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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนราชินีบูรณะที่สอนโดยใชเพลงกับการสอนแบบปกติ  และศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนการฟง-พูดโดยใชเพลง  กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียน
ราชินีบูรณะ  จังหวัดนครปฐม  โดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส  2  
หองเรียน  คัดนักเรียนที่มีคะแนนผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2545  ที่มีคะแนน  
ใกลเคียงกันจํานวนหองเรียนละ  30  คน  รวม  60  คน  เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซอน  และจับฉลากหองเรียนเปน
กลุมทดลอง  1  กลุม  จํานวน  30  คนไดแกช้ันมัธยมศึกษาปที่  4/6  และกลุมควบคุม  1  กลุม จํานวน  30  คน ไดแก
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4/7  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการสอน  2  แบบ  คือแผนการสอนการฟง-
พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง  จํานวน  10  แผน  และแผนการสอนแบบปกติ  จํานวน  10  แผน  ใชเวลาสอน  20  
คาบ  คาบละ  50  นาที  2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษ  และ  3) แบบสอบถาม    
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง 
 การวิเคราะหขอมูล  โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษที่สอนโดย
ใชเพลงกับการสอนแบบปกติ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม(ANCOVA) โดยใช
คะแนนการประเมินกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม  และใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ศึกษาคาระดับ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชเพลง 

ผลการวิจัยพบวา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงไมสูงกวาวิธีสอนแบบปกติภายใต  
นัยสําคัญ  0.05 

2) นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนโดยใชเพลงอยูในระดับดี 
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                  The purposes of this research were to compare English listening and speaking achievements, and 
opinions of Mattayomsuksa four students of Rachineeburana School, Nakhon Pathom, learning by using songs as a 
teaching instrument and a conventional instruction. The subjects were sixty Mattayom Suksa four students of 
Rachineeburana School, Nakhon Pathom, during the second semester of the academic year 2002, randomly divided 
into two groups: an experimental group (n = 30) and a controlled group (n = 30). The instruments used for gathering data 
were;  

1) Two types of lesson plans: 10 lesson plans using songs as a teaching instrument for the 
 experimental group and 10 conventional lesson plans for the controlled group. The duration of experiment was twenty 
fifty - minute periods. 

2) The English achievement tests and  
3) A questionnaire used for measuring students’ opinions towards learning by using songs 

 as a teaching instrument. 
The ANCOVA was applied to analyze the differences of the students’ English achievements between the 

experimental group and the controlled group. The results of the study were as follows: 
1) Mattayom Suksa four students’ achievements in listening and speaking taught by songs 

 was not significantly higher than that of the students who were taught by conventional teaching methods. 
2) The students’ opinions toward the teaching by using songs were highly positive. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในสถานการณปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและ     
กวางขวางอันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหนานาประเทศใน
ประชาคมโลกไดรับผลกระทบอยางไมอาจหลีกเล่ียงได  และยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศกาวหนาไป
มากเพียงใด  ความจําเปนในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารก็ยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ  
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งที่มีบทบาทและความสําคัญเนื่องจากเปนภาษาสากลที่
ใชในการติดตอส่ือสารกับนานาประเทศ  (สุมิตรา  อังวัฒนกุล 2537 : 10) นอกจากนี้แรนดอฟ 
(Randolph 1985 : 5) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษวา  "ไมมีภาษาใดที่ใชในแวดวงการ
ศึกษาหรือใชเปนภาษาตางประเทศไดมากเกินไปกวาภาษาอังกฤษ"  ทั้งนี้เนื่องจากภาษาองักฤษไมได
เปนภาษาที่ใชส่ือสารเฉพาะเจาของภาษา แตยังใชติดตอระหวางชนชาติที่ใชภาษาตางกันดวย  
ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษานานาชาติที่ใชติดตอกันทั่วโลก    (สุภัทรา  อักษรานุเคราะห 2539 : 33-34)  
ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาสากลที่เปนที่นิยมและไดรับการยอมรับในการใชเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรูและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางกวางขวางและแพรหลายมากที่สุด 
 ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนนการสอนเพื่อการสื่อสาร  (Communicative 
Approach) ชวยใหนักเรียนสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารในสถานการณจริง โดยมีพื้นฐาน
ทางแนวคิดที่วา ภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสาร และ   เปาหมายของการสอนภาษาคือพัฒนาผูเรียน
ใหมีความสามารถในการสื่อสาร  (สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2535 : 18)  ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตร
ภาษาอังกฤษพุทธศักราช  2539  ที่กลาววา 
 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในประชาคมโลกที่ไดรับผลกระทบอยางมาก     จากการเจริญ 
            เติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศในชวงคริสตศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีสรางสภาพโลกไรพรมแดน 
            หรือโลกาภิวัฒนขึ้น  ทุกวันจะมีสารสนเทศที่มีมวลมหาศาลเขามายังประเทศไทย   สังคมไทย  และ 
            คนไทย   สารสนเทศเหลานี้สวนใหญเปนภาษาอังกฤษ  ซึ่งเปนภาษาสากล   ระบบการศึกษาไทยใน 
            ขณะนี้จึงตองพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทย   ใหอยูในระดับที่  จะรับและเขาใจ 
            สารสนเทศภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี     ตลอดจนสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสาร  สารสนเทศไปยัง 
            ประชาคมโลกไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  (กระทรวงศึกษาธิการ  2539 : 1) 
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 เปาหมายหลักของการสอนภาษาอังกฤษ ตองพิจารณาทักษะทั้ง 4  ดานฟนอคเชียโร 
(Finocchiaro 1983 : 5)  ซ่ึงสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช  2539  
ขอที่ 3 ที่วา  เพื่อใหมีความสามารถในดานการฟง  พูด  อาน  เขียน  เพื่อใชในการสื่อสารและการ
แสวงหาความรู(กระทรวงศึกษาธิการ 2539 : 3)และเนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ปจจุบันไดเนนความสามารถในการสื่อสาร  การฟง-พูด  จึงมีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอน  
การฝกความเขาใจในการฟงจึงมีความสําคัญพอ ๆ กับการฝกความสามารถในการพูด  ซ่ึงควรไดรับ
การพัฒนาไปพรอม ๆ กัน  (สุภัทรา  อักษรานุเคราะห 2530 : 20)  แรนคิน  (Rankin 1982 : 523)  
กลาววาทักษะการฟงเปนทักษะที่ใชในชีวิตประจําวันถึงรอยละ  45  ซ่ึงสอดคลองกับ  ออกซฟอรด  
(Oxford 1993 : 206)  และแซปโปโล (Zappolo 1981 : 31)  ที่กลาววาบุคคลโดยทั่วไปจะใชเวลาใน
การฟงประมาณรอยละ  45  การพูดรอยละ  30  การอานรอยละ  16  การเขียนรอยละ  9    
 จะเห็นไดวา   ทักษะการฟงและการพูดมีความสําคัญเปนอันดับสูงสุด  คือ  รวมกันถึง
รอยละ  75    แตในความเปนจริง    การเรียนการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษกลับไดรับความสนใจ
นอยที่สุด   
 นอกจากนี้  ลันสตีน (Lunsteen 1990 : 129)  ยังกลาววา  บุคคลไมสามารถพัฒนาทักษะ
การพูด  การอาน  และการเขียนได  ถาหากไมไดรับการพัฒนาทักษะการฟงใหมีประสิทธิภาพกอน  
สอดคลองกับ  เยนัส (Yanus 1985: 46) ที่กลาววาทักษะการฟงเปนทักษะที่สําคัญ  เพราะมี
ความสัมพันธกับทักษะการพูด ซ่ึงมีความเกี่ ยวของกันอย างมากกับกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  นักเรียนจะตองฟงคําสั่ง  คําแนะนํา  คําอธิบาย  คําบรรยายของครู  และเมื่ออยู
นอกชั้นเรียนนักเรียนจะไดฟงสิ่งอื่นนอกเหนือจากการสอนของครู  เชนการฟงขาว  ฟงเพลง  ฟง
โฆษณา  คําปราศรัย  ภาพยนตร ฯลฯ  สอดคลองกับคํากลาวของ สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2535 : 159)  
ที่กลาววา  ผูพูดจะสามารถพูด  ตอบโต  อาน  หรือเขียนไดนั้น  ผูพูดจะตองฟงใหเขาใจเสียกอน  
และทักษะการฟงยังเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูทักษะอื่น ๆ 
 ถึงแมวาทักษะการฟงจะมีความสําคัญดังกลาวแลวก็ตาม   การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยทั่วไปใหความสําคัญกับทักษะการอานการเขียนเปนสวนใหญ  ครูใหความสําคัญ
ในการสอนฟงนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทักษะอื่น  สมบูรณ  เจตจําลอง  (2530 : บทคัดยอ)  ซ่ึง
สอดคลองกับ  ยุดา  รักไทย  (2542 : 1)  ที่กลาววาทักษะการฟงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอพัฒนาการของ
มนุษย  แตถึงกระนั้นคนสวนใหญก็มักมองขามความสําคัญของการฟงไป  เชนเดียวกันกับ  บราวน  
(Brown  1987 : 11) ที่กลาวถึงทักษะการฟงวาเปนทักษะที่ไมไดรับความสนใจเทาที่ควรในการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแตอดีต  นอกจากนี้มีงานวิจัยที่สนับสนุนใหเห็นความสําคัญของการฟง-พูด  
เชน  งานวิจัยของ  แคมปเบล และคณะ (Campbell, and others 1983 : 41) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการ
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สํารวจความคิดเห็นของอาจารยในสถาบันการศึกษาใน 12 ประเทศที่จัดใหมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  พบวาอาจารยเหลานั้นมีความตองการใหนักศึกษามีทักษะการ
พูดการฟงมากกวาทักษะการอานและการเขียน   
 สเตวิค (Stevick 1976  :  43)  กลาววา  การสอนภาษาอังกฤษที่สมบูรณและมี 
ประสิทธิภาพที่สุดก็คือ  การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีอิสระในการพูดคุยเรื่องที่ตนเองสนใจ 
 แครอล (Carroll 1977 : 1)  ใหความเห็นวาบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษา  
คือ  ผูที่สามารถเรียนภาษาที่สองไดถึงระดับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  ความสามารถในการพูดอยาง
คลองแคลวและความสามารถในการเขาใจภาษาที่พูดโดยเจาของภาษา  เปนความสามารถที่พึง
ประสงคมากที่สุด     โดยการอานและการเขียนมีความสําคัญรองลงไป 
 กาลิโวดา  (Kalivoda 1980 : 2 )  ไดกลาวยืนยันวาทักษะการฟงเปนทักษะที่ไดรับความ
สนใจนอยที่สุดในบรรดาทักษะของภาษา  เปนเหตุใหการเรียนการสอนฟง-พูดภาษาอังกฤษใน
ปจจุบันยังไมบรรลุผลเทาที่ควร  ดังจะเห็นไดจากผลงานการวิจัยของผูวิจัยหลายคน  เชน   จาก
งานวิจัยของ  กมลทิพย  เศวตมาลย (2530 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาระดับความสามารถในการฟง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ  พบวา  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2  มีความสามารถอยูในระดับที่ 2  ซ่ึงหมายถึงระดับความรูที่นักเรียน
สามารถเขาใจความหมายของคําหรือประโยคที่ไดยิน ปฏิบัติตามคําสั่งได  และจับคูประโยคที่ไดยิน
กับรูปภาพได  สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มีความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษในระดับ
ถายโอน  กลาวคือ  นักเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางโครงสรางและคําศัพท  สามารถตอบคําถาม
ไดวาถูกหรือผิด  และสามารถเลือกคําตอบที่เหมาะสมกับคําถามได  ซ่ึงความสามารถของนักเรียนยัง
ไมถึงระดับของการสื่อสารตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา   จง
อุตสาห (2531 : 61) ไดศึกษาพบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสังกัด           กรม
สามัญศึกษาทั่วประเทศมีความสามารถในการพูดอยูในระดับแรกของการพูด  คือระดับกลไกเทานั้น  
ซ่ึงเปนระดับที่ผูเรียนสามารถพูดเลียนแบบเสียง  การใชระดับเสียง  จังหวะ  การเนนเสียงหนักเบา  
การออกเสียงเชื่อมระหวางคําตามแบบเจาของภาษาไดและสามารถที่จะออกเสียงขอความที่ไดเรียน
มาแลวโดยไมจําเปนตองเขาใจคําหรือขอความเหลานั้น นอกจากนี้  เนาวรัตน             พงษเกษมพร
กุล  (2530)  ไดศึกษาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ําในทุกระดับขั้นของการ
ฟง  เชนเดียวกันกับ  ศุลีรัตน  ภัทรานนท  (2532 : บทคัดยอ)  พบวา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษในระดับ 1  คือ ระดับกลไก  ซ่ึงเปนระดับเริ่มตน 
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ของพฤติกรรมการพูด  ซ่ึงต่ํากวาเกณฑ  (รอยละ 60)  ตามเกณฑการประเมินของแวลเล็ท  และดิสิค 
(Vallette and Disick 1972 : 141-142) 
 แมวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันจะไดนําหลักการการเรียนการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) แทนการสอนที่ยึดโครงสราง (Structural Approach) ที่
เนนกฎเกณฑทางภาษาเปนสําคัญ   การเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเนนการ   ส่ือความหมาย
และการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวันแตจากการศึกษาพบวาผูสอนสวนใหญยังคใชวิธีสอนภาษา
แบบเดิมๆเนนความรูดานคําศัพท สํานวนและโครงสรางประโยคเปนสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้  วลีย  
พันธุมณี  (2529 : 10)  ไดศึกษาความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม)  เกี่ยวกับโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนพบวา  ครูสวนใหญรอยละ  54.13  สอนโดยเนนความรูทางดานโครงสราง   กฎเกณฑการ
ใชภาษา โดยมีเพียง รอยละ 27.06  เทานั้นที่เนนทักษะในดานการฟง  การพูด การอาน  และการเขียน  
และดวยขอเท็จจริงดังกลาวนี้เองที่เปนสาเหตุใหนักเรียนไมมีโอกาสฝกทักษะการฟงพูดอยาง
เพียงพอ  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สปาดา  และแอลเลน ( Spada and Allen 1985 : 48)  ซ่ึงพบวา  
การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองในโปรแกรมตางๆนั้นเนนที่ไวยากรณและคําศัพทมากที่สุด  ใน
ขณะเดียวกันกับที่  สปาดา (Spada 1987 : 150) ทําการวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญฟงครูหรือฟง
เพื่อนนักเรียนในระหวางทํากิจกรรมตางๆ  ไมไดฟงเพื่อฝกทักษะการฟง หรือการพูดเปนพิเศษ 
 สําหรับปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอความสามารถในการพูด
ของนักเรียน  จากงานวิจัยของ  แสตนฟล (Stanfield 1973 : 2938-A)ไดทําการวิจัยเร่ืองการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาในประเทศโคลัมเบีย  พบวา วิธีการสอนที่ครูใช
มากคือ  การบรรยายโดยครูเปนผูพูดมากกวานักเรียน  จํานวนนักเรียนในชั้นมากเกินไป 
 สวนดานวัสดุอุปกรณ  นับวาเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่มีผลตอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน  เชน  จากงานวิจัยของ  ราบี  (Rabie 1979 : 3095-A)  ไดวิจัยเร่ืองการ 
ปรับปรุงวิธีสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของโรงเรียนมัธยมในประเทศอิหรานพบวา การเรียน
ภาษาอังกฤษไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพูด  เนื่องจากขาดสิ่งอํานวย
ความสะดวกหลายอยาง เชน  วัสดุอุปกรณการสอนและโสตทัศนูปกรณตางๆ 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนไทยสวนใหญมีระดับ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยูในเกณฑต่ํา  เพราะครูผูสอนไมคอยไดฝกใหนักเรียนฟงและ
พูดอยางเพียงพอ  เชน  จากการศึกษาของ  วันชัย  ชํานาญศรี  (2531 : 14)  พบวานักเรียนไทยสวน
ใหญมีความอายไมกลาแสดงออก หรือไมกลาตอบคําถาม  อนึ่งการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
นั้นมี 
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วัตถุประสงคมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารไดอยางแทจริง  แตตามสภาพ
ความเปนจริงแลวเด็กไทยอยูในสิ่งแวดลอมที่ภาษาแมเปนภาษาไทย  จึงแทบไมมีโอกาสไดพูด
ภาษาอังกฤษเลย นอกจากเวลาเรียนในหองเรียนเทานั้น สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 : 10) เชนเดียวกัน
กับ  เบอรสตอลล (Burstall 1978 : 14-15)  ที่กลาววาโอกาสในการใชภาษากับชนชาติเจาของภาษามี
อิทธิพลตอความสารมารถในการฟง  ผูเรียนที่อยูในสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการใชภาษาเปน
ประจําหรือบอยครั้ง เชน  ผูเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศในประเทศเจาของภาษาจะมีโอกาสใน
การผึกฝนทักษะการฟงของตนมากกวาผูเรียนที่อยูในสภาพแวดลอมที่มิเอื้ออํานวยตอการใชภาษา    
เชนเดียวกันกับ  กัญญารัตน  เหลือลน  ( 2539 : บทคัดยอ)  ที่ทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการสนทนาภาอังกฤษของนักเรียนจาอากาศ  โรงเรียนจาอากาศ  กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ  อยูในระดับออนมากในทุกสถานการณ  มีคามัชฌิมเลขคณิต  คิดเปนรอยละ 35.96 
เทานั้น  จากปญหาความสามารถในการฟงของนักเรียนดังกลาวนี้  คณึงนิจ  อาจณรงค  (2533 : 3)  
กลาววา  อาจเปนผลมาจากการฝกไมเพียงพอ  ในขณะที่  ธีรนันท  นภาวิวัฒนากุล  (2530 : 1)  
กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหการสอนฟงภาษาอังกฤษไมคอยประสบความสําเร็จ  อาจเนื่องมาจากครูขาด
ประสบการณในการสอน  อุปกรณการเรียนไมเพียงพอ  นักเรียนไมมีโอกาสใชภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน  เมื่อกลาวถึงความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษ  รอยเอกหญิง เสาวภาคย  สุทธิ
ไชย  (2537 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนนาย
เรือ  พบวา  ทั้งนักเรียน ครู และผูบริหาร  ใหความสําคัญกับทักษะพูดมากที่สุด  สอดคลองกับ  เมธา  
เกตุแกว  (2540 : บทคัดยอ)  ไดทําการสํารวจความตองการภาษาอังกฤษของพนักงานตอนรับบน
เครื่องบิน  พบวา  จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 317 คน  แบงเปนพนักงานระดับปฏิบัติงาน 278  
คน  และเปนหัวหนางาน 39  คน  มีความเห็นสอดคลองกันวา  ภาษาอังกฤษมีความสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน  โดยมีทักษะการฟงและการพูดเปนทักษะที่มีความตองการใชมากที่สุด   
 จากปญหาดังกลาวครูภาษาอังกฤษจึงควรใหความสําคัญแกการสอนทักษะการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษใหมากขึ้น  โดยการแสวงหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม  เพื่อกระตุนและจูงใจให 
ผูเรียนเกิดความสนใจ  ไดเรียนรูตามความตองการตามธรรมชาติและเรียนรูอยางมีความสุข ซ่ึงตรง
กับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวคิด  5  ทฤษฎี  ของศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  เร่ืองการเรียนรูอยางมีความสุขและการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศิลปะ ดนตรี กีฬา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี 2541 : 15-29, 
75-79) 
 ดวยความสําคัญของทักษะฟง-พูดภาษาอังกฤษดังกลาว  ครูผูสอนจําเปนจะตอง   
แสวงหาแนวทางและวิธีการสรางความสนใจในพัฒนาการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษให     
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หลากหลายมากยิ่งขึ้น   การนําเพลงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟง-พูดภาษาอังกฤษ  
เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเรียนรูอยางผอนคลายและมีความสุขจึงเปนสิ่งที่นาสนใจ  และทั้งยังเปน
การตอบสนองความตองการตามธรรมชาติและตามวัยของผูเรียนอีกดวย  
 ทําไมจึงนําเพลงมาใชในการสอนภาษาอังกฤษ  เกรนัฟ (Grenough 2543 : 1)ไดให    
คําตอบไววา  เพราะดนตรีสามารถเขาถึงจิตใตสํานึกของเราไดอยางรวดเร็วและล้ําลึก  และเพราะวา
เพลงเปนสื่อที่มีพลังในการนําเสนอความรูใหมๆและเสริมความเขมแข็งใหกับโครงสรางที่ไดเรียน
ไปแลว  และยังกลาวอีกวางานศึกษาวิจัยลาสุดไดใหการยืนยันส่ิงที่นักการศึกษาไดรับรูกันมาหลาย
ศตวรรษแลววา  เพลงสามารถเขาสูการรับรูของสมองโดยวิธีทางที่แตกตางและคงอยูในสมองของ
เราไดยาวนานกวา  เพลงสามารถกระตุนการรับรูของสมองทั้งซีกซายและซีกขวา  และยังกลาวอีกวา  
เพลงเปนสื่อเอกสารจริงที่มีเสนห 
 มีผลงานการวิจัยที่สนับสนุนขอดีของการนําเพลงไปใชในการสอนภาษาตางประเทศ 
จํานวนหลายชิ้น  เชน 
 จอลลี่  (Jolly 1975 : 11)  ไดศึกษาพบวา  เพลงมีอิทธิพล อยางจริงจังในการออกเสียง 
ศัพท  สําเนียง  และโครงสรางไวยากรณ  รวมทั้งความเขาใจในความสัมพันธของวัฒนธรรมและ
ภาษาที่ใชในเพลงดวย  ซ่ึงสอดคลองกับ บุชเนล,  โมเรล และโทมัส  ( Bushnell, Morel and Thomas 
1975 : 2) ที่กลาวถึงประโยชนของเพลงในการสรางแรงจูงใจ  เสริมความคงทนในการจํา และความ
คลองแคลวในดานคําศัพท  โครงสราง และการเนนเสียงหนักเบา  การเชื่อมเสียงลงทายในคํา ซ่ึงไม
เพียงแตเปนส่ือการฟงเพื่อความเขาใจในการฟงเทานั้น  ยังเปนส่ือเสริมการพูดปากเปลาที่ดีเยี่ยมอีก
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนในระดับตน ๆ  เชนเดียวกันกับ  ดาวาเนลโลส                   (Davanellos 
1999 : 13) ที่ยืนยันวาเพลงไมเพียงแตใหความสนุกสนานเทานั้น  แตมีเปาหมายที่   จริงจังในการ
เรียนภาษา  และยังกลาวอีกวา  อะไรที่ตําราทําได  เพลงก็ทําไดเชนกัน 
 เมอรฟ (Murphey 1994 : 6-8)  กลาววา  เปนเรื่องปกติที่เราจะลืมเรื่องเกือบทุกเรื่องใน
ภาษาอื่น  ยกเวนเพลง  ซ่ึงจะฝงอยูในใจจนกลายเปนสวนหนึ่งของเราและสามารถนํามาใชประโยชน
ในหองเรียนภาษา  ซ่ึงนับเปนตัวชวยระดับแนวหนาที่เติมเต็มความตองการไมเฉพาะแตเยาวชน  แต
กับเราทุกคนตลอดชีวิต  และกริฟฟ (Griffee 1992 : 4-6)  ยังกลาวถึงประโยชนของเพลงในการสราง
บรรยากาศในชั้นเรียนวาเปนตัวปอนภาษา  ตัวปอนทางวัฒนธรรม  และสื่อเสริมความสนใจแก
ผูเรียน  ยังแฟง (Yang Fang  1996 : 110) ไดกลาวสนับสนุนการใชกิจกรรมเพลงในการสอน
ภาษาอังกฤษ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูและบรรยากาศที่สนุกสนานในชั้นเรียนและเพื่อ
สรางสรรคส่ิงแวดลอมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในขณะเดียวกันกับที่ โทสตา 
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 (Tosta 2001 : 27) ไดนําเสนอหลากหลายวิธีที่จะทําใหการเรียนการสอนสนุกสนาน  หนึ่งในนั้นคือ  
การใชกิจกรรมเพลงประกอบในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 สรอยนภา  อ่ิมสมบูรณไดกลาวไววาในปจจุบันไดมีการศึกษาคนควาแนวทางปรับปรุง
การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส     โดยนําส่ือการสอนประเภทตาง ๆ    มาใชสรางบทเรียน หรือจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ส่ือการเรียนประเภทหนึ่งที่นาจะไดรับการพิจารณาอยางมาก  เพราะงายและ
สะดวกในการดําเนินการ คือ  เพลง  และกลาวเสริมวาการสอนเพลงเปนกิจกรรมหนึ่งที่ผูสอนอาจ
นํามาใชในการนําเขาสูบทเรียนหรือเสริมบทเรียน  หรือเมื่อผูสอนสังเกตเห็นนักเรียนเร่ิมเบื่อหรือ
เครียดในระหวางนั่งเรียนตามหลักสูตรก็จะนําเพลงเขามาใชในชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการ
เรียนได (สรอยนภา  อ่ิมสมบูรณ  2541 : 91) 
 จากผลการศึกษาวิจัยของผูวิจัยทั้งหลายดังกลาวขางตน  ทําใหมองเห็นวา  การนําเพลง
มาใชประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนับวาเหมาะสมอยางยิ่ง  เพราะนอกจากจะไดรับ
ประโยชนในการสรางแรงจูงใจ  เสริมความคงทนในการจํา  และความคลองแคลวในดานคําศัพท  
โครงสราง  และการเนนเสียงหนักเบาในคํา  เสียงสูงต่ําในประโยคแลว  เพลงยังชวยเสริมสราง
บรรยากาศในชั้นเรียน  ทั้งยังเปนตัวปอนภาษา  ตัวปอนทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดีเยี่ยมอีกดวย 
 นอกจากนั้น  ความสนใจของนักเรียน ครู ผูบริหาร และผูปกครอง  ก็ยังใหความสําคัญ
การสอนฟง-พูดเปนรองเนื่องจากทักษะดังกลาวไมไดนําไปใชในการสอบเขาศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัย  ดังผลการวิเคราะหขอสอบเขามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษป พ.ศ.2533โดย  สุพัฒน  
สุกมลสันต (2533 : 26-27)  พบวา  ขอสอบภาษาอังกฤษมีแนวโนมวาจะยังคงประกอบดวย 3 สวน 
คือ  Structure, Expression  และ  Reading  Comprehension  โดยที่น้ําหนักสวนใหญของการออก 
ขอสอบจะอยูที่  Reading  Comprehension  ประมาณรอยละ 50  Expression รอยละ 30-35  และ  
Structure  อีกประมาณรอยละ 10   
 จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 รวมทุกสังกัด  ทุกแผนการเรียน  ปการศึกษา 2542  ปรากฏวา  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จํานวน 70,763  คน ไดระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ  22.88  คะแนน จากคะแนนเต็ม 
50 คะแนน  เมื่อแยกประเมินเฉพาะนักเรียนที่สังกัดกรมสามัญศึกษา  จํานวน  64,983  คน  ไดระดับ
คะแนนเฉลี่ย  22.42  คะแนน เมื่อแยกเฉพาะเขตการศึกษา 1  ซ่ึงประกอบดวย 5 จังหวัด  ไดแก  
นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ และสมุทรสาคร  จํานวนนักเรียน 3,741  คน  ปรากฏ
วา  ไดระดับคะแนนเฉลี่ย  26.98  คะแนน  และเมื่อแยกประเมินระดับจังหวัด  จังหวัดนครปฐม 
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มีนักเรียนจํานวน 1,022  คน  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ  26.65  คะแนน (กระทรวงศึกษาธิการ 
กรมวิชาการ  สํานักทดสอบทางการศึกษา 2542 :1-6 )  
 จะเห็นไดวาคะแนนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2542  
ในระดับประเทศ และระดับกรมสามัญศึกษา  นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 22.88  และ 22.42  
คะแนนตามลําดับ  ซ่ึงไมถึงรอยละ 50  ของคะแนนเต็ม  สําหรับในระดับเขตและระดับจังหวัด    
นักเรียนไดระดับคะแนนเฉลี่ยเพียง  26.98  และ  26.65  เทานั้น  ซ่ึงอยูในระดับต่ํา 
 เมื่อพิจารณาผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ  ภาคเรียนที่ 1 และ 2  ปการศึกษา 2542  พบวา  จํานวนนักเรียนสอบไมผาน  
ไดระดับผลการเรียน 0 รอยละ 0.70  ไดระดับผลการเรียน 1 รอยละ 26.05  ไดระดับผลการเรียน 2  
รอยละ  34.33 ไดระดับผลการเรียน 3 รอยละ 22.76  และไดระดับผลการเรียน 4 รอยละ 15.99  เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการเรียนของหมวดวิชาอื่นๆทั้ง  9  หมวด พบวา  ระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชา
ภาษาอังกฤษอยูในอันดับสุดทายของโรงเรียน (โรงเรียนราชินีบูรณะ  วิชาการ 2542 : 70-99) 
 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความ
ตระหนักในปญหา  ความสําคัญ  และภารกิจที่ รับผิดชอบ  คือการพัฒนาผู เ รียนใหมีความรู
ความสามารถเพียงพอที่จะใชภาษาในการติดตอส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามควรแก
ระดับชั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟง-พูดภาษาอังกฤษ ดวยปญหาและความสําคัญของการฟง-พูด
ดังกลาวผูวิจัยจึงคิดที่จะแสวงหาวิธีการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการรียนการสอนการ
ฟง-พูดภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น  และหลังจากได
ทําการศึกษาทฤษฎี  กลวิธี  และงานวิจัยตางๆแลว  ผูวิจัยพบวาแนวทางหนึ่งที่นาสนใจและมีผู
ทําการศึกษาวิจัยคอนขางนอยมาก  คือ  การสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง  โดยไดเล็งเห็น
ประโยชนและความสําคัญของเพลงที่มีอยูในสิ่งแวดลอมประจําวันรอบตัวนักเรียน  ดังนั้น  การนํา
เพลงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  จึงนับเปนสิ่งที่นาสนใจ 
 และนอกจากนี้  สภาพสังคมในปจจุบันเต็มไปดวยการแขงขันทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจ  
สังคม  และการศึกษา  โดยเฉพาะทางดานการศึกษานักเรียนสวนใหญตองคร่ําเครงกับการทําคะแนน
เฉลี่ยสะสม GPA (Grade Point Average) เพื่อเตรียมตัวสอบวัดความรูเพื่อเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา  ทําใหไมมีเวลาพักผอนหรือผอนคลาย  อีกประการหนึ่งสังคมแวดลอมรอบตัว
นักเรียนก็เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร  ทั้งทางสิ่งพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  อินเทอรเนต  ในจํานวนขอมูล
ดังกลาว  เพลงนับวาเปนสาระบันเทิงที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง 
 ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงตัดสินใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด  (อ 024) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนราชินีบูรณะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 9

โดยใชเพลงประกอบ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและสรางบรรยากาศที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ  สอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร  อีกทั้งเปนการสราง
บรรยากาศการสอนทักษะฟง-พูดที่ไมเครียด  ผูเรียนมีความสบายใจและไมกระดากอายที่จะพูด   
(สุภัทรา  อักษรานุเคราะห 2532  : 55)  
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปที่ 4  โรงเรียนราชินีบูรณะ ที่สอนโดยการใชเพลงกับการสอนแบบปกติ 
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนราชินีบูรณะที่
เรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง 
 
ปญหาในการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนราชินีบูรณะ  ที่เรียนโดยใชเพลงสูงกวาการเรียนแบบปกติหรือไม 
 2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนราชินีบูรณะที่เรียนการฟง-
พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงอยูในระดับใด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียน
ราชินีบูรณะ  ที่เรียนโดยใชเพลงสูงกวาการเรียนแบบปกติ 

2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนราชินีบูรณะที่เรียนการฟง- 
พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงมีความคิดเห็นอยูในระดับดี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  แผนการเรียน
อังกฤษ-ฝร่ังเศส  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2545  โรงเรียนราชินีบูรณะ  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม  ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024)   5  หองเรียน  จํานวน  225  คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  แผนการเรียน
อังกฤษ-ฝรั่งเศส  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  โรงเรียนราชินีบูรณะ  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม จํานวน 2  หองๆละ 30  คนโดยการสุมอยางงายแบบเจาะจง  (Simple Random Sampling)                           
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เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซอนจึงพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษหลักในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2545   ที่มีคะแนนอยูในระดับใกลเคียงกัน  ไดช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 / 6  จํานวน  30  คน  เปนกลุมทดลอง  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 / 7  จํานวน  30  
คน  เปนกลุมควบคุม 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 
 ตัวแปรตน  คือ 
 วิธีการสอนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษซึ่งมี  2  วิธี  ไดแก 
  1.  การสอนโดยใชเพลงประกอบ 
  2.  การสอนแบบปกติ 
 ตัวแปรตาม  คือ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษ  
 2. ความคิดเห็นตอการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง 
 ตัวแปรรวม  คือ 
 คะแนนการทดสอบการฟง-พูดภาษาอังกฤษกอนการเรียน 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 1.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
  1.1  แผนการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงสําหรับกลุมทดลอง 
  1.2  แผนการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษแบบปกติสําหรับกลุมควบคุม 
  1.3  แบบทดสอบการฟง-พูดภาษาอังกฤษกอนการทดลองและหลังการทดลอง  ซ่ึง
เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน 

1.4  แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง
ประกอบ 
 2.  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงประกอบ  หมายถึง  การสอนตาม
แผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชเพลงประกอบกิจกรรมในการเรียนการสอน  โดยดําเนินตาม
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ขั้นตอนตามแบบ  3Ps  ของ  เบิรน(Byrne 1990 : 9-10) ทั้งนี้เพราะวิธีการดังกลาวกําลังเปนที่นิยมใน
ปจจุบันและเหมาะสําหรับการสอนฟง-พูดภาษาอังกฤษเปนอยางมาก  โดยปฏิบัติตามขั้นตอน  
ดังตอไปนี้  คือ  1) ขั้นเตรียม (Warm up) โดยใชภาพ  คําถามนํา  เพลงหรือดนตรีประกอบสั้นๆ  2)  
ขั้นนําเสนอเนื้อหา  (Presentation Stage) คือการนําเสนอภาษาในบริบทการใชภาษาตางๆ  เชน  ฟง
เพลง  ฟงบทสนทนา  3)  ขั้นฝกฝน (Practice Stage) เปนขั้นฝกเนื้อหาแบบควบคุม หลังจากที่ได  
นําเสนอเนื้อหาในรูปบริบทแลว  อาจใหนักเรียนฝกออกเสียงตามทั้งชั้น  ฝกเปลี่ยนโครงสราง
ประโยค  อาจใชเกม  รูปภาพ  กิจกรรมเปนสื่อประกอบ  ทั้งกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคู  และกิจกรรม
กลุม  4)  ขั้นการใชภาษา (Production Stage) ในขั้นนี้ครูจะทําหนาที่เปนผูแนะนําหรือใหคําปรึกษา  
เปดโอกาสใหผูเรียนนําความรูภาษามาใชในการสื่อความหมายไดอยางเสรี  ฝกภาษาเพื่อการสื่อสาร  
ฝกถายโอนความรูดานองคประกอบภาษาและหนาที่ภาษาสูการนําไปใชในชีวิตประจําวันทั้ง       
กิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม  การฝกในขั้นนี้มีจุดประสงคเพื่อฝกความคลองแคลวใน
การใชภาษาและความสามารถในการสื่อความหมายเปนสําคัญ  5)  ขั้นการประเมินผล (Evaluation 
Stage) ขั้นนี้เปนขั้นการประเมินผล  โดยการสังเกต  การตรวจผลงาน  ดูจากการทํากิจกรรม  ทําแบบ
ฝก  เชนฟงเพลงแลวตอบคําถาม  ฟงเพลงแลวเติมคําในแบบฝก  information gap ฟงเพลงแลวรอง
ตามแลวปดเพลงแลวใหนักเรียนรองเอง  หรือพิจารณาจาก Feedback  จากครูและFeedback  จาก
นักเรียน  เปนตน 
 2.  การสอนทักษะฟง-พูดภาษาอังกฤษแบบปกติ  หมายถึง  การสอนตามแผนการสอน
ตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูตามคูมือครู  โดยมีขั้นตอนและกระบวนการเชนเดียวกันกับ
การสอนแบบใชเพลงประกอบในขอ  1  ยกเวนไมใชเพลงประกอบในทุกขั้นตอน  ดังนี้  1) ขั้น
เตรียม (Warm up) โดยใชภาพ  คําถามนํา  หรือเกมสั้นๆ  2)  ขั้นนําเสนอเนื้อหา  (Presentation 
Stage) คือการนําเสนอภาษาในบริบทการใชภาษาตางๆ  เชน  ฟงบทสนทนา  3)  ขั้นฝกฝน (Practice 
Stage) เปนขั้นฝกเนื้อหาแบบควบคุม หลังจากที่ไดนําเสนอเนื้อหาในรูปบริบทแลว  อาจใหนักเรียน
ฝกออกเสียงตามทั้งชั้น  ฝกเปลี่ยนโครงสรางประโยค  อาจใชเกม  รูปภาพ  กิจกรรมเปนสื่อประกอบ  
ทั้งกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคู  และกิจกรรมกลุม  4)  ขั้นการใชภาษา (Production Stage) ในขั้นนี้ครู
จะทําหนาที่เปนผูแนะนําหรือใหคําปรึกษา  เปดโอกาสใหผูเรียนนําความรูภาษามาใชในการสื่อ
ความหมายไดอยางเสรี   ฝกภาษาเพื่อการสื่อสาร  ฝกถายโอนความรู  ดานองคประกอบภาษา  และ
หนาที่ภาษาสูการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ทั้งกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม  การฝก
ในขั้นนี้มีจุดประสงคเพื่อฝกความคลองแคลวในการใชภาษาและความสามารถในการสื่อความหมาย
เปนสําคัญ  5)  ขั้นการประเมินผล (Evaluation Stage) ขั้นนี้เปนขั้นการประเมินผล  โดยการสังเกต  
การตรวจผลงาน  ดูจากการทํากิจกรรม  ทําแบบฝก  เชน  ฟง      บทสนทนาแลวตอบคําถาม  ฟงบท
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สนทนาแลวเติมคําในแบบฝก  information gap ฟงบทสนทนาแลวพูดตามแลวปดบทสนทนาแลวให
นักเรียนพูดเอง  หรือพิจารณาจาก Feedback  จากครูและFeedback  จากนักเรียน  เปนตน 
 3.  แบบทดสอบ  หมายถึง  แบบทดสอบทักษะฟง-พูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ024) เพื่อใชทดสอบกอนเรียน (pretest)  และหลัง
เรียน (posttest)ของนักเรียนทั้ง  2  กลุม  แบงเปน   4  ตอน  คือ  1) ขอสอบวัดทักษะการฟง  เปน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใหนักเรียนฟงขอความ  บทสนทนา  และสถานการณจากเทปบันทึกเสียง
โดยเจาของภาษาแลวเลือกคําตอบ  จํานวน 30 ขอ  2) ขอสอบวัดทักษะการพูดโดยออม  แบบปรนัย 
4  ตัวเลือกจํานวน 20  ขอ  3) ขอสอบวัดการพูดตรง  โดยวิธีสัมภาษณ  จํานวน  1  ชุด  10  ขอ  4) 
ขอสอบวัดการพูดตรง  โดยการบรรยายภาพ  จํานวน  1  ชุด 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนวิชาภาษาอังกฤษที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน   ของนักเรียนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง    เปนขอสอบแบบปรนัย  4  
ตัวเลือก  จํานวน  50  ขอ  50  คะแนน  แบบทดสอบสัมภาษณเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  10  ขอ  5  
คะแนน  และแบบทดสอบบรรยายภาพ  5  คะแนน  รวม  60  คะแนน  โดยใชแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.  แบบสอบถามความคิดเห็น  หมายถึง  แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียน
กลุมทดลองที่มีตอการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง 

6.  ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการเรียนการฟง- 
พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง  แบงเปน  4  ดาน คือ  1) ดานเนื้อหา  2)  ดานกิจกรรมการเรียนการ
สอน  3)  ดานประโยชน  4)  ดานตัวนักเรียน  โดยในแตละดานยังแบงเปนหัวขอยอยดานละ  5  
หัวขอยอย  รวมทั้งส้ิน  20  หัวขอยอย  20  คะแนน 

7.  เพลง หมายถึง เพลงภาษาอังกฤษทั้งเกา-ใหม ทั้งประเภท Folk Song และ Pop Song 
จากแถบบันทึกเสียง  แถบวิดิทัศน  VCD  หรือ  DVD  ที่มีศัพท  เสียง  โครงสรางและสํานวนภาษา
ตามความเหมาะสมแกระดับชั้น  ตามเนื้อหาและวัตถุประสงคการเรียนรูในหลักสูตร   

8.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4   แผนการเรียน อังกฤษ  - ฝร่ังเศส 
โรงเรียนราชินีบูรณะ   ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2545  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024) 
 9.  ภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024)  หมายถึง  ภาษาอังกฤษฟง-พูด (English Listening –  
Speaking) ซ่ึงเปนภาษาอังกฤษแบบเขม  กลุมพัฒนาความสามารถทางภาษา  ตามโครงสราง
หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช  2539 
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวจิยัครัง้นี้     ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสอนทักษะ
การฟง-พูดภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสาร และการสอนภาษาอังกฤษดวยเพลงเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
ด ําเนินการวิจัย โดยเสนอผลการศึกษาตามลํ าดับดังนี้

1. ทักษะการฟง
1.1  ความหมายของการฟง
1.2  ความสํ าคัญของการฟง
1.3  จุดมุงหมายของการฟง
1.4  องคประกอบในการฟง
1.5  ระดับความสามารถในการฟงภาษาตางประเทศ
1.6  การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
       1.6.1  ขั้นตอนการสอนฟง
       1.6.2  กิจกรรมการฟงเพ่ือการส่ือสาร
       1.6.3  ตวัแปรท่ีสงผลตอความเขาใจในการฟง
       1.6.4  การทดสอบการฟง

2.  ทักษะการพูด
2.1  ความหมายของการพูด
2.2  องคประกอบของการพูด
2.3  ระดับความสามารถในการพูด
2.4  การสอนทักษะการพูดเพ่ือการส่ือสาร

2.4.1  แนวคิดเกี่ยวกับการสอนทักษะการพูดเพ่ือการส่ือสาร
2.4.2  การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด
2.4.3  การทดสอบการพูด

3.  ความสัมพันธระหวางทักษะการฟง-พูด
        3.1  กจิกรรมการการสอนการฟง-พูด
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        3.2  แนวทางการสอนการฟง-พูด
                  4. หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการฟง-พูดในระดับมัธยมศึกษา

4.1  วตัถุประสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
4.2 โครงสรางของหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
4.3 วตัถุประสงควิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด

5. การใชเพลงในการสอนภาษาอังกฤษ
5.1 ความหมายของเพลง
5.2 ประโยชนของการใชเพลงประกอบการเรียนการสอน
5.3 ลักษณะของเพลง
5.4 เพลงท่ีใชในการสอน
5.5 แนวการสอนและขอคํ านึงในการสอนเพลง
5.6 การจัดกิจกรรมการสอนเพลง

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6.1 งานวจิัยท่ีเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการฟง-พูดภาษาอังกฤษ
6.2 งานวจิยัท่ีเกี่ยวกับการใชเพลงในการสอนภาษาอังกฤษ

ทักษะการฟง
ความหมายของการฟง
การฟงเปนทักษะท่ีสํ าคัญอยางยิ่งในการส่ือสาร เพราะการฟงมีสวนเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจํ าวันมากท่ีสุด จะเห็นไดวาในการสนทนาแตละครั้งนั้น    ผู ฟ งจะตองฟงขาวสาร
ใหเขาใจ ไมเชนนั้นจะกอใหเกิดผลเสียหายมากมาย     การฟงเปนทักษะของการรับสาร
(Receptive Skill) เพ่ือประมวลความหรือแสดงปฏิกริยาโตกลับหรือสงสาร (Productive
Skill) นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการฟงไว ดังนี้

วดิโดวสัน (Widdowson 1983 : 59-60)  กลาวถึงความแตกตางระหวาง “การฟง” กบั
“การไดยิน” ดังนี้

1.  การฟง หมายถึง ความสามารถท่ีจะเขาใจวาประโยคหนึ่งประโยคใดโดยเฉพาะนั้น
มีความสัมพันธกับประโยคอ่ืน ๆ ท่ีพูดไปแลวอยางไร และเขาใจวาประโยคดังกลาวมีหนาท่ีอยางไร
ในการส่ือสาร ซ่ึงการฟงแบบนี้ผูฟงจะเลือกจํ า แตเฉพาะขอความท่ีสัมพันธหรือตรงกับจุดประสงค
ในการฟงเทานั้น และจะตัดหรือไมสนใจขอความท่ีไมเกี่ยวของและไมตองการท้ิงไป
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2.  การไดยนิ หมายถึง ความสามารถของผูฟงท่ีจะไดยนิหนวยยอยของภาษาในรูปของ
กระแสเสียงท่ีผูพูดเปลงเสียงออกมา ผูฟงจะน ําหนวยยอยของภาษามาผูกเขาดวยกันเปนประโยค
หรอืขอความ โดยอาศัยความรูดานระบบเสียงและไวยากรณของภาษาเพ่ือทํ าความเขาใจความหมาย
ของประโยคหรือขอความเหลานั้น

แครชเชน (Krashen  1983 : 79-98)  ไดใหความหมายของการฟงไววา การฟง หมายถึง
การท่ีผูฟงไดรับตัวปอนภาษา (input) ท่ีมีความหมายแกผูฟง  ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
นั้น  แครชเชน (Krashen) ไดเสนอแนะวา  ผูสอนควรจะใหผูเรียนไดฟงภาษานั้นจนเกิดการรับรู
เกีย่วกบัภาษานั้นพอสมควรกอน  แลวคอยใหผูเรียนพูดภาษานั้น  อยาพยายามบังคับใหผูเรียนพูด
ภาษาท่ีสองหรือภาษาเปาหมายจนกวาจะไดรับรูภาษาเปาหมายพอสมควร ซ่ึงมีวิธีการหลายอยางท่ี
จะชวยใหนักเรียนไดรับปจจัยปอนท่ีมีความหมาย ตัวอยางเชน วิธีการของ  แอชเชอร (Asher) ท่ี
เรียกวา Total Physical Response (T.P.R.) คอื การท่ีผูสอนใชคํ าส่ังใหนักเรียนแสดงหรือปฏิบัติตาม
นกัเรยีนจะไมถูกบังคับใหพูดภาษาท่ีสองหรือภาษาเปาหมายจนกวานักเรียนจะไดเขาใจในส่ิงท่ีครู
พูด นอกจากการใชคํ าส่ังแลว ครูอาจจะใชทาทางหรืออุปกรณตาง ๆ เชน รูปภาพชวยในการให
ปจจยัปอนท่ีมีความหมายแกนักเรียน แลวนักเรียนจะสามารถพูดไดในท่ีสุด (Terrell  1982 : 121-
129)

ริเวอรส (Rivers 1982 : 16)  ไดใหความเห็นวา การฟงเปนทักษะท่ีสรางความหมาย คือ
เม่ือไดยินเสียง ผูฟงจะอาศัยค ํา การเรียงลํ าดับค ํา และเสียงท่ีไดยินมาสรางความหมาย

แคทลีน (Kathleen 1986 : 76) กลาวถึงการฟงวาเปนทักษะท่ีไดรับการพัฒนาแลวโดย
ท่ีการฟงจะเกิดขึ้นเม่ือมีสัญญาณเสียงสงไปยังสมอง สมองรับสัญญาณเสียงนั้นแลวแปลสัญญาณ
ออกมาเปนขอความท่ีมีความหมาย ทํ าใหผูฟงเกิดความสนใจ สวนการไดยินเปนกระบวนการทาง
กายภาพ เม่ือคล่ืนเสียงไปกระทบเยื่อแกวหูและสามารถเกิดการรับรูการส่ันสะเทือน หรือเสียง ซ่ึง
เรียกวา “การไดยินเสียง”  นั่นเอง

จะเห็นไดวา การไดยินเปนกระบวนการขั้นตนกอนการฟง กลาวคือ การไดยินเปน
กระบวนการรับรูเสียงท่ีผูฟงไดยิน โดยไมจ ําเปนตองเขาใจความหมายหรือเขาใจเสียงท่ีไดยิน  แต
การฟงเปนกระบวนการซ่ึงซับซอนตอเนื่อง เปนกระบวนการท่ีตองอาศัยประสบการณมาผสมกัน
จงึจะเปนการฟงท่ีสมบูรณ นอกจากนี้การฟงยังเปนกระบวนการท่ีผูฟงตองใชความสามารถในการ
เรยีบเรยีง ตีความเพ่ือท่ีจะไดเขาใจวาส่ิงท่ีผูพูดพูดออกมานั้น มีความหมายอยางไร  การฟงตอง
สัมพันธกับความเขาใจสํ าเนียงหรือการออกเสียงของผูพูด กริยาทาทาง (gesture)รวมถึงโครงสราง
ทางไวยากรณ ค ําศัพท และความเขาใจความหมายดวย
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บัสบี และ เมเจอรส  (Busby and Majors 1987 : 25)  ไดอธิบายเกี่ยวกับการฟงวา การ
ฟง หมายถึง กระบวนการของการรับรู  การใหความสนใจ  และการตีความขอมูลหรือตัวปอนภาษา
ท่ีรบัทางโสต  การรับตัวปอนภาษานี้เกิดขึ้นโดยตั้งใจ  เม่ือรับตัวปอนภาษาเขามาแลวมีการวิเคราะห
เนื้อหาสาระตลอดจนแหลงท่ีมาของตัวปอนภาษานั้น

รอสท  (Rost 1991 : 30)  ไดกลาวถึงการฟงวา การฟง หมายถึง ความสามารถในการ
ตคีวามส่ิงท่ีฟง โดยการพิจารณาจากตัวช้ีแนะทางภาษา (clue) มากกวาท่ีจะเนนการจับคูเสียงกับ
ความหมาย

คุก (Cook 1991 : 62)  เปนอีกคนหนึ่งท่ีไดใหความหมายการฟงไววา การฟง หมายถึง
ความสามารถในการตีความสารท่ีไดรับการตีความมีลักษณะคลายกับการท่ีนักถอดรหัส
(Crytographer) ทํ าการถอดรหัสจากขอมูลท่ีไดรับ ท้ัง ๆ ท่ีไมรูรหัสมากอน

อันเดอรวูด  (Underwood 1993 : 1)  ไดใหความหมายของการฟงไววา การฟง หมายถึง
การท่ีผูฟงใหความสนใจและความพยายามเพ่ือการเขาใจความหมายของส่ิงท่ีฟง รวมท้ังความ
พยายามท่ีจะเขาใจความหมายตามวัตถุประสงคของผูสงสารดวย

จากแนวคดิเกี่ยวกับความหมายของการฟงท่ีมีผูกลาวขางตนนี้ อาจสรุปไดวา การฟง
หมายถึง การรับสารทางโสต ท่ีผูฟงตองมีความสนใจ และพิจารณาคัดสรรขอมูลในสาร แลวตีความ
สารนัน้เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงตามสถานการณและวัตถุประสงคของผูสงสาร

ความสํ าคัญของการฟง
กอนท่ีมนุษยจะสามารถเรียนรูภาษาจนสามารถส่ือสารกับบุคคลอ่ืนไดนั้น จํ าเปนตอง

ใชการฟงเปนทักษะแรก กลาวคือ เด็กท่ีเกิดมาตองใชการฟงเปนอยางมาก โดยเฉพาะการฟงภาษา
กอนท่ีจะเกิดการเรียนรู (Acquisition) จนสามารถสรุปเปนกฎของภาษา และสามารถใชภาษานั้นได
อยางถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงไดมีผูกลาวถึงความสํ าคัญของทักษะการฟง พอจะสรุปแนวคิดตาง ๆ
ไดดังนี้

ในบรรดาทักษะท้ังส่ี คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนนั้น การฟงเปนทักษะท่ี
มนษุยใชมากท่ีสุด ซ่ึงไดมีผูกลาวถึงการใชทักษะการฟงไวตาง ๆ ดังนี้

มอรเลย  (Morley 1991 : 82 อางใน วิรัตน  บุญมาตย 2539 : 15)  ไดกลาวสรุปถึงการ
ฟงไววา การฟงเปนทักษะท่ีตองใชมากกวาทักษะอ่ืน ๆ ในชีวิตประจํ าวันมนุษยตองใชทักษะการฟง
โดยเฉล่ียเปนสองเทาของการพูด ส่ีเทาของการอาน และหาเทาของการเขียน

เฟยเท็น  (Feyten 1991 : 174)  และออกซฟอรด (Oxford 1993 : 206)  ไดสรปุเกีย่วกบัการใช
ทักษะตาง ๆ  ในชีวติประจ ําวนัสอดคลองกนัวา มนษุยใชทักษะการฟง รอยละ 45  การพูด รอยละ 30  การ
อาน รอยละ 16 และการเขยีน รอยละ 9 นัน่คอื ในแตละวนัมนษุยใชทักษะการฟงมากท่ีสุด
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มัลโฮลแลนด (Mulholland 1991 : 58)  ไดเนนใหเห็นความสํ าคัญของการฟง โดย
กลาวถึงการส่ือสารในชีวิตประจ ําวันวา ในการสนทนานั้น โดยเฉล่ียแลว  รอยละ 50-60 ของเวลา
ท้ังหมดใชในการฟง ซ่ึงบางสวนของเวลาท่ีใชในการฟง เปนการใชเพ่ือตีความส่ิงท่ีฟงดวย

นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาถึงการใชทักษะการฟงในโรงเรียน ก็พบวาเปนทักษะท่ีตองใช
มากท่ีสุดคือการฟงดังท่ี บราวน(Brown 1980 อางถึงใน  Feyten 1991 : 174)  ไดกลาวไววา นักเรียน
เม่ือเขาโรงเรียนจนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โดยเฉล่ียตองใชการฟงถึง รอยละ 60”  ซ่ึงสอดคลอง
กับสตับส (Stubbs 1984 : 63)  ท่ีไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนวา ประมาณ รอยละ 70
ของบทเรียนถูกใชในการพูด และ รอยละ 70 ของการพูดเปนการพูดของคร ูเม่ือนักเรียนเขาโรงเรียน
นัน้ นักเรียนใชเวลามากกวา 1,000 ช่ัวโมงตอปในโรงเรียน นั่นหมายความวา ในแตละปนักเรียนใช
เวลาหลายรอยช่ัวโมงเพ่ือฟงครูพูด

ดักลาส (Douglas 1988 : 245) คุก (Cook 1991 : 144) และ นูแนน และ มิลเลอร
(Nunan and Miller 1995 : V)  ไดกลาวถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศใน
ปจจบัุนสอดคลองกันวา นักการศึกษาตางใหความสํ าคัญตอทักษะการฟงอยางยิ่ง กลาวคือ การเรียน
รูภาษาท่ีสองก็มีลักษณะเชนเดียวกับการเรียนรูภาษาท่ีหนึ่ง ความสามารถในการฟงถือเปนจุดเริ่ม
ตนของบุคคลท่ีจะเรียนรูภาษาท่ีสองเชนเดียวกัน การฟงมีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาทักษะการ
พูด การอาน และการเขียน รวมท้ังการพัฒนาทักษะการฟงเองอีกดวย

นอกจากนี้ รอสท (Rost 1994 : 141-142) ไดใหเหตุผลถึงความสํ าคัญของการฟงท่ีมีตอ
การเรยีนรูภาษาโดยเฉพาะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศดังนี้

1.  ในช้ันเรยีนภาษานั้นผูฟงตองมีความเขาใจในตัวปอนภาษาท่ีไดรับเพราะถาไม
เขาใจแลวก็จะไมเกิดการเรียนรูภาษาท่ีเรียน  ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการฟง

2.  ในการเรยีนภาษา โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีเนนการเรียนการสอนเชิงปฏิสัมพันธ
เปาหมายของการเรียนเริ่มจากใหผูเรียนมีความเขาใจ เม่ือผูเรียนมีความเขาใจในส่ิงท่ีฟงแลวจะ
สามารถโตตอบได

3.  การฟงภาษาพูดท่ีเจาของภาษาใชอยูเปนส่ิงท่ีแปลกแตกตางจากภาษาพูดของผูเรียน
จงึเปนส่ิงทาทายท่ีผูเรียนจะตองพยายามทํ าความเขาใจ

4.  การฝกการฟงประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ มากมายท่ีสามารถทํ าใหผูเรียนเกิดความ
สนใจท่ีจะเรียน ทํ าใหมีผลตอการเรียนรูในดานอ่ืน ๆ ดวย

จากแนวความคิดของนักการศึกษาหลายทานดังท่ีไดกลาวขางตน  อาจสรุปไดวา
การฟงถือเปนกุญแจสํ าคัญของการเรียนรูภาษาท้ังในการเรียนรูภาษาท่ีหนึ่งและภาษาท่ีสอง
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พัฒนาการของความสามารถทางภาษาไมวาจะเปนความสามารถในการฟง การพูด การอาน
และการเขียน  ลวนตองเริ่มจากการมีความสามารถในการฟงเปนพ้ืนฐานท้ังส้ิน

จุดมุงหมายของการฟง
การฟงท่ีดนีัน้ผูฟงควรจะตั้งจุดประสงคหรือจุดมุงหมายในการฟงของตนใหแนนอน

วาตองการฟงเรื่องราวนั้น ๆ เพ่ืออะไร จึงจะทํ าใหการฟงของตนแตละครั้งประสบผลตามท่ีตนตั้ง
จดุมุงหมายไว ซ่ึงแตละบุคคลก็มีจุดมุงหมายในการฟงแตกตางกันตามความสนใจของตน

จอหนสัน และมอรโรว  (Johnson and Morrow 1981 : 81)  ไดใหความเห็นวา โดย
ปกตมินษุยจะฟงอยางมีจุดประสงค และจุดประสงคในการฟงสงผลตอการฟงของเรา คือ เราจะ
เลือกฟงเฉพาะขอความท่ีตรงกับจุดประสงคของเรา เทานั้น นอกจากนี้เขายังใหขอคิดตอไปอีกวา
ทักษะการฟงภาษาตางประเทศจะพัฒนาไดตองใชเวลานาน และไดรับการฝกฝนอยางถูกตองตาม
ขัน้ตอนและฝกซ้ํ าในส่ิงเดียวกัน เหมือนกับท่ีฝกฟงภาษาท่ีหนึ่ง นอกจากนี้ความเร็วในการพูดควร
เปนความเรว็ปกติเพราะถาใหนักเรียนฝกดวยภาษาท่ีชาเกินไปนักเรียนจะไมเขาใจค ําพูดใน
สถานการณจริงในชีวิตประจํ าวันได

แกลวิน (Galvin 1985, อางถึงใน Underwood 1989 : 4)  กลาวถึงจุดประสงคในการฟง
วามี  5  ประการคือ

1.  ฟงเพ่ือมีสวนรวมในสังคมท่ีมีแบบแผน
2.  ฟงเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล-ขาวสาร
3.  ฟงเพ่ือไดรวมแสดงความรูสึก
4.  ฟงเพ่ือใชสิทธิของตน
5.  ฟงเพ่ือความบันเทิง
แคทลีน (Katheleen 1986 : 77)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการฟงวา
1.  เพ่ือใชเปนแนวทางในการรับรูขอมูล เนื่องจากผูเรียนตองมีการเรียนรูความเปนไป

ของโลก ซ่ึงการเรียนรูตาง ๆ นั้นอาจไดจากการฟงขาวสารจากวิทยุ โทรทัศน ฟงจากผูเช่ียวชาญ
หรอืฟงจากผูท่ีทํ างานรวมกัน และจากการท่ีไดฟงขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ นั้น ผูเรียนสามารถ
น ําสาระท่ีไดฟงไปใชในการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจวาขอมูลนั้นถูกตองหรือไม

2.  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดํ าเนินธุรกิจ เพราะในปจจุบันการทํ าธุรกิจสวนใหญมักมี
การตดิตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลโดยใชโทรศัพทซ่ึงตองใชทักษะการฟง

3.  เพ่ือใชขอมูลท่ีไดรับโตตอบบุคคลท่ีก ําลังส่ือสารดวย ดังนั้น จึงควรฟงอยาง
ระมัดระวังเพ่ือจะไดตีความขอมูลท่ีไดรับฟงไดอยางถูกตอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

4.  เพ่ือความเพลิดเพลิน เชน การฟงดนตรีจากวิทย ุเครื่องบันทึกเสียง ซ่ึงนอกจากได
รบัความเพลิดเพลินแลวยังทํ าใหผูฟงสามารถติดตามเคาโครงเรื่องจากภาพยนตร และละครทีวีได
อีกดวย

ฮารเมอร (Harmer 1991 : 182) ไดอธิบายถึงจุดมุงหมายในการฟง ไวดังนี้
1.  ฟงเพราะเกิดความสนใจ
2.  ฟงเพ่ือตองการประโยชนจากส่ิงท่ีฟง
สวนเจียรนัย  พงษวาภัย (2530 : 45-46)  กลาวถึงความมุงหมายของการฟงวามี 3

ประการคือ
1.  ฟงเพ่ือความเพลิดเพลิน ไดแก การฟงเรื่องราวท่ีสนุกสนานชวนใหเกิดความนึกฝน

หรอืจนิตนาการ  ผูฟงฟงแลวเกิดความสุข  ความบันเทิงผอนคลายความเครียด ตลอดจนคลายความ
วติกกังวลใจ

2.  ฟงเพ่ือความรู ไดแก การฟงเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการ ขาวสารหรือขอแนะนํ าตาง ๆ
ซ่ึงผูฟงจะตองฟงใหเขาใจ ใชความคิดและจดจ ําสาระสํ าคัญได

3.  ฟงเพ่ือไดรับคติชีวิตหรือความจรรโลงใจ ซ่ึงนับวามีความสํ าคัญตอการดํ ารงชีวิต
มาก เพราะผูฟงตองใชวิจารณญาณเลือกเช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือและปฏิเสธในส่ิงท่ีตนพิจารณาแลว
เห็นวาไมถูกตอง เปนการชวยใหผูฟงมีแนวทางดํ าเนินชีวิตท่ีดีงามและเปนไปในทางสรางสรรคเพ่ือ
ประโยชนแกตนเองและสังคม

จากจดุมุงหมายของการฟงขางตนพอสรุปไดวาการฟงแตละครั้งของแตละบุคคลจะ
เปนไปตามความตองการของผูฟงเอง โดยสามารถแยกจุดประสงคของการฟงออกตามความสนใจ
ไดคอื ฟงเพ่ือใหไดความรูสารประโยชน เพ่ือจะไดน ําไปใชประกอบการด ําเนินชีวิต และการฟงเพ่ือ
ใหไดความเพลิดเพลิน สนุกสนานเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด เปนตน

องคประกอบในการฟง
องคประกอบในการฟงมีความสัมพันธกับความสามารถในการฟงอยางแยกกันไมออก

เกีย่วกบัเรื่องนี้  ไดมีผูรูใหความเห็นไวใกลเคียงกัน ดังนี้
แวลเล็ท (Valette 1967 : 49)  กลาววา ความสามารถในดานความเขาใจในการฟงภาษา

ตางประเทศ ขึ้นอยูกับองคประกอบตาง ๆ ของผูฟงเชน
1.  ความสามารถในการจ ําแนกเสียงท่ีไดยินของผูฟง
2.  ความสามารถในการเขาใจความหมายของเสียงเนนหนักในค ําและระดับเสียงสูง-ตํ่ า

ในประโยค
3.  ความสามารถในการจ ําขอความท่ีไดยิน
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4.  ความสามารถในการฟงระดับสูง เชน ความเขาใจบทสนทนานั้นตองการความรูใน
ดานค ําศัพท และไวยากรณประกอบดวย

คานวิสเชอร  (Kannwischer  1969 : 3801 – A)  มีความเห็นวา ความสามารถในการฟง
ภาษาตางประเทศประกอบดวย ความพรอมทางรางกายและจิตใจท่ีจะแบงแยกหรือผสมผสานส่ิงท่ี
ไดฟงเขาดวยกัน

ฟนอกเชียโร และโบโนโม  (Finocchiaro and Bonomo  1973 : 107) ไดกลาวถึง
องคประกอบในการฟงภาษาตางประเทศเพ่ือความเขาใจวาขึ้นอยูกับความคุนเคยกับค ําพูดแตละคํ า
พูดของผูฟง  ความคาดหวัง (expectation) ในค ําพูดท่ีจะไดยินในสถานการณนั้น และความสามารถ
ท่ีจะใชตัวแนะท่ีซ้ํ าซอน (redundant clues) ทางภาษามาเปนตัวประกอบชวยใหเกิดความเขาใจ และ
องคประกอบท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจองคประกอบสุดทายคือ ความสามารถในการจ ําขอความท่ี
ไดฟงมาได ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเขาใจดีขึ้น

พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ  (2522 : 82) ไดจ ําแนกองคประกอบการฟงภาษาตางประเทศ
เพ่ือความเขาใจไว 2 ประการ คือ

1.  การรูจักเสียง หมายถึง ความสามารถของผูฟง ท่ีจะแยกแยะส่ิงตาง ๆ ท่ีมีความ
สัมพันธกนัในประโยคออกมาไดวา สวนใดเปนสวนสํ าคัญและสวนใดเปนสวนประกอบ

2.  การเขาใจความหมายของหนวยเสียง หมายถึง ความสามารถของผูฟงในการ
วเิคราะหหนวยเสียง เพ่ือความเขาใจความหมายและจับใจความสํ าคัญได

จากความเห็นของนักการศึกษาดังกลาว จึงพอสรุปไดวา  ความเขาใจในการฟง
ควรมีองคประกอบท่ีสํ าคัญ คือ  1)  ความรูทางภาษาศาสตร  ไดแก  ความรูทางดานหนวย
เสียง  ความหมายของคํ าศัพท    ตลอดจนไวยากรณของภาษา  2)  ความสามารถในการจํ า ซ่ึงผู
ฟงไมจํ าเปนตองจดจํ าคํ าทุกคํ าหรือขอความทุกประโยค  แตจะเลือกเอาเฉพาะขอความหรือ
ประโยคท่ีสํ าคัญ  เพ่ือชวยในการเขาใจ  3)  ความพรอมทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงถาหากผูฟงมี
สภาพรางกายและจิตใจไมปกต ิเชน มีความวิตกกังวล  กลัว  ตื่นเตนจนเกินไป ยอมจะสงผล
ในทางลบตอความเขาใจในการฟง

ระดบัความสามารถในการฟงภาษาตางประเทศ
เกีย่วกบัเรือ่งนี้  ไดมีนักการศึกษาแบงระดับความสามารถในการฟงไวดังนี้
รเิวอรส (Croft  1972 : 92 , cited by Rivers 1980 : 16-18 ) ไดแบงระดับพฤติกรรม การ

ฟงเปน  2  ระดับดังนี้
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1.  ระดับการรับรู (Recognition Level) เปนระดับการฟงท่ีเกี่ยวของกับการฟงเพ่ือแยก
กลุมคํ าหรือวลีซ่ึงมีความสัมพันธกันในโครงสราง ลํ าดับเหตุการณ (Time Sequences)  ค ําขยายและ
สวนของวลีท่ีมีความซ้ํ าซอน

2.  ระดับการเลือก(Level of Selection) เปนระดับการฟงท่ีผูฟงเลือกฟงเพ่ือจับใจความ
สํ าคัญของการส่ือความหมาย  ผูฟงเลือกฟงสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคของผูพูดหรือสวนท่ี
สอดคลอง หรือตรงกับจุดประสงคของผูฟงเอง หรือฟงขาวสารท่ีสํ าคัญแลวจ ําไวในสมอง ซ่ึงผูฟง
สามารถฟงภาษาตางประเทศในขั้นนี้ได   ตองไดรับการฝกท้ังในระดับการรับรูและระดับการเลือก

แวลเล็ท  และดิสิค  (Valette and Disick 1972 : 141-142)  ไดแบงระดับความสามารถ
ในการฟงภาษาตางประเทศออกเปน 5 ระดับดังนี้

1.  ระดับทักษะกลไก  (Mechanical Skill) เปนพฤติกรรมภายในอยูในระดับการรับรู
เปนระดบัท่ีผูฟงสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางภาษาแมกับภาษาตางประเทศจากเสียงท่ีได
ยนิโดยไมจ ําเปนตองเขาใจความหมาย

2.  ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับท่ีผูฟงเขาใจความหมายของค ําหรือประโยคท่ี
เคยไดยินมาแลว สามารถปฏิบัติตามค ําส่ังท่ีคุนเคย และสามารถจับคูประโยคหรือคํ าพูดท่ีไดยินกับ
รปูภาพได สามารถเลือกประโยคในภาษาท่ีหนึ่งท่ีมีความหมายเหมือนประโยคในภาษาตางประเทศ
ได

3.  ระดับถายโอน (Transfer)  เปนระดับท่ีผูฟงสามารถเขาใจประโยคท่ีแตงขึ้นใหม
โดยใชศัพทและไวยากรณท่ีเรียนมาแลว สามารถตอบค ําถามไดวาถูกหรือผิด สามารถเลือกค ําหรือ
ขอความท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบค ําถามหรือขอความในประโยคได และสามารถฟงขอความยาว ๆ
หลาย ๆ ประโยคไดเขาใจ

4.  ระดับส่ือสาร (Communication) ในระดับนี้ผูฟงสามารถเขาใจค ําส่ัง ค ําแนะนํ า และ
ค ําอธิบายท่ีเปนภาษาตางประเทศได และเขาใจความหมายโดยท่ัวไปของขอความท่ีมีค ําศัพทใหม
โดยการคาดหมายจากความรูเดิม นอกจากนี้ยังสามารถท่ีจะส่ือความหมายกับเจาของภาษาไดดวย
พฤตกิรรมขั้นสูงสุดในระดับนี้ คือ ผูฟงสามารถเขาใจค ําพูดของเจาของภาษาในบทละคร
บทภาพยนตร  รายการวิทยุหรือโทรทัศนได

5.  ระดบัวิพากษวิจารณ (Criticism)  การฟงในระดับนี้ผูฟงสามารถวิเคราะหภาษาท่ีได
ยนิไดวาเปนภาษาของชนช้ันใด  ภาษานั้นใชในถ่ินใด  สามารถเขาใจความหมายตรง  และ
ความหมายแฝง (Explicit and Implicit Meaning) สามารถเขาใจความแตกตางของความหมายของ
ค ําพูดไดจากระดับเสียงสูง- ตํ ่า เสียงเนนหนักของคํ าพูดท่ีไดยิน และสามารถเขาใจอารมณ  และนํ้ า
เสียงของผูพูดได
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ฟนอกเชียโร และโบโนโม (Finocchiaro and Bonomo  1973 : 9) ไดแบงพฤติ
กรรมการฟงภาษาตางประเทศไว  7  ระดับดังนี้

1. ระดบัท่ีผูฟงไมสามารถแยกความแตกตางของเสียงท่ีไดยินได (A Series of
Undifferentiated Noises)

2. ระดับท่ีผูฟงสามารถแยกองคประกอบของระบบเสียงท่ีไดยินได (Features of the
Sound System)

3. ระดบัท่ีผูฟงสามารถแยกองคประกอบพ้ืนฐานทางกฎเกณฑภาษาได (Basic
Grammatical Element)

4.  ระดบัท่ีผูฟงสามารถแยกความแตกตางของความหมายของค ํา   (Lexicon)  ท่ีไดยิน
ได

5.  ระดบัท่ีผูฟงสามารถรับรูองคประกอบทางภาษาท่ีซ้ํ าซอนจากตัวช้ีแนะ (Clues)  ท่ี
ปรากฏเพ่ือช้ีแนะความสัมพันธทางไวยากรณของภาษา (Grammatical Relationships)  เชน
The two boys are going  …  เปนตน

6.  ระดบัท่ีผูฟงสามารถเขาใจความหมายของภาษาท่ีไดยินเปนกลุมค ํา
7.  ระดบัท่ีผูฟงใชความเขาใจท่ีไดรับจากการฟงไปสัมพันธกับกฎเกณฑของภาษา

ความซ้ํ าซอนของภาษาท่ีไดยิน และองคประกอบอ่ืน ๆ ของภาษาในขั้นตนมาประกอบกันเพ่ือ
ตคีวามขอความท่ีไดยินใหชัดเจนยิ่งขึ้น

ฮิกกินส  (อางถึงใน ชูเกียรติ  จารัตน 2535 : 17)  ไดแบงพฤติกรรมการฟงเปนระดับ
ตาง ๆ ไดดังนี้

1.  ขัน้รบัรู ผูฟงจะบอกไดวาก ําลังไดยินเสียงในภาษาใด
2.  ขัน้บันทึกความจ ําระยะส้ัน ผูฟงจะจดจ ําเสียงท่ีไดยินเหลานั้นไวโดยยังไมทราบ

ความหมายใด ๆ
3.  ขัน้เขาใจความหมายของค ํา ผูฟงจะจํ าแนกหนวยเสียงท่ีไดยินและทราบความหมาย

ของค ําแตละคํ าท่ีไดยิน
4.  ขั้นเขาใจความสัมพันธทางไวยากรณ  ผูฟงจะวิเคราะหโครงสรางทางภาษา

ของหนวยเสียงท่ีไดยิน    และเขาใจความสัมพันธของหนวยตาง ๆ ทางภาษาของโครงสราง
นั้น ๆ คํ าใดทํ าหนาท่ีอยางไรในประโยค  การเนนเสียง  การยกระดับเสียงในประโยค เปนตน

5.  ขัน้อางอิง ผูฟงจะนํ าโครงสรางทางภาษาของเสียงท่ีไดยินมาสัมพันธกับความรูและ
ประสบการณเดิม ตลอดจนสภาพแวดลอมขณะท่ีฟง
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6.  ขัน้สรปุความหมาย ผูฟงจะวินิจฉัยความหมาย และทํ าความเขาใจขอความท่ีไดยิน
ท้ังหมดแลวจดจ ําความหมายนั้น ๆ ไวเพ่ือการฟงในลํ าดับตอไป

จงึพอสรุปไดวาพฤติกรรมการฟงแบงออกเปน 3 ระดับดังนี้
1.  ขัน้การรับรู  ผูฟงจะรับขาวสาร(Message)แลวบอกไดวาเปนเสียงอะไร  เปนภาษา

ใด  แตยังไมทราบความหมายของเสียงท่ีไดยิน
2.  ขัน้เขาใจความหมาย เม่ือผูฟงรับขาวสารนั้นมาแลวจะทํ าความเขาใจเสียงท่ีไดยิน

โดยการวเิคราะหความหมายของค ํา  โครงสรางของประโยคตลอดจนนํ าขาวสารนั้น ๆ มาวิเคราะห
หาความสัมพันธกับความรูและประสบการณเดิมของตน

3. ขัน้สรปุความหมาย  เม่ือผูฟงทํ าความเขาใจเสียงท่ีไดยิน  แลวจะทํ าการสรุปความ
หมายของขาวสารนั้นเพ่ือจดจํ าเปนความรูถาวร

รอสท  (Rost 1991 : 3-4)  ไดกลาวถึงความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษวา ผูฟงตอง
มีความสามารถในการใชทักษะตาง ๆ ดังนี้

1.  ทักษะการรับรู (Perceptive Skills) คอื ความสามารถในการจ ําแนกเสียงตาง ๆ ได
และสามารถจดจ ําค ําท่ีฟงได

2.  ทักษะการวิเคราะห (Analysis Skills)  คอื  ความสามารถในการจ ําแนกหนวยทาง
ไวยากรณได  และสามารถจ ําแนกหนวยทางภาษาท่ีควรนํ าไปใชได

3.  ทักษะการสังเคราะห (Synthesis Skills)  คอื ความสามารถในการเช่ือมโยงตัวช้ีแนะ
ดานภาษากบัสวนอ่ืน ๆ ได และสามารถน ําความรูเดิมมาใชประกอบเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการ
ฟงไดอยางเหมาะสม

ทักษะท้ัง  3  ท่ีกลาวมานี้มีความสัมพันธกัน โดยแตละทักษะมีผลตอความสามารถใน
การฟงภาษาอังกฤษดังท่ี รอสท  ไดแสดงเปนแผนภูมิไว  ดังนี้
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ทักษะการรับรู
(Perceptive skills)

-  การแยกเสียง
-  การจดจ ําค ํา

ทกัษะการวิเคราะห
(Analysis skills)

-  การจํ าแนกหนวย
   ไวยากรณ

ทกัษะการสังเคราะห
(Synthesis skills)

-  การเช่ือมโยงลักษณะ
    ภาษา การพิจารณา
    บรบิท การใชความรูเดมิ

ความสามารถในการฟงเพ่ือความเขาใจ
ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิท่ี 1  ทักษะยอยท่ีมีผลตอความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของ รอสท

ท่ีมา : Rost, Michael. Listening in Action. (Wiltshire : Dotesios Ltd., 1991), 4 .

การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ในการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษนั้น ผูสอนจํ าเปนตองตั้งจุดประสงคการสอนไว

เปนอันดบัแรก หลังจากนั้นจึงกํ าหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับจุดประสงค เพ่ือฝกหัดใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคท่ีตั้งไว อันเดอรวูด (Underwood 1989 : 30)  ไดเสนอการแกไขปญหาการฟงวา
ผูเรยีนควรไดมีโอกาสรูวาตนจะไดฟงอะไร และตองเตรียมขอมูลใดบางในการฟง มิฉะนั้นแลวจะ
เปนความไมยุติธรรมสํ าหรับผูเรียนในการท่ีจะไดรับฟงเนื้อหาหรือทดสอบการฟงทันที โดยท่ีไมมี
ความรูพ้ืนฐานในเรื่องท่ีจะฟง

ขัน้ตอนในการสอนฟง
การท่ีจะพัฒนาการสอนฟงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น  จํ าเปนอยางยิ่งท่ีครูผูสอนจะ

ตองเขาใจลํ าดับขั้นของการฟง  ดังตอไปนี้
ริกสัน (Rixon 1986 : 63-73)  ไดเสนอขั้นตอนในการสอนทักษะการฟงไว 3 ขัน้ตอน

คือ
1.  ขัน้กอนการฟง (Pre – listening Stage)  เปนขั้นเตรียมใหผูเรียนมีความตองการหรือ

มีความพรอมท่ีจะฟง  โดยการกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจใครรูในเนื้อหา และเกิดความ
กระตอืรอืรนท่ีจะฟง  ครูควรใชกิจกรรมท่ีทาทาย อาจใชวิธีระดมสมอง คาดการณลวงหนาวาจะได
รบัรูอะไรบาง  โดยพิจารณาจากหัวขอเรื่อง  จากรูปภาพ  แผนภูมิประกอบบทฟง  แลวใหผูเรียน
บอกวาตนมีความรูในเรื่องท่ีจะฟงอยางไร และตองการรูอะไรเพ่ิมขึ้น โดยครูอาจใหนักเรียนแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะฟง เปนการใหแนวคิดกวาง ๆ ของบทฟง เชน กอนการฟงบทสนทนา
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ท่ีเจาหนาท่ีฝายบุคคลสองคนก ําลังปรึกษาหารือกันถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะมาทํ างานตํ าแหนง
เลขานกุาร  ครูอาจใหผูเรียนระดมสมองเพ่ือหาคํ าตอบวาเลขานุการควรเปนคนอยางไร แลวจึงให
ผูเรยีนฟงบทสนทนา  การใหผูเรียนคาดคะเนวาจะไดฟงอะไร  การทํ านายเหตุการณ หรือเรื่องราวท่ี
จะไดฟง ก็เปนวิธีท่ีทํ าใหผูเรียนมีความคิดกวางไกล และสรางความตื่นเตนใหกับผูเรียนในขั้นการ
ฟง (While – listening stage) กลาวคือ ผูเรียนเกิดความสงสัยใครรูวาเรื่องท่ีตนทํ านายกับเรื่องท่ีจะ
ไดฟงนัน้ตรงกันหรือไม เปนตน  การเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการรับสารนั้น คือ การให
ผูเรยีนมีความรูพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง หรือเตรียมเนื้อหาใหผูเรียนนั่นเอง ถาไมแนใจวาผูเรียน
มีความรูเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะฟงหรือไม  ครูอาจถามค ําถามซ่ึงน ําเขาสูบทเรียน หรืออาจเลาเรื่องยอให
ผูเรยีนฟง  นอกจากนี้ ครูตองเตรียมผูเรียนใหรูความหมายของค ําศัพทสํ าคัญ ๆ ท่ีจะพบในบทฟง
ตลอดจนโครงสรางทางภาษาตาง ๆ เพ่ือท่ีจะชวยใหผูเรียนเขาใจขอมูลหรือสารท่ีไดฟงอยางถูกตอง

2.  ขัน้การฟง (While – listening Stage) เปนขั้นท่ีผูเรียนหรือผูฟงทํ า    กิจกรรมการฟง
หรอืแบบฝกหัดดวยตนเอง  โดยใชกลยุทธหลากหลายใหเหมาะสมกับจุดประสงคการฟง  การสอน
ในขัน้นีมุ้งใหผูเรียนส่ือความหมายจากการฟง ดังนั้น กอนฟงผูเรียนควรจะไดทราบวาจุดมุงหมาย
ในการฟงคืออะไร  เพ่ือผูเรียนจะไดมีเหตุผลในการฟง และจะไดก ําหนดกลยุทธในการฟงได
ถูกตอง จากนั้นให   ผูเรียนหาขอมูลตาง ๆ ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ไดแก

ฟงเพ่ือตรวจสอบขอความตามรูปภาพ
  ฟงเพ่ือเลือกภาพตามเคาโครงเรื่อง

ฟงเพ่ือเรียงลํ าดับรูปภาพตามบทฟง
  ฟงเพ่ือตอเติมภาพใหสมบูรณ

ฟงเพ่ือตรวจสอบขอความ  ถูก / ผิด  ตามบทฟง
  ฟงเพ่ือเติมค ําลงในชองวางใหสมบูรณ

ฟงเพ่ือหาขอความสํ าคัญ
  ฟงเพ่ือปฏิบัติตามค ําแนะนํ าหรือขั้นตอนการทํ างาน

หลังจากท่ีผูเรียนทํ ากิจกรรมตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแลว ครูควรใหผล
ยอนกลับทันที  เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของภาระงานท่ีผูเรียนทํ า    ผูเรียนจะไดรูวา
ตนเขาใจส่ิงท่ีฟงถูกตองมากนอยเพียงใด ซ่ึงสวนใหญจะใชการอภิปรายขอผิดพลาดของผู
เรียน โดยครูตองอธิบายใหผูเรียนเขาใจขอผิดพลาดของตนดวย

3.  ขั้นหลังการฟง (Post – listening Stage) เปนขั้นท่ีผูเรียนนํ าขอมูลท่ีไดจากการฟงมา
ทํ ากจิกรรมตอเนื่อง ซ่ึงรวมถึงการใชทักษะสัมพันธอ่ืน ๆ ฝกใหผูเรียนนํ าขอมูลท่ีไดจากการฟงมา
ผสมผสานกับความรู ความคิดเห็นของตนเพ่ือน ําไปใชในการทํ ากิจกรรมอ่ืน ๆ ตามจุดมุงหมายท่ี
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ก ําหนดไว เชน การแสดงบทบาทสมมุต ิ การอภิปราย  การแกปญหา หรืออาจจะเปนกิจกรรมการ
ถายโอน การเขียน เชน

การเติมแผนภูมิหรือแบบฟอรมใหสมบูรณ
การยอความ
การเขียนจดหมาย  เปนตน

กจิกรรมการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ในการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้น ผูเรียนตองส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ

วาตนมีจุดประสงคท่ีจะพูดอะไร  กับใคร  ท่ีไหน  เม่ือไร  และอยางไร  ผูสอนตองสงเสริมใหผูเรียน
ไดแสดงออกทางภาษา โดยใชสถานการณตาง ๆ เขาชวย ครูตองคํ านึงถึงความสามารถในการส่ือ
ความหมายใหเขาใจ มีความถูกตองเหมาะสม เปนท่ียอมรับของคนในสังคม  มิใชยึดความถูกตอง
ตามหลักไวยากรณเพียงอยางเดียว (Scott อางถึงใน Johnson and Morrow 1981 : 77) ในการสอน
ทักษะการฟง  ครูตองฝกใหผูเรียนมีความสามารถท่ีจะเขาใจวาประโยคท่ีตนไดยินนั้นเกี่ยวของกับ
ประโยคอ่ืน ๆ อยางไร และทํ าหนาท่ีอยางไรในการส่ือสาร  ซ่ึงผูฟงไมจ ําเปนตองฟงส่ิงท่ีตนไดยิน
ท้ังหมด เพียงเลือกฟงส่ิงท่ีตรงกับจุดมุงหมายในการฟงของตนเทานั้น

ริชารด  (Richard 1987 : 204-205)  ใหความเห็นวาในการสอนทักษะการฟงโดยมี
จดุประสงคเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูทักษะยอยในการฟง และการสอนทักษะฟงสามารถ
ผสมผสานท้ังขอมูลทางภาษา (input) และภาระงาน (task) ซ่ึงขอมูลทางภาษาอาจเปนบทสนทนา
หรอืการบรรยายโดยเจาของภาษาหรือไมก็ได สวนภาระงานนั้นขึ้นอยูกับความตองการหรือ
วตัถุประสงควาตองการใหผูเรียนไดอะไรจากการฟง เชน ฟงเพ่ือใหเขาใจส่ิงท่ีฟงท้ังหมด หรือ
เขาใจเรื่องท่ีฟงเพียงบางสวนตามท่ีผูเรียนตองการ(Blundell and Stokes 1981 Schecter 1984,อางถึง
ใน Richards 1987 : 204, อางถึงใน วรางครัตน  เพ็ญสุภา 2536 : 31)  รชิารดยังกลาวอีกวา เกณฑ
การเลือก และประเมินผลภาระงานไมใชความนาสนใจหรือความแปลกใหมของภาระงาน แตเปน
ความสัมพันธระหวางภาระงานกับการสอน ริชารดไดเสนอลักษณะกิจกรรมการฟงไว ดังนี้

1.  การจบัคู หรือจํ าแนกความแตกตาง (Matching or Distinguishing) เชน การเลือก
ค ําตอบ หรือรูปภาพใหสัมพันธกับส่ิงท่ีไดยิน

2.  การถายโอน (Transferring) เปนการฟงแลวถายโอนขอมูลออกมาเปนอีกลักษณะ
หนึ่ง เชน ฟงโทรศัพทแลวบันทึกขอมูล

3.  การจดบันทึก (Transcribing) เชน ฟงแลวเขียนตามค ําบอก (Dictation)
4.  การหาขอมูลเฉพาะอยาง (Scanning)
5.  การขยายความ (Extending) เชน ฟงเรื่องราวแลวเติมตอนจบของเรื่อง
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6.  การสรุปยอ (Condensing) เชน ฟงค ําบรรยายแลวสรุปประเด็นสํ าคัญ
7.  การตอบคํ าถาม (Answering) ฟงแลวตอบค ําถามในรายละเอียดของส่ิงท่ีไดฟง
8. การคาดการณ หรือการทํ านาย (Predicting or Guessing) ฟงแลวคาดการณหรือ

ทํ านายผลลัพธ  หาสาเหต ุหรือความสัมพันธ
อันเดอรวูด (Underwood 1989 : 113) กลาววา ผูสอนควรม่ันใจวา     บทเรียนทักษะ

การฟงนัน้ดํ าเนินไปตามลํ าดับขั้น ซ่ึงจะทํ าใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย ไมกลัวท่ีจะทํ าภาระงานหลัง
การฟงขอมูลทางภาษาท่ีกํ าหนดให  อันเดอรวูดไดเสนอลักษณะกิจกรรมการฟงในแตละขั้นของ
การสอนฟงไวดังนี้

1.  กจิกรรมในขั้นกอนการฟง
   ดภูาพ แลวพูดเกี่ยวกับภาพนั้น
   จดัหรือเขียนรายการ/ขอแนะนํ า
   อานเนื้อหาท่ีฟง
   อานค ําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีจะฟง
   ทบทวนบทเรียนท่ีผานมา
   สอนคํ าศัพท และโครงสรางท่ีสํ าคัญ
   การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะไดฟง
   ฟงบทน ําเรื่อง

2.  กจิกรรมในขั้นขณะฟง
   ตรวจสอบส่ิงท่ีฟงกับรูปภาพ
   จบัคูภาพกับส่ิงท่ีฟง
   จดัลํ าดับรูปภาพตามเรื่องท่ีฟง
   แสดงทาทางตามส่ิงท่ีฟง
   ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือจัดรายการตามส่ิงท่ีฟง
   เขียนเครื่องหมายถูก/ผิดหนาขอความตามส่ิงท่ีฟง
   เติมค ําลงในชองวาง
   หาส่ิงท่ีผิด หรือแตกตางจากการฟง
   ตอบค ําถาม
   เตมิขอความส้ัน ๆ กรอกขอมูลในแบบฟอรม
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3.  กจิกรรมในขั้นหลังการฟง
   เติมรูปแบบ/ตารางใหสมบูรณ
   อธิบายรายการเพ่ิมเติม
   จัดกลุม/ระดับหรือประเภทส่ิงของ
   จับคูส่ิงท่ีฟงกับเนื้อหา
   อธิบายการจดบันทึกเพ่ิมเติม
   สรุปเรื่องท่ีฟง
   แกปญหาโดยใชขอมูลท่ีไดจากการฟง
   เรียบเรียงเนื้อหาใหตอเนื่อง
   แยกแยะความสัมพันธของผูพูด
   แสดงบทบาทสมมต/ิสถานการณจํ าลอง

วณีา  จันทนาโกเมษ (2530 : 107 – 112)  กลาวถึง การสอนทักษะการฟงวา ครูควร
สอนใหผูเรียนสามารถทํ าส่ิงตอไปนี้ได คือ

1.  เดาส่ิงท่ีผูพูดพูดคางไวได เปนการฝกใหผูเรียนใชทักษะการคาดการณลวงหนาโดย
ใชแบบฝกหัดน ําเขาสูบทเรียน

2.  เลือกฟงเพ่ือคนหาค ําตอบท่ีตองการ ครูทํ าไดโดยบอกจุดประสงคหรือเหตุผลใน
การฟง

3.  จบัใจความสํ าคัญของเรื่องท่ีฟง โดยเนนใหผูเรียนเห็นความแตกตางระหวางภาษา
พูดกบัภาษาเขียน เพ่ือใหผูเรียนละสวนท่ีไมจ ําเปนตองฟงได

4.  สามารถใชขอความขางเคียงชวยในการเดาความหมายของค ําหรือขอความท่ีตนไม
รูจัก

5.  ระบุรายละเอียดของบทสนทนาไดวาเปนบทสนทนาระหวางผูใด สนทนากันท่ีใด
ซ่ึงอาจใชรูปภาพ หรือใหผูเรียนชวยกันคิด ตลอดจนฝกใหผูเรียนเรียนรู ท่ีจะสังเกต
ความรูสึก  อารมณ  ความคิด  และทัศนคติของผูพูด เพ่ือเตรียมให  ผูเรียนรู วาลักษณะของ
ภาษาท่ีจะไดยินนั้นเปนภาษาท่ีแสดงถึงความเปนกันเอง   หรือคอนขางเปนทางการเพ่ือใหผู
เรียนเขาใจผูพูดดีขึ้น

ปรางทิพย  นพรัมภา (2531 : 8) เสนอกิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษไว ดังนี้
1.  การฟงรายงานขาวเพ่ือจบัใจความสํ าคญั ซ่ึงสุบรามานิยัน (Subramaniyan 1987, อาง

ถึงใน ปรางทิพย  นพรัมภา 2531 : 8)  กลาววา การจัดกิจกรรมนั้น ควรพิจารณาระดับของผูเรียน
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ผูสอนสามารถชวยผูเรียนไดดวยการอธิบายศัพทท่ีเปนอุปสรรคตอความเขาใจของผูเรียน รวมท้ังให
ค ําถามลวงหนา เพ่ือผูเรียนจะสามารถแยกแยะความสํ าคัญได

2.  การฟงเพ่ือจดโนตยอ ผูสอนอาจตั้งค ําถามเกี่ยวกับเนื้อขาวและใหผูเรียนจดโนตยอ
ซ่ึงเปนค ําตอบของค ําถามนั้น ๆ และคํ าถามเหลานี้ก็เปนใจความสํ าคัญของขาว ซ่ึงจะชวยใหผูเรียน
จบัใจความของขาวไดงายขึ้น

ศิริพร  ฉันทานนท (2533 : 9)  กลาววา  การสอนหรือพัฒนาผูเรียนในทักษะฟงเปน
กระบวนการท่ีตองกระทํ าอยางตอเนื่อง โดยใชหลักการและเทคนิควิธีการสอนท่ีถูกตอง เหมาะสม
ความสํ าเรจ็ของการเรียนการสอนทักษะการฟงภาษาตางประเทศนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ
อาทิ เทคนิควิธีสอน  ความรู   พ้ืนฐานของผูเรียน  ส่ือการเรียนการสอน เปนตน

จงึอาจพอสรุปไดวา  กิจกรรมการสอนการฟงนั้นมีส่ิงอันควรพิจารณา  คือ  วัตถุ
ประสงค  ระดับความสามารถของผูฟง  ความแตกตางระหวางภาษาพูดกับภาษาเขียน  การใช
เทคนคิการเดาความหมาย  การคาดการณ  การสรุป  โดยอาศัยตัวชวยตางๆ  โดยแบงขั้นตอนการ
สอนออกเปน  3  ขัน้ตอน  ไดแก  กิจกรรมกอนการฟง  ขณะฟง  และหลังการฟง

ตวัแปรที่สงผลตอความเขาใจในการฟง
การพัฒนาทักษะการฟง  จะตองพัฒนาควบคูกันไป  ท้ังการสอน  ค ําศัพท  เสียง

โครงสราง  และสารความรู  รวมท้ังวัฒนธรรมของเจาของภาษาดวย  อันจะชวยใหผูเรียนมีความ
เขาใจดียิ่งขึ้น

เคนเนดี  (Kennedy  1981 : 20-23, อางถึงใน วีณา  โกมล 2540 : 27) แหงมหาวิทยาลัย
วคิตอเรยี  นิวซีแลนด ไดเขียนบทความในการฟงวา ตัวแปรท่ีสงผลตอความเขาใจในการฟงท่ี
เกี่ยวของกัน 3 ประการ คือ

1.  ส่ือภาษา (Linguistic Medium) ส่ือภาษาท่ีมีผลกระทบตอความเขาใจในการฟง ได
แก

1.1  ความซับซอนไวยากรณ (Grammatical Complexity) ผลการวิจัยแสดงใหเห็น
วา การใชไวยากรณบางอยางเขาใจยากกวาอยางอ่ืน ๆ หรืออยางนอยตองใชเวลานานกวา เชน
Passive ยากกวา Active

 1.2  ความยาวของประโยค (Sentence Length) ประโยคท่ียาวกวา เขาใจยากกวา
ประโยคส้ัน เนื่องจากมีปจจัยดานความจ ํารวมอยูดวย

 1.3  ปจจัยท่ีเกี่ยวกับความหมายของคํ า (Semantic Factors) รวมถึงการเช่ือมภาย
ในหรือความคาดหมาย  การเปล่ียนแปลง  ความเปนไปได  ความคลุมเครือ
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 1.4  ค ําท่ีใชบอย (Word Frequency)  ค ําธรรมดาเขาใจไดงาย   และใชอยางรวดเร็ว
กวา

 1.5  ขอมูล (Information) โดยท่ัวไป ยิ่งสัดสวนของขอมูลท่ีมากเกินไปสูงขึ้น
ขาวสารก็เขาใจยากยิ่งขึ้น

 1.6  อัตราการสงสาร (Rate of Delivery)  เราสวนมากเคยไดยนิวา ผูเรียนภาษาท่ีสอง
ขอใหพูดชา ๆ ผลของอัตราความเร็วในการพูดตอความเขาใจเปนหัวขอของการวิจัยจ ํานวนมาก
เปนสวนสํ าคัญของการทดสอบทางภาษา

2. บริบท  (Context)  เปนตวัแปรท่ีมีผลตอความเขาใจในการสนทนา ไมวาผูฟง
สามารถตอบรับหรือใหขอมูลยอนกลับ หรือแมแตการฟงท่ีไมมีการตอบรับ ก็มีผลตอความเขาใจใน
การฟงมากท่ีสุด ดังนั้น การสนทนาหรือการอภิปรายเม่ือเปรียบเทียบกับการบรรยายแลว ใหบริบท
ท่ีแตกตางกัน

3.  ผูฟง  (Listener)  สํ าหรบัตัวแปรท่ีมีผลตอความเขาใจในการฟงของผูฟง  ไดแก
3.1  ความรูทางสังคมภาษา (Sociolinguistic Knowledge) ความสามารถในการ

ส่ือสาร  รวมท้ังความรู หลักการใชท่ีเหมาะสมในคํ าอธิบายท่ี    แตกตางกัน ผูเขารวมท่ีแตก
ตางกนั และหัวขอ เปนความสํ าคัญพ้ืนฐาน  ไมใชความรูอยางเดียว  แตระดับความเคยชินท่ีจะน ําไป
สูความสามารถในการฟงดวย

3.2  ความรูพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม (Cultural Background Knowledge) รวมท้ังมี
การเสริมความรู ซ่ึงเรียกวาความรูท่ัวไป ผูฟงตองมีสามัญสํ านึก และสามารถจะวิเคราะหและสรุป
ได

3.3  ความรูทางปทานุกรม (Lexical Knowledge) ความรูค ําศัพท และหลักความคิด
เปนพ้ืนฐานสํ าหรับความเขาใจอยางเห็นไดชัด

3.4  ความรูทางไวยากรณ (Grammatical Knowledge) มีบทบาทสํ าคัญในการรับ
สารตาง ๆ เชน Tom loves Mary.  ไมไดหมายความเหมือนกับ Mary loves Tom. แตไมควรประเมิน
ความสํ าคัญของความรูทางไวยากรณเกินไป

3.5 การแยกแยะการไดยิน (Auditory Discrimination)  ผูฟงจ ําเปนตองสามารถ
แยกแยะระบบเกี่ยวกับเสียง เพ่ือชวยจัดคํ าและแบงคํ า เชน

The price of steel went up $  19 a ton.
The price of steel went up $  90 a ton.

3.6  ความจ ํา (Memory) ระบบความจ ําสํ าคัญสํ าหรับผูฟงเพราะประโยคท่ีพูด
รวดเร็วมาก  เราไมถอดรหัสคํ าตอค ํา แตจํ าเปนตองสามารถเอากลุมค ําท่ีสะสมไวมาใช
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3.7  ความตั้งใจ (Attention) ผูฟงจ ําเปนตองตั้งใจใหทันผูพูด ผูฟงเปนผูมีสวนรวม
ท่ีจงูใจ  มีการตีความบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีรู

การทดสอบการฟง
การประเมินผลความสามารถในการฟงของนักเรียนถือเปนขั้นตอนสุดทายในกระบวน

การเรยีนการสอน  เพ่ือท่ีจะไดทราบวาความสามารถในการฟงของนักเรียนมีความกาวหนาไปมาก
เพียงใด  บรรลุจุดประสงคตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม  จึงจ ําเปนตองมีการทดสอบเพ่ือประเมินผล
ความสามารถในการฟงดังกลาว  ไดมีผูใหแนวคิดในการทดสอบการฟงไวดังนี้

Harris (1969 : 32-49) ไดแบงลักษณะของการทดสอบการฟงไวดังนี้คือ
1. การทดสอบการจํ าแนกเสียง (Test of sound discrimination) ซ่ึงแบงออกเปน

1.1 การจํ าแนกเสียงคํ าท่ีแตกตางกัน (Word sets in isolation)
1.2 การจํ าแนกเสียงคํ าในบริบท (Words  in context)

2. การทดสอบความเขาใจในการฟง (Test of auditory comprehension) แบงออกเปน
2.1 การฟงแลวปฏิบัติตามค ําส่ัง Directions requiring action responses)
2.2 การตอบคํ าถามและใหความเห็น (Questions and statements)
2.3 การฟงบทสนทนาแลวตอบค ําถาม (Dialogues)
2.4 การฟงคํ าบรรยายแลวตอบค ําถาม (Lectures)

  Valette และ Disick  (1972 : 143-148)  ไดเสนอแนวทางการทดสอบการฟงตาม
ระดบัหรือขั้นของการฟงไวดังนี้

  1. การทดสอบการฟงขั้นกลไก  เชน  ใหนักเรียนจํ าแนกเสียงท่ีแตกตาง  ใหฟง
ประโยคแลวบอกวามีระดับเสียงเหมือนตัวอยางท่ีก ําหนดใหหรือไม  ใหฟงแลวบอกวาลงเสียงหนัก
ท่ีพยางคใด

  2. การทดสอบการฟงขั้นความรู  เชน  ฟงแลวปฏิบัติตามค ําส่ังท่ีใชค ําศัพทท่ีเรียน
มาแลว  ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวบอกวาตรงกับรูปภาพใด  ใหนักเรียนฟงภาษาอังกฤษแลวเลือก
ความหมายวาตรงกับภาษานักเรียนในขอใด

  3. การทดสอบการฟงขั้นถายโอน  เชน  ใหฟงประโยคแลวถามวาเปนเหตุการณ
ปจจบัุนหรืออนาคต  ใหฟงประโยคค ําถามแลวเลือกค ําตอบจากตัวเลือกท่ีก ําหนดให  ใหเลือก
ขอความท่ีเหมาะสมไปเติมลงในประโยคใหไดใจความสมบูรณ  ใหนักเรียนวาดภาพตามคํ าส่ังท่ี
ไดยนิ  ใหนักเรียนฟงขอความส้ันๆแลวตอบวาประโยคท่ีก ําหนดใหถูกหรือผิด
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  4.  การทดสอบการฟงขั้นส่ือสาร  ในขั้นนี้นักเรียนตองเขาใจขอความท่ีไมคุนเคย
เชน  เม่ือนักเรียนฟงขอความส้ันๆแลวสามารถตอบค ําถามปากเปลาหรือเขียนตอบส้ันๆได  อาจจะ
เปนขอความเกี่ยวกับการรายงานอากาศ  ขาว  สุนทรพจน  เรื่องข ําขัน เปนตน  หรือสามารถสรุป
เรือ่งท่ีไดยินได  ฟงค ําพูดเร็วๆเกี่ยวกับการบรรยายรูปภาพหรือขอเท็จจริงตางๆไดเขาใจ

  5.  การทดสอบการฟงขั้นวิเคราะหวิจารณ  เชน  นักเรียนฟงขอความหรือบทสนทนา
แลวสามารถบอกไดวาประโยคท่ีก ําหนดใหนั้นเปนความจริงตามท่ีไดยินหรือไม  ซ่ึงค ําถามอาจจะ
เปนจ ํานวนบุคคลท่ีสนทนา หัวขอเรื่องท่ีสนทนา ความคิดเห็นของผูพูด  สถานท่ี เจตคต ิ ความรูสึก
ความตัง้ใจ  เปนตน  หรือเม่ือฟงแลวสามารถบอกไดวาภาษาท่ีใชเปนรูปแบบภาษาท่ีเปนทางการ
หรอืไมเปนทางการ  หรือภาษาตลาด  หรือภาษาท่ีหยาบคาย  เปนตน

Heaton  (1990 : 37-55) ไดใหแนวทางในการทดสอบการฟงไวดังนี้
1. การจํ าแนกความแตกตางของเสียง (Distinguishing between sounds)
ในชวงแรกของการเรียนนักเรียนอาจจะพบปญหาในการจ ําแนกความแตกตางของ

เสียง  การทดสอบความสามารถในการจ ําแนกความแตกตางของเสียง  อาจทํ าไดโดยออกเสียงแยก
เปนค ําๆ  เชน  washing, watching; hill, heel; shop, chop; viper, wiper; bud, bird เปนตน

  ขัน้ตอมาการทดสอบความแตกตางของเสียงในประโยค  เชน
The policeman’s washing the car.
The policeman’s watching the car.

  การทดสอบความแตกตางของเสียงในบริบท  อาจทํ าไดโดยครูอานออกเสียงบทพูด
ส้ันๆแลวใหนักเรียนเลือกคํ าตอบในแบบฝก  ตัวอยางเชน

  Listen carefully to the short talk which your teacher will give. You will hear ONE
of the words or phrases in each of the following pairs. You will hear it in the same order as it is
listed here. Write the letter of the word or phrase.

  1. A hate B hit
  2. A beans B beings
  3. A not dangerous B no danger
  4. A filling B feeling
  5. A flows B flies
  6. A victor B victim
  7. A jaw B shore
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  8. A whole B hollow
  9. A bitten B beaten
  10. A try B tried

(Short talk to be read aloud.)
Many people hate snakes and try to kill them whenever they can. Snakes will attack

human beings, however, only when they are disturbed. Did you know that a snake’s tongue is not
dangerous? It is simply for feeling things and smelling substances. A snake’s poison flows
through its fangs into the body of its victim. These fangs are in the upper jaw and really hollow
teeth. If you are bitten by a snake, keep calm, try to remember what the snake looked like and see
a doctor at once.

  การทดสอบเสียงเนนหนักในคํ าและเสียงสูงตํ่ าในประโยคมีความสํ าคัญมากในการ
ทดสอบความกาวหนาในระดับตน  อยางไรก็ตามวัตถุประสงคท่ัวไปสวนใหญตองการทดสอบนัก
เรยีนเกีย่วกบัความเขาใจบทสนทนาส้ันๆ  นั่นคือความสามารถในการจ ําแนกความแตกตางของ
เสียงไมสํ าคัญเทากับความสามารถท่ีจะเขาใจขอความท่ีพูด

  2.  การเขียนตามค ําบอก (Dictation)
  การเขยีนตามค ําบอกนอกจากจะเปนการทดสอบการสะกดคํ าแลว  ยังเปนเครื่องมือ

วดัความเขาใจภาษาท่ัวไปดวย  การเริ่มตนควรเริ่มดวยการอานออกเสียงขอความท้ังหมดโดยใช
ความเรว็ปกต ิ หลังจากนั้นจึงอานทีละวรรคหรือทีละประโยคส้ันๆใหชัดเจน  และสุดทายอาน
ตลอดท้ังขอความอีกครั้งโดยลดความเร็วลงเล็กนอยเพ่ือใหนักเรียนไดตรวจสอบเรื่องราวและการ
สะกดคํ า

  ขอควรค ํานึงคือ  ไมควรอานทีละค ํา  และควรหยุดเวลาใหพอเหมาะสํ าหรับใหนัก
เรียนเขียนตาม

  การใหคะแนนการเขียนตามค ําบอก   ตามปกติหักครึ่งคะแนนหรือหนึ่งคะแนน
สํ าหรบัการเขียนผิดแตละคํ า  บางครั้งการสะกดผิดและการผิดวรรคตอนจะใหความสํ าคัญนอยกวา
ขอผิดพลาดทางไวยากรณหรือการใชคํ าอ่ืนแทน  เพราะนั่นหมายถึงความไมเขาใจในส่ิงท่ีเขียน
อยางไรกต็ามโดยท่ัวไปเสนอใหหักหนึ่งคะแนนในความผิดพลาดแตละจุดจากคะแนนเต็ม  20
คะแนน

หรอืถาจะใหด ี ควรทดสอบการฟงเพ่ือความเขาใจกอนท่ีจะใหนักเรียนเขียนตามค ํา
บอก  ตัวอยางเชน
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1. อานออกเสียงขอความโดยใชความเร็วปกติ
2. ถามค ําถามเกี่ยวกับบทอาน  2-3  ค ําถามหลังฟง
3. อานออกเสียงใหนักเรียนเขียนตามค ําบอก
4. อานอีกครั้งใหนักเรียนตรวจทาน

ลักษณะเฉพาะของภาษาพูด (Characteristics of the spoken English)
นอกจากนี้  ฮีตัน (Heaton : 1990 : 41) ยงัไดใหขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาษาพูดไววา

การทดสอบการฟงจะมีประสิทธิภาพจํ าเปนตองเขาใจลักษณะของภาษาพูดซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ
ดังตอไปนี้

  1. เปนขอมูลซ้ํ าๆ (Repeating information) ภาษาพูดมักจะเต็มไปดวยค ําพูดซ้ํ าๆและ
ฟุมเฟอยทํ าใหสามารถเขาใจไดแมบางคํ าจะขาดหายไป เชน

  Would you care for a game of tennis?
  แมบางคํ าจะขาดหายไปก็สามารถเขาใจได เชน
  Care for a game of tennis?
  Game of tennis?
  Tennis?
2. การหยุดเวนระยะ (Pausing) เรามักจะลังเลและหยุดเวนระยะเวลาพูด เชน
Er…What do you… em… Would you  care for a game of tennis?
ซ่ึงกรณีดังกลาวชวยใหเราสามารถฟงส่ิงท่ีพูดไดทัน
3. ความแตกตางระหวางภาษาพูดกับภาษาเขียน (Differences between speaking and

 writing) โครงสรางของภาษาพูดจะแตกตางจากภาษาเขียน  เม่ือเราเขียนเราจะเรียบเรียงเปน
ประโยค (Sentences)  แตเวลาพูดเราจะเรียบเรียงคํ าพูดเปนวลีหรืออนุประโยค (Clauses)  และเช่ือม
ดวยคํ าสันธาน เชน and , but , so เปนตน

4. เราจดจ ําอะไร (What do we remember?) เวลาเราฟงเรามักจะจดจ ําความหมายท่ัวไป
ของประโยคมากกวาคํ าแตละคํ า

5. ความสํ าคัญของบริบท (The importance of context) โดยปกติเรามักจะใชภาษาใน
สถานการณเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ

6. การใชโสตอุปกรณหรืออุปกรณบันทึกเสียง (Using recorded material) การใช
สายตาการแสดงสีหนา  ทาทาง  เวลาพูดเปนส่ิงสํ าคัญท่ีจะชวยใหผูฟงเขาใจเรื่องราวท่ีตองการจะ
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ส่ือ  นัน่คือ  สาเหตุวาทํ าไมจึงเปนการยากสํ าหรับผูเรียนท่ีจะเขาใจค ําพูดทางโทรศัพทหรือบทพูดท่ี
บันทึกเสียงไว

นอกจากขอสังเกตท่ีมีผลตอการฟงดังกลาวขางตนแลว  ฮีตัน ไดเสนอแนะขอควร
ค ํานึง ดังตอไปนี้

ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบการฟง (Implications for listening tests)
1.  การพูดไมใชการอาน (Talking – not reading)
ในการทดสอบการฟงควรพยายามพูดกับนักเรียนและควรพยายามหลีกเล่ียงการอาน

ขอความยาวๆ  พยายามพูดจากบันทึกยอขอความสํ าคัญๆ  ไมตองกังวลหากเกิดขอผิดพลาดทาง
ไวยากรณบาง  เพราะแมแตเจาของภาษาก็ยังผิดพลาดได  จะเปนการดียิ่งขึ้นถาไดใชรูปภาพ
ประกอบการพูดดวย

2.  การอานออกเสียงขอความ (Reading texts aloud)
ดงัท่ีไดกลาวมาแลววาภาษาเขียนจะละคํ าท่ีซ้ํ าและฟุมเฟอยออกไป  แมวาจะเปนการ

งายท่ีจะแนะนํ าใหพูดจากบันทึกยอ  แทนท่ีการอานบทอานใหนักเรียนฟง  ในทางปฏิบัติเปนเรื่อง
ยากสํ าหรบัครูในการพูดภาษาตางประเทศ  ครูบางคนไมมีความม่ันใจเพียงพอท่ีจะพูดภาษาตาง
ประเทศอยางเปนธรรมชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาทดสอบการฟง  จึงจ ําเปนตองอานบทอาน
แทนการพูด  อยางไรก็ตาม  หากครูตกลงใจท่ีจะอานออกเสียงบทพูดแลวควรเปล่ียนแปลงขอความ
เพ่ือความเหมาะสม  ดังนี้

2.1 เขยีนประโยคซับซอนใหมใหส้ันลงโดยใชคํ าสันธาน and , but , so เช่ือมแทน
ท่ีการใช although , where as , in order that  เปนตน

2.2 เขยีนบทพูดใหมโดยพูดซ้ํ าขอความท่ีสํ าคัญ  พยายามพูดใจความสํ าคัญโดยใช
ภาษาท่ีแตกตางกันออกไป  เพ่ือชวยใหนักเรียนจดจํ าไดงายขึ้น

2.3 ขณะอานออกเสียง  ขอเขียน  ใหหยุดเวนระยะนานกวาปกติเล็กนอย  การหยุด
เวนระยะนานขึ้นดีกวาการอานชาๆ  เพราะนอกจากจะไมเปนธรรมชาติแลวบางครั้งอาจทํ าใหเขาใจ
เนือ้หาไดยากขึ้นอีกดวย

2.4  ประการสุดทายควรจ ําไววาการทํ าความเขาใจขอเขียนท่ีเปนแบบพิมพนั้นงาย
กวาการฟง  เพราะฉะนั้นในการตั้งคํ าถามครูควรสมมติตนเองเปนนักเรียนบาง

3.  การใชเทปบันทึกเสียง  (Using recordings)
ดงัไดกลาวมาแลววาเปนการยากอยางมากท่ีจะเขาใจส่ิงท่ีผูพูดตองการจะส่ือ  หากเรา

ไมสามาระเห็นหนาผูพูด  ดังนั้น  บทพูดและบทสนทนาท่ีทํ าการบันทึกเสียงไวจึงยากท่ีจะทํ าความ
เขาใจมากกวาสถานการณจริง  อยางไรก็ตามแถบบันทึกเสียงก็มีขอดีเชนกัน  เชน
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3.1  ทํ าใหแบบทดสอบการฟงมีความนาเช่ือถือ  เพราะระดับเสียงคงท่ีเทาเดิมไม
วาจะเปดกี่ครั้งก็ตาม

  3.2  สามารถใชแถบบันทึกเสียง  บันทึกเสียงเจาของภาษาได
  3.3  การบันทึกเสียงโดยใชเทปสามารถบันทึกเสียงผูพูดไดมากกวาหนึ่งคน
ฮตีนั ไดใหตัวอยางค ําส่ัง  ค ําถาม  และคํ าพูดไวดังนี้
ค ําพูดส้ันๆและบทสนทนาส้ันๆ (Short statements and conversations)
การใหนกัเรยีนฟงบทพูดยาวๆในภาษาตางประเทศดูจะเปนการคาดหวังจากนักเรียน

มากเกินไป  โดยท่ัวไปค ําพูดและบทสนทนาส้ันๆเพียง 2-3 บรรทัดจะเหมาะสมกวา  แบบทดสอบ
จ ํานวนมากมักเปนคํ าพูดส้ันๆในรูปของคํ าแนะนํ าหรือคํ าส่ัง

1.  ค ําส่ังงายๆ (Simple instructions) เชน ส่ังใหนักเรียนปฏิบัติตามค ําส่ังตอไปนี้
Put the pen next to the ruler.
Now pick up the longer of the two pencils.

  Write your full name on the paper near the ruler.
  Put the pencil under/behind the box of chalk.
  Pick up the newspaper and open it at page 2.
  Read out the headline in the second column at the top of page.
ขัน้ตอนตอไปครูสามารถถามค ําถามนักเรียนเกี่ยวกับส่ิงของหรือวัตถุเหลานั้น  เชน
  Is the ruler made of wood or plastic?
 What colour are the pencils?
  How many pieces of chalk are there in the box?
2. ค ําพูด ค ําถาม และบทสนทนาส้ันๆ(Statements , questions and short conversations)

ใหนกัเรียนฟงคํ าพูด  ค ําถาม  และบทสนทนาส้ันๆแลวเลือกคํ าตอบท่ีถูกตองจากตัวเลือกท่ีใหไว
เชน

2.1 ค ําพูด (Statements)
Students hear:
Ann wouldn’t be late so much if she knew she’d be punished.
Students read:
a.  Ann is often late and is punished.
b.  Ann is often late but is never punished.
c.  Ann is rarely late and is never punished.
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 d.  Ann is rarely late and thus isn’t often punished.
แบบฝกหัดในตัวอยางใชทดสอบกฎเกณฑทางไวยากรณและความสามารถในการฟง

2.2  ค ําถาม (Questions) แมวาค ําถามชนิดนี้จะพยายามเลียนแบบค ําพูดในสถาน
การณจริงแตมันก็เปนเพียงสถานการณสมมติอยูนั่นเอง  อยางไรก็ตามแบบฝกดังกลาวเหมาะมาก
สํ าหรบัการทดสอบความกาวหนาและการสอบคัดเลือกในระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาตอน
ตน

Students hear:
How did you do it?

Students read:
a.  No , I didn’t.
b.  I’m fine , thanks.
c.  By  loosening the screws.
d.  About half an hour.

2.3  บทสนทนาส้ันๆ (Short conversations) บทสนทนาดังกลาวเปนบทสนทนา
แบบโตตอบซ่ึงมีประโยชนมากโดยเฉพาะในระดับเบ้ืองตน

Students hear:
Man:  Can I have an appointment with Dr. Lawson tomorrow?

        Woman: Let me see. He usually gets here at nine in the morning and he’s free
                                 for ten minutes then.

        Man:  In that case ,  I’ll be waiting for him as soon as he arrives.
        Students read:
        At what time does the man want to see Dr Lawson?

a.  9.00  a.m.
b.  9.10  a.m.
c.  10.00  a.m.
d.  10.20  a.m.

2.4 การเติมภาพใหสมบูรณ (Completing pictures) เปนแบบทดสอบท่ีดีมาก
สํ าหรบัระดับกลาง  ครูส่ังใหนักเรียนเติมภาพใหสมบูรณ  ถานักเรียนไมสามารถทํ าไดแสดงวาไม
เขาใจค ําส่ัง

2.5  การปฏิบัติตามค ําส่ัง (Following directions) การส่ังใหนักเรียนเดินตามแผนท่ี
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คลายๆกับการเติมภาพใหสมบูรณ  แตเปนแบบทดสอบท่ีเกี่ยวกับการบอกทิศทาง
  2.6  บทสนทนาส้ันๆและคํ าบรรยายเกี่ยวกับภาพ (Short conversations and

statements about pictures) บทสนทนาส้ันๆและคํ าบรรยายเกี่ยวกับภาพเปนแบบทดสอบท่ีดีอีกชนิด
หนึง่  ซ่ึงการฟงอยางตั้งในมีความสํ าคัญมาก  เชน การจํ าแนกคํ าระหวาง  fifty  และ  fifteen
เปนตน

การบรรยายเกี่ยวกับภาพ  ครูอาจเลือกภาพโปสเตอรมาแลวเขียนคํ าบรรยายเกี่ยวกับ
ภาพ  โดยครึง่หนึ่งเปนความจริงสวนอีกครึ่งหนึ่งเปนความเท็จ  ครูพูดบรรยายภาพใหนักเรียนฟง
แลวใหนักเรียนเลือกตอบวาจริง (T) หรือเท็จ (F)  หลังจากนั้นครูเขียนบทสนทนาโตตอบเกี่ยวกับ
ภาพส้ันๆแบบปลายเปดประมาณ 2-3 บรรทัด  แลวใหนักเรียนตอบ

3.  บทสนทนาและบทพูดขนาดยาว (Long conversations and talks)
บทสนทนาและบทพูดอาจไดมาจากส่ือตอไปนี้

3.1 รายการวิทยุ (Radio reports) ครูสามารถบันทึกรายการตางๆจากวิทยุ  เชน  ราย
งานสภาพอากาศและการจราจร  รายงานเหตุการณประจํ าวัน  รายงานผลการแขงขันกีฬา  รายงาน
ขาว  และรายการแนะนํ า  เชน  การดูแลสุขภาพฟน  การเลือกสถานท่ีทองเท่ียวเปนตน

3.2 บทพูดและการบรรยายคํ าสอน (Talks and lectures) ส่ิงท่ีครูควรค ํานึงในการ
ทดสอบการฟงคํ าบรรยายก็คือครูตองไมทดสอบนักเรียนในดานความจ ํา  ควรทดสอบความเขาใจ
ในประเดน็ท่ีสํ าคัญ  ตองพูดเนนจุดท่ีสํ าคัญซ้ํ า  ถาในตนฉบับไมมีการซ้ํ าใหครูเขียนขึ้นใหม  ครูอาจ
ใหนกัเรยีนเติมขอความใหสมบูรณจากใบงานท่ีแจกใหก็ได

4. การทดสอบการฟงกับทักษะอ่ืนๆ (Testing listening with other skills) เปนท่ียอมรับ
กนัวาการฟงมีความสํ าคัญกับการพูดอยางไมอาจท่ีจะแยกออกจากกันได และนอกจากจะสัมพันธ
กบัการพูดแลวยังสัมพันธกับทักษะอ่ืนๆอีกดวย ฮีตัน(Heaton 1990 : 54) ไดเสนอแนะแบบทดสอบ
ท่ีใชทักษะหลายๆทักษะ

5.  แบบทดสอบแบบผสมผสาน (Multi-mode tests)  แบบทดสอบแบบผสมผสานคือ
แบบทดสอบท่ีประกอบดวยภาระงานท่ีตองใชทักษะทางภาษามากวา 1 ทักษะ  เชน  ครูใหนักเรียน
ฟงหัวขอขาวจากหนังสือพิมพแลวใหแบงกลุมอภิปราย  หลังจากนั้นเปดเทปบันทึกเสียงใหนักเรียน
ฟงขาวท้ังหมดจากรายการวิทยุ  แลวใหนักเรียนเขียนบทความส้ันๆเกี่ยวกับขาวสํ าหรับนํ าลงใน
หนังสือพิมพทองถ่ิน  เปนตน
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ทักษะพูด  
 การสื่อสารในชีวิตประจําวัน การพูดนับเปนทักษะที่จําเปนและใชมากเปนอันดับสอง
รองจากการฟง  การพูดดียอมกอใหเกิดประโยชนตอผูพูดในทุกสาขาอาชีพ  ทุกเพศ  ทุกวัย  และทุก
เวลา  การพูดยังแสดงใหเห็นถึงอุปนิสัยและระดับสติปญญาของผูพูดไดอีกดวย  

 ความหมายของการพูด 
 กลาวสําหรับการพูด  เปนทักษะที่คูกับการฟง  ซ่ึงมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
 แวลเล็ท  (Valette 1977 : 120)  กลาววา การพูดมิไดเปนเพียงการออกเสียงคําพูด และ
การออกเสียงสูงต่ําในประโยคเทานั้น  แตการพูดเปนการทําใหคนอื่นเขาใจในสิ่งที่ตนพูดและถาจะ
ใหดีขึ้น การพูดตองมีการเลือกใชสํานวนภาษาที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับของเจาของภาษาดวย   
นอกจากนี้การพูดสื่อสารที่ดีนั้นลักษณะทาทางประกอบมีความสําคัญพอๆกับความรูเกี่ยวกับภาษา 
 สก็อต  (Scott  1981 : 70)  กลาววา การพูดเปนรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับบุคคล 
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป ซ่ึงรวมเปนผูพูดและผูฟงและมีปฏิกิริยาโตตอบกับส่ิงที่ไดยิน  ผูรวมสนทนาแต
ละคนตองสามารถตีความในสิ่งที่ไดฟงซ่ึงไมสามารถทํานายไดลวงหนาวามีรูปแบบภาษาใด (form)  
และมีความหมายแบบใด รวมถึงการโตตอบดวยภาษาที่ทําใหเกิดประโยชนและสะทอนความตั้งใจ
ในการปฏิสัมพันธ 
 วิดโดวสัน  (Widdowson 1985 : 58-61 ) ไดกลาวถึงการพูด  พอสรุปไดวา   การพูด  
เปนกิจกรรมที่มีชีวิตชีวาใน การติดตอส่ือสาร  โดยการพูดจะเปนปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนา  โดย
ผานทางคําพูด  และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารโดยการพูด  มีทั้งการรับสารและสงสาร การพูด
เกี่ยวของกับการสงเสียง  ทาทาง  การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อบริเวณหนาและรางกายทั้งหมด 
 ทินวัฒน  มฤคพิทักษ (2515 : 12 ) กลาววา  การพูด  คือการสื่อสารความคิด  จากผูพูด
ไปยังผูฟงโดยมีเสียง  ภาษา  และอากัปกิริยา (gesture) เปนสื่อซ่ึงแสดงเปนภาพไดดังนี้ 
 

 การสื่อสาร  เสียง  
ผูพูด  ความคิด ภาษา ผูฟง 
   อากัปกิริยา  

แผนภูมิที่ 2  แสดงความหมายของการพูด 
ที่มา : ทินวัฒน  มฤคพิทักษ, ศิลปการพูดตอชุมชน (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพอักษรไท, 2515), 12. 
 
 จินดา  งามสุทธิ และอัมพร  สุขเกษม  (2516 : 2)  ใหความหมายของการพูดวา การพูด
คือ การเปลงเสียงออกมาเปนคําพูดเพื่อติดตอส่ือสารใหเขาใจกันระหวางผูพูดและผูฟง หรือการพูด 
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คือ การสื่อความหมายแบบหนึ่งที่เรียกวา Oral Communication มิไดหมายความวา  เปนการสื่อ
ความหมายโดยใชปากเทานั้น แตเปนการสื่อความหมายโดยใชภาษาเสียง  กิริยาทาทางตาง ๆ เพื่อ
ถายทอดความรูสึกของผูพูดใหแกผูฟงใหไดผลตามความมุงหมายของผูพูด 
 กลาวโดยสรุปไดวา  การพูดหมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางบุคคล
ตั้งแต 2 คนขึ้นไปโดยใช เสียง ภาษา และอากัปกิริยาที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับของเจาของภาษา
เปนสื่อเพื่อถายทอดความรูสึก หรือจุดประสงคของผูพูดสูผูฟงนั่นเอง 

 องคประกอบของการพูด 
 การพูดประกอบดวยองคประกอบตางๆ  ดังมีผูใหคําอธิบายไวดังนี้ 
 เซียรล  (Searle  1978 : 85-90)  กลาววา การพูดติดตอส่ือสารจะตองประกอบดวยส่ิง
ตอไปนี้ 
 1.  การกลาวถอยคํา (Utterance Act) หมายถึง การที่ผูพูดกลาวคําหรือประโยคขึ้นมาใน
การสื่อสาร ซ่ึงคําพูดหรือประโยคดังกลาวตองมีจุดประสงคเพื่อการติดตอส่ือสารดวย 
 2.  การกลาวคําพูดที ่ทําใหบรรลุผลอยางใดอยางหนึ ่งตามสถานการณตางๆ 
(Propositionary Act)  หมายถึง การที่ผูพูดใชถอยคําที่เหมาะสมกับเหตุการณและบุคคลที่เกี่ยวของ
กับเหตุการณนั้น เชน การพูดที่ทําใหผูฟงเกิดความสํานึกและเชื่อถือ หรือการพูดที่ทําใหเกิดความ
เขาใจผิด  เปนตน 
 3.  การแสดงเจตนาในการกลาวคําพูด  (Illocutionary Act)  หมายถึง การแสดงออกซึ่ง
ความตั้งใจของผูพูดในการกลาวถอยคํา เชน ตองการทักทาย ขอรอง  ตักเตือน  ขอโทษ  เปนตน 
 จินดา  งามสุทธิ  (2524 : 2) กลาววา องคประกอบของการพูดมี 5 ประการดังนี้คือ 
 1.  ผูพูด (Speaker) คือ ผูที่มีเรื่องราวพรอมที่จะพูดออกไป 
 2.  เนื้อเร่ือง (Speech) คือ เร่ืองราวที่ผูพูดเตรียมไวที่จะพูด 
 3.  ผูฟง (Audience) คือ ผูที่รับฟงเรื่องราวตาง ๆ ที่ผูพูดพูดใหฟง 
 4.  เครื่องมือส่ือความหมาย (Communicative Act) คือ การใชเครื่องมือชวยในการพูด
ใหนาสนใจขึ้น เครื่องมือที่ชวยส่ือความหมายนี้อาจจะไดแก ลักษณะทาทางของผูพูด หรืออาจจะ
เปนเครื่องมือโสตทัศนูปกรณก็ได 
 5.  สถานการณในการพูด (Speaking Situation) ควรพิจารณาถึงโอกาสในการพูด  เวลา  
ตลอดจนสภาวะแวดลอม 
 ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ในการพูดแตละครั้งจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก 
 1.  ผูพูด  ซ่ึงจะเปนผูที่กลาวคําพูดออกไป  การกลาวคําพูดออกไปแตละครั้งจะตองมี
จุดประสงคในการสื่อสาร 
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 2.  เนื้อหา  เนื้อหาที่จะกลาวออกไป ควรมีความเหมาะสม หรือสอดคลองกับ
สถานการณหรือบุคคลที่ผูพูดพูดดวย 
 3.  ผูฟง  ผูฟงจะตองทราบวาจะฟงเรื่องอะไรและใครเปนเปนผูพูด 

 ระดับความสามารถในการพูด 
 ในการพูดนั้นไดมีผูแบงระดับความสามารถในการพูดไวดังตอไปนี้ 
 วาแล็ต และดิสิค (Valette and Disick 1972 : 153)  ไดจําแนกระดับขั้นพฤติกรรมของ
ทักษะการพูด ออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้ 
 1. ระดับกลไก (Mechanical Skill)  เปนระดับที่ผูเรียนสามารถพูดเลียนแบบเสียง ใช
ระดับเสียง  จังหวะ  การเนนเสียงหนักเบา  การหยุดและการออกเสียงเชื่อมระหวางคํา  ตามแบบ 
เจาของภาษาได  สามารถทองจําบทสนทนา  โคลงกลอนและประโยคตาง ๆ และสามารถที่จะอาน
ออกเสียงขอความที่เรียนมาแลวโดยไมจําเปนที่จะตองเขาใจขอความเหลานั้นเลย ทักษะการพูดใน
ระดับนี้ถือวาเปนการใชภาษาที่เกิดจากการฝกจนคลองเปนอัตโนมัติ 
 2. ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับที่ผูเรียนนําเอาความหมายของภาษาที่ทองจํา
ไวมาใช เชน การใหความหมายคําศัพท  การทองโคลงเปนตน  นอกจากนั้นผูเรียนจะสามารถตอบ
คําถามประโยคที่เคยเรียนมาแลวได  โดยจะสามารถใชคําศัพท  และไวยากรณที่เรียนมาแลวอยาง
เขาใจความหมาย 
 3. ระดับถายโอน  (Transfer)  ในระดับนี้ ผู เรียนจะสามารถนํากฎไวยากรณที่ได
เรียนมาแลวมาสรางรูปประโยคใหม ๆ ไดตามที่กําหนด เปนระดับที่ผูเรียนใชภาษาซึ่งเกิดในบริบท
ที่แตกตางจากที่ใชฝกหัดภาษา  เชน  การนําศัพทที่ทองจํามาแลว  มาใชในบริบทใหม  หรือการ
เรียบเรียงประโยคใหมโดยรักษาความหมายเดิมไว  เปนตน 
 4. ระดับส่ือสาร (Communication)  นับเปนระดับที่ไดรับความสําคัญมากที่สุดในการ
เรียนการสอนและการทดสอบภาษา  ในระดับนี้ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและความตองการ
ของตนเองใหผูอ่ืนรูไดโดยเสรี  นอกจากนั้นยังสามารถรับสื่อที่เปนสารทางภาษาไดดวยความเขาใจ
และมีความคลองแคลวในการสื่อสารดวย 
 5. ระดับวิพากษวิจารณ (Criticism) คือ ระดับการตีความ  การประยุกตความเขาใจและ
ความสามารถสื่อความหมายใชเพื่อการสื่อสารภาษาในลีลาและน้ําเสียงตาง ๆ ประกอบกับการ
วิเคราะหเนื้อความประโยคเพื่อใหการสื่อความหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเรื่อง
และสถานการณ 
 แครรอล  (Carrol 1980 : 135) ไดจําแนกระดับขั้นความสามารถในการพูดเปน 9 ระดับ 
คือ 
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 1. ระดับผูไมสามารถเขาใจหรือพูดภาษาไดเลย (Non-Speaker)  
 2. ระดับผูที่พูดภาษาไดเล็กนอย (Intermittent Speaker) 
 3. ระดับผูที่พูดภาษาไดจํากัดมาก (Extremely Limited Speaker)  พูดไดตะกุกตะกัก  
เขาใจผิดบอย ๆ เขาใจบทสนทนาในความเร็วปกติไดเพียงเล็กนอย จึงไมอาจจะพูดคุยตอเนื่อง   
เร่ืองราวที่ถูกตองได จับไดแตใจความสําคัญ จับรายละเอียดไมได 
 4. ระดับผูที่พูดภาษาไดจํากัด (Marginal Speaker) สามารถโตตอบในการสนทนาไดแต
ไมสามารถนําการสนทนาได  พูดเสนอแนะหรืออภิปรายไดมีขอจํากัดในการสนทนา  สนทนาดวย
ความเร็วปกติแตขาดความคลองแคลวถูกตอง มีปญหาในการสนทนาอยางตอเนื่องแตยังแสดงให
เห็นวาเขาใจเรื่องสนทนาไดตรงกัน 
 5. ระดับผูที่พูดภาษาไดปานกลาง (Modest Speaker)  สามารถสื่อใจความสําคัญในบท
สนทนาได  ยังขาดลีลาของภาษาและไวยากรณมีความผิดพลาด ตองถามหรือถูกถามเปนครั้งคราว
เพื่อใหไดใจความชัดเจน  ขาดความคลองแคลว  สามารถเปนผูนําในการสนทนาไดแตยังไมคอย
นาสนใจหรือมีลีลาทางภาษา 
 6. ระดับผูที่พูดภาษาไดคอนขางดี (Competent Speaker)  ผูพูดสามารถคุยในหัวขอที่
ตองการได  ติดตามเรื่อง  เปลี่ยนเร่ืองพูดได  หยุดหรือตะกุกตะกักเปนครั้งคราว  มีความสามารถ 
ในการเริ่มเรื่องสนทนา 
 7. ระดับผูที่พูดภาษาไดดี (Good Speaker)  ผูพูดสามารถเลาเรื่องไดชัดเจนและมีเหตุผล
สนทนาไดอยางตอเนื่องเปนเรื่องราวแตไมคลองแคลวนัก สามารถติดตามการสนทนาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงน้ําเสียง มีการพูดติดตะกุกตะกักหรือพูดซ้ําคําบางแตโตตอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 8. ระดับผูที่ใชเจาของภาษาพูดภาษาไดดีมาก (Very Good Non-Native Speaker)  
ผูพูดสามารถอภิปรายไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถนําการสนทนา ดําเนินเรื่องตอไป  และ  
ขยายความไดตามความจําเปน แสดงอารมณขันและโตตอบดวยน้ําเสียงและทาทางที่เหมาะสม 

9. ระดับผูที่พูดภาษาไดเชี่ยวชาญ (Expert Speaker)  ผูพูดสามารถพูดไดเหมือนเจาของ 
ภาษาในหัวขอตาง ๆ สามารถนําการสนทนา  ขยายความ  และพูดไดใจความสําคัญ 
 วาสนา  โกวิทยา (2525 : 173-174)  สรุประดับความสามารถในการพูดโดย ๆ ทั่วไป
เปน  2  ระดับคือ 
 1. ระดับความสามารถในการใชองคประกอบของภาษาอันหมายถึง
ความสามารถในการออกเสียง  สระ  พยัญชนะ  เสียงเนนหนัก  ระดับเสียงสูงต่ํา  ตลอดจนจังหวะ
การออกเสียงไดถูกตอง  และตองมีความรูความสามารถในการใชคําศัพทและไวยากรณถูกตองตาม
เกณฑของภาษา 
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 2.  ระดับความสามารถในการสื่อความหมายดวยคําพูด คือ สามารถพูดใหผูฟงเขาใจ
โดยคํานึงถึงคุณลักษณะตาง  ๆ ของการพูดที่มีประสิทธิภาพ  เชน  ความรูในเรื่องที่จะพูด  
จุดประสงคในการพูด  ความคลองแคลวในการพูด และความสามารถในการพูดส่ือความหมายใน
ส่ิงที่ตองการพูดไดในเวลาอันเหมาะสมและรวดเร็วตามสมควร 
 กาญจนา  ปราบพาล (2530 : 82-84)  ไดสรุประดับความสามารถในการพูดตามแบบ
การทดสอบความสามารถในการพูดของสถาบัน FIS แหงสหรัฐอเมริกา (The Foreign Service 
Institute) ออกเปน  5  ระดับ ดังนี้ 
 1.  ความสามารถในการพูดระดับตน (Elementary Proficiency)  ผูพูดสามารถเขาใจ  
คําถามและประโยคบอกเลางาย ๆ โดยถามและตอบไดดวยความรูทางภาษาในวงจํากัด 
 2.  ความสามารถในระดับใชงานไดในวงจํากัด (Limited Working Proficiency)  ผูพูด
สามารถพูดในสถานการณพื้นฐานทางสังคมได เชน การแนะนําตัว  การสนทนาเรื่องงาย ที่มิได
เตรียมตัวมากอน เชนเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 
 3.  ความสามารถในการพูดระดับเริ่มตนของมืออาชีพ (Minimum Professional 
Proficiency)  ผูพูดสามารถสนทนาเรื่องราวตาง ๆ ดานอาชีพและสังคมได รวมถึงเรื่องที่ตองใช
ความรูเฉพาะสาขา 
 4.  ความสามารถในการพูดระดับมืออาชีพเต็มรูปแบบ (Full Professional Proficiency) 
ผูพูดสามารถพูดไดคลองแคลวและถูกตองในการสนทนาทุกระดับโดยมีความบกพรองดานการ
ออกเสียงและไวยากรณนอยมากและสามารถโตตอบไดอยางเหมาะสมทุกเรื่องแมในสถานการณที่
ไมคุนเคย 
 5.  ความสามารถในการพูดระดับเจาของภาษา(Native  or  Bilingual Proficiency)ผูพูด
สามารถพูดไดเทาเทียมกับเจาของภาษาไดอยางดี รวมทั้งสามารถใชศัพทสํานวนภาษาพูดและการ
อางอิงวัฒนธรรมได 
 จะเห็นไดวาระดับความสามารถในการพูด  จากการจําแนกออกเปน  5  ระดับ   ของ
แวลเล็ต และดิสิค  คอนขางจะกวางขวางและครอบคลุมมากที่สุด 
 

การสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร 
 ทักษะการพูดมีความสําคัญเปนอันดับสองรองจากทักษะการฟงดังไดกลาวแลว  แตใน
ความเปนจริงกลับไดรับความสนใจคอนขางนอย  อันเปนเหตุใหความสามารถในการพูดคอนขาง
ต่ํา  ยิ่งในปจจุบันนี้  ตองเรงรัดพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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เปนที่ยอมรับกันวา ความสามารถในการสื่อสารเปนเปาหมายที่สําคัญสําหรับการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารได  
โดยทั่วไปครูมักใชเวลาสวนใหญกับการพัฒนาความรูในองคประกอบของภาษาใหกับผูเรียน  แต
การพัฒนาความรูดังกลาวไมสามารถชวยใหผูเรียนใชภาษาไดจริง ครูผูสอนจึงจําเปนที่จะตองให
ผูเรียนไดปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะในการพูดเพียงพอที่จะใชในการสื่อสารได(Bygate 1995 : 3)  
ฉะนั้นในการสอนการพูด  ส่ิงสําคัญจึงอยูที่การพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะในการพูด 
 ไบเกท  (Bygate 1995 : 5-6)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสอนทักษะการพูดวา  ควร
ประกอบดวยทักษะในการใชกลไกทางภาษา (Motor-Perceptive Skills) ซ่ึงหมายความถึงทักษะใน
การควบคุมตลอดจนใชระบบของเสียง คําศัพท ไวยากรณ เพื่อส่ือความหมายที่ถูกตองและการสอน
ทักษะในการใชภาษาเพื่อปฏิสัมพันธ (Interaction Skill)  ซ่ึงหมายถึงทักษะในการถายโอนและใช
กลไกทางภาษาในสถานการณการใชภาษาจริงได  ซ่ึงทักษะนี้เปนทักษะในการนําความรู และ
ทักษะในการใชกลไกทางภาษามาใชเพื่อบรรลุเปาหมายในการสื่อสาร 
 ริเวอรรีส และ เทมเพอรลีย  (Riverlys and Temperley 1978, อางถึงใน  Bygate 1995 : 
55)  ไดเสนอแนวคิดและกระบวนการของการสอนทักษะการพูดวาควรประกอบดวย  การสอน
เกี่ยวกับการรับรูในทักษะ (Skill-Getting) และการฝกใชทักษะ (Skill-Using)  โดยการรับรูในทักษะ
ควรเริ่มตนตั้งแต การใหความเขาใจ (Cognition)  เกี่ยวกับความรูทางภาษาซึ่งหมายถึงการรับรู 
(Perception) เกี่ยวกับภาษาและการสรุปกฎของภาษา  (Abstraction)  และกอนที่จะถึงขั้นของการฝก
ใชทักษะนั้น  ควรใหผูเรียนไดฝกโครงสรางภาษาในรูปแบบของการสื่อสารแบบจําลองหรือ
ควบคุม (Production-Pseudo-Communication)  เชน  การฝกการออกเสียงและฝกใชภาษาใน
สถานการณที่กําหนด  โดยการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมปฏิสัมพันธตามกําหนด (Structured 
Interaction)  ซ่ึงมีจุดประสงคเพื่อลดชองวางระหวางความรูและความสามารถในการพูดเพื่อการ
ส่ือสาร จากนั้นจึงถึงขั้นของการใชภาษา  โดยผูสอนจะใหผู เรียนไดฝกใชทักษะโดยการมี
ปฏิสัมพันธในสถานการณที่     สมจริง และสามารถพูดส่ือความหมายตามความตองการของแตละ
บุคคล  โดยการใหผู เรียนไดทํากิจกรรมปฏิสัมพันธเพื่อการสื่อความหมายของแตละบุคคล 
(Autonomous Interaction)  ฉะนั้นขั้นตอนนี้ ครูจะใหผูเรียนทํากิจกรรมไดอยางอิสระ  

 การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด 
 การที่จะสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหไดผลนั้น  การใชกิจกรรมตางๆมาชวย
นับวาเปนสิ่งจําเปน  และมีประโยชนเปนอยางมาก 
 สกอตต  (Scott 1981 : 70) ไดเสนอขั้นตอนการสอนและจัดกิจกรรมตาง ๆ ไว  3  
ขั้นตอนประกอบดวย 
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 1. ขั้นบอกวัตถุประสงค  โดยผูสอนควรจะบอกใหผูเรียนทราบวัตถุประสงค ที่ผูเรียน
จะตองเรียน 
 2. ขั้นเสนอเนื้อหา ผูสอนควรนําเสนอเนื้อหาในรูปบริบท ตองใหผูเรียนสังเกต
ลักษณะของภาษา  ความหมายของขอความที่จะพูด  จะตองขึ้นอยูกับบริบทวาผูพูดเปนใคร     
ผูสนทนาเปนใคร  ส่ิงที่พูด  สถานที่พูด  และเนื้อหาที่จะพูด 
 3. ขั้นการฝกและการถายโอน หลังจากการนําเสนอควรใหผูพูดไดฝกปฏิบัติทันที 
และควรสงเสริมใหผูพูดไดมีโอกาสฟงสํานวนและสําเนียง การใชภาษาที่เจาของภาษาใชจริง 
ตลอดจนไดฝกการใชภาษาอยางอิสระใกลเคียงกับสถานการณจริง 
 กิจกรรมในการสอนทักษะการพูด อาจเลือกใหเหมาะสมกับระดับและความสามารถ
ของผูเรียน อาทิ  การตอบคําถามของครูและเพื่อนในชั้นเรียน  การบอกใหเพื่อนทําตามคําส่ัง  การ
ถามตอบคําถามเกี่ยวกับประสบการณตาง ๆ นอกชั้นเรียนกับครูหรือเพื่อน  การบอกลักษณะวัตถุ
หรือส่ิงของตาง ๆ จากภาพ  การเลาประสบการณโดยครูอาจใหคําสั่งตาง ๆ การรายงานเรื่องราว
ตามหัวขอที่กําหนด  การสนทนาตามสถานการณตาง ๆ ที่จัดขึ้น  การเลนเกมทางภาษา  การโตวาที  
การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น  การฝกสนทนาทางโทรศัพท  การรายงานขาว  ตลอดจนการ
แสดงบทบาทสมมุติ  เปนตน ฟนอกเชียโรและบรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983 : 141)  
 เบิรน  (Byrne 1990 : 9-10)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสอนทักษะการพูดวา การ
สอนทักษะการพูดในชั้นเรียนนั้น  ควรใหผูเรียนไดรับทั้งความรูในตัวภาษา และทักษะการใชภาษา 
และในการใชภาษาของผูเรียนนั้นควรประกอบดวยความถูกตองและความคลองแคลวของการใช
ภาษา ซ่ึงความถูกตองเกิดขึ้นไดจากการที่ผูเรียนมีความรูความเขาใจเปนอยางดีในระบบของภาษา 
สวนความคลองแคลวเกิดขึ้นไดจาก ประสบการณของการไดลองฝกใชภาษาของผูเรียน นอกจากนี้ 
เบิรน  (Byrne 1990 : 22-99)  ไดเสนอขั้นตอนการสอนทักษะการพูด  โดยแบงออกเปน 3  ขั้น  ดังนี้ 
 1. ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation Stage)  เปนขั้นตอนที่ครูจะตองใหความรูทางภาษา
ซ่ึงผูเรียนจําเปนตองใชเพื่อเพิ่มความสามารถทางดานภาษา ซ่ึงในการนําเสนอเนื้อหานี้ครูตองเสนอ
ในรูปของบริบทการใชภาษาตาง ๆ เชน ใหนักเรียนอานเนื้อเรื่อง  บทสนทนา  และใหนักเรียน
สังเกต  ตลอดจนสรุปกฎเกณฑการใชภาษาจากเนื้อเรื่องหรือบทสนทนานั้น ๆ   อยางไรก็ตาม     
ขั้นตอนนี้ไมควรใชเวลามาก  เพราะการนําเสนอความรูในตัวภาษาเปนเพียงสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู  เปาหมายสําคัญอยูที่ทักษะในการใชภาษา  อยางไรก็ตามครูควรสอนใหผูเรียน
เกิดความเขาใจเนื้อหาเปนอยางดี  เพราะผูเรียนจะตองนําความรูนี้ไปใชในการฝกในขั้นตอไป 
 2. ขั้นการฝกฝน  (Practice Stage)  หลังจากที่ครูไดนําเสนอเนื้อหาในรูปของบริบท
แลว  ครูควรจะใหโอกาสผูเรียนไดฝกใชภาษา  การฝกในขั้นนี้จัดเปนการฝกแบบควบคุม  โดยครู
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อาจใหนักเรียนฝกออกเสียงตามทั้งชั้น  การฝกแบบกลไก  การฝกดวยตารางเทียบแทน  การฝกแบบ
เปลี่ยนโครงสรางประโยค  การฝกที่กลาวมาเปนเพียงแตใหผูเรียนจํากฎเกณฑได  ครูผูสอนจึงควร
ใหมีการฝกอยางมีความหมาย เชน ใชเกม  รูปภาพ  มาเปนสื่อประกอบและกระตุนใหนักเรียนได
ฝกใชภาษา  โดยเปนการใชภาษาที่เกิดจากความเขาใจ  ในขั้นนี้   จุดประสงคสําคัญอยูที่ความ      
ถูกตองในการใชภาษาเปนสําคัญ 
 3. ขั้นการใชภาษา (Production Stage)  ในขั้นนี้ครูจะทําหนาที่เปนผูแนะนําหรือให    
คําปรึกษา  เปดโอกาสใหผูเรียนนําความรูภาษามาใชในการสื่อความหมายไดอยางเสรี  ขอผิดพลาด
ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผูเรียนในการใชภาษาไมถือเปนเรื่องสําคัญถาไมกอใหเกิดความเขาใจผิดใน
การสื่อสาร  เพราะการฝกในขั้นนี้นั้นมีจุดประสงคเพื่อฝกความคลองแคลวของการใชภาษาและ
ความสามารถในการสื่อความหมายเปนสําคัญ 
 สกอตต  (Scott 1981 : 70)  ไดเสนอขั้นตอนของการสอนทักษะการพูด โดยแบง      
ขั้นตอนของการสอนออกเปน 3 ขั้นดังนี้ 
 1. ขั้นบอกวัตถุประสงค (Stating Objectives)  ครูควรจะบอกใหผูเรียนรูถึงส่ิงที่จะเรียน 
เชน บอกใหผูเรียนทราบหนาที่ทางภาษาที่ผูเรียนจะไดรับการนําเสนอและฝกฝน เชน การขอ       
คําแนะนํา  การกลาวขอโทษ 
 2. ขั้นเสนอเนื้อหาในบริบท (Contextualisation)  การเสนอเนื้อหาควรจะอยูในรูป
บริบท ครูจะตองใหผูเรียนสังเกตลักษณะของภาษา  ความหมายของขอความที่จะพูด  ซ่ึงจะตอง
ขึ้นกับบริบท เชน ผูพูดเปนใคร  มีความรับผิดชอบกับคูสนทนาอยางไร  ผูสนทนาพยายามจะบอก
อะไร  ส่ิงที่พูด  สถานที่พูด  และเนื้อหาที่พูดมีอะไรบาง 
 3. ขั้นการฝกและการถายโอน (Practice and Transfer)  การฝกจะกระทําทันทีหลังจาก
เสนอเนื้อหาอาจจะฝกพูดพรอม ๆ กัน หรือเปนคู  ผูสอนควรใหผูฟงไดฟงภาษาหลาย ๆ แบบและ
เปนสํานวนภาษาที่เจาของภาษาใชจริง  และควรสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอยางอิสระใกลเคียง
กับสถานการณที่เปนจริง เชน การแสดงบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง เปนตน 
 ฮารเมอร  (Harmer 1992 : 50)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสอนทักษะการพูดเพื่อการ
ส่ือสาร และแบงขั้นตอนการสอนเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การแนะนําความรูทางภาษาใหม (Introducing New Language) ในขั้นนี้ครูจะ
แนะนํากฎเกณฑทางภาษาที่ผูเรียนไมเคยเรียนมากอน โดยที่ครูจะตองนําเสนอใหผูเรียนเขาใจถึง    
ความหมาย การใช ตลอดจนรูปแบบของโครงสรางนั้น ๆ โดยการนําเสนอนั้นควรอยูในรูปของ
บริบทการใชภาษา เชน ใชส่ิงแวดลอมรอบตัวผูเรียน  เลาเรื่อง  หรือสถานการณ เปนตน 
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 2.  การฝกภาษา (Practice) ในขั้นนี้ครูจะใหนักเรียนไดการใชภาษา แตจะเปนการฝก
แบบควบคุมการใชภาษา  ตัวอยางของการฝกประเภทนี้ไดแก การฝกออกเสียงตามครู  กิจกรรมเติม
ขอมูลที่ขาดหาย  เกม  การฝกพูดเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผูเรียนโดยใชโครงสรางทางภาษาที่เรียนมา      
กิจกรรมปฏิสัมพันธอ่ืน ๆ เปนตน 

3.  กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร (Communicative Activities)  ในขั้นนี้ผูเรียนจะไดฝกการ
ใชภาษาที่มีลักษณะสมจริง  ผูเรียนสามารถใชภาษาไดอิสระมากขึ้น  ตัวอยางของกิจกรรมเพื่อการ
ส่ือสาร ไดแก กิจกรรมการแกปญหา  การแสดงบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง เปนตน 
 เสาวลักษณ  รัตนวิชช  (2531 : 77)  ไดกลาวถึงการพัฒนาทักษะการพูดวา หลังจาก     
ผูเรียนมีประสบการณในการฟงมากพอ ผูสอนควรพยายามหากิจกรรมตาง ๆ ที่จะเปดโอกาสให     
ผูเรียนพูดจริง ๆ ในชั้น  ซ่ึงอาจจะเปนการพูดตามอยางที่เคยไดยินหรือพูดอยางอิสระ  ผูเรียนควร 
ไดรับการสนับสนุนใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนออกมาเปนคําพูด  และควรพูดเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ผูเรียนไดฟงมากอน เพราะจะทําใหผูเรียนพูดไดอยางมั่นใจและเปนธรรมชาติ  ความคิด   
รวบยอดทางภาษาที่ผูเรียนพัฒนามาจากการฟง พรอมทั้งเสียงตาง ๆ ที่ไดยินเมื่อ   ผูเรียนพรอมที่จะ
พูดผูเรียนยอมพูดไดอยางเขาใจความหมายและสื่อความหมายไดถูกตอง 
 หนาที่ของผูสอนในการชวยผูเรียนพัฒนาทักษะการพูดมี  2  ประการ  คือ 
 1.  ผูสอนจะเปนผูตัดสิน และแกไขขอบกพรองในการใชภาษาของผูเรียน 
 2.  ผูสอนจะทําหนาที่เปนผูชวยสนับสนุนและทบทวนการพูดของผูเรียน  และมี    
สวนรวมในการพูดของนักเรียนเสมอ  
 สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 54-55)  กลาววา ส่ิงที่ผูสอนจะตองคํานึงถึงเกี่ยวกับ
การสอนทักษะฟง-พูด มีดังนี้ 
 1.  ผูเรียนจะตองมีความรูในดานการออกเสียง  การเลือกความหมายและกฎไวยากรณ
ของภาษา  และสามารถนําส่ิงที่เรียนมาไปใชในสถานการณจริง  กลาวคือ ผูเรียนจะตองมีทักษะทาง
ภาษาและมีทักษะทางการสื่อสาร 
 2.  ผูสอนควรเลือกเนื้อหาที่มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น  ควรเนนบทสนทนา
ที่ไมเปนทางการกอนบทสนทนาที่เปนทางการ  ควรเปนตัวอยางของการใชภาษาจริง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน โดยสามารถชี้ใหเห็นกฎการพูดได คือ  รูจักวาบทสนทนานี้ใครพูดกับใคร  พูดเรื่อง
อะไร  ที่ไหน  อยางไร 
 3.  บรรยากาศในการสอนทักษะฟง-พูด  ควรเปนบรรยากาศที่ไมเครียด  ผูเรียนมีความ
สบายใจและไมกระดากอายที่จะพูด 
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 สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2537 : 167)  กลาววา การพูดเปนทักษะสําคัญที่ใชในการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน  ทักษะนี้เปนทักษะที่สําคัญและจําเปนมาก เพราะผูที่พูดไดยอมสามารถฟงผูอ่ืน
ไดเขาใจ และจะชวยใหการอานและการเขียนงายขึ้นดวย ดังนั้น การฝกฝนทักษะการพูดจึงตองใช
เวลานานในการฝก ไมใชเกิดจากการจดจํา 
 กลาวโดยสรุป  ผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาไดเสนอแนวคิดการสอนทักษะการพูดวา  
ควรเริ่มจาก 1)  การนําเสนอความรูทางภาษา ในขั้นนี้จะเปนการใหผูเรียนมีความรูในตัวภาษาซึ่ง
กอใหเกิดความถูกตองในการใชภาษา  และจะชวยใหเกิดความคลองแคลวในการสื่อสาร  2) ขั้นการ 
ฝกหัด ในขั้นนี้ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชโครงสรางทางภาษาที่เรียนมา โดยรูปแบบการ
ฝกนั้นเปนแบบควบคุม และยังคงจํากัดอยูกับโครงสรางภาษาที่นําเสนอ และ 3)  การนําภาษาไปใช 
ในขั้นนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชภาษาในสถานการณที่สมจริง  ผูเรียนมีโอกาสไดใช
ภาษาในการปฏิสัมพันธไดอยางอิสระ และสนองความตองการของแตละบุคคล โดยผูเรียนไดฝก  
กิจกรรมการสื่อสารประเภทตาง ๆ  
                    
 การทดสอบการพูด 
 ฮีตัน (Heaton 1990 : 59)  ไดใหแนวทางในการทดสอบการพูดไวดังนี้ 
 1.  การออกเสียง (Pronunciation)  แบงเปน 
      1.1 การออกเสียงแยกคํา (Pronouncing words in isolation) เมื่อเราเรียน
ภาษาตางประเทศเราจะไดยินเสียงซึ่งไมคุนเคยสําหรับเรา  เชน  เสียง  th , t และ sh  เปนตน  ดังนั้น
ในระยะเริ่มตนของการเรียนภาษาอังกฤษจึงควรทดสอบการออกเสียง  เชน  การทดสอบการออก
เสียงแบบ minimal pairs  เชน   
  bud bird ferry fairy 
  nip nib boss bus 
  pill pail knit lit 
  ball bowl fry fly 
  sheet seat support sport 
 หรือครูอาจใหนักเรียนดูภาพแลวเลือกคําใหตรงกับภาพ  เชน  
  1. ภาพปากกา  pan  pen 
  2. ภาพเรือ  ship sheep 
  3. ภาพนก  bird bud 
  4. ภาพรถตู  van fan 
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           1.2. การออกเสียงคําในประโยค (Pronouncing words in sentences) ครูให      
นักเรียนอานออกเสียงประโยคซึ่งบรรจุคําที่เปนปญหาในการออกเสียง  การออกเสียงคําในประโยค
ดีกวาการออกเสียงคําเดียวโดด ๆ เพราะเปนการนําเสนอในบริบทที่ใชในชีวิตจริง  เชน 
         There were several people standing in the hole.         (hole/hall) 
         Are you going to sail your boat today?      (sail/sell)                    
         Do you like this sport?       (sport/spot) 
           1.3. การอานออกเสียง (Reading aloud) การทดสอบการอานออกเสียงถาจะใหดี
ควรใหนักเรียนดูบทอานกอนสัก 2-3 นาที  เพราะเวลาอานจะชวยใหนักเรียนสามารถสราง
จินตนาการเรื่องราวตามสถานการณจริงไดดวย  ครูควรถามตัวเองกอนวาโดยทั่วไปคนชอบอาน
ออกเสียงเกี่ยวกับสิ่งใดในชีวิตจริง อาจจะเปนจดหมาย หรือคําชี้แจงตาง ๆ เชน  
  Text 
  First pick up the handset and listen for the dialing tone.  
  Then put in a fifty-cent coin.  
  Now dial the number you require and listen for a ringing tone. 
  If you hear an engaged tone, replace the handset and try again later. 
  Your coin will be returned automatically. 
      1.4. การเลาเรื่อง (Re-telling stories) การเลาเรื่องเปนการทดสอบที่ดีกวาการอาน
ออกเสียง ครูควรใหนักเรียนอานเรื่องในใจกอนแลวจึงใหนักเรียนเลาเรื่องที่อาน ถาครูเลือกเรื่องได
ดีก็จะสามารถทดสอบการออกเสียงไดตรงตามที่ตองการ อยาลืมวานี่คือการทดสอบการออกเสียง  
จึงไมควรหักคะแนนในกรณีที่มีการเลาผิดหรือสรุปไมถูกตอง  
 2.  การใชรูปภาพ (Using pictures) การใชรูปภาพนับเปนการทดสอบทักษะการพูดที่ดี
มากวิธีหนึ่ง  อันดับแรกเริ่มดวยการเลือกรูปภาพใหตรงตามแบบที่ตองการจะวัด  อันดับสองให  
นักเรียนดูรูปภาพกอนสัก 2-3 นาทีกอนที่จะใหนักเรียนบรรยายภาพ  อันดับสามจําไววาการพูด 
ปากเปลาขึ้นอยูกับภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งของบทเรียนมากกวาที่จะเปนสวนหนึ่งของการทดสอบ 
      2.1. ภาพที่ใชสําหรับการบรรยาย (Pictures for description) ภาพเดี่ยว  เชน  
ภาพถายหรือโปสเตอร  แตถาเปนการทดสอบควรมีภาพจํานวนมาก  เชน  ภาพส่ิงของ  ภาพคน  
ภาพเหตุการณ  ภาพสถานที่  และทัศนียภาพ  ครูอาจใหนักเรียนพูดถึงภาพเปนกลุม  บรรยายภาพ
คน  ส่ิงของ  และสถานที่  เชน  เขาทําอะไร  ส่ิงของอยูที่ไหน  อยาถามคําถามมากเกินไป  แตอาจ
พูด  เราใจและชวยเหลือเทาที่จําเปน  สงเสริมใหนักเรียนใชจินตนาการ  พยายามใหนักเรียนเดา         
เหตุการณวาอะไรจะเกิดขึ้น 
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      2.2.  ภาพที่ใชสําหรับการเปรียบเทียบ (Pictures for comparison) การทดสอบจะยิ่ง
นาสนใจมากขึ้นเมื่อครูใหบรรยายภาพที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  2  ภาพ  เชน  ใหภาพนักเรียนคน
ละภาพ  แลวใหแตละคนบรรยายภาพของตน  แลวเปรียบเทียบกับภาพของตนวามีอะไรแตกตางกัน
บางโดยไมตองดูภาพของเพื่อน  อาจมีการถามคําถาม  การโตแยง  การแสดงความคิดเห็นระหวาง
ทํากิจกรรมดวย   
      2.3.  การลําดับภาพ (Sequences of pictures) การลําดับภาพสามารถใชทดสอบ
ความสามารถในการพูดไดดี  ควรสอนการเลาเรื่องแกนักเรียนโดยใชกริยารูปอดีต 
      2.4.  ภาพที่ละคําพูดไว (Pictures with speech bubbles) เปนภาพที่ละคําพูดไวให 
นักเรียนเดาวาคนในภาพจะพูดวาอยางไร  เชน  ภาพการตูนโดยลบคําพูดออก  สามารถทําเดี่ยวหรือ
คูก็ได  เปาหมายก็คือพยายามใหนักเรียนพูดมากที่สุดเทาที่จะทําได 
      2.5. แผนที่ (Maps) เราสามารถใชแผนที่มาทดสอบความสามารถในการพูดบอก 
ทิศทาง  สามารถทดสอบเปนคูไดดวย  โดยคนหนึ่งบอกทิศทาง  และอีกคนหนึ่งเดินไปตามทางใน
แผนที่ตามคําบอก 
                        3.  การสัมภาษณ (Oral interviews) ทักษะทางภาษาที่ใชคูกันเสมอในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันคือ  ทักษะการฟง-พูด  วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการทดสอบการพูดคือการสัมภาษณ  
เพราะการสัมภาษณจะสามารถประเมินการฟง-พูดในสถานการณที่เปนธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเริ่มตน
ดวยการถามขอมูลสวนตัว  เชน  ช่ือ  ที่อยู  งานอดิเรก  ส่ิงที่ชอบและไมชอบเปนตน   
      3.1 การถามคําถาม (Asking questions) ครูพึงระมัดระวังไมใหการสัมภาษณ
กลายเปนการซักถาม  การถามคําถามขางลางนี้อยางตอเนื่องอาจไมเปนธรรมกับนักเรียนหรือ
กอใหเกิดบรรยากาศที่ไมดีในการสัมภาษณ  การถามคําถามอยางตอเนื่องจะกลายเปนการซักถาม
มากกวาการสัมภาษณทางการศึกษา  เชน 
  When do you get up every morning? 
  What do you have for breakfast? 
  How do you travel to school? 
 การรวบรวมคําถามเตรียมไวกอนเปนส่ิงจําเปน  เพราะครูจะสามารถเลือกถามคําถาม
ใหเหมาะสมกับนักเรียนได  พยายามถามคําถามที่มีคําตอบที่นาสนใจ  และถามใหเปนธรรมชาติให
มากที่สุด  เชน  การใชคําถามที่นุมนวลขึ้น  หรือการอารัมภบทเพื่อสรางความเปนกันเองกับ        
นักเรียน  ตัวอยางเชน 
 I’ve often wondered where Plum Tree Road is? 
 I usually take sandwiches to school for lunch – I suppose you do too? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 51

 They say that your college has a very good basketball team.  เปนตน 
 การสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง  ครูอาจจะบอกนักเรียนถึงส่ิงที่ตัวเองชอบและไม
ชอบ  หรืออุปนิสัยบางอยางของครู  ในขณะเดียวกันครูตองไมพยายามพูดมากเกินไป  เพราะไมใช
เรื่องปกติที่ผูสัมภาษณจะพูดมากกับผูที่ถูกสัมภาษณ  เพราะเปาหมายของการสัมภาษณคือการวัด
ความสามารถทางการพูดของนักเรียน 
      3.2 การใหคะแนน (Marking) หลักการใหคะแนนที่ควรคํานึงคือ  ไมควรให
คะแนนตอหนานักเรียน  เพราะไมมีอะไรที่จะทําใหนักเรียนขาดความมั่นใจมากไปกวาการที่ครูให
คะแนนและบันทึกขอบกพรองในขณะที่ทําการสัมภาษณ  ถาเปนไปไดควรใหคะแนนและบันทึก
ขอบกพรองหลังจากที่นักเรียนออกจากหองไปแลว    
      3.3. การทดสอบนักเรียนเปนคู (Testing students in pairs)  วิธีการหนึ่งที่จะลดความ
ตึงเครียดในการสัมภาษณก็คือการสัมภาษณเปนคู  วิธีนี้มีขอดีคือ  ทําใหครูไดฟงนักเรียนพูดกับ
เพื่อนซึ่งมีสถานภาพเสมอกันไมเหมือนพูดกับครูซ่ึงมีสถานภาพเหนือกวา  ถาครูมอบหมายภาระ
งานใหปฏิบัตินักเรียนจะสามารถใชภาษาตามเปาหมายไดอยางเปนธรรมชาติ  เชน  นักเรียน 2 คน 
อาจจะถามเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาพ 2 ภาพที่คลายคลึงกัน  หรือการเรียงลําดับ
ภาพเพื่อเลาเรื่อง  หรือครูอาจมอบหมายใหนักเรียนเตรียมคําถามนี้ลวงหนากอนที่จะสอบ 
 
 การใหน้ําหนักคะแนนความสามารถในการพูด (Grading oral ability) 
 ส่ิงสําคัญในการทดสอบการพูดคือ  การใชวิธีที่เหมาะสมในการใหคะแนน  เพราะ
ถึงแมจะปรับปรุงระบบอยางไร  การใหคะแนนการสัมภาษณก็ยังเปนอัตวิสัย (Subjective) อยูดี  
(คือการใหคะแนนขึ้นอยูกับความรูสึกของผูให  ทําใหขาดความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือเมื่อ
เทียบกับขอสอบแบบเลือกตอบ) ซ่ึงครูตองใชความระมัดระวังใหมาก 
 ฮีตัน (heaton 1990 : 68-71) ไดเสนอแนวทางในการพิจารณาใหคะแนนไวดังนี้ 
 1. ความถูกตองตามหลักไวยากรณ (Grammartical accuracy) ส่ิงที่เปนปญหาก็คือ  ครู
จะใหคะแนนอยางไร  ถานักเรียนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดตรงตามเปาหมายแตทําผิดหลัก
ไวยากรณมากมาย  นักเรียนคนดังกลาวควรจะไดคะแนนมากกวาหรือนอยกวานักเรียนที่ไมทําผิด
กฎทางไวยากรณแตพูดสื่อความอะไรไมไดเลย 
 2. การใชสเกล (Using a rating scale) ฮีตัน  ไดเสนอแนะใหครูใชสเกลในการให
คะแนน  เนื่องจากมีความสะดวก  เพราะครูเพียงแตอานและเช็คสเกลที่เหมาะสมกับความสามารถ
ในการใชภาษของนักเรียนและควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับระดับของนักเรียน  ฮีตันไดเสนอสเกล  
6  ระดับ  โดยใหแนวทางไวดังนี้  คือ  เขียนบรรยายขอกําหนดคุณภาพของคะแนน  เร่ิมจากระดับ 4  
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สําหรับผูที่อยูในระดับเหนือกวาระดับกลางเล็กนอย  และระดับ 3  สําหรับผูที่อยูในระดับที่ต่ํากวา
ระดับกลางเล็กนอย  จากนั้นจึงพิจารณาระดับ 5  ซ่ึงเปนระดับดีมาก  เสร็จแลวพิจารณาระดับ 2  ซ่ึง
เปนระดับที่ไมนาพอใจ  สุดทายจึงเปนระดับ 6  ซ่ึงเปนระดับที่ดีเยี่ยม  และระดับ 1  ซ่ึงเปนระดับที่
ออนมากที่สุด 
 นอกจากนี้  ฮีตัน  ยังใหแนวคิดประกอบการพิจารณานําไปใชในการสัมภาษณ  คือ 
 การใชหองปฏิบัติการทางภาษา (Using a language laboratory)  ส่ิงที่เปนอุปสรรคอยาง
มากอีประการหนึ่งในการสัมภาษณคือ  เวลา  เพราะการสัมภาษณใชเวลามาก  ฉะนั้นการใช
หองปฏิบัติการทางภาษาจะชวยใหครูสามารถทดสอบนักเรียนไดคร้ังละมากๆไดในระยะเวลาอัน
ส้ัน  และยังไดใหแนวทางในการสรางแบบทดสอบที่ใชในหองปฏิบัติการทางภาษา  ดังนี้ 
 1. คําถามที่เกี่ยวกับส่ิงที่ชอบและไมชอบ (Questions about likes, dislike etc.)  ครู
อาจจะบันทึกคําถามลงในเทป  และควรเวนระยะในแตละขอ  ตัวอยางเชน 

- What’s your hobby? 
- ………………………………………………… 
- Why do you find it interesting? 
- ………………………………………………… 
- What advice would you give to someone about to take up this hobby? 

 2. คําถามและการพูดในสถานการณทางสังคม (Questions and statements in social 
situations)  แบบทดสอบนี้จะวัดความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการตอบคําถามและการพูดใน
สถานการณปกติประจําวัน  เชน  การแสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  การรองทุกข   การขอ
โทษ  เปนตน 
 3. สถานการณส้ันๆ Mini situations) แบบทดสอบชนิดนี้นักเรียนจะไดรับสถานการณ
ในชีวิตจริง  เกี่ยวกับการปฏิบัติตอสถานการณตางๆอยางเหมาะสม  เชน 

- You meet a friend of yours who has just come out of the hospital. What do 
you say? 

- The telephone rings and someone asks to speak to Mr Len Shaw . You’ve 
never heard of him. What do you say? 

- Someone asks you to see a film with him, but you’d rather see it with your 
best friend. What do you say? 
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 4. บทสนทนา (Conversations) คําถามชนิดนี้เกี่ยวกับสถานการณในชีวิตประจําวัน  
เชน  การแนะนําตัว  การถามขอมูล  การบอกทาง  การนัดหมายกับหมอหรือหมอฟน  การจอง   
หองพักในโรงแรม  การจองโตะในภัตตาคาร  เปนตน 
 สุดทาย   ฮีตัน  ไดเสนอแนะการแนวทางการทดสอบการพูดอีกวิธีหนึ่ง  คือ 
 การทดสอบการพูดรวมกับทักษะอื่น Testing speaking with other skills)  ดังไดกลาว
มาแลววา  ทักษะการฟงและการพูดไมสามารถที่จะแยกออกจากกันได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ทดสอบการสนทนาและการสัมภาษณ  นอกจากนี้เรายังสามารถทดสอบการพูดรวมกับทักษะอาน  
เชน  ใหนักเรียนอานบทอานแลวอภิปราย  เปนตน 
 อนึ่ง  ฮีตัน (Heaton 1990 : 117) ไดเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบที่เรียกวาการ
ประเมินผลแบบตอเนื่อง (Continuous assessment) ดังนี้ 
 การประเมินผลแบบตอเนื่อง (Continuous assessment) 
 กิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการประเมินแบบตอเนื่อง ไดแก   
 กิจกรรมการพูดปากเปลา : กิจกรรมโครงงานและการแสดงบทบาทสมมติ (Oral  
activities : projects and role play)  
 ส่ิงที่ครูควรคํานึงก็คือ  ทักษะภาษาบางอยางไมสามารถที่จะวัดดวยวิธีการทดสอบ  
ตามปกติทั่วไป  การประเมินผลแบบตอเนื่อง (Continuous assessment) จะชวยใหครูสามารถวัด
ความสามารถของนักเรียนในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและการปฏิบัติตามสถานการณที่คลาย
กับชีวิตจริง  และเนื่องจากกิจกรรมในการเรียนภาษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาพูดคือกิจกรรมการ 
ส่ือสาร  ดังนั้นแบบทดสอบที่ดีที่สุดสําหรับทักษะพูดก็คือ  การสังเกตการใชภาษาของนักเรียน 
 การสนทนาแบบทันทีทันใดโดยไมมีการเตรียมตัวลวงหนา  ซ่ึงเปนการสื่อสารอยาง
แทจริงจะทําการวัดไดยากมาก  โดยทั่วไปครูมักจะถามคําถามที่นักเรียนรูคําตอบอยูแลว  กลาวโดย
สรุปก็คือ  สถานการณที่ครูทดสอบเปนสถานการณที่ไมจริง  ยังเปนแบบที่ควบคุมอยูมาก  จึงไมใช
สถานการณการทดสอบแบบทันทีทันใด  ดวยเหตุที่การมอบหมายสถานการณการพูดแกนักเรียนมี
ความสําคัญ  ครูจึงควรมอบหมายกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับนักเรียน  เชน  

1. กิจกรรมชองวางของขอมูล (Information gap) ถาครูตองการใหนักเรียนแลกเปลี่ยน 
ขอมูลซ่ึงกันและกันอยางเปนธรรมชาติ ควรใหขอมูลนกัเรียนแตละคนเพียงดานเดียวเพื่อใหกเรียน
ถามขอมูลอีกดานที่เหลือ  ซ่ึงทําไดโดยการจัดกิจกรรมคู  กิจกรรมกลุมเล็กประมาณ 3-4 คน  โดย
ทุกคนจะไดรับขอมูลที่ไมสมบูรณ  แลวใหนักเรยีนสอบถามแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกนั 
 2.  กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role play) นับเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนในการ
ประเมินผลแบบตอเนื่อง  นักเรียนสามารถแสดงบทบาทตาง ๆ ตามขอมูลและสถานการณที่ไดรับ  
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เชน  นักเรียนคนหนึ่งไดรับมอบหมายใหเปนคนซื้อสินคา  และอีกคนหนึ่งแสดงบทบาทเปน
พนักงานขาย  โดยไมใหเวลาในการเตรยีมตัวมากนกั  เพือ่ใหนกัเรียนไดมีโอกาสพูดและใชภาษา
อยางทันทีทันใด  หรือโตตอบสิ่งที่นักเรียนไมคาดฝนลวงหนา 
 ขณะดําเนินกิจกรรมครูควรเดินไปรอบ ๆ หอง  จากกลุมหนึ่งไปอีกกลุมหนึ่งพรอมการ
จดบันทึกซึ่งครูอาจใชบัตรเล็ก ๆ   พยายามอยาแสดงใหนักเรียนเห็นวาครูกําลังประเมินเขาโดยตรง  
ไมตองสังเกตนักเรียนทุกคน  แตติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางตอเนื่องและเปนระบบ  
 อยางไรก็ตาม  การประเมินผลแบบตอเนื่องยังหางไกลจากคุณภาพที่ตองการในการ
ทดสอบนักเรียน  คําพูดเพียง 1-2 คํา  หรือบันทึกยอเพียงสั้นๆบอกขอมูลนักเรียนไดเพียงเล็กนอย
เทานั้น 
 สรุป  การทดสอบการพูดนับเปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งอยางหนึ่งในกระบวนการเรียน
การสอนซึ่งมักจะไมคอยไดรับความสําคัญเทาที่ควร  การทดสอบการพูดตามที่ผูเชี่ยวชาญไดให
แนวทางไวกลาวโดยสรุปคือ  การทดสอบการออกเสียง  การบรรยายภาพ  และการสัมภาษณ  โดย
ไดใหขอเสนอแนะกิจกรรมการทดสอบเพิ่มเติม  เชน  การประเมินผลแบบตอเนื่องโดยใชกิจกรรม
ชองวางของขอมูล  และการแสดงบทบาทสมมติ  อนึ่งการใชเกมรวมดวยในการทดสอบการพูดก็
นับวาเปนเรื่องที่นาพิจารณาเชนกัน (ผูวิจัย) 
 
 ความสัมพันธระหวางทักษะการฟงกับทักษะการพูด 
 ทักษะการฟงกับการพูดนับเปนทักษะที่ไมอาจจะแยกออกจากกันไดโดยเด็ดขาด  
เบิรน (Byrne 1986 : 8-10) กลาววา  การพูดเปนการสื่อสารแบบ  2  ทาง  ระหวางผูพูดและผูฟง  
และเกี่ยวของกันระหวางทักษะการพูดซึ่งเปนทักษะการผลิตภาษา (Productive skill) และทักษะการ
ฟงซ่ึงเปน (Receptive skill)  ทั้งผูพูดและผูฟงตางตองมีปฏิสัมพันธเชิงบวกในการพูดเพื่อการ      
ส่ือสารและการฟงเพื่อรับขอมูล  เพราะปฏิสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟงเปนกระบวนการที่ซับซอน  
ผูพูดสงรหัสในการสื่อสารขอมูลโดยการใชภาษาที่เหมาะสม  ขณะเดียวกันผูฟงก็ตองถอดรหัสหรือ
แปลความหมายขอมูล  ขอดีของลักษณะการพูดโดยทั่วไปก็คือ  รายละเอียดของขอมูลในการพูด
มักจะมีมากมายเกินความตองการของผูฟง   ทั้งนี้ก็ เพื่อที่จะสื่อความใหผูฟงเขาใจนั่นเอง  
นอกจากนั้นผูฟงยังมีตัวชวยในการฟงไดแก  จังหวะ  และสัมผัสทางฉันทลักษณ  เชน  การเนนเสยีง
หนักในคํา  และการออกเสียงสูงต่ําในประโยค  ซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งในการสื่อความหมายใน
การพูด  เชนเดียวกันกับการเคลื่อนไหวทางรางกายและการแสดงออกทางสีหนาทาทาง 
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 แมวาสถานการณในชั้นเรียนจะมีขอจํากัดในเรื่องเวลา  ใหจําเปนตองพัฒนาทักษะใด
ทักษะหนึ่งในแตละบทเรียนก็ตาม  ครูจะตองไมลืมขอเท็จจริงที่วา  การพูดเปนการสื่อสารแบบ 2 
ทางระหวางผูพูดกับผูฟง 
 
 การสอนทักษะฟง-พูด 
 ในการพัฒนาทักษะการฟง-พูดของนักเรียนนั้นผูสอนตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เชน  
สภาพจิตใจ  ความตั้งใจ  ความแตกตางของรูปแบบการเรียนรูของนักเรียน  นอกจากนั้นอาจมี
ปญหาเพราะสารที่ส่ือ  ตัวผูส่ือสารที่มีลีลาภาษาที่แตกตางกันไป  ซ่ึงครูอาจใชแนวทางในการ
แกปญหาและพัฒนาทักษะการฟง-พูดไดดังนี้ (Yagang 1994 : 190-195)  
 1. ดานสารที่ส่ือ  

1.1 เลือกเนื้อหาการฟงตามระดับของนักเรียน 
1.2 ออกแบบแบบฝกหัดที่เนนภาระงาน (task) ที่ใหนักเรียนกระทําดวยความสนใจ 

และสามารถเรียนรูทักษะการฟงโดยไมรูตัว  เชน  การวาดภาพ  เขียนแผนภูมิ  บันทึกขอมูล เปนตน 
      1.3 ใหนักเรียนไดฝกกับขอมูลท่ีหลากหลาย  เชน  การฟงคําบรรยาย  ฟงวิทยุ  
ภาพยนตร  ละครโทรทัศน  ประกาศ  บทสนทนา สัมภาษณ  เร่ืองเลา  เพลง  และอื่น ๆ  
      1.4 ใชส่ือประกอบการฟง  เชน  ภาพแผนภูมิ  เพื่อชวยในการเดาและจินตนาการได
ดียิ่งขึ้น 
 2. ดานผูพูด 
      2.1 ฝกเรื่องเสียง  เชน  การออกเสียงคําที่เชื่อมตอกัน  หรือการละเสียงบางเสียงใน
ขณะที่สนทนาตามธรรมชาติ 
      2.2 ใหนักเรียนตระหนักในความแตกตางของสําเนียงของเจาของภาษา  เชน  
สําเนียงของชาวอังกฤษ  ชาวอเมริกัน  เปนตน 
      2.3 เลือกเนื้อหาสั้น ๆ งาย ๆ ที่ไมใชคําฟุมเฟอยมากนักสําหรับในระดับตน  สวน
ในระดับที่สูงขึ้นใชเนื้อหาที่ใชในชีวิตจริง 
 3. ดานผูฟง 
      3.1 ใหความรูพื้นฐานแกนักเรียน  เชน  ประโยคที่ซับซอนหรือประโยคที่ใชใน
ภาษาพูด   
      3.2 พยายามใหขอมูลยอนกลับ  เพื่อใหการทํากิจกรรมเปนไปตามวัตถุประสงค 
      3.3 พัฒนาทักษะการฟงดวยการฝกการเดาความ  ฟงเพื่อจับในความสําคัญ  ตีความ  
โดยการกําหนดภาระงานและแบบฝกหัดที่เนนความแตกตางกันหลายระดับ 
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 ดวงเดือน  แสงชัย  (2533 : 12 ) กลาววาทักษะฟงเปนทักษะที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปสู
ทักษะอื่นตอไป  คือ  การพูด  การอาน  และการเขียน  และกลาวเพิ่มเติมวา  การฟงแยกออกเปน  2  
ระดับ  คือ   
 1. ระดับเริ่มตน  จะเนนไปในการฟงเสียง  ใหนักเรียนจําเสียงได  และสามารถออก
เสียงไดถูกตอง  ใหรูจักสังเกตและจําแนกไดวาเสียงตางๆมีความแตกตางกันอยางไร   
 2. ระดับที่ 2  เปนระดับการฟงประโยคและเรื่องราวเพื่อความเขาใจ  การฝกทักษะการ
ฟงจึงประกอบไปดวยการฟง  เสียง  พยางค  คําศัพท  ประโยค  การสนทนาและการฟงเรื่องราวได
เขาใจเปนขั้นสุดทาย 
 สําหรับการสอนทักษะการพูดนั้น  ดังเปนที่ทราบแลววา  เปนทักษะที่ควบคูกับทักษะ
การฟงอยางแยกกันไมออก  ดวงเดือน  แสงชัย  (2533 : 22) กลาวไววา  การสอนพูดนั้นจะแทรกปน
ไปกับการสอนฟง  เปนทักษะที่จะฝกควบคูกันไปกับการฟงเสมอ  การพูดเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การสื่อสารยิ่งกวาการอานและการเขียน 
 สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2530 : 1-2)  ไดกลาวถึงทักษะฟง-พูดไววา  ทักษะฟง-พูด
เปนทักษะที่แสดงออกทางคําพูด (Speech skills)  และในการฝกทักษะฟงนั้น  จะตองเริ่มจาก
สามารถจําแนกเสียงได  ไปจนถึงฟงขอความในระดับความเร็วปกติของเจาของภาษาไดเขาใจ  การ
ฝกทักษะพูดจะตองออกเสียง  วลี  และประโยคใหถูกตองไปจนถึง  สนทนาโตตอบ  ดวยสําเนียง
และจังหวะที่เจาของภาษาพอฟงและเขาใจได 
 
 กิจกรรมการสอนทักษะฟง-พูด 
 เบิรน (Byrne 1986 : 16-137) ไดใหแนวทางในการสอนฟง-พูดไวพอสรุปไดดังนี้ 
                    กิจกรรมการฟงเพื่อความเขาใจ (Listening  comprehension) 
                   1. การฝกฟง (Ear - training) เปนการฝกการจําแนกเสียงที่แตกตาง  เสียงเนนหนักใน
คํา  เสียงสูงต่ําในประโยค  จะทําใหนาสนใจยิ่งขึ้นถานําเสนอโดยเกม  เชน  การแขงขันเปนทีม 
                   2. กิจกรรมเกม (Game-like  activities) เชน  ‘Simon says’ และ ‘Bingo’ เปนตน  
นับเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสอนวิธีหนึ่ง 
                   3. การปฏิบัติตามคําสั่ง (Instructions) เชน  กิจกรรมการเขียนภาพตามคําบอก  การเติม
ภาพหรือแผนที่ใหสมบูรณ  การเดินทางตามแผนที่ตามคําส่ัง เปนตน 
                   4. กิจกรรมการเติมขอมูล (Completion-type activities) กิจกรรมนี้นักเรียนจะไดรับ
เร่ืองราว  ขอความ  หรือเพลง  ที่ไมสมบูรณ  นักเรียนตองเติมใหสมบูรณโดยรับขอมูลจากการฟง 
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                   5. การหาขอผิดพลาดหรือขอโตแยง (Identifying mistakes or contradiction) เชนการ
ฟงคําบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของ  บุคคล  สถานที่  แลวจดบันทึกขอผิดพลาด 
                  6. การหาความแตกตาง (Finding differences) ใหนักเรียนฟงเรื่องราวหรือเหตุการณ  2  
เหตุการณ  แลวหาความแตกตาง 
                   7. การแกปญหา (Problem solving) เชน  ใหนักเรียนดูภาพคน  3-4  คน  หรือสถานที่  
และเหตุการณตางๆ  แลวฟงคําอธิบาย  ส่ิงที่นักเรียนตองทําก็คือ  เลือกขอความใหตรงกับที่ไดฟง 
                   8. การยอขอมูล (Extracting information) กิจกรรมนี้คลายกับกิจกรรมที่ 7  เชน  ให  
นักเรียนฟงประกาศจากวิทยุ  แลวบันทึกใจความสําคัญ  หรือถาระดับต่ําก็ใหเรียงลําดับเหตุการณ 
เปนตน 
                   นอกจากนี้  เบิรน  ยังเสนอกิจกรรมในการเราความสนใจไปสูกิจกรรมอื่นๆ  เชน 
                   1. การฟงแบบตอภาพ (Jigsaw listening) เชน  การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหฟงเรื่องที่แตกตางกัน 
                   2. บทสนทนาที่คลุมเครือ (Ambiguous conversation) ใหนักเรียนฟงบทสนทนาสั้นๆที่
ตัดตอนมา  นักเรียนตองหาคําตอบใหไดวา  ผูพูดเปนใคร  อยูที่ไหน  กําลังพูดถึงอะไร  และจะเกิด
อะไรขึ้นตอไป  กิจกรรมดังกลาวจะนําไปสูการอภิปรายตอไป 
                   3. การตัดสินใจ (Decision - making) ในกิจกรรมนี้  นักเรียนจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
เมือง  แนะนําสถานที่ที่นาสนใจ  ความสะดวกสบาย  ในรูปของการสนทนา  หรือการพูด  ให
นักเรียนวางแผนการเดินทางไปยังเมืองดังกลาว  เชนการตัดสินใจในเรื่องสถานที่  กิจกรรมที่ทํา  
เปนตน 
                   4. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading activities) ใหนักเรียนไดฟงเรื่องยอกอนที่จะให
นักเรียนอาน 
                   5. กิจกรรมกอนการเขียน (Pre-writing activities) อาจจะทําเปนเกมการสื่อสารคลาย
กับการบรรยายแลววาดภาพ 
                   นอกจากนี้ เบิรน  ยังไดเสนอแนะกิจกรรมแบบมีปฏิสัมพันธ  ดังนี้ 
                   1. กิจกรรมการอภิปราย (Discussion – type activities) เชน  ใหนักเรียนวางแผน
ปรับปรุงส่ิงแวดลอมในเมือง  วางแผนแกปญหาการจราจร  เปนตน 
                   2. การฟงเพื่อทํานายเหตุการณ (Predictive listening) กิจกรรมนี้ใหนักเรียนฟงการอาน
ออกเสียงขอความ  เชน  บทสนทนาทีละประโยค  แลวใหนักเรียนตีความในประโยค  แลวทํานาย
วาอะไรจะเกิดขึ้นตอมา 
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 3. เกมการสื่อสาร (Communicative games) มีเกมมากมายที่สงเสริมทักษะการฟง  เชน  
เกมวาดภาพตามคําบรรยาย  เปนตน 
 4. การสัมภาษณ (Interviews) ครูอาจมอบหมายใหนักเรียนสรางแบบสอบถาม  หรือ
แบบสํารวจ  เพื่อทําการสัมภาษณ  หรือสํารวจเพื่อนในชั้นเรียนหรือบุคคลนอกชั้นเรียน 
 สําหรับกิจกรรมการสอนพูด  นอกจากกิจกรรม  3Ps  อันประกอบดวย  Presentation,  
Practice  และ  Production  แลว  เบิรน  ยังไดเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนพูดไว
หลากหลายแนวทาง  เชน 
 เกม (Games) ซ่ึง เบิรน ไดแบงออกเปน 
 1. เกมที่เนนความถูกตอง (Accuracy – focused games)  
 2. เกมที่เนนความคลองแคลว (Fluency – focused games) 
 3. บอรดเกม (Board games) 

การแสดงละคร (Drama) การแสดงละครซึ่งจะนําไปสูการพูดอยางเปนธรรมชาติ
ประกอบดวย 
 1. ละครใบ (Mime) คือการแสดงลีลา  ทาทางโดยไมตองใชคําพูด 

2. บทบาทสมมติ (Role-play) เปนการแสดงที่ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธโดยจิตนาการบท 
บาทตามสถานการณที่ไดรับ 

3. การแสดงเลียนแบบ (Simulation) กิจกรรมนี้คลายกับกิจกรรมบทบาทสมมติ  เปน
การเลียนแบบสถานการณจริง  รวมทั้งการอภิปรายกลุม  เชน  นักเรียนไดรับบทบาท  ภารงาน  หรือ
ปญหาใหแก  หรือคําส่ังใหปฏิบัติตาม  เชน  ใหอภิปรายระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับการขึ้น
เงินเดือนพนักงานในโรงงาน  เปนตน 

ทักษะการบูรณาการ (Integrated skills) เบิรน กลาววา  ถึงแมแนวโนมในการสอน
ภาษาในชั้นเรียนจะเนนทักษะใดทักษะหนึ่งในแตละครั้งหรือแตละบทเรียน  แตทักษะการฟง-พูดก็
มักจะไดรับความสําคัญเปนพิเศษกอนการอานและการเขียนเสมอ  ซ่ึงบางครั้งก็สะทอนความ
ตองการของผูเรียน  แตอันที่จริงเปนความสะดวกของวิธีสอนมากกวาความจําเปน  หรืออาจจะเปน
เพราะในตําราเรียนโดยทั่วไปในแตละบทไดเรียงทักษะฟง-พูดมากอนแลวตามดวยการอานและการ
เขียนตามลําดับ  ซ่ึงในชีวิตจริงเราก็ไมไดใชภาษาตามลําดับดังกลาว  ดวยเหตุผลดังกลาว  การฝก
ทักษะฟง-พูดแบบบูรณาการจึงมีความสําคัญ  เบิรนไดเสนอแนะกิจกรรมแบบบูรณาการดังนี้  คือ 

1. กิจกรรมแบบสอบถาม (Questionnaires) ใหนักเรียนรวมกันสรางแบบสอบถามเปน
คู(เปนการฝกทักษะพูดแลวเขียน) แลวแยกกันไปสัมภาษณ  ทําใหไดฝกพูด  ฟง  และเขียน  รวมทั้ง
ทักษะอานดวย 
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2. กิจกรรมการตั้งคําถาม (Quizzes) โดยนักเรียนรวมมือกันสรางคําถามเปนคูๆหรือ
เปนกลุม  ซ่ึงจะไดฝกทักษะพูดและเขียน  คําถามประเภทนี้คลายๆกับ Questionnaires แตคําถาม 
Quizzes มักจะเปนคําถามที่ตองการคําตอบที่เปนขอเท็จจริง  เชน  What’s the capital of Turkey? 
What language do they speak in Egypt? What’s the longest river in the world?  สวนคําถามแบบ
questionnaires มักจะเปนคําถามเกี่ยวกับหัวขอใดหัวขอหนึ่ง  และตองการคําตอบเพียง Yes / No  
หรือคําตอบเพียงคํากริยาวิเศษณ เชน  Never, Always, Sometimes, Often etc. เปนตน  หลังจากนั้น
คําถาม Quizzes จะถูกสงไปยังคูอ่ืนหรือกลุมอื่น  ซ่ึงจะไดฝกทักษะอาน  พูด  และเขียน  สุดทาย   
คําถามจะถูกสงกลับมายังผูเขียนซึ่งจะไดฝกทักษะอานและพูดอีกครั้ง 

3. กิจกรรมการบรรยายและบันทึก (Describe and note) กิจกรรมนี้คลายกับเกม 
Describe and draw เร่ิมดวยนักเรียนคนหนึ่งพูดบรรยาย  และอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเขียนตาม    
คําบรรยาย  ขณะทํากิจกรรมอาจมีการถามขอมูลเพิ่มเติม  ซ่ึงไดฝกทักษะการฟง  การพูด  และการ
เขียน 

4. กิจกรรมการวาดภาพ (Draw the picture) นักเรียนรวมกันสรางคําสั่งเปนคูหรือเปน
กลุมสําหรับใหวาดตามรูปภาพหรือแผนที่  รายละเอียดการอภิปรายนําไปสูการเขียน  คําส่ังเหลานี้
จะถูกสงไปยังเพื่อนๆ  ซ่ึงจะตองอาน  พูดและวาดภาพตามคําสั่ง  และเมื่อนําภาพตนฉบับมา  
เปรียบเทียบกันก็จะนําไปสูการพูดเพิ่มมากขึ้น 

5. กิจกรรม “คุณจําไดมากแคไหน”  (How much can you remember?) ใหนักเรียน
ทํางานเปนกลุม  ใหดูภาพประมาณ 1-2  นาทีแลวคว่ําภาพลงแลวใหนักเรียนเขียนสิ่งที่จําได  แลว
เปรียบเทียบกับของเพื่อน  หลังจากนั้นจึงหงายภาพขึ้น 

6. กิจกรรมการแตงเรื่อง (Stories) มี  2  แบบ  คือ 
     6.1 นักเรียนทํางานเปนกลุม  แตงเรื่องขึ้น  1  เรื่อง (บทละครหรือบทภาพยนตร) 
แลวแลกเปลี่ยนกับกลุมอ่ืน  แลวแสดงบทบาทสมมติตามบทที่ไดรับ 
     6.2 นักเรียนทํางานเปนกลุม  สรางเรื่องสั้น  2  เรื่อง  ความยาว  4-5  บรรทัด  แลว
หลอมรวมกันเปนเรื่องเดียว  แลวแลกกับกลุมอ่ืนเพื่อใหทําเปน  2  เร่ืองตามเดิม 

รอส (Rost 1991 : 7-8) ไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาควาสามารถในการฟง-พูด
แกนักเรียนไวดังตอไปนี้  คือ 

1. พยายามพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  พูดกับนักเรียนทั้งชั้นไมใชพูดแตกับนักเรียนที่
พูดภาษาอังกฤษเกงเทานั้น  พยายามใหนักเรียนตระหนักในความจําเปนของภาษาอังกฤษ  พยายาม
ทําความรูจักนักเรียนดวยการพูดคุยโดยใชภาษาอังกฤษ 
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2. พยายามทําใหภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําหอง  ใหโอกาสนักเรียนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใชภาษาอังกฤษ  แนะนําการสรางความเขาใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช
ภาษาอังกฤษ 

3. แนะนํานักเรียนใหรูจักกับเจาของภาษา  โดยการนําเจาของภาษาเขาหองเรียน  
อาจจะเปนเจาของภาษาตัวจริงหรือจากเทปหรือวิดีโอ  ช้ีใหเห็นความแตกตางของผูคนและ
สถานการณ  และสงเสริมใหนักเรียนฟงเพื่อทําความเขาใจในสิ่งที่มีประโยชนและสําคัญตอตัวเขา 

4. สงเสริมใหนักเรียนมีอิสระในการแสวงหาโอกาสในการฟงนอกชั้นเรียน  แนะนํา
การใชส่ือวิทยุและโทรทัศน  วิดีโอ  จัดตั้งศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

นูแนน (Nunan 1995 : 59-63) กลาววากิจกรรมคือส่ิงที่ครูกําหนดไวในแผนวานักเรียน
จะตองทําอะไร  เขาไดเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนไว  3  แบบ  คือ 

1. ความสมจริง (Authenticity) กิจกรรมที่ครูตองการใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติใน
หองเรียน  ตองสอดคลองปฏิสัมพันธกับการสื่อสารที่แทจริงนอกหองเรียน 

2. ทักษะการรับและสงขอมูล (Skill getting and skill using) กิจกรรมนี้เกี่ยวของกบัการ
ฝกแบบควบคุม (Controlled practice) ซ่ึงนักเรียนจะไดฝกโครงสรางของหนวยเสียงและไวยากรณ  
และกิจกรรมการถายโอน  ซ่ึงผูเรียนตองประยุกตความรูทางภาษาศาสตรที่ไดรับมาชวยในการทํา
ความเขาใจและใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 

3. ความถูกตองและคลองแคลว (Accuracy and fluency) กิจกรรมนี้  มุงพัฒนาความ 
ถูกตองและความคลองแคลวของผูเรียน  บรัมฟต (Brumfit 1984 : 51, อางถึงใน นูแนน (Nunan  
1995 : 63) กลาววา  ความถูกตองและความคลองแคลวไมใชส่ิงที่ตรงขามกันหากแตเปนสิ่งเสริมกัน
และกัน 

คลารก (Clark 1987 : 238-239, อางถึงใน  นูแนน Nunan 1995 : 67) ไดเสนอกิจกรรม
เพื่อการสื่อสารไว  7  ชนิด  โดยไดใหขอเสนอแนะวาครูควรทําใหนักเรียนสามารถทําส่ิงตอไปนี้ 

1. แกปญหารวมกับผูอ่ืนผานปฏิสัมพันธทางสังคม  เชน  การซื้อสินคาและบริการ  
และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่จําเปนผานการสนทนา  การโตตอบทางจดหมาย  การนัดหมายและ
ทําการตัดสินใจรวมกับผูอ่ืน 

2. สรางและรักษาความสัมพันธและอภิปรายเกี่ยวกับความสนใจผานการแลกเปลี่ยน
ขอมูล  ความคิดเห็น  เจตคติ  ความรูสึก  ประสบการณและแผนงาน 

3. คนหาขอมูลเฉพาะตามเปาหมายที่กําหนดให  เชนใหหาวิธีเดินทางที่ถูกที่สุดจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
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4. ฟงหรืออานขอมูลแลวจัดการกับขอมูลและใชขอมูลทางใดทางหนึ่ง  เชน อานขาว
แลวอภิปราย  อานบทความแลวสรุป  ฟงคําบรรยายแลวจดบันทึก  เปนตน 

5. ใหขอมูลโดยการพูดหรือการเขียนเกี่ยวกับประสบการณสวนตัว  เชน  กลาวสุนทร
พจน  เขียนรายงาน  เขียนบันทึกประจําวัน  บันทึกคําอธิบายขั้นตอนการทํางานบางอยาง  หรือการ
กรอกแบบฟอรม  เปนตน 

6. ฟงหรืออานเรื่อง  โคลงกลอน  สารคดี  และโตตอบเปนการสวนตัวทางใดทางหนึ่ง  
เชน  อานเรื่องแลวอภิปราย 

7. คิดสรางสื่อในจินตนาการสําหรับผูเรียนบางสวนเปนการเฉพาะ 
นอกจากนี้  แพทติสัน (Pattison  1987, อางถึงใน นูแนน (Nunan 1995 : 68) ไดให    

รูปแบบในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไวดังนี้  คือ 
1. การถามและการตอบ (Questions and answers) เปนกิจกรรมที่มีพื้นฐานมาจาก      

กิจกรรมชองวางระหวางขอมูล (Information gap) โดยใหนักเรียนเลือกหัวขอเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว
และเปนความลับจากรายการซึ่งสอดคลองกับตารางที่ใหไว  เชน  ตําแหนงที่อยูของบุคคลหรือ    
ส่ิงของ  เปาหมายก็คือ  เพื่อใหนักเรียนคนหาความลับที่เพื่อนเลือกไว 

2. การสนทนาและการแสดงบทบาทสมมติ (Dialogues and role-plays) กิจกรรมนี้
อาจจะมีสคริพทหรือใหคิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีทั้งหมด  อยางไรก็ตาม  ถานักเรียนไดรับหัวขอที่จะ
พูด  และมีเปาหมายที่ชัดเจนในการแสดงบทบาทสมมติ  เขาจะมีสวนรวมดวยความเต็มใจและ
เรียนรูไดดีกวาการบอกใหเขาพูดตามบทสนทนาที่กําหนดใหเปนคูๆ 

3. กิจกรรมการจับคู (Matching activities) กิจกรรมการจับคูในที่นี้คือ  ภารงานที่ให    
ผูเรียนจําแนกหัวขอที่เปนคูกัน  หรือการเติมคูหรือชุดใหสมบูรณ  เชน  กิจกรรม  ‘Bingo’,  ‘Happy 
families’ และ  ‘Split dialogues’ 

4. กิจกรรมกลยุทธในการสื่อสาร (Communication strategies) กิจกรรมนี้ออกแบบมา
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนฝกกลยุทธในการสื่อสาร  เชน  Paraphrasing,  Borrowing or inventing 
words,  Using gesture,  Asking for feedback,  Simplifying  เปนตน 

5. กิจกรรมการใชภาพ (Pictures and picture stories) ครูสามารถใชภาพทํากิจกรรมเพื่อ
การสื่อสารไดหลายอยาง  เชน  ใหหาจุดที่แตกตาง  ทดสอบความจํา  เรียงลําดับภาพเพื่อเลาเรื่อง  
เปนตน 

6. กิจกรรมทายปญหาและปริศนา (Puzzles and problems) มีปญหาและปริศนาชนิด
ตางๆมากมายที่สามารถใชทํากิจกรรมเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมนี้ฝกใหนักเรียนเดาคําตอบ  หรือคิด
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หาคําตอบโดยใชความรูและประสบการณสวนตัว   การใชจินตนาการ   และการทดสอบ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

7. การอภิปรายและการตัดสินใจ (Discussions and decisions) กิจกรรมนี้ตองการให 
นักเรียนรวบรวมและแบงปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  เชน  ใหตัดสินใจเลือกส่ิงของที่จําเปนจาก 
รายการที่ใหไวเพื่อนําไปใชในเกาะราง  เปนตน 

ครอส (Cross 1991 : 282-294)  ไดนําเสนอกิจกรรมการพัฒนาทักษะฟง-พูดดังนี้ 
1. การอภิปรายและการโตวาที  กิจกรรมนี้อาจใชเหตุการณตาง  ๆ ที่เกิดขึ้นในทองถ่ิน  

เชน  ขาวจากหนังสือพิมพ  หรือประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและนักเรียนมีสวนเกี่ยวของ 
    1.1 การอภิปรายกลุมยอย  กิจกรรมนี้จะทําใหนักเรียนแตละคนมีโอกาสเสนอความ

คิดเห็นซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาการใชภาษาในการปฏิสัมพันธจริง ๆ ที่เปนธรรมชาติ 
    1.2 กิจกรรมโครงงาน  ใหนักเรียนนําเสนอโครงงานในหัวขอเรื่องที่แตละคนสนใจ

ประกอบกับสื่อและอุปกรณตาง ๆ เชน  ภาพ  แผนภูมิ  แผนพับ  เทปบันทึกเสียง  เปนตน 
     1.3 การพูดสุนทรพจน  โดยกําหนดหัวขอเร่ืองตามความสนใจของนักเรียน  โดยให

นักเรียนไดมีเวลาเตรียมตัวนอกเวลาเรียน 
1. กิจกรรมการแสดงละครและการแสดงบทบาทสมมติ  ซ่ึงมีรูปแบบตางๆ  เชน 

      2.1 การแสดงบทบาทสมมติแบบกําหนดบทให  เปนรูปแบบที่นักเรียนไดรับบท 
พูดซึ่งนักเรียนจะตองสรางประโยคโดยใชโครงสรางและศัพทตามบทที่ไดรับ 
      2.2 การแสดงบทบาทสมมติแบบอิสระ  ซ่ึงจะมีความยากกวาแบบที่กําหนดบทให 
 3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือกิจกรรมชองวางของขอมูล  เปนกิจกรรม
เชนเดียวกับการสื่อสารในชีวิตจริง  โดยทั่วไปมักจะกําหนดขอมูลให 2 ชุด  ใหนักเรียนแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับคูของตน 
 นอกจากนี้ ครอส ยังไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนทักษะฟง-พูดเพิ่มเติม  ไดแก   
 การปฏิสัมพันธกับเจาของภาษา (Class Visitor)  เปนการสรางโอกาสใหนักเรียนได
คุนเคยกับเสียงและสําเนียงของเจาของภาษา หากไดเชิญเจาของภาษามารวมกิจกรรมการเรียนการ
สอนจะทําใหเกิดการใชภาษาในสถานการณจริง  

สรุป  การสอนการฟง-พูดอันเปนทักษะที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งในการสื่อสาร  เปน
ทักษะที่เกี่ยวของสัมพันธกันอยางแยกกันไมออก  และเปนการสื่อสารแบบ  2  ทาง  คือการรับสาร
และการสงสาร  ซ่ึงในการสื่อสารจําเปนตองใชส่ือหลายทาง  ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
ตลอดจนสัญลักษณ  รูปภาพ  รูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมตางๆ  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดใหแนวทาง 
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การสอนการฟง-พูดไวหลากหลายแบบ  เชน  วิธีสอนแบบ  3Ps  ของเบิรน  กิจกรรม
การสอนฟง-พูดแบบตางๆ  เชน  การจําแนกเสียง  การปฏิบัติตามคําส่ัง  การเติมขอมูล  การยอ
ขอมูล  การอภิปราย  การสนทนา  การสัมภาษณ  เกม  การแสดงละคร  การแสดงบทบาทสมมติ 
และการบูรณาการ  เปนตน 
 
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการฟง-พูดในระดับมัธยมศึกษา 

หลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช  2539 เปนหลักสูตรที่เนนระดับความสามารถทาง
ภาษาของผูเรียนจะทําใหผูเรียนสามารถศึกษาไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  แนวการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  จัดตอเนื่องจากระดับประถมศึกษา  มุงใหผูเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น  เพื่อการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  และการเขาสูสังคมโลกใน
อนาคต  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยมุงใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
กันเปนภาษาอังกฤษ 

 
วัตถุประสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาซึ่งเปนการเรียน

ภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานพื้นฐานตอนกลาง  และระดับมาตรฐานพื้นฐานตอนปลาย  มีดังนี้ 
1. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสม 

กับวัฒนธรรม 
2. เพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางเพียงพอที่จะใชประโยชน

ในการศึกษาตอในระดับสูงหรือการประกอบอาชีพ 
3. เพื่อใหมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ทั้งดานการฟง  พูด  อาน  และเขียน  เพื่อใช

ในการสื่อสารและการแสวงหาความรู 
4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ  เห็นประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษใน

การแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ 
5.  เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมของชนชาติที่พูด

ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 
6. เพื่อพัฒนาใหมีความรูความเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ  

ประชาคมโลก  และพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไป
ยงัสังคมโลกไดอยางสรางสรรค 
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โครงสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
โครงสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  ประกอบดวยภาษาอังกฤษ

ระดับกลาง (Intermediate Level)  ซ่ึงจัดใหสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่  1-3  และภาษาอังกฤษ
ระดับปลาย (Advanced Level)  ซ่ึงจัดใหสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่  4-6  ภาษาอังกฤษทั้ง  2  
ระดับแบงเปน  2  กลุมคือ 

1. ภาษาอังกฤษมาตรฐานพื้นฐาน (Fundamental  English)  ในระดับมัธยมศึกษามี
ทั้งหมด  12  รายวิชา  ไดแก  ภาษาอังกฤษหลัก  5-16  ซ่ึงเปนวิชาที่กําหนดใหเรียนติดตอกันตลอด
แนวใชเวลาเรียน  4  คาบตอสัปดาห 

2. ภาษาอังกฤษแบบเขม (English for English Concentration)  เปนวิชาเลือกเสรี  
แบงเปน  2  กลุม  คือ  กลุมพัฒนาความสามารถทางภาษา (English Language Improvement) และ
กลุมพัฒนาประสบการณภาษาอังกฤษ (English from Independent)  ใชเวลาเรียน  2  คาบตอสัปดาห 

สําหรับวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (English Listening Speaking)  จัดอยูในกลุมพัฒนา
ความสามารถทางภาษา  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

 
วัตถุประสงควิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด   
เพื่อใหสามารถสื่อสารดานการฟง-พูด  จากสิ่งที่อาน  ฟง  และพบเห็นจากขาวสาร  

ขอมูล  และสถานการณตางๆ  ฝกการตั้งคําถาม  การสนทนาโตตอบ  และแสดงความคิดเห็นโดย
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางเหมาะสม 

 
การใชเพลงในการสอนทักษะฟง-พูด 

 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันนี้ แมวาจะมีส่ืออุปกรณการเรียนการสอนที่
ทันสมัย   เชน ภาพยนตร  โทรทัศน  วิทยุ  อินเตอรเน็ต  CD-ROM  VCD  วีดีทัศน และแถบเสียง  
เขามาชวยทําใหเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็ตาม  ผลการเรียนการสอนก็ยังไมไดรับ
ความสําเร็จอยางเปนที่นาพอใจเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการฟง-พูด  เหตุผลในการนํา
เพลงมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน จึงนาจะเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยเสริมแรงจูงใจ เพิ่ม
บรรยากาศการเรียนรูที่ เปดใจและความรูสึกที่ผอนคลายแกผูเรียนมากยิ่งขึ้น  ทั้งยังเปนการ
ตอบสนองความตองการตามธรรมชาติของผูเรียน และสอดคลองกับหลักการทํางานใหไดรับ
ความสําเร็จตาม        คําสอนในพระพุทธศาสนา เร่ืองอิทธิบาทสี่ ขอ ฉันทะ  นั่นคือ การสรางความ
พึงพอใจแกผูเรียนเปนเบื้องแรกในการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู อีกทั้งยังเปนการนําส่ือเอกสาร
จริง (Authentic Material) ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันมาใชประโยชนในการเรียนการสอนอีกดวย 
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 อนึ่ ง  เปนการยากสําหรับนักเรียนที่จะฝกทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน  การใชเพลงในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหนักเรยีนได
มีโอกาสใกลชิดกับภาษา กลาแสดงออก และมีโอกาสฝกฝนมากยิ่งขึ้น 
 เอฟเวอรเรต (Everette 1995)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการนําเพลงมาใชในชั้นเรียน กลาว
วา  เพลงเปนส่ือการสอนภาษาที่สองไดอยางดี เพลงสามารถนํามาจัดกิจกรรมในชั้นเรียนไดอยาง
หลากหลาย 
 ฮอรเนอร  (Horner 1997 : 33-39)  ไดเขียนบทความเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนโดยใช
เพลงวา  เพลงสามารถเปนสื่อในการบูรณาการดานภาษาไดเปนอยางดี เพลงสามารถเปนตัวนําที่จะ
ทําใหเกิดกิจกรรมอื่น ๆ ทางภาษา เชน การแสดงบทบาทสมมติ  การอภิปราย  การเขียนเรียงความ  
เพลงใหความสนุกสนานและเปนเครื่องกระตุนในการใชภาษา และทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน
ไดอยางดีเยี่ยม 
 คาเกอร (Cakir : 2000)ไดทําการวิจัยพบวาเพลงมีสวนชวยในการสอนภาษาใหกับเด็ก
เล็ก ๆ ไดอยางมาก  เด็กพัฒนาการการใชภาษาโดยเรียนภาษาผานเพลง  เด็กเกิดความสนุกสนาน 
และเพลงยังเปนสื่อที่วิเศษที่สุด 
 กลาวโดยสรุป  สําหรับความสําคัญของการนําเพลงมาใชในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนั้น  อาจกลาวไดวา  เพลงนั้นเหมาะในการนํามาจัดกิจกรรมการเรียนภาษา  เพราะเปน
ส่ือการสอนภาษาที่ดี  และสามารถจัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย  ใชไดกับนักเรียนทุกเพศ  ทุกวัย  
และทุกระดับชั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 

 ความหมายของเพลง 
 กลาวถึงความหมายของเพลง  มีหนังสือหลายเลมใหความหมายไวดังนี้ 
 Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1997 : 1133)ไดใหความหมายของเพลงไว
วา ทํานองดนตรีพรอมเนื้อรอง สําหรับใชรอง เชน เพลงสากล  เพลงลูกทุง หรือเพลงพื้นบาน 
 The New Junior World Encyclopedia (1977 : Vol. 18 : 1482)  ไดใหความหมาย
ของเพลงไววา  เพลงเปนรูปแบบเกาแกที่สุดของดนตรี    เพลงแรกเริ่มเรียบเรียงขึ้นเพื่อใชใน       
พิธีกรรมทางศาสนา    ซ่ึงดลบันดาลใจใหเกิดการรองเพลง 
 Academic American Encyclopedia (1981 : Vol. 18 : 64) ไดใหความหมายของเพลง
ไววา  การเปลงเสียงผานลําคอเพื่อใหไดเสียงที่ไพเราะ  ใชในสังคม  ศาสนา  และศิลป  ใน
วัฒนธรรมตะวันตก 
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 The Penguin Dictionary of Music by Arthur Jacobs  (1996 : 412)ไดใหความหมาย
ของเพลงไววา  หมายถึง  เนื้อรองส้ันๆทุกชนิด  ซ่ึงมักใชสําหรับการแสดง  และในเลมเดียวกันนี้ได
ใหความหมายของคําวา Ballad ไววา  หมายถึง  เพลงเกาที่เลาขานเรื่องราว  โดยปกติมักจะเปนเพลง
พื้นบาน 

 ประโยชนของการใชเพลงประกอบการเรียนการสอน 
 เพลงนับวามีประโยชนอยางมากมายไมเฉพาะแตการนํามาจัดกิจกรรมในการสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาเทานั้น  แมในชีวิตประจําวันของผูคน  เพลงก็ยังมีบทบาทสําคัญในการสราง
ความบันเทิงเพื่อการพักผอนหยอนใจ  เสริมสรางอารมณใหแจมใส สุนทรียและและมีสุข  พรอมทั้ง
สงเสริมใหเกิดจินตนาการและความคิดสรางสรรค   

 นอกจากนี้ยังมีผูกลาวสนับสนุนถึงประโยชนของเพลงไวมากมาย  เชน 
วิลสัน(Wilson 1974 : 5-7) ไดกลาวสนับสนุนประโยชนของเพลงไว  ดังนี้ 
1.  นําเสนอโครงสรางไวยากรณใหม ๆ  ไมควรใหนักเรียนฟงเพลง กอนที่นักเรียนจะ 

ไดเรียนรูโครงสราง หลังจากอธิบายโครงสรางแลวจึงใหนักเรียนไดฟงตัวอยางการใชในเพลง 
 2.  ใชในการฝกทักษะ  เพลงสามารถสรางมิติใหมในการฝกปฏิบัติในสิ่งที่นักรอง 
ประสานเสียงกระทําแตสามารถทําไดดีกวา  การรองประสานเสียงมีประโยชนเพราะนักเรียนทุกคน
ไดมีสวนรวม  เพลงทําใหไดฝกโครงสรางและวลีซํ้า ๆ ซ่ึงนักเรียนจะพบวาเปนกิจกรรมที่สมจริง
มากกวาและพอใจที่ไดรูความหมายของคําดวย 

3.  ใชสําหรับฝกความเขาใจ  เพลงทําใหนักเรียนเกิดความทาทายเกี่ยวกับความเขาใจ 
การสรางคําถาม ครูอาจจะคิดเองหรือใหนักเรียนชวยกันคิดแลวแบงกลุมถาม-ตอบแขงขันกัน โดย
กลุมที่ตอบถูก  ให 2 คะแนน   และคําถามใดที่ไมมีผูตอบได  ให 1 คะแนน เปนตน 
 4.  เพลงชวยใหเกิดการผอนคลาย  ครูสวนใหญใชเพลงเพื่อผอนคลายในตอนปลาย 
ของสัปดาห  และแนนอน  นักเรียนสวนใหญชอบรองเพลง  นอกจากนี้เพลงยังใหประโยชนอีก 2 
ประการคือ  1) การรองเพลงหมายถึงนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษติดตอกัน 2-3 นาที  2) การรองเพลง
ชวยลดความกดดันที่เกี่ยวของกับการเรียนภาษาใหม  ซ่ึงครูสามารถใชประโยชนจากเพลงไดอยาง
มหาศาลโดยใชเวลาทายชั่วโมงเพียงไมกี่นาที 

5.  ใชประโยชนในการอภิปราย  ในการใชเพลงจะกอใหเกิดประเด็นในการอภิปราย 
ไดอยางกวางขวางมากมาย ทั้งคําศัพทและสํานวนใหม ๆ 

6.  เปนตัวเสริมแรงและเสริมความจํา  ทันทีที่เรียนเพลงนักเรียนจะจําโครงสรางที่ 
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เหมาะสมไดอยางงายดาย ทํานองเพลงเปนอุปกรณชวยจําเพราะวลีและโครงสรางประโยคเกี่ยวของ
กับทํานอง เมื่อนักเรียนจําทํานองไดก็จะไมใชคําผิดอีกเพราะเขาสามารถพิจารณาเองไดถาคํานั้น ๆ 
ไมสัมพันธกับเพลง  สํานวนที่ผิดบอย ๆ เชน I go to read a book. แทนที่เปน I’m going to read a 
book. จะถูกกําจัดออกไป  นอกจากนี้เพลงยังชวยแยกโครงสรางเฉพาะ  เชน too, so that ดังนั้นเมื่อ
นักเรียนตองการจะฟนความจําก็เพียงแตนึกถึงเนื้อเพลงเทานั้น  

7.  การมีสวนรวมของนักเรียน  เพลงชวยเติมเต็มมิติในการสอนภาษา และนักเรียนที่ 
สนใจอะไรยาก ๆมักจะตอบรับได  ในกรณีที่ครูมีปญหากับนักเรียนอีกครึ่งหองที่ไมไหความ
รวมมือกับบทเรียนที่ครูเตรียมมา  แตก็มีเหมือนกันที่นักเรียนบางคนที่คิดวาเวลามีคาเกินกวาที่จะ
นํามาใชทําอะไรนอกเหนือจากการเรียนตามปกติ  สุดทายเพลงชวยใหนักเรียนที่รูสึกอึดอัดและ
หนักใจในการตอบคําถามหนาชั้น   ซ่ึงพวกเขาจะรู สึกสะดวกกวาที่จะใชเพลงแทนคําพูด 
นอกเหนือจากบรรยากาศการเรียนตามปกติเพลงสามารถชวยทั้งครูและนักเรียนในหลายทางและให
ประสบการณที่พงึพอใจ 
 เดลเบนด  (Delbende 1992 : 5)  ไดกลาวสนับสนุนประโยชนของการใชเพลง
ประกอบการเรียนการสอนไววา   การรองเพลงเปนกระบวนการผอนคลายทางอารมณ  การรอง
เพลงรวมกันชวยใหเกิดการพัฒนาการทางสังคม และความสุขสุนทรีทางอารมณ  นอกจากนี้เนื้อ
เรื่องและดนตรี  ยังชวยเราความสนใจของผูเรียน และในแตละเพลงมักจะมีคําหรือโครงสราง
ประโยคซ้ํา ๆ ซ่ึงไมยาวจนเกินไป ทําใหงายตอการจดจํา และสามารถนําไปฝกการสอนโครงสราง
ประโยคตางๆไดอยางยอดเยี่ยม 
 ฮอรเนอร  (Horner  1993 : 33)  ไดกลาวสนับสนุนการใชเพลงมาชวยในการจัด        
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนไววา  เพลงนั้นนอกจากจะใหความสนุกสนานแลว  ยังชวย
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่ดีในการเรียนภาษาอีกดวย  นี่คงเปนเหตุผลวาทําไม  วัยรุนทั่วโลกจึงหนัมา
สนใจภาษาอังกฤษ  เราสามารถนําเพลงมาสอนโครงสรางได 
 ลารอย  (Laroy  1993 : 7) ก็กลาวไวทํานองเดียวกันวา  เพลงเปนแนวทางการเรียนรู
สําหรับเด็กที่แพรหลายกวางขวางมากที่สุด  เพลงชวยพัฒนาภาษาแม  และเปนส่ิงสําคัญที่อยูคูกับ
ชีวิต  ถายทอดความคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  ควบคูไปกับการใหความ
เพลิดเพลินทั้งเด็กและผูใหญ  การเรียนรูดวยเพลงจึงเปนการเรียนรูแบบธรรมชาติ 
 บราวน (Brown 1997 : 349)  ไดใหความเห็นไวในทํานองเดียวกันวา  เพลงเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับทุกชีวิตของผูคนจากทุกวัฒนธรรม  เปนสิ่งที่ เกิดขึ้นในอารมณและชวยสราง
ความสามารถในการเรียนรูและความจํา  เพลงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู
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หนังสือ  ซ่ึงนอกจากจะใหความเพลิดเพลินแลว  ยังชวยใหเกิดการสื่อสาร  การศึกษา  แรงบันดาล
ใจ  และความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมและประเพณีทางสังคมอีกดวย   
 ดาวาเนลโลส  (Davanellos  1999 : 13)  ไดกลาวถึงประโยชนของเพลงไวดังนี้ 

1.     เพลงชวยใหจําไดงาย 
2.     เพลงเปนตัวสรางแรงจูงใจที่ดี 
3.     เพลงสงเสริมความเปนสวนตัว 
4.     เพลงเปนสวนหนึ่งของทุกชีวิต 
5.     เพลงทําใหนกัเรียนไดฝกซ้ําๆโดยธรรมชาติ 
6.     เพลงนําเสนอรูปแบบภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน 
7. เพลงเปนสิ่งที่หาไดงาย 
8. เพลงสามารถสรางบทเรียนไดอยางหลากหลาย 
9. เพลงชวยในการผอนคลายและการมีกลุมสัมพันธ 
10. เพลงกอใหเกิดความสนุกสนาน 

 ดวงเดือน  แสงชัย (2535  : 48)  ไดกลาวถึงประโยชนของการใชเพลงเปนสื่อการสอน
ไวดังนี้  คือ 
 1.  เพื่อใหนักเรียนรูสึกสนุกสนานและทําใหเกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้น 
 2.  เปนการสรางบรรยากาศที่ดีและเปนกันเองในหองเรียน ทั้งระหวางนักเรียนกับครู
และนักเรียนกับนักเรียน 
 3.  เปนการลดความเครียดใหแกครูและนักเรียน 
 4.  เพื่อชวยใหครูและนักเรียนมีจิตใจออนโยน มีสุนทรียภาพมากขึ้น 
 5.  เปนการฝกใหเด็กมีระเบียบวินัย เชน ตองรองใหพรอมเพรียงกันกับเพื่อน ๆ ใน
กลุมของตน ตองปฏิบัติตามผูนําเพลง (Conductor) อยางเครงครัด เปนตน 
 6.  เพื่อใชในการนําเขาสูบทเรียน  สรุปบทเรียน  หรือทบทวนบทเรียนเปนการย้ําซํ้า
ทวนสิ่งที่เรียนไปแลว  เชน คําศัพท  รูปประโยค  กฎไวยากรณ  บางเรื่อง เชน เกี่ยวกับ tense ตาง ๆ 
เปนตน  เนื้อหาของเพลงก็ชวยใหเขาใจความหมายของคําศัพทไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 7.  นอกจากนีใ้นเพลงจะมีคาํที่เปนสแลง  เปนสํานวน  เปนภาษาพูดทีใ่ชในวิตประจาํ
วัน  บางเพลงทําใหเขาใจวฒันธรรมของเจาของภาษาไดดียิ่งขึ้น เชน เพลงเกี่ยวกับคริสตมาส 
 8.  ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถรองเพลงเปนภาษาตางประเทศได แมจะ
เพียงเริ่มเรียนไมนาน ทําใหเห็นวาการเรียนนี้มีประโยชน 

9. เปนการปลูกฝงใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ 
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ในทํานองเดียวกัน กริฟฟ (Griffee 1992 : 4-5) ไดกลาวถึงประโยชนของเพลงในการ 
สอนภาษาไววา 

1. เพลงชวยสรางบรรยากาศในหองเรียน (Classroom atmosphere) เพลงทําใหนัก 
เรียนรูสึกผอนคลายและสรางสรรคบรรยากาศที่สนุกสนานในหองเรียน 

2. เพลงเปนตัวปอนทางภาษา (Language input) คําพูดกับจังหวะมีความสัมพันธกัน 
อยางยิ่ง  ดังนั้นประสาทการรับรูเกี่ยวกับจังหวะจึงเปนพื้นฐานและบันไดขั้นตนในการเรียนรูภาษา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพลงปอบ  เปนตัวอยางภาษาพูดอยางดี  เชน การลดเสียงของคําที่ลงทายดวย ing 

3. เพลงเปนตัวปอนทางวัฒนธรรม (Cultural input) เพลงจะสะทอนถึงสถานที่ถ่ิน 
เกิดของมันอันเต็มไปดวยขอมูลทางสังคม  เมื่อนําเพลงมาใชในหองเรียนจึงเปรียบเสมือนนําความรู
ทางวัฒนธรรมเขาหองเรียนดวย 

4. เพลงเปนตํารา (Songs as a text) เพลงสามารถใชเปนตําราเชนเดียวกันกับโคลง 
กลอน  เร่ืองสั้น  นวนิยาย  หรือส่ือเอกสารจริงอ่ืนๆ 

5. เพลงเปนอุปกรณเสริม (Songs and music as supplements) เพลงสามารถใชเปน 
อุปกรณเสริมตําราเรียนหรือเปนตําราโดยตัวของมันเองในสถานการณการสอนหลายอยาง  เชน 

5.1 ใชเพลงหลังการเรียนตามปกติ 
5.2 ใชเพลงในการเปลี่ยนเนื้อหาบทเรียนใหม 
5.3 ใชเพลงในโอกาสและวาระพิเศษ  เชน  วันคริสตมาส   เปนตน 

6.ใชเพลงในการสอนบทสนทนา (Teaching conversation) ครูสามารถใชเพลงใน 
การนําการสนทนาหรือการอภิปรายได 

7.ใชเพลงในการสอนคําศัพท Teaching vocabulary) เพลงสามารถใชในการสอนคํา 
ศัพทไดดีมาก 

8.ใชเพลงในการทบทวนโครงสรางทางไวยากรณ (Teaching or reviewing 
grammatical structure) เพลงนําเสนอบริบทที่เปนธรรมชาติสําหรับโครงสรางทางไวยากรณทั่วไป  
เชน  เร่ืองกาล  และบุรพบท 

9. ใชเพลงในการสอนการออกเสียง (Teaching pronunciation) เพลงอันประกอบดวย 
ระดับเสียง  จังหวะ  และการเนนคํา  เหมาะแกการสอนและฝกทักษะทางภาษาไดหลายทักษะ 

10. เพลงชวยเพิ่มความคงทนในการจํา (Teaching memory) เพลงชวยใหเกิดความคง 
ทนในการจํา  มีความกระตือรือรนในการเรียนและไมเบื่อหนายในการฝกซ้ําๆ 

11. เพลงชวยสรางความสนใจใหนักเรียน (Student interest) เพลงมีอิทธิพลตอเรานับ 
ตั้งแตเร่ิมหัดพูดจนกระทั่งเปนผูใหญ  ครูสามารถสรางความสนใจไดดวยเพลง 
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นอกจากนี้  เกรนัฟ  (Grenough  2543 : 1) ยังกลาวถึงประโยชนของเพลงไวในทํานอง 
เดียวกัน  คือ 

1. ชวยพัฒนาทักษะการฟงและการอานอยางสนุกสนาน 
2. ชวยสอนการออกเสียงอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมชาติ 
3. ชวยใหสามารถจดจําคําศัพทและโครงสรางทางไวยากรณไดอยางงายดาย 
4. ชวยกระตุนความกระตือรือรนในการเรียน 
5. ชวยฟนความจํา  จินตนาการ  และความรูสึก 
6. ชวยสงเสริมการอภิปรายที่มีชีวิตชีวาและการเขียนเชิงสรางสรรค 
7. ชวยในการจดจําคําศัพทสแลง  และบทรอยกรองไดงายขึ้น 

  
 ชนิดและลักษณะของเพลง 
 ชนิดของเพลงไดมีผูจําแนกไวหลายประเภท เชน 
 Academic American Encyclopedia  (1981 : Vol. 18 : 64) ไดจําแนกเพลงไวเปน  3  
ประเภท ดังนี้ คือ 

1.  เพลงพื้นเมือง (Folk Song)  ซ่ึงมีมาชานานจนไมอาจระบุเวลาได  มักเกี่ยวของกับ
ความทุกขเศรา และ ความสุขของกลุมคนในดินแดนตางๆมากกวาที่จะเปนความสุข ความทุกขของ
แตละคน  และจากการสืบตอจากชนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งทําใหเนื้อหา  ดนตรี  ความหมายคอยๆ
เปล่ียนไปทีละนอยๆ  เพลงพื้นเมืองสะทอนใหเห็นอดีตและการผสมกลมกลืนกับโลกที่เปลี่ยนไป
ในปจจุบัน 

2.  เพลงสมัยนิยม (Popular Song)  สําหรับเพลงสมัยนิยมนั้นเปนเพลงที่เปนที่นิยม  มี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามกระแสแฟชั่นและรสนิยมนับตั้งแตวิทยุ  เครื่อง
บันทึกเสียง  และโทรทัศนไดถูกคิดขึ้น 

3.  การบูรณาการศิลปแหงการประพันธบทกวีนิพนธเขากับดนตรี (Art  Song)  เปน 
รูปแบบที่คอนขางจะซับซอนกวาเพลงธรรมดา  ทั้งเพลงพื้นบานและเพลงสมัยนิยม 
 สอดคลองกับคํากลาวของ  กริฟฟ  (Griffee 1992 : 3)  ที่กลาววา  เพลงมีลักษณะคลาย
กับบทกวีคือใชคําเหมือนกัน  แตเพลงมีลักษณะแตกตางที่เปนเอกลักษณเฉพาะคือ  มีความหมาย
ทางภาษาและมีทํานอง  กริฟฟ  ไดกลาวถึงลักษณะของเพลงไวสามประการ  ดังนี้ 

1.  เพลงถายทอดการสื่อสารไดนอยกวาบทกวี 
2.  เพลงใชคําซํ้าและฟุมเฟอยมากกวาบทกวี  เชน  โดยการยืมคําจากเพลงอื่นๆหรือ 

จากสุภาษิตตางๆ  คําหรือสํานวนที่ใชในแวดวงการเมืองหรือวงการบันเทิง  เปนตน 
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 3.  เพลงมีคุณสมบัติเฉพาะ  คือ  ทําใหผูฟงมีปฏิกริยาตอบสนองราวกับวาเพลงนั้นรอง
เพื่อผูฟงผูนั้นโดยเฉพาะเปนการสวนตัว 
 นอกจากนี้  กริฟฟ (Griffee 1992 : 11) ยังกลาวอีกวา  ตามปกติทั่วไปเขาแบงเพลงออก
ตามชวงเวลาที่เพลงนั้นๆนําออกเผยแพรและไดรับความนิยม  เชน  Top 40  หรือ  Hot Hit 80 
(ผูวิจัย) เปนตน 
 และการแบงอีกประเภทหนึ่งคือ  แบงตามรูปแบบของดนตรี  เชน  เพลงปอบ (pop)  
เพลงลูกทุง (country) เพลงพื้นบาน (folk)  และเพลงแจส (jazz)  เปนตน 
 แตเพื่อความเหมาะสมสําหรับใชกับกิจกรรมในหองเรียน กริฟฟ  ไดแบงเพลงออกเปน 

1.  เพลงทุกชนิด (All songs) หมายถึง  กิจกรรมที่สามารถใชไดกับเพลงทุกเพลง 
2.  เพลงชาขนาดสั้น (Short and slow songs) คือ เพลงที่มีความยาวขนาด  3  นาที 

หรือนอยกวานั้น 
 3.  เพลงขนาดยาวที่บอกเลาเรื่องราว (Songs that tell stories and long) คือเพลงที่มีการ
บอกเลาเรื่องราว   มีตอนเริ่มเรื่อง  ตอนกลาง  และตอนจบ  ซ่ึงมักจะมีขนาดยาวและเปนเพลงชา 
 4.  เพลงที่เปนดนตรีลวน (Instrumental music) คือเพลงที่มีเฉพาะเสียงดนตรีไมมีเนื้อ
รอง 

5.  เพลงขนาดยาว (Long songs)  คือ เพลงที่มีความยาวขนาด  4  นาทีหรือมากกวา 
นั้น 

6.  เพลงเร็วขนาดสั้น (Short, fast songs) คือ เพลงที่มีความยาวขนาดสั้นกวา  3  นาที 

  

 องคประกอบของเพลงรอง 
 พึงจิตต  สวามิภักดิ์  (2524 :1-2) ไดกลาวถึงองคประกอบของเพลงรองไว ดังนี้ 
 1.  ทาํนอง (Melody)  ไดแกการนําโนตแตละตัว หรือแตละเสียง  สูงๆ ต่ําๆ  ส้ันๆยาวๆ  
มาเรียบเรียงใหตอเนื่องสัมพันธกัน 
 2.  จังหวะ (Rhythm)  จังหวะมีความสัมพันธกับชีวิตของเราทุกคน  ในการพูด  วิ่ง  
กระโดด  การเตนของหัวใจ  นักดนตรีใชโนตดนตรีแทนความสั้นยาวสูงต่ําของเสียง 
  
 เพลงท่ีใชในการสอน 
 การเลือกเพลงสําหรับใชสอนในชั้นเรียนนั้น  ไพจิตร  ปุราคํา (2535 : 78)ไดใหคํา  
แนะนําที่ควรคํานึงไว  ดังนี้ 
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1.  เขาใจงาย  เนื้อหาไมสลับซับซอน 
2.  เลือกนักรองที่มีการออกเสียงชัดเจน  เสียงใส  ฟงงาย 
3.  เขากับเนื้อหาของภาษาที่นักเรียนกําลังเรียน 
4.  เพลงที่เขากับฤดูกาล  เชน  วันเกิด  วันสําคัญตางๆ เปนตน 

 ดังนั้น  จึงสรุปไดวาการนําเพลงมาใชในการเรียนการสอนเปนส่ิงที่เหมาะสมและ
นาสนใจเปนอยางยิ่ง  เพราะเพลงเปนสื่ออยางดี   มีคุณภาพ  สะดวก  และประหยัด   ทั้งยังชวยสราง
บรรยากาศที่ผอนคลาย  กระตุนความสนใจและสงเสริมความคิดสรางสรรคและจินตนาการอีกดวย 
 เกี่ยวกับเรื่องนี้  กริฟฟ (Griffee 1992 : 4-6) กลาววา  ไมมีกฎเกณฑใดๆในการเลือก
เพลงสําหรับใชในชั้นเรียน  แตมีขอควรคํานึงดังนี้  คือ 

1.  ช้ันเรียน (The class) 
1.1 จํานวนนักเรียนเทาใด  อายุเทาใด 
1.2 ชวงเวลาของวัน 
1.3 ระดับภาษาของนักเรียน 
1.4 เพลงที่นักเรียนสนใจ 

 ครูควรพิจารณาความเหมาะสมทั้ง  4  ขอขางตน 
2.  ตัวครู (The teacher)  

2.1 อายุของครูและความสนใจเกี่ยวกับดนตรี 
2.2 มีวัตถุประสงคอะไรบางในชั้นเรียน 
2.3 วัตถุประสงคในการเลือกเพลงนั้นคืออะไร 

 จงจําไววาเปนการไมฉลาดเลยที่จะใชเพลงที่ครูไมชอบมาสอน  และเปนการไมฉลาด
เชนกันที่จะสอนเพลงที่นักเรียนไมชอบดวย  วิธีการที่ดีวิธีหนึ่งก็คือใหนักเรียนหาเพลงมาพรอม 
เนื้อรอง 

3.  โอกาสในการใชเพลงในชั้นเรียน (Classroom opportunities) 
3.1 คุณมีอิสระเต็มที่หรือไม 
3.2 คุณมีช่ัวโมงวางหรือเปลา 
3.3 คุณสามารถใชเพลงเสริมบทเรียนไดหรือไม 

 เราสามารถใชเพลงในชั้นเรียนไดในหลายโอกาส  เชน  เมื่อคุณมีอิสระ  ในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะของเอกชน  คุณจะสามารถใชเพลงไดก็ตอเมื่อมีกําหนดไวในหลักสูตร
เปนการลวงหนาเทานั้น  อยางไรก็ตาม  ครูก็สามารถใชเพลงที่เกี่ยวกับวันหยุดหรือเกี่ยวกับอากาศ
ได  ถาเพลงที่ครูเลือกชวยเสริมเนื้อหาในบทเรียนทั้งโครงสรางและคําศัพท 
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 4.  เสียงดนตรี (The music) 
4.1 เสียงดนตรีจะรบกวนหองขางเคียงหรือไม 
4.2 คุณมีหองสอนดนตรีหรือเปลา 
4.3 บทเรียนเพลงของคุณตองใชอุปกรณเสริมหรือเปลา  คุณมีไหม 
4.4 แผนการสอนของคุณคืออะไร 

 เพื่อความสําเร็จในการสอนเพลงในชั้นเรียน  ควรพิจารณาทุกๆขอขางตน   
 กริฟฟ (Griffee 1992 : 6) ไดเสนอการพิจารณาวา  เพลงที่เหมาะสําหรับชนรุนใหมควร
เปนเพลงรวมสมัย  หรือ เพลงปอบ(Pop) การใชเพลงในหองเรียนครูและนักเรียนจะไดมีสวนรวม
ในกระแสวัฒนธรรมโลก 

 

 แนวการสอนและขอควรคํานึงในการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเพลง 
 การสอนภาษาอังกฤษโดยใชเพลงในชั้นเรียนนั้น  มีผูเสนอแนะแนวทางหลายแบบ 
 เอฟเวอเรตท  (Everette  1987 : 41)  ไดเสนอแนะการสอนเพลงไว  ดังนี้ 

1.  เปดเพลงใหนักเรียนฟง 
2.  ใหนักเรียนบอกสิ่งที่ไดฟงจากเพลง  เปนประโยค  วลี  หรือคําคําเดียวก็ได 
3.  แจกเนื้อเพลงใหนักเรียน 
4.  แจกคําถามเพื่อความเขาใจ 

 5.  ใหนักเรียนแปลเพื่อใหเขาใจอยางแทจริง 
 6.  ใหแบบฝกโครงสรางทางไวยากรณที่ตองการจะสอน 

 นอกจากนี้ไดกลาวถึงการนําเพลงมาจัดกิจกรรมไวดังนี้ 
 ใหผูเรียนเติมคําศัพท  หรือขอความที่ขาดหายไปในรูปของ Cloze test  สวนใหญ      
คําศัพทที่เวนไวจะเปนคําศัพทที่นักเรียนรูจัก  เชนคําคุณศัพทและโครงสรางทางไวยากรณ  ผูสอน
อาจชวยผูเรียนโดยเวนที่วางไวเทาจํานวนตัวอักษร หรือใหอักษรบางตัว 

ใหผูเรียนเรียงลําดับเนื้อเพลง  เพื่อฝกทดสอบความเขาใจในการฟง 
1.  กิจกรรมการเขียนจากเพลง  โดยใหผูเรียนแบงกลุมชวยกันจดจําเนื้อเพลง 
2.  กิจกรรมเพื่อฝกโครงสรางทางภาษา  โดยเลือกเพลงที่มีโครงสรางทางไวยากรณที่

สอดคลองกับเรื่องที่เรียน 
3.  การใชเพลงในการแสดงบทบาทสมมติ  เปนกิจกรรมที่นําทักษะทั้ง  4  ทักษะมา

บูรณาการเขาดวยกัน   เด็กฟงแลวสรุปออกมาในรูปของการแสดงบทบาทสมมติ  (ฟงเพลง  อาน
เนื้อเพลง  เขียน Script  ฝกพูด) 
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4.  การใชเพลงในการเลาเรื่อง  (Songs to tell stories)  ใชสอนไดหลายโครงสราง เชน  
Past events หรือจะใชสอน Opinions  หรือ  Agreement and Disagreement ก็ได 

5.  การสอนคําศัพทและไวยากรณในเพลง  เร่ิมจากการเลือกเพลงที่ตองใช  ทํารายการ
คําศัพทแลวสรางประโยคใหผูเรียนเดาความหมาย 
 ฮอรเนอร  (Horner 1993 : 33) ไดใหหลักการใชเพลงในชั้นเรียนไว  5  ขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
 1.  การเลือกเพลง  การเลือกเพลงเพื่อใชในชั้นเรียนอาจกระทําได  2  แนวทาง  คือ  
เลือกโดยนกัเรยีน  และเลือกโดยครู   
 เพลงที่เลือกโดยนักเรียนเปนเพลงที่นักเรียนโปรดปรานอยากฟงและอยากเรียน  เชน  
เพลงจากวงดนตรีที่เขาชอบ  เปนตน  ขอควรคํานึงก็คือ  เพลงบางเพลงดีมากแตบางเพลงก็ใชไมได 
ในชั้นเรียน  เพลงบางเพลงขาดเนื้อหาสาระและบางเพลงก็หนักเกินไป  เชน  เต็มไปดวยคําศัพทยาก 
และศัพทสแลง  ซ่ึงครูจะตองแนะนํานักเรียนลวงหนา  เพลงทุกเพลงใชวาจะใชไดทั้งหมด  เพลง 
บางเพลงอาจไมเหมาะ  และไมควรเลือกเพลงที่ตองใชเวลาเตรียมมากเกินไป  สําหรับเพลงที่เลือก 
โดยครูมีขอควรคํานึงประการหนึ่งก็คือ  โดยปกติครูมักจะมีอายุมากกวานักเรียนมาก  ฉะนั้นเพลงที่ 
ครูชอบนักเรียนอาจไมชอบก็ไดหรือนักเรียนอาจจะเห็นวาเชยและลาสมัย  ขอดีของเพลงที่เลือก 
โดยครูก็คือจะไดเพลงที่เหมาะสมกับระดับชั้นและประโยชนตามเปาหมาย 
 2.  การเตรียมการสอน  เมื่อเลือกเพลงไดแลวงานตอไปของครูก็คือ  พิจารณาวาเพลง
ดังกลาวเหมาะสมกับภาระงานแบบใดและกิจกรรมใดมากที่สุด  ประโยชนหลักๆของเพลงในการ
สอนนอกจากการออกเสียงและการสอนโครงสรางแลวยังมีประโยชนในการสอนพูดและการสอน
เขียน  นอกจากนั้นเพลงยังเปนพาหนะสําคัญในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารอีกดวย   
 การออกเสียง  เพลงและดนตรีเพิ่มความเขมแข็งดวยจังหวะของภาษาซึ่งเปนพาหนะที่
ดีของการออกเสียงซึ่งเกี่ยวของกับการเนนเสียงหนักเบาในคํา (Stress) และเปลี่ยนแปลงบริบทของ
คํา (Word shapes) เชนในเพลงของ  Ralph  McTell  ช่ือ  Street  of  London  บรรทัดที่วา 
  ‘Dirt in her hair and her clothes in rags’ 
 มักจะรองออกเสียงจริงๆดังนี้ 
  ‘dir  diner  hair  rander  clo  thesin  rags’ 
 ซ่ึงส่ิงเหลานี้มักจะเปนปญหาสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษ  เชนเดียวกันกับเพลง 
Sounds  of  Silence  ของ  Paul  Simons  ในบรรทัดที่วา 
 ‘And the sign said the words of the prophet are written on the subway walls’ 
 ซ่ึงแสดงใหเห็นชัดถึงการกลืนเสียงคําที่ไมตองการเนน  โดยเนนเฉพาะคําวา 
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  ‘sign  words  proph  writt  sub  walls’ 
 และส่ิงที่นักเรียนภาษาควรจําก็คือ  พยายามทําความเขาใจคําที่เนนเสียงหนักเหลานี้
มากกวาพยายามที่จะเขาใจคําทุกคํา  อนึ่งเพลงซึ่งถูกขับโดยพลังของจังหวะ  นอกจากจะอธิบาย   
ขอเท็จจริงแลวยังทําใหนักเรียนไดฝกการออกเสียงอีกดวย 
 การสอนไวยากรณ  การใชเพลงสอนโครงสรางทางไวยากรณเปนเรื่องปกติที่พบเห็น
ไดโดยทั่วไป  เชน  ประโยค The present progressive tense  จากเพลง  Four in the morning  ของ  
Leonard  Cohen  ประโยคอดีตกาล (past tense)  จากเพลง  Yesterday  ของ  Lennon  and  
McCartney  โครงสราง ‘How many’  จากเพลง  ‘Blowin’ in the win’  ของ  ‘Bob  Dylan’  เปนตน 
 3.  การนําเขาสูบทเรียน  เพลงสําหรับกิจกรรมการสอนฟง  นักเรียนตองไดรับการ 
แนะนําทั้งในดานคําศัพทและเสียง และการฟงเพื่อความเขาใจ  กิจกรรมเสนอแนะที่นาสนใจ ไดแก   

3.1 กิจกรรมการอภิปราย 
3.2 การแสดงรูปภาพ 
3.3 การสอนคําศัพท 

 4.  กิจกรรมการฟง  กิจกรรมที่ใชมากไดแก 
         4.1  การเติมคําในชองวาง  กิจกรรมนี้ใชกันแพรหลายมาก 
         4.2  การใชจินตนาการ  ใหนักเรียนฟงเพลงแลวจินตนาการตามเนื้อหาในเพลง 

 5.  กิจกรรมเสริม  ( Follow up )  คือ การบูรณาการกิจกรรมหลายๆอยางเขาดวยกัน  
เชน 

5.1  การอาน  เพลงจํานวนมากสามารถหาหนังสือที่เกี่ยวของไดงาย  เนื้อหาของ 
หนังสือเรียนจํานวนมากก็สามารถหาเพลงประกอบไดเชนกัน 

5.2   การเขียน  เพลงจํานวนมากเหมาะสําหรับกิจกรรมการเขียน 
5.3   การแสดงบทบาทสมมติ  เพลงบางเพลงสามารถนํามาจัดกิจกรรมบทบาท 

สมมติไดดี 
5.4   การอภิปราย  เพลงหลายเพลงที่มีเนื้อหาเหมาะที่จะจัดกิจกรรมการอภิปราย 

 ดาวาเนลโลส  (Davanellos 1999 : 14)  ไดใหแนวทางการสอนเพลงไวคลายๆกับการ
สอนทักษะการฟง คือ 

1.  ขั้นกอนการฟง 
2.  ขั้นขณะทําการฟง 
3.  ขั้นหลังการฟง 
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 จากรายงานการวิจัย เร่ือง  การพัฒนาหลักการและวิธีเล้ียงดูเด็กตามตามวิถีชีวิตไทย
ของภาควิชาประถมศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2531 : 373)  ไดกลาวถึงขั้นตอนการสอน
เพลงไวดังนี้ 

1.  ใหเด็กพูดเนื้อเพลงทีละวรรคตามผูสอน  ผูสอนอธิบายความหมายประกอบ 
2.  ครูรองเพลงใหฟงหนึ่งจบ    เพื่อใหเด็กจับทํานองและลีลา     โดยเด็กยังไมตองรอง

ตาม 
3.  ใหเด็กรองตามทีละวรรค  เพื่อปองกันการรองผิดเพี้ยน 
4.  ใหเด็กรองตามทีละทอน  เพื่อดูการเชื่อมทํานองทีละวรรค 
5.  รองเพลงพรอมกันทั้งเพลง  แลวรองซ้ําอีกจนคลอง 

 ซ่ึงสอดคลองกับ  สนิท  สัตโยภาส  (2526 : 37)  ที่กลาวเพิ่มเติมวา  หลังจากสอนเพลง
แลวใหนักเรียนปรบมือตามจังหวะเพลง  ถาเพลงใดมีทาทางประกอบก็ใหทําทาทางประกอบดวย 
  
 การจัดกิจกรรมการสอนเพลง 
 กริฟฟ (Griffee 1992 : 9-169) ไดเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพลงไวมากถึง  76  
กิจกรรม  โดยแยกเปน  5  ตอน  ดังนี้ 

1. การขยายวงคําศัพท (Vocabulary Extension) กิจกรรมนี้เพื่อใหครูไดอธิบายและ 
เพิ่มวงคําศัพทแกนักเรียน  สวนใหญจะเปนเพลงปอบ (Pop) ซ่ึงใชสํานวนธรรมดางายๆ  มีคําสแลง  
คําภาษาทองถ่ินที่ยังไมเปนที่รูจักแพรหลายซึ่งตองการคําอธิบาย  ตัวอยางเชน 
 กิจกรรม Vocabulary songs ใหนักเรียนฟงเพลงโดยไมมีเนื้อเพลง  หลังจากนั้นใหฟง
อีกครั้งพรอมดูเนื้อเพลง  ใหนักเรียนวงกลมคําศัพทที่ไมทราบความหมาย  แลวรวมกันอภิปราย 

2. การพัฒนาทักษะการฟง (Listening Development) กิจกรรมนี้นอกจากจะฝกทักษะ 
การฟงแลว  ยังมีการฟงเพื่อความเขาใจ  ฟงเพื่อสรุปใจความสําคัญ  หรือฟงเพื่อการเขียนบรรยาย  
ฟงเพื่อจําแนกความแตกตาง  และจัดลําดับ  ตัวอยางเชน 
 กิจกรรม Strip song ครูแจกทอนเพลงใหนักเรียนเปนคูหรือเปนกลุม  ใหนักเรียน   
ทองจําใหไดแลวเก็บคืน  จากนั้นใหเรียงลําดับทอนเพลงใหถูกตอง  แลวจึงใหฟงเพลงแลวเรียงใหม 

3. การพัฒนาการรองเพลง (Singing Development) กิจกรรมนี้จะสงเสริมการรองเพลง 
และสามารถใชรวมกับกิจกรรมใดๆก็ได  ขอคิดในการพัฒนาการรองเพลงไดแก 

3.1 ใหนักเรียนฟงเพลงใหตลอดทั้งเพลงกอน 
3.2 ใหรองทั้งเพลงชาๆ  แลวเพิ่มความเร็วขึ้นทีละนอยๆ 
3.3 ไมควรสอนเพลงหลายเพลงในบทเรียนเดียว 
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3.4 ครูควรรองเพลงไปพรอมๆกับนักเรียนจนกวานักเรียนจะรองเองได 
3.5 ครูอาจแบงเพลงเปนทอนๆ  ใหนักเรียนรองเปนคู  เปนกลุม  รองเดี่ยว  และ 

รองประสานเสียง  หรือแยกใหผูหญิงผูชายรองคนละทอน 
3.6 อาจใหนักเรียนเริ่มแตทํานองกอนจนกวาจะจําทํานองได  เชน  ลา ลา ลา ลา 

 ลา ลา   ลู  ลู  ลู  ลู  ลู  ลู  
3.7 นักเรยีนอาจรองตามทีละวรรค  หรือฮัมทํานองเพลงกอน  แลวเคาะจังหวะ 

และสุดทายรองเนื้อเพลง 
3.8 เพิ่มพลังเสียงโดยใหนักเรียนยืนรอง 
3.9 ควรนําเพลง  Christmas มาสอนรองกอนจะไดทันใชในวัน Christmas 
3.10  เพื่อแกความขี้อายและความไมมั่นใจ  อาจใหนักเรียนยืนรองเปนวงกลม 

โดยใหหันหนาออกนอกวง  หรือใหรองโดยหันหนาเขาฝาผนัง 
3.11 ครูอาจใชเพลงในตอนทายชั่วโมง  หรือปลายสัปดาห  เพื่อทบทวนบทเรียน 

หรือในงานเลี้ยงปดภาคเรียน 
3.12 พัฒนาการรองทุกวัน  หรือสัปดาหละ 2-3  คร้ัง 

ตัวอยางเชน  กิจกรรม Strike up the band หลังจากจัดกิจกรรมดวยเทคนิคใดเทคนิค 
หนึ่งแลว  ใหนักเรียนทุกคนหาเครื่องเคาะจังหวะ  เชน  ตบมือ  ดีดนิ้ว  ตบโตะ  เคาะปากกา  แลวให
นักเรียนรองเพลงพรอมกับเคาะจังหวะพรอมกัน  นักเรียนจะรูสึกวามีสวนรวมโดยไมตองขอรอง 
 4.  การพัฒนาการเขียน (Writing Development) นอกจากการเขียนเนื้อรองแลว  ครู 
สามารถใชประโยชนจากเพลงไดอีกหลายวิธีที่จะเพิ่มแรงบันดาลใจการเขียนดวยเพลง 
 ตัวอยางเชน  กิจกรรม  Dialog drama กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับเพลงที่นักเรียนไดเรียน
มาแลว  ครูแบงเพลงออกเปนฉาก หรือองก  แบงใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนบทสนทนาตาม
ทอนที่ไดรับ  อาจใหหยุดเพียงเทานี้  หรืออาจใหรวมบทสนทนาเพื่อเลาเหตุการณ  หรือใหฝกพูด
สนทนาตามบทสนทนาที่นักเรียนเขียนขึ้น (ผูวิจัย) 
 5.  กิจกรรมการอภิปราย (Discussion) เพลงและดนตรีประกอบดวยอารมณ  
จินตนาการ  และการพรรณนา  แมเพลงสั้นๆก็สามารถนํามาอภิปรายไดเปนชั่วโมงๆ  เชน  การ
คาดการณ  การพิจารณาแนวเพลง  การใชเพลงเปนตัวจุดประกายความคิดของนักเรียน 
 ตัวอยางเชนกิจกรรม  Video  warm up ครูแจกเนื้อรองใหนักเรียนอานกอน  กอนที่จะ
ใหดูวิดีโอ  ถามนักเรียนวารูสึกอยางไรกับเพลงดังกลาว  เชน  โรแมนติค  ประทับใจ  หลังจากนั้น
เปดวิดีโอใหนักเรียนดู  ใหนักเรียนเปรียบเทียบความรูสึกกอนดูกับหลังดู  โดยทั่วไปนักเรียนจะ     
รูสึกแปลกใจ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การฟง-พูดภาษาอังกฤษ 

 ปญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนับเปนปญหาสําคัญที่ครูอาจารยและ
นักการศึกษาทุกระดับใหการยอมรับ  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในการสอนฟง-พูดภาษาอังกฤษ  ได
มีครูอาจารยและนักการศึกษาหลายทานไดตระหนักในปญหาและความสําคัญดังกลาว  และได
ทําการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อคนหาสาเหตุของปญหาและแสวงหาแนวทางในการแกไข  ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

 
 งานวิจัยในประเทศ 
 มีงานวิจัยในประเทศจํานวนมากไดนําเสนอผลงานการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถใน
การฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในประเทศไทย  เชน  กมลทิพย  เศวตมาลย  (2530 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาระดับความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนสังกัด    
กรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ  พบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2  มีความสามารถอยูใน
ระดับที่ 2  ซ่ึงหมายถึงระดับความรูที่นักเรียนสามารถเขาใจความหมายของคําหรือประโยคที่ไดยิน  
ปฏิบัติตามคําส่ังได  และจับคูประโยคที่ไดยินกับรูปภาพได  สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  มี
ความสามารถดานการฟงอยูในระดับถายโอน  กลาวคือ  นักเรียนเขาใจความสัมพันธระหวาง   
โครงสรางและคําศัพท  สามารถตอบคําถามไดวาถูกหรือผิด  และสามารรถเลือกคําตอบที่เหมาะสม
กับคําถามได  ซ่ึงความสามารถของนักเรียนยังไมถึงระดับของการสื่อสารตามจุดมุงหมายของ   
หลักสูตร  สอดคลองกับงานวิจัยของ  กาญจนา  จงอุตสาห  (2531 : 61) ที่ศึกษาพบวา  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ  มีความสามารถในการพูดอยูในระดับแรก
ของการพูด  คือระดับกลไกเทานั้น  ซ่ึงเปนระดับที่ผูเรียนสามารถพูดเลียนแบบเสียง  จังหวะ  การ
เนนเสียงหนักเบา  การออกเสียงเชื่อมระหวางคํา  และสามารถที่จะออกเสียงขอความที่ไดเรียน
มาแลวโดยไมจําเปนตองเขาใจคําหรือขอความเหลานั้น   
 สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ      
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนาวรัตน  พงษเกษมพรกุล  ( 2530 : บทคัดยอ )  ไดทําการศึกษา
ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สังกัด
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  พบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถ
ในการฟงภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ําในทุกระดับขั้นของการฟง  เชนเดียวกันกับ  ศุลีรัตน             
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ภัทรานนท  (2532 : บทคัดยอ)  ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางดานการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษอยูในระดับ 1  คือระดับกลไก  ซ่ึงเปนระดับเริ่มตนของพฤติกรรมการพูด  ซ่ึงต่ํา
กวาเกณฑ  ( รอยละ60 ) ตามเกณฑการประเมินของ แวลเล็ทและดิสิค (Valette and Disick 1972 : 
141-142 ) 
 กุนทินี  จําปาเรือง (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการเรียนศิลปภาษา) ในโรงเรียนรัฐบาล  เขต
การศึกษา 5  จํานวน  153  คน  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ในทักษะการพูดของกลุมตัวอยางอยูใน
ระดับปานกลาง  สวนทักษะการฟง  อาน  และเขียน  อยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา  
 จีรวรรณ  ธานี (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการเรียนศิลปภาษา) ในโรงเรียนรัฐบาล  เขตการศึกษา 10  
จํานวน  129  คน  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ในทักษะการพูดของกลุมตัวอยางอยูในระดับผานเกณฑ
ขั้นต่ํา  สวนทักษะการฟง  อาน  และเขียน  อยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา 
 ชวนี  ปุริโสดม (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการเรียนศิลปภาษา) ในโรงเรียนรัฐบาล  เขต
การศึกษา 3  จํานวน 200 คน  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธ์ิในทักษะการพูดของกลุมตัวอยางอยูใน
ระดับผานเกณฑขั้นต่ํา  สวนทักษะการฟง  อาน  และเขียน  อยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา  
 บาจรีย  แคนทอง (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการสรางสไลดประกอบเสียง
และการจัดกิจกรรมสถานการณจําลองเรื่อง “การยังชีพ” เพื่อพัฒนาทักษะการฟง-พูดสําหรับ       
นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปที่ 5  สาขาวิศวกรรมอากาศยาน  โรงเรียนนายเรืออากาศ  จํานวน  20  
คน  ผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษสูงกวาคะแนนกอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  สําหรับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทักษะการฟง-พูดไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
 จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาในประเทศไทยของผูวิจัยหลายทาน  จึงสรุปความไดวาความสามารถในการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย
อยูในระดับต่ําถึงต่ํามาก 
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 งานวิจัยจากตางประเทศ 
 แสตนฟลด (Stansfield  1973 : 2938-A )  ไดศึกษาสภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศโคลัมเบีย  โดยสังเกตจากกลุมตัวอยางซึ่งเปน
นักเรียนจํานวน 30 หองเรียน  และบันทึกพฤติกรรมของครูผูสอนโดยใชวิธีการของ FIACS  สรุป
ผลการวิจัยพบวา  ในการสอนภาษาอังกฤษครูมักจะเปนฝายพูดมากกวานักเรียน  ทักษะการฟง-พูด 
เปนทักษะที่นักเรียนออนที่สุด  และจํานวนนักเรียนที่มากเกินไปในชั้นหนึ่งๆ  เปนปญหาที่สําคัญ
ยิ่งตอทักษะการฟง-พูด 
  ราบี  (Rabie  1979 : 3095-A )  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การปรับกรุงการสอนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สองในโรงเรียนของประเทศอิหราน   สรุปผลการวิจัยไดวาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศอิหรานไมไดผลเทาที่ควร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพูด  สาเหตุหนึ่ง
เปนเพราะการขาดวัสดุอุปกรณหรือโสตทัศนูปกรณประกอบการสอนเนื่องจากมีราคาสูงเกินกวา
โรงเรียนจะจัดหามาได  ผูวิจัยเห็นวาอุปกรณในการเรียนการสอนจะชวยใหการเรียนการสอน
ไดผลดีขึ้น  ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับครูวาจะสามารถใชอุปกรณไดอยางเหมาะสมเพียงใด 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนใน  
ตางประเทศ  ซ่ึงก็ไมแตกตางจากของไทยมากนัก  คือ  ไมไดผลเทาที่ควรถึงออนที่สุด 
 
 งานวิจัยเก่ียวกับการใชเพลงในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 การนําเพลงมาใชในการจัดการเรียนการสอน  ทําใหบทเรียนสนุกสนาน  นาสนใจ  
บรรยากาศในหองเรียนไมตึงเครียด  ผูเรียนไดความรูทั้งทางภาษา  ดนตรี  และวัฒนธรรม  มีนักวิจัย
หลายคนนําเพลงมาทดลองใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และไดนําเสนอผลงานการวิจัย  
ดังนี้ 
  

งานวิจัยในประเทศ 
 ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการฟง-พูดภาษาอังกฤษในประเทศไทยนับวายังนอยเมื่อเทียบ
กับทักษะการอานและการเขียน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชเพลงในการสอน
ภาษาอังกฤษยิ่งมีนอยมาก 
 พันธศรี  สิทธิชัย  (2529  : 64)  ไดวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอวิธีการ
สอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวย  วิธีสอนโดยใชเพลงประกอบมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาที่สอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
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 ดวงเดือน  แสงชัย  (2530 :  30)  วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใชเพลงเปนกิจกรรมเสริม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียน    
สวนใหญมีเจตคติที่ดีตอการที่ครูใชเพลงเปนกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน โดยนักเรียน รอยละ 
96.70  เห็นดวยวาควรจะมีกิจกรรมรองเพลงในชั่วโมงภาษาอังกฤษ 
 ยุพิน  บุญพันธ  (2535 : ง)  ไดทําการวิจัยผลของการใชเพลงประกอบการสอน
คณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา   
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชเพลงประกอบการสอนและมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 รองเนือง  ศุขสมิติ  (2536 : ข)  ทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของการใชเพลงเสริม       
บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นตอการเรียนภาษาอังกฤษที่สอน
โดยใชเพลงเสริมกับสอนตามคูมือครู  โดยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมที่ใชเพลง
เสริมนั้นสูงกวา รวมทั้งความคิดเห็นตอการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมที่ใชเพลงเสริมดีกวา
กลุมที่สอนตามคูมือครู 
  
 งานวิจัยจากตางประเทศ 
 จอลลี่ (Jolly 1975 : 1-2)  ไดศึกษาและทดลองพบวา  เพลงมีอิทธิพลอยางจริงจังในการ
สอนออกเสียง  (Pronunciation)  ศัพท  สํานวนและโครงสรางทางไวยากรณ  รวมทั้งความเขาใจใน
ความสัมพันธของวัฒนธรรมและภาษาที่ใชในเพลงดวย  และจากการสํารวจความเห็นของนักเรียน
รอยละ 91 มีความเห็นพองตองกันวาเพลงมีประโยชน  สามารถตอบสนองความตองการทั้งทางดาน
จิตวิทยา  และทางการศึกษา สวนทางดานอารมณเพลงทําใหเกิดการผอนคลาย และสรางบรรยากาศ
ที่สนุกสนาน  ร่ืนรมย  ลดความเบื่อหนายในหองเรียน  ซ่ึงผลทําใหเกิดความอยากเรียนมากขึ้น 
 มาลิน  (Malin 1994) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการนําเพลงมาใชในชั้นเรียนเพื่อชวยใน
การสอนของครูระดับประถมศึกษา  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  ผลที่ได รับคือ  ครูนําเพลงมา
ประกอบการสอนในชั้นเรียน โดยสวนใหญใชในโอกาสเทศกาลพิเศษ เชน คริสตมาส  วาเลนไทน 
เปนตน  จากการรายงานของครูพบวามากกวา รอยละ  70  ที่ครูนําเพลงมาใชในชั้นเรียน 
 ลอรเลย  (Lorelei : 1995) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเพลงสําหรับเด็กมีผลตอพัฒนาการการ
รับรูในการอานเขียนอยางไร  ผลการวิจัยพบวา  กลุมทดลองมีพัฒนาการในการอานดีกวากลุม  
ควบคุม 
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 เฟตเซอร (Fetzer 1995)  ไดศึกษาวิจัยทดลอง พบวา  การนําเพลงมาใชในการสอนกับ
การสอนตามคูมือครูนั้น ในกลุมทดลองแสดงออกถึงพฤติกรรมการอานที่ถูกตองและชื่นชอบ    
มากกวาเด็กในกลุมควบคุม 
 คลิงเกอร  (Klinger 1997)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนเพลงของเด็กพบวา      
การสอนเพลงเปนวิธีที่บูรณาการเขามาสอนเด็กประถม  บทบาทของเพลงไดเขามาพัฒนาความ   
เขาใจ และการอานการเขียนของเด็ก และไดขยายออกไปเปนบทละครที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม         
ขั้นตอนการสอนเพลงก็อํานวยตอความคงทนในการจําของเด็ก 
 วิลคอกซ (Wilcox 1999 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการนํา
เพลงมาใชในในหองเรียนที่มีตอความจําในการออกเสียงในการเรียนรูภาษาที่ 2  ผลที่ได  พบวา  
กลุมที่ใชเพลงมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางจากกลุมที่เรียนดวยวิธีปกติ 
 คัลเลน  (Cullen 2000)  ไดทําการทดลองเกี่ยวกับการนําเพลงไปใชในการสอนเขียน
ตามคําบอก (Dictation) ผลที่พบคือ นักเรียนชอบวิธีนี้มาก และยังสามารถฝกไดครบทั้ง 4 ทักษะคือ 
ฟงเพลงแลวเขียนสรุป ยอ แสดงความคิดเห็น  พูดแตงประโยคจากเพลงอานบทเพลง ฝกออกเสียง  
เขียนบรรยายความรูสึกเกี่ยวกับเพลง  เขียนคําศัพทจากเพลง 
 ฟอนเซซา  (Fonseca  2000)  ศึกษาเกี่ยวกับการใชเสียงเพลงชวยสอนในการเลาเรื่อง
โดยครูใชรูปภาพประกอบ เด็กสามารถจําเรื่องราวไดดี โดยเพลงชวยกระตุนความจําและความ
สนใจของเด็ก 
 กลาวโดยสรุป  จะเห็นไดวา  ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการนําเพลงมาใชประกอบการเรียน
การสอนนั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเพลงสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบ
ปกติ  และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนโดยใชเพลงในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ   
 จากความเห็นของนักการศึกษา  จากผลการศึกษาวิจัยหลายช้ินทําใหไดขอสรุปวา
ทักษะการฟง-พูดเปนทักษะที่มีความสําคัญและจําเปนมากที่สุด  เปนความตองการของบุคคลในทุก
สาขาอาชีพ  ทั้งในประเทศและตางประเทศมากที่สุด  แตความสามารถในการฟง-พูดกลับเปน
ทักษะที่ไดรับความสนใจนอยที่สุดในการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นของการศึกษา  เปนเหตุให
คุณภาพการฟง-พูดของผูเรียนในทุกระดับชั้นอยูในระดับต่ํามาก  แมวานวัตกรรมทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีทางการสื่อสารจะไดรับการพัฒนากาวไกลไปเปนอันมากก็ตาม  แตการพัฒนา
ความสามารถในการฟง-พูดของผูเรียนก็ไมสามารถพัฒนาไดทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ดังกลาว  ดวยสาเหตุและปจจัยหลายประการดังไดกลาวมาแลว  ไมวาจะเปนภาษาแม  วัฒนธรรมที่
แตกตาง  เชน  ความเปนคนขี้อาย  สภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยตอการใชภาษา เชนไมมีโอกาสใช
ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน  วัสดุอุปกรณขาดคุณภาพและไมเพียงพอ  นักเรียนในแตละหองมจีาํนวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83

มากเกินไป  ครูผูสอนขาดทักษะและประสบการณ  ผูเรียนไมใหความสําคัญและความสนใจ
เทาที่ควร  ส่ิงตางๆทั้งหลายเหลานี้ลวนเปนอุปสรรคและขอจํากัดตอการพัฒนาทักษะการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น  อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวา  เปนหนาที่ของครูผูสอนโดยตรงที่จะตองพยายาม
แสวงหาวิธีการในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอยางไมหยุดยั้ง  ปญหาทั้งหลาย
เหลานั้นยอมจะคลี่คลายลงไปไดในที่สุด  และจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการใชเพลงในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  พบวาไดผลดี  ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความตั้งใจและสนใจที่จะพัฒนา
ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงประกอบ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษที่
สอนโดยใชเพลงประกอบกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนราชินี
บูรณะในครั้งนี้  เปนลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใชเพลงกับที่เรียนแบบปกติ  และดําเนินการทดสอบวัดความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงประกอบการเรยีนการ
สอน  โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ คือ 
 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  แผนการเรียน
อังกฤษ-ฝร่ังเศส  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  โรงเรียนราชินีบูรณะ  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม  ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษฟงพูด (อ 024) 

1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
แผนการเรียนอังกฤษ-ฝร่ังเศส  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  โรงเรียนราชินีบูรณะ  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม  จํานวน  2  หองเรียน หองเรียนละ 30  คน  รวม  60  คน  ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบ
เจาะจง  โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักในภาคเรียน
ที่ 1  ปการศึกษา  2545  ที่มีระดับคะแนนผลการเรียนใกลเคียงกัน  ทั้งนี้เพื่อควบคุมตัวแปรแทรก
ซอนใหเหลือนอยที่สุด  ไดช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/6  เปนกลุมทดลอง  และไดช้ันมัธยมศึกษาปที่  4/7  
เปนกลุมควบคุม 

 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 
  ตัวแปรตน  คือ 
  วิธีการสอนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษซึ่งมี  2  วิธี  ไดแก 
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  1.   การสอนโดยใชเพลงประกอบ 
  2.   การสอนแบบปกติ 
  ตัวแปรตาม  คือ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด   
2. ความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 

          โดยใชเพลงประกอบ 
  ตัวแปรรวม  คือ 

คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษฟง-พูดกอนการเรียน 
 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวยเครื่องมือ 4 ชุด ที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ 

3.1 แผนการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โดยใชเพลง
ประกอบ  สําหรับกลุมทดลอง  จํานวน  10  บทเรียน 

3.2     แผนการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  แบบปกติ 
สําหรับกลุมควบคุม  จํานวน  10  บทเรียน  

3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษชั้น
มัธยมศึกษาปที่  4  จํานวน  60  ขอ  แบงเปน  4   ตอน ดังนี้ คือ 

3.3.1 ตอนที่ 1  แบบทดสอบวัดการฟงแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน 
               30  ขอ  30  คะแนน 

3.3.2 ตอนที่ 2  แบบทดสอบวัดการพูดโดยออมแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
            จํานวน  20  ขอ  20  คะแนน 

3.3.3 ตอนที่ 3  แบบทดสอบวัดการพูดโดยตรงโดยวิธีสัมภาษณเกีย่วกับ 
สถานการณในชีวิตประจําวนั  จํานวน  10   ขอ  5  คะแนน 

3.3.4 ตอนที่ 4  แบบทดสอบวัดการพดูโดยตรงโดยการบรรยายภาพ  5   
คะแนน 

3.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษฟง-พูดโดยใชเพลงประกอบ   จํานวน 1 ชุด  แบงเปน  4  ดานๆละ  5   หัวขอยอย  ดังนี้ 

3.4.1 ดานเนื้อหา 
3.4.2 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.4.3 ดานประโยชน 
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3.4.4 ดานตัวนักเรียน 
วิธีการสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการดําเนินการสรางเครื่องมือ  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2539 
จุดประสงครายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024) ซ่ึงใชเวลาเรียน  2  คาบ / สัปดาห / ภาค 
 2.  ศึกษาวิธีการ  รายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเพลง
ประกอบ  จากตํารา  เอกสาร  คูมือครู  และวิทยานิพนธ 
 3.  ศึกษาวิธีการสรางแผนการสอนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ  จากตํารา  เอกสาร  
คูมือครู  และวิทยานิพนธ 
 4. ดําเนินการสรางแผนการสอน  1  ชุด  สําหรับนักเรียนกลุมควบคุม  และกลุม
ทดลอง  โดยแยกเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนระหวางกลุมควบคุม  และกลุมทดลองออกจาก
กัน  ( ดูภาคผนวก  ก ) 
 5. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษ  และแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการเรียนทักษะการ
ฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง 
 6. ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
 
การสรางแผนการสอน 
 ในการสรางแผนการสอนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการ   
ส่ือสารผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 

1.) ศึกษาจุดประสงค การเรียนรูและเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024) ซ่ึง 
เปนรายวิชาในกลุมภาษาอังกฤษแบบเขม (English for English Concentration) กลุมพัฒนา-
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  (English Language Improvement) ภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024) 
English Listening-Speaking  ซ่ึงมีจุดประสงคการเรียนรู  ดังนี้  คือ  เพื่อใหสามารถสื่อสารดานการ
ฟง-พูด จากส่ิงที่อาน ฟง และพบเห็นจากขาวสารขอมูล  และสถานการณตางๆ  ฝกการตั้งคําถาม  
การสนทนาโตตอบ  และแสดงความคิดเห็นโดยการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม  
   สรุปรายละเอียดจุดประสงคและเนื้อหาภาษาอังกฤษแบบเขม   กลุมพัฒนา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา  พุทธศักราช  2539  ดังตาราง
ตอไปนี้ 
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จุดประสงคและผลการเรียนรู เนื้อหาทางภาษา 
1.  เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตาม
หลักภาษา และเหมาะสมกับวัฒนธรรมของชน
ชาติที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 

2.  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจของ
ผูเรียน 

3.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาในดานตาง ๆ ไดแก  การฟง  พูด  อาน และ
เขียน ใหสามารถสื่อสารไดอยางคลองแคลว 
สามารถแสวงหาความรูโดยใชภาษาอังกฤษได
อยางกวางขวาง 

4.  เพื่อใหมีความรูตามระดับชั้นของ
ตนเองอยางเพียงพอที่จะศึกษาตอและประกอบอาชีพ  

5.  เพื่อพัฒนาเจตคติของผูเรียนใหเห็น
ประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษและมีนิสัย
ใฝหาความรูโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ 

เนื้อหาภาษาทางดานคําศัพท ไวยากรณ 
สวนมากจะอยูในระดับเดียวกับระดับภาษาที่
ผู เรียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษหลัก  ทั้งนี้
อาจจะมีคําศัพทหรือโครงสรางที่สูงกวาระดับ
แทรกอยูบาง ขึ้นอยูกับรูปแบบของสาร  (Text 
Type) ที่เลือกมาใช  ซ่ึงจะเนนเรื่องที่อยูใกลตัว
ผู เ รียน  อันเปนเรื่องหรือส่ิงที่พบเห็น  หรือ
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน  หรือ
เปนเรื่องที่กําลังอยูในความสนใจของชุมชน 
และสังคม เนื้อหาทางภาษามีความหลากหลาย  
เปนการรวบรวมภาษาที่ผูเรียน เรียนมาแลว
ทั้งหมดตั้งแตระดับตนจนถึงระดับสูง  เพิ่มเติม
ภาษาที่ใชในสังคม และในสถานการณจริง  
และภาษาเฉพาะอาชีพ  (Authentic English and 
Vocational English)  ฯลฯ 

 2.) ศึกษาวิธีสรางแผนการสอนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ  จากตํารา  คูมือ  และ
วิทยานิพนธ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1   ศึกษาจุดประสงครายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด  อ 024    ของกลุมมัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม  แลวนําไปสรางแผนการสอน 1  ชุด   
  จุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ  อ 024  ภาษาอังกฤษฟง-พูดของกลุม
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดนครปฐม  ไดแก 
  ทักษะฟง 

1. ฟงบทสนทนา  ขอความ  ขาว  พยากรณอากาศแลว 
1.1 จับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงได 
1.2 ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟงได 
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1.3 เขียนเรื่องและภาพได 
1.4 ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําขอรองได 

2. ฟงประกาศโฆษณา  เพลง  คําประพันธ  บทสัมภาษณ  เร่ืองขําขันแลว 
2.1  จับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟงได 
2.2 ลําดับเหตุการณได 
2.3 สรุปใจความสําคัญแลวถายทอดขอมูลในรูปแบบตางๆได 
2.4 บอกอารมณ  ความรูสึก  เนื้อหาของเพลงหรือบทประพันธได 
2.5 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟงได 

  ทักษะพูด 
3.  พูดถามตอบเกี่ยวกับสถานการณตางๆได 

3.1 ทักทาย  ขอบคุณ  แนะนําตนเองและผูอ่ืนได 
3.2 พูดโทรศัพทและบอกทิศทางได 
3.3 พูดซื้อขาย  ตอรองสินคา  หรือบริการตางๆได 

4.  พูดบรรยายเกี่ยวกับสถานที่  บุคคล  สัตว ส่ิงของ และส่ิงแวดลอมตางๆได 
5.  สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดินฟาอากาศ และความสนใจตางๆได 

  6. โตวาทีและกลาวสุนทรพจนได 
  7. พูดบทความ  ขาว สารคดี  ประกาศไดอยางถูกตอง 

8. เลานิทาน  พูดบทละคร  รองเพลง  และแสดงบทบาทสมมติ  โดยออกเสียง 
          stress, intonation  และแสดงอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2.2  ดําเนินการวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู  จัดทํากรอบการสอนระยะยาว 

ตลอดโครงการวิจัย  โดยจัดทําแผนการสอนที่มีองคประกอบภาษาและหนาที่ภาษา  โดยกลุม
ทดลองจะมีกิจกรรมเพลงประกอบ  แตสําหรับกลุมควบคุมจะไมมีกิจกรรมเพลงประกอบ   

3.) ดําเนินการสรางแผนการสอน  จํานวน  2  ชุด  คือ  แผนการสอนทักษะการ 
ฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงประกอบสําหรับนักเรียนกลุมทดลอง  จํานวน 1  ชุด  และแผนการ
สอนทักษะฟง-พูดภาษาอังกฤษแบบปกติ(ไมใชเพลงประกอบ) สําหรับนักเรียนกลุมควบคุม  
จํานวน  1  ชุด โดยมีวิธีการ  ขั้นตอน  และองคประกอบภาษาเหมือนกัน  ยกเวน  กิจกรรมการเรียน
การสอน  กลุมทดลองจะมีเพลงประกอบ  สวนกลุมควบคุมจะไมมีเพลงประกอบ  โดยมีกรอบ
แผนการสอนระยะยาว ดังนี้ 
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กรอบแผนการสอนระยะยาว  (Table of Content) 
 

Unit Objectives Language Functions Language Form/Focus Experimental Group Controlled Group Evaluation 
1 -To express 

agreement and 
disagreement. 

-Expressing agreement 
and disagreement. 

-Would you agree that …………..? 
-Would you say 5that………..….? 
-Don’t you think that……………? 
        -O.K. 
        -Yes, of course. 
        -Yes, I think so. 
        -Yes, certainly. 
        -Definitely. 
        -Absolutely. 
        -I agree with you. 
        -You are right. 
        -That’s right. 
        -That true. 
        -So do I. / Me too. 
        -Nor do I. / Neither do I. 
        -I disagree. 
        -I don’t think so. 
 

-Brainstorm about the meaning 
of love. 
-Study new words from song. 
-Listen to‘Tell Laura I love her.’ 
-Do the exercise about the song. 
-Have the students sing along. 
-Present the expression form of 
agreement and disagreement. 
-Practice saying them. 
-Have the students make up the 
dialogue using the expression of 
agreement and disagreement on 
topic ‘Teen’s love.’ 
-Practice saying the dialogue. 

-Brainstorm about the 
meaning of love. 
-Study new words from song. 
-Present the expression form 
of agreement and 
disagreement. 
-Practice saying them. 
-Have the students make up 
the dialogue using the 
expression of agreement and 
disagreement on topic ‘Teen’s 
love.’ 
-Practice saying the dialogue. 
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Unit Objectives Language Functions Language Form/Focus Experimental Group Controlled Group Evaluation 
2 - To ask and give 

information. 
 

- How much is it? -How much is/are ……………….? 
-Do you have…………………….? 
-Have you got……………………? 
-Can you tell me about…………..? 
-What about……………………..? 
-What kind of……….do you like? 
-Can I try it on? 
-I’ll take it. 

-Discuss about going shopping. 
-Ask the students what people 
wear, where they got them. 
-Teach new vocabularies from 
song. 
-Listen to the song, ‘Doggie in 
the window.’ 
-Ask and answer the questions 
about the song. 
-Have the students sing along. 
-Practice saying the dialogue 
about going shopping. 
-Have them change the role.  
-Have the students do the role-
play about going shopping by 
using their own words. 

-Discuss about going 
shopping. 
-Ask the students what people 
wear. 
-Ask students where they got 
them. 
-Practice saying the dialogue 
about going shopping. 
-Have them change the 
role.(A to B, B to A) 
-Have the students do the 
role-play about going 
shopping by using their own 
words. 

-Check the 
exercise. 
-Observe 
their 
participation. 
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Unit Objectives Language Functions Language Form/Focus Experimental Group Controlled Group Evaluation 
3 -To express feeling 

of appreciation. 
-Expressing 
appreciation. 

-I appreciate that. 
-It’s very nice of you to ………… 
-It’s very kind of you to ………… 
-Thanks for…………………….. 
-Thank you very much. 
-Thanks a lot. 
-That would be nice. 
-I really appreciate it. 

-Brainstorm about their feeling 
about the teacher. 
-Teach new words about feeling. 
-Teach new words from song. 
-Play the song, ‘To Sir With 
Love.’ 
-Discuss about the song. 
-Have the students sing along. 
-Present the expression of  
appreciation and practice saying 
the expression of  appreciation.  
-Have the students make up 
three sentences showing 
appreciation. 
-Have them write the sentences 
on the board. 
-Have them practice saying the 
sentences on the board. 
 
 

-Brainstorm about their 
feeling about the teacher. 
-Teach new vocabularies 
about the words of feeling. 
-Present the expression of  
appreciation.  
-Practice saying the 
expression of  appreciation.  
-Have the students make up 
three sentences showing 
appreciation. 
-Have them write the 
sentences on the board. 
-Have them practice saying 
the sentences on the board. 

-Check the 
exercise. 
-Observe 
their 
participation. 
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Unit Objectives Language Functions Language Form/Focus Experimental Group Controlled Group Evaluation 
4 -To transfer 

information. 
-Transferring 
information. 

-Direct and indirect speech. -Discuss about the movies. 
-Brainstorm about the kinds of 
movies. 
-Teach the students the new 
words about the kinds of movies. 
-Listen to the song, ‘Sad Movie.’ 
-Ask and answer the questions 
about the song. 
-Have the students sing along. 
-Present the expression form of 
direct and indirect speech. 
-Do the exercise and practice 
saying the expression of direct 
and indirect speech. 
-Have the students summarize 
the song using indirect speech. 
-Have them transfer their own 
experience using indirect form. 
 
 

-Discuss about the movies. 
-Brainstorm about the kinds 
of movies. 
-Teach the students the new 
words about the kinds of 
movies. 
-Present the expression form 
of direct and indirect speech. 
-Do the exercise and practice 
saying the expression of 
direct and indirect speech. 
 -Have them transfer their 
own experience using indirect 
form. 
 

-Check the 
exercise. 
-Observe 
their 
participation. 
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Unit Objectives Language Functions Language Form/Focus Experimental Group Controlled Group Evaluation 
5 -To express 

preference. 
-Inquiring and 
expressing preference. 

-Would you prefer..……………..? 
-Would you like ..………………? 
-Would you like to…………….? 
-Would you prefer to ...……….? 
-Do you want to ………………? 
-How would you like it? 
-What would you prefer to…….? 
-I’d prefer (to)…………………. 
-I’d like (to)…………………… 
-I’d rather ……………………….. 
 

-Ask the students what they 
prefer to do in their free time. 
-Discuss about their preference. 
-Introduce the students some 
more inquiries and expression 
about preference. 
-Practice saying inquiries and 
expression about preference. 
-Teach them some new 
vocabularies about the song. 
-Listen to the song, ‘El Condor 
Pasa.’ 
-Do the exercise about the song. 
-Have the students sing along. 
-Have the students make up 
questions to inquire preference.  
-Have them do the survey asking 
and answering about their 
preference. 
 

Ask the students what they 
prefer to do in their free time. 
-Discuss about their 
preference. 
-Introduce the students some 
more inquiries and expression 
about preference. 
-Practice saying inquiries and 
expression about preference. 
-Have the students make up 
questions to inquire 
preference.  
-Have them do the survey 
asking and answering about 
their preference. 

-Check the 
exercise. 
-Observe 
their 
participation. 
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Unit Objectives Language Functions Language Form/Focus Experimental Group Controlled Group Evaluation 
6 -To give and ask 

for advice and 
suggestions. 

-Asking and giving 
advice or suggestions. 

-What’s the matter? 
-I have a terrible headache/ stuffy 
nose/ stomachache/ fever/ cough/ 
soar throat. 
-You should take some aspirin/ 
drink a lot of juice/ go home and 
rest/ drink some hot tea/ take some 
medicine/ go see a doctor. 
-Can you recommend……………? 
-I suggest/ recommend that……… 
-You’d better…………………….. 
-You should……………………… 
-Why don’t you………………….? 
-How about……..………………..? 
-What about……….……………..? 
-Don’t……………………………. 
-Never…………………………… 
-Not to ………………………….. 

-Discuss the students’ problems. 
-Teach the functions and 
expressions about asking for 
advice and giving suggestions. 
-Do the exercise, match the 
conditions with the pictures. 
-Listen to the song, ‘Santa Claus 
Is Coming to Town.’ 
-Do the exercise about the song. 
-Have the students sing along. 
-Divide the class into groups of 
four. Each group creates actions 
to act out along the song. 
-Have each group change the 
words in the song. 
-Have each group make up a 
dialogue asking for advice and 
giving suggestions and role-
play.  
 

-Discuss about students’ 
problems. 
-Teach the functions and 
expressions about asking for 
advice and giving 
suggestions. 
-Have the students do the 
exercise, match the 
conditions with the correct 
pictures. 
-Have each group change the 
words in the song to be their 
own words. 
-Have each group make up a 
dialogue asking for advice 
and giving suggestions and 
role-play. 

-Check the 
exercise. 
-Observe 
their 
participation. 
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Unit Objectives Language Functions Language Form/Focus Experimental Group Controlled Group Evaluation 
7 -To make requests. -Making requests and 

responses politely. 
-Please............................................. 
-Could you....................................? 
-Can you .......................................? 
-Will you.......................................? 
-Could you do me a favour? 
-Would you be kind enough to.....? 
-Would you mind+Ving................? 
-Would you mind if ......................? 
-Would you mind helping me carry 
this? 
        O.K. / All right. 
        Sure. / Of course. 
        Certainly. 
        I’d be glad to. 
        No problem. 
        No, of course not. 
        No, not at all. 
        I’m sorry, I’m busy right now. 

-Make a request to some 
students and have the class 
responses. 
-Present them the expression 
about requests and responses. 
-Practice saying the expression 
in pairs and then reverse. 
-Have the students listen to the 
song, ‘Micky.’ 
-Have them do the exercise 
about the song. 
-Check the exercise. 
-Have the students sing along. 
-Divide the class into pairs and 
have them make up their own 
dialogues about requests and 
responses. 
-Have them role-play. 
 

Make a request to some 
students and have the class 
responses. 
-Present them the expression 
about requests and responses. 
-Practice saying the 
expression in pairs and then 
reverse. 
-Divide the class into pairs 
and have them make up their 
own dialogues about requests 
and responses. 
-Have them role-play. 

-Check the 
exercise. 
-Observe 
their 
participation. 
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Unit Objectives Language Functions Language Form/Focus Experimental Group Controlled Group Evaluation 
8 -To ask for and 

report information. 
-Asking and reporting 
information. 

-Where are you from? 
-What do you do? 
-How long have you been 
studying English? 
-How about you? 
-What about you? 
-How have you been? 
        Fine / Great / wonderful. 
        Not so well. 
-What’s the matter? 
-What happened? 
-What’s up? 
-How’s thing? 
-Why do you say that? 
-Do you know…………………..? 
-Can you tell me ……………….? 
-What is it like? 
         

-Discuss how to begin a 
conversation. 
-Write the answers on the board 
and have the students pronounce. 
them. 
-Have the students listen to the 
song, ‘Billy Boy.’ 
-Ask and answer the questions 
and do the exercise about the 
song, and sing along. 
-Do the exercise by writing 
questions to the answers given. 
-Check the correct answers. 
-Have students make the 
questions to interview friends. 
-Have them do a survey by 
interviewing their friends. 
-Choose some students to report 
in front of the class. 
 

-Discuss how to begin a 
conversation. 
-Write the answers on the 
board and have the students 
pronounce them. 
-Have the students do the 
exercise on the work sheet by 
making questions to the 
answers given. 
-Check the correct answers. 
-Have each student make the 
questions to interview their 
friends. 
-Have them do a survey by 
interviewing their friends. 
-Choose some students to 
report in front of the class. 
 

-Check the 
exercise. 
-Observe 
their 
participation. 
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Unit Objectives Language Functions Language Form/Focus Experimental Group Controlled Group Evaluation 
9 -To ask for 

apologies. 
-Asking for an apology 
and making an excuse. 

-Sorry. 
-I’m sorry (for)………………… 
Sorry for being late. 
-Excuse me. 
-Please forgive me. 
-I’m sorry I didn’t phone you last 
night. 
-I’m sorry I was busy. 
-I’m sorry I forgot it. 
         That’s all right. 
 

-Discuss about the song. Why is 
the song called, ‘I’m sorry?’ 
-Have the students try to predict 
what might happen in the song. 
-Listen to the song, ‘I’m sorry.’ 
-Ask and answer and do the 
exercise about the song. 
-Have the students sing along. 
-Present the expression used in 
asking for apologies and making 
excuses. 
-Listen to the conversation and 
fill in the information gap. 
-Practice saying the 
conversation. 
-Have the students make up their 
own conversation in pairs. 
-Have them role-play. 
 
 

-Present the expression used 
in asking for apologies and 
making excuses. 
-Listen to the conversation 
and fill in the information 
gap. 
-Check the correct answers. 
-Practice saying the 
conversation. 
-Have the students make up 
their own conversation in 
pairs. 
-Have them role-play. 

-Check the 
exercise. 
-Observe 
their 
participation. 
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Unit Objectives Language Functions Language Form/Focus Experimental Group Controlled Group Evaluation 
10 -To ask for 

permission. 
-Asking permission 

and granting. 
-Can I go to the party to night? 
        Yes, all right. 
        No, I’m sorry. 
        Yes, all right, but you 
must be home by ten. 
-Can I …………………….? 
-Could I …………………..? 
-May I ……………………..? 
-Is it all right if I …………? 
-Would you mind if I ……? 
        Certainly.  
        It’s all right. 
        It’s O.K. with me. 
        No, of cause not. 
        I’d rather you didn’t. 

-Discuss about the rules in 
school, family and society. 
-Write the rules on the board. 
-Have the students ask for 
permission from the rules. 
-Present the students the 
expression  ‘asking permission 
and granting.’ 
-Listen to the conversation. 
-Ask the questions and practice 
saying it in pairs then reverse. 
-Have them listen to the song, 
‘Missing’ and do the exercise. 
-Have the students sing along. 
-Have the students write their 
own dialogue asking permission 
and granting. 
-Have them role-play. 

-Discuss about the rules in 
school, family and society. 
-Write the rules on the board. 
-Have the students ask for 
permission from the rules. 
-Present the students the 
expression  ‘asking 
permission and granting.’ 
-Have the students listen to 
the conversation. 
-Ask and answer about the 
conversation. 
-Practice saying the 
conversation in pairs then 
reverse. 
-Have the students write their 
own dialogue asking 
permission and granting. 
-Have them role-play. 

-Check the 
exercise. 
-Observe 
their 
participation. 
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3.) นําแผนการสอนที่สรางเสร็จแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมของเนื้อหาในแผนการสอนภาษาอังกฤษฟง-พูด  กับจุดประสงคการ
เรียนรูรายวิชา  อ 024  ภาษาอังกฤษฟง-พูด  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา  2545 

 กลุมทดลอง  ผูวิจัยไดดําเนินการสอนโดยใชเพลงประกอบ  โดยดําเนินการสอนตาม
ขั้นตอนและวิธีการสอนแบบ  3Ps  ของ  เบิรน (Byrne 1990 : 9-10) ดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียม (Warm up) โดยใชภาพ  คําถามนํา  เพลงหรือดนตรีประกอบสั้นๆ 
 2.  ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation Stage) คือการนําเสนอภาษาในบริบทการใช
ภาษาตางๆ   เชน  ฟงเพลง  และบทสนทนาตางๆ 
 3.    ขั้นฝกฝน (Practice Stage) เปนขั้นการฝกเนื้อหาแบบควบคุม  หลังจากที่นําเสนอ
เนื้อหาในรูปบริบทแลว  ทั้งกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคู  และกิจกรรมกลุม  เชน  ใหนักเรียนฟงเพลง
แลวทําแบบฝกหัด  รองตาม  เลนเกม  หรือใหทําทาประกอบเพลง  เปนตน 
 4.    ขั้นการใชภาษา (Production Stage) เปนขั้นการฝกอิสระ  ในขั้นนี้ครูทําหนาที่เปน
ผูแนะนําหรือใหคําปรึกษา  เปดโอกาสใหผูเรียนนําความรูภาษามาใชในการสื่อความหมายไดอยาง
เสรี  ฝกภาษาเพื่อการสื่อสาร  ฝกถายโอนความรูดานองคประกอบภาษาและหนาที่ภาษาสูการ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน  ทั้งกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคู  และกิจกรรมกลุม  การฝกในขั้นนี้มี
จุดประสงคเพื่อฝกความคลองแคลวในการใชภาษาและความสามารถในการสื่อความหมายเปน
สําคัญ 
 5.  ขัน้การประเมินผล (Evaluation Stage) ขั้นนี้เปนขั้นการประเมินผล โดยการสังเกต 
ตรวจผลงาน  ดูการทํากิจกรรม  เชน  เปดเพลงใหนักเรียนฟงอีกครั้งแลวตรวจคําตอบ  หรือพจิารณา
จาก 

1.1 Feedback   จากครู 
        5.2   Feedback   จากนักเรียน 

 กลุมควบคุม  ผูวิจัยไดดําเนินการสอน โดยดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสอนตาม
แบบ  3Ps  ของ  เบิรน (Byrne 1990 : 9-10) ดังนี้ 
 1.  ขัน้เตรียม (Warm up) โดยใชภาพ  คําถามนํา  หรือการอภิปรายสั้นๆ 
 2.  ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation Stage) คือการนําเสนอภาษาในบริบทการใช
ภาษาตางๆ   เชน  ฟงเพลง  และบทสนทนาตางๆ 
 3.    ขั้นฝกฝน (Practice Stage) เปนขั้นการฝกเนื้อหาแบบควบคุม  หลังจากที่นําเสนอ
เนื้อหาในรูปบริบทแลว  ทั้งกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคู  และกิจกรรมกลุม  เชน  ใหนักเรียนฟง       
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บทสนทนาแลวทําแบบฝกหัด  ฝกพูดบทสนทนาตามแถบบันทึกเสียงแลวผลัดเปล่ียนบทบาทกัน  
หรือเลนเกม  เปนตน 
 4.    ขั้นการใชภาษา (Production Stage) เปนขั้นการฝกอิสระ  ในขั้นนี้ครูทําหนาที่เปน
ผูแนะนําหรือใหคําปรึกษา  เปดโอกาสใหผูเรียนนําความรูภาษามาใชในการสื่อความหมายไดอยาง
เสรี  ฝกภาษาเพื่อการสื่อสาร  ฝกถายโอนความรูดานองคประกอบภาษาและหนาที่ภาษาสูการ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน  ทั้งกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคู  และกิจกรรมกลุม  การฝกในขั้นนี้มี
จุดประสงคเพื่อฝกความคลองแคลวในการใชภาษาและความสามารถในการสื่อความหมายเปน
สําคัญ  เชน  ใหนักเรียนเลนเกม  หรือแสดงบทบาทสมมติ เปนตน 
 5.  ขัน้การประเมินผล (Evaluation Stage) ขั้นนี้เปนขั้นการประเมินผล โดยการสังเกต 
ตรวจผลงาน  ดูการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  เชน  เปดบทสนทนาใหนักเรียนฟงอีกครั้งแลว
ตรวจคําตอบ  หรือพิจารณาจาก 

5.1 Feedback   จากครู 
        5.2   Feedback   จากนักเรียน 

 
 นําแผนการสอนระยะยาวใหผูเชี่ยวชาญ   จํานวน  3  คน  ประกอบดวยชาวไทย  2  คน
และชาวตางประเทศ  1  คน  ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาวาสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูรายวิชา  อ 024  ภาษาอังกฤษฟง-พูด  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  หรือไม 
 นําแผนการสอนมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
ดังนี้ คือ 
 ดานภาษา  ดําเนินการแกไข  การสะกดคํา  การเปลี่ยนกาล (Tenses)  การเปลี่ยน
คํากริยาใหสอดคลองกับประธาน  และการเปลี่ยนคําศัพทใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ 
 ดานกิจกรรม  ดําเนินการแกไข  โดยเพิ่มกิจกรรมการรองเพลงตามแถบบันทึกเสียง  
ในทุกบทเรียน  และการนําเนื้อหาจากเพลงมาฝกเพิ่มเติมในขั้นการฝกเนื้อหา (Practice Stage) ให
มากขึ้น 
 
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 
  
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองเปน
แบบทดสอบชุดเดียวกัน  โดยผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 
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 1. ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบตามหนังสือเทคนิคการสรางขอทดสอบ
ภาษาอังกฤษของ อัจฉรา  วงศโสธร (2529)  Classroom Testing ของฮีตัน  (Heaten 1990) และ 
Language Test Construction and Evaluation ของ แอนเดอรสันและคณะ  (Anderson et al. 1995) 
 2. กําหนดจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเฉพาะของการทดสอบการฟง-พูด  ตาม
กรอบเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช  2539  จุดประสงค
รายวิชา  และจุดประสงคของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดนครปฐม 
 3.   สรางตารางกําหนดเนื้อหาของแบบทดสอบ (Table of Test Specification) ตาม
กรอบของเนื้อหาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช  2539  จุดประสงครายวิชา  และ
จุดประสงคของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดนครปฐม  โดยกําหนดใหมีหัวขอตอไปนี้   
ตารางกําหนดเนื้อหาของแบบทดสอบ (Table of Test  Specification) 

จุดประสงคของ
การสอบ 

องคประกอบทาง
ภาษา สื่อ ระดับภาษา

ท่ีวัด 
แบบ 

ทดสอบ 

จํานวน
แบบ 

ทดสอบ 

จํานวน
รอยละ 

การให
คะแนน 

ทักษะการฟง 
1. ฟงประโยคสั้นๆ
แลวตอบคําถาม 

ประโยคเงื่อนไข 
การทักทาย  การ
กลาวอําลา  การ
เสนอใหความ
ชวยเหลือ  การ
ขอรอง  การขอ
โทษ  การแสดง
ความยินดี  การ
ขอบคุณ  การ 
ใหเหตุผลและ
รายละเอียด 

ประโยคบอกเลา 
ประโยคคําถาม 
สถานการณ
ตางๆ 

C M / C 12 20.00 0 – 1 
 
 
 

2. จับใจความ
สําคัญ  รายละเอียด
ของเรื่องที่ฟง  แลว
ช้ีแจงเหตุผล  
ยกตัวอยาง  
บรรยาย 

ฟงสื่อเกี่ยวกับการ
การสนทนา  
รายละเอียดเหตุ-
ผล 
(cause & effect ) 

บทฟง (prose)ที่
มีเนื้อหา
รายละเอียด  
สถานการณสั้นๆ 

M KT C M / C 10 16.67 0 – 1 
 
 
 

 

3. ฟงเรื่องเลา  
โคลงกลอนแลว
ตอบคําถาม 

Past Simple Tense 
Narration 
โครงสรางเกี่ยวกับ

บทฟงที่เปน
โคลงกลอน  
และขอความ  คํา

K C T M / C 8 13.33 0 - 1 
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จุดประสงคของ
การสอบ 

องคประกอบทาง
ภาษา สื่อ ระดับภาษา

ท่ีวัด 
แบบ 

ทดสอบ 

จํานวน
แบบ 

ทดสอบ 

จํานวน
รอยละ 

การให
คะแนน 

การลําดับ
เหตุการณ 

บรรยายเกี่ยวกับ
เรื่องเลา 

 
 

การพูดทางออม 
พูด  ถาม-ตอบใน
สถานการณตางๆ 
 

การขอและการ
เสนอใหความ
ชวยเหลือ  การ
ขอรอง  การ
แนะนํา  การขอ
โทษ  การถาม
ความตองการ  การ
ช้ีแจงเหตุผล  การ
พูดโทรศัพท  การ
นัดหมาย  การขอ
อนุญาต  การให
อนุญาต  การขอ
ยืมสิ่งของ  การ
ถามเกี่ยวกับ
สุขภาพ  การ
สอบถาม
รายละเอียด  การ
ตอบรับ-ปฏิเสธ  
และการแสดง
ความคิดเห็น 

ประโยคบอกเลา  
ประโยคถาม-
ตอบ บทสนทนา
สั้นๆ 
 

K C T M / C 20 33.33% 0 – 1 
 
 

การพูดทางตรง 
พูดในสถานการณ
ที่กําหนดให 

คําถาม – คําตอบ 
คําบรรยายภาพ 

การสัมภาษณ 
ภาพสถานการณ 
 

K  C  T สัมภาษณ 
ภาพ

สถานการ
ณ 

10 16.67 0 – 10 
 
 
 

หมายเหตุ   ระดับทักษะยอย (skill  level) ตามการแบงของแวลเล็ต และดิสิค (Valette and Disick 
 1972 : 153) ดังนี้ 

M (Machanical)  = ระดับกลไก 
K (knowledge)  = ระดับความรู 
T (Transfer)  = ระดับถายโอน 
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C (Communication) = ระดับสื่อสาร 
Cr (Criticism)  = ระดับวิพากษวิจารณ 

 
 4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษฟง-พูดชั้นมัธยมศึกษาปที่  
4  จํานวน  60  ขอ  เวลา  40  นาที  1  ฉบับ  แบงเปน 4  ตอน  คือ 

4.1 ตอนที่ 1  แบบทดสอบวัดทักษะการฟงแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
 จํานวน  30  ขอ  30  คะแนน 
4.2 ตอนที่ 2  แบบทดสอบวัดการพูดโดยออมแบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
 จํานวน  20  ขอ  20  คะแนน 
4.3 ตอนที่ 3  แบบทดสอบวัดการพูดตรง  แบงเปน 

4.3.1      แบบทดสอบโดยใชวิธีสัมภาษณคนละ 3-5 นาที  จํานวน 10 
        ขอ  5  คะแนน 

4.3.2 แบบทดสอบการบรรยายภาพ  5  คะแนน 
 5. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ ผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึง
เปนชาวไทย  2  คน  คือ  อาจารยฉลวย  ชาวนาวิก  ผูชวยผูบริหารระดับ 8  ปริญญาโทภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อาจารยอัญชลี  รักหลวง  อาจารย 2  ระดับ 7  ปริญญาโทวรรณคดี
อังกฤษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และชาวตางประเทศ  1  คน  คือ  Mrs  Miriam  Troisi  ครู
สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  จาก Plattsburgh  New York  U.S.A. ตรวจสอบและแกไข   
 6. นําแบบทดสอบที่ทําการปรับปรุงแกไขตามคําเสนอแนะของผเชี่ยวชาญแลวไปให
เจาของภาษา คือ  Miss Lauren  Ackerman และ  Miss  Paula  Epps  บันทึกเสียง 
 7.  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   โรงเรียน ราชินี
บูรณะที่ไมใชกลุมตัวอยาง  คือช้ันมัธยมศึกษาปที่  4/5  ซ่ึงเปนนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-
คณิตศาสตร  จํานวน  30  คน 

8. ตรวจใหคะแนนตามแนวทางที่กําหนด  ในดานการทดสอบการพูดตรงผูวิจัย 
ดําเนินการสอบและใหคะแนนดวยตนเอง 

9. นําแบบทดสอบไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร  KR-20  ของคูเดอร 
ริชารดสัน  (Kuder Richardson Formular 20) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.81 

10.   นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย  (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  โดยใช 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร  CTIA  (Classical Test In Analysis) เลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย
ระหวาง  0.20-0.80  และคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20  ขึ้นไป   

11. นําแบบทดสอบที่ผานการวิเคราะหแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง  คือกลมทดลอง 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4/6  และกลุมควบคุมชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/7  เพื่อนําผลที่ไดไปดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลและอภิปรายผลตอไป 
 
การสรางแบบสอบถามวัดความคิดเห็น 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการเรียนการสอนทักษะการฟง-
พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง  เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงแกไขแผนการสอนและเทคนิควิธีการให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของ
นักเรียน  ดังนี้ 
 1. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามเพื่อวัดความคิดเห็นตามวิธีการของลิเคิรท (Likert)  
โดยอาศัยแนวความคิดของอันเดอรวูด  (Underwood 1993)  นูแนน  (Nunan 1995) 
 2. สรางแบบสอบถามวัดความคิดเห็นตามกรอบเนื้อหาจุดประสงค  โดยกําหนดคา
ระดับของขอคําถามในแบบสอบถามเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 
 
  เห็นดวยมากที่สุด   ใหคาระดับคะแนนเทากับ   5 
  เห็นดวยมาก    ใหคาระดับคะแนนเทากับ   4 
  เห็นดวยปานกลาง   ใหคาระดับคะแนนเทากับ   3 
  เห็นดวยนอย    ใหคาระดับคะแนนเทากับ   2 
  ไมเห็นดวย    ใหคาระดับคะแนนเทากับ   1 

 แลวนําคาเฉลี่ยไปแปลความหมายคาระดับความคิดเห็นในชวงตางๆ  ดังนี้ 

 
  4.50  <  x  <  5.00 หมายความวา ความคิดเห็นอยูในระดับ 5 
  3.50  <  x  <  4.50 หมายความวา ความคิดเห็นอยูในระดับ 4 
  2.50  <  x  <  3.50 หมายความวา ความคิดเห็นอยูในระดับ 3 
  1.50  <  x  < 2.50 หมายความวา ความคิดเห็นอยูในระดับ 2 
  1.00  <  x  < 1.50 หมายความวา ความคิดเห็นอยูในระดับ 1 
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 3. นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิดาน
การสรางแบบทดสอบตรวจสอบเพื่อความถูกตองเหมาะสม 
 4. นําแบบสอบถามวัดความคิดเห็นที่ผานการตรวจสอบและแกไขแลวไปทดลองใช
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง  คือช้ันมัธยมศึกษาปที่  4/5  ซ่ึงเปนนักเรียนแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตรเพื่อหาขอบกพรองและปรับปรุงแกไข 
 5. นําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แบบแอลฟา  ( α - coefficient)  ของ  ครอนบัค  (Cronbach 1990 : 161) ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ  0.87 
 6. นําแบบสอบถามวัดความคิดเห็นที่แกไขและปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง  คือกลุมทดลอง  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4/6  เพื่อนําผลที่ไดไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลและ
อภิปรายผลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ทําหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูบริหารสถานศึกษา  เพื่อขออนุญาตใช
สถานศึกษาและกลุมตัวอยางในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการวิจัย 
 2. ทําการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษดานการฟง-พูดกอนการทดลองใน
วันจันทรที่  13  มกราคม  2546  สอบขอเขียนกลุมทดลองเวลา  08.30 – 09.10 น. และสอบขอเขียน
กลุมควบคุมเวลา  09.20 – 10.00 น.  สอบสัมภาษณกลุมทดลองเวลา  12.30 – 14.30 น.  สอบ
สัมภาษณกลุมควบคุมเวลา  14.30 – 16.30 น. 
 3.  ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยางประชากรตามแผนการสอนที่สรางขึ้น  จํานวน  
2 หองเรียน ๆ ละ  4  คาบตอสัปดาห  รวม  6  สัปดาห  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2545  ตั้งแต
วันอังคารที่  14  มกราคม  2546  ถึงวันจันทรที่  17  กุมภาพันธ  2546 
 4. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษหลังการทดลอง 
ในวันอังคารที่  18  กุมภาพันธ  2546  โดยสอบขอเขียนกลุมทดลองเวลา  8.30 – 9.10  น  และสอบ
ขอเขียนกลุมควบคุมเวลา  09.20 –10.00 น.   สอบสัมภาษณกลุมทดลองเวลา  12.30 – 14.30 น. และ
สอบสัมภาษณกลุมควบคุมเวลา  14.30 – 16.30 น. 
 5. ทําการสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการเรียนการสอน
การฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงประกอบ  ทําการสอบถามทายบททุกบท 
 6.   นําขอมูลที่ไดไปดําเนินการวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานตามที่ผูวิจัยตั้งไว
ตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูดหลังเรียน  ระหวางวิธี
สอนโดยใชเพลงกับการสอนแบบปกติ  โดยใชคะแนนการประเมินกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม  
และสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) 
 2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
ฟง-พูดโดยใชเพลง  โดยใชคาสถิติพื้นฐาน  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวจิยัเรือ่งการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนราชินีบูรณะ  ท่ีสอนโดยการใชเพลงกับการสอนแบบปกติ  ผูวิจัยได
น ําเสนอผลการวิเคราะหจากการวิจัยไวตามลํ าดับดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดภาษา
อังกฤษท่ีสอนโดยการใชเพลงกับการสอนแบบปกติ

ตอนท่ี 2  นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นของนกัเรียนกลุม
ทดลองท่ีมีตอการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยการใชเพลง

การเก็บขอมูลการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงกับการสอนแบบปกติ ได
ทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส  ภาคเรียนท่ี 2   ป    
การศึกษา 2545  โรงเรียนราชินีบูรณะ  จังหวัดนครปฐม  กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง  
จากแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศสจํ านวน  2  หองเรียน      แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
หองละ  30  คน  โดยคัดนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการเรียนภาษาอังกฤษหลักในภาคเรียนท่ี 1  ท่ีมี
ระดับคะแนนใกลเคียงกัน  ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะควบคุมตัวแปรแทรกซอนใหเหลือนอยท่ีสุด  และใช  
เครือ่งมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและผานความเห็นชอบและการตรวจแกไขจากผูเช่ียวชาญชาวไทย  2  คน  
และชาวตางประเทศ  1  คน  เครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้นแบงเปน  1) แบบทดสอบการฟงแบบเลือก
ตอบจ ํานวน  30  ขอ  30  คะแนน  2) แบบทดสอบการพูดโดยออมแบบเลือกตอบจํ านวน  20  ขอ  
20  คะแนน  3) แบบทดสอบปากเปลาแบบถาม-ตอบจ ํานวน  10  ขอ เลือกถาม  5  ขอ  5  คะแนน  
4) แบบทดสอบปากเปลาแบบบรรยายภาพ  5  คะแนน  การพิจารณาคะแนนการพูดพิจารณาจาก
ความถูกตองแมนย ําและความคลองแคลวในการโตตอบ  โดยแบงคะแนนดังนี้

1 - 2   คะแนน อยูในระดับตองปรับปรุง
3         คะแนน อยูในระดับพอใช
4         คะแนน อยูในระดับดี
5         คะแนน อยูในระดับดีเยี่ยม
ซ่ึงประยุกตจากการใหคะแนนการสอบปากเปลาของ  ลี, บรอคแมน  และสแตฟฟอรด

 Lee, Brockman and Stafford (2000 : 119) และ ฮีตัน (Heaton 1990 : 69-71)
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นํ าขอมูลคะแนนผลสัมฤทธ์ิการฟงจากแบบทดสอบแบบเลือกตอบจํ านวน  30  ขอ  30  
คะแนน  คะแนนผลสัมฤทธ์ิการพูดโดยออมซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบจํ านวน  20  ขอ  20  
คะแนน  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิการพูดโดยตรงจากการตอบคํ าถามปากเปลา  5  คะแนน  และการ
บรรยายภาพ  5  คะแนน  กอนเรียนและหลังเรียน  ท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม มาคํ านวณหาคา
เฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน     ปรากฏผลดังในตารางท่ี 1

ตารางท่ี  1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงกับการสอนแบบปกติ

กอนเรียน หลังเรียน
คะแนนการพูด (30) คะแนนการพูด (30)กลุม

ตัวอยาง คะแนน
การฟง

(30)

พูดโดย
ออม
(20)

ตอบค ํา
ถาม
(5)

บรรยาย
ภาพ
(5)

คะแนน
การฟง

(30)

พูดโดย
ออม
(20)

ตอบค ํา
ถาม
(5)

บรรยาย
ภาพ
(5)

กลุม
ทดลอง

11.40
(3.31)

11.87
(3.72)

3.90
(0.66)

1.93
(0.78)

14.53
(3.93)

11.90
(2.48)

4.90
(0.31)

2.50
(0.82)

กลุมควบ
คุม

13.37
(3.39)

12.13
(3.67)

3.97
(0.76)

1.83
(0.70)

15.00
(2.91)

13.70
(2.15)

4.87
(0.35)

2.50
(0.63)

รวม 12.38
(3.46)

12.00
(3.67)

3.93
(0.71)

1.88
(0.74)

14.77
(3.44)

12.80
(2.48)

4.88
(0.32)

2.50
(0.72)

§ ตัวเลขในวงเล็บคือสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

จากตารางท่ี 1 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษดังนี้   ในสวนของกลุมทดลองคะแนนการฟงกอนเรียนเฉล่ียเทากับ  11.40  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  3.31  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  14.53  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ  3.93  โดยท่ีคะแนนการพูดโดยออมกอนเรียนเฉล่ียเทากับ  11.87  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ  3.72  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  11.90  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ  2.48  สํ าหรับคะแนนการตอบคํ าถาม(สัมภาษณ) กอนเรียนเฉล่ียเทากับ  3.90
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.66  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  4.90  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 คะแนนการบรรยายภาพกอนเรียนเฉล่ียเทากับ 1.93  สวนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานเทากับ  0.78  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  2.50  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ  0.82

สํ าหรับกลุมควบคุม  คะแนนการฟงกอนเรียนเฉล่ียเทากับ  13.37  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.39  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  15.00  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ  2.91  โดยมีคะแนนผลการพูดโดยออมกอนเรียนเฉล่ียเทากับ  12.13  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.67  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ 13.70  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากบั  2.15  สวนคะแนนการพูดโดยตรงการตอบคํ าถามปากเปลา(สัมภาษณ)กอนเรียนเฉล่ีย
เทากับ  3.97  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.76  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ
4.87  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.35  สํ าหรับคะแนนการบรรยายภาพกอนเรียนเฉล่ียเทากับ
1.83  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.70  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  2.50  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.63

ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมกอนเรียนและหลังเรียน  โดยจํ าแนกการฟง-พูดโดยออมและ
การพูดโดยตรง

กอนเรียน หลังเรียน
กลุมตัว
อยาง

การฟง-พูด
โดยออม

(50)

การพูด
โดยตรง

(10)

รวม การฟง-พูด
โดยออม

(50)

การพูดโดย
ตรง
(10)

รวม

กลุม
ทดลอง

23.27
(5.69)

5.83
(1.32)

29.10
(6.33)

26.43
(5.91)

7.40
(0.93)

33.80
(6.53)

กลุม
ควบคุม

25.50
(5.52)

5.80
(1.32)

31.30
(6.23)

28.70
(4.00)

7.37
(0.81)

36.07
(4.56)

รวม 24.38
(5.67)

5.82
(1.31)

30.20
(6.32)

27.57
(5.13)

7.38
(0.87)

34.95
(5.70)

§ ตัวเลขในวงเล็บคือสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

จากตารางท่ี 2  แสดงใหเห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟงและการพูดโดยออมจาก
การทํ าแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  ซ่ึงจ ําแนกเปนการฟงแลวเลือกตอบจ ํานวน  30  ขอ  30
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คะแนน  และการพูดโดยออมแบบอานสถานการณแลวเลือกตอบจํ านวน  20 ขอ  20  คะแนน  กับ
การพูดโดยตรงจากการตอบคํ าถามปากเปลา(สัมภาษณ)และการบรรยายภาพ  10  คะแนน  ผล
ปรากฏวาคะแนนทางการฟงและการพูดโดยออม(50)กอนเรียนของกลุมทดลองเฉล่ียเทากับ  23.27
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  5.69  คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  26.43 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ  5.91  คะแนนการพูดโดยตรง(10)ของกลุมทดลองกอนเรียนเฉล่ียเทากับ  5.83
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  1.32  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  7.40  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 รวมคะแนนการฟงและการพูดโดยออมและการพูดโดยตรงท้ังหมด
(60) ของกลุมทดลองกอนเรียนเฉล่ียเทากับ  29.10  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  6.33  และ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  33.80  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  6.53  สวนคะแนน
การฟงและการพูดโดยออม (50) ของกลุมควบคุมกอนเรียนเฉล่ียเทากับ  25.50  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ  5.52  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  28.70  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ  4.00  คะแนนการพูดโดยตรง (10) ของกลุมควบคุมกอนเรียนเฉล่ียเทากับ  5.80
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  1.32  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  7.37   สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 รวมคะแนนการฟงและการพูดโดยออมและการพูดโดยตรงท้ังหมด
(60) ของกลุมควบคุมกอนเรียนเฉล่ียเทากับ  31.30  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  6.23  และ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ียเทากับ  36.07  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  4.56

เพ่ือตอบคํ าถามงานวิจัยท่ีวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 024)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนราชินีบูรณะ  ท่ีเรียนโดยใชเพลงสูงกวาการเรียนแบบปกติหรือไม
ผูวิจัยไดแยกศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานตางๆ  ดังนี้

1.) ศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิรวมท้ังหมดของการฟง-พูด (60 คะแนน)  ดวยวิธีสอน 2
 แบบ (ตารางท่ี 3)

2.) ศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิการฟง (30 คะแนน)  ดวยวิธีสอน 2 แบบ  (ตารางท่ี 4)
3.) ศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิการพูดโดยออม (20 คะแนน)  ดวยวิธีสอน 2 แบบ

(ตารางท่ี 5)
4.) ศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิการพูดตรงโดยการสัมภาษณ (5 คะแนน)  ดวยวิธีสอน 2

 แบบ  (ตารางท่ี 6)
5.) ศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิการพูดตรงโดยการบรรยายภาพ (5 คะแนน)  ดวยวิธี

สอน 2 แบบ  (ตารางท่ี 7)
6.) ศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิการฟงและการพูดโดยออม (50 คะแนน)  ดวยวิธี

สอน 2 แบบ  (ตารางท่ี 8)
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7.) ศึกษาคะแนนผลสัมฤทธ์ิการการพูดตรงโดยการสัมภาษณและบรรยายภาพ (10
คะแนน)  ดวยวิธีสอน 2 แบบ  (ตารางท่ี 9)

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดภาษา
อังกฤษระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงกับการสอนแบบปกติ

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig.
คะแนนกอนเรียน(60) 1165.47 1 1165.47 98.19 0.000
วิธีสอน 6.37 1 6.37 0.54 0.467
ความคลาดเคล่ือน 676.56 57 114.87
ผลรวม 1916.85 59

จากตารางท่ี 3  พบวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการฟง-พูดกอนเรียนและหลังเรียนมีความ
สัมพันธกันโดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญทางสถิติของตัวอยางเทากับ  0.000  ซ่ึงนอยกวาระดับ
นยัสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  และวิธีสอนท่ีแตกตางกันทํ าใหผลสัมฤทธ์ิทางการฟง-
พูดไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญของตัวอยางเทากับ  0.467  ซ่ึงมากกวาระดับ
นัยสํ าคัญทางสถิตท่ีิกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดภาษา
อังกฤษระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกติไมแตกตางกัน  ภายใตนัยสํ าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของผลสัมฤทธ์ิทางการฟงภาษาอังกฤษท่ีสอนโดย
ใชเพลงกับการสอนแบบปกติ

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
คะแนนการฟงกอนเรียน(30) 215.83 1 215.83 25.76 0.000
วิธีสอน 6.12 1 6.12 0.73 0.396
ความคลาดเคล่ือน 477.64 57
ผลรวม 696.73 59
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จากตารางท่ี 4  พบวา  คะแนนการฟงกอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิการฟงหลังเรียนมีความ
สัมพันธกันโดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญทางสถิติของตัวอยางเทากับ  0.000  ซ่ึงนอยกวาระดับ
นยัสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  และวิธีสอนท่ีแตกตางกันทํ าใหผลสัมฤทธ์ิทางการฟง
ไมแตกตางกัน  โดยพิจารณาจากระดบันยัสํ าคัญของตัวอยางเทากับ  0.396  ซ่ึงมากกวาระดบั
นยัสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการฟงภาษาอังกฤษระหวางวิธี
สอนโดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกติไมแตกตางกัน  ภายใตนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี  0.05

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษโดยออม
ระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงกับการสอนแบบปกติ

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
คะแนนการพูดโดยออมกอนเรียน(20) 84.47 1 84.47 21.07 0.000
วิธีสอน 43.96 1 43.96 10.96 0.002
ความคลาดเคล่ือน 228.53 57 4.01
ผลรวม 361.60 59

จากตารางท่ี 5   พบวา  คะแนนการพูดโดยออมกอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมี
ความสัมพันธกันโดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญทางสถิติของตัวอยางเทากับ  0.000  ซ่ึงนอยกวา
ระดบันยัสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  และวิธีสอนท่ีแตกตางกันทํ าใหผลสัมฤทธ์ิทาง
การพูดโดยออมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากระดับนยัสํ าคัญของตัวอยางเทากับ  0.002  ซ่ึงนอยกวา
ระดับนยัสํ าคญัทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษโดย
ออมระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกติแตกตางกัน  ภายใตนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี  0.05

ตารางท่ี 6 ผลการวเิคราะหความแปรปรวนรวมของผลสัมฤทธ์ิทางการพูดภาษาอังกฤษโดยตรง
จากการสัมภาษณระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกติ

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
คะแนนการสัมภาษณกอนเรียน(5) 0.70 1 0.70 7.33 0.009
วิธีสอน 0.02 1 0.02 0.30 0.588
ความคลาดเคล่ือน 5.46 57 9.59
ผลรวม 6.18 59
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จากตารางท่ี 6  พบวา  คะแนนการพูดโดยตรงจากการสัมภาษณกอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียนมีความสัมพันธกัน โดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญทางสถิติของตัวอยางเทากับ  0.000  
ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  และวิธีสอนท่ีแตกตางกันทํ าให     
ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดโดยตรงไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากระดบันยัสํ าคัญของตัวอยางเทากับ  
0.588  ซ่ึงมากกวาระดับนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการพูด
โดยตรงระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกติไมแตกตางกัน  ภายใตนยัสํ าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ  0. 05

ตารางท่ี 7   ผลการวเิคราะหความแปรปรวนรวมของผลสัมฤทธ์ิทางการพูดโดยตรงจากการ
บรรยายภาพระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกติ

  แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig.
คะแนนการพูดบรรยายภาพกอนเรียน(5) 9.56 1 9.56 25.42 0.000
วิธีสอน 0.00 1 0.00 0.12 0.732
ความคลาดเคล่ือน 21.44 57 0.38
ผลรวม 31.00 59

จากตารางท่ี 7  ผลปรากฏวา  คะแนนการพูดบรรยายภาพกอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิ 
หลังเรียนมีความสัมพันธกันโดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญทางสถิติของตัวอยางเทากบั  0.000  ซ่ึง 
นอยกวาระดับนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  และวิธีสอนท่ีแตกตางกันทํ าให          
ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดโดยตรงจากการบรรยายภาพไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากระดับนยัสํ าคัญ
ของตวัอยางเทากับ  0.732  ซ่ึงมากกวาระดับนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดบั  0.05    แสดงวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดบรรยายภาพระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกติไมแตกตางกัน

ตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของผลสัมฤทธ์ิทางการฟงและการพูดโดยออม
ระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงและวิธีสอนสอนแบบปกติ
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.

คะแนนการฟงและพูดโดยออมกอนเรียน(50) 801.24 1 801.24 67.52 0.000
วิธีสอน 8.89 1 8.89 0.75 0.390
ความคลาดเคล่ือน 676.43 57 11.87
ผลรวม 1554.73 59
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จากตารารางท่ี 8  พบวาคะแนนการฟงและการพูดโดยออมกอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียนมีความสัมพันธกัน โดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญทางสถิติของตัวอยางเทากับ  0.000  
ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  และวิธีสอนท่ีแตกตางกันทํ าให     
ผลสัมฤทธ์ิทางการฟงไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญของตัวอยางเทากับ  0.390  ซ่ึง
มากกวาระดับนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการฟงและ    
การพูดโดยออมระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกตไิมแตกตางกัน

ตารางท่ี 9  การวิเคราะหคาความแปรปรวนรวมของผลสัมฤทธ์ิทางการพูดโดยตรง(การสัมภาษณ)
และการบรรยายภาพ) ระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกติ

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
คะแนนการพูดโดยตรงกอนเรียน(10) 18.48 1 18.48 41.02 0.000
วิธีสอน 0.02 1 0.02 0.01 0.913
ความคลาดเคล่ือน 25.68 57 0.45
ผลรวม 44.18 59

จากตารางท่ี 9  พบวา  คะแนนการพูดโดยตรงกอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมี
ความสัมพันธกัน โดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญทางสถิติของตัวอยางเทากบั  0.000  ซ่ึงนอยกวา
ระดบันยัสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดับ  0.05  และวิธีสอนท่ีแตกตางกันทํ าใหผลสัมฤทธ์ิทาง
การพูดโดยตรงไมแตกตางกนั โดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญของตัวอยางเทากับ  0.913  ซ่ึง    
มากกวาระดับนยัสํ าคัญทางสถิติท่ีกํ าหนดไวท่ีระดบั  0.05  แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการพูดโดยตรง
ระหวางวิธีสอนโดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกติไมแตกตางกัน

สํ าหรับผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองท่ีมีตอการสอนการฟง-
พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง  ไดแยกหัวขอการวิเคราะหออกเปน  4  ดาน  คือ  1) ดานเนื้อหา  2) 
ดานกจิกรรมการเรียนการสอน  3) ดานประโยชน  และ4) ดานตัวนักเรียน  โดยในแตละดานยังแยก
ออกเปนหัวขอยอยดานละ  5  หัวขอยอย  รวมจํ านวน  20  หัวขอยอย  20  คะแนน  ดังปรากฏผล  
ในตารางท่ี 10
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ตารางท่ี  10   ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนท้ัง  10  บท
บทท่ีขอความ คา

สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
รวม

X 3.43 4.00 3.30 3.83 3.43 4.00 3.17 3.53 4.07 3.47 3.64

1.ดานเนื้อหา
1.1 เนื้อหาของ
เพลงมีความสอด
คลองเหมาะสม S.D. 0.94 0.59 0.70 0.70 0.63 0.64 0.99 0.86 0.69 0.86 0.79

X 3.50 3.70 3.43 3.73 3.33 3.73 3.47 3.53 3.87 3.93 3.621.2 เพลงท่ีใชสอน
มีเนื้อหานาสนใจ S.D. 1.07 0.79 0.63 0.74 0.96 0.83 0.68 0.73 0.94 1.01 0.86

X 3.33 3.63 3.13 3.63 3.30 3.77 3.20 3.63 3.87 3.43 3.49
1.3 เพลงท่ีใชสอน
มีความยากงายพอ
เหมาะ S.D. 0.80 0.61 0.73 0.61 0.79 0.68 0.81 0.93 0.78 0.90 0.80

X 3.43 4.17 3.57 3.50 3.53 4.10 3.53 3.57 4.07 3.47 3.69

1.4 เนื้อหาของ
เพลงสงเสริมให
นักเรียนพัฒนา
ทักษะฟงพูด S.D. 1.25 0.79 0.79 1.07 0.82 0.76 0.97 0.90 0.78 1.01 0.97

X 3.03 3.70 3.10 3.70 3.43 3.70 3.30 3.33 3.80 3.27 3.44

1.5 นักเรียน
สามารถน ําเนื้อหา
ของเพลงไป
ประยุกตใชในชีวิต S.D. 0.89 0.84 0.84 0.84 0.94 0.92 1.02 1.06 1.00 0.98 0.96

X 3.35 3.84 3.31 3.68 3.41 3.86 3.33 3.52 3.93 3.51 3.58รวมคาระดับ
คะแนนเฉล่ีย S.D 1.00 0.75 0.79 0.81 0.83 0.78 0.90 0.90 0.84 0.97 0.88
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ตารางท่ี 10  (ตอ)

บทท่ีขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม

2. ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน

X 3.43 3.60 3.43 3.60 3.33 3.60 3.53 3.63 3.83 3.57 3.56
2.1 กิจกรรมเพลง
เหมาะสมกับระดับ
ความรูของนักเรียน S.D. 0.94 0.67 0.73 0.67 1.12 0.86 0.73 0.81 0.79 0.73 0.81

X 2.83 3.23 2.97 3.20 3.10 3.80 3.47 3.23 3.77 3.30 3.29
2.2 ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมเพลงพอ
เหมาะ S.D. 1.02 0.63 0.85 0.76 0.84 1.16 1.14 1.07 0.82 1.06 0.98

X 3.40 3.20 3.30 3.70 3.20 3.90 3.70 3.73 3.53 3.60 3.532.3 มีการจัดกิจกรรม
เพลงหลากหลาย S.D. 1.07 0.76 0.79 0.84 0.76 1.12 1.06 1.05 0.86 0.89 0.95

X 3.57 4.07 3.30 3.87 3.27 3.93 3.93 3.93 3.97 3.43 3.732.4 กิจกรรมเพลงชวย
พัฒนาทักษะฟงพูด S.D. 1.30 0.78 0.88 0.82 0.87 0.78 0.98 1.01 0.81 0.94 0.96

X 3.20 4.13 3.13 3.70 3.13 4.03 3.23 3.23 4.10 3.33 3.522.5 กิจกรรมเพลงชวย
แกความข้ีอาย S.D. 1.27 0.82 0.90 0.79 0.90 0.81 0.94 1.03 0.80 0.88 0.99

X 3.29 3.65 3.23 3.61 3.21 3.85 3.57 3.55 3.84 3.45 3.53รวมคาระดับคะแนน
เฉล่ีย S.D 1.14 0.83 0.84 0.80 0.90 0.96 0.99 1.04 0.83 0.90 0.95
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ตารางท่ี 10  (ตอ)

บทท่ีขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม

3. ดานประโยชน

X 3.50 4.17 3.33 4.07 3.43 4.03 3.47 3.43 3.93 3.50 3.69
3.1 เพลงชวยใหนัก
เรียนมีความสนใจใน
การเรียนมากข้ึน S.D. 1.07 0.70 1.12 0.78 1.04 0.72 1.14 1.04 0.74 1.07 0.99

X 3.43 3.93 3.33 3.93 3.37 3.93 3.43 3.47 4.03 3.47 3.63
3.2 เพลงสงเสริมให
นกัเรียนสามารถเรียน
รูดวยตนเอง S.D. 1.10 0.78 0.96 0.78 1.00 0.78 1.01 1.09 0.76 0.94 0.95

X 3.47 3.87 3.03 3.87 3.27 3.93 3.03 3.17 4.13 3.20 3.50
3.3 เพลงชวยกระตุน
ใหนักเรียนอยากเรียน
มากข้ึน S.D. 1.25 0.82 1.07 0.82 1.17 0.87 1.07 0.96 0.82 1.03 1.07

X 3.27 3.83 2.93 3.27 3.27 3.83 3.60 3.50 3.77 3.60 3.49
3.4 เพลงทํ าใหเรียนรู
ไดงายและสะดวก
มากข้ึน S.D. 1.17 0.70 0.83 1.17 1.17 0.70 0.97 0.97 0.86 0.86 0.98

X 3.57 3.97 3.17 3.57 3.57 4.07 3.13 3.40 3.93 3.80 3.62
3.5 เพลงทํ าใหนัก
เรียนเรียนรูอยางมี
ความสุข S.D. 1.25 0.85 0.83 1.25 1.25 0.83 0.86 0.89 0.83 0.89 1.02

X 3.45 3.95 3.16 3.74 3.38 3.96 3.33 3.39 3.96 3.51 3.58รวมคาระดับคะแนน
เฉล่ีย S.D 1.16 0.77 0.97 1.01 1.12 0.78 1.02 1.00 0.80 0.97 1.00
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ตารางท่ี 10  (ตอ)

บทท่ีขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม

4. ดานตัวนักเรียน
X 3.90 4.43 3.83 4.40 3.67 4.37 3.90 3.93 4.30 3.93 4.074.1 เพลงชวยใหนัก

เรียนรูสึกผอนคลาย S.D. 1.03 0.68 0.91 0.67 0.84 0.67 0.92 0.94 0.70 0.94 0.87

X 3.20 3.90 3.20 3.63 3.23 4.10 3.60 3.70 3.90 3.73 3.62
4.2 เพลงชวยใหนัก
เรียนกลาพูดภาษา
อังกฤษมากข้ึน S.D. 1.30 0.71 0.96 0.89 0.90 0.71 1.00 0.95 0.71 0.91 0.96

X 3.37 3.87 3.43 3.87 3.57 3.87 3.57 3.63 3.90 3.57 3.66
4.3เพลงชวยใหนัก
เรียนพัฒนาการการฟง
ดีข้ึน S.D. 1.22 0.78 0.82 0.78 0.93 0.78 0.82 0.85 0.80 0.82 0.88

X 3.13 3.67 3.43 3.67 3.40 4.03 3.57 3.53 4.13 3.90 3.67

4.4 เพลงทํ าใหนัก
เรียนมีโอกาสฝก
ทักษะฟงพูดนอกเวลา
เรียน S.D. 1.25 0.84 0.94 0.84 0.89 0.81 0.94 0.94 0.73 1.03 0.95

X 3.43 4.00 3.53 3.60 3.53 4.10 3.47 3.60 4.17 3.63 3.70
4.5 เพลงชวยขยาย
ประสบการณความ
รอบรูแกนักเรียน S.D. 1.04 0.83 0.82 0.86 0.90 0.76 0.82 0.81 0.79 0.89 0.91

X 3.41 3.97 3.49 3.83 3.54 4.09 3.62 3.68 4.19 3.75 3.74รวมคาระดับคะแนน
เฉล่ีย S.D 1.19 0.80 0.90 0.85 0.75 0.75 0.90 0.90 0.34 0.92 0.93

X 3.37 3.85 3.30 3.72 3.38 3.94 3.47 3.54 3.98 3.56 3.61รวมทั้งหมด
S.D. 1.13 0.80 0.88 0.87 0.92 0.82 0.96 0.96 0.74 0.94 0.94

จากตารางท่ี  10  แสดงใหเห็นวา นกัเรยีนมีความคดิเห็นท่ีดตีอวธีิสอนการฟง-พูดภาษา
อังกฤษโดยใชเพลง  โดยแปลความหมายคาระดับความคิดเห็นในชวงตางๆ ดังนี้  คะแนน  4.50 
< X  < 5.00  หมายความวา  เห็นดวยมากท่ีสุด  คะแนน  3.50 < X  < 4.50  หมายความวา  เห็นดวย
มากคะแนน  2.50 < X  < 3.50  หมายความวา  เห็นดวยปานกลาง  คะแนน  1.50 < X  < 2.50  
หมายความวา  เห็นดวยนอย  คะแนน  1.00 < X  < 1.50  หมายความวา  ไมเห็นดวย  รวมคะแนน
ความคิดเห็นท้ังหมดเฉล่ียอยูท่ีระดับด ี ( X  = 3.61 S.D. = 0.94) และจากการศึกษาความคิดเห็นของ
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นกัเรยีนท่ีมีตอการเรียนการสอนโดยใชเพลง  ในดานเนื้อหา  ดานกิจกรรม  ดานประโยชน  และ
ดานตัวนักเรียน  สรุปไดดังนี้

1.  ดานเนื้อหา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของเพลง  โดยคาเฉล่ียรวมอยูใน
ระดับดี   ( X = 3.58, S.D. = 0.88)  โดยไดคาเฉล่ียเรียงตามลํ าดับจากมากไปหานอยดังนี้  ขอท่ี  1.4  
เนือ้หาของเพลงสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะฟง-พูด  อยูในระดับดี  ( X = 3.69, S.D. = 0.97)
ขอท่ี  1.1  เนื้อหาของเพลงมีความสอดคลองเหมาะสมกับบทเรียน  อยูในระดับดี  ( X = 3.64, S.D. 
= 0.79)  ขอท่ี  1.2  เพลงท่ีใชสอนมีเนื้อหาท่ีนาสนใจ  อยูในระดับดี  ( X = 3.62, S.D. = 0.86)   ขอท่ี
1.3  เพลงท่ีใชสอนมีความยากงายพอเหมาะ อยูในระดับปานกลาง  ( X = 3.49, S.D. = 0.80)  ขอท่ี  
5  นักเรียนสามารถน ําเนื้อหาของเพลงไปประยุกตใชในชีวิตประจ ําวัน  อยูในระดับปานกลาง  
( X = 3.44, S.D. = 0.96)

2.  ดานกจิกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชเพลง  มีคาเฉล่ียรวมท่ีระดับดี ( X = 3.53, S.D. = 0.95) และมีคาเฉล่ียเรียงตามลํ าดับจาก
มากไปหานอยดังนี้  ขอท่ี  2.4  กิจกรรมเพลงชวยพัฒนาทักษะฟง-พูดของนักเรียน  อยูในระดับดี    
( X = 3.73, S.D. = 0.96)  ขอท่ี  2.1  กิจกรรมเพลงเหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียนอยูใน
ระดับดี  ( X = 3.56, S.D. = 0.81)  ขอท่ี  2.3  มีการจัดกิจกรรมเพลงหลากหลาย  อยูในระดับดี    
( X = 3.53, S.D. = 0.95)  ขอท่ี  2.5  กิจกรรมเพลงชวยแกความขี้อายในการพูดของนักเรียน อยูใน
ระดับดี  ( X = 3.52, S.D. = 0.99)  ขอท่ี  2.2  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพลงพอเหมาะ  อยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.29, S.D. = 0.98)

3.  ดานประโยชน  นักเรียนมีความคิดเห็นตอดานประโยชน  โดยมีคาเฉล่ียรวมท่ีระดับ
ด ี  ( X = 3.58, S.D. = 1.00) โดยมีคาเฉล่ียเรียงตามลํ าดับจากมากไปหานอยดังนี้ ขอท่ี  3.1  เพลง
ชวยใหนกัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น อยูในระดับดี  ( X = 3.69, S.D. = 0.99)  ขอท่ี  3.2  
เพลงสงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  อยูในระดับดี  ( X = 3.63, S.D. = 0.95)  ขอท่ี  
3.5  เพลงทํ าใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข  อยูในระดับดี    ( X = 3.62, S.D. = 1.02)  ขอท่ี  3.3  
เพลงชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนมากขึ้น  อยูในระดับดี  ( X = 3.50, S.D. = 1.07)  และขอท่ี  
3.4  กจิกรรมเพลงชวยพัฒนาทักษะฟง-พูดของนักเรียน  อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.49, S.D. = 
0.98)

4.  ดานตวันกัเรยีน  นักเรียนมีความคิดเห็นตอตัวนักเรียน  โดยมีคาเฉล่ียรวมอยูใน
ระดับดี  ( X = 3.74, S.D. = 0.93) ซ่ึงเปนคาเฉล่ียสูงท่ีสุดในจํ านวน  4  ดาน  และมีคาเฉล่ียเรียงตาม
ลํ าดบัจากมากไปหานอย  ดังนี้  ขอท่ี  4.1  เพลงชวยใหนักเรียนรูสึกผอนคลาย  อยูในระดับดี  ( X = 
4.07, S.D. = 0.87)  ขอท่ี  4.5  เพลงชวยขยายประสบการณความรอบรูแกนักเรียนอยูในระดับด ี   
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( X = 3.70, S.D. = 0.91)  ขอท่ี  4.4  เพลงทํ าใหนักเรียนมีโอกาสฝกทักษะฟง-พูดนอกเวลาเรียน  อยู
ในระดับดี  ( X = 3.67, S.D. = 0.95)  และขอท่ี  4.2  เพลงชวยใหนักเรียนกลาพูดภาษาอังกฤษ    
มากขึ้น  อยูในระดับดี  ( X = 3.62, S.D. = 0.96)

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียน  ท่ีมีตอแบบสอบถามท้ัง  4  
ดาน   พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียในดานท่ี 4  ซ่ึงเปนดานท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนสูงท่ีสุด  
โดยมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียรวมอยูในระดับด ี  ( X = 3.61, S.D. = 0.94)  และดานท่ีนักเรียนให
ระดบัความคดิเห็นตํ ่าท่ีสุดคือ ดานท่ี  2  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  ไดระดับคะแนน    ความ
คิดเห็นเฉล่ียเทากับ  ( X = 3.53, S.D. = 0.95)  ซ่ึงอยูในระดับดีเชนกัน  สํ าหรับขอความท่ีนักเรียน
ใหระดบัคะแนนความคิดเห็นสูงสุดคือ  ขอ  4.1  เพลงทํ าใหนักเรียนรูสึกผอนคลาย  โดยมีระดับ
คะแนนความคิดเห็นเทากับ  ( X = 4.07, S.D. = 0.87) ซ่ึงอยูในระดับดี  และหัวขอท่ีนักเรียนให
ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียตํ ่าสุดไดแกขอ  2.2  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพลงพอเหมาะ  โดยได
ระดับคาความคิดเห็นเฉล่ียเทากับ ( X = 3.29, S.D. = 0.98)  ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 
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บทที่  5

สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ

การวจิยัเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษของ
นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนราชินีบูรณะ  ท่ีสอนโดยใชเพลงกับการสอนแบบปกติ  การ
วจิยันีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-
พูดภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนท่ีสอนโดยใชเพลง

กลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาทีท่ี  4  แผนการเรียน
อังกฤษ-ฝรั่งเศส  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2545  โรงเรียนราชินีบูรณะ  อํ าเภอเมือง  จังหวัด
นครปฐม    ซ่ึงไดจากการสุมแบบเจาะจง  โดยผูวิจัยไดพิจารณาเลือกนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-
ฝรัง่เศสจํ านวน  2  หองเรียน  แลวคัดเลือกนักเรียนท่ีท่ีมีระดับผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก
ในภาคเรยีนท่ี  1  ปการศึกษา  2545  ท่ีมีระดับคะแนนใกลเคียงกันเพ่ือควบคุมตัวแปรแทรกซอน
ใหเหลือนอยท่ีสุด  หองเรียนละ  30  คน  รวม  60  คน  แบงเปนกลุมทดลอง  จํ านวน  30   คน  และ
กลุมควบคุม  จํ านวน  30  คน

เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย  มีดังนี้คือ
1.  แผนการสอนสํ าหรับกลุมทดลองท่ีผูวิจัยจัดสรางขึ้น  โดยใชเพลงประกอบ จํ านวน

10  แผน
2.  แผนการสอนสํ าหรับกลุมควบคุมท่ีผูวิจัยจัดสรางขึ้น  ซ่ึงเปนแผนการสอนแบบ

ปกติ  จํ านวน  10  แผน
3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ  จํ านวน  60  ขอ  แบงเปน

แบบทดสอบการฟงแบบเลือกตอบจํ านวน  30  ขอ 30  คะแนน แบบทดสอบการพูดโดยออมแบบ
เลือกตอบจ ํานวน  20  ขอ 20  คะแนน  และแบบทดสอบการพูดโดยตรงซ่ึงเปนขอสอบสัมภาษณ
ประกอบดวยค ําถาม 10  ขอเลือกถาม  5  ขอ  5  คะแนน  และการบรรยายภาพ  5  คะแนน  รวม  60
คะแนน

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองเพ่ือวัดความคิดเห็นตอ        การ
เรยีนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง
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ผูวจิยัไดด ําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีลํ าดับขั้นตอนดังนี้ ผูวิจัยได
สรางแผนการสอนสํ าหรับกลุมทดลอง  10  แผน และกลุมควบคุม  10  แผน  คัดเลือกเพลงท่ี
สอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน  จัดสรางค ําถามและแบบฝกหัดจากเพลงและค ําถาม
และแบบฝกหัดท่ัวไปเกี่ยวกับการฟง-พูดสํ าหรับกลุมทดลองและกลุมควบคุม  พรอมท้ังจัดสราง
แบบทดสอบสํ าหรับวัดผลกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามเพ่ือวัดความคิดเห็นของ
นกัเรยีนกลุมทดลองหลังเรียน  จากนั้นนํ าเครื่องมือท่ีจัดทํ าเสร็จเรียบรอยแลวไปปรึกษากับอาจารย
ท่ีปรกึษาและผูเช่ียวชาญชวยตรวจแกไข  แลวนํ าไปทดลองใชกับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
ปรบัปรุงแกไขขอสอบท่ีเปนขอสอบปรนัยใหมีความยากงายเหมาะสม (0.20-0.80) และคาอํ านาจ
จ ําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป  สํ าหรับขอสอบปลายเปดไดปรับปรุงดานค ําส่ัง  ความยากงายของภาษา
ถอยค ําและสํ านวนใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ  และความชัดเจนของภาพประกอบ
หลังจากนั้นจึงนํ าแบบทดสอบท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทํ าการทดลองกับกลุมตัวอยาง  คือกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม  โดยดํ าเนินการทดสอบกอนเรียน  ลงมือสอน  และทํ าการทดสอบ
หลังเรียน

ผูวจิยัน ําผลท่ีไดทํ าการวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คาเฉล่ีย
( X )   และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย  สรุปผลไดดังนี้
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเพลง

และท่ีเรียนแบบปกติไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1  สอดคลองกับผลการ
พิจารณาคาความแปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํ าแนกแตละทักษะ  ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทาง
การฟง  การตอบคํ าถามปากเปลา(สัมภาษณ)  การบรรยายภาพ  การฟงและการพูดโดยออม  และ
การพูดโดยตรง  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีความสัมพันธกัน  และวิธีสอนท่ีสอน
โดยใชเพลงและวิธีสอนแบบปกติไมแตกตางกัน  แตสํ าหรับการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการพูด
โดยออม  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการพูดโดยออมของนักเรียนมีความสัมพันธกัน  และวิธีสอน
ท่ีสอนโดยใชเพลงกับวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี  0.05  ซ่ึงมีเพียง
ทักษะเดยีวท่ีเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1  และจากการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษโดยรวมของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเพลงกับท่ีเรียนแบบปกติ  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิของ
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นกัเรยีนท่ีเรียนแบบปกติสูงกวานักเรียนกลุมทดลอง  แตเม่ือพิจารณาดานพัฒนาการของนักเรียน
พบวา  นักเรียนท่ีเรียนโดยใชเพลงมีพัฒนาการสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  ซ่ึงสอดคลองกับ
วิลคอกซ (Wilcox 1996 : บทคัดยอ) ท่ีทํ าการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการใชเพลงในหองเรียนท่ี
มีตอ  ความจ ําในการออกเสียงในการเรียนรูภาษาท่ี 2  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางกัน

2.  นกัเรยีนกลุมทดลองมีความคิดเห็นตอการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษท่ีสอนโดย
ใชเพลงอยูในระดับดี

การอภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถน ําไปอภิปรายผลไดดังนี้
1.  การท่ีนกัเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมแตกตางจากกลุมควบคุม

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเปนเพราะท้ังสองกลุมใชเวลาเรียนเทากัน เนื้อหาเดียวกัน
แตกลุมทดลองตองแบงเวลาไปฟงเพลงและทํ าแบบฝกหัดเกี่ยวกับเพลง  แตแบบฝกหัดท่ีเกี่ยวกับ
เพลงมิไดมุงพัฒนาทักษะฟง-พูดท่ีปรากฏในแบบเรียนหรือขอสอบ  ดังนั้นส่ิงท่ีเรียนจากวิธีสอน
ดวยเพลงจึงไมสงผลตอผลการสอบ  ทํ าใหผลสัมฤทธ์ิในการทํ าขอสอบไมแตกตางกัน  ซ่ึง
สอดคลองกับ ฮีตัน (Heaton 1990 : 14) และอัจฉรา  วงศโสธร (2539 : 115) ท่ีกลาววาขอสอบ
สอดคลองกับส่ิงท่ีสอนสัมพันธกับหลักสูตรโดยท่ีขอสอบเปนตัวแทนของเนื้อหาการเรียนการสอน
และสอดคลองกับ  เมาทฟอรด (Mountford 1986 : 3)  ท่ีกลาววา  ปญหาสํ าคัญประการหนึ่งท่ีทํ าให
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษไมบรรลุจุดประสงคของหลักสูตรก็คือนักเรียนไมไดรับการสอนให
ฝกทักษะฟง-พูดอยางเพียงพอ

2.  เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิในการพูดทางออม  ซ่ึงวัดโดยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
เลือกค ําตอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณหรือคํ าถาม  ผลปรากฏวามีความแตกตางของคะแนน
การพูดทางออม  เม่ือสอนดวยวิธีสอน  2  แบบ  และผลยังปรากฏวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิการพูด
โดยออมของกลุมทดลองเทากับ   11.90  (SD = 2.48)  ตํ ่ากวากลุมควบคุมซ่ึงมีคะแนนเทากับ  13.70
(SD = 2.15)  ท้ังนีเ้นือ่งจากกลุมควบคุมไดฝกฝนทํ าแบบฝกหัดท่ีเปนการใชศัพท  สํ านวน  ใน
สถานการณตางๆ  มีความคุนเคยกับขอค ําถามและค ําตอบ  หนาท่ีภาษาตางๆท่ีปรากฏในหนังสือ
เรยีนมากกวากลุมท่ีเรียนโดยใชเพลง  ซ่ึงสอดคลองกับ ฮีตัน (Heaton 1990 : 14) ท่ีกลาววา  การ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีผูสอนสอนอยางไรควรสอบอยางนั้นและสอดคลองกับ อัจฉรา  วงศโสธร
(2539 : 115) ท่ีกลาววา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิตองสัมพันธกับหลักสูตรโดยท่ีขอสอบเปนตัว
แทนของเนื้อหาการเรียนการสอน  การวัดเปนการวัดพฤติกรรมท่ีเรียนมาแลว
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3.  การท่ีนกัเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษ  ไม
แตกตางจากกลุมควบคุม  อาจเปนเพราะแบบทดสอบเปนแบบท่ีอาศัยการอานเปนสวนประกอบ
เปนสวนใหญ ซ่ึงอาจมีผลทํ าใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับ
ฮีตัน (Heaton 1990 : 55) ท่ีกลาววาจะสอบทักษะใดตองใชทักษะนั้นสอบ  ไมใชสอบทักษะหนึ่ง
โดยใชอีกทักษะหนึ่ง

4.  การท่ีนกัเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษ  ไม
แตกตางจากกลุมควบคุม  อาจเปนเพราะนักเรียนไมมีเวลาฝกรองอยางเพียงพอ  ทํ าใหนักเรียนกลุม
ทดลองไมมีพัฒนาการทางการพูดเทาท่ีควร  สอดคลองกับ  เมอรฟ (Murphy 1991: 51) ท่ีวา  ความ
สามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนตองใชเวลาฝกฝนอยางตอเนื่องและใชเวลานาน

5.  การท่ีนกัเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูดภาษาอังกฤษ
ไมแตกตางจากกลุมควบคุม  อาจเปนเพราะนักเรียนมีความเห็นวาคะแนนการทํ าแบบทดสอบใน
การวจิยัไมมีผลตอการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน  ทํ าใหนักเรียนไมตั้งใจทํ าแบบทดสอบ
เทาท่ีควร  สอดคลองกับ  อัจฉรา  วงศโสธร (2539 : 49) ท่ีกลาววา  ผูทํ าขอสอบอาจขาดแรงจูงใจใน
การทํ าขอสอบ  ทํ าใหไมแสดงความสามารถเทาท่ีมี

6.  การท่ีนักเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการฟง-พูด  ไมแตกตางจาก
กลุมควบคุม  อาจเปนเพราะนักเรียนท้ังสองกลุมมีความสามารถในระดับเดียวกัน  สามารถเรียนรู
เนือ้หาไดดีในระดับใกลเคียงกัน  จึงทํ าใหผลการเรียนไมแตกตางกัน

7.  การท่ีนกัเรียนในกลุมทดลองมีความคิดเห็นท่ีดีตอการสอนโดยใชเพลง  อาจเปน
เพราะเพลงกอใหเกิดบรรยากาศท่ีผอนคลาย สนุกสนาน นาสนใจ และเปนกันเอง  คลายกับ
สถานการณจริง ในชีวิตประจํ าวันของนักเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ  ลิตเติลวูด
(Littlewood 1985 : 97)ท่ีกลาววา  ในการสงเสริมใหผูเรียนเห็นคุณคาของการสอนภาษาตามแนว
การสอนเพ่ือการส่ือสารนั้น  ผูสอนควรสรางบรรยากาศของการส่ือสารขึ้นในช้ันเรียน  โดย
เช่ือมโยงความรูทางภาษากับบริบททางสังคม   ในทํ านองเดียวกัน  สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2531 : 107)
กก็ลาวไวสอดคลองกันวา  การใชหองเรียนเปนบริบททางสังคมสํ าหรับใหนักเรียนฝกใชภาษามี
ขอดอียูมากคือ  นักเรียนไดฝกใชภาษาเกี่ยวกับเรื่องท่ีใกลตัว  และสถานการณท่ีนักเรียนคุนเคย

ปญหาและขอจํ ากัดในการวิจัย

ในการวจิยัครั้งนี้ผูวิจัยพบปญหาและขอจ ํากัดในการวิจัย ดังนี้
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1.  การด ําเนินกิจกรรมเพลงมีขอจ ํากัดท่ีการหาเพลงท่ีสอดคลองกับเนื้อหาของ
หลักสูตร  เพราะเพลงตามทองตลาดมักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรัก ๆ  ใคร ๆ เปนสวนมาก

2.  การด ําเนนิกิจกรรมเพลง  อาจทํ าใหผูปกครองเขาใจผิดวาครูไมจริงจังในเนื้อหาใน
หลักสูตร  ซ่ึงผูปกครองสวนมากเนนท่ีจะเตรียมตัวนักเรียนเพ่ือสอบเขามหาวิทยาลัย

3.  นกัเรยีนมักรูสึกเครียดเม่ือมีการตอบแบบฝกหัด  ทํ าใหนักเรียนรูสึกอึดอัด  และไม
รูสึกผอนคลายเทาท่ีควร

4.  นกัเรยีนบางคนไมเห็นดวยกับการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง  เพราะ
ตนเองไมถนัดการรองเพลงโดยเฉพาะเพลงภาษาอังกฤษ

5.  การจดักจิกรรมเพลงจะมีขอจํ ากัดในเรื่องเวลา  เพราะกิจกรรมเพลงอาจจะทํ าให
เวลาในการฝกเนื้อหาตามหลักสูตรนอยลง

6.  การสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง  ตองค ํานึงถึงวัตถุประสงคภาษา
อังกฤษฟง-พูดของกลุมโรงเรียน  ทํ าใหไมสามารถจัดกิจกรรมและน ําเสนอบทเรียนไดอยาง
หลากหลายเทาท่ีควร

7.  ชวงเวลาในการศึกษาวิจัยเปนชวงเวลาในภาคเรียนท่ี 2  ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีโรงเรียนมี
กจิกรรมมากทํ าใหการศึกษาวิจัยไมราบรื่นเทาท่ีควร

8.  ชวงเดือนสุดทายของภาคเรียนท่ี 2  มักตรงกลับชวงเวลาท่ีรายวิชาตาง ๆ ทํ าการ
สอบเกบ็คะแนนทํ าใหนักเรียนมีความเครียด  จึงไมเหมาะสํ าหรับบทเรียนท่ีสอนการฟง-พูดภาษา
อังกฤษโดยใชเพลงในชวงเวลาดังกลาว

9.  การสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง       แมวาจะกอใหเกิดบรรยากาศ
ผอนคลาย  สนุกสนาน  และนาสนใจก็ตาม  แตการนํ าเสนอเพลงในการสอนทุกครั้งกทํ็ าใหความ
สนใจนอยลงไดเชนเดียวกัน

10.  ในการสอนจริงผูวิจัยไมสามารถจะแยกนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมออก
มาสอนตางหากได  จํ าเปนตองสอนรวมกับนักเรียนคนอ่ืน ๆท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  นักเรียนในช้ัน
ของกลุมทดลองมีจํ านวนถึง 59 คน  และนักเรียนในช้ันของกลุมควบคุมมีจ ํานวนถึง 57 คน     ทํ า
ใหไมสามารถควบคุมดูแลในการฝกฝนไดอยางท่ัวถึง

11.  ขาดความพรอมทางดานโสตทัศนูปกรณ  เนื่องจากในโรงเรียนมีหองปฏิบัติการ
ทางภาษาเพียงหองเดียวซ้ํ ายังชํ ารุดและมีอุปกรณการฟงไมเพียงพอกับจํ านวนนักเรียน  และไม
สามารถใชหองปฏิบัติการทางภาษาไดครบทุกคาบเรียน  ทํ าใหคุณภาพในการฟงไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร
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12.  เพลงบางเพลงมีเสียงดนตรีดังมากจนกลบเสียงรองทํ าใหฟงคํ าและประโยคภาษา
อังกฤษไมชัดเจน

ขอเสนอแนะเพ่ือการเรียนการสอน

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้    ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือประโยชนในการนํ ากิจกรรมเพลง
ไปใชในการฝกทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษในช้ันเรียน ดังนี้  1) การสอนเพลงควรคํ านึงถึงวัย
และความสนใจของผูเรียน  2) การสอนเพลงควรคํ านึงถึงเนื้อหาของเพลง  วาเหมาะสมในการสราง
แรงจงูใจ  และความคิด  จินตนาการหรือไม  3) การเลือกเพลง  ควรเลือกเพลงท่ีมีสํ านวนภาษาท่ี
สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตรและชีวิตประจํ าวัน และควรระมัดระวังเกี่ยวกับภาษาใน
เพลงบางเพลงอาจไมเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย  4) การสอนเพลงควรใหนักเรียนได
อานเนื้อเพลงและทํ าความเขาใจเนื้อหาของบทเพลงกอนท่ีจะใหนักเรียนฟงเพลงหรือหลังการฟง
และควรใหนักเรียนฝกรองตามไปดวย  5) ไมควรเลือกเพลงท่ีมีเสียงดนตรีดังมากเกินไปเพราะจะ
ทํ าใหฟงเนื้อรองไมชัดเจน   6) ควรเลือกเพลงตามเทศกาลและฤดูกาลตาง ๆ เชน เพลงคริสตมาส
ในชวงวนัครสิตมาสและวันปใหม  เพลงรักในวันวาเลนไทน เปนตน  7) ควรใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการเลือกเพลงและนํ าเสนอเพลงท่ีนักเรียนโปรดปรานตามสมัยนิยม  8) ในการสอนภาษาอังกฤษ
ดวยเพลงควรด ําเนินกิจกรรมและทํ าแบบฝกหัดท่ีหลากหลาย เชน กิจกรรม Speak Up, Sing Out,
and Act Along เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจและความคงทนในการจ ํามากยิ่งขึ้น  อนึ่งเนื้อหาบางเนื้อหา
อาจไมสามารถหาเพลงประกอบได  ครูผูสอนอาจใช Jazz Chants แทน หรืออาจแตงเพลงประกอบ
ขึน้เองตามความเหมาะสมตามเนื้อหาของหลักสูตรและระดับช้ัน   9) ในการสอนตามปกติไม
จ ําเปนตองทํ าแบบฝกหัดทุกครั้ง  เพราะทํ าใหนักเรียนมีความเครียดและรูสึกอึดอัด  10) ควรมีการ
รวบรวมกจิกรรม แบบฝกหัด และเทคนิคเกี่ยวกับการสอนการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลงและ
เผยแพรใหแพรหลาย  11) ควรมีการจัดอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเพลง
ประกอบใหมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการทํ าวิจัยคร้ังตอไป

1.  ควรสรางแบบฝกหัดท่ีเกี่ยวกับเพลงใหหลากหลาย
2.  ควรใหโอกาสนักเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกและน ําเสนอเพลงท่ีนักเรียนชอบ
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3.  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการใชเพลงในการสอนภาษาอังกฤษตอ
ไป

4.  ควรมีการพัฒนารูปแบบในการใชเพลงประกอบการสอนใหหลากหลายและ
กวางขวางยิ่งขึ้น

5.  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการสอนฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชเพลง
ประกอบในระดับช้ันอ่ืนๆ

6.  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเพลงประกอบกับทักษะ
อ่ืนๆ  หรือท้ัง  4  ทักษะ  คือ  ทักษะฟง  พูด  อาน  และเขียน

7.  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมโดยใชเพลง
ประกอบ

8.  ควรก ําหนดชวงเวลาในการศึกษาวิจัยในชวงภาคเรียนท่ี 1 เพราะเปนชวงท่ีนักเรียน
ยงัไมลาและยังไมมีกิจกรรมมากนัก

9.  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการใชเพลงประกอบการสอนภาษาอังกฤษ
ใหหลากหลายและกวางขวางยิ่งขึ้น
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Lesson Plan For Experimental Group (6) 
Subject: Listening and Speaking (E024) Class: M. 4   Time: 2 periods 
……………………………………………………………………………………….. 
Terminal objective: 

- To give and ask for advice and suggestions. 
Enable Aims: 

1. To be able to make yes – no questions. 
2. To be able to make wh-questions. 
3. To be able to match the condition with the correct picture. 
4. To be able to talk about problems and conditions. 

Topic:   “What’s the matter?”  
 Content: 
 Function: Asking and describing about people’s problems or conditions and  

    giving advice or suggestions. 
 Expressions: 

- What’s the matter? 
- I have a terrible headache. 
- You should take some aspirin. 
- How are you feeling now? 
- What do you think  (I should do) ? 
- Any suggestion? 
- Can you recommend………………? 
- I suggest / recommend that you……………………. 
- You’d better / should / must / have to ……………………. 
- Why don’t you……………………… 
- How about………………….? / What about ………………….? 
- Don’t…………….Never………………./ Not to……………….. 
-  
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Steps: 
1. Introduction: 

1.1 Have students think of their own problems. 
1.2 Discuss people’s problems. 
1.3 Write the problems on the board. 
1.4 Have them decide which the common ones are. 

2. Presentation: 
2.1 Show students some pictures of patients. 
2.2 Ask them what the problems are. 
2.3 Have them discuss what they should do. 
2.4 Present them with the functions and expressions used for asking advice and 

giving suggestions. 
 Expressions: 

- What’s the matter? 
- I have a terrible headache / stuffy nose / stomachache / fever / cough / sore 

throat. 
- You should take some aspirin / drink a lot of juice / go home and rest / 

drink some hot tea / take some medicine / go to see a doctor. 
- How are you feeling now? 
- What do you think  (I should do)? 
- Any suggestions? 
- Can you recommend…………..………………? 
- I suggest / recommend that you……………………. 
- You’d better / should / must / have to ……………………. 
- Why don’t you…………………………………………….? 
- How about………………….? / What about ………………….? 
- Don’t…………….Never………………./ Not to……………….. 
-  
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2.5 Have students listen to the song. 
2.6 Discuss about the song. 
2.7 Have them listen to the song and fill in the blanks to complete the song. 
2.8 Have them compare their answers with their partners. 
2.9 Play the song again and check the correct answer. 
2.10 Play the song and have the students sing along. 

3. Practice: (Controlled practice) 
1.1 Match the condition with the correct pictures. 
1.2 Listen and write each person’s problem. 
1.3 Listen and number the advice that each person is going to follow (1-4). 
1.4 Have students practice saying the conversation. 

A: How are you today? 
B: I don’t feel very well. 
A: What the matter? 
B: I have a terrible headache. 
A: Really? You should take some aspirin. 
B: Good idea. 

…………(later)……………… 
A: How are you feeling now? 
B: Much better, thanks. 
A: Is your headache gone? 
B: Yes, I took some aspirin. 
A: Glad to hear it. 

4. Production: (Free practice) 
4.1 Have students make up a conversation with their partners. Talk about the 

conditions and give some advice or suggestions. For example; 
- I have a headache. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



142 

- I think you should go home and sleep. 
- Drink a lot of water. 
- Take some medicine and rest for a while. 
- Exercise regularly. 
- Put an ice pack on your head. 
4.2 Have them do role-play. 

5. Evaluation: 
 5.1 Check the exercise. 
 5.2 Observe their participation. 
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6. Santa Claus Is Coming To Town 

 
 

You’d better watch out, you’d better not cry 
You’d better not pout, I’m telling you why? 

Santa Claus is coming to town 
 He’s making a list, and checking it twice 
 Gonna find out who’s naughty and nice 
 Santa Claus is coming to town 
    He sees you when you’re sleeping 
    He knows when you’re awake 
    He knows if you’ve been bad or good 
    So be good for goodness sake 

*Oh! You’d better watch out, you’d better not cry 
You’d better not pout, I’m telling you why? 

Santa Claus is coming to town 
    With little tin horns and little toy drums 
    Rooty toot-toots and rummy tum-tums 
    Santa Claus is coming to town 
 And curly head dolls that toddle and coo 
 Elephants, boats and diddie cars too 
 Santa Claus is coming to town 
    The kids in girl and boy-land will have a jubilee 
    They’re gonna build a toy land town 
    All around the Christmas tree.* 
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Exercise 6 Santa Claus is coming to town 
 
Listen to the song carefully then answer the questions. 
 

1. What is the song about? 
………………………………………………………………………………….. 

2. Where is Santa Claus going to? 
………………………………………………………………………………….. 

3. What is he going to do? 
…………………………………………………………………………………. 

4. What shouldn’t children do? 
………………………………………………………………………………… 

5. According to the song, what is considered to be good? 
………………………………………………………………………………… 

6. What kind of musical instruments are mentioned in the song? 
………………………………………………………………………………… 

7. What does rooty toot-toots sound like? 
………………………………………………………………………………… 

8. What does Santa Claus bring along with him? 
………………………………………………………………………………… 

9. According to the song, what do elephants and boats refer to? 
………………………………………………………………………………… 

10. According to the song, what are they going to build around the Christmas tree? 
………………………………………………………………………………… 
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Lesson Plan For Controlled Group (6) 
Subject: Listening and Speaking (E024) Class: M. 4   Time: 2 periods 
……………………………………………………………………………………….. 
Terminal objective: 

- To give and ask for advice and suggestions. 
Enable Aims: 

1. To be able to make yes – no questions. 
2. To be able to make wh-questions. 
3. To be able to match the condition with the correct picture. 
4. To be able to talk about problems and conditions. 

Topic:  “What’s the matter?” 
Content:  
 Function: Asking and describing about people’s problems or conditions and  

    giving advice or suggestions. 
 Expressions: 

- What’s the matter? 
- I have a terrible headache / stuffy nose / stomachache / fever / cough / soar 

throat. 
- You should take some aspirin / drink a lot of juice / go home and rest / 

drink some hot tea / take some medicine / go see a doctor. 
- How are you feeling now? 
- What do you think  (I should do) ? 
- Any suggestion? 
- Can you recommend………………? 
- I suggest / recommend that you……………………. 
- You’d better / should / must / have to ……………………. 
- Why don’t you……………………… 
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- How about………………….? / What about ………………….? 
- Don’t…………….Never………………./ Not to……………….. 

Steps: 
1. Introduction: 

1.1 Have students think of their own problems. 
1.1 Discuss about people’s problems. 
1.2 Write the problems on the board. 
1.3 Have them decide which the common ones are. 

2 Presentation: 
2.1 Show students some picture of patients 
2.2 Ask them what their problems are. 
2.3 Have them discuss what they should do. 
2.4 Present them with the functions and expressions used for asking advice and 

giving suggestions. 
 Expressions: 

- What’s the matter? 
- I have a terrible headache / stuffy nose / stomachache / fever / sore throat. 
- You should take some aspirin / drink a lot of juice / go home and rest / 

drink some hot tea / take some medicine / go to see a doctor. 
- How are you feeling now? 
- What do you think  (I should do) ? 
- Any suggestion? 
- Can you recommend………………? 
- I suggest / recommend that you……………………. 
- You’d better / should / must / have to ……………………. 
- Why don’t you…………………………………………….? 
- How about………………….? / What about ………………….? 
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- Don’t…………….Never………………./ Not to……………….. 
 
3. Practice: (Controlled practice) 

3.1 Match the condition with the correct pictures. 
3.2 Listen and write the each person’s problem. 
3.3 Listen and number the advice that each person is going to follow (1-4). 
3.4 Have students practice saying the conversation. 

A: How are you today? 
B: I don’t feel very well. 
A: What the matter? 
B: I have a terrible headache. 
A: Really? You should take some aspirin. 
B: Good idea. 

…………(later)……………… 
A: How are you feeling now? 
B: Much better, thanks. 
A: Is your headache gone? 
B: Yes, I took some aspirin. 
A: Glad to hear it. 

4. Production: (Free practice) 
4.1 Have students make up a conversation with their partners. Talk about the 

conditions and give some advice or suggestions. For example; 
- I have a headache. 
- I think you should go home and sleep. 
- Drink a lot of water. 
- Take some medicine and rest for a while. 
- Exercise regularly. 
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- Put an ice pack on your head. 
4.2 Have them do a role-play. 

 
5. Evaluation: 
 5.1 Check the exercise. 
 5.2 Observe their participation. 
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Worksheet for Lesson Plan 6 
 
 Function: Asking and describing about people’s problems or conditions and  

    giving advice or suggestions. 
 Expressions: 

- What’s the matter? 
- I have a terrible headache. 
- You should take some aspirin. 
- How are you feeling now? 
- What do you think  (I should do) ? 
- Any suggestion? 
- Can you recommend………………? 
- I suggest / recommend that you……………………. 
- You’d better / should / must / have to ……………………. 
- Why don’t you……………………… 
- How about………………….? / What about ………………….? 
- Don’t…………….Never………………./ Not to……………….. 
 

Exercise 1: Match the condition with the correct pictures 
       …….. Headache 
       …….. stuffy nose 
       …….. stomachache 
       …….. fever 

        …….. cough 
        …….. sore throat 
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Exercise 2: Listen and write each person’s problem. 
 

Name Problem 
Shawn  
Linda  

Mary Ann  
Gordon  

 
Exercise 3: Number the sentences to make a conversation. 
 
  ……… Much better thanks. 

 ……… Glad to hear it. 
  ……… How are you feeling now? 
  ……… Yes. I took some aspirin. That helps a lot. 
  ……….Is your headache gone? 
 
Exercise 4: Match the suggestion with the objection. Then practice asking and 
answering with your friends. 
 
 
  a. Let’s go to see the new movie.  I can’t play. 
  b. Why don’t we buy a new car?  It’s too cold. 
  c. How about a game of tennis?  I’ve seen it. 
  d. Let’s go to the beach.   We can’t afford it. 
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The Listening and Speaking Test for M. 4 Students 
 

Part A : Listening ability test. (30 marks) 
1. Directions : Listen carefully then answer the following questions.  

               You will hear each question twice.(number 1-30)  
1.1. Choose the best expression to answer the statements or questions you     
       hear. (number 1-12)  
        Example :  

(0) Voice : What’s your nationality? 
You   : ……………………….. 
a. My nation is Australia. 
b. My national language is English. 
c. I live in Australia. 
d. I’m Australian. 

The correct answer is (d). 
1. Voice : Could you help me carry my luggage, please? 

You   : ……………………………………………… 
a. It’s all right. 
b. Yes, of course. 
c. No, it’s none of my business. 
d. Yes, I can. Can you? 

2. Voice : How do you do? Pleased to meet you. 
You   : ……………………………………… 

a. Yes, please. 
b. I’m fine, thanks and you? 
c. Hello. Nice to meet you, too. 
d. Nothing much. I’m doing my homework. 
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3. Voice : I’ve got to go now. See you. 
You   : …………………………….. 

a. Bye. Take care. 
b. I’ll see you, too. 
c. Yes, me too. 
d. I’d love to. Thank you. 

4. Voice : What do you usually do in your free time? 
You   : ………………………………………..…. 

a. I spend 8 hours working at school. 
b. I used to do the part time job when I was young. 
c. I often go jogging and do aerobics. 
d. You should spare some time getting exercise. 

5. Voice : What kind of music do you like? 
You   : ………………………………… 

a. I like dancing. 
b. I can play the guitar. 
c. I like singing. 
d. I prefer soft rock. 

6. Voice : What might happen if you eat a lot? 
You   :Well, I’d………………………………. 

a. enjoy eating a lot. 
b. have a good shape. 
c. be happy and strong. 
d. be getting very fat. 

7. Voice : What will you say if you want to ask the way to the library? 
You   : …………………………………… 

a. I’m going to the library. 
b. Could you go to the library, please? 
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c. Could you tell me how to get to the library, please? 
d. Could you go to the library for me, please? 

8. Voice : Sorry to keep you waiting. 
You   : …………………………. 

a. That’s all right. 
b. I’m O.K. 
c. Don’t mention it. 
d. Oh! Don’t be sorry. 

9. Voice : Dad, I’ve passed  the entrance exam. 
You   :……………………………………… 

a. I’m sorry to hear that. 
b. I don’t mind. It’s up to you. 
c. Congratulations. 
d. Don’t worry. You’ll get familiar with it. 

10. Voice : Sophie, thank you very much for the nice gift. 
You   : ……………………………………..……… 

a. It serves you right. 
b. It’s my pleasure. 
c. I don’t like it, so I give it to you. 
d. Why not? It’s a very expensive one. 

11. Voice : Would you like a drink? 
You   : ……………………….. 

a. No, I don’t think so. 
b. No, thank you. 
c. No, I’m not. 
d. No, I don’t. I’m busy. 
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12. Voice : How was your weekend? 
You   : …………………………. 

a. Very good, thanks. 
b. I stayed home and watched TV. 
c. I went to the cinema with a friend of mine. 
d. I was very well, thank you. 

  
1.2. Listen to the following personal information, then choose the best answer. 
Voice (a): Shirley Norris is a telephone operator from Houston, Texas. She  is 
divorced and lives with her mother. Her mother is quite old and can’t look after 
herself. Her children are all grown up. (number 13-15) 
 
13. Where does Shirley Norris come from? 

a. Washington. 
b. Houston. 
c. Wellington. 
d. Manhatton. 

14. What is Mrs. Norris? 
a. A telephone operator. 
b. A housewife. 
c. A receptionist. 
d. A tour guide. 

15. Who does she live with? 
a. Her mother. 
b. Her husband. 
c. Her children. 
d. Her father. 
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Voice (b)  Listen to the poem about a cuckoo. Then answer the questions. 
      (number 16-18) Students will hear… 

(Voice)Silly Sally Cuckoo 
   A naughty cuckoo said one day: 
   ‘Spring is the time for fun 
   I’ll lay my eggs in other birds’ nest, 
   And muddle up everyone!’ 
    Away she flew ‘Cuckoo! Cuckoo!’ 
    To Mrs Blackbird’s nest, 
    And laid a great big cuckoo’s egg 
    Much bigger than the rest. 
   And then she flew to Mrs Thrush 
   And laid another one 
   And popped one in the starling’s nest, 
   A-laughing at the fun! 
    At last the baby birds hatched out 
    As pretty as could be, 
    But no one heard the cuckoo bird 
    Cry: “Some belong to me!” 
 
16. What time of the year did the story take place? 

a. In winter. 
b. In autumn. 
c. In summer. 
d. In spring. 

17. What did the cuckoo do? 
a.  She sang for fun. 
b. She laid eggs in other birds’ nest. 
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c. She built the most beautiful nest. 
d. She helped the other birds make new nests. 

18. How many eggs did she lay altogether? 
a. She laid two eggs. 
b. She laid three eggs. 
c. She laid four eggs. 
d. She laid no egg. 

1.3 Directions : Listen to the story about the ‘Bronte sisters and their home’, then  
   answer the following questions. (number 19 – 23) 

 
 The three Bronte sisters were all famous writers. The oldest sister Charllotte, is 
famous for Jane Eyre, a novel published in 1847; Emilly for Wuthering Heights and 
Ann for The Tenant Wildfell Hall. Their brother, Patrick Branwell, was an artist and a 
railway clerk. All the family died young. 
 The Bronte’s house is at the top of the steep main street of the village of 
Hawarth. It is now a museum. 
 

19. According to the story, how many people were there in Bronte’s family? 
a. Two. 
b. Three. 
c. Four. 
d. Two sisters and one brother. 

20. What did the Bronte sisters do? 
a. They were teachers. 
b. They were writers. 
c. They were housewives. 
d. They were salesclerks. 
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21. Who was Patrick Branwell? 
a. A writer. 
b. An artist. 
c. An actor. 
d. A matador. 

22. What is Bronte’s house now? 
a. It’s a pub. 
b. It’s a restaurant. 
c. It’s a school. 
d. It’s a museum.  

23. What happened to the Brontes’ family? 
a. They all were young. 
b. They all died young. 
c. They all loved one another. 
d. They all lived in the same old house. 

1.4. Directions: Listen to the dialogue then answer the following questions. 
   (number 24-26) 

Situation: Tina and Mike are close friends. They meet at a canteen. 
 Tina : Hi, Mike. 
 Mike : Hi, Tina. Have a seat. How’s it going? 
 Tina : I’m O.K. How are you doing? 

Mike : Pretty good. Listen…have you heard about the new restaurant near our   
           university. 

 Tina : Do you mean the ‘Little Pine’? 
Mike : That’s it. Some of our old classmates are going there for dinner on  

Friday evening. How about coming with us? 
 Tina : Sure. I’d love to. 
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 Mike : Great. I’ll make the reservations. 
 Tina : Anytime after six is good for me. Oh, I must go now. I’m having an  

          English class. 
 Mike : All right. I’ll call you tonight and tell you the time. 
 Tina : Good. Talk to you then. 
24. Where does this conversation take place? 

a. At a restaurant. 
b. At a university. 
c. At a supermarket. 
d. At an English class. 

25. What are Tina’s old classmates going to do together? 
a. Go for dinner. 
b. Go jogging. 
c. Go shopping. 
d. Study English. 

26. When is it convenient for Tina to join her friends? 
a. At 5:00 pm. 
b. At 5:30 pm. 
c. At 6:00 pm. 
d. At 6:30 pm. 

1.5 Directions: Listen to the conversation and answer the Follow questions. 
  (number 27–30) 

Situation : Lisa and Helen are talking about their holiday’s plans.  
Lisa   : Are you doing anything over the break, Helen? 
Helen : Yes, I’m going on vacation with my family to Japan. 
Lisa   : Oh, really? Where are you going in Japan? 
Helen : Well, first we’re going to Tokyo for a few days. Then, we are going down to  

Osaka by bullet train. 
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Lisa   : Sounds great. Are you going sightseeing in Kyoto? 
Helen : Yeah, we’re going there, too. But the most favourite for me is going shopping  

 in Tokyo. 
Lisa   : Yes, I’ve heard that the electrics at Akihabara in Tokyo are very cheap and  
            modern. Are you going to buy anything? 
Helen : Of course. I plan to buy a new type of digital camera. 
Lisa   : Wow! Lucky you. Any way, Have a nice trip and talk to you later when you  
            come back. 
Helen : O.K. Goodbye, Lisa. 
Lisa   : Bye. 
 
27. According to the conversation, which one is true? 

a. Lisa is on her vacation in Japan. 
b. Helen is on her vacation in Japan. 
c. Both Lisa and Helen are on their vacations in Japan. 
d. Helen is going to Japan on her vacation. 

28. Which is the first place she is going to visit in Japan? 
a. Tokyo. 
b. Kyoto. 
c. Osaka. 
d. Akihabara. 

29. Which is a good place to shop for electrics? 
a. Kyoto. 
b. Osaka. 
c. Akihabara. 
d. Anywhere in Japan. 
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30. Which one does Helen want to buy? 
a. A video camera. 
b. A digital camera. 
c. A new type of Sony walkman. 
d. A new type of modern notebook. 

 
Part B: Speaking Ability Test (Indirect Speaking Test) number 31-50 = 20marks. 
I. Choose the appropriate expression according to the given situations.  

    (number 31- 42) 
31. What will you say if you want to know whether a stranger can speak English or 
       not? 

a. Excuse me. Do you like English? 
b. Excuse me. What about your English? 
c. Excuse me. May I speak English? 
d. Excuse me. Can you speak English? 

32. If you are a sales clerk in a department store, when a customer comes to your   
      department, what will you say? 

a. Help yourself, please. 
b. May I help you? 
c. What do you want? 
d. Everything is very cheap here. 

33. You want a receptionist to get a taxi for you, what will you say? 
a. Can I help you with a taxi? 
b.  What I want is a taxi. 
c. Could you get a taxi for me, please? 
d. Would you tell a taxi for me, please? 
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34. You are introduced to a new friend. “This is Cindy.” What will you say? 
a. Hi! Long time no see. 
b. I won’t say anything. 
c. How do you do? Nice to meet you. 
d. How are you? Nice to meet you, too. 

35. If you step on someone’s foot by accident, what will you say? 
a. Get your foot out of my way. 
b. It’s not my fault. 
c. Don’t you see I’m coming?. 
d. Oh, I’m very sorry. 

36. If you are a waiter or waitress in a restaurant, what will you say when a customer  
      has already taken a seat? 

a. Do you care for anything to eat? 
b. May I take your order, sir? 
c. Do you want to eat anything? 
d. What do you want? 

37. You are at a shoe shop. A sales clerk comes and says. “Can I help you?” What will  
      you answer? 

a. No, thanks, I’m just looking. 
b. Yes, please. I’ll have a beer and steak. 
c. No, thanks, I don’t want to buy any. 
d. Oh, yes. It’s very kind of you to say so. 

38. You are calling Jane on the phone when someone answers “Hello”. What will you 
       say? 

a. Hello. Can’t I speak to Jane, please? 
b. Hello. Can I speak to Jane, please? 
c. Hello. What is Jane doing, please? 
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d. Hello. Do you mind speaking to Jane, please? 
39. The English lesson starts at 9:20, but you arrive at 9:30. What will you say? 

a. May I come in, please? 
b. Let me come in, please. 
c. Could you let me get in the class, please? 
d. Sorry, I’m late. 

40. Jenny asks her father’s permission to go to the party, what will she say? 
a. Would you let me have the party, dad? 
b. I’m going to the party, don’t wait. 
c. May I go to the party, dad? 
d. Would you like to go to the party with me? 

41. Jenny’s father allows her to go to the party, what will he say? 
a. Yes, all right. Don’t come home again. 
b. Yes, all right, but you must be home by ten. 
c. Yes, all right. I’ll let you have the party at home. 
d. Yes, all right. You’d better not go to the party. 

42. You want to write down a telephone number, but you don’t have a pen, so you ask  
       your friend. What will you say? 

a. Anything to give me? 
b. Can I lend you a pen? 
c. Can I borrow your pen? 
d. Do you write with a pen? 

II. Fill in the blanks to complete the conversation with the best alternatives given. 
  (number 43-47) 
43. In a café. 
      A: ………………………………… 
      B: Yes, I’ll have a bottle of red wine, please. What about you? 
      C: Just cold water for me, please. 
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a. Would you like some beer? 
b. Would you like something to drink? 
c. Would you like something to eat? 
d. Would you like some dessert? 

44. A: I have two tickets for BIRD – BIRD concert. Would you like to come? 
      B: Thank you very much. …………………….Let’s meet at the coffee shop. 
      A: Good. See you at the coffee shop at seven then. 

a. I’d love to. 
b. I’m afraid I can’t. 
c. I don’t like it. 
d. I’m not sure. 

45. A: What movie did you see? 
      B: Lord of The Ring. 
      A: Wow! What was it like? 
      B: .………………………. 

a. I liked it very much. 
b. I didn’t like it a lot. 
c. It didn’t like anything. 
d. It was terrific. 

46. A: What’s the matter with you, Samanta? You look so sad. 
      B: …………………………… 
      A: Why didn’t you take some pills? 
      B: I did but it didn’t work. 

a. Don’t bother. 
b. I’ve a stomachache. 
c. Well, never mind. 
d. Thank you. It’s very kind of you. 
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47. A: Would you pass me the sugar, please? 
      B: ……………………………………… 

a. Of course. Here you are. 
b. I’m afraid I can’t. 
c. I’m glad you like it. 
d. Certainly. It’s over there. 

 
III.  Directions: Choose the appropriate expression to complete the dialogue. 
      (Number 48-50 ) 
Operator : Good morning UBC. Can I help you? 
Larry      : Yes, please. ……………(48)……………..Mrs Witty, please? 
Operator : Certainly. ……………….(49)…………………. 
Larry      : Mr Wattsons. 
Operator : Sorry? How do you spell it, please? 
Larry      : Yes. Watsons.  W-A-T-S-O-N-S. 
Operator : Thank you………………(50)……………………I’ll put you through. 
Larry      : Thank you. 
48.  a. Get Mrs Witty to meet me, will you? 
 b. Why don’t you call Mrs Witty for me, please? 
 c. Can I speak to Mrs Witty, please? 

d. I’d like to surf an internet, please. 
49.       a. Who’s calling, please? 

b. Why do you want to talk to her, please? 
c. Why don’t you tell your name, please? 
d. Why don’t you use the cell phone? 
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50       a. Thank you. Nice talking to you, Mr Watsons. 
b. Thank you. Just a moment, Mr Watsons. 
c. O.K. See you later, Mr Watsons. 
d. Thank you for calling Mr Watsons. 

  
Part C : Direct Speaking Test.  10 marks 

I. Interview = 5 marks  
II. Describe picture 5 marks 

I. Directions : Listen to the questions carefully, then answer them orally in your  
            own words. You’ll hear each question twice. 

 Example : 
00. Question : Good morning. How are you today? 

Answer   : Good morning. Fine, thank you. 
…………………………………………………………………………………………... 
1. Tell me about yourself. 
2. What does your father do? 
3. Does your mother work too? What does she do? 
4. When were you born? Where? 
5. What do you usually do in your free time? 
6. What kind of movie do you like? Why? How often do you go to the cinema? 
7. Where is the most interesting place you have ever been? What did you do there? 
8. What kind of sport do you like to play? How often do you play it? 
9. What do you usually do on your holiday? 
10. What would you like to be in the future? 
………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก  ค

แบบสอบถามความคิดเห็น
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การวัดความคิดเห็นที่มีตอการเรียนทักษะการฟง- พูดภาษาองักฤษโดยใชเพลงประกอบ

ค ําชี้แจง  ใหนักเรียนทํ าเครื่องหมาย  ü  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด

ระดับความเหมาะสม
ความคิดเห็น

5 4 3 2 1
1. ดานเนื้อหา
1. 1) เนื้อหาของเพลงมีความสอดคลองเหมาะสมกับบทเรียน
1.2) เพลงท่ีใชสอนมีเนื้อหานาสนใจ
1.3) เพลงท่ีใชสอนมีความยากงายพอเหมาะ
1.4) เนือ้หาของเพลงสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาทักษะฟง พูด
1.5) นกัเรียนสามารถน ําเนื้อหาของเพลงไปประยุกตใชในชีวิต
2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1) กจิกรรมเพลงเหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน
2.2) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพลงพอเหมาะ
2.3) มีการจัดกิจกรรมเพลงหลากหลาย
2.4) กจิกรรมเพลงชวยพัฒนาทักษะฟงพูดของนักเรียน
2.5) กจิกรรมเพลงชวยแกความขี้อายในการพูดของนักเรียน
3.ดานประโยชน
3.1) เพลงชวยใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
3.2) เพลงสงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
3.3) เพลงชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนมากขึ้น
3.4) เพลงทํ าใหเรียนรูไดงายและสะดวกมากขึ้น
3.5) เพลงทํ าใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข
4. ดานตัวนักเรียน
4.1) เพลงชวยใหนักเรียนรูสึกผอนคลาย
4.2) เพลงชวยใหนักเรียนกลาพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
4.3) เพลงชวยใหนักเรียนพัฒนาการการฟงดีขึ้น
4.4) เพลงทํ าใหนักเรียนมีโอกาสฝกทักษะฟง พูดนอกเวลาเรียน
4.5) เพลงชวยขยายประสบการณความรอบรูแกนักเรียน
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