์

ออกเป็นตอน ๆ ได้ ดังนั้น ผู้ฟังสามารถข้ามตอนไปดูสไลด์ท่ีตนเองต้องการผ่านพอดคาสต์ประเภทนี้

ได้โดยสะดวก 

  3.  Video พอดคาสต์ประเภทนี้เน้นการใช้วิดีโอ รูปแบบการน้าเสนอส่ือเหมือนกับ

รายการโทรทัศน์ โดยใช้ไฟล์ขนาดใหญ่ และสามารถเล่นไฟล์ได้ท้ังในเครื่อง MACs และ PCs 

       Sze (2006, p. 117) แบ่งประเภทของพอดคาสต์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

  1. Radio Podcast (พอดคาสต์ท่ีเป็นรายการวิทยุ) ประกอบไปด้วย รายการวิทยุท่ี

ซึ่งออกอากาศทางพอดคาสต์ เช่น รายการวิทยุของ BBC (British Broadcasting Corporation) และ

รายการวิทยุของฮ่องกง RTHK (Radio Television Hong Kong)  

  2. Independent Podcast (พอดคาสต์อิสระ) คือ เทคโนโลยีเว็บพอดคาสต์ท่ีท้าขึ้น

ส่วนบุคคลและจากองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ  

       Rosell-Aguilar (2007, p. 471-492) แบ่งประเภทของพอดคาสต์ออกเป็น 2 ประเภท 

ดังนี้ 

  1. พอดคาสต์ท่ีท้าโดยเจ้าของภาษาเพื่อผู้ฟังท่ีเป็นเจ้าของภาษาเดียวกัน เช่น 

รายการข่าวและนิทานหรือเรื่องส้ันต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนภาษาท่ีอยู่ในระดับสูงสามารถฟังนอกห้องเรียนได้ 

  2. พอดคาสต์ท่ีท้าขึ้นเพื่อผู้เรียนภาษาท่ีสองหรือเพื่อครูผู้สอนโดยตรง 

         Panday (2009) แบ่งประเภทของพอดคาสต์ ไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

  1. Public podcast (พอดคาสต์สาธารณะ) คือพอดคาสต์ท่ัวไปและมีวิธีการใช้งาน

ไม่ยุ่งยากและเข้าใจง่าย 

  2. Personal podcast (พอดคาสต์ส่วนบุคคล) คือพอดคาสต์ท่ีสามารถส่งต่อไฟล์

รูปภาพแก่บุคคลอื่น แทนท่ีการส่งไฟล์รูปภาพจากไฟล์บันทึกข้อมูลเสียงโดยตรง และเรายังสามารถ

สร้างวิดีโอพอดคาสต์ซึ่งอาจเป็นวิดีโอท่ีถ่ายเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ท่ีถ่ายจากกล้องดิจิตอลท่ัวไป

แล้วน้ามาส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น 

  3. Professional podcast (พอดคาสต์วิชาชีพ) คือ พอดคาสต์ท่ีใช้ในหน่วยงาน

การศึกษาหรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เหมาะส้าหรับคนท่ีท้างานในวงการศึกษาซึ่งผู้สอนสามารถน้าพอด

คาสต์ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในวงการศึกษาได้ ในหน่วยงานการศึกษาครูผู้สอนสามารถ

สร้างพอดคาสต์ได้หลายประเภท เช่น พอดคาสต์ท่ีใช้ในห้องเรียน พอดคาสต์ส้าหรับครูผู้สอน  
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พอดคาสต์ส้าหรับนักเรียน พอดคาสต์ส้าหรับกระทรวงต่าง ๆ หรือพอดคาสต์ส้าหรับสถาบันต่าง ๆ 

เป็นต้น  

สรุปได้ว่า พอดคาสต์สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ส่วนมากจะเน้นการน้าเสนอ

ในรูปแบบการใช้เสียง ภาพ และวิดีโอ หากแบ่งประเภทของพอดคาสต์ออกตามลักษณะการใช้งาน

แล้วพอดคาสต์เป็นส่ือท่ีมีประโยชน์และสะดวกในวงการศึกษา องค์กร และกระทรวงต่าง ๆ   

เป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบการใช้งานและการสร้างพอดคาสต์ท่ีง่ายและเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดี  

จึงเหมาะส้าหรับผู้เรียนและครูผู้สอนภาษาต่างประเทศในการใช้ปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันและ

พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 

 

การใช้พอดคาสต์ในการเรียนการสอน 

 พอดคาสต์นอกจากจะเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในองค์กร กระทรวงต่าง ๆ ในรูปแบบการ

น้าเสนอแบบสาธารณะแล้ว พอดคาสต์ยังเป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัยส้าหรับการจัดการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ด้วยเป็นส่ือท่ีใช้ง่ายและสามารถใช้กับ

คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือได้สะดวก นอกจากนี้ผู้เรียนและผู้สอนสาสามารถใช้พอดคาสต์ท้ังใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ดังนั้น นักการศึกษาได้กล่าวถึงการใช้ 

พอดคาสต์ในการเรียนการสอนไว้ดังนี้  

       Matthews (2016) กล่าวถึง การใช้พอดคาสต์ในการเรียนการสอนว่า พอดคาสต์เริ่มมี

บทบาทต่อกลุ่มวิชาการมากขึ้น จากการศึกษาวิจัยเรื่องเทคนิคการใช้ E-learning และ M-learning พอด

คาสต์ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก E-learning มาจากค้าว่า การถ่ายทอดความรู้ การฝึกฝน หรือ

โปรแกรมการศึกษาด้วยหน่วยความจ้าอิเล็กทรอนิกส์ E-learning มีประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลา

และเงิน พอดคาสต์จึงเป็นส่ือใหม่ของ e-learning การเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้

อย่างสะดวกเพราะผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดพอดคาสต์ไปยังเครื่องเล่น MP3  โทรศัพท์มือถือ และ 

PDAs ซึ่งท้าให้พอดคาสต์กลายเป็นส่ือการเรียนแบบ M-learning  

        Kamel, Maramba, and Wheeler (2006) กล่าวว่า พอดคาสต์มีความจ้าเป็นและ 

มีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนบางคนอาจจะประสบ

ความส้าเร็จในการเรียนโดยใช้วิธีการจดบันทึกระหว่างการบรรยายและใช้ส้าหรับทบทวนบทเรียน
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เวลาว่าง แต่นักเรียนบางคนเรียนโดยใช้วิธีการฟังโดยไม่ใช้วิธีจดบันทึกเพื่อให้ตนเองประสบความส้าเร็จ 

ในการเรียน  

  Beheler (2017) กล่าวไว้ว่า ครูผู้สอนสามารถใช้พอดคาสต์เป็นส่ือการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการส่งบันทึกเสียงบรรยายในห้องเรียนไปยังเว็บไซต์ของห้องเรียน และแนะน้า

ผู้เรียนให้เข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์เพื่อเรียนผ่านทางเวบไซด์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยฟังจาก

พอดคาสต์ออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดพอดคาสต์เพื่อใช้ฟังนอกห้องเรียนได้ การบันทึกเสียงบรรยายด้วย

พอดคาสต์ ผู้ เรียนสามารถใช้ เพื่อเป็น ส่ือการเรียนในเวลาว่าง โดยเฉพาะ ผู้ เรียน ท่ีเรียน

ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสอง  

  Kennedy, Judd, Churchward, and Gray (2008) กล่าวถึง พอดคาสต์ในการ

เรียนการสอนว่าผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดพอดคาสต์ไปยังเครื่องเล่น MP3 และผู้เรียนสามารถฟัง

จากบ้านหรือจากคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนไม่จ้าเป็นท่ีต้องซื้ออุปกรณ์

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ส้าหรับใช้ฟังส่ือผ่านพอดคาสต์อีกด้วย เพราะในขณะนี้ผู้เรียนโดยส่วนใหญ่มีเครื่อง

เล่น MP3 ใช้ได้อย่างสะดวกแล้ว  

       Nation (2009) กล่าวถึง พอดคาสต์ในการเรียนการสอนไว้ว่า พอดคาสต์เป็นส่ือ 

ท่ีสามารถติดต่อผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับข่าวสารทางโรงเรียน ผู้เรียนได้รับเนื้อหาการเรียน  

เพื่อฟังหรือดูได้ทางคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น MP3 โดยไม่จ้ากัดแค่การเรียนในห้องเรียน และผู้เรียน

สามารถติดต่อกับผู้สอนนอกห้องเรียนได้ ผู้สอนสามารถใช้พอดคาสต์เป็นส่ือท่ีส้าคัญในกระบวนการเรียน

การสอน และเพื่อให้ผู้เรียนท่ีไม่ได้เข้าเรียนสามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน 

เนื้อหาของพอดคาสต์สามารถถ่ายโอนเป็นไฟล์เสียงหรือวิดีโอได้ เช่น การบันทึกเสียงในห้องเรียน 

บทเรียนภาษาต่างประเทศ การทดลองทฤษฎีทางธรรมชาติและทางวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนสามารถ

สร้างพอดคาสต์ได้อย่างง่ายเพื่อเป็นภาระงานประจ้าวันจากห้องเรียน จากนั้นเผยแพร่ไปยังผู้เรียน  

ทุกคน  ผู้เรียนสามารถสร้างและเผยแพร่พอดคาสต์และส่งต่อไปยังครูผู้สอนหรือเพื่อนร่วมห้อง   

และสามารถแลกเปล่ียนแผนการเรียนและบทเรียนกับเพื่อนร่วมห้องและผู้อื่น เช่น การบรรยายถึง

ความรู้สึกท่ีได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ สารคดีประวัติศาสตร์ เรื่องส้ัน หรือ รวบรวมโครงงานท่ี

น้ามาจากห้องเรียนเดียวหรือห้องเรียนท้ังหมดซึ่งมาจากคนละภูมิภาคและประเทศท่ีแตกต่างกัน  

ความส้าคัญจากการท่ีผู้เรียนสามารถสร้างพอดคาสต์ด้วยตนเอง เช่น ผู้เรียนท่ีใช้งานพอดคาสต์จะมี

ประสบการณ์ในการท้างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมเป็นรายบุคคลและการเข้าใจความรู้สึกของตนเอง 
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การมีทักษะและการวางแผนทางเทคนิคท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการวิจัย การเขียนบท เปรียบเทียบ

และบอกความแตกต่างและบทสนทนา การอภิปรายและทักษะทางการส่ือสาร ผู้เรียนท่ีประสบปัญหา

เรื่องภาษา ความยากในการออกเสียงและการส่ือสารจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกฝนด้านการออก

เสียงและค้าซึ่งถือว่าเป็นการชักชวนผู้เรียนให้ใช้พอดคาสต์เป็นส่ือช่วยในการทบทวนการออกเสียง

ด้วยตนเองและเพื่อใช้เป็นการส่ือสารกับผู้อื่น รวมไปถึงผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

พอดคาสต์จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฟังบทเรียนซ้้าด้วยความต้ังใจ และแปลความหมายได้ง่ายในการ

ฟังครั้งท่ีสอง ผู้เรียนท่ีประสบปัญหาในการเขียนจะมีอิสระในการใช้พอดคาสต์บรรยายตนเองแทนการ

เขียน พอดคาสต์เป็นส่ือท่ีช่วยผลักดันผู้เรียนเพราะผู้เรียนรู้ว่างานของตนเองงจะถูกเผยแพร่ไปยัง

ครอบครัว และสามารถใช้แบบประเมินผลเป็นการช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของผู้เรียนจากแบบ

ประเมินตนเองและจากเพื่อนร่วมห้อง จากวิธีการท้ังหมดผู้เรียนสามารถเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อก้าว

ไปสู่วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนของตนเองได้     

        Robinson and Ritzko (2009) กล่าวถึง การใช้พอดคาสต์ในการเรียนการสอนว่า 

พอดคาสต์ใช้ในกิจกรรมการฟังในห้องเรียนปกติ การฟังพอดคาสต์หรือสร้างพอดคาสต์ถือว่าเป็นภาระ

งานท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างส่ือแบบใหม่ให้สัมพันธ์กับส่ือการเรียนการสอน ซึ่งจะท้าให้ผู้เรียนได้

รู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผู้เรียนท่ีมีทักษะการฟังท่ีดีสามารถเข้าถึงส่ือใหม่มากกว่าวิธีการเรียนแบบส่ือ

ทัศน์ เช่น หนังสือ ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากการฟัง MP3 ฟังเวลาเดินทาง ท้ังผู้โดยสาร รวมทั้ง

ผู้ท่ีเดินทางทางเท้า หรือผู้ท่ีออกก้าลังโดยการวิ่ง โดยส่วนมากจะฟังจากเครื่องเล่น MP3 นอกจากนี้

การอ่านหนังสือหรือดูหนังเป็นส่ิงท่ีอันตรายเวลาขับรถ และไม่สะดวกส้าหรับการออกกก้าลังกายและ

กิจกรรมอย่างอื่นด้วย การฟังพอดคาสต์สะดวกส้าหรับการฟังเพลงและสามารถฟังเพลงซ้้า ๆ ได้อย่าง

สะดวกเท่าท่ีผู้ฟังต้องการ  

        Ushioda (2011) กล่าวไว้ว่า พอดคาสต์ท่ีใช้ส้าหรับการบันทึกเสียงบรรยายเป็นส่ือท่ีมี

ประโยชน์ส้าหรับการเรียนการสอน ซึ่งสามารถรับส่ือได้ท้ังรูปแบบ ภาพถ่าย ข้อความ เสียง และวิดีโอ 

พอดคาสต์ใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ผ่านการกระจายเสียงและวิดีโอส้าหรับผู้เรียนท่ีต้องการ

พัฒนา ปรับปรุงการเรียนภาษาของตนเองท่ีจ้ากัดแค่ในห้องเรียน  

         สรุปได้ว่า การใช้พอดคาสต์ในการเรียนการสอนนั้นส่วนมากพอดคาสต์จะใช้เพื่อการ

บันทึกเสียงระหว่างการบรรยายในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้น้ากลับไปทบบวนเมื่อมีเวลาว่าง  

และส้าหรับผู้เรียนท่ีไม่ได้เข้าเรียนในห้องเรียนสามารถน้าพอดคาสต์ไปฟังเพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
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พอดคาสต์ยังเป็นส่ือกลางในการติดต่อระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้น 

นอกจากนั้นยังเป็นส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอนภาษาได้ดีส้าหรับผู้เรียนท่ีต้องการเรียนรู้ เพิ่มเติม

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว ด้วยรูปแบบการใช้งานท่ีง่าย สามารถน้าเสนอส่ือได้ท้ัง

ท่ีเป็นรูปภาพ ข้อความ เสียง วิดีโอ และสามารถรับฟังฟังผ่านเครื่องเล่น MP3 และจากคอมพิวเตอร์

ส่วนตัวได้ จึงนับได้ว่าพอดคาสต์เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และมีประโยชน์และ 

มีความจ้าเป็นส้าหรับวงการศึกษาในปัจจุบัน   

 

ประโยชน์ของพอดคาสต์ 

 พอดคาสต์เป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและก้าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะ

ในวงการศึกษาซึ่งก้าลังได้รับความนิยมน้าพอดคาสต์ใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน และสามารถใช้

เทคโนโลยีนี้ให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว

และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการเรียนในยุคศตวรรษท่ี 

21 ดังนั้น นักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของพอดคาสต์ไว้ ดังนี้  

       Stanley (2005) กล่าวว่า พอดคาสต์เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีประโยชน์มากมาย 

ในการยกระดับผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง โดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูด  

       Constantine (2007) ได้รวบรวมประโยชน์ของพอดคาสต์ในการเรียน ดังนี้ 

  1. มีประโยชน์ต่อการเรียนทางไกล 

  2. อ้านวยความสะดวกในการเรียนตามอัธยาศัย (Self-paced Learning) 

  3. พัฒนานักเรียนท่ีเรียนช้า 

  4. สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 

  5. ช่วยให้นักเรียนพัฒนาการอ่านหรือพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้

อื่น ๆ  

  6. สถานท่ีไกล ๆ จะได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ 

  7. ผู้พูดสามารถน้าเสนอผลงานด้านความสามารถของตนเอง 

  8. สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้  
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       นอกจากนี้ นวัตกรรมในการใช้พอดคาสต์ คือ การท่ีผู้เรียนฟังพอดคาสต์พร้อมท้ังอ่าน

ตามบทฟัง จากนั้นผู้เรียนจะบันทึกเสียงโดยใช้เทป และส่งเสียงบันทึกเทปนี้ให้ครูผู้สอนพร้อมกับการ

อ่านงานเขียนของผู้เรียน จากนั้นครูจะฟังเสียงจากท่ีผู้เรียนบันทึกเสียงมาและให้ข้อเสนอแนะ ค้าติชม

ท่ีเหมาะสม กิจกรรมประเภทนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาการออกเสียง ได้เรียนรู้ค้าศัพท์ใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะการฟังให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย 

      Rosell-Aguilar (2007) กล่าวไว้ว่า พอดคาสต์เป็นส่ือท่ีช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้

มีประสิทธิภาพ เป็นส่ือทีใช้ในการฝึกปฏิบัติวิธีการสอนเพื่อการส่ือสารได้ดี เพื่อติดต่อกับสังคมโลก 

ด้านพฤติกรรมมนุษย์ เช่น การฟังและการท้าซ้้าและทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (การเรียนรู้นอก

ห้องเรียน)   

       Anne and Volker (2007) และ Hasan and Hoon (2012) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ

พอดคาสต์ว่า พอดคาสต์ไม่ใช่พัฒนาทักษะด้านการฟังเพื่อความเข้าใจและการออกเสียงของผู้เรียน

เท่านั้น แต่พอดคาสต์ยังช่วยพัฒนากระบวนการเรียนโครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาและค้าศัพท์อีก

ด้วย   

       สรุปได้ว่า พอดคาสต์มีประโยชน์ต่อกระบวนการฝึกฝนทักษะการฟังภาษาอังกฤษให้มี

ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีประโยชน์ ใช้งานง่ายและสะดวก มี

แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือเสมือนจริงและผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟังในเรื่องของการออกเสียงค้า 

อีกท้ังยังช่วยพัฒนาทักษะการพูดด้วย ผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองสามารถใช้พอด

คาสต์เป็นส่ือในการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนได้ตลอดชีวิต  

 

แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 

ความหมายของความคิดเห็น 

 มีนักการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้หลาย

แนวคิด ดังนี้ 

 Good (1959, p. 113) กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นหรือทัศนะ หมายถึงความเช่ือ ความคิด

หรือการลงความเห็นเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ 

  Oskamp (1997, p. 12-13)  ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็น น่าจะใกล้เคียงกันกับ 

ความเช่ือมากกว่าในด้านความเฉพาะเจาะจงของขอบเขตและเนื้อหา และท้ังสองส่ิงนี้มีองค์ประกอบ
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ของความรู้ (Cognitive) มากกว่าองค์ประกอบความรู้สึก (Affective) แต่ทัศนคติจะมีองค์ประกอบ

ของความรู้สึกมากกว่า หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่ง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา ความเป็นไปได้  

ของเหตุการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ ในขณะท่ีทัศนคติเกี่ยวข้องกับความปรารถนา  

และความต้องการ 

  Sundaram, Mitra, and Webster (1998, p. 950)  ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็น 

หมายถึง ความเช่ือท่ีไม่ได้ต้ังอยู่บนความรู้สึกในใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีจะพิจารณาตัดสินใจเพื่อ

การประเมินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ   

  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2531, น. 13) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็นถือได้ว่าเป็นการ

แสดงออกด้านเจตคติอย่างหนึ่ง แต่หากลงความเห็นนั้นมักมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนท่ีจะมี

ปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ภายนอก 

 พระธรรมปิฎก (1995, น. 735-736) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็น คือ ความเช่ือ ลัทธิ 

ทฤษฎี ความเข้าใจโดยใช้เหตุผลตามความเข้าใจของตัวเอง แนวทางท่ีเหมาะสม ค่านิยม และ

อุดมการณ์ การมองโลกและชีวิต รวมถึงทัศนคติท่ีเกิดจากการเกิดความเข้าใจและค่านิยมเหล่านั้น  

ถ้าจะจัดเข้าเป็นพวก ๆ ก็คงมี 2 ระดับ คือความเห็น ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า ดี ไม่ดี ควรจะเป็น 

เป็นต้น 

 สุชา จันทน์เอม (1986, น. 23) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีต่อส่ิงหนึ่ง แต่เป็นลักษณะท่ีไม่ลึกซึ้งเหมือนกับทัศนคติ คนเรามักจะมีความคิดเห็นแตกต่าง

กันไป ความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546, น. 231)  ได้ให้ความหมายของ ความคิดเห็นไว้ว่า หมายถึง  

ความเช่ือ การตัดสินใจ ความคิด ความรู้สึกประทับใจท่ีไม่ได้เกิดจากการพิสูจน์ หรือการช่ังน้้าหนักว่า

เป็นการถูกต้องหรือไม่ 

  จารุวรรณ บุญรอด (2549, น. 7) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออก

ทางด้านความรู้สึกต่อส่ิงใดด้วยการพูดหรือเขียน โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และ

สภาพแวดล้อม ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ก็ได้ 

  ชาญณรงค์ ค้าเพชร (2549, น. 7) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออก

ทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันเกิดจากการรับรู้และการเรียนรู้ของบุคคลนั้น ๆ  
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เป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติซึ่งอาจจะเปล่ียนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา ความคิดเห็นของบุคคลแต่ละ

คนต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งอาจเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ 

  ศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล (2549 , น. 9) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็น คือ การ

แสดงออกทางความคิดเห็น ท่าที ความรู้สึกต่อบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันเกิดเป็นผลท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งแสดงออกในลักษณะส่งเสริม คือ พอใจ นิยมชมเชย สนับสนุน และปฏิบัติ

ตามด้วยความเต็มใจ หรือในลักษณะต่อต้าน คือ ความขัดแย้ง ไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ปฏิบัติตาม 

 พระมหาเอกมร  ฐิตปญฺ โญ (2553, น. 11) ได้กล่าวสรุปความคิดเห็น หมายถึง  

การแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเรื่องใด เรื่องหนึ่ง 

ด้วยการพูดหรือเขียน ภายใต้พื้นฐานของความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น  

เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจซึ่งความคิดเห็นนั้น อาจจะเป็นไปในทางเห็นด้วยเฉย ๆ หรือไม่เห็นด้วย

ก็ได้ 

 สมรรถชัย  คันธมาทน์ (2556, น. 8) ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นไว้ว่า ความ

คิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกโดยอาศัยพื้นฐานประสบการณ์ท่ีผ่านมาหรือท่ีได้พบเจอมา  

ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ก็ได้ 

 จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความคิดเห็น

ข้างต้น สามารถกล่าวสรุปได้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความรู้สึก ความเช่ือ การตัดสินใจ ความคิด

ของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ด้วยการพูดหรือการเขียน บนพื้นฐานความรู้  ประสบการณ์และ

สภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นมาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจความรู้สึกท่ัว ๆ ไป ซึ่งอธิบายเหตุผลเฉพาะ 

ท่ีแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่มีผิดหรือถูก อาจเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดี ไม่ดี ก็ได้ 

 

ลักษณะของความคิดเห็น 

 ความคิดเห็น เป็นเรื่องของความรู้สึก การตอบสนองต่อส่ิงต่าง ๆ  โดยเห็นได้จากการท่ี

นักวิชาการได้ให้ความหมายท่ีแตกต่างกันไป ความคิดเห็นมีลักษณะในทิศทาง 2 มิติ ดังนี้ 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (1982, น. 92) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะของความคิดเห็นจะเป็น  

2 มิติ คล้าย ๆ กับวัตถุ ซึ่งเป็นมิติความกว้างและมิติความยาว ลักษณะของความคิดเห็นจะ

ประกอบด้วยมิติ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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  1. ทิศทางมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ ทางบวก ได้แก่ ความรู้ สึกหรือ

ท่าทางในทางท่ีดี ชอบหรือพึงพอใจ ส่วนทางลบ ก็เป็นไปทางตรงกันข้าม ได้แก่ ความรู้สึกหรือท่าทาง

ในทางท่ีไม่ดี ไม่ชอบและไม่พึงพอใจ 

  2. ความเข้มข้นมีอยู่ 2 ขนาด คือ ความเข้มข้นมากและความเข้มข้นน้อย เช่น  

ความแตกต่างกันของระดับความมากน้อยในการรักความสะอาดของแต่ละคน การเปล่ียนความคิด

ของบุคคลจะเป็นเรื่องท่ียากถ้ามีระดับความเข้มข้นมาก 

 นวม สงวนทรัพย์ (2535, น. 77) กล่าวว่า ลักษณะส้าคัญของความคิดเห็นมี 3 ข้อ ดังนี้ 

  1.เป็นความพร้อมของจิตใจหรือสมอง การแสดงภาพทางสมอง จิตใจเกี่ยวกับวัตถุ 

บุคคลและเรื่องราวต่าง ๆ  

  2. ความคิดเห็นไม่ได้มีมาแต่ก้าเนิด แต่เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคล 

  3. ความคิดเห็นจะกระตุ้นหรือเป็นส่ิงเร้าให้บุคคลประพฤติ หรือแสดงออกต่อผู้อื่น

วัตถุ หรือเรื่องราวต่าง ๆ  

 พระมหาเอกมร  ฐิตปญฺโญ (2553, น. 12) ได้กล่าวสรุปว่า ลักษณะความคิดเห็นจะแสดง

ออกมาต่อส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน วัตถุ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในแง่บวกและลบ คือ ความรู้สึก 

ท่ีดี-ไม่ดี ชอบ-ไม่ชอบ พอใจ-ไม่พอใจ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ  

ท่ีกระตุ้นให้แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของความคิดเห็นข้างต้น สามารถกล่าว

สรุปได้ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกแห่งภาพทางสมองทางจิตเกี่ยวกับคน วัตถุ หรือสถานการณ์

ต่าง ๆ ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ความรู้สึกท่ีดี-ไม่ดี ชอบ-ไม่ชอบ พอใจ-ไม่พอใจ เป็นต้น  

 

การวัดความคิดเห็น 

 มีนักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้แนวทางในการวัดความคิดเห็นไว้หลายแนวคิด ดังนี้ 

  Best and Kahn (2006 , p. 177 อ้างอิงจาก ชนะจิต เกตุอุไร , 2549 , น. 9-10)

เสนอแนะว่าวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการท่ีจะบอกถึงความคิดเห็นก็คือ การแสดงให้เห็นถึงจ้านวนร้อยละของ

ค้าตอบในแต่ละข้อความ เพราะจะท้าให้เห็นว่าความคิดเห็นจะออกมาลักษณะเช่นไร และจะสามารถ

ท้าตามข้อคิดเห็นเหล่านั้นได้ โดยข้อความเหล่านั้น ตามหลักเกณฑ์บางประการซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดความคิดเห็นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้ 



  

 

56 

   1. ภาษาท่ีใช้ต้องชัดเจน ง่าย ไม่อ้อมค้อม 

   2. เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลายระดับ 

   3. ไม่ควรให้ข้อความท่ีผู้ตอบสามารถตีความหมายได้หลายอย่าง 

   4. ก้าหนดระดับความคิดเห็นตามล้าดับจากมากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามาก 

ในแต่ละข้อความ 

   5. ให้ผู้ตอบเลือกระดับความคิดเห็นท่ีเป็นตัวแทนในแต่ละข้อความโดยเขียน

เครื่องหมายในช่องท่ีตรงกับความรู้สึก 

 ประเสริฐ  ลายโถ (2551, น 13) กล่าวไว้ว่า การวัดความคิดเห็น โดยท่ัวไปจะต้องมี

องค์ประกอบ 3 อย่าง คือบุคคลท่ีจะถูกวัด ส่ิงเร้า และมีการตอบสนอง ซึ่งจะออกมาในระดับสูง  

ต้่า มาก น้อย วิธีวัดความคิดเห็นนั้น โดยส่วนมากจะใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ท่ีจะ

ตอบแบบสอบถามเลือกตอบแบบสอบถามและผู้ท่ีถูกวัดจะเลือกตอบความคิดเห็นของตนในเวลานั้น  

การใช้แบบสอบถามส้าหรับวัดความคิดเห็นนั้น ใช้การวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Method) โดยเริ่มด้วย

วิธีการรวบรวมหรือการเรียบเรียงข้อความท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็นจะต้องระบุให้ผู้ตอบ  ตอบว่าเห็น

ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีก้าหนดให้  ซึ่งข้อความแต่ละข้อความก็จะมีความคิดเห็นเลือกตอบ

เป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนการ

ให้คะแนนขึ้นอยู่กับข้อความว่าไปในทางเดียวกัน (เชิงนิยมหรือไม่นิยม) ข้อความเชิงบวก หรือ

ข้อความเชิงลบ 

  นีออน กล่ินรัตน์ (2525 , น. 15-16) ได้กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นและทัศนะคติ  

มีความหมายและลักษณะต่าง ๆ ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น การวัดความคิดเห็นจึงใช้วิธีการวัดทาง

ทัศนคติได้ด้วย แต่เนื่องจากทัศนคติเป็นพฤติกรรมภายใน และไม่สามารถทราบได้เลยว่าบุคคลมี

ทัศนคติอย่างไร ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการอนุมานจากพฤติกรรมภายนอกท่ีบุคคลแสดงออก และมีวิธีการ

วัดหลาย ๆ อย่างด้วยกัน การรายงานตนเองเป็นการวัดทัศนคติโดยวิธีการให้ผู้ถูกวัดรายงานตนเองถึง

ความรู้สึกท่าทีต่อส่ิงนั้น ๆ อาจเป็นไปในรูปทางบวกหรือทางลบไม่ได้แยกวัดองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน 

คือ ด้านความคิด ความรู้สึก หรือด้านพฤติกรรม แต่จะวัดเพียง ดี–ไม่ดี สนับสนุน–คัดค้าน เห็นด้วย– 

ไม่เห็นด้วย มาตราวัด ทัศนคติแบบนี้แบ่งออกได้หลายประเภท เช่น มาตราวัดของลิเ คิร์ท  

(Likert-Type Scales) ได้สร้างมาตรวัดทัศนคติโดยพัฒนามาจากของ Thurston มีข้อความท้ังบวก

และทางลบปะทะกัน ส่งไปให้ผู้ตอบตัดสินว่าข้อความใดตรงกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบมากท่ีสุด 
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ซึ่งมี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่มีความเห็น ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่จาก

การใช้มาตราวัดแบบนี้มักพบว่ามีผู้ตอบท่ีช่องไม่มีความเห็นเป็นส่วนมาก จึงมีการใช้ค้าว่าเห็นด้วย

เพียงเล็กน้อยและไม่เห็นด้วยเพียงเล็กน้อย แทนค้าว่าเฉย ๆ เพื่อให้สามารถวัดความคิดเห็นของ 

ผู้ตอบได้ 

  การสังเกตพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรมภายนอกของบุคคลเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีท้าให้

ทราบถึงทัศนคติของบุคคลได้ ซึ่งอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบด้วยเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบาย

เพิ่มเติม และนอกจากนั้นอาจจะใช้วิธีการต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพื่อวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น ได้แก ่

   1. การใช้วิธีการกึ่งสะท้อนภาพ เช่น การใช้ผู้ถูกศึกษาบรรยาย ภาพท่ีมองเห็น  

ไม่ชัดเจน หรือใช้เติมค้า หรือข้อความ หรือให้พูดค้าใดค้าหนึ่งท่ีนึกขึ้นได้ทันทีหลังจากท่ีเสนอค้า  

ท่ีต้องการวัด 

   2. ผลการท้าแบบทดสอบแบบปรนัย คือ การเลือกค้าตอบจากแบบทดสอบแบบ

ปรนัยในตัวเลือกท่ีไม่ถูกต้อง และแสดงถึงความล้าเอียงในเรื่องนั้น โดยจะต้องมีค้าตอบท่ีถูกต้อง  

ไว้ด้วย 

   3. การวัดท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกาย เนื่องจากว่าในขณะท่ีร่างกายเกิดอารมณ์

จะมีปฏิกิริยาแสดงออกทางร่างกายท่ีสามารถวัดได้ เช่น การใช้เครื่องวัดการตอบสนองของผิวหนัง 

การวัดจากอัตราการเต้นของหัวใจ การบีบตัวของหลอดเลือด การหดและการขยายตัวของม่านตา  

ส่ิงเหล่านี้จะท้าให้รู้ถึงความเข้มข้นของทัศนคติ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า ทิศทางว่าเป็นไปในทางลบ

หรือทางบวก 

   4. การวัดด้วยการแสดงออกทางใบหน้าแบบนี้ แบ่งเกณฑ์การวัดออกเป็นอาการของ

ปาก กล่าวคือ ถ้าริมฝีปากอยู่ในระดับแนวราบหรือปกติ แสดงว่าไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่แน่ใจ 

แต่ถ้าริมฝีปากโค้งงอลงล่าง แสดงให้เห็นว่าไม่เห็นด้วย 

  การวัดความคิดเห็น หรือทัศนคติส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแบบรายงานตนเองเพราะความสามารถ

จัดเก็บข้อมูลได้จากคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งอาจกระท้าได้โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งมีท้ังแบบสัมภาษณ์ท่ีมีลักษณะ

ค้าถามไว้ให้เลือกตอบ และลักษณะค้าถามท่ีผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี หรืออาจ

ใช้แบบสอบถามซึ่งสามารถใช้ได้รวดเร็ว ข้อมูลท่ีได้สามารถน้าไปอธิบายได้กว้างขวาง แต่มีข้อจ้ากัด 

เพราะอาจได้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงกับพฤติกรรมของเขา เนื่องจากบุคคลเกิดความระมัดระวัง
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ในการตอบแบบสอบถาม เพราะฉะนั้น การวัดทัศนคติจึงควรใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน เพื่อช่วยเสริม

ข้อบกพร่องในวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการสร้างมาตรการวัดความคิดเห็นตามวิธีการ

ของลิเคิร์ท (Likert’s Method) โดยสร้างแบบสอบถามโดยมีค้าตอบให้เลือก 3 ระดับ คือ มาก  

ปานกลาง น้อย ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุง

ศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

       งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

 ศิริการณ์ ตาปราบ (2553, น. 63-66) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

โดยใช้รายการโฆษณาในโทรทัศน์ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ้านวน 26 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน

การศึกษาค้นคว้า คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อประเมินทักษะการฟัง เทคนิคท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่ เทคนิคการสังเกตแบบกึ่งมีโครงสร้างโดยการบันทึกวีดิโอ การเขียนอนุทิน และ

การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่า การใช้รายการโฆษณาในโทรทัศน์

ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับเสียงของเจ้าของภาษาจนสามารถฟังค้า วลี และแบบประโยคภาษาอังกฤษ

จากรายการโฆษณา แล้วสามารถถ่ายทอดส่ิงท่ีฟังโดยท้ากิจกรรมเกม แบบฝึกหัด ซึ่งส่ือถึงความเข้าใจ

ในการฟังของนักเรียนได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

        พิชญา  นุเสน (2554) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมคาราโอเกะ เพื่อพัฒนา 

การออกเสียงและความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียน

ภาษาอังกฤษ ณ สถาบันนพรัตน์ จังหวัดล้าพูน จ้านวน 19 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแผนการ

สอนท่ีใช้กิจกรรมคาราโอเกะ และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดการออกเสียง

และแบบประเมินความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า (1) การออกเสียงภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังผ่านการเรียนโดยใช้กิจกรรมคาราโอเกะ (2) ความเข้าใจในการฟัง

ภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่านเกณฑ์ โดยท่ีนักเรียนมีระดับผลความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษอยู่ใน

ระดับดีมาก หลังผ่านการเรียนโดยใช้กิจกรรมคาราโอเกะ 
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        ชายุดา จันทะปิดตา (2555, น. 81) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบ ฝึกเสริมทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการฟังภาษาอังกฤษ และศึกษาความคิดเห็น

ของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 40 คน โดยการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ จ้านวน 8 บท 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการฟังภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน จ้านวน 40 ข้อ และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ จ้านวน 12 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 

(1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการฟังเพื่อการส่ือสารมีค่าเท่ากับ 78.22/83.12 ซึ่งมี

ประสิทธิภาพ (2) ผลสัมฤทธิ์ในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการฟังอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (3) นักเรียนมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากต่อแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ังในด้านรูปแบบ 

เนื้อหาและกิจกรรม 

       ศุภวรรณ เทวกุล (2556) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษ โดยใช้ส่ือประสม เพื่อศึกษา 1) การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษก่อนและหลังของวิชา

ภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือประสมเรื่อง “Tourism Attractions Around our School” 2) ศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านการฟังโดยใช้ส่ือประสม ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 2 จ้านวน 25 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง

อย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ส่ือประสม เรื่อง “Tourism Attractions Around our 

School”แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียนรู้ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 

ในการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือประสม ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ

หลังเรียนด้านทักษะการฟังโดยใช้ส่ือประสมเรื่อง “Tourism Attractions Around our School” 

ของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษด้านการฟังโดยใช้ส่ือประสม มีความพึงพอใจในระดับท่ีสูงมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.62  

       เกษม ยังนิ่ง (2555) ศึกษาการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อ

ความเข้าใจ และเพื่อส้ารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ ต่อการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียน 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดสตูล ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จ้านวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักเรียน 

มีความสามารถในทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้พอดคาสต์เป็นส่ือสูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

และพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้นักเรียน

กลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้สึกในเชิงบวกต่อการใช้พอดคาสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจแต่

ก็ยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องท่ีฟังได้ท้ังหมด 

       มยุเรศ ใยบัวเทศ (2558, น. 293-301) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย

คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาตามกระบวนการแบบเมตาคอกนิทีฟเพื่อเสริมสร้างความสามารถ  

ในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า  1) ระดับความ 

มีปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.55 ปัญหาการฟังท่ีนักเรียนมีอยู่ในระดับมากสามอันดับแรก ได้แก่ ไม่รู้ค้าศัพท์ บทฟัง  

มีความยาวมากและไม่มีสมาธิในการฟัง ตามล้าดับ 2) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วย

การเรียนรู้ภาษาตามกระบวนการแบบเมตาคอกนิทีฟเพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา กระบวนการฟังแบบเมตาคอกนิทีฟ เนื้อหา ปฏิสัมพันธ์ทางการ

เรียนและระบบบริหารการเรียนรู้ และขั้นตอน 11 ขั้นตอน ได้แก่ (1) เตรียมความพร้อมของผู้เรียน 

(2) คาดการณ์ก่อนฟัง (3) แนะน้าศัพท์ (4) ฟังและตรวจสอบด้วยตนเอง (5) ฟังและตรวจสอบการฟัง

กับเพื่อน (6) ฟังและตรวจสอบกับสคริปต์ (7) ฝึกท้าแบบฝึกหัดการฟัง (8) ฝึกฝนด้วยตนเองตามผ่าน

คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาตามกระบวนการฟังแบบเมตาคอกนิทีฟ 8.0) ฝึกฝนด้วยตนเองตาม

อัธยาศัย 8.1) เตรียมคามพร้อมของผู้เรียน 8.2) คาดการณ์ก่อนฟัง 8.3) แนะน้าศัพท์ 8.4) ฟังและ

ตรวจสอบด้วยตนเอง  8.5) ฟังและตรวจสอบกับสคริปต์ 8.6) ฝึกท้าแบบฝึกหัดการฟัง (9) สะท้อนคิด 

(10) ฟังตามอัธยาศัย  (11) ทดสอบประจ้าหน่วย (3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการ

ฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

ช่วยการเรียนรู้ภาษาตามกระบวนการฟังแบบเมตาคอกนิทีฟมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถ 

ในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

และค่าเฉล่ียของคะแนนพัฒนาการของความสามารในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจคิดเป็นร้อย



  

 

61 

ละ 16.09 (4) ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาในรูปแบบการเรียนการ

สอนฯ ท่ีพัฒนาขึ้น พบว่าผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูงได้รับประโยชน์สูงสุดจากคลิป 

วีดิทัศน์และคลิปเสียง ผู้เรียนระดับกลางได้รับประโยชน์สูงสุดจากบัตรค้าออนไลน์ ผู้เรียนระดับต้่า

ได้รับประโยชน์ระดับมากจากคลิปวีดิทัศน์และบัตรค้าออนไลน์ ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับสูงและระดับต้่ามีความถี่ในการใช้งานบัตรค้าออนไลน์มาก ผู้เรียนระดับกลางมีความถ่ีในการใช้

งานแบบฝึกหัดออนไลน์มาก 

        ประถม ภักดี (2559, น. 53) ได้ศึกษากลวิธีการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า (1) จากการส้ารวจความช่ืนชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 5 ท่ีน้ากลวิธีท้ัง 3 วิธีไปใช้ในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนพบว่า กลวิธี

ด้านความรู้ความคิดได้รับความนิยมมากท่ีสุด ตามด้วยกลวิธีด้านองค์ความรู้และกลวิธีด้านสังคม (2) 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลวิธีท้ัง 3 วิธี ท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 น้าไปใช้ในการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

        จากงานวิจัยในประเทศข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้ส่ือการฟังท่ี

หลากหลายและท่ีใช้ในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่ การฟังเพลง รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ภาพยนตร์ 

แบบฝึกการฟัง และส่ือประสมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสะดวก ซึ่งสามารถช่วยในการ

พัฒนาทักษะการฟังให้มีประสิทธิภาพเพื่อน้าไปใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ้าวันได้ 

 

        งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับพอดคาสต์ (Podcast) 

 เฉลิมพล โกญจนพันธ์ (2553) ศึกษาระบบการศึกษาออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี

พอดคาสต้ิง มีวัตถุประสงค์ในการจัดท้าต้นแบบการศึกษาออนไลน์ของคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสร้างระบบการจัดการฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

ส้าหรับครูผู้สอนในการสร้างรายวิชาและเก็บส่ือประกอบการสอนต่าง ๆ ในรูปแบบมัลติมีเดีย  

เพื่อเผยแพร่ส่ือการสอนให้กับผู้เรียนในการติดตามการเคล่ือนไหวของส่ือการสอนได้อย่ างต่อเนื่อง  

ผลจากการศึกษาค้นคว้าท้าให้คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเพิ่ม

ช่องทางและรูปแบบในการเผยแพร่ส่ือการสอนต่าง ๆ ได้มากขึ้น ผู้เรียนมีความสะดวกในการติดตาม
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ส่ือการสอน จากผู้สอนท่ีมีการเผยแพร่ส่ือการสอนอย่างต่อเนื่อง ทุกท่ี ทุกเวลา และผู้เรียนนั้นสามารถ

ทบทวนบทเรียนซ้้า ๆ ไปมาได้ไม่จ้ากัด ท้าให้ผู้เรียนสามารถมีผลการเรียนท่ีดีขึ้นได้ รวมถึงเป็นแหล่ง

แลกเปล่ียนความรู้ได้เป็นอย่างดี 

                 ชวันธร  สัมฤทธิ์ (2554) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

พอดคาสต์ส้าหรับไอแพดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเทคนิคการท้าวิจัยพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

ศึกษา และ เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  

คือ ผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 9 ท่าน แบ่งออกเป็นด้านเทคนิคการท้างานวิจัย 3 ท่าน ด้านเทคโนโลยี

การศึกษา 3 ท่าน และด้านผู้ใช้งานไอแพดท่ีเกี่ยวข้อง 3 ท่าน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบ

การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีพอดคาสต์ส้าหรับไอแพดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเทคนิคการท้าวิจัย

พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ศึกษาท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และแบบประเมินความเหมาะสม น้าไปเก็บข้อมูล

และรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในภาพรวม อยู่ในระดับดี   

                 อัมพริกา  ซื่อตรง (2556, น. 129-130) ได้ท้าการพัฒนาแบบจ้าลองการฟัง

ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีพอดคาสต์ พบว่า (1) แบบจ้าลองการฟังภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้

เทคโนโลยีพอดคาสต์  มีส่วนประกอบหลัก 7 ข้ันตอน คือการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบบทเรียน  

การพัฒนาบทเรียน การสร้างบทเรียน การเรียนรู้ การประเมินผลการเรี ยน  การแก้ไขบทเรียนและ

ส่วนประกอบย่อย 8 ขั้นตอน คือ ความสนใจ ความสัมพันธ์ ความมั่นใจ ความพึงพอใจ การประเมิน

ปฏิกิริยาของผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ การประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ และผลลัพธ์

ท่ีได้จากการเรียน ซึ่งประสิทธิภาพของแบบจ้าลองนี้ มีค่าอยู่ท่ีระดับ 85.35/85.33 (2) วิธีฝึกฟังบน

เว็บไซต์ด้วยพอดคาสต์ท้ังแบบเรียนเด่ียวและเรียนคู่ สามารพัฒนาทักษะการฟังได้ ท้ังนี้นักศึกษากลุ่ม

ดังกล่าว ได้คะแนนหลังการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ใช้พอดคาสต์ ขณะเดียวกันไม่พบความ

แตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มท่ีใช้พอดคาสต์เรียนแบบเด่ียวและแบบคู่ (3) นักศึกษาส่วนใหญ่

คิดเห็นว่า การใช้เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจ้าวันและกิจกรรมแบบ 3 ขั้นตอนในบทเรียนมีประโยชน์ต่อ

การฝึกฟังและนักศึกษาพอใจมากท่ีได้ฝึกฟังบนเว็บไซต์โดยใช้พอดคาสต์ 

          จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าพอดคาสต์เป็นส่ือท่ีช่วยในการพัฒนา

ทักษะการฟังได้ดี อีกท้ังยังเป็นส่ือการสอนของครู และเป็นส่ือการเรียนของผู้เรียนท่ีดีและทันสมัย  

ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยพอดคาสต์ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ใช้ในการทบทวนบทเรียน ไม่จ้ากัดแค่เรียนใน
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ห้องเรียน ท้ังนี้พอดคาสต์ยังเป็นส่ือท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย

และในระดับโรงเรียนได้ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกส่ือพอดคาสต์ให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนด้วย 

       งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น 

 เกษม ยังนิ่ง (2555)  ศึกษาการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อ

ความเข้าใจ  และเพื่อส้ารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ ต่อการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดสตูล ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จ้านวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักเรียนมี

ความสามารถในทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้พอดคาสต์เป็นส่ือสูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามความพึงพอใจและ

พฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้นักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างจะมีความรู้สึกในเชิงบวกต่อการใช้พอดคาสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจแต่ก็ยัง

ไม่สามารถเข้าใจเรื่องท่ีฟังได้ท้ังหมด   

                 อัมพริกา  ซื่อตรง (2556, น. 129-130) ได้ท้าการพัฒนาแบบจ้าลองการฟัง

ภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีพอดคาสต์ พบว่า (1) แบบจ้าลองการฟังภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้

เทคโนโลยีพอดคาสต์ มีส่วนประกอบหลัก 7 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบบทเรียน 

การพัฒนาบทเรียน การสร้างบทเรียน การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียน การแก้ไขบทเรียนและ

ส่วนประกอบย่อย 8 ขั้นตอน คือความสนใจ ความสัมพันธ์ ความมั่นใจ ความพึงพอใจ การประเมิน

ปฏิกิริยาของผู้เรียน การประเมินการเรียนรู้ การประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ และผลลัพธ์

ท่ีได้จากการเรียน ซึ่งประสิทธิภาพของแบบจ้าลองนี้ มีค่าอยู่ท่ีระดับ 85.35/85.33  (2) วิธีฝึกฟังบน

เว็บไซต์ด้วยพอดคาสต์ท้ังแบบเรียนเด่ียวและเรียนคู่ สามารพัฒนาทักษะการฟังได้ ท้ังนี้นักศึกษากลุ่ม

ดังกล่าวได้คะแนนหลังการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ใช้พอดคาสต์ ขณะเดียวกันไม่พบความแตกต่าง

ของคะแนนระหว่างกลุ่มท่ีใช้พอดคาสต์เรียนแบบเด่ียวและแบบคู่ (3) นักศึกษาส่วนใหญ่คิดเห็นว่า  

การใช้เนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจ้าวันและกิจกรรมแบบ 3 ขั้นตอนในบทเรียนมีประ โยชน ์

ต่อการฝึกฟังและนักศึกษาพอใจมมากท่ีได้ฝึกฟังบนเว็บไซต์โดยใช้พอดคาสต์ 
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                 ปิยนุช เพ็งลี (2557)  ได้ท้าการพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ

โดยใช้พอดคาสต์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า (1) ผลการศึกษาความสามารถด้านการฟัง

ภาษาอังกฤษโดยใช้พอดคาสต์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนความสามารถด้านการฟัง

ภาษาอังกฤษก่อนเรียนเฉล่ีย 12.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.83 และหลังเรียนเฉล่ีย 21.83  

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.75 และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการฟังโดยใช้

พอดคาสต์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (2) ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนฟังภาษาอังกฤษโดยใช้ 

พอดคาสต์ พบว่านักเรียนมีระดับเจตคติต่อการสอนฟังโดยใช้พอดคาสต์ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.92 

แสดงว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนฟังภาษาอังกฤษโดยใช้พอดคาสต์ภาพรวมอยู่ในระดับดี   

 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

 Amini and Birjandi (2012 , p.  505-506) ศึกษาผลของการใช้กลยุทธ์ 

อภิปัญญาในการวัดประสิทธิภาพทักษะการฟังของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและวรรณคดี 

จ้านวน 82 คน มหาวิทยาลัย Shahid Beheshti โดยใช้บทฟังของ TOEFL (แบบทดสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษท่ีได้มาตรฐาน) ใช้ในการวัดประสิทธิภาพในการฟังของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการ

ทดลอง  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการฟังของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างอย่างมีนัยส้าคัญ 

       Juan and Abidin (2013, p. 367) ศึกษาปัญหาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจของนักเรียนจากประเทศจีนท่ีเรียนภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซีย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนจากประเทศจีน จ้านวน 3 คน ท่ีเรียนการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ในมหาวิทยาลัย Sains Malaysian ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีส้าคัญของนักเรียนจากประเทศจีน คือ 

ขาดความรู้เรื่องค้าศัพท์และขั้นตอนกระบวนการในการฟังเพื่อความเข้าใจ นอกจากนั้น ยังมีปัญหา  

ในเรื่องของส้าเนียงการออกเสียงค้าของเจ้าของภาษาซึ่งมีผลต่อความเข้าใจเนื้อหาของการฟัง  

ขาดสมาธิในการฟัง และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนจีน จากผลการวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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งานวิจัยนี้ จึงมีประโยชน์ต่อกระบวนการฟังของนักเรียนและช่วยแก้ปัญหากระบวนการเรียน

ภาษาอังกฤษในห้องเรียน  

      Hamouda (2013, p. 150-151) ศึกษาปัญหาของการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจในห้องเรียนของนักเรียนซาอุดีอาระเบีย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนวิชาเอก

ภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย Qassim ท่ีเรียนวิชาการฟังภาษาอังกฤษ จ้านวน 60 คน 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ 

การออกเสียง ส้าเนียง จังหวะการออกเสียง ค้าศัพท์ท่ีไม่จ้าเป็น การออกเสียงส้าเนียงท่ีแตกต่างกัน

ของผู้พูด ขาดสมาธิในการฟัง และส่ือท่ีใช้ในการบันทึกเสียงไม่ดี เมื่อผู้สอนเข้าใจปัญหาในการเรียน

ของผู้เรียนแล้ว ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนพัฒนากระบวนการขั้นตอนในการฟังของผู้เรียนให้มี

ประสิทธิภาพและพัฒนาความสามารถในการฟังให้ดีขึ้นโดยการปรับปรุงและพัฒนาส่ือในการฟังและ

เทคนิคการสอนในห้องเรียน  

       Rokni and Ataee (2014, p. 722-723) ศึกษาผลของการใช้ภาพยนตร์ท่ีมีค้า

บรรยายภาษาอังกฤษในการการพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาอิหร่านระดับกลาง จ้านวน 45 คน 

มหาวิทยาลัย Golestan ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีใช้ภาพยนตร์ท่ีมีค้าบรรยายภาษาอังกฤษ และ กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีไม่ใช้ภาพยนตร์ท่ีมีค้าบรรยายภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า การชมภาพยนตร์ท่ีมีค้า

บรรยายใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษเป็นวิธีการท่ีดีในการช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับการชมภาพยนตร์ท่ีไม่มีค้าบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพ 

         จากงานวิจัยเกี่ยวกับ การฟังเพื่อความเข้าใจท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้

ว่าการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจให้ประสบความส้าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น 

ขึ้นอยู่กับการรู้ความหมายของค้าศัพท์ การออกเสียง ส้าเนียงการพูดของเจ้าของภาษา การมีสมาธิใน

การฟัง และประสิทธิภาพของการใช้ส่ือในการพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจท่ีมีคุณภาพและ

เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเฉพาะการเลือกใช้ส่ือท่ีทันสมัยและเป็นส่ือท่ีพบในชีวิตประจ้าวัน เช่น เพลง 

หรือ ภาพยนตร์ ท้ังนี้ เมื่อผู้สอนรู้ปัญหาของการฟังเพื่อความเข้าใจแล้ว สามารถปรับปรุงและพัฒนา

วิธีการสอนและส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการ

ฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
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       งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับพอดคาสต์ (Podcast) 

 Asako Takaesu (2013, p. 157) ศึกษาผลของการใช้รายการ TED TALK เป็นส่ือ

ในการฟังอย่างกว้างขวางท่ีส่งผลต่อทักษะการฟังของนักเรียน และศึกษาวิธีการสอนในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนส้าหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อน จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับ

การส้ารวจและสมุดบันทึกรายวันของนักเรียนซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีว่า นักเรียนรู้สึกว่าการบรรยายได้ช่วย

พัฒนาการฟังเพื่อความเข้าใจ มีแรงจูงใจในการฟังเพิ่มขึ้น และคุ้นเคยกับการฟังส้าเนียงการพูดท่ี

หลากหลาย นอกจากนั้นยังช่วยนักเรียนในการเลือกฟังการบรรยายท่ีเหมาะสมกับระดับความเข้าใจ

ของผู้เรียน และเป็นส่ือในการจัดกิจกรรมหลากหลายท่ีเน้นความช่วยเหลือเป็นฐานส้าหรับผู้เรียนท่ี

เรียนอ่อน 

                  Chun-Chun Yeh (2013, p. 143)  ศึกษาผลของการใช้โครงงานการเรียนรู้ด้วย

พอดคาสต์ (Podcast) บูรณาการกับทักษะการพูดและการฟังในห้องเรียนเพื่อใช้ในการส่งเสริมการฟัง

อย่างกว้างขวางและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การ

บันทึกการฟังพอดคาสต์ของผู้เรียน และแบบสังเกตโครงงานน้าเสนอ แบบทดสอบวัดประสบการณ์

การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงความคิดเห็นในการใช้พอดคาสต์เป็นกลยุทธ์ในการเรียน ผลการวิจัย

พบว่า ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกพอดคาสต์ให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับความสามารถของ

ผู้เรียน นอกจากนั้นยังพบว่าการเรียนด้วยพอดคาสต์ไม่ใช่แค่สะดวกแต่ยังมีประโยชน์ในการเพิ่มพูน

ความสามารถทางภาษาและความรู้ท่ีทันต่อโลก แต่ยังมีผู้เรียนบางคนท่ีไม่ประสบผลส้าเร็จในการใช้

พอดคาสต์ เนื่องจาก เนื้อหาของพอดคาสต์ท่ีฟังไม่มีค้าบรรยายและการฟังระดับการออกเสียงท่ีเร็ว

เกินไป  

                  Shiri and Falah-Hassani (2015, p. 164-165)  ศึกษาผลของการใช้แอพลิเคช่ัน

พอดคาสต์เป็นกลวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการฟังและเป็นส่ือการสอนนักศึกษาชาวอิหร่านท่ีเรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองท่ีมีผลต่อทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา

ระดับกลาง จ้านวน 34 คน ซึ่งมีระดับความสามารถทางภาษาระดับเดียวกัน ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักศึกษา

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีได้รับการทดลองซึ่งได้รับการฟังด้วยพอดคาสต์  และกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีได้รับการเรียนการสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบว่า  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่ม

นักศึกษาท่ีเรียนด้วยพอดคาสต์ระดับความสามารถในการท้าแบบทดสอบการฟังเพื่อความเข้าใจดีกว่า
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กลุ่มปกติ สามารถพัฒนาระดับความสามารถในการฟังให้มีประสิทธิภาพ และมีแรงจูงใจท่ีดีในการฟัง

ด้วยพอดคาสต์  

                จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า พอดคาสต์เป็นส่ือในการเรียนการสอน

ทักษะการฟังอย่างกว้างขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีต้องการพัฒนาทักษะ

การฟังให้ดีขึ้นโดยไม่จ้าเป็นท่ีจะต้องฟังในห้องเรียนเท่านั้นผู้เรียนสามารถฟังได้ทุกโอกาส ทุกสถานท่ี 

ผู้เรียนสามารถเลือกส่ือท่ีตรงกับความสนใจและระดับความสามารถในการฟังของตนเอง พอดคาสต์

เป็นส่ือท่ีทันสมัย สะดวกต่อการฟังในชีวิตประจ้าวัน สามารถใช้พอดคาสต์เป็นส่ือในการปรับปรุงและ

พัฒนาทักษะการฟังของตนเองให้ดีขึ้นต่อไป 

                จากการวิจัยต่างประเทศดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะการฟังเพื่อ

ความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการฟังอย่างกว้างขวางนั้นผู้เรียนสามารถใช้ส่ือท่ีใช้ในชีวิตประจ้าวันช่วยใน

การพัฒนาทักษะการฟังของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นส่ือจากรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง 

โทรศัพท์มือถือ และรายการวิทยุต่าง ๆ  ซึ่งเป็นส่ือท่ีใช้ง่าย สะดวก และทันสมัย ส้าหรับเทคโนโลยี

พอดคาสต์ถือว่าเป็นส่ือท่ีก้าลังได้รับความนิยมและเป็นท่ีกล่าวถึงกันมาก โดยเฉพาะในวงการศึกษาท้ัง

ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับโรงเรียนเพราะเป็นส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อการบันทึกเสียงฟังการบรรยาย

ในห้องเรียนหรือเหมาะส้าหรับการฟังนอกห้องเรียน แต่ปัญหาท่ีพบอย่างหนึ่งในการใช้พอดคาสต์ คือ 

การเลือกบทฟังและระดับการฟังพอดคาสต์ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถในการฟังของตนเอง 

เพราะการเลือกส่ือท่ีมีบทฟังของเจ้าของภาษาท่ีมีระดับการออกเสียงท่ีเร็วเกินไปก็จะท้าให้ผู้ฟังขาด

ความสนใจ ท้อใจในการฟัง จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือในการ

พัฒนาทักษะการฟังของผู้เรียนและสามารถใช้พอดคาสต์เป็นส่ือท่ีสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการฟังของตนเองให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต เนื่องจากการเรียนในศตวรรษท่ี 

21 ผู้เรียนจ้าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสาร และจ้าเป็นต้องมีความรู้ใน

ด้านเทคโนโลยีเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน  
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บทที่ 3  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

 ในการด้าเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนหนองกุงศาลา

น้้าเท่ียงวิทยากร  เป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre experimental Research) โดยใช้การวิจัยรูปแบบ 

One-Group-Pretest-Posttest Design มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

หนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

 3.  ระเบียบวิธีการวิจัย 

 4.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 5.  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน 

หนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ16101 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 2 ห้องเรียน รวมเป็น  

50 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียน

หนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ท่ีได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จ้านวน 1 ห้องเรียน

จ้านวน 30 คน 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 

 ตัวแปรตาม ได้แก่  

  1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน

พอดคาสต์ 

  2. ความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน

พอดคาสต์ 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยก่อนการทดลอง (Pre-experimental Research) โดยใช้รูปแบบการ

วิจัยท่ีมีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งใช้การวิจัยรูปแบบ One-Group-

Pretest-Posttest Design มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้  

 

 

 

 O1  แทน  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

  X  แทน  การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านพอดคาสต์ 

 O2  แทน  แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

 

 

  O1      X    O2 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การด้าเนินการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้จัดท้าเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 

  1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

 1.1 พอดคาสต์ (Podcast)  

 พอดคาสต์เป็นส่ือเทคโนโลยี ส้าหรับการฟังภาษาอังกฤษซึ่ งแบ่งเป็นบทฟัง 

ท่ีหลากหลายและแตกต่างกันจากระดับเริ่มต้นไปถึงระดับสูง โดยผู้วิจัยคัดเลือกมาจากเว็บไซด์ 

https://learningenglish.voanews.com/ และแอพลิเคช่ันพอดคาสต์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟังได้

อย่างสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังในโทรศัพท์ระบบ IOS และ Android เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกฟัง

ตามความสนใจและตามระดับความสามารถในการฟังของตนเอง การก้าหนดกรอบเนื้อหาของการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านพอดคาสต์ จ้านวน 6 เรื่อง 

 1.2  แผนการจัดการเรียนรู้การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้

ผ่านพอดคาสต์ จ้านวน 6  แผน รวมเวลา 6 ช่ัวโมง 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.1 แบบทดสอบวัดการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 

ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความเข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งวัดทักษะการฟัง 2 ด้าน คือ การฟังเพื่อจับใจความ

ส้าคัญ การฟังเพื่อระบุรายละเอียด ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ้านวน  

30 ข้อ ได้รับการพัฒนาหาคุณภาพแล้ว โดยมีค่าความเช่ือมั่น (reliability) ท้ังฉบับเท่ากับมีค่าความ

เช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ  0.89 

 2.2 แบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการ

เรียนรู้ ผ่านพอดคาสต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (rating scale)  

ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ต (Likert) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจ้านวน 10 ข้อ และได้รับการพัฒนาหาคุณภาพแล้ว 

โดยมีค่าความเช่ือมั่น (reliability) ท้ังฉบับเท่ากับ 0.92 
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การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 พอดคาสต์ (Podcast) 

 พอดคาสต์เป็นส่ือเทคโนโลยีส้าหรับการฟังภาษาอังกฤษซึ่งแบ่งเป็นบทฟังท่ีหลากหลาย

และแตกต่างกันจากระดับเริ่มต้นไปถึงระดับสูง โดยพิจารณาจาก ค้าศัพท์ ส้านวน โครงสร้างไวยากรณ์ 

ระดับเสียง ส้าเนียงการพูด ความยากง่ายของเนื้อเรื่อง โดยผู้วิ จัยคัดเลือกมาจากเว็บไซด์ 

https: / / learningenglish.voanews.com/  และแอพลิเค ช่ันพอดคาสต์ซึ่ ง สามารถดาวน์ โหลดฟัง ไ ด้

อย่างสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังในโทรศัพท์ระบบ IOS และ Android เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกฟัง

ตามความสนใจและตามระดับความสามารถในการฟังของตนเอง การก้าหนดกรอบเนื้อหาของการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านพอดคาสต์ ผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบเนื้อหาและสาระ โดยมีข้ันตอนการ

สร้างกรอบเนื้อหา ดังนี้  

 1. ศึกษากรอบเนื้อหาจากมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช่วงช้ันท่ี 1 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือเรียนท่ีใช้ประกอบ 

การเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และศึกษาจากกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป 

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ด้านทักษะการฟัง

ระดับ A1  

 2. สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการ

เรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  แสดงการวิเคราะห์เนื้อหาในการฟังภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 
 

สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

ช่วงชั้นที่  4 

หนังสือ เรียนที่ ใช้ประกอบ  
การเรียนการสอน  
วิชาภาษาอังกฤษ1  

(อ16101)  

กรอบอ้างอิงทางภาษา
ของสหภาพยุ โรป 

(CEFR )  

วิ เคราะห์ เ น้ือหา  
ที่ ไ ด้  

(23 เรื่ อง)  

-  Documentar ies  
-  School  
-  News  
-  Advert isement  
-  Social  L i fe  
-  Fable 
-  Movie  
-  Songs 
-  Drama 

-  Advert isement  
-  Social  L i fe  
-  Free t ime act iv i t ies  
-  Di rect ions and Locat ions  
-  Descr ibe people  
-  Histor ical facts  
-  Checking informat ion  
-  Products  
-  Predict ions about the 
future  
 

-  Descr ib ing people  
-  Educat ion 
-  Accommodat ion 
-  Free t ime 
-  Hol idays 
-  Transport  
-  Health 
-  Envi ronment  
-  Sport  

-  Documentar ies  
-  School  
-  News  
-  Advert isement  
-  Social  L i fe  
-  Fable 
-  Movie  
-  Songs 
-  Drama 
-  Free t ime  
-  Di rect ions and 
Locat ions 
-  Descr ibe people  
-  Histor ical facts  
-  Checking 
informat ion  
-  Products  
-  Predict ions 
about the future  
-  Educat ion 
-  Accommodat ion 
-  Hol idays 
-  Transport  
-  Health 
-  Envi ronment  
-  Sport  
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 3. จากตารางท่ี 4 วิเคราะห์เนื้อหาได้ท้ังหมด 23 เรื่อง โดยเลือกเนื้อหาท่ีมีความ

คล้ายคลึงกัน เพื่อน้ามาสร้างแบบสอบถามความต้องการ 

 4. น้าแบบสอบถามความต้องการเนื้อหาในการฟังท่ีสร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ผู้ควบคุม 

วิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาในการฟังท่ีจะน้ามาพัฒนาทักษะการฟัง 

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  

 5. น้าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบแก้ไขโดยผู้เช่ียวชาญมาจัดท้าเป็นแบบสอบถาม  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย   

 6. น้าแบบสอบถามไปหาความต้องการเนื้อหาในการฟังกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 

 7. น้าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน แล้วจัดล้าดับความส้าคัญของเนื้อหาในการฟังตามค่าเฉล่ีย โดยเนื้อหาในการฟังท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงจะเป็นเนื้อหาในการฟังท่ีมีความต้องการสูง และเนื้อหาในการฟังท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยเป็นเนื้อหาในการฟัง

ท่ีมีความต้องการน้อยตามล้าดับ 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอด

คาสต์   

 1. ศึกษาตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 1-11) 

และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร (โรงเรียน

หนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร, 2551) เพื่อศึกษาวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย สรรถนะส้าคัญของผู้เรียน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ ค้าอธิบายรายวิชา ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 2.  น้ ามาตรฐาน  ตัว ช้ี วั ด  สาระการ เรี ยนรู้ แกนกลางและสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร วิเคราะห์เพื่อจัดหน่วยการเรียนรู้  

 3. ศึกษาและเลือกเนื้อหาท่ีจะใช้ในการสอนจากพอดคาสต์เป็นส่ือเทคโนโลยีส้าหรับการฟัง

ภาษาอังกฤษซึ่งแบ่งเป็นบทฟังท่ีหลากหลายและแตกต่างกันจากระดับเริ่มต้นไปถึงระดับสูง  
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โดยพิจารณาจาก ค้าศัพท์ ส้านวน โครงสร้างไวยากรณ์ ระดับเสียง ส้าเนียงการพูด ความยากง่ายของ

เนื้อเรื่อง โดยผู้วิจัยคัดเลือกมาจากเว็บไซด์ https://learningenglish.voanews.com/ และแอพลิเคช่ัน 

พอดคาสต์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดฟังได้อย่างสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังในโทรศัพท์ระบบ IOS  

และ Android เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกฟังตามความสนใจและตามระดับความสามารถในการฟังของ

ตนเอง การก้าหนดกรอบเนื้อหาของการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านพอดคาสต์ ซึ่งเป็นเนื้อหา

ท่ีมีระดับความยากง่ายจ้านวนของค้าศัพท์ ส้านวนและโครงสร้างของประโยคท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร (โรงเรียนหนองกุง

ศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร, 2551, น. 1-16) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้การฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ จ้านวน 6 แผน   

 4. ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการ

จัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนของ พรสวรรค์ สีป้อ (2550, น. 155-

157) มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นก่อนการฟัง (Pre-listening) 2) ขั้นระหว่างการฟัง (While-listening)  

3) ขั้นหลังการฟัง (Post-listening) 

 5. สร้างวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการ

จัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร 

จ้านวน 6 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวม 6 ช่ัวโมง 

 6. น้าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 

จ้านวน 3 ท่าน (ดูรายช่ือในภาคผนวก) ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้และความเหมาะสมของเวลากับเนื้อหา ขั้นตอนของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลเพื่อน้ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม

ยิ่งขึ้น 

 7. น้าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 

ตามข้อเสนอแนะและเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ้านวน 3 ท่าน (ดูรายช่ือ  

ในภาคผนวก) อีกครั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  

โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: index of item objective congruence) และลักษณะ

โดยรวมของแผนการจัดการเรียนรู้แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

https://learningenglish.voanews.com/
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   +1 เมื่อเกณฑ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์          

     0 เมื่อไม่แน่ใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

   -1 เมื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 

 8. น้าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนไปหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาหรือค่า

ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ ( index of item objective  

congruence: IOC) จากนั้นคัดเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67-

1.00 ไปไว้ใช้ หากแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ถึง 0.67 ก็ปรับปรุงแก้ไขแผนการ

จัดการเรียนรู้จนได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67-1.00   

 9. น้าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จ้านวน 1 แผนไปทดลองใช้ 

(try out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ้านวน 20 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพิจารณาหาข้อบกพร่องในการใช้ภาษา การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความเหมาะสมของเนื้อหากับเวลาท่ีก้าหนดแล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไข 

อีกครั้งก่อนน้าไปทดลองสอนจริง 

 

 แบบทดสอบวัดการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน 

พอดคาสต์ 

 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือแนวทางการสร้างข้อสอบภาษา (อัจฉรา 

วงศ์โสธร, 2001, น. 147-165) และการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (อัจฉรา วงศ์โสธร, 

2001, น. 199-216) 

 2. ศึกษาค้าอธิบายรายวิชาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง หน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ (อ16101) และจุดประสงค์ของเนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองเพื่อน้าไปใช้ในการสร้ าง

แบบทดสอบ สร้างตารางก้าหนดขอบเขตเนื้อหาข้อสอบ (Table of test specification) เพื่อใช้เป็น

แนวทางการสร้างแบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษตามประเด็นท่ีต้องการวัด โดยเลือกจากเว็บไซด์
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และแอพลิเคช่ันพอดคาสต์ท่ีมีเนื้อหาการฟังเหมาะสมกับระดับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ดังตารางท่ี 5 

   ตารางที่ 5  แสดงเนื้อหาแบบทดสอบ (Table of test specification)  
 

Part Objectives Text type 
Level of 

knowledge 

No. of 

items 
Scoring 

1 Listen for main idea 

- To listen the dialogue and 

identify main idea  

- To listen to the dialogue 

and answer the questions  

Dialogues Comprehension 20 0-1 

2 Listen for details 

- To listen the dialogue and 

identify details  

- To listen to the dialogue 

and answer the questions 

Dialogues Comprehension 20 0-1 

  

 3. สร้างแบบทดสอบวัดการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน

พอดคาสต์ จ้านวน 50 ข้อ แล้วน้าแบบทดสอบวัดการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านพอดคาสต์ ไปให้

อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบภาษาท่ีใช้ข้อค้าถามและตรวจสอบความสอดคล้องของ

แบบทดสอบกับวัตถปุระสงค์ความเท่ียงตรงของเนื้อหาการฟัง แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้า 

 4. น้าแบบทดสอบวัดการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน

พอดคาสต์ ปรับปรุงแล้วพร้อมนิยามปฏิบัติการตัวแปรไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ 

จ้านวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC:  index of item objective congruence) และลักษณะโดยรวมของ

แบบทดสอบแล้วปรับปรุงแก้ไขตามค้าแนะน้าโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
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 +1 เมื่อเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

  -1 เมื่อเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 

 5. น้าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนไปหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาหรือค่า

ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ (index of item objective congruence: IOC) 

จากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67-1.00 ไปไว้ใช้ หากแบบทดสอบมีค่า

ดัชนีความสอดคล้องไม่ถึง 0.67 ก็ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบจนได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 

0.67-1.00 ก่อนน้าไปทดลองใช้จริง จ้านวน 30 ข้อ 

 6. น้าแบบทดสอบวัดการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน

พอดคาสต์ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหัวหิน 

จ้านวน 80 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วน้าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ

โดยค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 

2000, น. 123) ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.89 

 7. น้าแบบทดสอบวัดการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้  

ผ่านพอดคาสต์ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนหนองกุง

ศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร 

 

แบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน

พอดคาสต์   

  1. ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามและเทคนิคการสร้าง

แบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษ 

 2.  สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จ้านวน 30 ข้อ โดยประยุกต์ใช้

เกณฑ์ของ (Likert, 1932, p. 181) จากเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2011, น. 102) ดังนี้ 
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ข้อความเชิงบวก (favorable statement) 

ระดับ  3  หมายถึง  มาก 

ระดับ  2  หมายถึง  ปานกลาง 

ระดับ  1  หมายถึง  น้อย 

ข้อความเชิงลบ (unfavorable statement) 

ระดับ  3  หมายถึง  มาก 

ระดับ  2  หมายถึง  ปานกลาง 

ระดับ  1  หมายถึง  น้อย 

 

 3. น้าแบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการ

เรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จ้านวน 3 ท่าน (ดูรายช่ือในภาคผนวก) 

ตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อค้าถามให้มีครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการตัวแปรตามด้วยความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา (content validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC: index of item  

objective congruence) พร้อมท้ัง ลักษณะโดยรวมของแบบสอบถามแล้วปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญดังนี้ 

 

 +1  ข้อค้าถามมีความครอบคลุมกับนิยามเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

   0  ไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับนิยามเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ   

  -1  ข้อค้าถามไม่ครอบคลุมกับนิยามเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

 4. น้าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนไปหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาหรือค่าดัชนี

ความสอดคล้องของแบบสอบถามสอดคล้องกับการใช้ภาษาของข้อค้าถามให้มีครอบคลุมกับนิยาม

ปฏิบัติการตัวแปรตาม (index of item objective congruence: IOC) จากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบ

ท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67-1.00 ไปไว้ใช้ หากแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ถึง 

0.67 ก็ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามจนได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67-1.00  ก่อนน้าไปทดลอง

ใช้จริง  
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 5. แบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการ

เรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

เทศบาลบ้านตะเกียบ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 แล้วน้า

ผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ โดยค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 

ของ ครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2000, น. 123) โดยมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 

0.92 แล้วน้าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล้าดับ ดังนี ้

 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อท้าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของการเรียน วิธีการประเมินผลการเรียนและบทบาทของนักเรียนและครู  

 2. ทดสอบก่อนการทดลอง (pre-test) กับกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดการฟังภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง ตรวจให้คะแนนและบันทึกผล

สอบไว้เป็นคะแนนการทดสอบก่อนการทดลอง 

 3. ด้าเนินการทดลองโดยการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและผู้วิจัยท้าการสอนเอง เป็นเวลา 4 

สัปดาห์ 

 4. ทดสอบหลังการทดลอง (posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์และแบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามฉบับ

เดียวกันกับท่ีใช้ท้าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 

  5. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้

ผ่านพอดคาสต์และแบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการ

จัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ แล้วน้าผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ

สมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับวัตถุประสงค์ ( index of 

item objective congruence: IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย

การจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ แบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการ

เรียนรู้ผ่านพอดคาสต์และแบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการ

จัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์  โดยใช้สูตร  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2000, น. 117) 

IOC =   
n

R∑  

  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องเชิงพินิจ 

   ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

   n แทน จ้านวนผู้เช่ียวชาญ  

 2. หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการ

จัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์และแบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดยการจัดการเรียนรู้ ผ่านพอดคาสต์  โดยค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - Coefficient)  

ของ ครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2000, น. 123) 

 

   α  = 
1-n

n  { -1 }
2

t

i
2

s

s∑
 

  α  คือ  สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 

  n คือ จ้านวนข้อ 

  2
is  คือ คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

  2
ts  คือ คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 
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สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยทดสอบสมมุติฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปดังนี้ 

  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้

ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร  

ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มท่ี  

ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส้าเร็จรูป  

(ล้วน สายยศ & อังคณา สายยศ, 1988, น. 104-106) จากสูตรดังนี้ 

t    = 

( )
1N

2D2Dn

D

-

∑ ∑-

∑   ; df  =  n – 1 

  D คือ ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

  N คือ จ้านวนคู่ 

  ∑D  คือ       ผลรวมของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบเป็นรายบุคคล 

ระหว่างเรียนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 

  ∑
2D  คือ ผลรวมยกก้าลังสองของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบเป็น 

รายบุคคลระหว่างเรียนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน 

  t คือ ค่าท่ีใช้พิจารณาการแจกแจงแบบที 

 

  2. ศึกษาความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้

ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร  

โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป  (บุญชม ศรีสะอาด, 

2011, น. 102-103) จากสูตรดังนี้ 

            2.1  หาคะแนนเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2011, น. 102) 

N

X
=X ∑  

            เมื่อ      X        แทน   ค่าเฉล่ีย 

                X แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

        N     แทน จ้านวนข้อมูลท้ังหมด 
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                2.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2011, น. 103) 

( )
( )1NN

2X2XN
=S

-

∑ ∑-  

 

    เมื่อ           S       แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                 X       แทน    คะแนนแต่ละตัว 

                                     แทน    ผลรวม 

                 N     แทน    จ้านวนข้อมูลท้ังหมด 

เมื่อ          ..DS    แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    X              แทน   คะแนนแต่ละคน 

    
2X      แทน   ผลรวมคะแนนแต่ละคน 

ยกก้าลังสอง 

    
2X )(   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

ยกก้าลังสอง 

    N     แทน   จ้านวนนักเรียนใน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

 

83 

 
 

บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนหนองกุงศาลา
น้้าเท่ียงวิทยากร  ซึ่งผู้วิจัยขอน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล้าดับ ดังนี้ 

1.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.  การน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 n แทน จ้านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 X  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 
 S  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑D  แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

 ∑
2D  แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ยกก้าลังสอง 

    t แทน ค่าท่ีใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบ  t  
   * แทน ความมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้รายงานด้าเนินการตามล้าดับดังนี้ 
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการ
เรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร  ก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง 
 ตอนท่ี  2  ข้อมูลการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ความคิดเห็นต่อ 
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร  หลังการทดลอง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานค้านวณผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส้าเร็จรูป และขอน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่  1 ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการ
เรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร  
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มท่ีไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) 
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการ
จัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ าเที่ยง
วิทยากร  ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง   
 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยการจัด 
การเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์  
ของกลุ่มทดลอง 

N X  S.D. ∑D  ∑
2D  t Sig. 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

30 
30 

11.67 
24.43 

3.77 
4.64 

5.78 12.77 12.082* .00 

*   p     .05 

จากตาราง ท่ี  6 แสดง ค่าผลสัมฤทธิ์ ด้ านการฟั งภาษาอั งกฤษเพื่ อความเข้าใจโดยการจัด 
การเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร   
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 เป็นไปตามสมมติฐาน 
ท่ีต้ังไว้ 
 
ตอนที่  2  ข้อมูลการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) ความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ 
ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร หลังการทดลอง 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์
ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร  หลังการทดลอง 
 
 ข้อความ X  S.D. ความหมาย ล าดับ 

ด้าน

เน้ือหา 

1. เน้ือหาการฟังมีบทสนทนาท่ีเข้าใจง่ายเหมาะส้าหรับ

ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน 
2.40 0.62 ปานกลาง 7 

2. เน้ือหาการฟังมีระยะเวลาเหมาะสมกับเวลาท่ีใช้ในการ

เรียนการสอน 
2.30 0.53 ปานกลาง 8 

3. ภาพประกอบจากวีดีโอของพอดคาสต์มีความชัดเจนและ

เข้าใจง่าย ตรงตามเน้ือหาและสถานการณ์ในแต่ละบทฟัง 
2.53 0.68 มาก 6 

ด้าน

ภาษา 

4. การออกเสียง การใช้ส้าเนียงภาษา ข้อความ และ

ประโยค มีความชัดเจน นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย 
2.10 0.71 ปานกลาง 10 

5.อัตราความเร็วของผู้พูดอยู่ในระดับ 

ที่เหมาะสม 
2.23 0.63 ปานกลาง 9 

6. นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษตามบทฟังได้

ถูกต้องตามส้าเนียงของเจ้าของภาษา 
2.60 0.67 มาก 5 

ประโยชน์

ของพอด

คาสต์ 

7. พอดคาสต์ช่วยฝึกนักเรียนให้หารายละเอียด และตอบ

ค้าถามจากบทสนทนาท่ีฟังได้ 
2.63 0.67 มาก 4 

8.พอดคาสต์ช่วยฝึกความสามารถในการจับใจความส้าคัญ

ในการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนได้มาก

ข้ึน 

2.73 0.52 มาก 3 

9. พอดคาสต์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกสนใจฝึกฟัง

ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 
2.87 0.35 มาก 2 

10. นักเรียนสามารถใช้พอดคาสต์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการ

เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.93 0.25 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 2.53 0.39 มาก  

 
จากตารางท่ี  7  แสดงว่าความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย

การจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียง
วิทยากร อยู่ในระดับมาก ( X = 2.53) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

โดยเรียงล้าดับจากค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล้าดับ ได้ผลดังนี้ นักเรียนสามารถใช้พอดคาสต์เพื่อ
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พัฒนาทักษะด้านการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ( X =2.93) พอดคาสต์ 

ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกสนใจฝึกฟังภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ( X = 2.87) พอดคาสต์ช่วยฝึก

ความสามารถในการจับใจความส้าคัญในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้มากขึ้น  
( X = 2.73) สามารถกล่าวสรุปได้ว่านักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียง

วิทยากร มีผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์  
ซึ่งพอดคาสต์เป็นส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาฝึกความสามารถในการจับใจความส้าคัญ   
หารายละเอียดและตอบค้าถามจากบทสนทนาในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและนักเรียน
สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษตามเจ้าของภาษาได้ นอกจากนี้ พอดคาสต์สามารถใช้ในการจัดกิจกรรม
หลากหลายท่ีเน้นความช่วยเหลือเป็นฐานส้าหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อน เพิ่มพูนความสามารถทางภาษาและ
ความรู้ท่ีทันต่อโลก ซึ่งสามารถใช้พอดคาสต์ได้ทุกโอกาสท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามความสามารถ
และความสนใจของนักเรียน ในการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์นั้น ผู้สอนควรเลือกเนื้อหา  ส้าเนียงภาษา
ของเจ้าของภาษาและระยะเวลาในการฟังบทสนทนาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและความสนใจของ
นักเรียน เพราะมีผลต่อการท้าความเข้าใจข้อความและประโยค นักเรียนบางคนไม่ประสบผลส้าเร็จในการ
ใช้พอดคาสต์เนื่องจากเนื้อหาของพอดคาสต์ท่ีฟัง ไม่มีค้าบรรยายและการฟังระดับการออกเสียงท่ีเร็ว
เกินไป 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียง
วิทยากร ซึ่งผู้วิจัยขอน้าเสนอ สรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร   
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร 
 

สมมติฐานการศึกษา 

1.  ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร หลังการทดลองสูง

กว่าก่อนการทดลอง 

2.  ความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร หลังการทดลอง  

อยู่ในระดับมาก 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร  

    นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร อ้าเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ16101 ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 2 ห้องเรียน รวมเป็น 50 คน 
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 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

    นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร อ้าเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2561 ท่ีได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลากโดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จ้านวน 1 ห้องเรียน จ้านวน 30 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง 

     แผนการจัดการเรียนรู้การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

พอดคาสต์ จ้านวน 6 แผน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

        1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน

พอดคาสต์เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจ้านวน 30 ข้อและได้รับการพัฒนาหา

คุณภาพแล้ว โดยมีค่าความเช่ือมั่น (reliability) ท้ังฉบับเท่ากับ 0.89 

  2. แบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการ

เรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ (rating scale) ตามวิธีการ

ของลิเคิร์ท (Likert) ผู้วิ จัยสร้างขึ้นจ้านวน 10 ข้อและได้รับการพัฒนาหาคุณภาพแล้ว โดยมีค่า 

ความเช่ือมั่น (reliability) ท้ังฉบับเท่ากับ 0.92 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานท้าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. ค้านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation)  

 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

พอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร ก่อนการ

ทดลองและหลังการทดลอง โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระ 
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ต่อกัน (t-test for dependent samples) ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป (ล้วน สายยศ 

และ อังคณา สายยศ, 2538)  

 3. ศึกษาความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 

พอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร หลังการ

ทดลอง โดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) ของแบบสอบถามวัดความ

คิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านพอดคาสต์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน
พอดคาสต์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ ผ่านพอดคาสต์ของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.  ความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร อยู่ในระดับมาก 
 ( X = 2.53) 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้
ผ่านพอดคาสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร สามารถ
อภิปรายผลของการศึกษาตามล้าดับสมมติฐานของการการศึกษาได้ดังนี้ 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร   
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

จากผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน
พอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 
สามารถอภิปรายได้ว่า   
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 การสอนการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ซึ่งเป็นส่ือท่ี

ใช้ในการฝึกปฏิบัติวิธีการสอน เพื่อการส่ือสารได้ดี เพื่อติดต่อกับสังคม ด้านพฤติกรรมมนุษย์ เช่น   

การฟังและการท้าซ้้าและทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นต้น ซึ่งมีแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเป็นส่ือเสมือนจริงให้ผู้เรียนได้ฟังทุกสาขาวิชาท่ีผู้เรียนสนใจ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน

พัฒนากระบวนการฟัง ได้ฝึกฟัง พร้อมท้ังพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการ

ออกเสียง รวมถึงพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาและได้เรียนรู้ค้าศัพท์ใหม่ ๆ 

พัฒนานักเรียนท่ีเรียนช้าและนักเรียนท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้อื่น ๆ พร้อมท้ังช่วยในการ

ทบทวนบทเรียนท้ังครูและนักเรียน มีประโยชน์ต่อการเรียนทางไกล สถานท่ีไกล ๆ จะได้มีโอกาส

ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถใช้ในห้องเรียนหรือห้องเรียน

ออนไลน์โดยการส่งต่อข้อมูล พร้อมท้ังเป็นการเสริมหรือแก้ปัญหาในการเรียนรู้ผสมผสานกันได้ ส่งผล

ให้เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (เกษม ยังนิ่ง, 2555) ศึกษา

การใช้พอดคาสต์เป็นส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ และเพื่อส้ารวจความพึงพอใจและ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศต่อการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือเพื่อ

พัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

จ้านวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ

โดยใช้พอดคาสต์เป็นส่ือ สูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเ ชิง คุณภาพจากแบบสอบถามความพึงพอใจและพฤติ กรรมการเรียนรู้ ต่อการ ใ ช้ 

พอดคาสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้สึกในเชิง

บวกต่อการใช้พอดคาสต์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องท่ีฟังได้

ท้ังหมดเช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ มูห้าหมัด สาแลบิง และกัลยาณี เจริญช่าง นุชมี (2557, น. 103)  

ได้น้าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษามลายูในประชาคม

อาเซียนส้าหรับนิสิตปริญญาตรี พบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการ

ส่ือสารภาษามลายูในประชุมอาเซียนส้าหรับนิสิตปริญญาตรี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

การเตรียมความพร้อม (Preparation) ขั้นการเรียนรู้ (Learning) การน้าเสนอ แบ่งปันและอภิปราย

ร่วมกัน (Show and Share Discussion) และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Evaluation)  

2) การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษามลายูในประชุม

อาเซียนส้าหรับนิสิตปริญญาตรี พบว่า คะแนนเฉล่ียรวมจากการประเมินคือ 4.52 แสดงว่ารูปแบบ
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การเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษามลายูในประชุมอาเซียนส้าหรับนิสิต

ปริญญาตรี  มีคุณภาพในระดับดีมาก 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนตามรูปแบบการ

เรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษามลายูในประชุมอาเซียนส้าหรับนิสิตปริญญา

ตรี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย

ต่างประเทศของ Takaesu (2013: 157) ศึกษาผลของการใช้รายการ TED TALK เป็นส่ือในการฟัง

อย่างกว้างขวางท่ีส่งผลต่อทักษะการฟังของนักเรียน และศึกษาวิธีการสอนในการออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนส้าหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อน จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับการส้ารวจ

และสมุดบันทึกรายวันของนักเรียนซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีว่า นักเรียนรู้สึกว่าการบรรยายได้ช่วยพัฒนาการฟัง

เพื่อความเข้าใจ มีแรงจูงใจในการฟังเพิ่มขึ้น และคุ้นเคยกับการฟังส้าเนียงการพูดท่ีหลากหลาย  

นอกจากนั้นยังช่วยนักเรียนในการเลือกฟังการบรรยายท่ีเหมาะสมกับระดับความเข้าใจของผู้เรียน 

และเป็นส่ือในการจัดกิจกรรมหลากหลายท่ีเน้นความช่วยเหลือเป็นฐานส้าหรับผู้เรียนท่ีเรียนอ่อน  

เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ (Yeh, 2013: 143)  ศึกษาผลของการใช้โครงงานการเรียนรู้ด้วย 

พอดคาสต์ (Podcast) บูรณาการกับทักษะการพูดและการฟังในห้องเรียนเพื่อใช้ในการส่งเสริมการฟัง

อย่างกว้างขวางและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  

การบันทึกการฟังพอดคาสต์ของผู้เรียน และแบบสังเกตโครงงานน้าเสนอ แบบทดสอบวัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงความคิดเห็นในการใช้พอดคาสต์เป็นกลยุทธ์ในการเรียน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกพอดคาสต์ให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับ

ความสามารถของผู้เรียน นอกจากนั้นยังพบว่าการเรียนด้วยพอดคาสต์ไม่ใช่แค่สะดวกแต่ยังมี

ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาและความรู้ท่ีทันต่อโลก แต่ยังมีผู้เรียนบางคนท่ีไม่

ประสบผลส้าเร็จในการใช้พอดคาสต์ เนื่องจาก เนื้อหาของพอดคาสต์ท่ีฟังไม่มีค้าบรรยายและการฟัง

ระดับการออกเสียงท่ีเร็วเกินไป รวมถึงผลงานวิจัยของ (Saputra, 2014: 171-172) ศึกษาการ

เปรียบเทียบทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้พอดคาสต์กับส่ือการเรียนการสอนโสตทัศน์กับ

พฤติกรรมการฟังท่ีหลากหลาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษา จ้านวน 60 คน โดย

แบ่ง เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ท่ี Sekolah Menengah Atas (SMA) Catur Sakti ประเทศ

อินโดนีเซีย เทคนิควิธีการวิจัย ผู้วิจัยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง วิธีการสอนกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มทดลองใช้

วิธีการสอนการฟังในแบบเดียวกัน ผลการวิจัยพบว่า จากการทดสอบหลังเรียนและจากการ

เปรียบเทียบ พบว่าการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะ

การฟังเพื่อความเข้าใจ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (Shiri, 2015: 164-165)  ศึกษาผลของการ
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ใช้แอพลิเคช่ันพอดคาสต์เป็นกลวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการฟังและเป็นส่ือการสอนนักศึกษาชาว

อิหร่านท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองท่ีมีผลต่อทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่าง  

คือ นักศึกษาระดับกลาง จ้านวน 34 คน ซึ่งมีระดับความสามารถทางภาษาระดับเดียวกัน ผู้วิจัย

แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีได้รับการทดลองซึ่งได้รับการฟัง ด้วย 

พอดคาสต์ และกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการเรียนการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนด้วยพอดคาสต์ระดับความสามารถในการท้าแบบทดสอบ

การฟังเพื่อความเข้าใจดีกว่ากลุ่มปกติ สามารถพัฒนาระดับความสามารถในการฟังให้มีประสิทธิภาพ

และมีแรงจูงใจท่ีดีในการฟังด้วยพอดคาสต์ 

 
2.  การศึกษาความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ 

ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร 
หลังการทดลองอยู่ในระดับมาก 

จากผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นต่อการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการ
เรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหนองกุงศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร
อยู่ในระดับมาก( X = 2.53) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในข้อ 2  ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า 

 การท่ีนักเรียนได้พัฒนาการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ ผ่าน 
พอดคาสต์ ซึ่งเป็นส่ือท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติวิธีการสอนเพื่อการส่ือสารได้ดี เพื่อติดต่อกับสังคม   
ด้านพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือเสมือนจริงให้ผู้เรียนได้ฟังทุกสาขาวิชาท่ีผู้เรียนสนใจ  
พร้อมท้ังช่วยในการทบทวนบทเรียนท้ังครูและนักเรียน มีประโยชน์ต่อการ เรียนทางไกล สถานท่ี 
ไกล ๆ จะได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถใช้ใน
ห้องเรียนหรือห้องเรียนออนไลน์โดยการส่งต่อข้อมูล พร้อมท้ังเป็นการเสริมหรือแก้ปัญหาในการ
เรียนรู้ผสมผสานกันได้ ส่งผลให้เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ สามารถสร้างแรงจูงใจ 
ให้นักเรียนพัฒนากระบวนการฟัง พัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการออกเสียง  
รวมถึงพัฒนากระบวนการเรียนโครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาและได้เรียนรู้ค้าศัพท์ใหม่ ๆ พัฒนา
นักเรียนท่ีเรียนช้าและนักเรียนท่ีมีความบกพร่องในการเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งน้าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข นั่นคือ นักเรียนเกิดความคิดเห็นและเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นอกจากนี้ นักเรียนสามารถฟังและท้าซ้้าได้ด้วยตนเองตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล
แตกต่างกันอย่างมีความสุขท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งเป็นเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยในประเทศของ เกษม ยังนิ่ง (2555)  ศึกษาการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือเพื่อ
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พัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ และเพื่อส้ารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ต่อการใช้พอดคาสต์เป็นส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จ้านวน 33 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้พอดคาสต์
เป็นส่ือสูงขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากแบบสอบถามความพึงพอใจและพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการใช้พอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการ
ฟัง แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้สึกในเชิงบวกต่อการใช้พอดคาสต์เพื่อ
พัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องท่ีฟังได้ท้ังหมด สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ (อัมพริกา ซื่อตรง, 2556: 129-130)  ได้ท้าการพัฒนาแบบจ้าลองการฟังภาษาอังกฤษ
ด้วยเทคโนโลยีพอดคาสต์ พบว่า 1) แบบจ้าลองการฟังภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยีพอด
คาสต์  มีส่วนประกอบหลัก 7 ขั้นตอน  คือ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบบทเรียน การพัฒนา
บทเรียน การสร้างบทเรียน การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียน การแก้ไขบทเรียนและส่วนประกอบ
ย่อย 8 ขัน้ตอน คือ ความสนใจ ความสัมพันธ์ ความมั่นใจ ความพึงพอใจ การประเมินปฏิกิริยาของผู้เรียน 
การประเมินการเรียนรู้ การประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้และผลลัพธ์ท่ีได้จากการเรียน ซึ่ง
ประสิทธิภาพของแบบจ้าลองนี้ มีค่าอยู่ท่ีระดับ  85.35/85.33  2) วิธีฝึกฟังบนเว็บไซต์ด้วยพอดคาสต์
ท้ังแบบเรียนเด่ียวและเรียนคู่ สามารถพัฒนาทักษะการฟังได้ ท้ังนี้ นักศึกษากลุ่มดังกล่าว ได้คะแนน
หลังการเรียนสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้ใช้พอดคาสต์ ขณะเดียวกันไม่พบความแตกต่างของคะแนน
ระหว่างกลุ่มท่ีใช้พอดคาสต์เรียนแบบเด่ียวและแบบคู่ 3) นักศึกษาส่วนใหญ่คิดเห็นว่า การใช้เนื้อหา
เกี่ยวกับชีวิตประจ้าวันและกิจกรรมแบบ 3 ขั้นตอนในบทเรียนมีประโยชน์ต่อการฝึกฟังและนักศึกษา
พอใจมากท่ีได้ฝึกฟังบนเว็บไซต์โดยใช้พอดคาสต์ เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ (ปิยนุช เพ็งลี, 2557: 
90) ได้ท้าการพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้พอดคาสต์ของนักเรียนช้ัน
มั ธ ยม ศึกษาปี ท่ี  4  พบว่ า  1 )  ผลการ ศึกษาคว ามสามารถ ด้ านการฟั ง ภ าษาอั ง ก ฤ ษ 
โดยใช้พอดคาสต์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียนเฉล่ีย 12.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.83 และหลังเรียนเฉล่ีย 21.83 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 72.75 และผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามารถด้านการฟังโดยใช้พอดคาสต์  
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนฟังภาษาอังกฤษโดยใช้พอดคาสต์ พบว่า 
นักเรียนมีระดับเจตคติต่อการสอนฟังโดยใช้พอดคาสต์ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.92 แสดงว่า นักเรียน
มีเจตคติต่อการสอนฟังภาษาอังกฤษโดยใช้พอดคาสต์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยต่างประเทศของ (Shiri, 2015: 164-165)  ศึกษาผลของการใช้แอพลิเคช่ัน
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พอดคาสต์เป็นกลวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการฟังและเป็นส่ือการสอนนักศึกษาชาวอิหร่านท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองท่ีมีผลต่อทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ระดับกลาง จ้านวน 34 คน ซึ่งมีระดับความสามารถทางภาษาระดับเดียวกัน ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีได้รับการทดลองซึ่งได้รับการฟังด้วยพอดคาสต์ และกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีไ ด้รับการเรียนการสอนแบบปกติ  ผลการวิ จัยพบว่า ผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่ า  
กลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนด้วยพอดคาสต์ระดับความสามารถในการท้าแบบทดสอบการฟังเพื่อความเข้าใจ
ดีกว่ากลุ่มปกติ สามารถพัฒนาระดับความสามารถในการฟังให้มีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจท่ีดีใน
การฟังด้วยพอดคาสต์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษา

ค้นคว้าในครั้งต่อไปดังนี้ 

 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 

 1.1 ระยะเวลาท่ีใช้ในการพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้

ผ่านพอดคาสต์  ควรพิจารณาให้เหมาะสมอาจมีความยืดหยุ่นตามสภาพบรรยากาศ และศักยภาพของ

ผู้เรียน และท่ีส้าคัญควรพัฒนาให้ต่อเนื่อง อย่าให้ห่างหรือถี่เกินไปและการขยายเวลาในการพัฒนาให้

นานกว่าท่ีก้าหนด 

 1.2  ครูควรช้ีแจงถึงวิธีการจัดการเรียนรู้การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านพอดคาสต์

ตลอดท้ังการวัดผลและการประเมินผลให้เข้าใจ  เนื้อหาท่ีเลือกไม่ควรยากมากเกินไป ควรให้พอเหมาะ

กับระดับช้ัน   

 1.3 ครูควรท้าหน้าท่ีเป็นผู้อ้านวยความสะดวกและอยู่กับนักเรียนตลอดเวลาเพื่อฝึกให้

นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีวินัยในตนเองเพื่อฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ท้าเป็น แก้ปัญหาเป็น 

จนเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและกล่าวชมเชยนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

  2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 

 2.1  ควรท้าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการฟังภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจผ่านพอดคาสต์กับการสอนแบบอื่น ๆ เช่น การสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น e-learning  

e-book เป็นต้น 
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 2.2  ควรท้าการศึกษากับตัวแปรตามอื่น  ๆของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้พอดคาสต์ เช่น 

ความสนใจ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ เป็นต้น ท่ีเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร  

 2.3  ควรน้าวิธีการสอนโดยใช้บทเรียนส้าเร็จรูปไปใช้ท้าการสอนและการทดลองวิจัยกับ

นักเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ เช่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา เป็นต้น 

 2.4 ควรน้าวิธีการสอนโดยใช้พอดคาสต์ ไปใช้สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างเนื้อหา (IOC) ของเครื่องมือวิจัย 

ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 

นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธ วุฒิ (ค.บ.)  ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
วิชาโทภาษาไทย สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  
ต้าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช้านาญการพิเศษ  
โรงเรียนหนองกงุศาลาน้้าเท่ียงวิทยากร  

    ต้าบลหนองกุงสวรรค์ อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
นางสาวภารญา กิจหิรัญ      วุฒิการศึกษาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  
    สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  

  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ต้าแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล 
บ้านตะเกียบ (ไกรลาศวิทยาทาน)   
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ  103/3 ซอย ตะเกียบ 12 
ต้าบลหนองแก  อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
 

 
นางสาวกาญจนา  ชอบกลาง วุฒิการศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต    
    (ศศ.ม.) สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
    ต้าแหน่ง  ครูโรงเรียนหัวหิน 
    โรงเรียนหัวหิน  184 ถนนชมสินธุ์ 111 ต้าบลหัวหิน 
    อ้าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างเนื้อหาระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์  

(IOC : Index of Item Objective Congruence) 

ข้อ

ค าถาม 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดัชนี 

(IOC) 
การแปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

2 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

3 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

4 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

5 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

6 0 +1 +1 0.67 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

7 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

8 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

9 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

10 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

11 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

12 +1 +1 0 0.67 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

13 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

14 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

15 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

16 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

17 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 
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18 +1 0 +1 0.67 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

19 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างเนื้อหาระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์  

(IOC : Index of Item Objective Congruence) (ต่อ) 

ข้อ

ค าถาม 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดัชนี 

(IOC) 
การแปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

20 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

21 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

22 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

23 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

24 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

25 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

26 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

27 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

28 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

29 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

30 +1 +1 +1 1 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างเนื้อหาระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ของแบบสอบถาม 

วัดความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่าน 

พอดคาสต์  (IOC : Index of Item  Objective Congruence) 

 

ข้อ

ค าถาม 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดัชนี 

(IOC) 
การแปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 1.00 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

2 +1 +1 +1 1.00 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

3 +1 +1 +1 1.00 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

4 +1 +1 +1 1.00 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

5 +1 +1 +1 1.00 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

6 +1 +1 +1 1.00 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

7 +1 +1 +1 1.00 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

8 +1 +1 +1 1.00 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

9 +1 +1 +1 1.00 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 

10 +1 +1 +1 1.00 คงไว้ / วัดจุดประสงค์ได้ 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษ 

เพื่อความเข้าใจ โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 

ผลการ

วิเคราะห ์ ข้อ
ที่ 

1 

ข้อ
ที่ 

2 

ข้อ
ที่ 

3 

ข้อ
ที่ 

4 

ข้อ
ที่ 

5 

ข้อ
ที่ 

6 

ข้อ
ที่ 

7 

ข้อ
ที่ 

8 

ข้อ
ที่ 

9 

ข้อ
ที่ 

10
 

จ้านวนคน 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

คะแนนรวม 66 65 76 63 67 78 79 81 70 69 

คะแนนต้่าสุด 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

คะแนนสูงสุด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ค่าเฉลี่ย 2.20 2.17 2.53 2.10 2.23 2.60 2.63 2.70 2.33 2.30 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

0.66 0.59 0.68 0.71 0.63 0.67 0.67 0.53 0.66 0.65 

C.V.(%) 30.20 27.33 26.90 33.90 28.03 25.95 25.39 19.81 28.32 28.32 

แปลผล 
ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

มาก ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

มาก มาก มาก ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

ค่าอ้านาจ

จ้าแนก 0.72 0.82 0.64 0.41 0.83 0.82 0.85 0.70 0.49 0.87 

Sig 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

แปลผล yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 

 

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ท้ังฉบับมีค่าเท่ากับ  .92 
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ภาคผนวก ข 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

1. เป้าหมายตามกรอบ CEFR (ระดับ A1+)  
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจส่ิงท่ีฟังเกี่ยวกับชีวิตประจ้าวันท่ีผู้พูด พูดช้า ๆ และชัดเจนได้  

2. หัวข้อเร่ือง 
- Listening for main idea. 
- Listening for details. 

3. หน้าที่ทางภาษา 
- การถามตอบเกี่ยวกับการแนะน้าตนเองแก่เพื่อนใหม่ (Meeting People) 

4. โครงสร้างประโยค 
- A : Hi!  Are you Anna? 

B : Yes! Hi there! Are you Peter? 
A : I am Peter.  
B : Nice to meet you. 
B : Let’s try that again. I am Anna. 
A : I’m Pete. “Anna” Is that A-N-A? 
B : No. A-N-N-A. 
A : Well, Anna with two “n’s” ......Welcome to …1400 Irving Street! 
B : My new apartment! Yes.  

5. ค าศัพท ์
- apartment - n. a usually rented room or set of rooms that is part of a 

building and is used as a place to live. She lives in an apartment. 
(อพาร์ตเม้นท์) 

- meet - v. to see and speak to someone for the first time. Pete meets 
Anna on the street. (พบ) 

- new - adj. not known before; recently bought or rented. Anna has a new 
friend. (ใหม่) 

- nice - adj. good and enjoyable . It is nice to see you. (ดี) 
- street - n. a road in a city, town, or village. Anna lives on Irving Street. 

(ถนน) 
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- try - v. to make an effort to do something. Please try to say it again. 
(พยายาม) 

- welcome - interjection. used as a friendly greeting to someone who has 
arrived at a place. Welcome to America! (ยินดีต้อนรับ) 

6. สื่อการจัดกิจกรรม 
- แถบประโยค (Hi!, Nice to meet you, I am…., Are you….? ) 
- Podcast 
- รูปภาพ 

7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นก่อนการฟัง (Pre-listening) 
1) ครูน้าเข้าสู่บทเรียนเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในบริบท โดยการถามนักเรียนว่า “นักเรียน

จะพูดอย่างไรเมื่อพบเพื่อนใหม่” (What do we say when we meet a new 
person?)  

2) นักเรียนช่วยกันตอบโดยอาจจะตอบว่า “Nice to meet you.” หรือบอกช่ือตนเอง 
3) จากนั้นน้าเสนอค้าศัพท์ใหม่พร้อมท้ังให้นักเรียนออกเสียงตาม และครูให้นักเรียนช่วยกัน

เดาความหมายของค้าศัพท์ 
4) จากนั้นครูน้าเสนอแถบประโยค (Hi!, Nice to meet you, I am…., Are you….? ) ท่ีใช้

ในการสนทนาเมื่อพบเพื่อนใหม่  นักเรียนออกเสียงตามครู และช่วยกันเดาความหมาย
แต่ละประโยค จากนั้นครูบอกความหมายท่ีถูกต้องของแต่ละประโยค 

5) ครูน้าเสนอรูปภาพจากวิดีโอในPodcast แล้วให้นักเรียนลองเดาสถานการณ์จากรูปภาพ 
จากนั้นครูบอกนักเรียนว่าวันนี้เราจะเรียน การใช้บทสนทนาในการพูดกับเพื่อนใหม่ 

ขั้นระหว่างฟัง (While-listening) 

1) ครูให้นักเรียนฟังบทฟังจาก Podcast 
(https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-
one/3111026.html) หัวข้อเรื่อง Welcome! ในการฟังครั้งแรกครูให้นักเรียนฟงัโดยไม่
หยุดเลยจนจบบท จากนั้นให้นักเรียนฟังครั้งท่ีสอง โดยครูหยุดบทฟังแต่ละประโยค
พร้อมแสดงตัวอย่างประโยคจากวิดีโอใน Podcast ประกอบ แล้วให้นักเรียนออกเสียง
ตามทีละประโยคต่อไปนี้จนจบ  

 

https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-one/3111026.html
https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-one/3111026.html
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- Hi! Are you Anna? 
- Yes! Hi there! Are you Pete? 
- I am Pete. 
- Nice to meet you. 
- Let's try that again. I'm Anna. 
- I'm Pete. "Anna" Is that A-N-A? 
- No. A-N-N-A. 
- Well, Anna with two "n's" ... Welcome to ... 1400 Irving Street! 
- My new apartment! Yes! 
2) ครูทบทวนการถาม ตอบ จากบทฟัง โดยการถามนักเรียนด้วยประโยคต่อไปนี้ พรอ้มท้ัง

แสดงรูปภาพของบุคคลใน Podcast ประกอบ 
2.1 What is the story about? Or what is the main idea of this conversation? 
- Meeting new people. 
2.2 What is her name? 
- She is Anna. (Her name is Anna.) 
2.3 What is his name? 
- He is Pete. (His name is Pete.) 
2.4 What is the name of the street? 
- It is 1400 Irving Street.  
2.5 Where does Anna live? 
- She lives in an apartment.  

3) ครูให้นักเรียนจับคู่กันออกมาฝึกพูดแนะน้าตนเองกับเพื่อนใหม่ โดยใช้ประโยคจากบทฟัง
แต่เปล่ียนให้เป็นชื่อหรือข้อมูลของตนเอง เช่น   
A: Hi! I am Malinee. 
B: Hi! I am Sukchai. 
A: Nice to meet you. 
B: Nice to meet you, too. 
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ขั้นหลังการฟัง (Post-listening) 
1) ครูให้นักเรียนเขียนตามค้าบอก (Dictation) ประโยคท่ีได้ฟังมาแล้วเพื่อตรวจสอบความรู้ 

ความถูกต้อง ของการเขียนค้าศัพท์ ส้านวน โครงสร้างไวยากรณ์ ของประโยคนั้น ๆ 
 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
- ครูแนะน้าให้นักเรียนรู้จักส่ือการฟังภาษาอังกฤษจาก Podcast เพื่อให้นักเรียนฝึกเรียนรู้

ทักษะการฟังด้วยตนเอง 
 

9. การวัดและการประเมินผล 
- สังเกตการออกเสียง 
- สังเกตการเขียน 

10. เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
- แบบสังเกตการออกเสียง 
- แบบสังเกตการเขียน 

11. ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

12. ความเห็นของผู้บริหาร 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

13. บันทึกหลังการสอน 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

1. เป้าหมายตามกรอบ CEFR (ระดับ A1)  
- สามารถเข้าใจส้านวน การทักทาย การกล่าวลา และเข้าใจค้าถามเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวที่

คู่สนทนากล่าวอย่างช้าๆ ชัดๆ  
2. หัวข้อเร่ือง 

- Listening for main idea. 
- Listening for details. 

3. หน้าที่ทางภาษา 
- การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น 

4. โครงสร้างประโยค 
- What‘s your name? 

My name is …………………. 
- Where are you from? 

I am from ……………………. 
- What is her name? 

Her name is ………………… 
- Where is she from? 

She is from ………………….. 
- Who is your friend? 

He is ……………………………. 
5. ค าศัพท ์

- know - v. to have met and talked to (someone) (รู้จัก) 
- call - v. to make a telephone call. I call once a week to talk to my 

parents. (เรียก) 
- friend - n. a person who you like and enjoy being with. Meet my friend, 

Anna. (เพื่อน) 
- number - n. a number or a set of numbers and other symbols that is 

used to identify a person or thing or a telephone number. I am in 
apartment number D7. (ตัวเลข) 
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- remember - v. to have or keep an image or idea in your mind of 
(something or someone from the past) or to think of (something or 
someone from the past) again. Do you remember me? (จ า) 

- roommate - n. a person who shares a room, apartment, or house with 
someone else.  Anna and Marsha both live in apartment C2 because 
they are roommates.(เพื่อนร่วมห้อง) 

- work - n. the place where you do your job. She is not at work today. 
(ท างาน) 

6. สื่อการจัดกิจกรรม 
- แถบประโยค 
- Podcast 
- Worksheet 
- รูปภาพ 

7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นก่อนการฟัง (Pre-listening) 

1) ครูน้าเข้าสู่บทเรียนเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในบริบท โดยการถามนักเรียนว่าเมื่อเราพบ
เพื่อนใหม่ เราจะมีวิธีรู้จักกับเพื่อนใหม่ของเราได้อย่างไร โดยครูให้นักเรียนช่วยกันตอบ
ค้าถาม ซึ่งนักเรียนอาจจะตอบด้วยประโยคว่า What is your name? หรือ Where are 
you from?  

2) ครูน้าเสนอค้าศัพท์ใหม่พร้อมท้ังให้นักเรียนออกเสียงตาม และครูให้นักเรียนช่วยกันเดา
ความหมายของค้าศัพท์ 

3) จากนั้นครูน้าเสนอแถบประโยคท่ีใช้ถามในการท้าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ นักเรียนออก
เสียงตามครู และช่วยกันเดาความหมายแต่ละประโยค  

4) ครูน้าเสนอรูปภาพจากวิดีโอในPodcast แล้วให้นักเรียนลองเดาสถานการณ์จากรูปภาพ 
จากนั้นครูบอกนักเรียนว่าวันนี้เราจะเรียน การใช้บทสนทนาในการแนะน้าตนเอง ประโยคท่ี
ใช้ถามตอบเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น  
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ขั้นระหว่างฟัง (While-listening) 

1) ครูถามนักเรียนเพื่อเดาบทสนทนาท่ีนักเรียนก้าลังจะฟัง ด้วยประโยค “I am going to 
look at a photo from the lesson video. I ask myself, who is in the photo?” 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเดาประโยคจากบทสนทนาในวิดีโอ ครูให้นักเรียนฟังบทฟังจาก 
Podcast https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-2-
hello/3113733.html   หัวข้อเรื่อง Hello, I’m Anna!  ในการฟังครั้งแรกครูให้นักเรียนฟัง
โดยไม่หยุดเลยจนจบบท จากนั้นให้นักเรียนฟังครัง้ท่ีสอง โดยครูหยุดบทฟังแต่ละประโยค
พร้อมแสดงตัวอย่างประโยคจากวิดีโอใน Podcast ประกอบ แล้วให้นักเรียนออกเสียงตามที
ละประโยคต่อไปนี้จนจบ  

2) ครูทบทวนการถาม ตอบ จากบทฟัง ซึ่งครูให้นักเรียนช่วยกันตอบค้าถามให้ถูกต้อง โดย
การถามนักเรียนด้วยประโยคต่อไปนี้   

2.1 What is the story about? Or what is the main idea of this conversation? 
- Introducing yourself.  
2.2 Who is she? (I think she is Anna and the man next to her is Pete.) 
2.3 Where is she from? (She is from small town.) 

3) ครูถามนักเรียนเกิดอะไรขึ้น “What is happening?” นักเรียนอาจจะตอบว่า “The 
three people are talking.” หรือ “Anna is meeting a new friend.”  
4) ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาโต้ตอบกัน จากประโยคท่ีได้ฟังจากวิดีโอ เพื่อฝึกการใช้

ประโยคเพื่อท้าการรู้จักกับเพื่อนใหม่ ด้วยประโยคต่อไปนี้ 
Student A: What is your name? 
Student B: My name is Thongchai. 
Student A: Where are you from? 
Student B: I am from Thailand. 
และฝึกการถามตอบข้อมูลของบุคคลอื่น โดยใช้ค้า Possessive adjective  
Student A: What is his name? 
Student B: His name is Thongchai. 
Student A: Where is he from? 
Student B: He is from Thailand. 
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ขั้นหลังการฟัง (Post-listening) 
1) จากนั้นครูถามนักเรียนว่าเมื่อต้นชั่วโมงครูให้นักเรียนช่วยกันน้าเสนอประโยคท่ีใช้ในการ

ถามเพื่อท้าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ว่ามีประโยคอะไรบ้าง เพื่อให้นักเรียนทบทวนจาก
ประโยคท่ีได้ฟังจากวิดีโอและจากการฝึกสนทนากับเพื่อนในห้อง ครูให้นักเรียนช่วยกัน
ตอบอีกครั้ง  

2) ให้นักเรียนท้าแบบฝึกหัดจากใบงาน 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 

- หลังจากครูแนะน้าให้นักเรียนรู้จักส่ือการฟังภาษาอังกฤษจาก Podcast เพื่อให้นักเรียน
ฝึกเรียนรู้ทักษะการฟังด้วยตนเองแล้วนั้น ครูมอบหมายให้นักเรียนฟังจากเวบไซต์ 
https://www.englishcentral.com/videos โดยครูก้าหนดหัวข้อเรื่องหรือบทฟังท่ี
เหมาะสมส้าหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฟังด้วยตนเองนอกเวลาเรียน ดังหัวข้อ
เรื่องต่อไปนี้  

- What is bicycle travel? 
- Sign Tell Us Many Things. 
- A big family. 
- The thing I do. 
- “Interview:  Celebrating Birthday”  
- Amazing Spain. 
- Hello iPhone. 
- When you grow up. 
- “Obey your parents” 
- Why do I have to go to school?  

9. การวัดและการประเมินผล 
- สังเกตการออกเสียง 
- สังเกตการเขียน 

10. เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
- แบบสังเกตการออกเสียง 
- แบบสังเกตการเขียน 

 
 
 

https://www.englishcentral.com/videos%20โดย
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11. ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

12. ความเห็นของผู้บริหาร 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

13. บันทึกหลังการสอน 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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1.1 What is her name? 
………………………………………………………………… 

1.2 Where is she from? 
………………………………………………………………… 

1.3 Where does she live? 
………………………………………………………………… 

 

 

 

2.1 What is his name? 

       …………………………………………………………… 

2.2 Where is he from? 

      …………………………………………………………… 

2.3 Where does he live? 

     ……………………………………………………………… 

 

 

Worksheet  

Asking about people. Read the text and answer the questions.  

1.  

Hi! Nice to meet you. My name is Amrita and I am from India.  

I live in New Delhi. 

 

  

 

 

 

 

 

2.  

 Hi! Nice to meet you. My name is Robert and I am  

 from England. I live in London.  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

1. เป้าหมายตามกรอบ CEFR (ระดับ A1)  
- สามารถเข้าใจส้านวน การทักทาย การกล่าวลา และเข้าใจค้าถามเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวที่

คู่สนทนากล่าวอย่างช้าๆ ชัดๆ  
2. หัวข้อเร่ือง 

- Listening for main idea 
- Listening for details. 

3. หน้าที่ทางภาษา 
- การถามตอบเกี่ยวกับการคุยโทรศัพท์ 

4. โครงสร้างประโยค 
- “Hello! Is ………………….there?” 

“Is this 231-1234?” 
“Excuse me!” 
“Goodbye.” 

- “Hello!” 
“I am sorry. You have the wrong number” 
“No. This is 321-1432” 
“Okay. Goodbye.” 

5. ค าศัพท ์
- cook - v. to prepare (food) for eating especially by using heat (ท้าอาหาร) 
- dinner - n. the main meal of the day (อาหารเย็น) 
- excuse - v. to forgive someone for making a mistake or doing something 

wrong (ขอโทษ) 
- find - v. to get or discover something or someone that you are looking for 

(ค้น, หา) 
- here - adv. in this place or at this location (ท่ีนี่) 
- live - v. to have a home in a specified place (พักอาศัย) 
- near - adv. close to something or someone (ใกล้) 
- sorry - adj. feeling sorrow or regret (เสียใจ) 
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- supermarket - n. a store where customers can buy a variety of foods and 
household items (ห้างสรรพสินค้า) 

- there - adv. in that place or at that location (ท่ีนั่น) 
- want - v. to desire or wish for something (ต้องการ) 
- wrong - adj. not suitable or appropriate for a particular purpose, situation, 

or person (ผิด) 
6. สื่อการจัดกิจกรรม 

- บัตรค้าศัพท์ 
- Podcast 
- Worksheet 
- รูปภาพ 

7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นก่อนการฟัง (Pre-listening) 

1) ครูน้าเข้าสู่บทเรียนเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในบริบท โดยการถามนักเรียนว่าเมื่อเรา
ต้องการจะโทรหาใคร บางครั้งผู้รับสายเราอาจไม่ใช่ผู้ท่ีเราต้องการโทรหา ดังนั้น เราควรจะ
พูดอย่างไร โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบ   

2) ครูน้าเสนอค้าศัพท์ใหม่พร้อมท้ังให้นักเรียนออกเสียงตาม และครูให้นักเรียนช่วยกันเดา
ความหมายของค้าศัพท์ 

3) จากนั้นครูน้าเสนอแถบประโยคท่ีใช้ถามตอบเกี่ยวกับการคุยโทรศัพท์ นักเรียนออกเสียง
ตามครู และช่วยกันเดาความหมายแต่ละประโยค  

4) ครูน้าเสนอรูปภาพจากวิดีโอในPodcast แล้วให้นักเรียนลองเดาสถานการณ์จากรูปภาพ 
จากนั้นครูบอกนักเรียนจะได้ฟงัวิดีโอการคุยโทรศัพท์ของคนอเมริกันจากพอดคาสต์  

ขั้นระหว่างฟัง (While-listening) 

1) ครูน้าเสนอบทสนทนาเพื่อน้าเข้าสู่เนื้อหาในบทสนทนาจากวิดีโอ ด้วยประโยค 
“Today’s lesson shows how to speak English on the phone. I can ask a 
friend to practice after class, walking home, or even on the phone after I 
get home from class. I am going to practice using polite English to make a 
phone call. I need someone to help me. Do not worry, this will be fun!” 
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เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเดาประโยคจากบทสนทนาในวิดีโอ ครูให้นักเรียนฟังบทฟังจาก 
Podcast https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-3-
i-am-here/3126527.html   หัวข้อเรื่อง Hello, I’m here!  ในการฟังครั้งแรกครูให้
นักเรียนฟงัโดยไม่หยุดเลยจนจบบท จากนั้นให้นักเรียนฟังครั้งท่ีสอง โดยครูหยุดบทฟัง
แต่ละประโยคพร้อมแสดงตัวอย่างประโยคจากวิดีโอใน Podcast ประกอบ แล้วให้
นักเรียนออกเสียงตามทีละประโยคจนจบ  

2) ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาโต้ตอบกัน จากประโยคท่ีได้ฟังจากวิดีโอ เพื่อฝึกการใช้
ประโยคเพื่อใช้ในการคุยโทรศัพท์ ด้วยประโยคต่อไปนี ้
Student1: “Hello! Is ………………….there?” 
Student2: “I am sorry. You have the wrong number” 
Student1: “Is this 231-1234?” 
Student1: “No. This is 321-1432” 
Student2: “Okay. Goodbye.” 

ขั้นหลังการฟัง (Post-listening) 
1) จากนั้นครูถามนักเรียนว่าเมื่อต้นชั่วโมงครูให้นักเรียนช่วยกันน้าเสนอประโยคท่ีใช้ในการ
ถามเพื่อใช้ในการคุยโทรศัพท์ว่ามีประโยคอะไรบ้าง เพื่อให้นักเรียนทบทวนจากประโยคท่ีได้
ฟังจากวิดีโอและจากการฝึกสนทนากับเพื่อนในห้อง ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบอีกครั้ง โดยครู
ถามนักเรียนด้วยประโยค ต่อไปนี้ พร้อมท้ังแสดงรปูภาพจากบทฟังประกอบ 
- What is the story about? Or what is the main idea of this conversation?  

Talking on the phone.  
- What dose Anna want to do? 

She wants to cook dinner. 
- What is Anna asking about? 

She wants to buy food at the supermarket.  
- Why does the man say he is sorry? 

The man tells Anna she has the wrong number. 
- What does Marsha say to Anna? 

Marsha says the supermarket is near their apartment.  
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8. กิจกรรมเสนอแนะ 
- หลังจากครูแนะน้าให้นักเรียนรู้จักส่ือการฟังภาษาอังกฤษจาก Podcast เพื่อให้นักเรียน

ฝึกเรียนรู้ทักษะการฟังด้วยตนเองแล้วนั้น ครูมอบหมายให้นักเรียนฟังจากเวบไซต์ 
https://www.englishcentral.com/videos  โดยครูก้าหนดหัวข้อเรื่องหรือบทฟังท่ี
เหมาะสมส้าหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฟังด้วยตนเองนอกเวลาเรียน ดังหัวข้อ
เรื่องต่อไปนี้  

- What is bicycle travel? 
- Sign Tell Us Many Things. 
- A big family. 
- The thing I do. 
- “Interview:  Celebrating Birthday”  
- Amazing Spain. 
- Hello iPhone. 
- When you grow up. 
- “Obey your parents” 
- Why do I have to go to school?  
- หลังจากนักเรียนฟังวิดีโอจบในแต่ละเรื่องแล้ว เสนอแนะให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามบท

ฟังในวิดีโอ เรียนรู้ความหมายของค้าศัพท์ และท้าแบบทดสอบในวิดีโอ เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจในการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียน 

- สรุปความเข้าใจของตนเองในสมุด ส่งครูทุกสัปดาห์  เช่น ความหมายของค้าศัพท์ 
ใจความส้าคัญของเนื้อเรื่อง และรายละเอียดจากบทฟัง 

9. การวัดและการประเมินผล 
- สังเกตการออกเสียง 
- สังเกตการเขียน 

10. เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
- แบบสังเกตการออกเสียง 
- แบบสังเกตการเขียน 

 

 

https://www.englishcentral.com/videos%20%20โดย


  

 

129 

11. ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

12. ความเห็นของผู้บริหาร 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

13. บันทึกหลังการสอน 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Conversation  

Anna: I am in my new apartment! Great! 
I live with Marsha. We’re roommates. 
I want to cook dinner. Oh! Hmmm. Is there a supermarket near here? 
Marsha knows. Marsha's work number is 555-8986. 

Man: Hello. 
Anna: Hello. Is this Marsha? It is Anna. 
Man: I am sorry. You have the wrong number. 
Anna: Oh. Is this 555-8986? 
Man: No. This is 555-8689. 
Anna: Oh. Excuse me! 
Man: Okay. 'Bye. 
Anna: One more time. 555-8986. Please be Marsha. 
Marsha: Hello. This is Marsha. 
Anna: Yes, Marsha. I want to cook dinner. 
Marsha: Excuse me? Anna? Is that you? 
Anna: Oh, yes. I am here! 
Marsha: Good. You are there. 
Anna: I want to find a supermarket. 
Marsha: Oh, okay. The supermarket is at 1500 Irving Street. It is near the apartment. 
Anna: Great! Goodbye! 
Marsha: Goodbye, Anna. 
(Later) 
Anna: There is a big supermarket on our street. And Marsha says I am a good cook! 
Until next time! Bye! 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

1. เป้าหมายตามกรอบ CEFR (ระดับ A1)  
- สามารถเข้าใจเรื่องท่ีฟัง เกี่ยวกับชีวิตประจ้าวัน ท่ีผู้พูด พูดช้าๆและชัดเจน 

2. หัวข้อเร่ือง 
- Listening for main idea 
- Listening for details. 

3. หน้าที่ทางภาษา 
- นักเรียนสามารถบอกชื่อสถานท่ีและกิจกรรมต่างๆท่ีท้าในบ้านได้ 

4. โครงสร้างประโยค 
- “Where are you?” 
- “I am in the kitchen.” 
- “We cook in the kitchen.” 
- “I eat in the kitchen.” 
- “We relax in the living room.” 
- “I am in the bathroom.” 
- “I wash in the bathroom.” 
- “I am in the bedroom.” 
- “We sleep in the bedroom.” 

5. ค าศัพท ์
- bathroom - n. a room with a sink and toilet and usually a bathtub or 

shower (ห้องน้ า) 
- beautiful - adj. very good or pleasing; having beauty (สวย) 
- bedroom - n. a room used for sleeping (ห้องนอน) 
- eat - v. to take food into your mouth and swallow it (รับประทาน) 
- house - n. a building in which a family lives (บ้าน) 
- kitchen - n. a room in which food is cooked (ห้องครัว) 
- living room - n. a room in a house for general family use (ห้องนั่งเล่น) 
- relax - v. to spend time resting or doing something enjoyable (พักผ่อน) 
- sleep - v. to rest your mind and body by closing your eyes (นอนหลับ) 
- upstairs - adv. on or to a higher floor of a building (ข้างบน) 



  

 

132 

- wash - v. to clean (something) with water and usually soap (ลา้ง) 
6. สื่อการจัดกิจกรรม 

- บัตรค้าศัพท์ 
- Podcast 
- ใบงาน 
- รูปภาพ 

7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นก่อนการฟัง (Pre-listening) 

1) ครูน้าเข้าสู่บทเรียนเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในบริบท โดยการถามนักเรียนเกี่ยวกับ
กิจกรรมและห้องต่างๆในบ้าน เช่น Where do you cook at home? I cook in the 
kitchen.  

2) ครูน้าเสนอค้าศัพท์ใหม่พร้อมท้ังให้นักเรียนออกเสียงตาม และครูให้นักเรียนช่วยกันเดา
ความหมายของค้าศัพท์ 

3) จากนั้นครูน้าเสนอแถบประโยคท่ีใช้ถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมและห้องต่างๆในบ้าน 
นักเรียนออกเสียงตามครู และช่วยกันเดาความหมายแต่ละประโยค  

4) ครูบอกนักเรียนว่า ต่อไปนี้ นักเรียนจะได้ฟงัวิดโีอเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีท้าในห้องต่างๆ
ภายในบ้านจากพอดคาสต์  

ขั้นระหว่างฟัง (While-listening) 

1) ครูให้นักเรียนฟังวิดีโอจาก Podcast https://learningenglish.voanews.com/a/lets-
learn-english-lesson-5-where-are-you/3168971.html หัวข้อเรื่อง Where are you?  
ในการฟังครั้งแรกครูให้นักเรียนฟังโดยไม่หยุดเลยจนจบบท จากนั้นให้นักเรียนฟังครั้งท่ีสอง 
โดยครูหยุดบทฟังแต่ละประโยคพร้อมแสดงตัวอย่างประโยคจากวิดีโอใน Podcast ประกอบ 
แล้วให้นักเรียนออกเสียงตามทีละประโยคจนจบ  

2) ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาโต้ตอบกัน จากประโยคท่ีได้ฟังจากวิดีโอ เพื่อฝึกการใช้
ประโยคในการถามถึงกิจกรรมต่างๆท่ีท้าในบ้าน ด้วยประโยคต่อไปนี้ 
Student1: Where are you? 

Student2: I am in the kitchen. 

https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-5-where-are-you/3168971.html
https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-5-where-are-you/3168971.html
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Student1: We cook in the kitchen. 

Student2: I eat in the kitchen. 

Student1: We relax in the living room. 

Student2: I am in the bathroom. 

Student1: I wash in the bathroom. 

Student2: I am in the bedroom. 

Student1: We sleep in the bedroom. 

ขัน้หลังการฟัง (Post-listening) 
1) จากนั้นครูถามนักเรียนว่าเมื่อต้นชั่วโมงครูให้นักเรียนช่วยกันน้าเสนอประโยคท่ีใช้ในการ
บอกกิจกรรมต่างๆท่ีท้าในบ้านว่ามีประโยคอะไรบ้าง แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ เพื่อให้
นักเรียนทบทวนจากประโยคท่ีได้ฟังจากวิดีโอและจากการฝึกสนทนากับเพื่อนในห้อง และ
เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องจากวิดีโอ ครูถามนักเรียนด้วยประโยค ต่อไปนี้ 

1.1 What is the story about? Or what is the main idea of this 
conversation? 

 Rooms in a house. 
1.2 Where is Marsha today? 

 She is at her friend’s house. 
1.3 Where do we sleep in the house? 

 We sleep in the bedroom.  
8. กิจกรรมเสนอแนะ 
1) หลังจากครูแนะน้าให้นักเรียนรู้จักส่ือการฟังภาษาอังกฤษจาก Podcast เพื่อให้นักเรียนฝึก

เรียนรู้ทักษะการฟงัด้วยตนเองแล้วนั้น ครูมอบหมายให้นักเรียนฟังจากเวบไซต์ 
https://www.englishcentral.com/videos  โดยครูก้าหนดหัวข้อเรื่องหรือบทฟังท่ี
เหมาะสมส้าหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฟังด้วยตนเองนอกเวลาเรียน ดังหัวข้อเรื่อง
ต่อไปนี้  
- What is bicycle travel? 
- Sign Tell Us Many Things. 
- A big family. 

https://www.englishcentral.com/videos%20%20โดย
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- The thing I do. 
- “Interview:  Celebrating Birthday”  
- Amazing Spain. 
- Hello iPhone. 
- When you grow up. 
- “Obey your parents” 
- Why do I have to go to school?  

2) หลังจากนักเรียนฟังวิดีโอจบในแต่ละเรื่องแล้ว เสนอแนะให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามบทฟัง
ในวิดีโอ เรียนรู้ความหมายของค้าศัพท์ และท้าแบบทดสอบในวิดีโอ เพื่อทดสอบความเข้าใจ
ในการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียน 

3) สรุปความเข้าใจของตนเองในสมุด ส่งครูทุกสัปดาห์  เช่น ความหมายของค้าศัพท์ ใจความ
ส้าคัญของเนื้อเรื่อง และรายละเอียดจากบทฟัง 

9. การวัดและการประเมินผล 
- สังเกตการออกเสียง 
- สังเกตการเขียน 

10. เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
- แบบสังเกตการออกเสียง 
- แบบสังเกตการเขียน 

11. ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

12. ความเห็นของผู้บริหาร 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

13. บันทึกหลังการสอน 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Conversation  

Anna: Hello, everyone! Today my friend Marsha is at her friend's house. She says it is 
beautiful. I want to see this house! Here we are! 
Anna: Marsha, I am in the kitchen! It is a beautiful kitchen! 
Marsha: It is beautiful. We cook in the kitchen. 
Anna: I eat in the kitchen. 
Marsha: We relax in the living room. 
Anna: I relax in the living room. Marsha, let’s go upstairs! 
Marsha: Anna? Where are you? 
Anna: Marsha, I am in the bathroom! I wash in the bathroom. 
Marsha: I am in the bedroom. We sleep in the bedroom. 
Anna: I sleep in the bedroom! 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

1. เป้าหมายตามกรอบ CEFR (ระดับ A1+)  
- สามารถเข้าใจส่ิงท่ีฟัง เกี่ยวกับการบอกเส้นทางจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง โดยรถสาธารณะ 

หรือ การเดินเท้าเมื่อผู้บอกทางพูดช้าๆหรือชัดเจน 
2. หัวข้อเร่ือง 

- Listening for main idea 
- Listening for details. 

3. หน้าที่ทางภาษา 
- นักเรียนสามารถบอกทิศทางไปยังสถานท่ีต่างๆในชุมชนของตนเองได้ 

4. โครงสร้างประโยค 
A: Where is the bank? 
B: The bank is near the school.  

5. ค าศัพท ์
- ahead - adv. to or toward the place where someone is going (ตรงไป

ข้างหน้า) 
- bus - n. a large vehicle that is used for carrying passengers especially 

along a particular route at particular times (รถโดยสารประจ าทาง) 
- coffee shop - n. a small restaurant that serves coffee and other drinks as 

well as simple foods (ร้านกาแฟ) 
- department store - n. a large store that has separate areas in which 

different kinds of products are sold (ห้างสรรพสินค้า) 
- exit - v. to go out of a place (ทางออก) 
- left - adj. located on the same side of your body as your heart 

adv. to or toward the left (ซ้าย) 
- Metro - n. an underground railway system in some cities (also called 

subway) (รถไฟฟ้าใต้ดิน) 
- right - adj. located on the side of your body that is away from your heart 

(ขวา) 
- station - n. place where buses, trains, etc., regularly stop so that 

passengers can get on and off (สถานี) 
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- straight - adv. in a straight or direct way (ตรงไป) 
- then - adv. used to indicate what happened or happens next (จากนั้น) 
- turn - v. to cause your body or a part of your body to face a different 

direction (เล้ียว) 
- walk - v. to move with your legs at a speed that is slower than running 

(เดิน) 
 

6. สื่อการจัดกิจกรรม 
- แผนท่ี 
- บัตรค้าศัพท์ 
- พอดคาสต์ 
- .ใบงาน 
- รูปภาพ 

 
7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นก่อนการฟัง (Pre-listening) 

1) ครูน้าเข้าสู่บทเรียนเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในบริบท โดยแสดงแผนท่ีในชุมชนเพื่อถาม
นักเรียนเกี่ยวกับการบอกทิศทาง ด้วยประโยค How do you find a place on the map? 
นักเรียนอาจตอบว่า Look for the name of the road, neighborhood or large 
buildings.   

2) จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ในกรณีท่ีมีผู้อื่นมาสอบถามเส้นทางจากเรา เราควรเริ่มบอก
จากต้าแหน่งหรือจุดเริ่มต้นของสถานท่ีนั้นๆ 

3) จากนั้นครูน้าเสนอค้าศัพท์เกี่ยวกับสถานท่ีต่างๆในชุมชนและค้าศัพท์ท่ีจะปรากฏในบท
สนทนาพร้อมอธิบายบอกความหมาย 

4) ครูบอกนักเรียนว่านักเรียนจะได้ฟังวิดีโอเกี่ยวกบัการบอกทิศทางจากพอดคาสต์  

ขั้นระหว่างฟัง (While-listening) 

1) ครูให้นักเรียนฟังวิดีโอจาก Podcast https://learningenglish.voanews.com/a/lets-
learn-english-lesson-10/3285228.html หัวข้อเรื่อง Come over to my place.  ใน
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การฟังครั้งแรกครูให้นักเรียนฟังโดยไม่หยุดเลยจนจบบท จากนั้นให้นักเรียนฟังครั้งท่ีสอง 
โดยครูหยุดบทฟังแต่ละประโยคพร้อมแสดงตัวอย่างประโยคจากวิดีโอใน Podcast ประกอบ 
แล้วให้นักเรียนออกเสียงตามทีละประโยคจนจบ  

2) ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาโต้ตอบกัน จากประโยคท่ีได้ฟังจากวิดีโอ เพื่อฝึกการใช้
ประโยคในการบอกทิศทาง ด้วยประโยคต่อไปนี้ พร้อมท้ังให้นักเรียนเปล่ียนสถานท่ีและ
ทิศทางตามความสะดวกของนักเรียน 

A: Hi Ashley! 
B: Hi Anna! I’m coming to your apartment.  
   Where is your apartment? 
A: My apartment is near the Columbia Heights Metro. Exit the Metro 
and turn   

         right. Then at the bus station turn left. Then walk straight ahead. 
B: Okay. Exit Metro, turn right, turn left, then go straight ahead? 
A: Yes. My apartment is near a coffee shop. 
B: Okay. See you soon! 

ขั้นหลังการฟัง (Post-listening) 
1) ครูให้นักเรียนช่วยกันน้าเสนอประโยคท่ีใช้ในการบอกทิศทางว่ามีประโยคอะไรบ้าง เพื่อให้
นักเรียนทบทวนจากประโยคท่ีได้ฟังจากวิดีโอและจากการฝึกสนทนากับเพื่อนในห้อง และ
เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องจากวิดีโอ ครูถามนักเรียนด้วยประโยค ต่อไปนี้ 

1.1) What is the story about? Or what is the main idea of this 
conversation? 

 Asking for and giving direction.  
1.2) Where is Anna’s apartment? 

 It is across from the department store. 
 1.3) Why does Ashley ask about the coffee shops? 

 Ashley sees three coffee shops.  
8. กิจกรรมเสนอแนะ 

- จับคู่รูปภาพให้ตรงกับสถานท่ี ท่ีฟังจากวิดีโอ 
- หลังจากครูแนะน้าให้นักเรียนรู้จักส่ือการฟังภาษาอังกฤษจาก Podcast เพื่อให้นักเรียน

ฝึกเรียนรู้ทักษะการฟังด้วยตนเองแล้วนั้น ครูมอบหมายให้นักเรียนฟังจากเวบไซต์ 
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https://www.englishcentral.com/videos  โดยครูก้าหนดหัวข้อเรื่องหรือบทฟังท่ี
เหมาะสมส้าหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฟังด้วยตนเองนอกเวลาเรียน ดังหัวข้อ
เรื่องต่อไปนี้  

- What is bicycle travel? 
- Sign Tell Us Many Things. 
- A big family. 
- The thing I do. 
- “Interview:  Celebrating Birthday”  
- Amazing Spain. 
- Hello iPhone. 
- When you grow up. 
- “Obey your parents” 
- Why do I have to go to school?  
- หลังจากนักเรียนฟังวิดีโอจบในแต่ละเรื่องแล้ว เสนอแนะให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามบท

ฟังในวิดีโอ เรียนรู้ความหมายของค้าศัพท์ และท้าแบบทดสอบในวิดีโอ เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจในการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียน 

- สรุปความเข้าใจของตนเองในสมุด ส่งครูทุกสัปดาห์  เช่น ความหมายของค้าศัพท์ 
ใจความส้าคัญของเนื้อเรื่อง และรายละเอียดจากบทฟัง  

9. การวัดและการประเมินผล 
- สังเกตการออกเสียง 
- สังเกตการเขียน 

10. เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
- แบบสังเกตการออกเสียง 
- แบบสังเกตการเขียน 

11. ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
 
 

https://www.englishcentral.com/videos%20%20โดย
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12. ความเห็นของผู้บริหาร 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

13. บันทึกหลังการสอน 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Conversation  

Anna: Hi! Today, my friend Ashley, is coming over. I am showing her my new 
apartment! Oh! That’s Ashley calling. 

Anna: Hi Ashley! 
Ashley: Hi Anna! I’m coming to your apartment. Where is your apartment? 
Anna: My apartment is near the Columbia Heights Metro. 
Ashley: It is near the Columbia Heights Metro? 
Anna: Yes. Exit the Metro and turn right. Then at the bus station turn left. Then 
walk straight ahead. 
Ashley: Okay. Exit Metro, turn right, turn left, then go straight ahead? 
Anna: Yes. My apartment is near a coffee shop. 
Ashley: Okay. See you soon! 
Anna: Hi, Ashley. 
Ashley: Anna, Which coffee shop? There are three coffee shops. 
Anna: Okay, my apartment is across from a big department store. 
Ashley: A big department store? Ah, I see it! 
Anna: Okay! Bye, Ashley. See you soon! 
Ashley: Okay. See you soon. 
Anna: Ashley! Ashley! Ashley! Over here! It’s Anna! It’s Anna! Hi! 
Anna: I love having my friends over. Come on! 
Ashley: Great! 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 

1. เป้าหมายตามกรอบ CEFR (ระดับ A1+)  
- สามารถเข้าใจส่ิงท่ีฟัง เกี่ยวกับการบอกเส้นทางจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง โดยรถสาธารณะ 

หรือ การเดินเท้าเมื่อผู้บอกทางพูดช้าๆหรือชัดเจน 
2. หัวข้อเร่ือง 

- Listening for main idea 
- Listening for details. 

3. หน้าที่ทางภาษา 
- นักเรียนสามารถใช้ค้าบุพบทเพื่อบอกทิศทางไปยังสถานท่ีต่างๆได้ถูกต้อง 

4. โครงสรา้งประโยค 
A: Where is the playground? 
B: The playground is next to the canteen. Go that way. 
A: Thank you.  

5. ค าศัพท ์
- across from – prep. on the opposite side from (someone or something) 

(ตรงกันข้าม) 
- behind - prep. in or to a place at the back of or to the rear of (someone 

or something) (ข้างหลัง) 
- elevator – n. a machine used for carrying people and things to different 

levels in a building (ลิฟท์) 
- every – adj. used to describe how often some repeated activity or event 

happens or is done (ทุกๆ) 
- gym – n. a room or building that has equipment for sports activities or 

exercise (โรงยิม) 
- lobby – n. a large open area inside and near the entrance of a public 

building (such as a hotel or theater) (ล็อบบี้) 
- lounge – n. a room with comfortable furniture for relaxing (เลานท์, ห้อง

สังสรรค์) 
- mailroom – n. a room in which mail is processed and sorted (ห้อง

จดหมาย) 
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- next to – prep. at the side of (someone or something) (ถัดไป) 
- parking garage – n. a building in which people usually pay to park their 

cars, trucks, etc. (ที่จอดรถ) 
- rooftop – n. the cover or top of a building or vehicle (หลังคา) 
- work out – phrasal verb to perform athletic exercises in order to improve 

your health or physical fitness (ออกก้าลังกาย) 
6. สื่อการจัดกิจกรรม 

- ส่ิงของในห้องเรียน 
- บัตรค้าศัพท์ 
- พอดคาสต์ 
- ใบงาน 

7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นก่อนการฟัง (Pre-listening) 

1) ครูน้าเข้าสู่บทเรียนเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในบริบท โดยถามต้าแหน่งของส่ิงของท่ีอยู่ใน
ห้องเรียน ด้วยประโยค Where is the pen? นักเรียนอาจจะใช้ความรู้เดิมท่ีเรียนมาแล้ว
ช่วยกันตอบ เช่น  The pen is on the table.  

2) จากนั้นครูน้าเสนอบัตรค้าศัพท์เกี่ยวกับค้าบุพบทและค้าศัพท์ท่ีจะปรากฏในบทสนทนา
พร้อมอธิบายบอกความหมาย 

3) ครูบอกนักเรียนว่านักเรียนจะได้ฟังวิดีโอเกี่ยวกบัการบอกต้าแหน่งของสถานท่ีหรือส่ิงของ
ต่างๆจากพอดคาสต์  

ขั้นระหว่างฟัง (While-listening) 

1) ครูให้นักเรียนฟังวิดีโอจาก Podcast https://learningenglish.voanews.com/a/lets-
learn-english-lesson-6-where-is-the-gym/3225958.html หัวข้อเรื่อง Where is the 
gym? ในการฟังครั้งแรกครูให้นักเรียนฟังโดยไม่หยุดเลยจนจบบท จากนั้นให้นักเรียนฟังครั้ง
ท่ีสอง โดยครูหยุดบทฟังแต่ละประโยคพร้อมแสดงตัวอย่างประโยคจากวิดีโอใน Podcast 
ประกอบ แล้วให้นักเรียนออกเสียงตามทีละประโยคจนจบ  
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2) ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาโต้ตอบกัน จากประโยคท่ีได้ฟังจากวิดีโอ เพื่อฝึกการใช้
ประโยคในการบอกต้าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ ด้วยประโยคต่อไปนี้ พร้อมท้ังให้นักเรียน
เปล่ียนสถานท่ีและต้าแหน่งตามท่ีนักเรียนสะดวก 
 

A: Where is the playground? 
B: The playground is next to the canteen. Go that way. 
A: Thank you.  

ขั้นหลังการฟัง (Post-listening)  
1) ครูให้นักเรียนช่วยกันน้าเสนอประโยคท่ีใช้ในการบอกต้าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ ว่ามี
ประโยคอะไรบ้าง เพื่อให้นักเรียนทบทวนจากประโยคท่ีได้ฟังจากวิดีโอและจากการฝึก
สนทนากับเพื่อนในห้อง และเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องจากวิดีโอ ครูถาม
นักเรียนด้วยประโยค ต่อไปนี ้

1.1 What is the story about? Or what is the main idea of this conversation? 
 Asking for and giving direction.  

1.2 What does Anna say to Pete? 
 Where is the gym? 

 1.3 What does Pete say to Anna? 
 The gym is across from the lounge. 

 1.4 Where is the gym? 
 The gym is next to the mailroom.  

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
- จับคู่รูปภาพให้ตรงกับสถานท่ี ท่ีฟังจากวิดีโอ 
- หลังจากครูแนะน้าให้นักเรียนรู้จักส่ือการฟังภาษาอังกฤษจาก Podcast เพื่อให้นักเรียน

ฝึกเรียนรู้ทักษะการฟังด้วยตนเองแล้วนั้น ครูมอบหมายให้นักเรียนฟังจากเวบไซต์ 
https://www.englishcentral.com/videos  โดยครูก้าหนดหัวข้อเรื่องหรือบทฟังท่ี
เหมาะสมส้าหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฟังด้วยตนเองนอกเวลาเรียน ดังหัวข้อ
เรื่องต่อไปนี้  

- What is bicycle travel? 
- Sign Tell Us Many Things. 
- A big family. 

https://www.englishcentral.com/videos%20%20โดย
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- The thing I do. 
- “Interview:  Celebrating Birthday”  
- Amazing Spain. 
- Hello iPhone. 
- When you grow up. 
- “Obey your parents” 
- Why do I have to go to school?  
- หลังจากนักเรียนฟังวิดีโอจบในแต่ละเรื่องแล้ว เสนอแนะให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามบท

ฟังในวิดีโอ เรียนรู้ความหมายของค้าศัพท์ และท้าแบบทดสอบในวิดีโอ เพื่อทดสอบ
ความเข้าใจในการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียน 

- สรุปความเข้าใจของตนเองในสมุด ส่งครูทุกสัปดาห์  เช่น ความหมายของค้าศัพท์ 
ใจความส้าคัญของเนื้อเรื่อง และรายละเอียดจากบทฟัง  

9. การวัดและการประเมินผล 
- สังเกตการออกเสียง 
- สังเกตการเขียน 

10. เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล 
- แบบสังเกตการออกเสียง 
- แบบสังเกตการเขียน 

11. ข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

12. ความเห็นของผู้บริหาร 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

13. บันทึกหลังการสอน 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Conversation  
Anna: Hi there! I’m Anna and I live in Washington, D.C. Every day I learn more about 
this great city. People in Washington like to work out! Oh, hi, Pete. How’s it going? 
Pete: Hi, Anna. It’s going great. How’s it going with you? 
Anna: Things are awesome! Pete, I want to work out. Where is the gym? 
Pete: The gym is across from the lounge. It’s next to the mailroom. Go that way. 
Anna: Thanks, Pete! (Anna walks away) 
Pete: No, Anna! Not that way! Go that way! 
(In the mailroom) 
Anna: Oh, Pete. This is not the gym. 
Pete: That’s right, Anna. This is the mailroom. 
Anna: The gym is across from … what? 
Pete: The gym is across from the lounge. 
Anna: Across from the lounge. Right. Thanks! 
(In the lounge) 
Anna: Pete! This is not the gym! 
Pete: The gym is across from the lounge. It is behind the lobby. 
Anna: Right. Right. See you. 
Pete: See you, Anna! 
Anna: See you. 
Pete: See you, Anna. 
(In the garage) 
Anna: This is not the gym. This is a parking garage. 
Anna: Hello? Pete? 
(On the rooftop) 
Anna: This is not a gym. This is a rooftop. 
(In the gym) 
Anna: Pete! Pete? 
Pete: I want to work out too! Join me! 
Anna: I’m good. 
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แบบสอบถามนักเรียนเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ (Podcast)  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ าเที่ยงวิทยากร  
 

ค าช้ีแจง กรุณาท้าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด  

ตามความหมาย ดังนี้  

ระดับคะแนน  3  หมายถึง  เห็นด้วย ☺ 
ระดับคะแนน  2  หมายถึง  ไม่แน่ใจ   

ระดับคะแนน  1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย ☺ 

 

วัตถุประสงค์ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
3 2 1 

ด้านเน้ือหา 1. เน้ือหาการฟังมีบทสนทนาท่ีเข้าใจง่ายเหมาะส้าหรับระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน 

   

2. เน้ือหาการฟังมีระยะเวลาเหมาะสมกับเวลาท่ีใช้ในการเรียน
การสอน 

   

3. ภาพประกอบจากวีดีโอของพอดคาสต์มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย ตรงตามเน้ือหาและสถานการณ์ในแต่ละบทฟัง 

   

ด้านภาษา 4. การออกเสียง การใช้ส้าเนียงภาษา ข้อความ และประโยค  
มีความชัดเจน นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย 

   

5.อัตราความเร็วของผู้พูดอยู่ในระดับที่เหมาะสม    

6. นักเรียนสาสมารถออกเสียงภาษาอังกฤษตามบทฟังได้ถูกต้อง
ตามส้าเนียงของเจ้าของภาษา 

   

ประโยชน์ของ
พอดคาสต์ 
 
 

7. พอดคาสต์ช่วยฝึกนักเรียนให้หารายละเอียด และตอบค้าถาม
จากบทสนทนาท่ีฟังได้ 

   

8.พอดคาสต์ช่วยฝึกความสามารถในการจับใจความส้าคัญในการ
ฟังภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนได้มากข้ึน 

   

9. พอดคาสต์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้สึกสนใจฝึกฟังภาษาอังกฤษ
นอกห้องเรียน 

   

 10. นักเรียนสามารถใช้พอดคาสต์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการเรียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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Pre-Post Test Listening 

Listening test instructions 

- This test has 6 sections with 5 questions of each listening task. 
- You are about to start the 60 minutes listening test. 
- You will have up to 10 minutes to complete each section.  
- Choose your answer from a, b, c and d.  

Section 1 This is my neighborhood 

Situation: You are going to hear a conversation between Anna and Marsha. Anna  
has many things to do. She needs to go to the library, post office, bank, and store. 
Marsha helps her find these places in their neighborhood.   

1) What is the story about? 
a. This is my town. 
b. Finding the places. 
c. The places in town. 
d. Going to the library.  

2) Where is the post office? 
a. The post office is on the corner. 
b. The post office is near the bank.  
c. The post office is next to a farm. 
d. The post office is in front of Marsha. 

3) How many letters does Anna have? 
a. one  
b. four  
c. forty  
d. fourteen  
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4) What is Anna doing with the three books? 
a. Anna is sending the three books to her family. 
b. Anna needs to return the books to the library. 
c. Anna is taking the books home from the library.  
d. Anna needs to return the books to the department store. 

5) What did Anna buy at the store? 
a. Books. 
b. Letters. 
c. Stamps. 
d. Ice creams. 

Section 2 Meet my family 

Situation: You are going to hear a conversation between Anna and Marsha. Anna is 
feeling homesick. Marsha helps her by listening to her talk about her family. 

 
6) What is the story about? 

a. Anna’s family members. 
b. Anna is feeling homesick. 
c. Anna is thinking about her family. 
d. Anna is showing her family photos. 

7) Who is aunt Lavender? 
a. She is Anna’s sister. 
b. She is Anna’s niece.  
c. She is Anna’s mother. 
d. She is the sister of Anna’s mother. 

8) What does Uncle John do? 
a. He is a boxer. 
b. He is a teacher. 
c. He is a gardener. 
d. He is a chicken farmer. 
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9) What kind of instrument does Uncle John make? 
a. Guitar 
b. Drum 
c. Piano 
d. Violin 

10) How many people are there in Anna’s family photo?  
a. Six 
b. Five 
c. Four 
d. Three 

Section 3: Is it cold? 

Situation: You are going to hear a conversation between Anna and the weather 
forecast on the phone. Anna wants to know about the weather in Washington, D.C. 
She asks her phone. The phone tells her about the weather - but is the phone right? 

11) What is the story about? 
a. The weather forecast in Mexico. 
b. The weather forecast in Washington, D.C. 
c. The phone gives her the wrong weather forecast. 
d. Anna asks the phone about the weather forecast.  

12) What does Anna want to know?  
a. Today’s news. 
b. What time it is.  
c. The temperature. 
d. How to make tea.  

13)  What does the phone say? 
a. It is rainy. 
b. It is warm.  
c. I have no charm. 
d. It smells like a burn. 
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14)  What is the weather like in Washington DC?  
a. It is cold today. 
b. It is warm today.  
c. It is windy today. 
d. It is just like Wednesday. 

15) What place is the weather forecast on the phone say?  
a. Spain. 
b. Mexico. 
c. London. 
d. Washington, D.C. 

Section 4: May I borrow that? 

Situation: You are going to hear a conversation between Anna, Marsha, Amelia and 
Jonathan. Anna finds out it's Marsha's birthday. She wants to give her a present.  
But she does not have much money. What will she do? 

16)  What is the story about? 
a. Anna’s birthday gift for Marsha. 
b. Anna borrows office supplies from her friends. 
c. Marsha’s birthday party is at the restaurant tonight. 
d. Anna makes office supply hat for Marsha’s birthday gift. 

17) Why does Anna want to make something?  
a. She has too many office suppliers. 
b. She gives Marsha all of her paycheck.  
c. Anna knows Marsha likes handmade gift. 
d. Anna does not have money to buy a gift. 

18) Which office supplies does Anna borrow from her friends?  
a. pen 
b. eraser 
c. rubber 
d. stapler 
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19) What is Marsha’s birthday’s gift from Anna? 
a. a hat 
b. a pen 
c. scissors 
d. a stapler 

20) What time is Marsha’s birthday party tonight?  
a. 6 pm. 
b. 7 pm. 
c. 8 pm. 
d. 9 pm. 

Section 5: Let’s make dinner! 

Situation: You are going to hear a conversation between Anna and Marsha. Anna and 
Marsha are planning a dinner party. But Anna comes home from the store with some 
unusual foods for dinner. 

21) What is the story about? 
a. Anna spends too much time for shopping. 
b. Anna buys the wrong ingredients for dinner. 
c. Anna and Marsha make dinner for their friends. 
d. Anna has the shopping list for buying ingredients. 

22) What does Marsha want Anna to do? 
a. Tell her what is on the shopping list. 
b. Spend lots of time shopping for food. 
c. Meet her at the market to go shopping. 
d. Buy all the ingredients on the shopping list. 

23) What does Anna say about shopping? 
a. She spends too much time. 
b. Marsha gives her some money. 
c. Marsha calls to change the list. 
d. She doesn’t have enough money. 
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24) Where did Marsha put the shopping list for dinner? 
a. On the counter. 
b. Near the phone.  
c. On the refrigerator. 
d. On the kitchen table. 

25) When do their guests arrive? 
a. In 10 minutes. 
b. In 20 minutes. 
c. In 30 minutes. 
d. In 40 minutes. 

Section 6: I can fix this! 

Situation: You are going to hear a conversation between Anna and Marsha. Anna 
bought the wrong foods for the dinner she and Marsha planned for some friends. 
They are coming in thirty minutes. What will Anna make with the unusual ingredients 
she bought? 

26) What is the story about? 
a. Dinner tastes good.  
b. The ingredients for dinner. 
c. Pancake is Anna’s favorite food. 
d. Anna and Marsha are cooking dinner for friends. 

27) Why did Anna put the flour in the refrigerator? 
a. She wants to keep it warm. 
b. She thinks the flour is too cold. 
c. There was no room in the cabinet. 
d. The bag says to keep in a cold, dry place. 
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28) Why does Anna put the eggs under the sink? 
a. No one can see them. 
b. They always did that on the farm. 
c. The chicken can keep them warm. 
d. There is no room in the refrigerator. 

29) What did Anna make for dinner? 
a. salad 
b. sandwich 
c. pancake 
d. hamburger 

30) Who are the guests? 
a. Anna’s father. 
b. Marsha’s sister.  
c. Anna and Marsha’s friends. 
d. Anna and Marsha’s parents. 
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ภาคผนวก ค 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

 

คะแนนการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 

คะแนนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ 
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การเปรียบเทียบคะแนนรายบุคคลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 

คน

ที่ 

กลุ่มทดลอง 
 

คน

ที่ 

กลุ่มทดลอง 

ก่อน

การ

ทดลอง 

หลัง

การ

ทดลอง 

ผลต่าง 

(D) 

ผลต่าง 

ยกก าลังสอง 

(D)2 

ก่อน

การ

ทดลอง 

หลัง

การ

ทดลอง 

ผลต่าง 

(D) 

ผลต่าง 

ยกก าลังสอง 

(D)2 

1 15.00 25.00 10.00 100.00 16 15.00 26.00 11.00 121.00 

2 18.00 22.00 4.00 16.00 17 10.00 26.00 16.00 256.00 

3 13.00 20.00 7.00 49.00 18 14.00 24.00 10.00 100.00 

4 5.00 19.00 14.00 196.00 19 13.00 25.00 12.00 144.00 

5 18.00 25.00 7.00 49.00 20 12.00 29.00 17.00 289.00 

6 17.00 29.00 12.00 144.00 21 10.00 25.00 15.00 225.00 

7 15.00 28.00 13.00 169.00 22 9.00 28.00 19.00 361.00 

8 16.00 28.00 12.00 144.00 23 8.00 27.00 19.00 361.00 

9 14.00 29.00 15.00 225.00 24 7.00 21.00 14.00 196.00 

10 13.00 24.00 11.00 121.00 25 9.00 23.00 14.00 196.00 

11 11.00 23.00 12.00 144.00 26 6.00 25.00 19.00 361.00 

12 13.00 24.00 11.00 121.00 27 8.00 24.00 16.00 256.00 

13 10.00 26.00 16.00 256.00 28 7.00 26.00 19.00 361.00 

14 12.00 28.00 16.00 256.00 29 5.00 25.00 20.00 400.00 

15 16.00 26.00 10.00 100.00 30 11.00 23.00 12.00 144.00 

 

 

∑ D = 

383 
∑ D2 = 5861 
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การเปรียบเทียบคะแนนรายบุคคลจากแบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์  หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 

กลุ่ม
ตัวอย่าง

คนที่ 

ผลการวิเคราะห์ 

จ านวน
ข้อที่
ตอบ 

คะแนนรวม 
(Sum.) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

สัมประสิทธิ์ 
การกระจาย (%) 

(C.V.) 

1 10 25 2.50 0.53 21.08 

2 10 29 2.90 0.32 10.90 

3 10 29 2.90 0.32 10.90 

4 10 29 2.90 0.32 10.90 

5 10 28 2.80 0.63 22.59 

6 10 28 2.80 0.42 15.06 

7 10 26 2.60 0.52 19.86 

8 10 27 2.70 0.67 25.00 

9 10 24 2.40 0.52 21.52 

10 10 24 2.40 0.52 21.52 

11 10 24 2.40 0.52 21.52 

12 10 24 2.40 0.52 21.52 

13 10 24 2.40 0.52 21.52 

14 10 24 2.40 0.52 21.52 

15 10 24 2.40 0.52 21.52 

16 10 24 2.40 0.52 21.52 

17 10 24 2.40 0.52 21.52 

18 10 27 2.70 0.48 17.89 

19 10 27 2.70 0.67 25.00 

20 10 13 1.30 0.67 51.92 
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การเปรียบเทียบคะแนนรายบุคคลจากแบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านพอดคาสต์ หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 

(ต่อ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง

คนที่ 

ผลการวิเคราะห์ 

จ านวน
ข้อที่
ตอบ  

คะแนนรวม 
(Sum.) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

สัมประสิทธิ์การ
กระจาย (%) 

(C.V.) 

21 10 11 1.10 0.32 28.75 

22 10 10 1.00 0.00 0.00 

23 10 20 2.00 0.47 23.57 

24 10 29 2.90 0.32 10.90 

25 10 21 2.10 0.32 15.06 

26 10 21 2.10 0.32 15.06 

27 10 20 2.00 0.00 0.00 

28 10 26 2.60 0.52 19.86 

29 10 28 2.80 0.63 22.59 

30 10 24 2.40 0.52 21.52 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

 

แบบตอบรับและเกียรติบัตรการน้าเสนอผลงานวิชาการ 
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ประว ัติผู้เขียน 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย 
วัน เดือน ปี เกิด 4 ธันวาคม 2524 
สถานที่เกิด มหาสารคาม   
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