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                     The purposes of this research were to compare English listening and speaking competence of the 
students who began learning English in Pratomsuksa one with that of the students who began learning English 
in Patomsuksa five, and to study students’ attitudes towards English subject. 
                     The samples consisted of one randomly  selected class of 40 Pratomsuksa four students of Anuban 
Suphant Buri primary school , Suphan Buri Province during the academic year 2001 and 40 students who 
finished studying in Pratomsuksa  six.  
                     The instruments used for collecting data were: 1) an English listening proficiency test ; 2)  an 
English speaking proficiency test, and 3)  a questionnaire on attitudes towards English subject. 
                   The mean, percentage, and standard deviation were used to evaluate the students’ English 
listening and speaking competence and their attitudes towards English. The t-test was used to compare the 
English listening and speaking competence and attitudes of the two groups of the students.   
                      The results of the study were : 
                   1) The English listening and speaking competence of the students who began learning English in 
Pratomsuksa one did not meet the criterion of  Office of  Suphan Buri Provincial Primary Education, but the 
students who began learning English in Pratomsuksa five did. 
                      2) The English listening and speaking competence of  the students who began learning English in 
Pratomsuksa five was significantly different from that of the students who began learning English in 
Pratomsuksa one at the 0.05 level. 
                      3) The students had a good attitude towards English subject.      
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
   ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีความสําคัญมาก รัฐตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ
จึงปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 
2521 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) โดยจัดใหมีการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
แทนที่จะเริ่มเรียนใน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 น้ี หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จัดอยูในกลุมประสบการณพิเศษ เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับตน 
(Beginner level) จําแนกเปน 3 ระดับ ดังนี ้
   1.  ภาษาอังกฤษระดับเตรียมความพรอม (Preparatory level) สอนในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 1 และ ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยเริ่มสอนตั้งแตภาคปลายของระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
   2.  ภาษาอังกฤษระดับอานออกเขียนได (Literacy level) สอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
และ 4 
                3.  ภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานพื้นฐานตอนตน (Beginner fundamental level) สอนใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 
               จากระดับการเรียน 3 ระดับเหลานี้ มีการจัดโครงสรางวิชาและอัตราเวลาเรยีน  ตอไปนี ้
   1.  ภาษาอังกฤษความพรอม (Preparatory English) ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 ใชเวลา  
3 ภาคเรียน เริ่มเรียนในภาคปลายของ ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เวลาเรียน 6 คาบ/สัปดาห (1 คาบเทากับ     
20 นาที) 
   2.  ภาษาอังกฤษระดับอานออกเขียนได (Literacy level) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
และ 4 ใชเวลาเรียน 4 ภาคเรียน เวลาเรียน 6 คาบ/สัปดาห 
               สวนหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ภาษาอังกฤษ         
ถูกกําหนดใหเปนวิชาเลือกในกลุมประสบการณพิเศษ และสอนในระดับประถมศกึษาปที่ 5 และ 6         
โดยกําหนดอัตราเวลาเรียนไว 200 ช่ัวโมง หรือ 600 คาบตอป โดยเรียน 15 คาบตอสัปดาห ในแตละ          
ช้ันเรียน 
               ซึ่งการจัดการเรียนการสอนกลุมประสบการณพิเศษแบบเกา ตามหลักสูตรประถมศึกษา       
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) วิชาภาษาอังกฤษ เปนเพียงวิชาเลือกเทานั้น ไมมีผลตอ 
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การไดหรือตกของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนสามารถเลือกสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอาชีพที่เกี่ยวกับ 
การดํารงชีวิตก็ได การใหโรงเรียนมีสิทธิเลือกสอนภาษาอังกฤษหรือไมสอนภาษาอังกฤษในระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5-6 ดวยเหตุท่ีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมิไดเปนวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับ
ประถมศึกษา ผูเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน จึงอาจจะมีทั้งผูท่ีเรียนภาษาอังกฤษมาแลว 2 ป  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5-6 หรือไมเคยไดเรียนภาษาอังกฤษมากอนเลยในระดับประถมศึกษากอใหเกิด
ความแตกตางของมาตรฐานขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษของผูเรียน ตลอดจนโอกาสของการที่จะพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษในการออกไปประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไดปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษเดิมมาเปนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ใหเริ่มสอนภาษาอังกฤษ
ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยเริ่มสอนครั้งแรกในภาคปลายปการศึกษา 2539 นักเรียนกลุมแรกที่
เรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคปลาย ขณะที่ทําการวิจัยนี้ กําลังเรียนอยูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ภาคตน สวนนักเรียนรุนสุดทายที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตประถมศึกษาปท่ี 5 
ขณะที่ทําวิจัยน้ี กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาเทอมตนซึ่งจํานวนเวลาเรียนของทั้งสองกลุมนี้ เวลา
ในการเรียนนี้ใกลเคียงกัน กลาวคือ ทั้งสองกลุม มีจํานวนชั่วโมงเรียนประมาณ 400 ช่ัวโมง 

ในการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือการฟง การพูด การอานและการเขียน ทักษะทั้งส่ี เปน   
ส่ิงจําเปนจะตองฝกฝนแกผูเรียน โดยเทาเทียมกัน อยางไรก็ตาม สําหรับผูเริ่มเรียน ทิพพดี ออนแสงคุณ 
(2535 : 31) กลาววา ทักษะแรกของการเรียนรูภาษา คือการฟง ผูเรียนจําเปนตองฟงเสียง เลียนเสียงที่ได
ฟง ออกเสียงอยางถูกตอง พูดสื่อความหมายได สุมิตรา อังวัฒนกุล  (2525 : 159) กลาววา การสื่อสารใน  
ชีวิตประจําวันนั้น การฟงนับวาเปนทกัษะรบัสารที่สําคัญทักษะหนึ่ง เปนทักษะที่นิยมใชกันมากและ
เปนทักษะแรกที่ตองทําการสอน เพราะผูพูดจะตองฟงใหเขาใจเสียกอนจึงจะสามารถพูดโตตอบ อาน 
หรือเขียนได ทักษะการฟงจงึเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการเรียนรูทักษะอื่น ๆ ซึ่งตองตรงกนักับสอดคลอง
กับความเห็นของฟนอคเชียโร (Finocchiaro 1964 : 28) ที่วา การใชภาษาในการสนทนากัน เริ่มดวยการ
ฟง การพูด และแอชเชอร (Asher 1982 : 17-19) กลาววา โดยธรรมชาตกิารเรยีนรู ภาษาแมของเดก็
กอนที่เดก็จะสามารถพูดคําใดคําหนึ่งออกมานั้น  จะตองผานประสบการณในการฟงมากอน  ใน
การศกึษาแนวเดียวกันปรยีานุช ชีววิทยานนัท (2536) ศึกษาผลของการใชเกมการแขงขันเปนทีมที่มตีอ
การเรยีนทกัษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรยีน ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทักษะการฟง และการพดูโดยใชเกมการแขงขันเปนทีม และสุพจน สีกนัทา (2529) ไดศึกษา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการฟงอยูในระดับพอใช สวนทักษะการจบั
ใจความสําคญัและรายละเอยีดจากคําบอกเลาหรือบทสนทนา การถายทอดขอความ ทักษะการฟง 
คําถามและการเลือกคําตอบใหสัมพันธกับคําถามที่ไดยินนั้น นักเรยีนมคีวามสามารถอยูในระดับทีต่อง
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ปรับปรุง สุมิตรา อังวัฒนกลุ           (2535 : 165) กลาววา ทักษะการพูด เปนทักษะสําคัญสําหรับบุคคล
ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในการประกอบธุรกิจตาง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
ทักษะการพูด จึงนับวาเปนทกัษะทางภาษาที่ซับซอน และเกิดจากการฝกฝนเปนเวลานาน ไมใชเกิดจาก
การเขาใจและจดจํา ซัปโปโล (Zappolo 1981 : 31) ศึกษาการใชทักษะการฟง พูด อานและเขียนใน
ชีวิตประจําวัน พบวา ในบรรดาทักษะทั้ง 4 ทักษะท่ีใช ทักษะการฟงใชมากที่สุด คือ คิดเปนรอยละ 45 
การพดู คิดเปนรอยละ 30      การอาน คิดเปนรอยละ 16 และการเขยีน คิดเปนรอยละ 9 ในดานการ
เรยีนรูภาษาของเด็กกับการรับรู มยรุี สุขววิัฒน (2530 : 17) กลาววา สมองซีกซายของมนุษยทําหนาที่
เกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะนั้น จะอยูสวนที่เรยีกวาสมองสวนโบรคา (Broca's Area) และไดกลาวแลววา 
กลไกทางภาษานั้น เดก็ไมวาจะเรียนภาษาอะไร จะเปนกลไกเดียวกนัทัง้นั้น เดก็มีโอกาสไดเรียนรูหรือ
ไดใชสองหรือสามภาษา 
พรอมกนัในวยัเด็กจะสามารถใชภาษาเหลานั้น ไดดีเหมือนเจาของภาษา และมยุรี สขุวิวัฒน  
(2530 : 17-18) ไดกลาวถึงเพนฟลป ผูเชีย่วชาญสมองชาวแคนาดา ไดใหความรูเกีย่วกับกลไกภาษา 
ในสมองวา การเรียนภาษานัน้ จะมีประสิทธิภาพสูงมากในเด็กระหวางอายุ 10-14 ป หลังจากนัน้ จะ 
ชาลงเพราะเดก็จะพัฒนาเรื่องการใชเหตุผลและเรื่องนามธรรมมากกวา ผูเชี่ยวชาญผูนี้ ยังมีความเห็นอีก
วาเดก็นั้นยิ่งอายุนอย ยิ่งเรียนภาษาไดงาย  ฉะนั้นถาจะใหดี ควรเริ่มเรยีนภาษาตางประเทศตั้งแตอายุ 4-8 
ป เด็กจะเกงมาก ในเมื่ออายุ 9-10 ป เพราะในวยันี้ สมองของเด็กจะยดืหยุนไดมาก และสวนของสมอง 
ท่ีทําหนาที่เกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะจะทําหนาท่ีไดดีที่สุด ในระยะนี้ เสงี่ยม โตรัตน (2534 : 18) ไดกลาว
วา วัยเดก็เปนวัยที่เหมาะสมที่สุดในการฝกพูด ดอริส โกลด วิบูลยศลิป (2530 : 253)   ไดกลาววา อายุ
เปนปจจยัท่ีสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนภาษาออกเสียงเลียนสําเนยีงไดใกลเสียงเจาของภาษา ในกรณี
ท่ัว ๆ ไป เดก็จะสามารถเรียนภาษาพดูไดดีกวาผูใหญ ทั้งนี ้มิไดหมายความวาผูใหญจะไมมี            
ความสามารถเรียนรูระบบเสยีงแตจะเรยีนไดโดยความยากลําบากกวาเดก็อาจจะเปนเพราะวากลไกทาง
ภาษาในสมองของผูใหญนั้นเรยีนรูกระบวนการทางภาษาใหม ๆ ไดจํากัด นอกจากอายุแลว ความถนัด
ทางภาษามีความสัมพันธกับอายุ เนื่องจากวา ความสามารถในการเรยีนรูภาษาใหมจะลดนอยลงเมือ่มี
อายุมากขึ้น 
   อยางไรก็ตาม สโนว (Snow 2001 : 37) ไดกลาวถึงความเขาใจผิดเกีย่วกับวยัและการเรียน
ภาษาที่สอง  เชน มีนักการศกึษาที่ไมเห็นดวยกับความคิดที่วาเดก็จะเรยีนภาษาไดดกีวาผูใหญ โดยมี
ความเชื่อท่ีผดิวา เดก็มีขอดีกวาผูใหญในการเรียนภาษา ท้ังนี้ ความเขาใจผิดพอจะแบงออกเปน              
3 ประเภท คือ 
   1.  ความเขาใจผิดที่วา ผูเรียนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ รับรูภาษาไดชากวา ผูใหญ 
จะเรียนไดเร็วและมีประสิทธิภาพชวงการสอนตอนตน 
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   2.  ความเขาใจผิดในดานประสาทรับรูวา เด็กจะเรียนไดดีกวา 
   3.  การศึกษาการเรียนรูภาษาที่สอง มักจะไมใหความสําคัญตอผูใหญ 
   สโนว (Snow 2001 : 37) ยังกลาวสรุปวา อายุไมมีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษาที่สอง แตสิ่งที่    
มีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษามาก คือองคประกอบทางดานสังคม จิตวิทยาและการศึกษามากกวาอายุ 
   จากขอโตแยงจากการวิจัยของนักการศึกษา ที่ยังไมมีขอมูลยุติวาวัยจะมีผลตอการเรียนรู
ภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองหรือไม และในการวิจัยทางดานการเรียนรูทางภาษา โดยเฉพาะทักษะ     
การฟง พูด ของผูเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ ยังไมปรากฏชัดเจนวา เหตุที่นักเรียนไทยเรียน    
ภาษาอังกฤษไมไดดี โดยเฉพาะการเรียนรูภาษาที่สอง เนื่องมาจากสาเหตุอะไร  ผูวิจัยซ่ึงทําการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเปนเวลา 30 ป  มีความสนใจจะทําวิจัยนักเรียนตางจังหวัดที่มี
สภาพแวดลอมทางการเรียนเหมือนกัน แตวัยตางกัน โดยมีจุดประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถใน 
การฟงและการพูด  ภาษาอังกฤษของนักเรยีนประถมศึกษาท่ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในวัยทีแ่ตกตางกนั 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 1.  เพ่ือศึกษาความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียน 
อนุบาลสุพรรณบุรีท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

   2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียน 
อนุบาลสุพรรณบุรีท่ีเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

   3.  เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5                                     
 
ปญหาการวิจัย 
                1.  ความสามารถในการฟงและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีท่ี 
เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
เปนอยางไร 
                2.  ความสามารถดานการฟงและพูดของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีที่เริ่มเรียน 
ภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มี 
ความสามารถสูงกวากัน หรือไม 

3. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
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และที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวากันหรือ   
ไม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
                   1.  ระดับความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยของนกัเรยีนโรงเรียน
อนุบาลสุพรรณบุรีท่ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษ ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใน
ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 อยูในระดับผานตามเกณฑของสํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดสุพรรณบรุี 
กระทรวงศกึษาธิการ                                                                                                                                
                   2.  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรุีท่ีเริม่เรยีนภาษาองักฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปที่ 5  
จะมีความสามารถในดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษดีกวานักเรียนท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1  
                  3.  ทัศนคติของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จะสูงกวาทัศนคติของนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
                                                                                                                                                                 
ขอบเขตการวิจัย 
   1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ                     
                     1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
พุทธศักราช 2539 จาํนวน 6 หอง จํานวนนักเรียน 240 คน 
        2.   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) จํานวน 240 คน 
         กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม คือ 
         1.  นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนอนุบาล 
สุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนักเรียนกลุมนี้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยการสุมหองเรียน 1 หอง ดวยวิธีการสุมอยางงาย ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง 
40 คน 

2. นักเรียนที่จบการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนักเรียนกลุมน้ี เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต 
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ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการสุมอยางงาย ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง 40 คน 
   2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
        ตัวแปรอิสระ 

       ระดับชั้นท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ไดแก ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
                     ตัวแปรตาม 
                     1.  ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
                     2.  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
         3.  ทัศนคติของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
   กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมนี้ ศึกษาในส่ิงแวดลอมเดียวกันเรียนรูภาษาอังกฤษในระยะใกลเคยีงกนั 
ใชหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับโรงเรียนเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาอําเภอเมืองสุพรรณบุรี และมีภูมิหลังคลายคลึงกันทั้งทางบานและโรงเรียน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  

1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีกําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2544 ซ่ึงเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตัง้แตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 
2541 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ซ่ึงใชเวลาเรียน 280 ช่ัวโมงและนกัเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศกึษา 
ปที่ 6 ปการศกึษา 2543 จากโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรุี และนักเรยีนกลุมนี้เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษใน 
ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541ใชเวลาเรียน 400 ช่ัวโมง      

2.  ความสามารถในการฟง คือ ความสามารถในการฟงทั้งองคประกอบยอยและองคประกอบ 
รวมในภาษา องคประกอบยอยทางภาษา ไดแก ความสามารถในการฟงหนวยเสียง  พยัญชนะ  สระ 
การเนนเสียงในคํา และประโยคที่มีปรากฏในบทฝกของแบบเรียน English Is Fun และหลักสูตร 
 สําหรับองคประกอบรวมหมายถึง ความเขาใจในการฟงระดับประโยค  การฟงบทสนทนา และ 
ขอความสั้น ๆ ในหนาที่ภาษาตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและแบบเรียน 

3.  ความสามารถในการพูด คือความสามารถออกเสียงที่เปนปญหา การพูดตอบคําถามประโยค 
งาย ๆ ได สามารถพูดในสถานการณที่กําหนดได 
             4.  แบบทดสอบการฟง หมายถึง ขอสอบท่ีวัดความสามารถในการฟงซึ่งเปนแบบทดสอบ 
แบงออกเปน 4 ตอน ตอนที่ 1 วัดความสามารถในการแยกเสียงพยัญชนะ เสียงสระ การเนนเสียง 
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ระดับเสียง  จํานวน 20 ขอ ตอนที่ 2 วัดการฟงระดับประโยค จํานวน 20 ขอ ตอนที่ 3 วัดการฟงขอความ
ส้ัน ๆ จํานวน 20 ขอ ตอนที่ 4 วัดการฟงบทสนทนา จํานวน 20 ขอ ใชเวลาประมาณ 60 นาที      

   5.  แบบทดสอบการพูด หมายถึง แบบทดสอบที่มุงวัดความสามารถในการพูด ซึ่งแบงเปน 
4 ตอน คือ ตอนที่ 1วัดการพดูโดยออม เปนขอสอบแบบปรนยั จํานวน 45 ขอ คะแนน 1-0 ใชเวลา 50 
นาที ตอนที่ 2 วัดการอานออกเสียง เปนคํา ประโยค คะแนน 1-0 ใชเวลาคนละประมาณ 2 นาที ตอนท่ี 3 
วัดโดยใหนักเรียนพูดตามสถานการณที่กําหนด จํานวนขอสอบ 15 ขอ การใหคะแนนแบบมาตราสวน
ประมาณคา(rating scale)  4 ระดับ ใชเกณฑวัด 0-3 ของ แฮริส (Harris 1974 : 81) คะแนนเต็ม 45 
คะแนน ใชเวลาคนละประมาณ 7 นาที ตอนที่ 4 บรรยายภาพ จํานวน 5 ขอ การใหคะแนนแบบมาตรา
สวนประมาณคา(rating scale) 4 ระดับใชเกณฑวัด 0-3 ของ แฮริส(Harris 1974 : 81) คะแนนเต็ม 15 
คะแนน ใชเวลาคนละประมาณ 5 นาที  

6.  เกณฑของสํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดสุพรรณบุร ีกระทรวงศึกษาธิการหมายถึง 
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษแตละชั้นเรียนซึงกําหนดใหไมต่ํากวารอยละ 70 (แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณป 2545 : 8)                                                                                                                                                          
                   7. แบบทดสอบวดัทัศนคติ คือแบบทดสอบที่วัดความรูสกึดานเนื้อหาวชิา วัดดานความรูสึก
ตอวิชาภาษาองักฤษ และดานประโยชนของวิชาภาษาองักฤษ จํานวน 20 ขอ   
                   8.ทัศนคติตอวชิาภาษาอังกฤษ หมายถึงคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามวัดทัศนคติของ 
กลุมตวัอยางทัง้สองกลุม 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาตางประเทศของผูเริ่มเรียนโดยเฉพาะทักษะการฟง  การพูดตลอดจนการออกแบบทดสอบ 
วัดความสามารถการฟงและการพดูภาษาองักฤษ ในระดบัประถมศึกษา เพื่อเปนพืน้ฐานสําหรับ 
การดําเนินการวิจัย โดยเสนอผลการศึกษาตามลําดับดังนี ้

1. การรับรูภาษาที่สอง (Second Language Acquisition)และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู 
ภาษาที่สอง  

            วัยกับการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
                  2.  การฟง 
                         ความหมายของการฟง 
                              องคประกอบการฟงภาษาตางประเทศ 
                              ระดับความสามารถในการฟงภาษาตางประเทศ 
                              การพัฒนาการฟง 
                  3.  การพูด 
                              ความหมายของการพูด 
                              องคประกอบของทักษะการพูด 
                          การพัฒนาการพูด 
                  4.  ความสัมพันธระหวางการฟงและการพูด 
                  5.  การวัดผลการฟงและการพูด 

6.  ทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษา 
 ความหมายของทัศนคติ 

        ความหมายของแรงจูงใจ 
                  7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 
                          งานวิจยัในตางประเทศ 
                          งานวิจยัภายในประเทศ 
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1.  การรับรูภาษาที่สอง (Second Language Acquisition)และแนวความคิดในการเรียนรูภาษา 
ท่ีสอง  
                 ในการเรียนรูภาษาของมนุษย มนุษยมีการเรียนรูที่แตกตางจากสัตวโดยองคประกอบที่สําคัญ
ท่ีมนุษยมีแตสัตวไมมีคือ กลไกการไดมาซ่ึงภาษา(Language acquisition device)หรือ LAD ซ่ึงติดมากับ
สมองมนุษยทําใหมนุษยตางกวาสัตวคือสามารถเรียนรูภาษาได  ชอมสกี้(Chomsky) เปนผูคนพบวา 
LAD เปนสิ่งที่ทําใหมนุษยหรือเด็กเรียนภาษาไดและทําหนาที่ใหเด็กนักเรียนสรางกฎรูปแบบหรือ
ไวยากรณได ซ่ึงไมใชพูดแบบนกแกวนกขุนทอง แตจะสรางประโยคขึ้นมาเองได ชอมสกี้ เปนผูคนพบ 
LAD และกลาววาการเรียนภาษาของมนุษยไมใชเปนการเรียนแบบนกแกวนกขุนทองแบบทองจํา แต
เปนการเรียนที่นักเรียนหรือเด็กๆไดยินภาษาแลวก็จะเริ่มใชสมองและสิ่งที่อยูในสมอง คือ LAD ในการ
วิเคราะหภาษาและจับจุดภาษาได คือสรางกฎ (rule formation) ขณะที่เด็กนักเรียนหรือเด็กๆไดยินภาษา
ก็จะสรางกฎไปในตัว สมองก็เริ่มทํางานและรูระบบภาษามีอะไรบางซึ่งเปนการเรียนรูภาษาได ไมใช
เปนการเรียนแบบนกแกวนกขุนทอง(Crystal, cassette tape) 
                   ดวงเดือน สุวัตถี (2524 : 123) กลาววากลไกภาษาที่ติดตัวเด็กมาตั้งแตเกิดน้ัน เชื่อวาเปน
สมบัติของมนุษยเทาน้ัน แมวาสัตวบางชนิดมีลักษณะบางอยางที่ใกลเคียงกับคน เชน ลิงชิมแปนซี 
ความสามารถฉลาดเฉลียวของสัตวไมใหทําใหมันพูดภาษาไดเชนภาษามนุษย คนอาจจะสอนให 
นกบางชนิดพดูประโยคภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดประโยคงาย ๆนกก็จะพูดไดแคนั้นแตไมสามารถ
ขยายคําศัพทหรือใชประโยคใหมไดเอง  นกเหมือนสัตวอื่น ๆ ไมมโีครงสรางภาษาในสมอง ไมเหมือน
คนที่สามารถเรียนภาษาแมไดท้ังระบบอยางสมบูรณในระเวลาอันส้ัน “ระบบโครงสรางของภาษาที่เด็ก
มีติดตัวมาเปนพื้นฐานนี้เองทีท่ําใหสามารถอธิบายถึงการสรางสรรคทางภาษาไดวา เหตุใดเด็กจึง
สามารถเขาใจและพูดประโยคใหม ท่ีตนไมเคยไดยินไดฟงมากอน” 
                   ในการเรียนรูภาษาที่สองซ่ึงไดมีนักการศึกษาไดใหทัศนะไวหลายประการ ดังตอไปนี้ 
                    แครชเชน (Krashen 1982 ) ไดกลาวถึงการเรียนรูภาษาที่สอง ไวดังตอไปนี้ 
                    1. ความแตกตางระหวางการเรียนรูตามธรรมชาติ (Acquisition) กับการเรียนรูโดยการสอน  
(Learning) แครชเชน (Krashen 1982 : 29-30) กลาววา การเรียนรูตามธรรมชาต ิเปนกระบวนการรับรู
ทางภาษาแบบไมรูตวั (unconscious) กลาวคือ เหมือนกับการเรยีนภาษาแม แตการเรยีนรูโดยการสอน 
(Learning) เปนการเรียนรูทีผู่เรียนรูตัว (conscious) วากําลังไดรับความรูอะไร เชน รบัรูเรื่องกฎทาง
ไวยากรณ เปนตน 
                    2.  การเรียนรูตามธรรมชาติ ผูเรียนไมตองนึกถึงรูปแบบ (form) แตใชภาษาออกมาอยาง 
อัตโนมัติ  โดยท่ีผูเรียนตองคลุกคลีในบริบทของการใชภาษาคอยๆ  เพ่ิมพูนขึ้นที่ละเล็กที่ละนอยจนเปน   
อัตโนมัติ ไมตองอาศัยการสอนตรง ๆ เปนการเรียนรูเหมือนภาษาแม      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 10

                  นอกจากนี้ การจะรูอะไรใหม ๆ จะตองมีเจตคติที่ดี มีแรงจูงใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี 
มโนภาพเกี่ยวกับตัวเองดี และตองมีความกังวลต่ํา ถามีความกังวลสูง จะเกิดแรงตอตานแลวจะทําให 
มีการกรอง (filter) ขอมูลที่เขาใจได ซึ่งจะทําใหตองใชเวลามากไป 
                 
                  1.1 วัยกับการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
                  ในการเรยีนรูภาษาที่สองนั้นไดมีนักการศึกษาหลายทานท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศได
ใหทัศนะไว ดงัตอไปนี้                                                                                                                                                          
                  มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ  นกัการศกึษาของไทย( หมอมหลวง บญุเหลือ เทพยสุวรรณ 
2513, อางถึงใน ประนอม สรุัสวดี 2534 : 1) ไดใหความเห็นไววา การเรียนภาษาตางประเทศควรจะ 
ถือโอกาสตั้งตนเรยีนในขณะที่เด็กกําลังอยูในระยะของการเรียนภาษาคอืในราวอายุ 8-10 ป เพราะใน 
การเรยีนภาษาแมของเด็ก เชน เด็กไทย เดก็จะใชเวลาเรยีนประมาณอายุ 5-8 ป ในระยะนี้เด็กจะใชภาษา
ของตนเองไดบางเทานั้นไมถึงกับดนีัก และถาเด็กไดเรียนภาษาของตนไดเปนอยางดีแลว การเรยีน
ภาษาที่สองจะยากยิ่งขึน้  เพราะเด็กตดินิสยัตาง ๆ จากภาษาของตนซึ่งจะทําใหออกเสยีงภาษา 
ตางประเทศไมถนัด  
                  ดวงเดือน แสงชยั (2531 : 3) กลาววา วัยทีน่าจะพรอมและเหมาะสมมากทีสุ่ดคือ เมื่อ 
นักเรียนมีวยัประมาณ 8-10 ป หรือประมาณระดับประถมปท่ี 3-5   
                  คุก (Cook 1995 : 51-66) กลาววา  

1.  เด็กอายุมากกวาจะเรยีนไดดกีวาเด็กอายุออนกวาในการเรยีนภาษาที่สอง  
                  2.  ผูใหญเรยีนไดดีกวาเด็กในการเรียนภาษาทีส่อง  

2.  ผูอพยพเขาเมืองที่เริ่มเรยีนภาษาที่สองในขณะที่มีอายุนอยกวา ในที่สุดก็จะพูดภาษา 
อังกฤษไดดกีวาผูอพยพที่เริ่มเรยีนในขณะทีม่ีอายุแกกวา        
                  แฟธแมน (Fathman 1975 : 245-253) กลาววา ในการประเมนิผลการเรยีนรูเกีย่วกับ 
การออกเสียง ได 3 ป พบวา นักเรียนอายุนอยกวาออกเสยีงไดชัดเจนเหมือนเจาของภาษากวาเมื่อ 
เปรยีบเทียบกบันักเรียนที่ผานวัยรุนไปแลว 
                  ลอง (Long 1988 : 1-53) กลาววา กลาวโดยไมคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ มีหลักฐานยืนยัน
ไดชัดเจนวา คนสวนใหญเมือ่เรียนภาษาที่สองหลังวัยแรกรุน(puberty)จะมีสําเนยีงภาษาเดิมคางอยูใน
ภาษาที่สอง  
                  เปยเจต (Piaget 1971, อางถึงใน พงษพันธ พงษโสภา 2544 : 61-65) พบวาพัฒนาการทาง 
สติปญญา และความคิดเกิดขึ้นจากการที่บุคคลไดปะทะสังสรรคกับสิง่แวดลอมและปรับตัวใหเขากับ 
ส่ิงแวดลอมนัน้ได และไดแบงขั้นพัฒนาการทางสติปญญา ออกเปน 4 ขั้น คือ 
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                   1. ขั้นการใชกลามเนื้อและประสาทสัมผัส(Sensory motor stage) จะอยูในชวงระยะแรก 
เกิด 2 ป พฤตกิรรมของเดก็ในวยันีแ้สดงออกโดยการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ เชน การมอง การดูด 
การไขวควา  เปนระยะที่พัฒนาการทางสติปญญาและความคิดของเด็กเกิดขึ้นจากการใชประสาทสัมผัส
ตาง ๆ เดก็ในวัยน้ีแสดงใหเห็นวามีสติปญญาดวยการกระทํา เดก็สามารถแกปญหาไดแมวาจะไม
สามารถอธิบายไดดวยคําพูด การทํางานของประสาทสัมผัส เชน การเคลื่อนไหวตาง ๆเปนการทีเ่ดก็เริ่ม
เรยีนรูที่จะปรบัตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการพฒันาการทางดานสติปญญา
และความคิดของเด็กในวยัน้ี 
                   2. ขั้นเตรยีมสําหรับความคดิทีม่ีเหตุผล(Preoprational or Preconceptual stage) อยูในชวง
อายุ 2-7 ป และไดแบงพัฒนาการขั้นนี้ออกเปนขั้นยอย ๆ 2 ขั้น 
                        2.1 Preconceptual thought อยูในชวงเดก็อายุระหวาง 2-4 ป เด็กในวัยนี้มีความคิด     
รวบยอดในเรือ่งตาง ๆ แลวเพียงแตยังไมสมบูรณและยังไมมีเหตุผลเดก็สามารถใชภาษาและเขาใจ 
ความหมายของสัญลกัษณ แตการใชภาษานั้น ยังเปนภาษาที่เกีย่วของกับตนเองเปนสวนใหญ
(egocentric) เด็กในวยันี้ชอบเลนสมมุตโิดยใชสัญลกัษณตาง ๆ เชน กานกลวยแทนมา    
                        ความคิดความเขาใจของเดก็วยัน้ีขึ้นอยูกบัการรับรูเปนสวนใหญ เด็กยังไมสามารถใช
เหตุผลอยางสมเหตุสมผล เดก็ยังไมเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับความคงที่ของปริมาณในแงท่ีวาของจํานวน
เทากันแมวาจะเปลีย่นรูปรางไปแตละจํานวนของกจ็ะยังมีเทาเดิม เชน นํ้าในถวยแกว 2 ใบมีปริมาณ 
เทากันแตถารนิน้ําออกจากแกวใบหนึ่งใสในถวยแกวอีกใบหนึ่งท่ีมีขนาดใหญกวาเม่ือถามวานํ้าในถวย
แกวใบเดิมกับในถวยแกวใบใหม ใบไหนจะมีนํ้ามากกวากัน เดก็จะตอบวา นํ้าในถวยแกวใบเกามี
ปริมาณมากกวาน้ําในถวยแกวใบใหมที่มีขนาดใหญ  

2.2 Intuitive thought อยูในชวงเด็กอายรุะหวาง 4-7 ป พัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก 
ในชวงนี้ยังคงอยูในขั้น Preconceptual thought กลาวคือ การคิดของเดก็วยันี้แมวาจะเริ่มมีเหตผุลข้ึน แต
การคิดและการตัดสินใจกย็ังขึ้นอยูกับการรบัรูมากกวาความเขาใจ  พัฒนาการทางสติปญญาของเดก็  
ในชวงนี้ จะตางจาก  Preconceptual thought  ตรงที่เด็กวยัน้ีเริ่มมีปฏิกรยิาตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น มี 
ความสนใจอยากรูอยากเห็น และมีการซักถามมากขึ้น มีการเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญท่ีอยูรอบ 
ขาง ใชภาษาเปนเครื่องมือในการคิด อยางก็ตามความเขาใจของเดก็วยัน้ีก็ยังขึน้อยูกบัส่ิงที่รับรูจาก   
ภายนอกอยูนัน่เอง   

3.  ขั้นการคดิอยางมีเหตุผลเชิงรูปธรรม(Concrete operational stage) จะอยูในชวงอาย ุ
ระหวาง 7-11 ป พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวยัน้ี   เด็กสามารถใชสมองคิดอยางมีเหตุผล 
แตกระบวนการคิดและการใชอยางเหตุผลในการแกไขปญหายังตองอาศัยสิ่งที่เปนรูปธรรมกลาวคือ 
จะตอง เปนวัตถุหรือเหตุการณท่ีเดก็ไดพบเห็นจริง ๆ  เดก็วัยนี้สามารถเขาใจถึงเรื่องความคงที่ของ 
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ปริมาณ(Conservation of quantity)ไดแลว โดยที่เดก็สามารถเขาใจไดวาของแข็งหรือของเหลวจํานวน
หนึ่ง  ถึงแมวารูปรางจะเปลีย่นไป แตน้ําหนักหรือปริมาณก็คงยังเทาเดมิ จุดเดนของเด็กวยันี้ คือ เดก็ 
เริ่มมีเหตผุล สามารถคดิกลับไปกลับมาได(reversibility) เด็กเริ่มมองส่ิงตาง ๆ ใหเปนกลุมหรือเปน
หมวดหมูได และเด็กในวัยนีส้ามารถมองวตัถุได 
                   4. ขั้นการคดิอยางมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal operation stage) อยูในชวงอายรุะหวาง 
11-15 ป  ในขัน้นี้ โครงสรางของการงอกงามทางความคิดของเด็กไดมาถึงขั้นสูงสุด  เด็กจะเริ่มเขาใจ 
กฎเกณฑทางสังคมไดดีขึ้น สามารถเรยีนรูโดยใชเหตผุลมาอธิบายและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกดิขึ้นได 
เด็กรูจักวธิีคิดตัดสินปญหา และพัฒนาการทางความคดิของเด็กในวยันี้จะเปนไปอยางรวดเร็ว เด็กจะ
มองเห็นความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ไดมากขึ้น มีความสนใจในสิ่งท่ีเปนนามธรรมและสามารถเขาใจ
เรื่องของนามธรรมไดดีขึ้นเด็กจะเริ่มรูวาอะไรควรทํา อะไรเปนสิ่งตองหาม เปยเจต(Piaget)ไดกลาววา 
พัฒนาการทางความคิดของเด็กในวยันี้จะเริ่มเปลี่ยนจากผูรับมาเปนผูให 
                   กาเย(Gagne 1965, อางถึงใน พงษพันธ พงษโสภา 2544 : 114-116) มีความเห็นวาใน 
การศกึษาเกี่ยวกับการเรียนรูน้ันเราควรศึกษาทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ใหมาก ไมควรศึกษาทฤษฎีของ
กลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะเทานั้น เพราะไมมีทฤษฎใีดเพียงกลุมเดยีวท่ีสามารถอธบิายเกีย่วกับ 
การเรยีนรูใหครอบคลุมไดทุกแงมุมสําหรับกาเย ( Gange ) น้ันไดเแบงการเรยีนรูออกเปน 8 ลําดับขั้น
โดยเรียงลําดับขั้นการเรยีนรูจากงายไปหายาก เพราะกาเย ( Gange ) เชื่อวา ความรูในระดับท่ีสูงกวา
จะตองอาศัยความรูในระดับต่ํากวาเปนพื้นฐานในการเรียนรู ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนครูจึง
ตองคํานึงถึงเนื้อหาของบทเรียนวาจะตองจัดใหเปนลําดบัขั้น โดยเริ่มจากงายไปหายาก 
                  ลําดับขั้นการเรียนรูของกาเย(Gagne) 
                  ขั้นที่ 1 การเรยีนรูโดยการอาศัยสัญญาณ (Sign learning) เปนการเรียนรูทีง่ายท่ีสุดและอยูใน
ระดับต่ําที่สุด เปนการเรียนรูที่ผูเรียนมิตองลงมือกระทําและเปนการเรยีนรูทีผู่เรียนไมสามารถบังคับ
พฤติกรรมที่จะเกิดนั้นไมใหเกิดขึ้นได การเรยีนรูลกัษณะนี้เปนการเรยีนรูโดยการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิกของพาฟลอฟ (Classical conditioning learning) ซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยความใกลชิดของสิ่งเรา
สองสิ่ง  และการกระทําซ้ํา ๆ  ดังกรณีสุนัขน้ําลายไหลอันเนื่องมาจากเสยีงกระดิ่ง 
                  ขั้นที่ 2 การเรยีนรูโดยการเชื่อมโยงสิ่งเรา การตอบสนอง (Stimulus response learning)เปน
การเรยีนรูที่เกดิจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา การตอบสนอง แตมีระดับสูงกวาการเรียนรูชนิดแรก 
เพราะผูเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมได  โดยเปนไปอยางตั้งใจและรูตัว  พฤติกรรมของผูเรียน 
 แสดงออกมาเนื่องจากไดรับแรงเสริมและมีการทําซํ้าบอย ๆ ซึ่งการเรยีนรูลักษณะนี ้เปนการเรียนรูโดย 
การวางเงื่อนไขแบบการกระทํา  
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                  ขั้นที่ 3 การเรยีนรูแบบลกูโซ(Changing) เปนการเรยีนรูโดยใชทักษะกลามเนื้อซึ่งการเรยีนรู
ขั้นนี้เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางส่ิงเรา การตอบสนองตดิตอกันไปเปนลูกโซ กลาวคือ ปฏิกริิยาตอสิ่ง
เราอันที่หน่ึงจะไปเปนสิ่งเราของปฏิกริิยาตอบสนองอันที่สอง ปฏิกริิยาตอบสนองอันที่สองจะไปเปน
ส่ิงเราใหแกปฏิกริิยาตอบสนองอันตอ ๆ ไปในแบบลกูโซการเรียนรูในลักษณะนีจ้ึงเปนพฤติกรรมที่
เกี่ยวของกับการกระทําหรือการเคลื่อนไหว เชน การพิมพดีด การขับรถ การวายน้ํา เปนตน 
                  ขั้นที่ 4 การเรยีนรูภาษาโดยการเชื่อมโยง (Verbal association) เปนการเรยีนรูที่มลีักษณะ
คลายกบัการเรยีนรูทักษะในขั้นที่ 3 แตใชภาษาที่เปนทางเชื่อมโยง เปนการเรียนรูเกี่ยวความหมาย 
ของคํา ลักษณะและประเภทของคําตาง ๆ ที่เปนสิ่งจําเปนในชวีิต โดยอาศัยการเชื่อมโยงคําทีรู่แลวกับ
คําใหมท่ีออกเสียงคลายกัน หรือมีความหมายใกลเคยีงกนั เชน เดก็กลาววา พอ แม หรือตุกตา เปนตน 
                  ถาพิจารณาใหดจีะเห็นวา การเรยีนรูในขัน้ที่ 2 เปนพ้ืนฐานของการเรยีนในขั้นท่ี 3 และขัน้ที่ 
4  แตการเรียนรูในขั้นที่ 3 มิใชวาจะเปนพืน้ฐานของการเรยีนรูในขัน้ท่ี 4  เสมอไป 
                  ขั้นที่ 5 การเรยีนรูจําแนกความแตกตาง (Discrimination learning ) เปนการเรียนรูจําแนก 
แยกแยะ โดยที่ผูเรียนสามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งของประเภทเดยีวกันโดยอาศัยการจําหรือ
การสังเกตการเรยีนรู ในขัน้นี้อาจเปนความจําแนกความแตกตางดานทกัษะ  หรือดานภาษาก็ได เชน 
การที่เด็กสามารถหยบิกระดมุสีตาง ๆ ไดถกูตอง ตรงตามที่กําหนดให หรือเมื่อเราพดูคําวา มด 
 เด็กสามารถรูไดวามดมีหลายชนิด เชน มดแดง มดดํา มดคันไฟ เปนตน 
                  ขั้นที่ 6 การเรยีนรูความคิดรวบยอด (Concept learning) เปนการเรียนท่ีผูเรยีนสามารถ
มองเห็นลักษณะรวมหรือความเหมือนของสิ่งตาง ๆ ทั้งท่ีเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ไดซึ่งทําให
ผูเรียนมีการตอบสนองตอส่ิงของหรือเหตุการณนัน้ออกมาในลกัษณะเปนกลุม เชน เมื่อพูดคําวา 
รถยนตเด็กจะนึกถึงวัตถุที่มลีอ วิ่งได อยูบนถนน สวนจะเร็วหรือชา หลังคาเปดประทุนไดหรือไมนั้น 
เด็กยังไมคํานงึถึง  เด็กจะคํานึงถึงลักษณะรวมกันหรือท่ีเหมือนกันเปนหลัก ซึ่งการท่ีเด็กเรียนรูความคิด
รวบยอดไดเรว็หรือไมน้ัน ขึน้อยูกับพ้ืนฐานของการเรยีนรูขั้นท่ี 4 คือการเรยีนรูภาษา 
                  ขั้นที่  7 การเรยีนรูหลักการ (Principle learning) เปนการเรยีนรูที่สูงกวาขัน้การเรียนรู 
ความคิดรวบยอด เปนการเรยีนรูโดยการนาํความคิดรวบยอดสองความคิดหรือมากกวานั้นมาโยงกนั 
แลวสรุปหรือตั้งเปนกฎเกณฑ โลหะเมื่อไดรับความรอนจะขยายตวั หรือนักเรยีนจะเรียนดีไดตองขยัน 
                   ขั้นที่  8 การเรียนรูการแกปญหา (Problem solving learning) เปนการเรยีนรูทีผู่เรียนตองใช 
กฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเคยเรยีนรูมาแลว โดยนํากฎเกณฑเหลานั้นมารวมเขาดวยกันแลวนําไปใชในการแก 
ปญหาที่เกิดขึน้ ซึ่งการแกไขปญหานี้สามารถกระทําไดหลายวธิีดวยกนักลาวคือ อาจใชประสบการณ
เดิมที่มีอยูมาแกไขปญหา หรอืใชวธิีการลองผิดลองถกู หรือใชวิธกีารหยั่งเห็นโดยการพิจารณาสิ่งท่ี
เกี่ยวของกับปญหาในภาพรวมทั้งหมดใหรอบคอบ พยายามหาความสัมพันธของสวนยอยตาง ๆท่ีมา 
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รวมกัน เพ่ือจะไดมองเห็นชองทางในการแกไขปญหาไดทะลุปรุโปรงซึ่ง กาเย (Gagne) ถือวาวธิกีารท่ี
แกไขปญหาดวยการหยั่งเห็นดังกลาวเปนวิธกีารเรียนรูระดับสูงของมนุษย เพราะผูเรียนจะตองนําเอา
กฎเกณฑหลายอยางเขามาชวยในการแกไขปญหา 
                  จากลําดับขัน้ตอนทั้ง 8 ในการเรยีนรู กาเย(Gagne) มีความเห็นวา ขั้นการเรียนรูทีง่ายที่สุด
ของมนุษย คือ การเรยีนทีใ่ชสัญญาณสําหรบัการเรยีนรูในลําดับขั้นตอนที่สูง ๆ น้ัน ตองอาศัยความรู 
ในขั้นท่ี 4 คือการเรยีนรูภาษาเปนพ้ืนฐาน ซึ่งเด็กจะมีความรูดีเพียงใดก็ขึ้นอยูกับขั้นท่ี 2 คือ การเรยีนรู
โดยการเชื่อมโยงส่ิงเรา การตอบสนองและเมื่อเด็กมีความรูเกีย่วกับภาษาดีก็จะชวยใหเกิดความคิด 
รวบยอดและเมื่อเด็กเกดิความคิดรวบยอดแลวก็จะเขาใจถึงหลักการซึ่งจะสามารถนําไปใชใน 
การแกปญหาตอไป 
 
2.  การฟง 
                 2.1 ความหมายของการฟง   
                  การฟง เปนทักษะแรกที่ผูเรียนจําเปนตองเรียนรู เพราะการที่จะสนทนากันรูเรื่องไดนั้น        
ตองฟงเขาใจ คือ ผูฟงจะตองฟงในระดับส่ือสารได คือ เขาใจคําสั่ง คําอธิบาย เขาใจขอความระดับ 
ประโยค ตลอดจนขอความหรือยอหนาได 
                  นักการศกึษาหลายทานไดใหความหมายของการฟงไวหลากหลาย เชนวิดโดวสัน 
(Widdowson 1983 : 59-60) ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางคําวาการฟงกับการไดยนิไวดังนี้ คือ 
                  การฟง (Listening) หมายถึง ความสามารถที่จะเขาใจวาประโยคหนึ่งสัมพันธกับประโยค 
อ่ืน ๆ ท่ีพูดไปแลวอยางไร และเขาใจวาประโยคดังกลาว มีหนาที่อยางไรในการสื่อสาร อีกนัยหน่ึง 
ก็คือ การฟงหมายถึงความสามารถที่ผูเรียนเขาใจวาประโยคที่ไดฟงเกี่ยวของกับสิ่งท่ีไดพูดไปแลว 
อยางไรมีหนาท่ีในการสื่อสารอยางไร ซึ่งผูฟงจะเลือกฟงสิ่งท่ีเกี่ยวของและตัดส่ิงที่ไมเกี่ยวของออกไป 
                  การไดยิน (Hearing) หมายถึง ความสามารถของผูฟงที่จะไดยินหนวยยอยของภาษาในรปู
ของเสียงและอาศัยความรูดานระบบเสียง ไวยากรณของภาษา ผูฟงจะนําหนวยยอยของภาษามาผกูเขา
ดวยกันเปนประโยค แลวทําความเขาใจความหมายของประโยคนั้น  
                  ริเวอซ(Rivers 1980 : 16)ใหความหมายของการฟงไววา การฟงเปนทักษะเชิงสรางสรรค 
(Creative skill) การทําความเขาใจคําพูด ผูฟงจะรับเอาคําพูดท่ีผูพูดเปลงออกมาอยางมีความหมาย     
แลวนํามาแปลเปนความหมาย ซึ่งบางครั้งความหมายที่แปลอาจจะไมตรงกับความหมายท่ีผูพูดพดู
ออกมาก็ได  ทัง้นี้ เนื่องจากผูฟงอาจจะไมชินตอภาษาและวัฒนธรรมของผูพูด 
                  บัสบี้ และเมเจอร (Busby and Majors 1987 : 25) กลาววา การฟงหมายถึงกระบวนการรับรู 
การใหความสนใจและการแปลความหมายของสิ่งที่มากระทบโสตสัมผัส เปนการรับรูส่ิงเราโดยตั้งใจ 
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แลวนํามาวิเคราะห เน้ือหาสาระและแหลงที่มาของสิ่งเราโดยใชประสบการณที่มีอยู ทําความเขาใจสิ่ง
เรานั้น ๆ การฟงมีความแตกตางกับการไดยิน กลาวคือ การฟงเปนการรับสิ่งเราที่มากระทบโสตสัมผัส
โดยต้ังใจ แตการไดยินน้ันเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ 
                  แครชเชน (Krashen 1983 : 79-89) ไดใหความหมายของการฟงไววา การฟงนั้นหมายถึง  
การใหปจจัยปอนเขาที่มีความหมายแกผูฟง (comprehensible input) อยาบังคับใหนักเรียนพูดภาษา 
ท่ีสองหรือภาษาเปาหมาย (Target language) จนกวานักเรียนหรือผูฟงจะไดมีโอกาสในการรับรูภาษา
พอสมควร วิธีการหลายอยางที่จะชวยใหนักเรียนหรือผูฟงไดรับปจจัยปอนเขาท่ีมีความหมาย เชน 
วิธีการท่ีเรียกวา (Total Physical Response Method) (T.P.R.) ของแอชเชอร (Asher) นั่นก็คือ ครใูชคาํสัง่
กับนักเรียนใหนักเรียนแสดงหรือปฏิบัติตามในสิ่งท่ีครูพูด โดยนักเรียนจะไมถูกบังคับใหพูดภาษา 
ท่ีสองหรือภาษาเปาหมาย จนกวานักเรียนจะเขาใจในสิ่งที่ครูพูด 
                  นอกจากนีเ้มื่อปอนปจจยัที่มีความหมายเขาใจได (comprehensible input) ครูอาจใชทาทาง 
(gesture) เขาชวยหรือใชอุปกรณตาง ๆ (visuals) เชน รูปภาพ จนกระทัง่นักเรียนหรือผูฟงเขาใจ     
ความหมายและก็จะพูดไดในที่สุด 
                  ดังนั้น การฟงจึงหมายถึง ความสามารถในการเขาใจประโยคหนึ่งที่สัมพันธกับประโยคอื่น  
และการฟงจะประสบผลสําเร็จไดดวยดี เมื่อผูฟงมีความเขาใจในสังคมและวัฒนธรรมของผูพูดดวย 
 
                  2.2 องคประกอบการฟงภาษาตางประเทศ 
                  ในชีวิตประจําวัน การฟงเกิดขึ้นอยูเสมอ เราไมจําเปนที่จะตองจดจําคําพูดหรือขาวสาร 
  (message)ทุกคําพูดทุกประโยคของผูพูด การฟงที่ถือวามีประสิทธิภาพสูงสุด คือเปนการฟงเพียงครั้ง 
เดียวแลวรูเรื่องเขาใจสิ่งท่ีไดยิน ถาอวัยวะเกี่ยวกับการไดยินไมผิดปกติ ปจจัยสําคัญที่ผูฟงมีคือ 
ความสามารถในการเขาใจขาวสารที่ผูพูด พูดออกมาโดยเฉพาะการฟงภาษาตางประเทศ ผูฟงจะตอง 
สามารถจับใจความของขาวสารไดวา ผูพดูตองการจะสือ่ความหมายอะไรหรือผูพูดมีจุดประสงคอยางไร 
ในการพดูซึ่งถาผูฟงสามารถจับใจความสําคัญดังกลาวไดแลว จึงจะประสบความสําเรจ็ในการฟงภาษา 
ตางประเทศได ท้ังนี้ ผูฟงจะตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ อยาง ไดแก ความรูพื้นฐานทางภาษาศาสตร  
เชน ความรูดานคําศัพท โครงสรางของภาษา หนวยเสียง เปนตน นอกจากนี้ ผูฟงตองอาศัยความรูทาง 
วัฒนธรรมและสังคมของผูพูดหรือเจาของภาษาประกอบกัน 
                 นักการศึกษาหลายทานไดใหความเห็นเกี่ยวกับการฟงไวดังนี้ 
                  จอหนสัน และมอรโรว (Johnson and Morrow 1981 : 81) ไดใหความเห็นวา โดยทั่ว ๆ ไป 
มนุษยจะฟงอยางมีจุดประสงค โดยเลือกฟงเฉพาะขอความที่ตรงกับจุดประสงคเทานั้น และไดใหขอคิด
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อีกวาทักษะการฟงภาษาตางประเทศจะพัฒนาได ตองใชเวลานานและไดรับการฝกฝนอยางถูกตอง ตาม
ขั้นตอนและฝกซ้ําบอย ๆ เหมือนกับภาษาที่หนึ่ง 
                  ฟนอกเชียโร และโบโนโม (Finocchiaro and Bonomo 1973 : 107) กลาวถึงองคประกอบใน 
การฟงภาษาตางประเทศ เพื่อความเขาใจวาขึ้นอยูกับความคุนเคยกับคําพูดแตละคําของผูฟงและสิ่งที่   
ชวยใหเกิดความเขาใจที่สําคัญ คือความสามารถในการจะพูดขอความท่ีไดฟง 
                  แวลเล็ท (Valette 1967, อางถึงใน ชูเกียรติ จารัตน 2535 : 14) กลาววา ความสามารถใน 
ดานความเขาใจในการฟงภาษาตางประเทศ ขึ้นอยูกับองคประกอบตาง ๆ ของผูฟง เชน 
                 1.  ความสามารถในการจําแนกเสียงที่ไดยินของผูฟง 
                 2.  ความสามารถในการเขาใจความหมายของเสียงเนนหนักในคําและระดับเสียงสูง-ต่ํา 
ในประโยค 
                  3.  ความสามารถในการจําขอความที่ไดยิน 
                  4.  ความสามารถในการฟงระดับสูง เชน ความเขาใจบทสนทนานั้นตองการความรูในดาน 
คําศัพทและไวยากรณประกอบดวย 
                  พวงเพ็ญ  อินทรประวัติ (2522, อางถึงใน ชูเกียรติ จารัตน 2535 : 14) ไดจําแนก 
องคประกอบการฟงภาษาตางประเทศเพื่อความเขาใจไว 2 ประการ คือ 
                  1.  การรูจักเสียง หมายถึง ความสามารถของผูฟงท่ีจะแยกแยะสิ่งตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกัน 
ในประโยคออกมาไดวา สวนใดเปนสวนสําคัญและสวนใดเปนสวนประกอบ 
                  2.  การเขาใจความหมายของหนวยเสียง หมายถึง ความสามารถของผูฟงในการวิเคราะห 
หนวยเสียง เพ่ือความเขาใจความหมายและจับใจความสําคัญได 
 
                  2.3 ระดับความสามารถในการฟงภาษาตางประเทศ                                                                       
                  แวลเล็ท และดิสิค (Valette and Disick 1972, อางถึงใน ชูเกียรติ จารัตน 2535 : 15) ไดแบง
ระดับความสามารถในการฟงภาษาตางประเทศออกเปน 5 ระดับ ดังนี้    
                  1.ระดับทักษะกลไก (Mechanical skill) เปนพฤติกรรมภายในอยูในระดบัการรบัรู เปนระดบั
ท่ีผูฟงสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางภาษาแมกับภาษาตางประเทศจากเสียงที่ไดยินโดยไม 
จําเปนตองเขาใจความหมาย 
                  2. ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับที่ผูฟงเขาใจความหมายของคําหรือประโยคที่ 
เคยไดยินมาแลว สามารถปฏิบัติตามคําสั่งท่ีคุนเคย และสามารถจับคูประโยคหรือคําพูดที่ไดยินกับ 
รูปภาพได สามารถเลือกประโยคในภาษาที่หนึ่งท่ีมีความหมายเหมือนประโยคในภาษาตางประเทศได 
                  3. ระดับถายโอน (Transfer) เปนระดับท่ีผูฟงสามารถะขาใจประโยคที่แตงขึ้นใหม โดยใช 
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ศัพทและไวยากรณที่เรียนมาแลวสามารถตอบคําถามไดวาถูกหรือผิด สามารถเลือกคําหรือขอความที่ 
เหมาะสมเพื่อตอบคําถามหรือขอความในประโยคได และสามารถฟงขอความยาว ๆ หลาย ๆ ประโยค 
ไดเขาใจ 
                  4. ระดับสื่อสาร (Communication) ในระดับนี้ ผูฟงสามารถเขาใจคําสั่ง คําแนะนําและคํา 
อธิบายที่เปนภาษาตางประเทศได และเขาใจความหมายโดยทั่วไปของขอความที่มีคําศัพทใหมโดย 
การคาดหมายจากความรูเดิม นอกจากนี้ ยังสามารถทีจ่ะสือ่ความหมายกบัเจาของภาษาไดดวย  
พฤติกรรมขั้นสูงสุดในระดับนี้ คือ ผูฟงสามารถเขาใจคําพูดของเจาของภาษาในบทละครบท 
ภาพยนตร รายการวิทยุหรือโทรทัศน 
                  5. ระดับวิพากษวิจารณ (Criticism) การฟงในระดับนี้ ผูฟงสามารถวิเคราะหภาษาที่ไดยิน 
ไดวาเปนภาษาของชนชั้นใด ภาษานั้นใชในถิ่นใด สามารถเขาใจความหมายและความหมายแฝง  
(explicit and implicit) สามารถเขาใจความแตกตางของความหมายของคําพูดไดจากระดับเสียง 
สูง-ต่ํา  เสียงเนนหนักของคําพูดที่ไดยินและสามารถเขาใจอารมณ และน้ําเสียงของผูพูดได 
 
                 2.4 การพฒันาการฟง 
                  ดานการฟง โดยทั่วไปในการสอนเด็กเล็ก ๆ ตามทฤษฎีการสอนแบบฟง-พูด เปนทักษะ 
ท่ีควรไดรับการฝกฝนกอนทักษะอื่น ๆ เพราะกอนที่นักเรียนจะพูด หรืออานไดเขาใจ ควรไดรับรูภาษา 
ดานการฟงมากอน   
                  การพัฒนาการฟงใหมีประสิทธิภาพนั้น มีผูกลาวไวดังตอไปนี้ 
  วิชัย วงษใหญ (2529 : 29-30) ไดกลาวถึงการสรางประสิทธิภาพในการฟงไว 9 ประการ คือ 
                  1.  จงพัฒนาใหเกิดความตั้งใจและความปรารถนาที่จะฟง 
                  2.  จงสรางอุปนิสัยและความสามารถในการฟงใหอยูในระดับที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได 
                  3.  เตรียมใจและกายใหพรอมสําหรับการฟงทุกครั้ง 
                  4.  ฟงสิ่งตาง ๆ ใหจบเสียกอน กอนที่จะประเมินในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
                  5.  มุงความสนใจและใชพลังแหงกายและใจทั้งหมดเพื่อการฟง 
                  6.  ฟงและจับจุดประเด็นสําคัญใหได 
                  7.  ฝกหัดฟงในสิ่งท่ีเขาใจยาก 
                  8.  ศึกษาและเพิ่มพูนคําศัพทตาง ๆ ใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได 
                  9.  มีทัศนะและความคิดเห็นท่ีสามารถปรับหรือเปลี่ยนไดตามเหตุผลและความเหมาะสม 
                  มัทนา มณีกลุ (2528 : 11) กลาววา การฟงที่มปีระสิทธิภาพจะตองฟงใหเขาใจ ซ่ึงตอง
คํานึงถึงส่ิงตอไปนี ้
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1.  มีวัตถุประสงคในการฟง เพือ่ใหไดขอสนเทศ เพ่ือการศกึษาหรือเพ่ือเกิดความคิด 
สรางสรรค   
                  2.  จัดสิ่งแวดลอมในการฟงใหเหมาะสม เชน ตําแหนงที่นั่งของหองหรือการถายเทอากาศ   
                  3.  ฟงอยางวเิคราะห วิจารณ ตองคอยประเมินผลวาผูพูดพูดอะไร ใหความตั้งใจในระหวาง 
การฟง คิดตั้งคําถามและหาคําตอบ 
                  4.  ไมเกิดอคตกิับผูพูดหรือสิ่งท่ีฟง 
                  5.  การเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดความหมายและนํามาสัมพันธกับเนื้อหา 
                  6.  ฝกฝนการฟงอยูเสมอทั้งที่บาน ท่ีทํางานและที่โรงเรียน พยายามเขารวมกลุมอภิปราย 
การแสดงละคร การรายงานและการฝกฟงเทป วิทยุ แผนเสียงจากคนอื่น ๆ 
 
3.  การพดู 
                  3.1 ความหมายของการพูด 
                  นักการศกึษาและนักภาษาศาสตร ไดกลาวถึงความหมายของการพดูไว ดังตอไปนี ้
                  แวลเล็ท (Valette 1977 : 120)  ไดกลาววา การพูดมไิดเปนแคเพียงการออกเสียงเปนคําพูด
และการออกเสียงสูง-ต่ําในประโยคเทานัน้ ในระดับหนาที่ (Function level) การพูดเปนการทําใหผูอ่ืน     
เขาใจสิ่งที่เราพูดออกไป สวนในระดับสูงขึ้นไป คือ ในระดับกลั่นกรอง (Refine level) การพูดจะตอง  
มีการเลือกใชสํานวนภาษาใหถูกตอง เหมาะสมกับความนิยมและเปนที่ยอมรับของเจาของภาษา 
                  แฮริส (Harris 1974 : 81-82) ไดกลาวไววา จดุมุงหมายโดยทั่วไป เรามุงหวังใหผูเรยีนมี
ความสามารถในการสื่อสาร โดยการใชภาษาอยางเปนทางการ (formal) สามารถพูดเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันถูกตอง และคลองแคลว ซึ่งจะไมทําใหผูฟงรูสึกอึดอัดหรือเบ่ือหนาย 
                  ไฮมส (Hymes 1972 : 269) ไดกลาววา ความสามารถในการพูดเพ่ือการสือ่สาร มิไดหมายถึง
การใชรูปแบบภาษาทีถู่กตองเทานั้น จะตองรูวารูปแบบภาษานั้นจะใชเมือ่ไร ใชอยางไร และใชกับใคร 
                   พอลสตัน (Paulston 1988 : 57) ไดกลาววา ความสามารถในการพูดเพ่ือส่ือสาร มิไดเปน 
เพียงการมีปฏสิัมพันธทางภาษาเทานั้น แตถาหากจะสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ผูพดูจะตองมกีาร
แลกเปลี่ยนความหมายของภาษาดานสังคมดวย นั่นคือ จะตองใชภาษาตามกฎเกณฑทางสังคมแตละ
สังคม ยิ่งกวานั้น การพูดส่ือสารยังรวมไปถึงพฤติกรรมที่ไมใชคําพูดดวย (nonverbal - behavior) 
                  3.2 องคประกอบของทักษะการพูด 
                  องคประกอบที่สําคัญของการพูด ไดแก 

1. การออกเสียง (pronunciation) ซึ่งหมายถึง การออกเสียงสระ (vowel sounds)  
เสียงพยัญชนะ(consonant) การเนนเสียง (stress) การออกเสียงสูง-ต่ําในประโยค (intonation)  
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การเชื่อมเสียงหรือการโยงเสียง (linking or blending) และรวมทั้งการหยุด (pause) ระหวาง 
กลุมของเสียงหรือของคําที่เรียกวา (juncture) 

2. โครงสรางไวยากรณ (grammar) คือกฎการเปลี่ยนรูปแบบของคําหรือการรวมคํา 
ใหเปนประโยค 
                  3.  คําศัพท (vocabulary) คือ คําภาษาอังกฤษชนิดตาง ๆทีผู่เรยีนควรเรยีนรูและใชไดถกูตอง 
                  4.  ความคลองแคลวในการพูด (fluency) คือความสามารถที่จะพูดภาษาไดดีมาก 
                  5.  ความเขาใจ (comprehension) ซึ่งหมายถึง ปริมาณและคณุภาพของความเขาใจของผูฟง
ตามคําพูดซึ่งพูดออกไป (Harris 1974 : 81-82) 
                  ออลเลอร (Oller 1979 : 920-326) ไดกลาวถึงองคประกอบของภาษาพูด ซึ่งแบงเปน 5 ดาน  
ดังนี้ 
                  1.  สําเนียง (accent) 
                  2.  ไวยากรณ (grammar) 
                  3.  ศัพท (vocabulary) 
                  4.  ความคลองแคลว (fluency) 
                  5.  ความสามารถเขาใจคําพูดผูอ่ืน (comprehension) 
                  ลินเดอร (Linder 1977 : 6-7) แบงองคประกอบการพดูเปน 4 อยาง คือ 
                  1.  ความคลองแคลว (fluency) 
                  2.  ความสามารถพูดใหผูอ่ืนเขาใจ  (comprehensibility) 
                  3.  ปริมาณขอความในการสื่อสาร (Amount of communication) 
                  4.  คุณภาพของขอความที่นํามาสื่อสาร (Quality of communication) 
                  3.3 การพฒันาการพดู 
                   จากสมมติฐานเกีย่วกับปจจยัปอน (The Input Hypothesis) ของ แครชเชน(Krashen 1982,  
อางถึงใน Alice C. Omaggio 1986 : 29) กลาววา เวลาเราใสหรือปอนขอมูล (input) ไมจําเปนตองจงใจ
สอนตามลําดบัจริง ๆ ถาสื่อสารกันรูเรื่อง การรับรูทางภาษาที่เกิดโดยอัตโนมัติ จะทาํใหพูดคลอง 
 การรับรูภาษาไมสามารถสอนตรง ๆ ได แตตองคอย ๆ เปนไปตามธรรมชาติ และตองใชเวลา (emerges 
naturally overtime) กลาวโดยสรุปวา ความสามารถในการพูดจะเกิดขึ้นไดเองหลังจากไดรับขอมลู
ปอนเขาท่ีเขาใจได (comprehensible) จากการฟงมาแลวอยางเพยีงพอ และใชระยะเวลาในการปรับตวั 
ซ่ึงจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับระดับความสามารถและลักษณะปจจัยปอนเขา 
                  การสอนพูดนี้อันที่จริงแลวจะแทรกปนอยูกับการสอนฟง เปนทักษะที่จะฝกควบคูไปกับ
การฟงเสมอ การพูดเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสื่อสาร  
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                  การสอนพูดแกเด็กเล็ก(ดวงเดือน แสงชัย 2531 : 25-27) การสอนพูดแกเด็กเล็กในชั้นเริ่มตน 
ควรเริ่มตนดวยการทักทาย เริ่มจากบทสนทนาสั้น ๆ และเปนเรื่องท่ีใกลตัวนักเรียน สามารถนํามาใชได
ในชีวิตประจําวัน ในชั้นตอไปควรขยายบทสนทนาใหยาวขึ้น และเปนเรื่องหางตัวออกไปเรื่อย ๆ 
                  การสอนพูดแกเด็ก ควรมีการแสดงทาทางประกอบดวยเสมอ และตองใหเด็กเขาใจ 
ความหมายของบทสนทนานัน้เสียกอน วาเกี่ยวกับเรื่องอะไร และฝกออกเสียงใหถกูตองกอนที่จะฝก 
ตอไปจนพดูไดคลอง ในขั้นนํา ครูอาจจะใหเด็กชวยกันเดาความหมายของบทสนทนานั้น โดยเดาเอา
จากทาทางของครูก็ไดหรือครูอาจนําเด็กเกงไปฝกเสียลวงหนากอนจนคลอง แลวจึงนํามาแสดงให
เพื่อนๆดูเปนตวัอยาง จะทําใหเด็กๆสนใจมากขึ้นอีก การใชภาพหรือตุกตามาชวยใหบทสนทนา จะทํา
ใหสนใจมากยิง่ขึ้น สมมุติชื่อใหคูสนทนา เมื่อฝกไปพอสมควรแลว ครคูวรใหนักเรียนอาสาสมัคร
ออกมาพูดใหเพื่อนๆฟงหนาชั้น เปนการกระตุนใหคนอืน่ๆ เกิดความกลาท่ีจะออกมาพูดบาง จากนั้นครู
ควรเปดโอกาสจับคูใหนักเรยีนฝกกนัเอง หรือฝกวนกันไปในกลุมยอยในชวงระยะเวลาพอสมควร เชน 
ประมาณ 10 นาที แมจะทําใหหองเรียนเกดิเสียงดังอึกทกึก็ยอมเพราะจะไดประโยชนคุมคาจากการที่
นักเรียนไดฝกพูดกันเอง  การฝกพูด ไมควรใหเดก็พูดขณะที่เด็กยังไมพรอมจะพดู ครูควรหาวธิีจูงใจ
ตาง ๆ ใหเกดิความอยากพูดเอง โดยการใหไปสัมภาษณเพื่อน ๆ การหาเกมจูงใจใหเด็กพูด เชนครซูอน
ของไวในมือแลวใหเด็กทายวาเปนอะไร เปนการฝกถาม Is that a ……… ? เปดโอกาสใหทุกคนทาย 
แลวครเูฉลยโดยใหคะแนนคนที่ทายถกู   ครูไมควรดุดาวาหรือทําโทษหรือตําหนิหรือแสดงสีหนา
ผิดหวังไมพอใจเมื่อเดก็พูดผิดเพราะจะทาํใหเด็กเข็ดกลวัไมกลาพดูอีกตอไป ครูควรมองขามความผิด
เล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีจะไปปดกั้น  การแสดงออกของเด็ก การที่เด็กกลาพูดออกมาแมจะผดิบางถูกบางนัน้ ถือ
เปนส่ิงที่นาพอใจแลว สําหรับชั้นเริ่มตน ตอไปครูก็คอย ๆ แกไขไปทีละเลก็ละนอยจนเด็กสามารถพูด
ไดถกูโดยไมเกิดความกลวัหรือเบ่ือหนายเสียแตตน 
                  การสรางสถานการณสมมุติ แลวใหเด็กไดแสดงบทบาทประกอบการพดูจะทําให 
การฝกพูดสนกุสนาน มีชีวิตชีวา นาสนใจมากขึ้นอีก ครไูมควรใหนักเรียนฝกพูดซํ้า ๆ ซาก ๆ โดยให
ทุกคนนั่งอยูกบัท่ีเฉย ๆ เปนเวลานาน ตองพยายามใหเดก็ไดเคลื่อนไหวรางกายเสมอ เปนการคลอยตาม
ธรรมชาติของเด็ก 
                  การใชเครื่องเลนเทปมาชวยในการฝกพูด เครื่องเลนเทปจะชวยไดมากในการใหเดก็ฟงจาก
เทปจนเขาใจ แลวพูดตาม ครูอาจพดูลงไปในเทป แลวใหนักเรยีนพูดโตตอบ ถานักเรยีนไดฟงสําเนียง
เจาของภาษา ก็จะชวยใหนกัเรยีนไดฝกสาํเนียงทีถู่กตองตั้งแตแรก นอกจากนี้ครูอาจใหนักเรยีนท่ีพูดดี
และถกูตอง พดูอัดเทป นํามาเปดใหเพ่ือน ๆ ฟง จะเปนการกระตุนใหนกัเรยีนพยายามพูดใหดียิ่งขึน้ 
เพราะทุกคนอยากจะไดพูดอดัลงเทปบาง เพ่ือจะฟงเสียงตนเอง ครูควรทดลองใชเครือ่งเลนเทปที่มอียู
ใหคุมคาเสียกอนท่ีจะร่ํารองหาหอง Sound Lab ซึ่งเปนอุปกรณที่มรีาคาแพงมากและอาจจะเปนการ
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ลงทุนท่ีมากเกนิไปสําหรับโรงเรียนบางแหง การท่ีนักเรยีนไดมโีอกาสพูดภาษาอังกฤษแมจะเปน
ประโยคสั้น ๆ ก็จะทําใหนักเรียนเกดิความภาคภูมใิจวาแมจะเพิ่งเรยีนไปเพียงไมกี่ครัง้ก็สามารถพูดได
แลว  
ผูปกครองนกัเรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจเชนเดียวกนั                
                  การสอนทักษะการพูดแกนักเรียนระดับประถมศกึษา (กระทรวงศึกษาธกิาร 2539 : 3-4)    
ผูสอนควรใชภาษาอังกฤษใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได เพ่ือใหผูเรียนรูสึกเคยชินกับภาษาและเปนแมแบบ
สําหรับการฝก  ปจจุบันนี้มีส่ือท่ีจะชวยใหผูเรยีนเรียนทักษะพดูอยางมปีระสิทธิภาพอยูมาก เชน เทป 
VDO รูปภาพ เกม เปนตน ครูจึงไมควรยดึติดอยูกับอุปกรณอยางใดอยางหนึ่งในการแกไขขอผิดพลาด
ของผูเรียนนั้น  ผูสอนควรจะตองดูวาถาเปนขอผิดพลาดในขั้นนําเสนอที่ตองการเนนความถกูตองของ
การใชภาษากต็องแกใหถกู แตถาเปนขอผดิพลาดในขัน้ฝกปฏิบัติที่ตองการความคลองในการใชภาษา
และขอผดิพลาดนั้นไมไดมผีลตอความเขาใจภาษาก็คงไมตองแกทันที บางครั้งอาจจะรอโอกาสที ่
เหมาะสมเพื่อมิใหผูเรียนเกดิความทอถอย   ผูสอนสามารถหาสื่อที่จะนํามาพัฒนาความสามารถของ
ตนเองใหมากขึ้น และผูสอนตองยอมรับวาบางครั้งเราก็เรยีนไปพรอมกบัผูเรียนดวย เพราะฉะนัน้จึงไม
ควรสอนในสิง่ที่ไมแนใจวาถูกตองหรือไม  เพราะถาผูเรียนจดจําในสิง่ท่ีผิดไป จะแกไขภายหลังไดยาก                   
ถาผูสอนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลาย ผูเรียนก็จะเรียนดวยความสนกุสนาน ไมเกดิ 
ความเบื่อหนาย เห็นประโยชน และเปนการสรางทัศนคติท่ีดีตอการเรยีน ซึ่งจะทําใหผลการเรยีนดีขึ้น      
                  ในการสอนภาษาใด ๆ จะตองสอนทักษะสัมพันธ ไดแก ฟง พูด อาน เขียน  ในการสอน
ทักษะพูดอยางนอยท่ีสุดก็ตองสอนคูไปกับทักษะฟง  เราไมสามารถแยกทักษะพูดมาสอนไดเพยีง 
อยางเดยีว 
                  การทํากจิกรรมคูจะชวยใหผูเรียนฝกใชภาษาโดยการหาขอมูลรายละเอยีดจากกันและกัน 
และเปนการลดบทบาทของผูสอนลง  แทนที่ผูสอนจะพดูก็ใหผูเรยีนเปนฝายพูดซึ่งเรียกวาการสอน 
โดยเนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง 
                  ในการสอนทกัษะพูดผูสอนสามารถใชเทปเปนส่ือชวยสอน เทปเปนเพียงส่ือชนิดหน่ึงใน
การสอนทกัษะพูด ผูสอนจําเปนตองพูดภาษาอังกฤษไดในระดับหนึ่งและพยายามฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  
เพื่อเพ่ิมพนูความสามารถของตน 
 
4. ความสัมพนัธระหวางการฟงและการพดู 
                  แอชเชอร (Asher 1982 : 17-19) ไดพัฒนาการสอนดวยวธิี T.P.R. (Total Physical Response 
Method) โดยมาจากการเรยีนภาษาโดยวิธธีรรมชาต(ิNatural Approach) ประกอบกับหลักจิตวิทยา  
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การเรยีนรูแอชเชอร(Asher) กลาววาธรรมชาติ การเรยีนรูภาษาแมของเด็กกอนที่เดก็สามารถพดูคําใดคํา
หนึ่งออกมาไดนั้น จะตองผานประสบการณในการฟงอยางมากมายมากอน เริ่มแรกเด็กจะคอย ๆ             
ลอกเลียนแบบการใชภาษาดวยการส่ือสารความหมาย โดยการเคลื่อนไหวอวัยวะสวนตาง ๆ ของ      
รางกาย เชน การมองดู การหัวเราะ เปนตน 
                  แอชเชอร (Asher) ยังมีความเชื่ออีกวา ความเขาใจในดานการฟงของเดก็ ไมเพียงแตดกีวา
ดานการพดูเทานั้น หากแตยงัเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาการพูดอีกดวย สาเหตุที่เปนเชนนี้ เพราะ
สมองและระบบประสาทสามารถเรียนรูการฟงกอนการพูด สังเกตไดจากการที่เด็กฟงและเขาใจภาษา
หรือสังเกตไดจากการท่ีเด็กไมสามารถพดูไดมากกวาหน่ึงคํา แตมีความเขาใจและทําตามคําส่ังที่ผูใหญ
ส่ังได ดังนั้น ในการเรียนการสอนที่จะไดผลดี ควรพิจารณาขั้นตอนของการเรยีนรูภาษาโดยธรรมชาติ 
ซ่ึงเริ่มจาก  การฟงกอน แลวจึงไปสูทักษะกระบวนการพูดและไปสูทักษะดานอื่น ๆ 
                  ดังนั้น การฝกฟงมาก ๆ จะทําใหเกิดทักษะการฟง คือ มีความชํานาญและนําไปสูการออกเสียง 
ท่ีถูกตอง ซึ่งตองขึ้นอยูกับการฟงที่ชัดเจนและถูกตองดวย การทีผู่เรยีนไดยินตวัเองออกเสียงอยางไม
ถูกตองในตอนแรก ๆ อาจจะทําใหเกิดความสับสนในการแยกเสยีงและการจําเสยีงทีถู่กตอง ถาให
ผูเรียนฝกพูดตัง้แตเริ่มเรียน ความผดิพลาดก็จะมีมากและเปนสิ่งกีดขวางการเรยีนรูอีกดวย ถาใหฝก
ทักษะฟงกอนทักษะพูด ผูเรยีนจะไดประสบการณเริ่มแรกทีด่ีในการเรียนรูภาษาและจะสามารถ ตอบ
โตไดอยางถูกตองและมีความเชื่อมั่นในตวัเองในการเรยีนรูภาษาอกีดวย 
                  ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความสามารถในการพูดจะเกิดขึน้ไดเองหลังจากไดรับปจจัยปอนท่ีมี
ความหมายทางการฟงมาแลวอยางเพียงพอและจะตองใชเวลาในการปรับตัว ซึ่งจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยู 
กับการฟงและการพดู 
 
5. การวดัผลการฟงและการพูด 
                  5.1 การวัดผลการฟง 
                  การวดัผลการฟง เปนการวดัผลที่จําเปนประการแรก ท่ีผูสอนจําตองวดัความสามารถในการ
ฟงภาษาอังกฤษ เพ่ือจะไดทราบความสามารถของนักเรยีน 
                  แฮริส (Harris 1974 : 32-37) ไดกลาววาการทดสอบฟงควรวัดสิ่งตอไปนี้คือ 
                  1.  วัดดานองคประกอบยอยไดแก การจําแนกเสียงทั้งเสียงสระและเสียงพยัญชนะโดย 
เทียบเสียงหรอืการระบุเสียงที่ไดยิน 2 คําวาเหมือนกัน(Same)หรือแตกตางกัน(Different)โดยใช S  
แทนเหมือนกนั D แทนตางกัน  วดัการเนนเสียง(Stress)โดยวงกลมลอมรอบพยางคท่ีลงเสียงเนนหนัก 
การวัดระดับเสียง(Intonation) เชนการวัด Wh-questions และ Yes/No question วาประโยคใดออกเสียง
ขึ้นลงถูกตอง 
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                  2.  วัดความในประโยค ขอความ หรือบทสนทนา เชน 
         Example:    The examinee hears: 1. “It was a very large ship.”                                                                   
                             The examinee reads in his test book:  1. It was a very large 

A. ship (boat) 
B. sheep (animal) 

                                            The examinee marks his answer sheet :    1.     A            B                    
                  สวน ฮีทตัน (Heaton 1974 : 33-34) ไดกลาววา การทดสอบการฟงนั้น ตองวัด 
ความสามารถตอไปนี้ 
                  1. วัดความสามารถในการจําแนกเสียง คือ 
                      1.1  เสียงพยัญชนะ (Consonant sounds) เชน 
                             Example:      / /-shop 
                                                   / /-chop 
                                                   /v/- viper 
                                                   /w/-wiper 
                      1.2  เสียงสระ (Vowel sounds) เชน 
                             Example:       / /-bitten 
                                                   / /-  beaten 
                      1.3  การเนนเสียง (Stress) เชน 
                             Example:                        1. Afternoon       1. 
                                                                     2. banana            2. 
                      1.4  ระดับเสียง (Intonation) ทดสอบเรื่อง Rising Intonation และ Falling Intonation เชน 
                             Example:1.  Would  you  care  for  a  game  of tennis ?           
                                             2.  What  is  tomorrow ? 
                  2.  วัดความเขาใจในประโยคบอกเลาหรือบทสนทนา สั้น ๆ เชน 
                        Example:    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. 
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                  สรุป  การวัดผลดานการฟง แบงออกเปน 2 ระดับ คือ 
                 1.  การฟงระดับองคประกอบยอยของภาษา คือ เสียงพยัญชนะ (Consonant sounds)  
เสียงสระ (Vowel sounds)   การเนนเสียง(Stress)   ระดับเสียง (Intonation)  
                 2.  การฟงระดับองคประกอบรวมของภาษา คอื ความเขาใจในสิ่งตอไปนี ้
                      2.1  ประโยคสั้น 
                      2.2  ขอความหรือบทสนทนาสั้น ๆ 
                  5.2 การวัดผลการพูด 
                  การวัดผลการพูด เปนการวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่ง ฮีทตัน 
(Heaton 1990 : 59-67) ไดกลาวถึงการวัดผลการพูดไวดังตอไปนี้ 
                  1.  การออกเสียง (pronunciation) นักเรียนสามารถออกเสียงคําคําเดียว หรือคําหลายคํา 
ในประโยค โดยการอานดัง ๆ ไดถูกตอง 
                  2.  การตอบคําถามตาง ๆ ตามหนาที่ของภาษา (functions) 
                  3. ใช Rating scale ในการใหคะแนน 
                  แฮริส (Harris 1974 : 81) ไดกลาววามีหลกัเกณฑ 4 ขอ ในการวเิคราะหกระบวนการพูด    
ดังนี ้
                  1.  การออกเสียง (pronunciation) รวมถึงหนวยเสียง เสียงสระ เสียงพยญัชนะ การเนนเสยีง 
และระดับเสียง 
                  2. ไวยากรณ (grammar) โครงสรางทางไวยากรณถูกตอง 
                  3.  คําศัพท(vocabulary)ใชคําศัพทถูกตองตรงความหมาย 
                  4.  ความคลองแคลว(fluency) พูดลื่นไหลเปนธรรมชาติมีความรูสึกวาสบายไมเกร็ง 
                  แครอล ( Carroll 1968, อางถึงใน อัจฉรา วงศโสธร 2539 : 38-39 ) ไดกําหนดสมรรถวิสัย
ทางภาษาวาการพูดเปนทักษะสงสารดังนั้นจึงมีหลักเกณฑในการวิเคราะหดังนี้ 
                  1.  การออกเสียง หนวยเสียงตางๆที่ปรากฏในคําหรือวลีอยางชัดเจน 
                  2.  คําศัพท คือสามารถใชคําศัพทใหถูกตองตามความหมายและกฎเกณฑทางไวยากรณ 
                  3.  ไวยากรณ คือความสามารถใชคําศัพทและโครงสรางอยางถูกตองและดวยระเบียบเสยีง
และเหมาะสมตามบริบท 
                  4.  ความคลองในการพดู 
                  สรุป  การวัดผลการพูดแบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ คือ 
                  1.  การพดูระดับองคประกอบยอยของภาษา เชน การออกเสียงสระ เสยีงพยัญชนะ การเนนเสียง  
ระดับเสียง โดยพูดเนนคํา อานเปนประโยคดัง ๆ 
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                  2.  การพดูระดับองคประกอบรวมของภาษา คอื การตอบคําถามหรือการใชภาษาตามหนาที่  
(functions) ดังรายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2539 กําหนดไว  
ดังตอไปนี้ 

2.1 ความสามารถในการสื่อสารภาษาตามหนาที่ตาง ๆ ตามปริบท เชน 
                        2.1.1 ทักทายและกลาวลาได 
                              2.1.2 แนะนําตนเองและผูอ่ืนได 
                              2.1.3 พูดขอบคุณได 
                              2.1.4 พูดขอโทษได 
                              2.1.5 พูดแทรกอยางสุภาพได 
                              2.1.6 พูดขออนุญาตได 
                  3.  ความสามารถในการใชภาษาสื่อความหมายอยางถูกตองตามหลักภาษา และเหมาะสม 
กับสถานการณการใช (Cognitive linguistic functions) 
                       3.1 การบอกใหฟง/การฟงและเขาใจคําบอก 
                              3.1.1  เรยีกสิ่งตาง ๆ ได 
                              3.1.2  นับจํานวน 1-50 ได     
                              3.1.3  บอกวัน เดือน และฤดู ได     
                              3.1.4  บอกสี ขนาดและรูปรางได       
                              3.1.5  บอกสถานที่อยูของส่ิงตาง ๆ ได  
                        โครงสรางทางไวยากรณและสํานวนการใชภาษา 

This is a/an ………………….. 
That is a/an …………………. 
These are ………………….. 

                                    Those are ………………….. 
Suda has a dog. 
They have ten books. 
Today is ……………….. 
It is …………………….. 
There is/are ……………… 
It is in/on/under/near……………. 
They are opposite ………………. 
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She is next to …………………… 
การใชเครื่องหมายวรรคตอน 

                        คลังคํา 
คําศัพทท่ีเกี่ยวกับลักษณะทาทางสวนตาง ๆ ของรางกาย 
บุคคล เชน อาชีพ ฯลฯ 
สัตว ประเภทของสัตว สี ขนาด รูปรางจํานวน ฯลฯ 
สิ่งของ เชน ประเภทของสิ่งของ สี ขนาด รูปรางจํานวน ฯลฯ 
สถานที่ เชน ที่พักอาศัย ฯลฯ 
ทิศทาง ยวดยานพาหนะ                                                

วัน เดือน ฤด ู
อาหาร ผัก ผลไม 
ตัวอักษร A-Z  a-z ฯลฯ 

                       3.2   การถามและการตอบ 
                                 3.2.1  ถามเพื่อทราบขอมูลและตอบได 
                                 3.2.2  ถามใหตอบรับหรือปฏิเสธความและตอบรบัหรือปฏิเสธความได  
                                 3.2.3  ถามใหเลือกตอบและตอบได                                                                                                      
                       โครงสรางทางไวยากรณและสํานวนการใชภาษา 
                                     What is/are …………………? 
                                     It is ………………………. 
                                     They are …………………… 
                                     What’s your name ? 
                                      My name’s ……… 
                                      How many ……………………? 
                                      There is/are …………………… 
                                      Where ……………………….? 
                                      It is ……………………….. 
                                      They are …………………….. 
                                      What color ………………….? 
                                       It is ………………………… 
                                      They are …………………… 
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                                      What ………………..doing ? 
                                       ……………is/am/are ……………. 
                                      What is/are ……………..? 
                                      ………………is …………………(อาชีพ) ………………….. 
                                      Is this/that ……………. ? 
                                      Are these/those ……….?                                                                                    
                                      Yes, ………….. 
                                      No, ………….. 
                                      Is ……… in/on/under ……….. ? 
                                      Are ………….. at/near/next to/opposite ………..?                                                           
                                      Yes, ……… 
                                       No, ……… 
                                       Is/are …………….. there………………..? 
                                       Yes, ……….. 
                                       No, …………. 
                                       Do ………………………..? 
                                       Does ………………………….. 
                                       Yes, …………………………..                         
                                       No, …………………………… 
                                       ………………..is/are………………. 
                                       Please ………………………….. 
                                       Don’t ………….., please. 
                                       Please don’t …………….. 
                                       …………! 
                       คลังคํา 
                                       สิ่งที่พบในหองเรยีนและนอกหองเรียน 
                                       คําศัพทเกี่ยวกับลกัษณะทาทางสวนตาง ๆ ของรางกาย 
                                       บุคคล เชน อาชีพ อายุ อารมณ ความรูสึก 
                                       สัตว เชน องคประกอบของสัตว สี ขนาด อายุ ลักษณะ ทาทาง 
                                       สิ่งของ เชน ประเภทของสิ่งของ สี ขนาด รูปราง จํานวน 
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                                       สถานที่ เชน ที่พกัอาศัย ทิศทาง ยวดยานพาหนะ 
                                       วัน เดือน ฤด ู
                                       อาหาร ผัก ผลไม 
                                       ตัวอักษร ตัวพิมพใหญ ตัวพิมพเลก็  ล  
                                       คําศัพทเกี่ยวกับอากัปกริิยาตาง ๆ  
                                       คําศัพทเกี่ยวกับเวลา      
                                       ของเลน 
                                       เครือ่งนุงหมและเครื่องประดับ 
                                       จํานวนนับ 
                                       ลําดบัที่        
                                       ศาสนา 
                                       ประเทศ 
                                       คําทักทายและคํากลาวลา 
                                       อาการเจ็บปวย 
                                       เกมกีฬา 
                                       ประเทศ 
                                       สภาพอากาศ          
                 5.3การใหคะแนนการพดู 
                  การใหคะแนนการพูด ซึ่งเปนทักษะแสดงออก ไมสามารถใหคะแนนเชงิปรนยัได จําเปนตอง 
มีระดับการใหคะแนน มีนักภาษาศาสตรหลายทานไดใหแนวทางการใหคะแนน  แครอล (Carroll 1980,  
อางถึงใน อัจฉรา วงศโสธร 2539 : 246-247 ) ไดกําหนดองคประกอบที่จะตองคํานึงถึงในการวดั             
ปฏิสัมพันธในการพดู ระดับเบื้องตน( Basic level)ไวดังนี ้
                  ขนาดความยาวของคําพูด(size) เขาใจการพูด 2-3 ประโยค ถาเปนเรื่องท่ีอยูในหนังสือก็ 
เขาใจไดมากกวาน้ันเล็กนอย จับใจความสําคัญจากบทสนทนาสั้นๆ และทําตามคําสั่งได โตตอบได
ถูกตองใชความยาว 2-3ประโยค 
                  ความซับซอนของเนื้อหาที่พูด(complexity) จับใจความสําคัญท่ีประกอบดวยประโยค 2-3 
ประโยค สามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราว หรือส่ิงของที่มีอยู หรือไมมีอยูในขณะนั้น ถามีเสียง
รบกวนอาจทําใหเขาใจผิดได 
                  ความหลากหลายของภาษา(range)  เขาใจใชทักษะ และน้ําเสียง  ไดคอนขางจํากัด นอกจาก
เปนกิจกรรมในชีวิตประจําวนั เชน การทองเท่ียว ตอนรบั โตตอบกับคนใกลชิด การซื้อขายธรรมดา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 29

                  ความเรว็ของการพูด(speed)แมวาจะไมตองพดูชากวาปกติ แตตองพูดใหชัดเจน พูดดวย
จังหวะที่สม่ําเสมอ 
                  ความคลองในการพูด(flexibility) มีความยากลําบากในการฟงเมื่อมีการเปลี่ยนหัวขอ มีเสียง
รบกวน ยังไมพรอมที่จะโตตอบ หรือแสดงปฏิกริยาตอคูสนทนา 
                  ความถูกตองในการพูด(accuracy)  สนทนาไดในเรื่องสั้น ๆ ใชเสียงสูงต่ํา และไวยากรณ
เบื้องตนไดถูกตอง 
                  ความเหมาะสมในการพูด(appropriacy)  โตตอบโดยใชลีลาทางภาษา และใชนํ้าเสียงที ่
แตกตางไปจากเจาของภาษา อาจใช idiom ผิด 
                  ความเปนอิสระในการพูด(independence)  ตองถาม หรือตองการความชวยเหลือในการพูด
เปนบางโอกาส 
                  การพูดซ้ํา ๆในการพูด(repetition)  ตองถามใหตอบซํ้า หรืออาจเขาใจผิดในการฟงคําพูดเรว็ 
ๆ ใชสํานวนภาษาที่ทองจําไวมากไป 
                  การพูดติดตะกุกตะกัก(hesitation)  พูด umrs, ers  บอย ๆ หรือตองหยุดพูดเพื่อคิดหาคําศัพท
ท่ีเหมาะสม   
                  อยางไรกต็าม เกณฑของแครอล(Caroll)ที่กําหนดไวจะเหมาะสมกับผูเรยีนภาษาใน
ระดับกลางหรอืระดับสูง แตสําหรับผูเริ่มเรยีนภาษา การใชเกณฑการวัดการพดู อาจจะใชแนวการวัด
ของ   แฮริส (Harris 1974 : 81) โดยแฮริส(Harris) ไดกําหนดเกณฑการวดัไว 5 ดาน ดังนี้ คือ ดานการ
ออกเสียง (pronunciation)ดานไวยากรณ (grammar) ดานศัพท (vocabulary) ดานความคลอง (fluency) 
ดานความเขาใจ (comprehension)   ซึ่งเกณฑ 5 ดาน จะแบงยอยเปน 5 ระดับ ตั้งแตระดับมี
ความสามารถสูงจนถึงความสามารถต่ําตามลําดับ 
                  นอกจากนี้ ตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการ (อางใน English Is Fun เลม 4   2526 : 183) 
ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนการพูด ไวดังนี ้
                  1.ใชภาษาถูกตองตามสถานการณที่กําหนด 
                  2.  พูดถูกตองชัดเจน 
                  3. ใชลีลาและระดับเสียงถูกตอง 
                  4.  เขาใจคําถาม และโตตอบไดถูกตอง 
                  จะเห็นวาการกําหนดเกณฑการพูดจะใหความสําคัญทั้งดานความถูกตอง (accuracy) และ
ความคลอง (fluency) ในการใชภาษา 
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6. ทัศนคตแิละแรงจูงใจในการเรียนภาษา 
                  6.1 ความหมายของทัศนคต ิ
                 ทัศนคติเปนคุณลกัษณะที่เกี่ยวกบัพฤติกรรมดานจิตใจ เปนตัวกําหนดการแสดงออกและ
บุคลิกภาพบางประการของบุคคล  มีนักวชิาการหลายทานไดใหคําจํากัดความของทศันคติ ดังตอไปนี้ 
                  ประดินันท อุปรมัย (2535 : 129) ไดใหคําจํากัดความของทัศนคติวา หมายถึง สภาพจิตใจ
ของบุคคลที่มีผลมาจากประสบการณอันทําใหบุคคลมีทาทีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
                  แมคไควร (McQuire  1969) กลาวถึง ทัศนคติวา เปนสภาพที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธของ
องคประกอบ 3 ประการ คือ ความรู ความรูสึก หรือความชอบและการกระทํา 
                  จาโคโบวิทซ (Jakbovits 1970) อธิบายความหมายทัศนคติวา หมายถึงความสนใจ ซึ่งเปน
สภาวะที่มแีรงผลกัดันอยูภายในตัวบุคคลนัน้เองในการเรยีนรูภาษาทัศนคติมีบทบาทที่สําคัญเพราะ
ความสําเรจ็ในการเรยีนภาษาตางประเทศ ขึน้อยูกับทัศนคติของผูเรียน ทีม่ีตอเจาของภาษาดวย 
                  การดเนอร และแลมเบอรต (Gardner & Lambert 1959) กลาววา แนวโนมทางดานการรบัรู  
 ทางวัฒนธรรมของผูเรียนและทัศนคติของผูเรียนตอบุคคลกลุมอ่ืน เปนตัวประกอบสําคัญที่จะชีใ้หเห็น                            
ถึงความสําเร็จในการเรยีนภาษาใหมของผูเรียน 
                 ในแงของทัศนคติในการเรยีนภาษานัน้ ทัศนคติในทางลบของผูเรียนภาษาที่เรยีนหรือ 
ทัศนคติที่มีตอวัฒนธรรมของผูใชภาษาที่เรยีน มผีลตอความสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศ  เดก็ 
เล็ก ๆ ความรบัรูดานเชื้อชาติ และภาษาอืน่ยังไมมี หรือยังมีนอยไมถึงขั้นที่เรยีกวาทัศนคติในระดบั
เดียวกับผูใหญ ความแตกตางในดานวัฒนธรรม ภาษาและเชื้อชาติตาง ๆ เหลานี้ จะไมมผีลกระทบตอ 
การเรยีนภาษาของเด็กเล็ก ๆ แตเมื่อเดก็มีอายุถึงวัยเรยีนและมีความรับรูและมีทัศนคติตอสิ่งตาง ๆ และ
ลักษณะเฉพาะตาง ๆ ของบุคคลแตละกลุม สิ่งเหลานี้จะมผีลตอการเรียนรูภาษาตางประเทศของผูเรยีน 
ทัศนคติเหลาน้ี จะไดรับจาการสั่งสอนโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจจากพอแม ผูใหญ หรือเพื่อน ๆ ดังนั้น 
 การที่เด็กมีทศันคติที่ไมดีตอบุคคลที่พูดภาษาตางประเทศหรือภาษาตางประเทศ มีผลตอความลมเหลว
ของการเรยีนภาษาตางประเทศนั้น ๆ 
                  ออลเลอร (Oller 1979) เชื่อวา ทัศนคติเปนตวับงชี้ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการเรียน 
ภาษาตางประเทศ ทัศนคติสังเกตไมได แตสามารถตีความไดจากพฤตกิรรม การที่บคุคลมีทัศนคตทิี่ดี
ตอตนเองในการเรียนภาษา จะทําใหมีจิตใจรกัภาษานั้น และพยายามใชภาษาในการสื่อสารกับบุคคลอื่น 
ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะชวยสงเสริมการเรยีนรูภาษาเปนอยางด ี
                  ทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษหมายถึงสภาพจิตใจของบุคคลที่มีผลมาจากประสบการณใน
การเรียนอันทําใหบุคคลมีทาทีตอวิชาภาษาอังกฤษ(ประดินันท อุปรมัย 2526 : 129) 
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                  ประดินันท อุปรมัย( 2526 :126) วุฒิภาวะเปนความเจริญเติบโตโดยธรรมชาติ เมื่อรวมกับ
ความรูพื้นฐานและความสนใจของผูเรียนเกิดความพรอมที่จะเรียน จากกฎการเรียนรูของธอรนไดทที่
กลาววา “ เมื่อผูเรียนพรอมท่ีจะเรียนแลวไดเรียน ผูเรียนจะเกิดความพอใจ แตถาผูเรียนไมพรอมที่จะ
เรียนแลวถูกบังคับใหเรียนก็จะเกิดความรําคาญใจ หรือถาพรอมที่จะเรียนแลวไมไดเรียนก็จะรําคาญใจ
ดวย”  
                6.2 ความหมายของแรงจูงใจ (Motivation) 
                  ในชีวิตประจําวันของคนเราถาพิจารณาใหดจีะพบวาสิ่งสําคญัประการหนึง่ที่จะทําใหคนเรา
เกิดความมานะพากเพียรตั้งใจทํางาน บุคคลนั้นตองไดรับการจูงใจ  การพัฒนาภาษาแรกของเดก็เกิดขึน้ 
จากแรงเสริม (Reinforcement) ในลักษณะตาง ๆ เชนการกระทํา คําพูดของพอ แม ทําใหเด็กมีแรงจงูใจ 
ท่ีจะเอาพอ แม เปนแบบอยาง 
                  การดเนอรและแลมเบอรต (Gardner & Lambert : 1959) กลาววาในการเรียนภาษาที่ 2 แรงจูงใจ 
มี 2 ประเภท คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความตองการจะเหมือนชนชาติท่ีเปนเจาของภาษา และความสนใจ 
อยางแทจริงท่ีจะรูจักชนชาติน้ัน ๆ แรงจูงใจประเภทนี้สะทอนใหเห็นถึงความเต็มใจ และความตองการ
ของผูเรียนที่จะเปนเหมือนสมาชิกหนึ่งของชุมชนที่ใชภาษานั้น แรงจูงใจอีกประเภทหนึ่งเกิดจากความ 
ตองการใชประโยชน เชน ความตองการไดรับการยอมรับในสังคม หรือประโยชนทางเศรษฐกิจ 
                 แครชเชน (Krashen  1981) กลาววา แรงจูงใจเพื่อใชประโยชนน้ี ผูเรียนมีเพียงเพ่ือใหบรรลุ 
วัตถุประสงคบางอยางและเมื่อบรรลุแลว การเรียนรูภาษาตางประเทศก็สิ้นสุดลง  หรือผูเรียนอาจเรียน 
เพียงแงใดแงหนึ่งของภาษาเทาที่จําเปนเทานั้น 
 
7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 
                  จากการศึกษาคนควางานวจิัยทีเ่กี่ยวกับการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษจากแหลงความรู   
ตาง ๆ หลายแหง พบวา งานวิจัยท่ีเกีย่วของกับความสามารถในการฟงและการพดูภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษานั้น มอียูทั้งงานวจิัยในตางประเทศ และภายในประเทศ การสรางแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงเนนงานวจิัยตางประเทศและในประเทศ ม ี      
ดังตอไปนี ้
                  7.1 งานวิจัยตางประเทศ 
                 ในการศึกษาคนควางานวิจัยในตางประเทศพบวามีทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาที่สอง
ท้ังที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ดังนี้ 
                  กรินเดอรและคณะ(Grinder and others 1962) ไดทําวิจัยเรื่องคําศัพทและความเขาใจกับ 
นักเรียนเกรด 2 และเกรด 4 หลังเรียนได 1 ป พบวานักเรียนเกรด 4 ดีวาเกรด 2 
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                 ออสุเบล(Ausubel 1964)ไดทําวจิัยพบวา ผูเรียนท่ีมีอายุมากกวาไดเปรียบในดานวุฒิภาวะทาง
พุทธิพิสัย(cognitive maturity)ซึ่งทําใหมียุทธวธิีในการเรียนรูภาษาใหมไดดีกวาผูเรยีนที่มีอายนุอยกวา 
                  ฟอวเซตต (Fawcett 1965 : 7108-A) ไดทําการวจิัยเพ่ือศึกษาถึงผลของการฝกการฟงที่มีตอ 
ทักษะการฟงของนักเรียนระดับปานกลาง โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนระดับ 4 ระดับ 5 และระดับ 
6 สรุปผลการวิจัยไดวา นักเรียนที่ไดรับการฝกทักษะการฟง จะมีพัฒนาการดีขึ้นกวานักเรียนที่ไมไดรับ 
การฝก การฟงเปนทักษะท่ีครูสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดดวยการฝกทักษะการฟงบอย ๆ ความสามารถ
ทางการฟงมีความสัมพันธกับหลายสาขาวิชา เชน วิชาเลขคณิต ภาษาและศิลปทุกสาขา เปนตน 
                  รีฟส (Reeves 1969 : 4196-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการฟงและการอานของ
นักเรียนเกรด 6 โดยใช ขอสอบมาตรฐาน พบวา นักเรียนกลุมที่มีความสามารถในการอานสูง ปานกลาง 
ต่ํา        
มีความสามารถในการฟงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ นักเรียนที่มีความสามารถในการอานสูง 
มีแนวโนมวามีความสามารถในการฟงปานกลางและต่ํา และสรุปไดวา นักเรียนที่ทําแบบทดสอบ      
การฟงโดยอานคําตอบที่เปนแบบเลือกตอบ สามารถทําคะแนนไดสูงกวานักเรียนที่ฟงอยางเดียว 
                  บัตเลอร (Butler 1971 : 165-A) ไดวจิัยเปรยีบเทียบความสามารถในการฟง ระหวางนักเรียน
สองกลุมที่กําลังเรียนอยูในระดับ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาเขตในเมือง ประกอบดวยนักเรยีน       
กลุมแรก 24 คน และกลุมที่สอง 27 คน กลุมแรกเปนกลุมที่เชื่อวามีความสามารถในการฟงดี กลุมที่สอง
เปนกลุมที่เชื่อวามีความสามารถในการฟงไมดีเทากลุมแรก โดยใช Steps Listening Test ทดสอบ       
นักเรียนที่มีคะแนนจาการทดสอบอยูในควอไทลบน (upper quartile) เชื่อไดวาจะมีความสามารถ        
ในการฟงดีกวาผูที่มีคะแนนอยุในควอไทลลาง (low quartile) จากการทดสอบความมีนัยสําคัญดวย       
t-test ผลปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ความสามารถใน 
การฟงมีสัมพันธในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ังสองกลุม และนักเรียนที่มีความ      
สามารถในการฟงสูง มีแนวโนมที่มีเชาวปญญาสูงกวานักเรยีนที่มีความสามารถในการฟงต่ํา โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมูลทางเชาวปญญาของนักเรยีนจากระเบยีบของโรงเรยีน                 
                  เบอรสตอล และคณะ(Burstall and others1974)ไดทําวิจัยพบวา ผูเรยีนท่ีมอีายุมากกวา
ไดเปรียบในดานวุฒภิาวะทางพุทธิพิสัย(cognitive maturity)ซึ่งทําใหมียุทธวธิีในการเรียนรูภาษาใหมได
ดีกวาผูเรยีนทีม่ีอายุนอยกวา 
                 เออรวนิ ทริปป(Ervin-tripp 1974)ไดทําวิจัยเรือ่ง การฟง การสนทนาตามธรรมชาติ การเขียน
บันทึกประจําวัน การแปล กบันักเรียนอังกฤษที่เรยีนภาษาฝรั่งเศสในประเทศสวิตเซอรแลนดได
ทดสอบใน 9 เดือน  พบวานกัเรยีนอายุ 7-9 เรยีนดกีวานักเรยีนที่อายรุะหวาง 4-6 ป  ในเรื่อง
วากยสัมพันธ วจีวิภาคและการออกเสยีง                
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                  เทยเลอร(Taylor 1974) ไดทําวจิัยพบวา ผูเรียนที่มีอายุมากกวาไดเปรียบในดานวุฒิภาวะ  
ทางพุทธิพิสัย(cognitive maturity)ซึ่งทําใหมียุทธวธิีในการเรียนรูภาษาใหมไดดีกวาผูเรียนที่มีอาย ุ   
นอยกวา 
                  เบอรสตอล(Burstall 1975) ไดทําวิจัยเรื่อง การฟง การพูด การอาน และการเขยีน ระหวาง 
นักเรียนชาวองักฤษอายุ 16 ป และเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเมื่ออายุ 8 ป หรือ 11ป  พบวานักเรยีนที่เริม่
เรยีนภาษาฝรั่งเศสเมื่ออายุ 8 ป เรยีนไดดีกวาเพียงเล็กนอยสวนในดานอืน่นักเรยีนที่เริม่เรยีนอายุ 11 ป 
ดีกวา 
                  เอกสแตรนด(Ekstrand 1976) ไดวิจัยเกี่ยวกับการฟง การออกเสียง การพูดโดยอิสระ ความ
เขาใจในการอาน การเขียนอยางอิสระ กับผูอพยพเขามาในสวีเดน 2 ป อายุ6-14 ป พบวา นักเรียนอายุ
มากกวาเรียนดีกวานักเรียนท่ีอายุออนกวา ในการวัดความรูทั้งหมด 
                  สกัทแนบบ-แคงกัส (Skutnabb-Kangas 1979a) ไดวิจัยเกี่ยวกับการฟง การพูด การอาน    
การเขียน กับผูอพยพชาวฟนแลนดมายังสวีเดน พบวา นักเรียนที่อายุ 9-11 ปเรียนดีกวานักเรียนท่ีมีอายุ 
6-8 อยางมีนัยสําคัญ 
                  คัมมินส(Cummins 1981a) ไดทําวิจัยพบวา ผูเรียนที่มีอายุมากกวาไดเปรียบในดานวุฒิภาวะ 
ทางพุทธิพิสัย(cognitive maturity)ซึ่งทําใหมียุทธวิธีในการเรียนรูภาษาใหมไดดีกวาผูเรียนที่มีอายุนอย 
กวา 
                  ซัปโปโล (Zappolo 1981 : 31) ไดวจิัยเกี่ยวกบัการใชทักษะตาง ๆ เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย พบวา มีการใชทักษะการฟงมากที่สุด ประมาณ รอยละ 45 ท้ังนี้ ไมรวมถึงการ
ชมโทรทัศนหรือฟงเพลง ในขณะที่ใชทกัษะการพูดรอยละ 30 การอานรอยละ 16 และการเขียนเพยีง     
รอยละ 9 
                  แครชเชนและคณะ(Krashen and others 1982) ไดวิจัยเกีย่วกับความแตกตางระหวางผูใหญ
กับเด็กในการเรียนรูภาษาที่สองพบวา  
                  1.  ผูใหญเรยีนรูไดเรว็ในช้ันพฒันาวากยสัมพันธ (syntactic)และวจีวภิาค(morphological)  
                  2.  เด็กท่ีอายุมากกวาเรยีนรูไดเร็วกวาเด็กท่ีอายุออนกวา  
                  3.  ผูเรียนที่เริ่มเรยีนภาษาที่สองในวยัเดก็ โดยทั่วไปจะมีความสามารถในภาษาที่สองสูงกวา
ท่ีเริ่มเรยีนตอนเปนผูใหญ  
                  คัมมินส และคณะ (Cummins and others 1984) ไดวิจัยเกีย่วกับ คําศัพทภาษาอังกฤษ       
การอาน การใชบุรพบทการพูดซ้ําท้ังประโยค การสัมภาษณปากเปลา กับนักศกึษาชาวญี่ปุนในแคนาดา 
เกรด 2-3 และ 5-6 ชาวเวียดนามอายุ 9-17 ป พบวาเกี่ยวกับทักษะการเรียนภาษาที่สอง นักเรียน 
ท่ีอายุมากกวาเรียนดีกวาอยางมีนัยสําคัญ สวนในดานการวัดบริบทที่แทรกอยูในเนื้อหา(ทักษะพื้นฐาน) 
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เด็กที่อายนุอยกวาดกีวา 
                  7.2งานวิจัยภายในประเทศ 
                  ในการคนควางานวิจยัในประเทศมีงานวิจยัทีเ่กี่ยวกับการเรยีนการสอนนกัเรยีนในระดบัตาง 
ๆ ดังตอไปนี ้
                  ศรีเรือน แกวกังวาล (2509) ทําวิจัยเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบพื้นฐานของผูเริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษในป พ.ศ. 2509  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเร็ว(เริ่มกอนชั้นประถม
ปที่ 5) เรียนไดดีกวานักเรียนท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษชา  
                  อัจฉรา วงศโสธรและคณะ (2528) ทําวิจยัเรื่องความถนัดในการเรยีนภาษา ทัศนคติและ
ความสามารถของผูเรียนทีเ่ริม่เรยีนวชิาภาษาอังกฤษตางชั้นกัน ผลการวิจัยพบวา  
                  1. ความถนัดในการเรยีนภาษา โดยสวนรวมแลวผูทีเ่ริ่มเรียนในชั้นประถมปท่ี 3 มี         
ความถนัดสูงสุด รองลงมาคือผูเริ่มเรียนในชั้นประถมปที่ 5 และ 1 ตามลําดับ   
                  2. ทัศนคติตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตอชนชาติท่ีใชภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใน 
การเรยีนภาษาอังกฤษ   พอสรุปไดวา สวนใหญแลวนักเรยีนท่ีเริ่มเรียนในชั้นประถมปที่ 5 จะมีทัศนคติ
สูงสุด นักเรยีนท่ีเริ่มเรยีนในชั้นประถมปที่ 3 และปท่ี 1 สลับกันเปนที่ 2 และที่ 3 
                  3.  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยผูที่เริ่มเรียนในชั้นประถมปที่ 3 จะมีความ  
สามารถสูงกวาผูเริ่มเรียนตั้งแตช้ันประถมปที่ 5 และประถมปที่ 1 ซึ่งมีความสามารถใกลเคยีงกนั 
                  สุพจน สีกันทา (2529) ทําวิจัยเรื่องความสนใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดาน 
การฟง ของนกัเรยีน ช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 ในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวจิัยปรากฏวา นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาอําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการฟงระดับพอใช สวนทักษะการเก็บใจความสําคญัของขอความที่ได
ฟง 
ทักษะการเก็บรายละเอียดจากคําบอกเลาหรือบทสนทนาและการถายทอดขอความและทักษะการฟง
คําถาม และการเลือกคําตอบใหสัมพันธกับคําถามที่ไดยินนั้น นักเรยีนมคีวามสามารถอยูในระดับทีต่อง 
แกไข คาคะแนนเฉลีย่ของกลุมโรงเรยีนทัง้ 3 กลุม แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติ กลุมโรงเรียนที่
มีจํานวนนักเรยีนในแตละหองเรียนไมเกิน 15 คน และกลุมโรงเรยีนทีม่ีจํานวนนักเรยีนในแตละ
หองเรียนระหวาง 16-30 คน มีคาคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิ  ท้ังสองกลุม
โรงเรียนมีคาคะแนนเฉลีย่แตกตางกับคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนในแตละ
หองเรียนมากกวา 30 คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                  สมพร โปสัยยะคุปต (2529) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการสมรรถวิสัยใน 
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การฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ทองที่การศกึษา กรุงเทพมหานคร 
 โดยใชแบบทดสอบทางตรงและแบบทดสอบทางออม ผลวิจัยสรุปไดดังนี้ คะแนนสมรรถวิสัยใน 
การฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ทองท่ีการศกึษา กรุงเทพมหานคร  
โดยใชแบบทดสอบทางตรงและทางออม มีความสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ จากการทดสอบ
สมรรถวิสัยในการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากแบบทดสอบ t-test ปรากฏวา สมรรถวิสัยใน 
การฟงภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารจากแบบทดสอบทางตรง และจากแบบทดสอบทางออมมี 
ความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิ และสมรรถวิสัย (competence) ในการฟงภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียน ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 ทองที่การศึกษา 6 กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบทดสอบ    
ทางตรงอยูในระดับ 1 คือ คอนขางออน  สวนสมรรถวสัิยในการฟงภาษาอังกฤษ เพือ่การสื่อสารโดยใช
แบบทดสอบทางออมอยูในระดับ 3 คือดี 
                  ชาญณรงค อินทรประเสริฐ (2534) ทําการวจิัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
                  วิชาภาษาอังกฤษทางดานการฟง เพ่ือความเขาใจของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใช
วิธกีารสุมแบบการแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิผ์ลทางการเรียนกับการสอนทั้งชั้น ผลการวจิัยพบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการสอนทั้งชัน้ ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ทางดานการฟง เพ่ือความเขาใจของกลุมท่ีเรียนโดยวธิีการแบงกลุมตามสังกัดสัมฤทธิผ์ลทางการเรียน
สูงกวากลุมท่ีเรียนแบบทั้งชัน้อยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ
                  จุฑารัตน ธานี (2534) ทําการวจิัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
ทักษะการฟง-พูดเพื่อการสื่อสารและความเขาใจในวัฒนธรรมทางภาษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนกันทรารมณ อําเภอกันทรารมณ จังหวัดศรีษะเกษ ท่ีไดรับการสอนดวยเทคนิคบทบาทสมมุติกับ 
การสอนตามคูมือครูผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยเทคนิคบทบาทสมมุติมีความสามารถ 
ในการใชภาษาอังกฤษทักษะการฟง-พูด เพ่ือการสื่อสารสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.01 และมีความเขาใจในวัฒนธรรมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
                  ชูเกียรติ จารัตน (2535) ทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการฟง-พูดภาษา 
อังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสังขะ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทรที่สอนตามแนว 
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ดานการฟง-พูดของ 
นักเรียนหลังการทดลองสูงกวาผลสัมฤทธิ์ดานการฟง-พูดของนักเรียนกอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01  และผลสัมฤทธิ์ดานการฟง-พูดของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
                  อุบลวณัณา รอนยทุธ (2535) ทําการวิจยัเรื่องการสรางและประเมินประสิทธิภาพชุดเสริม 
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ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนขอนแกนนคร อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแกน ผลการวิจยัปรากฏวา ชุดเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่สรางขึน้มีประสิทธภิาพ 
ตามเกณฑท่ีตัง้ไวคือ 76.64/75.31 และคะแนนเฉลี่ยของกลุมตวัอยางทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบ 
หลังการใชชุดเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษสูงกวากอนการใชชุดเสริมทักษะการฟงอยางมีนยัสําคัญ 
ท่ีระดับ0.01 
                  นพพร กระจางพจน (2536) ทําการวิจยัเรื่องผลของการใชวิดีทัศนในการพัฒนาการฟง-พูด 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 โรงเรียนสมุทรสาครบรูณะ จังหวดัสมุทรสาคร  
ผลการวจิัยปรากฏ คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ นั่นคือ นักเรยีน 
กลุมทดลองมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกวากลุมควบคมุ และยังไดพบวานักเรยีนกลุมทดลองมีเจตคติ
ท่ีดีตอการใชสือ่วีดิทัศนประกอบการเรียนการสอนดวย 
                  ปรยีานุช ชีววิทยานันท (2536) ทําการวิจยัเรื่องผลของการใชเกมการแขงขัน เปนทีมท่ีมีผล
ตอการเรยีนทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรยีน ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 ผลการวจิัยพบวา    
ผลสัมฤทธิ์ทกัษะการฟงและการพดูภาษาองักฤษของนักเรียนกลุมสูง กลุมปานกลาง และกลุมต่ํา      
หลังการเรยีนแบบรวมมือโดยใชเกมการแขงขันเปนทีมสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
และความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธหลังเรยีน ระหวางเรียน นักเรยีนกลุมสูง กลุมปานกลาง และ     
กลุมต่ํา พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยสวนรวมดานความเห็นอกเห็นใจของนักเรียนกลุมปานกลางกับ 
กลุมต่ํา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาเฉลีย่ความคิดเห็นดานการใหความรวมมือชวยเหลือ 
ของนักเรียนกลุมสูงกับกลุมต่ําและกลุมปานกลางกับกลุมต่ํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                  สุชาติ หลอนกลาง (2536) ทําการวจิัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟง-การพูด
และความสนใจในการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามแนว
ทฤษฎธีรรมชาติโดยใชการตูนกับการสอนตามคูมือครู โรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ อําเภอเกษตรวิสยั 
จังหวัดรอยเอด็ ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานทกัษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรยีนที่
ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาตโิดยใชการตูนกบันักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 โดยกลุมทดลองมีความสามารถดานทกัษะการฟง การพูดสูง
กวากลุมควบคุม  และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎี
ธรรมชาตโิดยใชการตูนกับนักเรียนท่ีไดรบัการสอนตามคูมือครูแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 
ท่ีระดับ 0.01 โดยกลุมทดลองมีความสนใจในการเรยีนภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคมุ   
                  บุหงา คณาวรงค(2536) ไดทําวิจัยเรื่องการศกึษาเปรียบเทียบความสามารถทางการฟง      
การพดูภาษาองักฤษ และมนษุยสัมพันธของนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที่ 2 โรงเรียนบุญวัฒนา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ทีไ่ดรับการสอนโดยการเรยีนรูภาษาชุมชนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานกับ   
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การสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับ     
การสอนโดยการเรียนรูภาษาชุมชนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานสูงกวานักเรยีนท่ีไดรับการสอนตามคูมือ
ครูอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรบั  
การสอนโดยการเรียนรูภาษาชุมชนตามแนวอรรถฐานสูงกวานกัเรียนทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครอูยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมนุษยสัมพันธของนักเรียนท่ีไดรบัการสอนโดยการเรียนรูภาษา 
ชุมชนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานดีกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมอืครูอยางมีนยัสําคัญทางสถติิท่ี 
ระดับ 0.01  
                  ปรชีา ศรีเรืองฤทธิ(์2536) ไดทําวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษทกัษะการฟง การพูดเพื่อการสื่อสารและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม อําเภอวังน้าํเย็น จังหวัดปราจีนบรุี ทีไ่ดรับการสอนโดย
ใชสถานการณจําลอง การสอนโดยใชกลวธิีเสริมตอการเรียนรู ประกอบสถานการณจําลอง และการ 
สอนตามคูมือครู ผลการวิจยัพบวา  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสถานการณจําลอง การสอนโดย 
ใชกลวธิีเสริมตอการเรยีนรูประกอบสถานการณจําลอง และการสอนตามคูมือครู มคีวามสามารถใน
การใชภาษาองักฤษทกัษะการฟง การพูดสื่อสารของภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
                  นักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชสถานการณจําลอง และทีไ่ดรับการสอนโดยใชกลวธิีเสริม 
ตอการเรยีนรูประกอบสถานการณจําลอง มีแรงจูงใจในการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษภายหลังการทดลอง 
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู มี 
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษภายหลังการทดลองไมสูงกวากอนการทดลอง  นักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชสถานการณจําลอง และนกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนโดยใชกลวิธเีสริมตอการเรยีนรู
ประกอบสถานการณจําลอง มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทักษะการฟง การพูดเพ่ือการสื่อสาร
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05  นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสถานการณจําลอง
กับนักเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มคีวามสามารถในการใชภาษาอังกฤษทกัษะการฟง การพูดเพื่อ
การสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกลวิธี 
เสริมตอการเรยีนรูประกอบสถานการณจําลอง และนักเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือคู มีความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษทกัษะการฟง การพูดเพื่อการสื่อสารไมแตกตางกัน  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนโดย
ใชสถานการณจําลอง การสอนโดยใชกลวธิีเสริมตอการเรียนรูประกอบสถานการณจําลอง และ 
การสอนตามคูมือครู มีแรงจงูใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน 
                  ทันทิวา  สุรวัตร  ( 2540 )  การเปรยีบเทียบความสามารถในการฟง-พูดและแรงจูงใจใน 
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การเรยีนภาษาอังกฤษ ของนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบรุี ดวยวธิีการสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร ของ คีธ  จอหนสัน (Keith Johnson)กับ
วิธีสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยวธิีสอนตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารของ  
คีธ  จอหนสัน( Keith  Johnson ) มีความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  นักเรียนที่เรียนดวยวธิีการสอนตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารของ คีธ  จอหน
สัน( Keith  Johnson ) มีแรงจูงใจในการเรยีนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 
                  สุวัฒนา  พรหมหลอ  ( 2541 )  การเปรยีบเทียบผลของการใชเทคนิคแมแบบควบคูกับ 
การเสริมแรงทางสังคมและการใชเทคนิคแมแบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับเพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษของนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนโคกเจรญิวิทยา 
 อําเภอโคกเจรญิ จังหวดัลพบุรี  ผลการวิจยัพบวา นักเรียนท่ีมีความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษ 
เพิ่มข้ึนหลังจากไดรับการใชเทคนิคแมแบบควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม อยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ 0.01  นักเรียนที่มีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนหลังจากไดรับการใชเทคนิค 
แมแบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับ อยางมีนัยท่ีสถติิที่ระดับ 0.01  นักเรียนท่ีไดรับการใชเทคนิค 
แมแบบควบคูกับการเสริมแรงทางสังคมและการใช เทคนิคแมแบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลบัมี 
ความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                  วิษณุ  เยาวนจิ  ( 2542 )  เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดานการฟงและ 
การพดู ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนเชียงใหมพฒันา สํานักงานการประถมศกึษา อําเภอโพธิชัย 
จังหวัดรอยเอด็ ระหวางการใชกิจกรรมบทบาทสมมุตแิละกิจกรรมตามคูมือครู  ผลการวิจยัพบวา 
นักเรียนท่ีไดรบัการสอนพดูภาษาอังกฤษ โดยใชกจิกรรมบทบาทสมมุติกับนักเรยีนที่ไดรับการสอน  
โดยใชกจิกรรมตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดานการฟงและการพูด ไมแตกตางกัน 
                  ชัยยา  เปรมภกัดิ์  ( 2543 ) การเปรียบเทียบความสามารถและเจตคตใินดานการฟง-พูด        
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ศรียานุสรณ จันทบุรี ท่ีไดรับการสอนตามแนวทฤษฎี
การสอนภาษาแบบอรรถฐานและการสอนตามคูมือครู  ผลการวจิัยพบวา  ความสามารถในดานการฟง
พูดภาษาอังกฤษระหวางนกัเรียนกลุมทดลองซึ่งไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ 
อรรถฐาน และกลุมควบคุมซึ่งไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01  เจตคติในดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษระหวางนกัเรียนกลุมทดลองซึ่งไดรับการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน และกลุมควบคุมซึ่งไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกนัอยาง  
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ความสามารถในดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนกัเรยีน 
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กลุมทดลองซึง่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน  หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01  ความสามารถในดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนกลุมควบคุมซึ่งไดรบัการสอนตามคูมือครู หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางม ี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เจตคติในดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง ซึ่ง
ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เจตคติในดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมควบคุม ซ่ึง
ไดรับการสอนตามคูมือครหูลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01    
                  งานวิจยัที่ไดคนความา สวนใหญยังขาดงานวิจัยเกีย่วกับความสามารถในการฟงและการพูด 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศกึษา จึงทําใหผูวจิัยคิดจะทําวิจยัโดยศกึษาเกีย่วกับ
ความสามารถในการฟงและการพดูภาษาองักฤษของนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตัง้แตช้ัน
ประถมศึกษา 
ปที่ 1 และท่ีเริม่เรยีนภาษาองักฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปที่ 5  
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บทท่ี 3 
วธิีดาํเนินการวจิัย 

 
   การวิจัยเรื่อง "การศึกษาความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในวัยที่แตกตางกัน" เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (survey research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการฟงและพูดภาษาอังกฤษ และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติตอวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (ตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2533) กับนักเรียนที่จบการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยมี
ขั้นตอนการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 
                ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม คือ 

  1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด 
สุพรรณบุรี ซึ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช  
2539 จํานวน 6 หองจํานวน 240 คน 
   2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน 
อนุบาลสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) จํานวน 240 คน 
               กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่4 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนอนุบาล 
สุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนักเรียนกลุมนี้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต
ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดยการสุมหองเรียนมา 1 หอง ดวยวิธีการสุมอยางงาย ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 40 คน 
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   2.  นักเรียนท่ีจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อําเภอเมือง 
สุพรรณบรุี จังหวัดสุพรรณบรุี โดยนักเรยีนกลุมน้ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 
ดวยวธิีการสุมอยางงาย ไดนกัเรยีนกลุมตวัอยาง 40 คน 
 
ตัวแปรที่ศกึษา 
   ตัวแปรอิสระ 

  ระดับชั้นที่เริ่มตนเรียนภาษาอังกฤษ ไดแก ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และ ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
                ตัวแปรตาม 

  1.  ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  
   2.  ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
   3.  ทัศนคติของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 
 
เครือ่งมือท่ีใชในการวจิัย 
   1.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง 1 ฉบับ 

  2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด 1 ฉบับ 
                3.  แบบสอบถามวัดทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษ 

 
                การสรางและหาคณุภาพของเครือ่งมือ 
   1.  การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เพ่ือควบคุม 
ความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง-พูด ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและ
พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการฟง ดังตอไปนี้ 
                     1.1  ศึกษากรอบเนื้อหาดานการฟง-พูด สําหรับผูเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากเอกสารตาง ๆ  
อันไดแก การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มเรียนของ เสงี่ยม โตรัตน (2534) การทดสอบและ 
การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศโสธร (2539) ชุดฝกอบรมครูผูสอน ภาษา 
อังกฤษระดับประถมศึกษา ชุดที่ 3 Teaching 4 Skills และชุดที่ 4 Test & Content Analysis ของ
กระทรวงศกึษาธิการ The Foreign Language Learner : A Guide for Teachers ของ Mary Finocchiaro 
and Michael Bonomo (1973) Testing English as a Second Language ของ David P.Harris (1974) 
Classroom Testing ของ J.B.Heaton (1990)  คูมือครู English Is Fun ช้ันประถมศึกษาปที่ 3-6  
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ตําราเรียน English Is Fun ช้ันประถมศึกษาปที่ 3-6 
                     1.2  วิเคราะหหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
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 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช 2539  แจกแจงเนื้อหาที่กําหนดใน
หลักสูตรไดดังนี้ 
 
   หลกัสูตรประถมศึกษาพุทธศกัราช 2521 
(ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2533) สําหรับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 

   หลกัสูตรภาษาอังกฤษพุทธศกัราช 2539 ใน 
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) สําหรับชั้นประถมศกึษาปที่ 1 

องคประกอบยอยทางภาษา 
1. เสียงที่เปนปญหา เชน 
เสียงพยัญชนะ  / /, / /, / /, / /, / /, /v/, 
/ / 
เสียงสระ  / /, / /, / / 
2. การลงเสียงหนักในคํา เชน 
     understand, afternoon, umbrella, carpenter 
3. ระดับเสียง (Intonation) เชน 
     3.1 Rising intonation เชน 
           Is that a bat ? 
     3.2 Falling intonation เชน 
            That is a cat. 
             What is this? 
4. การเชื่อมเสียง (Linking) เชน 
              It’s a bus.  

หนาท่ีภาษาท่ีใชในการสือ่สาร 
(Language Functions) 

การทกัทายและการกลาวลา 
การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 
การขอบคณุ 
การขอโทษ 
การขออนญุาต   
 การพูดแทรกอยางสุภาพ 
การถามและการตอบเพื่อทราบขอมูล 

องคประกอบยอยทางภาษา 
1. เสียงที่เปนปญหา เชน 
    เสียงพยัญชนะ  / /, / /, / /, / /, / /, /v/, 
/ /                           
    เสียงสระ  / /, / / 
2. การลงเสียงหนักในคํา เชน 
    afternoon , table , school bag 
3. ระดับเสียง (Intonation) เชน 
    3.1 Rising intonation เชน 
          Is this a pen ? 
    3.2 Falling intonation เชน 
          This is a book. 
          What's that?                                                     
  4. การเชื่อมเสียง (Linking)  
           It's a pencil. 

 หนาที่ภาษาท่ีใชในการสือ่สาร 
(Language Functions) 

การทกัทายและการกลาวลา 
การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 
การขอบคณุ 
การขอโทษ 
การขออนญุาต    
การถามตอบเพื่อใหไดขอมลูเกีย่วกับชื่อ  
การฟงและเขาใจความหมายของสิ่งท่ีฟงได   
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(เกี่ยวกบัสัตว สิ่งของ อาชีพ) 
การสั่งและปฏบัิติตามคําสั่ง 
การถามและตอบรับปฏเิสธ 
การนับ อาน และเขยีน 1-100 
การอาน เรื่องเกี่ยวกับสี เดือน 
การถามและตอบเกี่ยวกับขนาดของสิ่งของตาง ๆ 
การถามและบอกสถานที่อยูของสิ่งตาง ๆ ได 
การถามและตอบวากําลังกระทําอะไรได 

(สิ่งของและสัตว) 
 การส่ังและการปฏิบตัิตามคาํสั่งและการขอรอง 
การถามตอบเพื่อใหไดขอมลู 
การถามและตอบรับ ปฏเิสธ 
การฟงและเขาใจความหมาย 1-10 
การฟงและเขาใจความหมายเกี่ยวกับสี 
การฟงและเขาใจความหมายเกี่ยวกับวันท้ัง 7    
การถามตอบเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของรางกาย 
การบอกสถานที่อยูของส่ิงของตาง ๆ 
การฟงและเขาใจความหมายเกี่ยวกับขนาดของ 
ส่ิงของตาง ๆ 
การฟงและเขาใจความหมายเกี่ยวกับอาหารและ 
เครื่องดื่ม                                                                    

                         
                   1.3  วิเคราะหแบบเรยีน ที่ใชประกอบการเรียนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา คอื 
หนังสือ English Is Fun สรุปรูปแบบเนื้อหาภาษาที่กําหนดใหเรียนในแบบเรียน ดังนี้ 
                                                       

รูปแบบภาษา (Language Forms) 
    โครงสรางทางไวยากรณและสํานวนภาษา           
     Good morning. How are you ? 
     Hello. I am …………..  
     Fine , thanks. And you ? 
    What is that/this? It's ......... 
    What are / these / those ? They're .......... .  
    What color is / are ……….. 
     It is …….. / They are ………. . 
     What day is today ? It’s ……….     
     This book is small. 
     This is a small book. 
      It is sunny. 

   คลังคํา เปนคําศัพทเกี่ยวกบับุคคล เชน อายุ เพศ    
ฯลฯ เกีย่วกับสัตว เชน ประเภทของสัตวส ีขนาด 
ฯลฯ เกีย่วกับส่ิงของ เชน ประเภทสิ่งของ ส ี
ขนาด ฯลฯ อาหาร ผัก ผลไม เครื่องดื่ม ยวดยาน 
พาหนะ สถานที่ ทิศทาง วัน เดือน ป แบบฟอรม 
สวนตัว กริยาอาการตาง ๆ สภาพดินฟาอากาศ 
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      I am happy.                                                        
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What day was yesterday ? 
It was .......... . 
Where was / were .......... ? 
Who was .......... ? 
Whose book was .......... . 
It's mine/yours. 
How many .......... are there ? 
There is / are .......... . 
Did (Noun) .......... ? Yes / No. 
What did (Noun) .......... ? 
(Noun)..( Verb-ed) .......... . 
(Noun) didn't .......... . 
How old is/are .......... ? 
(Noun) is/am/are going to (Verb) .......... . 
Where are you going to .......... ? 
I'm  going  to (Verb) .......... . 
Where are you going ………….? 
I’m going to (Verb) ………….? 
Will I see them next week ? 
Are you going to go to Singapore ? 
Yes, I am. 
No, I’m not.  

หนาที่ภาษา (Language Functions) 
ฟงและพดูประโยคไดถูกตองตามสถานการณ 
ตั้งคําถามและตอบคําถาม สอดคลองกับสถานการณ
ที่กําหนด  
การใชเครื่องหมายวรรคตอน 
หนาที่ภาษา (Language Functions) 
การทกัทายและการกลาวลา พูดขอบคุณได 
พูดขอโทษได แนะนําตนเองและผูอ่ืนได 
พูดขออนญุาตได ถามเพื่อทราบขอมูล 
บอกขอมูลได 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                               
                       1.4  สังเคราะหเนื้อหาการฟง-พูดจากหลักสูตรและตําราเรียนดังรายละเอียดที่ไดจาก 
การสังเคราะห ดังนี้ 
                               1.4.1  องคประกอบยอยดานการฟง-พูด 
                  เสียงพยัญชนะที่เปนปญหา เชน  /r/, /  /, / /, /  /, /  /, /  /, /z/, /v/, 
/ / 
                                            เสียงสระท่ีเปนปญหา เชน  / /, / /                    
                                            คําควบกล้ํา เชน  /tw -/, /dr -/ 
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                   การเนนเสียงในคํา เชนteacher , student , pencil , understand , afternoon ,          
                                            goodbye,school bag , classroom , homework 
                  ระดับเสียง เชน 
      May I go out , please ? 
      Are you a student ? 
      Do you understand ? 
      How are you today ? 
      Where is the pen ? 
      What's your name ? 
      Who's that ? 
                               1.4.2 ฟงขอความระดับประโยค เพ่ือวัดความเขาใจดานคําศัพท และการฟงการถาม
ตอบงาย ๆ โดยใช Wh-Question เชน 
   A dog has four legs. 
   What is in your hand? 
   Where is the pencil ? 
   Who has a ring ? 
                               1.4.3  ฟงบทสนทนาสั้น ๆ ที่เกี่ยวของกับหนาที่ภาษา (Functions) ตาง ๆ อันไดแก 
   การทักทายและกลาวลาได 
   แนะนาํตนเองและผูอ่ืนได 
   พูดขอบคุณได 
   พูดขอโทษได 
   พูดสอดแทรกอยางสุภาพได 
                                         พูดขออนุญาตได 
   การบอกใหฟง การฟงและเขาใจคําบอก 
               เรียกสิ่งตาง ๆ ได 
   นับจํานวน 1-50 ได 
   บอกวัน เดือนและฤดูได  
   บอกสี ขนาด และรูปรางได 
   บอกสถานที่อยูของสิ่งตาง ๆ ได 
   การถามเพื่อทราบขอมูลและตอบได 
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   การถามใหตอบรับหรือปฏิเสธความและตอบรับหรือปฏิเสธความได 
   ถามใหเลือกตอบและตอบได 
   สั่งและขอรองใหทําและทําตามคําสั่งได 
                               1.4.4  ฟงเรื่องสั้น ๆ และตอบคําถามจากเรื่องสั้น ๆ ได 
                  2.  กําหนดจุดประสงคท่ัวไปดานการฟงและจุดประสงคเฉพาะของการทดสอบ ดังนี้ 
                       2.1  เพื่อวัดความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบยอยในดานเสียงพยัญชนะ สระ การเนนเสียง 
ในคํา และระดับเสียง 
     เสียงท่ีเปนปญหา เชน 
   เสียงพยัญชนะ    /r/, / /, / /, / /, / /, / /, /z/, /v/, / / 
   เสียงสระ     / /, / / 
                       2.2  เพื่อวัดความเขาใจขอความระดับประโยค โดยใชคําศัพทและโครงสรางที่นักเรียน 
เรียนมา เชน 
     คําศัพทที่เกี่ยวกับรางกาย 
                  คําศัพทเกี่ยวกับสัตว 
     คําศัพทเกี่ยวกับสิ่งของ 
     คําศัพทเกี่ยวกับทิศทาง 
     คําศัพทเกี่ยวกับวัน เดือน ป 
                       2.3  เพื่อวัดความเขาใจภาษาที่ใชโตตอบ สั่งการในระดับชั้นที่ผูเรียนศึกษา เชน 
     การทักทายและการกลาวลา 
     พูดขอบคุณได 
     แนะนําตนเองและผูอ่ืนได 
                               การพูดขออนุญาตได 
      การถามเพื่อทราบขอมูลและบอกขอมูลได 
                       2.4  เพื่อวัดความเขาใจในการฟงขอความสั้น ๆ 
                  3.  กําหนดจุดประสงคท่ัวไปและจุดประสงคเฉพาะของการทดสอบ 
                       3.1  จุดประสงคท่ัวไปของการทดสอบการฟง 
                                 3.1.1  เพื่อวัดความเขาใจเกีย่วกับองคประกอบยอยในดานเสียงพยญัชนะ เสียงสระ  
การเนนเสียงในคํา และระดับเสียง 
                                 3.1.2  เพื่อวัดความเขาใจขอความระดับประโยค 
                                 3.1.3  เพื่อวัดความเขาใจภาษาที่ใชโตตอบและสั่งการ 
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3.1.4   เพื่อวัดความเขาใจในการฟงขอความสั้น ๆ 
                       3.2  จุดประสงคเฉพาะของการทดสอบการฟง 
      3.2.1  แยกเสียงพยัญชนะ สระ การเนนเสียงในคําและระดับเสียงได 
      3.2.2  ฟงประโยคแลวตอบคําถามได 
      3.2.3  ฟงบทสนทนาแลวตอบคําถามได 
      3.2.4  ฟงบทความสั้น ๆ 5-10 ประโยค แลวตอบคําถามได 
   4.  สรางตารางวิเคราะหเนื้อหาขอทดสอบการฟงตามจุดประสงคเฉพาะที่กําหนดในขอ 3 
ไดดังนี้ 
ตารางที่ 1  แสดงการวิเคราะหเนื้อหาขอทดสอบการฟงตามจุดประสงคเฉพาะ 
 

จุดประสงค Language 
Component Test Type Test 

Technique 
ระดับ 

M/K/T/C 
No of 
Items Scoring 

1.แยกเสยีงพยญัชนะ 
   สระ การเนนเสยีง 
   และระดับเสยีงได 

เสียงท่ีเปนปญหา  
ระดับคาํMinimal 
pairs 

Consonants 
Stops : / / 
Fricatives :  /v/, / /, / /, /z/, 
/ /, / / 
Affricates : / /, / / 
Liquids : /r/ 
Vowels : 
Reduced Vowel : / / 
Diphthongs : / /, / / 
Stress 
Intonation 

M/C K 20 0-1 

   2. ฟงประโยค 
แลวตอบคาํถามได 

   ประโยค 
บอกเลา คาํถาม 
ปฏิเสธ  
ท่ีประกอบดวย
คําศพัทตาง ๆ 

คําศพัท 
เกี่ยวกับ 
รางกาย , สัตว , 
สิ่งตาง ๆ 
วัน เดือน ป , สถานที่ 

M/C K 
C 

20 0-1 

3. ฟงบทสนทนา   
             และ 
       ตอบคําถามได 

   บทสนทนา 
ท่ีมีหนาที่ภาษา
แบบตาง ๆ 
 

การทักทายและกลาวลา 
การแนะนาํตนเองและผูอื่น พดู
ขอบคุณและขอโทษได 
พูดขออนญุาตและ 
พูดแทรกอยางสุภาพได 
ถามและตอบขอมูลตาง ๆ ได 

M/C K 
C 

20 0-1 
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ตารางที่ 1(ตอ)  
 

จุดประสงค Language 
Component Test Type Test 

Technique 
ระดับ 

M/K/T/C 
No of 
Items Scoring 

   4. ฟงขอความ 
ส้ัน ๆ 5-10 ประโยค  
แลวตอบคาํถามได 

   บทฟงส้ัน ๆ 
ประมาณ 5-10 
ประโยค 

ขอความเกี่ยวกับครอบครัว 
ชีวิตประจาํวนั ขอความ 
เกี่ยวกับสัตวหรือสิง่ของ 

M/C K 
C 

20 0-1 

 
                  5.  เขียนขอทดสอบตามตารางจํานวน 120 ขอ ขอละ 1 คะแนน ใหเวลาประมาณ 100 นาที 
     6. นําขอทดสอบและตารางกําหนดเนื้อหาขอทดสอบใหอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูเชี่ยวชาญ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ อาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และ   
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวนําขอเสนอแนะตาง ๆมาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสม 
                  7.  นําขอสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนกัเรียน 5 คน เพ่ือดูความเหมาะสม  
ดานคําสั่ง ความยากงายของขอทดสอบ เวลาและการจัดสอบ 

8. นําขอทดสอบจํานวน 120 ขอทดลองใชกบักลุมทดลอง 177 คนซึ่งไมใชกลุมตวัอยาง 
แลวนําขอสอบมาตรวจใหคะแนน หาคาอํานาจจําแนก คาความยากงายและคาความเที่ยง คัดเลือก 
ขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกสูงกวา 0.20 และคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 จํานวน 80 ขอ หาคา
ความเชื่อมั่นของขอทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน(Kuder-Richardson) ไดคา    
ความเชื่อมั่น 0.90  และนําขอสอบไปใชสอบกับนักเรยีนกลุมตวัอยาง 
 
      การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
                   เพื่อควบคุมความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด ดังนี้ 

1. ศึกษากรอบเนื้อหาดานการพูด สําหรับผูเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากเอกสารตาง ๆ อันได 
แก การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มเรยีนของ เสงี่ยม โตรัตน (2534) การทดสอบและการประเมินผล    
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศโสธร (2539) ชุดฝกอบรมครูผูสอนชุดฝกอบรมครู          
ผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศกึษา ชุดท่ี 3 Teaching 4 Skills และชดุที่ 4 Test & Content Analysis 
ของกระทรวงศึกษาธกิาร The Foreign Language Learner : A Guide for Teachers ของ Mary 
Finocchiaro and Michael Bonomo (1973) Testing English as a Second Language ของ David P.Harris 
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(1974) Classroom Testing ของ J.B.Heaton (1990) คูมือครู English Is Fun ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3-6   
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ตําราเรียน English Is Fun ช้ันประถมศกึษาปท่ี 3-6                                              
                   2.  วิเคราะหหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในการวิเคราะหหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดศึกษา 
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลกัสูตรภาษาอังกฤษ     
พุทธศักราช 2539 เพื่อทําการสังเคราะหเนือ้หา 
                    

หลกัสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2533) 
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

 
องคประกอบยอยทางภาษา 
1. เสียงที่เปนปญหา เชน 
เสียงพยัญชนะ  / /, / /, / /, / /, / /, /v/, 
/ / 
เสียงสระ  / /, / /, / / 
2. การลงเสียงหนักในคํา เชน 
     understand, afternoon, umbrella, carpenter 
3. ระดับเสียง (Intonation) เชน 
     3.1 Rising intonation เชน 
           Is that a bat ? 
     3.2 Falling intonation เชน 
            That is a cat. 
             What is this? 
4. การเชื่อมเสียง (Linking) เชน   
    It’s a book. 
การออกเสียงที่เกี่ยวของกับองคประกอบยอยทาง
ภาษา 
ออกเสียงท่ีเปนปญหา เชน 
เสียงพยญัชนะ 
/ /, / /, / /, / /, / /, / /, / /, / /, / / 

หลกัสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2539  
ในหลักสตูรประถมศึกษา พทุธศักราช 2521  

(ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2533) 
สําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

องคประกอบยอยทางภาษา 
1. เสียงที่เปนปญหา เชน 
    เสียงพยัญชนะ  / /, / /, / /, / /, / /, 
/v/, / /                           
    เสียงสระ  / /, / / 
2. การลงเสียงหนักในคํา เชน 
    afternoon , table , school bag 
3. ระดับเสียง (Intonation) เชน 
    3.1 Rising intonation เชน 
          Is this a pen ? 
    3.2 Falling intonation เชน 
          This is a book. 
          What's that?                                                   
  4. การเชื่อมเสียง (Linking) เชน  
       It’s a pen. 
การออกเสียงที่เกี่ยวของกับองคประกอบยอยทาง
ภาษา 
ออกเสียงที่เปนปญหา เชน 
เสียงพยัญชนะ 
/ /, / /, / /, / /, / /, / /, / /, / /, / / 
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เสียงสระ 
/ /, / / 
การออกเสียงเนนหนักในคํา เชน 
table, afternoon, banana, school bag 
การออกเสียงระดับเสียง(Intonation) 
Rising Intonation เชน 
           Are you a student ? 
           Do you understand ? 
         Falling Intonation เชน 
           You are a student. 
การพดูในหนาท่ีตาง ๆ ของการสอบ     
1. Functions ตาง ๆ เชน 
    การทกัทายและการกลาวลา 
    การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 
    การขอบคณุ 
    การขอโทษ 
    การขออนญุาต 
    การพูดแทรกอยางสุภาพ 
    การถามและการตอบเพื่อทราบขอมูล 
    (เกีย่วกับสัตว ส่ิงของ อาชีพ) 
    การสั่งและปฏิบัติตามคําส่ัง 
    การถามและตอบรับ ปฏิเสธ 
    การนับ อานและเขยีน 1- 100 
    การอานเรื่องเกี่ยวกับสี เดอืน 
   การถามและตอบเกี่ยวกับขนาดของสิ่งของตาง ๆ 
    การถามและบอกสถานทีอ่ยูของสิ่งตาง ๆ ได 
    การถามและตอบวากําลังกระทําอะไรได 
การถามและตอบเกี่ยวกับขนาดของสิ่งของตาง ๆ 
    การถามและบอกสถานทีอ่ยูของสิ่งตาง ๆ ได 
    การถามและตอบวากําลังกระทําอะไรได 

เสียงสระ 
/ /, / / 
การออกเสียงเนนหนักในคํา เชน 
afternoon, banana, school bag 
การออกเสียงระดับเสียง(Intonation) 
Rising Intonation เชน 
           Is this a pen ? 
 Falling Intonation เชน 
           This is a book. 
            What’s that ? 
การพดูในหนาที่ตาง ๆ ของการสอบ 
1. Functions ตาง ๆ เชน 
    การทกัทายและการกลาวลา 
    การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 
    การขอบคณุ 
    การขอโทษ 
    การขออนญุาต 
    การพูดแทรกอยางสุภาพ 
    การถามตอบเพื่อใหไดขอมูลเกีย่วกับชื่อ 
    การฟงและเขาใจความหมายของสิ่งที่ฟง 
    (สิ่งของและสัตว) 
    การสั่งและการปฏิบัติตามคําสั่งและการขอรอง 
    การถามตอบเพื่อใหไดขอมูล 
    การถามและตอบรับปฏิเสธ 
การฟงและเขาใจความหมาย 1-10 
    การฟงและเขาใจความหมายเกีย่วกับสี 
    การฟงและเขาใจความหมายเกีย่วกับวนัท้ัง 7  
    การถามตอบเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของรางกาย 
    การบอกสถานที่อยูของสิ่งของตาง ๆ 
    การฟงและเขาใจความหมายเกีย่วกับขนาด 
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    ของสิ่งของตาง ๆ 
การฟงและเขาใจความหมายเกี่ยวกับอาหาร     
และเครื่องดื่ม 
 

 
3.  วิเคราะหแบบเรยีน ที่ใชในระดับประถมศึกษาอันไดแก แบบเรียน English Is Fun สรุปเนื้อหาดังนี ้

 
เน้ือหา 

                  โครงสรางทางไวยากรณ และสาํนวนภาษา 
                   Good morning. How are you ? 
                    Fine, thanks .And you ? 
                    What is that / this ? It's.......... 
        What are / these / those ? They're .......... 
        What color is / are ..........? 
        It is .......... . / They are.......... . 
        What day is today ? It's .......... . 
        What day was yesterday / 
        It was .......... . 

       Where was / were .......... ? 
       Who was .......... ? 
       Whose book was .......... . 
       It's mine/yours. 
       How many .......... are there ? 
       There is / are .......... . 
       Did ….(Noun) .......... ? Yes / No. 

         What did (Noun) .......... ? 
       (Noun)….(Verb-ed) .......... . 
       (Noun).. didn't .......... . 
       How old is/are .......... ? 
       (Noun)  is/am/are going to (Verb) .......... . 
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       Where are you doing to .......... ? 
        I'm sorry. 
        May I....... ? Yes / No 
        This / That is a / am....... 
        These / Those are ....... . 
        Suda has a dog. 
        They have ten books. 
        I am ....... . 
                    You are ....... . 

       He is ....... . 
       Today is ..... . 
       It is ..... . 
       Where ......... ? 
       It is ............. . 
       They  are ................... . 
       What’s  that / this ? It’s a / an ...... . 
       What  are  these/those ?  They ‘ re ........ . 
       What .................. doing ? 
       Is / Am / Are .................. ? 
       Yes / No. 
       Do / Does .......................... ? 
       Yes / No. 
       Is/ Are/ there ............ ? 
       Yes / No. 
       การใชเครือ่งหมายวรรคตอน และคลังคําเปนคําศัพทเกี่ยวกับลักษณะทาทาง สวนตาง ๆ      
       ของรางกาย บุคคลและสัตว สิ่งของ สถานที่ ทิศทาง วัน เดือน ป ฤดู อาหาร ตัวอักษร        
       A-Z , a - z คําศัพทเกี่ยวกับกริิยาตาง ๆ 
   

หนาที่ภาษา (Language Functions) 
                      การทกัทายและการกลาวลา พูดขอบคุณได  
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        พูดขอโทษได แนะนําตนเองและผูอ่ืนได  
                      พูดขออนุญาตได ถามเพื่อทราบขอมูล บอกขอมูลได  
                  4. สังเคราะหการพูดจากหลักสตูรและตําราเรยีน ดังรายละเอียดที่ไดจากการสังเคราะหดงันี้ 

4.1 ออกเสียงดานการพูด เชน 
                             เสียงพยัญชนะที่เปนปญหา เชน   /r/, /v/, / /, / /, / /, / /, /z/, / /, / /, / /   
                             เสียงสระท่ีเปนปญหา เชน   / /, / / 
                 เสียงคําควบกล้ํา เชน   /tw - /, /dr - /               
                 การเนนเสียงในคํา เชน teacher , afternoon , school bag  
                 ระดับเสียง เชน 
                                   Is  this  a  pen ? 
                      What’s  that ? 
                       4.2  อานออกเสียงประโยคแบบตาง ๆ และตอบคําถามตาง ๆ  
                  ประโยคแบบตาง ๆ เชน 
                ประโยคบอกเลา 
                ประโยคคําถาม Yes / No questions และ Wh-questions 
                 ประโยคปฏิเสธ 
                       4.3  พูดในสถานการณตาง ๆ เชน 
                              การทักทายและการกลาวลา 
     การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 
                              พูดขอบคุณและขอโทษได 
     พูดขออนุญาตได 
      ถามเพื่อทราบขอมูลและบอกขอมูลได 
      เลาขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
      บอกงานประจําตาง ๆ ของตนเอง 

 
กําหนดจดุประสงคทั่วไปและจดุประสงคเฉพาะเพื่อการทดสอบทกัษะการพดู ดังนี ้

1.  กําหนดจุดประสงคทัว่ไป 
     1.1  เพ่ือวัดความสามารถในการออกเสียง เสียงท่ีเปนปญหา เชน 
            เสียงพยัญชนะ  สระ  การเนนเสียงในคํา  การเนนเสียงในประโยค ระดับเสียงในประโยค 
      1.2  เพ่ือวัดความสามารถในการพูดตอบคําถามงาย ๆ 
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      1.3  เพ่ือวดัความสามารถในการพูดในสถานการณอยางงาย ๆ ได    
 2.  จุดประสงคเฉพาะ 
          2.1 สามารถออกเสียงที่เปนปญหา  
                 เสียงพยญัชนะ  เชน    /r/, / /, / /, / /, / /, / /, / /, /v/, /z/, / /  
     เสียงสระ   เชน   / /, / /   
                  การเนนเสียงและระดับเสียง ไดถูกตอง 
           2.2  สามารถพูดตอบคําถามตอบคําถามประโยคงาย ๆ ได 
           2.3  สามารถพูดในสถานการณตาง ๆ อยางงาย ๆ ได 
 

การกําหนดตารางเนือ้หาการสอบการพดู 
                  เพ่ือใหการทดสอบการพดูครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนดในหลักสูตร และแบบเรยีนที่กําหนด
ไวในระดับประถมศกึษา ผูวจิัยกําหนดการทดสอบพูดเปน 2 รูปแบบ คอื 
                  1.  การทดสอบพูดทางตรง (Direct test)  โดยแบงออกเปน 3 สวนยอย ๆ คือ 
          1.1  การอานออกเสียง เพื่อจัดองคประกอบยอยในการพดู ไดแก การออกเสียง พยญัชนะ 
สระ การเนนคาํ ในคําและในประโยค 
           1.2  การพูดในระดับประโยค เพ่ือบรรยายภาพท่ีกําหนดใหได 
           1.3  การพูดในสถานการณทีก่ําหนด เพ่ือฝกใชภาษาในหนาที่ตาง ๆ (Function) 
                  2.  การทดสอบพูดทางออม เปนแบบทดสอบเลือกตอบเพือ่เติมขอความใหเหมาะกับบริบท 
ของการสนทนา ดังตารางกาํหนดเนื้อหาขอสอบ ดังนี้                                                                     
   
ตารางที่ 2 แสดงการกําหนดเนื้อหาขอสอบการพดูภาษาอังกฤษ 
                                                                                          
 จุดประสงค          

Language 
Component 

Test  Type Test Technique 
No of  
Items 

Language Skill 
level 

Scoring 

1.ออกเสียงท่ีเปน
ปญหาได 

เสียงพยัญชนะ 
/r/, / /, / /, / /, / /, 
/ / /, / /, /v/, /z/, 
/ / 
เสียงสระ 
/ /, / / 
การเนนเสียง 
table , cartoon 
ระดับเสียง 

คํา กลุมคํา Reading aloud 15 k 0-1 
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Is this a book? 
Where is the boy ? 
 

ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

 จุดประสงค          Language 
Component 

Test  Type Test Technique No of  
Items 

Language Skill 
level 

Scoring 

2. บรรยาย 
    ภาพได 
 
 

Yes/No Questions 
ประโยคบอกเลา Wh-
questions 

ภาพ Answer 
Questions 

5 C ใชเกณฑ 
ใหคะแนนการ

พูด 
0-3 

3. การพูดตาม 
    สถานการณ 
    ที่กําหนด 
 

การทักทาย 
และการ 
กลาวลา 
พูดขอบคุณ 
พูดขอโทษ 
แนะนําตนเอง 
และผูอ่ืน 
ถามเพื่อ 
ทราบขอมูล 
บอกขอมูล 
 

    สถานการณ 
 

Interview 
 

15 C ใชเกณฑ 
การใหคะแนน 

การพูด 
0-3 

 

 4. การพูด 
     ทางออม 

การทักทายและการ 
กลาวลา 
พูดขอบคุณพูดขอโทษ 
แนะนําตนเองและผูอ่ืน  
พูดขออนุญาต ถามเพ่ือ
ทราบขอมูล  
บอกขอมูล 

Dialogue 
Indirect 
test 

M/C 45 K 0-1 

 
                  3.  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูดมีขอสอบ 4 ตอน ตอนที่ 1 วัดการพดู
ทางออม ตอนท่ี 2 วัดการอานออกเสียง ตอนท่ี 3 วัดการพูดตามสถานการณที่กําหนด ตอนท่ี 4 วัดการ
พูดบรรยายภาพ 
                       3.1  แบบทดสอบพูดตรงคือตอนที่ 2-4  
                              3.1.1  สรางตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบและเขยีนขอสอบตามตารางที่กําหนด
และนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ อาจารยผูมี
ประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษระดบัประถมศึกษา และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงขอสอบใหเหมาะสม 
                   3.1.2  นําขอสอบตอนที่ 2-4 ที่สรางไปทดลองใชกับผูเรียนที่มีลักษณะคลายกลุม 
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ตัวอยาง 3 คน เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา การใชคําสั่ง และนํามาปรับปรุงแกไข 
                               3.1.3  นําขอสอบที่ปรับปรุงแกไขในขอ 1.2 ไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนที่มี 
ลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง จํานวน 17 คน เพื่อหาคาความเที่ยงตรง และทดลองตรวจหาคาความ
สอดคลองระหวางผูตรวจการพูด 2 คนโดยใชเกณฑการตรวจ ดังนี้   
                                           ตอนที่ 2   เปนการอานออกเสียงเปนคําและเปนประโยค  การใหคะแนน
แบบ 0-1 
                                            ตอนที่ 3  การใหคะแนนใช คาระดับ 4 ระดับ ใหคะแนนตั้งแต 0-3 โดย 
ปรับมาจากการใหคาคะแนนของแฮริส(Harris 1974 : 81) และแปลงจากการพูดระดับผูเริ่มเรียนยังเปน
การพดูไมซับซอนจึงใชเกณฑการวัดเพียง 0-3 ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 
                                                  3           สามารถพูดภาษาอังกฤษไดถูกตอง คลองแคลว เหมาะสมและ  
                                                               ใชไวยากรณถูกตอง 
                                                   2           สามารถพูดภาษาอังกฤษได แตผิดไวยากรณบาง 
                                                   1           สามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางจํากัด แตใชไวยากรณผิดมาก 
                                                   0           ไมสามารถพูดสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ ออกเสียงไมถูกตอง  
                                                    และใชไวยากรณผิด 
                                              ตอนท่ี 4  การใหคะแนนใช คาระดับ 4 ระดับ  ใหคะแนนตั้งแต 0-3  โดย
ปรับมาจากการใหคาคะแนนของ แฮริส(Harris 1974 : 81) และแปลงจากการพดูระดับผูเริ่มเรยีนยงัเปน
การพดูไมซับซอนจึงใชเกณฑการวัดเพียง 0-3 ดังรายละเอียดตอไปนี ้
                                                   3            ใชถอยคําเหมาะสม ไวยากรณถูกตอง และพูดคลองเปน       
                                                                  ธรรมชาติ     
                                                   2             สามารถพูดในระดับที่เขาใจไดมีไวยากรณผิดเล็กนอย      
                                                                  ออกเสียงคําผิดบาง ใชกาล(Tenses)และคําศัพทไมเหมาะสม 

1 สามารถพูดภาษาอังกฤษไดบาง ผิดไวยากรณมากและ 
                                                                  ไมสามารถสรางประโยคงาย ๆได  
                                                   0             ไมสามารถพูดหรือบรรยายภาพไดเลย มีความรูภาษาอังกฤษ 
                                                                   จํากัดมาก ไมสามารถออกเสียงคําหรือประโยคได 
                              3.1.4 นําคะแนนที่ไดจากการตรวจใหคะแนนซึ่งใชกรรมการในการตรวจ 2 คน 
ไดแกผูวิจัยและอาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา จํานวน 1 ทาน  
ซ่ึงกรรมการทั้งสองไดตกลงทําความเขาใจกันเรื่องเกณฑการตรวจใหเขาใจตรงกันกอนการตรวจ  และ
ตรวจสอบความเที่ยงของการตรวจใหคะแนนระหวางการใหคะแนนของกรรมการ 2 คน โดยการหาคา
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สหสัมพันธแบบเพียรสัน( Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ) ไดคาความ        
สอดคลองหรือคาความเที่ยง 0.95 ซ่ึงแสดงวามีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูง 
                               3.1.5 นําคะแนนที่ไดจากการประเมินของกรรมการท้ังสองคนมาทําการเฉลี่ยเปน 
คะแนนของนักเรียนแตละคนและคํานวณคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการพูด
ท้ัง 3 ตอน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84 
                  3.2  แบบทดสอบการพูดทางออม เปนแบบทดสอบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก เปนการเลือก 
ขอความที่เหมาะสมเติมลงในบริบทที่เหมาะสมผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
             3.2.1  สรางขอสอบจํานวน 60 ขอ เพื่อวัดการพูดทางออมในหนาท่ีตาง ๆ  
                          3.2.2 นําขอสอบที่สรางขึ้นพรอมกับตารางกําหนดเนือ้หาไปใหอาจารยท่ีปรกึษา
วิทยานพินธ  อาจารยผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ อาจารยผูมีประสบการณในการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศกึษา และผูเชีย่วชาญชาวตางประเทศตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลวนํา
ขอเสนอแนะ  
ปรับปรุงแกไขตารางและแบบทดสอบใหเหมาะสม 
                           3.2.3  นําขอสอบที่สรางแลวจํานวน 60 ขอไปใหนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรท่ีี
มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 2-3 คน ทดลองทําเพื่อพิจารณาดานการใชภาษาและความชัดเจนใน
ขอคําสั่ง แลวนําขอสอบมาปรับปรุง แกไขดานคําสั่งและนําไปใชกับกลุมนักเรียนที่มีลักษณะคลายกลุม
ตัวอยางในโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จํานวน 125 คน 
                            3.2.4  นําขอสอบมาตรวจใหคะแนนหาคาอํานาจจําแนก คาความยากงายและคา 
ความเที่ยง  คัดเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนกสูงกวา 0.30 และคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 
จํานวน 45 ขอ  หาคาความเชื่อมั่นของขอสอบโดยใชสูตร KR – 20 ไดคาความเชื่อมั่น 0.79  
                             3.2.5 นําขอสอบไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
                  4.  แบบสอบถามวัดทัศนคติ 
                       4.1 การสรางแบบทดสอบที่วัดทัศนคติ  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดทัศนคติ 
ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
                       ศึกษากรอบสาระดานการวัดทัศนคติในการเรียนจากตําราตาง ๆ ของแมคไควร(McQuire  
1969)  การดเนอรและแลมเบอรต(Gardner & Lambert 1959) และของ อัจฉรา วงศโสธร (2539)  
โดยแบงสาระการวัดทัศนคติออกเปนดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับผูเริ่มเรียนดังนี้ คือ 
          1.  ทัศนคติดานเนื้อหาความรูวิชาภาษาอังกฤษ 
          2.  ทัศนคติดานความรูสึกตอวิชาภาษาอังกฤษ 
          3.  ทัศนคติดานประโยชนภาษาอังกฤษ 
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                3.1 คุณคาความสนใจ 
                                         3.2 ประกอบอาชีพ                                                                                                                    

กําหนดตารางเนื้อหาแบบสอบถามวดัทัศนคติตอวชิาภาษาอังกฤษ ดังนี ้
 
ตารางที่ 3 แสดงการกําหนดเนื้อหาแบบสอบถามวดัทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 

จุดประสงค Language 
Component Test  Type Test 

Technique 
No of  
Items 

Language 
Skill level Scoring 

1. ทัศนคตดิาน
เนื้อความรู
ภาษาอังกฤษ 

ประโยค 
คําถาม 

 Questionnaire Close-
ended 

 

7 C Rating scale 
5-1 

2. ทัศนคตดิาน
ความรูสึกตอ 
ภาษาอังกฤษ 

ประโยค 
คําถาม 

 Questionnaire Close-
ended 

6 C Rating scale 
5-1 

3. ทัศนคตดิาน 
ประโยชน
ภาษาอังกฤษ 

ประโยค 
คําถาม 

 Questionnaire Close-
ended 

7 C Rating scale 
5-1 

       
 
                       4.2 นํากรอบสาระเกี่ยวกับการวัดทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษมาสรางแบบทดสอบ
ตามแนวทางของลิเคอรท (Likert) จากหนังสือของ พวงรัตน ทวีรัตน (2543)  โดยสรางคําถามทั้งสิ้น 20 
ขอ                                                                                                            
                        ถาคําถามเปนเชิงบวกใหเลือก 5 ระดับ ดังนี้  
                           เห็นดวยอยางยิ่ง      ใหคาระดับเทากับ  5   
                           เห็นดวย                  ใหคาระดับเทากับ  4  
                          ไมแนใจ                   ใหคาระดับเทากับ  3 
                          ไมเห็นดวย               ใหคาระดับเทากับ  2   
                          ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   ใหคาระดับเทากับ  1  
                         ถาคําถามเปนเชิงลบใหเลือก 5 ระดับ ดังนี้  
                            เห็นดวยอยางยิ่ง       ใหคาระดับเทากับ  1  
                            เห็นดวย                   ใหคาระดับเทากับ  2  
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                            ไมแนใจ                    ใหคาระดับเทากับ  3  
                            ไมเห็นดวย               ใหคาระดับเทากับ  4   
                            ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    ใหคาระดับเทากับ  5       
                       4.3  ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณของโครงสรางคําถาม แลวนําแบบทดสอบ 
มาปรับปรุงแกไข 
                       4.4 นําแบบทดสอบวัดทัศนคติไปทดลองใชในขั้นทดลองรายบุคคล และรายกลุมจํานวน 
30 คนโดยใหนักเรียนทําแบบสอบถาม  แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา( α Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.79 
                       4.5 นําแบบสอบถามวัดทัศนคติไปใชกับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม 
                       4.6 การแปลความหมายของทัศนคติท่ีปรับจาก Best คือ 
                             1.0   ≤ X  < 1.5   หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
                             1.5   ≤  X < 2.5  หมายถึง เห็นดวยนอย 
                             2.5   ≤  X  < 3.5  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
                             3.5   ≤  X  < 4.5  หมายถึง  เห็นดวยมาก  

4.5   ≤  X  < 5.0  หมายถึง  เห็นดวยมากทีสุ่ด 
                ถาคาเฉลี่ยมากกวา 3.5 แสดงวานกัเรยีนมีทัศนคติที่ดี  
                                                                                                                                              
การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
   1.  ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปถึงผูอํานวยการโรงเรียน 
อนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือความรวมมือในการทดลองใชแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น 
   2.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง และแบบทดสอบการพูดทางออมไปทดสอบ 
กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนของการทดสอบดังนี้ คือ 
        2.1  นัดหมายวันเวลาที่จะทําการสอบกับนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 จะสอบการฟงวันที่ 10 
กันยายน 2544   เวลา 10.00-11.00 น. และสอบการพูดทางออม ในวันที่ 14 กันยายน 2544 เวลา 14.00-
15.00 น.  สวนนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นัดมาสอบชวงเวลา 9.00-16.00น. 
ของวันเสารที่15 และอาทิตยที่ 16 กันยายน 2544    
        2.2  ใหนักเรียนเตรียมอุปกรณท่ีจะทําการสอบใหพรอม 
        2.3  บอกนักเรียนใหทราบขอสอบเปนแบบเลือกตอบ โดยใหนักเรียนฟงเทปแลวเลือก 
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คําตอบในขอสอบ และทําเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
        2.4  เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลว ก็ตรวจใหคะแนน 
   3.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดไปทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จากนั้น 
ตรวจใหคะแนน ขอสอบแบบปรนยั ผดิใหคะแนน 0 ถูกให 1 คะแนน ขอสอบอัตนัย ตรวจใหคะแนน
ตามเกณฑท่ีกาํหนด โดยมผีูตรวจที่มีความสอดคลองในการตรวจรวมกัน 2 คน 
                4.นําแบบสอบถามวัดทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษไปใหนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 ซึ่งเปน
กลุมตัวอยางทําแบบสอบถามวัดทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษในวันที่ 17 กันยายน 2544 และของ
กลุมตัวอยางที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในวันเสารที่ 22 และอาทิตยท่ี 23 กันยายน 2544  เนื่องจาก
ผูเรียนยังเปนเด็กเล็กอาจจะมีความไมเขาใจในขอคําถามชัดเจน ผูวิจัยจึงใชวิธีอธิบายรายขอพรอม
ยกตัวอยางประกอบการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
  สําหรับกลุมตัวอยางท่ีจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต               
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 นั้น ผูวิจัยนัดหมายเวลาพิเศษในการสอบการฟงและการพูด เนื่องจากผูเรียน
กระจัดกระจายไปศึกษาตอในโรงเรียนที่แตกตางกันไป อยางไรก็ตาม ผูวิจัยไดควบคุมสภาพแวดลอม                               
ของการสอบไมใหแตกตางกับการสอบผูเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 พรอมกันนี้
ไดคัดเลือกเฉพาะผูที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 เทานั้น 

 
การวิเคราะหขอมูล 
   1.  คํานวณคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2.  เปรียบเทียบความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใช t-test 
                3.  เปรียบเทียบความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใช t-test  
                4.  เปรียบเทียบทัศนคติระหวางนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
กับนักเรยีนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปที่ 5 โดยใช t-test 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
                   การวจิัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการฟงและการพดูภาษาอังกฤษของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรุีทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในวัยที่แตกตางกนั  ผูวจิัยไดนําเสนอ
ผลการวจิัยเปน 3 ตอน ดังตอไปนี ้
                   ตอนที่ 1    นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาความสามารถในการฟงและการพดู
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรยีนอนุบาลสุพรรณบุรีที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 
และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 5  จากกลุมตวัอยาง2 กลุม ๆละ 40 คน 
                   ตอนที่ 2    นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการฟง 
และการพดูภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรยีนอนุบาลสุพรรณบุรีที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต 
ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษชัน้ประถมศกึษาปท่ี 5  จากกลุมตวัอยาง 2 กลุม ๆละ 
40 คน 
                   ตอนที่ 3    นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาทัศนคติของนักเรียนโรงเรียน 
อนุบาลสุพรรณบุรีท่ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ 
ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ๆละ 40 คน 
                     
ผลการวิเคราะหขอมูล  
                    ตอนที่ 1    เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวจิัยขอที่ 1 คือเพื่อศึกษาความสามารถในการฟง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบรุีทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแต 
ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  แสดงดงัตารางที่ 4 และ 5 
ตามลําดับ 
                                       1.1 ใหกลุมตวัอยาง 2 กลุม ทําแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการฟง
ภาษาอังกฤษ จํานวน 80 ขอ คะแนนเต็ม 80 คะแนน  เวลาประมาณ 60 นาที ตรวจใหคะแนน  จากนั้นจึง
นําคะแนนสอบมาหาคะแนนเฉลีย่ (X) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลวิเคราะหแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการฟงจําแนกตามกลุมตัวอยาง  
 
กลุมตวัอยาง คะแนนเต็ม X รอยละ S.D. 
ท่ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษ 
ตั้งแตช้ัน ป. 1 80 38.93 48.66 10.45 

ท่ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต ป. 5 80 60.58 75.73 9.82 

 
จากตารางที่ 4  กลุมตวัอยางที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปที่ 1 มีความสามารถในการ
ฟงโดยเฉลี่ยเทากับ 38.93 คะแนน  คิดเปนรอยละ 48.66  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.45 คะแนน ซึ่งไม
ผานเกณฑรอยละ 70 ของสํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดสุพรรณบรุี สวนกลุมตัวอยางที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษตัง้แตช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีความสามารถในการฟงโดยเฉลีย่เทากับ 60.58 คะแนน คิด
เปนรอยละ 75.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.82 คะแนน  ซึ่งผานเกณฑรอยละ 70 แสดงใหเห็นวา 
กลุมตวัอยางทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปท่ี 5 มีคะแนนวัดความสามารถในการฟง
เฉลี่ยแลวสูงกวา กลุมตัวอยางที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปที่ 1 

1.2 ใหกลุมตวัอยาง 2 กลุม  ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการพดู 
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงแบงเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนการทดสอบการพดูทางออมเปนขอสอบปรนัยจาํนวน 
45 ขอ คะแนนเต็ม 45 คะแนน ตอนที่ 2-4 เปนขอสอบอัตนัย  ซึ่งตอนที่ 2 อานออกเสียงคําและประโยค 
จํานวน 15 ขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน ตอนที่ 3 การพูดตามสถานการณที่กําหนด จํานวน 15 ขอ 
คะแนนเต็ม 45 คะแนน และตอนที่ 4 การบรรยายภาพ จาํนวน 5 ขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน  จากนั้นจึง 
วิเคราะหคะแนนเฉลีย่ (X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลวิเคราะหแสดงในตารางที่ 5  
 
ตารางที ่5  คะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความสามารถในการพูดจําแนกตามกลุมตวัอยาง 
 
 นักเรียนทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ ป. 1  

(40 คน) 
นักเรียนท่ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ ป. 5  

(40 คน) 
ตอนที ่ X   รอยละ       S.D. X รอยละ S.D. 

ตอนที่ 1 การพดูทางออม       
              (45 คะแนน) 

21.43 47.62 6.63 37.80 84.00 6.61 

ตอนที่ 2 การอานออกเสียง    
              (15 คะแนน)  

6.88 45.87 2.25 8.51 56.73 1.52 
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ตารางที่ 5(ตอ)   
 

 นักเรียนทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ ป. 1  
(40 คน) 

นักเรียนท่ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ ป. 5  
(40 คน) 

ตอนที ่ X   รอยละ       S.D. X รอยละ S.D. 
ตอนที่ 3พูดตามสถาน  
             การณที่กําหนด 
              (45 คะแนน) 

29.44 64.42 7.20 31.09 69.09 7.64 

ตอนที่ 4 บรรยายภาพ 
(15 คะแนน) 

7.94 52.93 1.91 7.10 47.33 2.30 

รวม (120คะแนน ) 65.68 54.73 13.17 84.50 70.42 11.28 

 
จากตารางที่ 5  กลุมตวัอยางที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปที่ 5 มีความสามารถใน 
การพดูโดยคะแนนเฉลี่ยรวมท้ังฉบับ 84.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.42 ซึ่งผานเกณฑรอยละ 70 ที่
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดสุพรรณบุรีกําหนดไว สวนกลุมตัวอยางที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตัง้แต
ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 มีความสามารถในการพูดโดยคะแนนเฉลีย่รวมทัง้ฉบับ 65.68 คะแนน คิดเปน
รอยละ 54.73   ซึ่งไมพนเกณฑ  แสดงวาโดยภาพรวมแลวกลุมตวัอยางทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้
ประถมศึกษาปท่ี 5 มีความสามารถในการพูดสูงกวากลุมตัวอยางที่เริม่เรยีนภาษาองักฤษตั้งแตช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 แตเมื่อพิจารณาแตละตอนของขอสอบพบวานกัเรียนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลีย่สูงกวานักเรียนท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุก
ตอน ยกเวน ขอสอบตอนที่ 4 การบรรยายภาพ  นักเรียนที่เรยีนภาษาองักฤษในชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 
ไดคะแนนเฉลีย่ 7.94 คะแนน คิดเปนรอยละ 52.93 สวนนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ไดคะแนนเฉลีย่ 7.10 คะแนน คิดเปนรอยละ 47.33 ซ่ึงแสดงวานักเรียนที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 1 มีความสามารถในการบรรยายภาพดกีวา นักเรียนท่ีเริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 5  เม่ือเรยีงคะแนนจดัอันดับความสามารถในการพูดทั้ง 4 ตอนแลว 
กลุมท่ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1มีอันดับดังนี้คอืการพูดตามสถานการณที่
กําหนด(เปนอันดับ 1) การบรรยายภาพ (เปนอันดับ 2) การพูดทางออม(เปนอันดับ 3) และการอานออก
เสียง(เปนอันดบั 4)  และนกัเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 5 มีอันดับแตละตอน
ดังนี้  การพดูทางออม (เปนอันดับ 1) การพูดตามสถานการณที่กําหนด (เปนอันดับ 2)การอานออกเสียง 
(เปนอันดับ 3) และการบรรยายภาพ (เปนอันดับ 4)  
                  ตอนท่ี 2  เพื่อตอบวัตถุประสงคในการวจิัยขอท่ี 2 คือเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ 
ฟงและการพดูภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรยีนอนุบาลสุพรรณบรุีที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ัน 
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 ประถมศึกษาปท่ี 5 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แสดงดังตารางที่ 6 และ 7 
ตามลําดับ 
                                  2.1 ใหกลุมตวัอยาง 2 กลุม ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง
ภาษาอังกฤษ จํานวน 80 ขอ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ตรวจใหคะแนน จากนั้นจึงวิเคราะหคา t-test 
ดังแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  แสดงคา t-test เปรียบเทียบความสามารถในการฟงระหวางนักเรียนทั้งสองกลุม 
 
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่
เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference t    cal. df t   table 

38.93              60.58 21.65 2.27 9.55* 78 1.645 
                                * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 6 แสดงผลตางของคะแนนการฟงระหวางนักเรยีนท้ังสองกลุมมีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 
21.65 คะแนน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ 2.27 คา t ที่คํานวณไดเทากับ 9.55 คา t จากตารางคือ 
1.645 เพราะวา นักเรียนท่ีเริม่เรยีนภาษาองักฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปที่ 5 มีความสามารถดานการฟง
สูงกวากับนกัเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05     

2.2 ใหกลุมตวัอยาง 2 กลุม ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการพดูตรวจ 
ใหคะแนนแลว จากนั้นจึงวิเคราะหคา t-test ผลการวเิคราะหแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  แสดงคา t-test เปรียบเทียบความสามารถในการพูดระหวางนักเรียนทั้งสองกลุม   
 
 คาเฉลี่ยของกลุม  

ตัวอยางที่เริ่มเรียน     
   ภาษาอังกฤษ ใน

ชั้น  ป. 1 

คาเฉลี่ยของกลุม  
ตัวอยางที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษใน  

ชั้น ป. 5 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

t   cal. df t   table 

ตอนที่ 1 การพูดทางออม 
(45 คะแนน) 

21.43 37.80 16.38 1.48 11.07* 78 1.645 

ตอนท่ี 2 การอานออกเสียง 
( 15 คะแนน) 

6.88 8.51 1.64 0.43 3.81* 68.50 1.645 

ตอนที่ 3 พูดตาม
สถานการณท่ีกําหนด             
           (45 คะแนน) 

29.44 31.09 1.65 1.66 0.99 78 1.645 
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ตารางที่ 7(ตอ)  
 
 คาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยางท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษ ใน

ชั้น  ป. 1 

คาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษใน

ชั้น ป. 5 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

t   cal. df t   table 

ตอนที่ 4 การบรรยายภาพ 
(15 คะแนน) 

7.93 7.10 0.84 0.47 1.77* 78 1.645 

รวม 65.68 84.50 18.83 2.74 6.87* 78 1.645 

                   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 7  แสดงผลตางของคะแนนการพูดระหวางนักเรียนทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 18.83 
คะแนน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากบั 2.74 คะแนน  คา t ท่ีคํานวณไดเทากับ 6.87 ซึ่งมากกวา  
คา t จากตารางคือ 1.645  เมื่อพิจารณาแตละตอนพบวา ตอนที่ 1 การพดูทางออม  มีผลตางของคะแนน
การพดูระหวางนักเรียนทั้งสองกลุมมีคะแนนคาเฉลีย่เทากับ 16.38 คะแนน ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐานเทากับ 1.48 คา t ที่คํานวณไดเทากับ11.07 ตอนที่ 2 การอานออกเสียง มผีลตางของคะแนน 
การอานออกเสียงระหวางนกัเรยีนทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.64 คะแนน ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐานเทากับ 0.43 คา t ที่คํานวณไดเทากับ 3.81 ตอนท่ี 3 การพดูตามสถานการณท่ีกําหนด มีผลตาง
ของคะแนนการพูดระหวางนักเรียนทั้งสองกลุมมีคะแนนคาเฉลีย่เทากบั 1.65 คะแนนความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเทากับ 1.66 คา t ที่คํานวณไดเทากับ 0.99 และตอนที่ 4 การบรรยายภาพ มีผลตางของ 
คะแนนการพดูบรรยายภาพระหวางนักเรยีนทั้งสองกลุมมีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 0.84 คะแนน 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ 0.47 คา t ที่คํานวณไดเทากับ 1.77 คา t จากตารางเทากับ 1.645  เมื่อ
พิจารณาแตละตอนพบวาการพูดทางออม และการอานออกเสียง  นกัเรียนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแต
ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 มีความสามารถสูงกวานักเรยีนท่ีเริม่เรยีนภาษาองักฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  สวนการพูดตามสถานการณทีก่ําหนดและการบรรยายภาพ    
นักเรียนท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และนักเรยีนท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใน 
ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 ไมเปนไปตามสมมุติฐานขอ 2 
                   ดังนั้น จึงสรุปไดวา โดยภาพรวมนักเรยีนที่เรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มี
ความสามารถในการฟงและการพดูภาษาองักฤษสูงกวานกัเรยีนทีเ่รยีนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 2    
                  ตอนท่ี 3  เพื่อตอบวัตถุประสงคในการวจิัยขอท่ี 3 คือเพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนโรงเรยีน
อนุบาลสุพรรณบุรีท่ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใน  
ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 แสดงในตารางที่ 8, 9,  และ 10 ตามลําดับ 
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                                  3.1 ใหกลุมตวัอยาง 2 กลุม ทําแบบสอบถามวัดทัศนคติจํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 
100 คะแนน ตรวจใหคะแนนนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ย(X) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) ดังผลแสดงใน
ตารางที่ 8  แลววิเคราะห t-test ดังผลการวิเคราะหในตารางที่ 6 และ ผลคะแนนทัศนคติของกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุม 
 
ตารางที่ 8  คะแนนเฉลี่ย(X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ของทัศนคติของกลุมตวัอยางทั้งสองกลุม                              
 

กลุมตวัอยาง คะแนนเต็ม X S.D. 
ที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษ

ตั้งแตช้ัน ป. 1 
100 73.03 7.47 

ที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษ
ตั้งแตช้ัน ป. 5 

100 78.28 5.73 

 
จากตารางที่ 8  แสดงใหเห็นวานักเรยีนกลุมที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปท่ี 1 ได
คะแนนทัศนคติเฉลี่ย 73.03 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.47 คะแนน สวนนักเรยีนที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ไดคะแนนเฉลีย่ 78.28 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.73 
คะแนน จะเห็นไดวานักเรยีนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปท่ี 5 มีทัศนคติในการเรยีน
ภาษาอังกฤษสงูกวานกัเรียนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศกึษาปท่ี 1   
 
ตารางที่ 9  คา t-test เปรยีบเทียบทัศนคติของนักเรียนท้ังสองกลุม 
 
 คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่

เรียนภาษาในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1          

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่
เรียนภาษาในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference t   cal. df t   table 

73.03              78.28 5.25 1.49 3.53* 78 1.645 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 9  แสดงผลตางของคะแนนวดัทัศนคติระหวางนักเรยีนท้ังสองกลุมมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 
5.25 คะแนน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเทากับ 1.49 ซึ่งมากกวาคา t จากตารางคือ 1.645 ดังนั้น
นักเรียนท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทัศนคติตอวชิาภาษาอังกฤษดีกวานกัเรียนที่
เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานขอ 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 68

ตารางที่ 10 แสดงผลคะแนนทัศนคติของกลุมตวัอยางทัง้สองกลุม 
 

นักเรียนท่ีเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษ     
ตั้งแตช้ัน ป. 1 

นักเรียนทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษ       
ตั้งแตช้ัน ป. 5 

ทัศนคต ิ ขอท่ี 

X S.D. X S.D. 

อันดับท่ี 

1. ดานความรู
เ นื้ อ ห า วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

1, 3, 14, 15, 17, 
18   3.67 0.39 4.08. 0.34 2 

2. ด าน
ค ว า ม รู สึ ก ต อ
วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

4, 6, 8, 9, 12, 19 

3.31 0.48 3.46 0.43 3 

3.ดานประโยชน
ของวิชา

ภาษาอังกฤษ 

2, 5, 7, 10, 11, 
13, 16 3.92 0.53 4.13 0.38 1 

เฉลี่ย  3.65 0.37 3.91 0.29  

 
จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมคือกลุมท่ีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถม  
ศึกษาปที่ 5 มีทัศนคติสูงกวานักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกดาน  กลุม 
ตัวอยางที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และกลุมตัวอยางที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใน
ช้ันประถมศกึษาปที่ 5 ทั้งสองกลุมมีคะแนนทัศนคติเรยีงลําดับจากสงูไปหาต่ําแตละตอนเหมือนกัน 
ดังนี้คือ  เลือกดานประโยชนของภาษาอังกฤษมาเปนอันดับ 1 โดยไดคะแนนเฉลีย่ 3.92 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คะแนน และไดคะแนนเฉลี่ย 4.13 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 
ตามลําดับ   และเลือกดานเนื้อหาความรูวชิาภาษาอังกฤษมาเปนอันดบั 2 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 3.67 
คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 และคะแนนเฉลีย่ 4.08 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 
คะแนนตามลาํดับ และเลือกดานความรูสึกตอวิชาภาษาองักฤษเปนอันดับ 3 โดยไดคะแนนเฉลีย่ 3.31 
คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คะแนน และไดคะแนนเฉลี่ย 3.46 คะแนน สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.43 คะแนนตามลําดับ แตเมื่อดูภาพรวมแลวนักเรียนทั้งสองกลุมคือกลุมที่เริ่มเรยีน
ภาษาอังกฤษตัง้แตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ไดคะแนนเฉลี่ย 3.65 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 
คะแนน  และกลุมที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ไดคะแนนเฉลีย่ 3.91 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 คะแนน ดังนัน้ จึงแปลความหมายไดวานกัเรียนทั้งสองกลุมมีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาภาษาอังกฤษ  
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ตารางที่ 11 แสดงการวิเคราะหทัศนคติของกลุมตวัอยางทั้งสองกลุมเปนรายขอ 
 

นักเรียนที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแตชั้น ป. 1 

นักเรียนที่เร่ิมเรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแตชั้น ป. 5                                                

ขอที่ 
 X S.D. อันดับ 

X 
X S.D. อันดับ 

X 
1. วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีนาเรียน 3.95 0.78 7 4.48 0.60 4 
2.ภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีนาํไปใชในชีวิตประจาํวนัอยางกวางขวาง 4.20 0.76 3 4.55 0.55 3 
3.การเรยีนภาษาอังกฤษชวยใหเรียนวชิาอืน่ ๆไดดขีึน้ 3.22 0.92 17 3.93 0.62 13 
4.การเรยีนภาษาอังกฤษทําใหเปนคนเฉ่ือยชา 3.58 0.84 12 2.55 1.04 19 
5. คนทีเ่รยีนภาษาองักฤษไดดีมีความรูกวางขวาง 3.85 1.00 8 4.23 0.66 7 
6. คนสวนมากไมชอบเรยีนภาษาอังกฤษ 2.68 1.00 19 2.53 0.91 20 
7.ภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีชวยสรางสรรคสังคม 3.56 0.93 13 4.13 0.82 8 
8.ภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ีเรยีนแลวเกิดความสบายใจ 3.25 1.00 16 3.65 0.77 15 
9.ขาพเจางวงนอนทุกครั้งเมื่อเรยีนภาษาอังกฤษ 3.33 1.27 15 3.90 0.84 14 
10.การเรียนภาษาองักฤษชวยทําใหเขาใจผูอืน่ดีขึน้ 3.48 0.99 14 3.63 0.77 16 
11.ภาษาอังกฤษชวยใหไดไปศึกษาตอในตางประเทศ 4.38 1.10 2 4.48 0.64 4 
12 วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาทีน่าเรยีน 4.18 0.87 4 4.65 0.62 2 
13. ขาพเจาชอบภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจาได
คุยกับชาวตางประเทศ 

      
4.13 

      
0.85 

           
6 

  
 3.98 

      
0.86 

           
11 

14.การเรียนภาษาองักฤษทําใหไดเรยีนรูวฒันธรรมของตางชาต ิ 3.63 1.10 11 4.10 0.74 10 
15.ภาษาอังกฤษทาํใหผูเรยีนไดเรียนรูวัฒนธรรมแตนาํมาใชไม
ถูกตอง 

      
2.65 

      
0.86 

           
20 

   
 2.75 

      
1.06 

           
18 

16.คนมคีวามรูภาษาอังกฤษดีอาจจะไดรับการยอมรับจากคนใน
สังคม 

      
3.85 

      
0.98 

           
8 

    
3.95 

      
0.78 

           
12 

17.การฟงภาษาอังกฤษเปนส่ิงที่ตองใชเวลาฝกฝนมาก 4.18 0.93 4 4.13 0.88 8 
18.การออกเสียงภาษาอังกฤษเปนสิ่งทีต่องฝกฝนอยางสม่าํเสมอ 4.43 0.59 1 4.73 0.51 1 
19. การอานเรื่องราวภาษาอังกฤษเปนส่ิงที่ยากและนาเบื่อหนาย 2.88 1.11 18 3.50 0.82 17 
20.การเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่จาํเปน 3.65 0.83 10 4.48 0.72 4 

รวม 73.03 7.47  78.28 5.73  
เฉลี่ย 3.65 0.37  3.91 0.29  

 
จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวานกัเรียนทีเ่รยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีความเห็นวา 
การออกเสียงภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่ตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอ( เปนอันดับท่ี 1) และวชิาภาษาอังกฤษเปน                            
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วิชาที่นาเรยีน(เปนอันดับที่ 2) และเห็นวา คนสวนมากเห็นดวยนอยที่สุดในขอทีว่าคนสวนมากไมชอบ
เรยีนภาษาอังกฤษ(เปนอันดบัที่ 20) และการเรียนภาษาองักฤษทาํใหเปนคนเฉื่อยชา(เปนอันดับที่ 19)            
สวนนักเรยีนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศกึษาปที่ 1 มีความเห็นวาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
เปนส่ิงที่ตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอ(อันดับ 1) และภาษาองักฤษชวยใหไดศึกษาตอในตางประเทศ (เปน
อันดับ 2) แตวาคนสวนมากเห็นดวยนอยท่ีวา ภาษาอังกฤษทําใหผูเรยีนไดเรียนรูวัฒนธรรมแตนํามาใช
ไมถูกตอง(เปนอันดับที่ 20) และคนสวนมากไมชอบเรียนภาษาอังกฤษ(เปนอันดับที่ 19)  ดังนั้น จึงสรุป
ไดวา กลุมตวัอยางทั้งสองกลุมมีความเห็นตรงกนัคือเห็นวาการออกเสยีงภาษาอังกฤษเปนส่ิงที่ตอง 
ฝกฝนอยางสม่ําเสมอ แตไมเห็นดวยเหมือนกันตอขอทีว่า คนสวนมากไมชอบเรยีนภาษาอังกฤษ  จาก
ผลคะแนนเฉลีย่ของนักเรยีนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศกึษาปท่ี 1 ทําคะแนนไดเทากับ 3.65 
คะแนน สวนของนักเรียนทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ทําคะแนนเฉลีย่ไดเทากับ 
3.91 ซึ่งแปลผลจากเกณฑไดวานักเรยีนทั้งสองกลุมมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ  
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บทท่ี 5 
สรุป  อภปิรายผล และขอเสนอแนะ                                                            

 
                     การวิจยัเรื่อง การศกึษาความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรยีน
ระดับประถมศึกษาโรงเรยีนอนุบาลสุพรรณบุรีทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในวยัที่แตกตางกันเปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ(survey research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความสามารถในการฟง
และการพดูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 ที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 กับนักเรยีนที่จบการศกึษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5  และเพือ่ศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศกึษาป
ที่ 1 และเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที ่5 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2544 โรงเรียน
อนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสพุรรณบรุี สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ใชวธิีสุมมา 1 
หองเรียนดวยวิธกีารสุมอยางงายไดกลุมตวัอยางจํานวน 40 คน จากประชากรจํานวน 240 คน และ 
นักเรียนที่จบชัน้ประถมศกึษาปที่ 6 โดยนักเรยีนกลุมนีเ้ริม่เรยีนภาษาองักฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษา
ปที่ 5 ดวยวธิีการสุมอยางงาย ไดนักเรยีนกลุมตัวอยาง 40 คน จากประชากรทั้งหมด 240 คน 
                 เครือ่งมือที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  มีดังตอไปนี ้
                 1.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จํานวน 80 ขอ         
คะแนนเต็ม 80 คะแนน ที่สรางขึ้นโดยอิงจุดประสงคเฉพาะการเรยีนรูตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
พุทธศักราช 2539 ระดับประถมศกึษาและคําแนะนําของอาจารยที่ปรกึษา ของผูเชีย่วชาญเปนหลัก
ในการสราง  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.90 
                  2.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศกึษา 
ปที่ 4  ที่สรางขึ้นโดยอิงจดุประสงคการเรยีนรูตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 ระดับ
ประถมศึกษาและคําแนะนําของอาจารยทีป่รึกษา ของผูเชี่ยวชาญเปนหลักในการสรางแบบทดสอบ
ความสามารถในการพดูจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 4 ตอนคือ ตอนที่ 1 การพูดโดยออมเปนขอสอบ
แบบปรนัย จํานวน 45 ขอ คะแนนเต็ม 45 คะแนน  ตอนที่ 2-4 เปนขอสอบแบบอัตนัย ดังนี้ ตอนที่ 
2 การอานออกเสียง  คะแนนเต็ม 15 คะแนน  ตอนที่ 3  เปน การพูดตามสถานการณที่กําหนด 
จํานวน 15 ขอ คะแนนเต็ม 45 คะแนน  ตอนที่ 4 เปนการบรรยายภาพ จาํนวน 5 ประโยค คะแนน
เต็ม 15 คะแนน ซ่ึงใชกรรมการตรวจใหคะแนน 2 คน ในการทดลองใชไดคาความสอดคลองของ 
ผูตรวจ 0.95  และมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเทากับ 
0.82 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 72

 
                  3.  แบบสอบถามวัดทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษ ในดานสาระการวดัทัศนคติ ในดาน 
เนื้อหาความรูวิชาภาษาอังกฤษ  ดานความรูสึกตอวิชาภาษาอังกฤษและดานประโยชนของวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ขอ ซ่ึงเปนแบบประมาณคา 5 ระดับความคดิเห็นคือ เห็นดวยอยางยิ่ง   เห็น
ดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ 0.79 
                     การดําเนินการวิจัย  ผูวิจยัเริ่มตนทําการวจิัยดวยการทดสอบวัดความสามารถในการฟง
และการพดูภาษาอังกฤษ  โดยใชแบบทดสอบที่ผูวจิัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว จากนั้นจึงใหกลุม
ตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถการฟงและการพูด  และแบบสอบถามวัดทศันคติตอวิชา
ภาษาอังกฤษ และนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวธิีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน กลาวคือ
ระดับความสามารถในการฟงและการพดูโดยเฉลี่ย รอยละ สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตวัอยาง 
เปรยีบเทียบความแตกตางความสามารถในการฟงและการพูดของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ t-test 
และวิเคราะหทัศนคติโดยใชสถิติคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test                                                                 
 
สรุปผลการวิจัย                                                                                                                                              
                  จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้                         
                  1.  คะแนนความสามารถในการฟงและการพดูภาษาอังกฤษของนักเรียนทีเ่ริ่มเรยีน 
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ไดคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการฟงเทากับ 38.93 
คะแนนคิดเปนรอยละ 48.66 และคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการพดูเทากับ 65.68 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 54.73  ซ่ึงต่ํากวาเกณฑของสาํนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบรุี  
ที่กําหนดไวรอยละ 70  สวนนักเรยีนที่เริม่เรยีนภาษาองักฤษในชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ไดคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการฟงเทากับ 60.58 คะแนนคิดเปนรอยละ75.73  และคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการพดูเทากับ 84.50 คะแนนคิดเปนรอยละ 70.42 ซ่ึงสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของ
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดสุพรรณบุรี  จึงแสดงวานักเรียนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 มีความสามารถใน    การฟงและการพูดอยูในระดบัผานเกณฑของสํานักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวัดสุพรรณบุรี แตนักเรยีนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไม
ผานเกณฑ  

    2 .  คะแนนความสามารถดานการฟงและการพูดของนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ 
ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวานักเรยีนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 1 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
                  3. นักเรียนมีทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษดังนี้ โดยนกัเรียนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษใน 
   ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 และนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทัศนคติที่ด ี            
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ตอประโยชนของวิชาภาษาอังกฤษโดยเลือกเปนอันดับ 1ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ3.92 คะแนน และ 
4.13 คะแนนตามลําดับ และมีทัศนคติที่ดีตอดานความรูเนื้อหาวิชาโดยเลือกเปนอันดับ 2 ไดคะแนน  
เฉลี่ยเทากับ 3.67 คะแนนและ 4.08 คะแนนตามลําดับ และมีทัศนคติปานกลางตอดานความรูสึกตอ
วิชาภาษาอังกฤษ โดยไดคะแนนเฉลี่ย 3.31 คะแนนและ 3.46 คะแนนตามลําดับ โดยภาพรวมแลว
นักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ โดยไดคะแนนเฉลี่ย 3.65 คะแนนและ 3.91 
คะแนน สรุปไดวานักเรียนทั้งสองกลุมมีทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ แตนักเรียนที่เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 สวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนที่
เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1        
 
การอภิปรายผล 
                  จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถจะนํามาอภิปรายผลไดดงัตอไปนี ้
                  1. จากผลการวิจยัขอ 1 พบวาคะแนนเฉลีย่โดยรวมของการฟงและการพดูของนักเรียน 
ที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปที่ 5 เรยีนภาษาอังกฤษสงูกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
ของนักเรียนทีเ่รยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศกึษาปที่ 1 ซ่ึงสอดคลองกับ คุก ( Cook  1995 : 51- 
66) กลาววา  เด็กอายุมากกวาจะเรียนไดดกีวาเด็กอายุออนกวาในการเรยีนภาษาที่สอง  ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากเหตุผลตาง ๆ ดังนี้คือ 

1.1 นักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จะมีวฒุิภาวะสูงกวา 
นักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เนื่องจากมีอายุมากกวาและชวงอายุจะอยู
ระหวาง 11-15 ป ดังนั้นโครงสรางของการงอกงามทางความคิดของเด็กไดมาถึงขัน้สูงสุดฃึ่งสอด
คลองกับ เปยเจต (Piaget 1971, อางถึงในพงษพันธ  พงษโสภา 2544 : 61-65) ซ่ึงกลาววาพฒันาการ
ทางความคิดของเด็กอายรุะหวาง 11-15ป มีความสนใจในสิ่งที่เปนนามธรรมไดดีขึน้เด็กเริ่มจะรูวา
อะไรควรทํา อะไรเปนสิ่งตองหามและสอดคลองกับงานวิจัยของคัมมนิท(Cummins 1981a)ที่พบวา
ผุเรียนที่มีอายมุากกวาไดเปรียบดานวุฒิภาวะทางพุทธิพสัิย 
                        1.2  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศไทยเปนไป 
ตามหลักสูตรฟง-พูดที่เนนโครงสรางภาษาซึ่งเอื้อตอนักเรียนที่มีอายุมากกวานักเรยีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  เพราะการศึกษาโครงสรางกฎไวยากรณเปนนามธรรม เด็กที่เริม่เรยีน
ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ขาดวุฒิภาวะทีจ่ะทําความเขาใจไดซ่ืงสอดคลองกับ เปยเจต
(Piaget 
1971, อางถึงในพงษพนัธ  พงษโสภา 2544 : 61-65) ไดกลาววา เดก็ที่มอีายุ 7-11 ป พัฒนาการทาง 
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สติปญญาของเด็กในวยันี้ เดก็สามารถใชสมองคิดอยางมเีหตุผลแตกระบวนการคิดและการใช
เหตุผลในการแกไขปญหายงัตองอาศัยส่ิงที่เปนรูปธรรมกลาวคือจะตองเปนวัตถุหรือเหตุการที่เด็ก
ได 
 
พบเห็นจริง ๆ สวนพัฒนาการทางความคดิของเด็กอายรุะหวาง 11-15ป มีความสนใจในสิ่งที่เปน 
นามธรรมไดดขีึ้น 
                        1.3  กิจกรรมการเรยีนในบทเรยีนและลกัษณะขอสอบจะเปนนามธรรมมากกวา 
รูปธรรม เนนโครงสรางภาษา เนนการอานซึ่งเปนกิจกรรมที่คลายกับขอสอบซึ่งเอื้อตอนักเรียนที่
เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 มากกวานักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 กลาวคือขอสอบฟงตองใชการอาน ขอสอบพูดทางออมเปนการอานมากกวา 
การพดูและการฟงทางตรง ซ่ึงสอดคลองกบัเปยเจต (Piaget 1971, อางถึงในพงษพนัธ  พงษโสภา 
2544 : 61-65) ซ่ึงกลาววาพัฒนาการทางความคิดของเด็กอายุระหวาง 11-15ป มีความสนใจในสิ่งที่
เปนนามธรรมไดดีขึ้นกวาเดก็ที่อายุนอยกวา 
                       1.4  อยางไรกต็ามถาดูคะแนนเฉลีย่ตอนที่ 4  เปนการบรรยายภาพ  คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการพดูของนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1สูงกวา (7.93 
คะแนน) คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปที่ 5 (7.10
คะแนน) ซ่ึงสอดคลองกับ เสงี่ยม โตรัตน(2534 : 18) ไดกลาววาเดก็ที่มีอายุนอยเปนวัยทีเ่หมาะสม
ที่สุดในการฝกพูดเพราะเดก็จะไมอายและ ดอริส  โกลด วิบลูศิลป (2530 : 253) ไดกลาวไววาอายุ
เปนปจจยัที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนออกเสียงเลียนสําเนียงไดใกลเสียงเจาของภาษา และ  คุก  
(Cook 1995 : 51-66) กลาววา  ผูอพยพเขาเมืองที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในขณะที่มี
อายุนอยกวา ในที่สุดก็จะพูดภาษาอังกฤษไดดีกวาผูอพยพที่เริ่มเรยีนขณะอายุแกกวา 
                       1.5 กลุมนกัเรยีนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตัง้แตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ไมเห็น
ความสําคัญของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากคะแนนภาษาอังกฤษไมนําไปคิดรวมเปนผลการ
เรยีนรวมกับวชิาอ่ืน ซ่ึงตางไปจากการคิดคะแนนของนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงนําผลการเรียนไปรวมกับวิชาอ่ืน จึงทําใหนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีความจริงจังตอการสอบมากกวานักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ซ่ึง
ตรงกับที่  แครชเชน (Krashen 1981) กลาววาแรงจูงใจมสีวนรวม ชวยใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค
ได      
                   2. จากผลการวิจยัขอที่ 2 ที่พบวาความสามารถในการฟงและการพูดของนักเรียนที่เริ่ม
เรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวานกัเรยีนทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคะแนนแตละ
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ตอนจะพบวาคะแนนตอนที ่3 ซ่ึงเปนขอสอบการพดูในสถานการณทีก่ําหนด นักเรยีนที่เริ่มเรียน
ภาษา 
อังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 มีคะแนนสูงกวานกัเรยีนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษใน                    
ช้ันประถมศกึษาปที่ 1 แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้อาจจะอธิบายไดวา 
                       2.1 ขอสอบตอนนี้เปนการสอบเหมือนสภาพการเรยีนตามธรรมชาต ิกลาวคือ 
นัก เรียนไมตองอานขอความ เพียงแคเปนการพดูออกมาอยางธรรมชาติ ซ่ึงเอื้อตอการเรียนของ 
 
เด็กเล็กดวย ซ่ึงสอดคลองกบั แครชเชน( Krashen 1982, อางถึงใน Alice C. Omaggio 1986 : 29)  
 กลาววาการเรยีนรูเปนแบบธรรมชาติ โดยเรยีนแบบไมรูตัวแบบเรยีนภาษาแม  เดก็จะพูดภาษา 
ที่สองออกมาโดยอัตโนมัติ โดยไมตองคํานงึถึงโครงสรางภาษาและไวยากรณกจิกรรมการเรยีนใน
บทเรยีนและลกัษณะขอสอบจะเปนนามธรรมมากกวา 
                        2.2  การทําขอสอบตอนที่ 3 การพูดตามสถานการณทีก่ําหนดเปนการสอบภาษา     
ที่นักเรียนปฏบิัติเปนประจํามีการพดูซ้ํา ๆเอื้อตอการฝกฝนเด็กเลก็ ๆ ซ่ึงสอดคลองกบัแครชเชน      
( Krashen 1982, อางถึงใน Alice C. Omaggio 1986 : 29) กลาววาการที่เด็กเรียนรูภาษาที่สองตั้งแต
อายุนอยและการเรียนรูเพิ่มขึน้ทีละนอยและบอย ๆทําใหเกิดความคลองโดยอัตโนมัติ  และ 
การส่ือสารมีความหมายในบริบทของการใชจริงมากกวาการจํากฎเกณฑ 
                        2.3 นักเรียนทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศกึษาปที่ 5 มีอาย ุ11-12 ป สวน
เด็กที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษตัง้แตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีอายุ 7-10 ป เด็กที่มีอายุมากกวาจะเรียนรู
ไดเร็วกวาเด็กอายุออนกวาซ่ึงตรงกับ แครชเชนและคณะ (Krashen and others 1982) ซ่ึงไดทําวิจยั
เกี่ยวกับความแตกตางผูใหญกับเด็กในการเรียนรูภาษาที่ 2 พบวา เดก็ที่อายุมากกวาจะเรียนรูไดเรว็
กวาเด็กที่อายอุอนกวา และตรงกับงานวจิยัของเบอรสตอลและคณะ (Burstall and others 1974),  
คัมมินส(Cummins 1981a), และเทยเลอร(Taylor 1974)  พบวาผูเรียนทีม่ีอายุมากกวาไดเปรียบใน 
ดานวุฒภิาวะทางดานพุทธพิิสัย(cognitive maturity)ซ่ึงทําใหมียุทธวิธทีี่ดีกวาในการเรยีนรูภาษา
ใหม 
                        2.4 นักเรียนทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ตั้งใจเรียนและตั้งใจทํา
ขอสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเปนพื้นฐานทีด่ีในการศกึษาตอจึงทําใหมีแรงจูงใจในการเรยีน ซ่ึง 
สอดคลองกับการดเนอรและแลมเบอรต (Gardner & Lambert 1959) ซ่ึงกลาววา ในการเรยีนภาษา 
ที่สอง มีแรงจงูใจประเภทหนึ่งที่ตองการใชประโยชนในอนาคต 
                        2.5 การทีน่ักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ทําคะแนน
อธิบายภาพไดสูงกวานักเรยีนที่เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศกึษาปที่ 5 และตางอยางม ี    
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เพราะขอสอบตอนที่ 4 เปนการพูดใชคําศัพทอธิบายภาพตามคําศัพทที่
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กําหนดใหนักเรียนไมตองใชกฎไวยากรณเพียงแตเขาใจคาํศัพทตามภาพก็สามารถสือ่สารได ซ่ึง
สอดคลองกับทฤษฎีการเรยีนรูของแครชเชน(Krashen  1982, อางถึงใน Alice C. Omaggio  
1986 : 29) กลาววาการเรยีนรูภาษาที่สอง เปนการเรียนแบบไมรูตวัแบบเรยีนภาษาแม  ดังนั้นเด็กจะ
พูดภาษาที่สองออกมาโดยอตัโนมัติอยางคลองแคลว เพราะไมตองคํานงึถึงกฎไวยากรณ 
                   3. จากผลการวิจยัขอที่ 3 ที่พบวา นักเรยีนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษา 
ปที่ 5 มีทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษดีกวานกัเรยีนทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยมีภาพรวมระดบัทัศนคตินักเรียนทั้งสองกลุมอยูในระดบั 
 
ดีเชนเดยีวกัน  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุดังตอไปนี ้
                        3.1 นักเรียนทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 เขาใจถึงประโยชน   
ในวิชาภาษาองักฤษมากกวานักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จึงมีแรงจูงใจ
ใหรักภาษาอังกฤษและมีทัศนคติ ซ่ึงสอดคลองกับที่ แครชเชน(Krashen 1981)กลาววาแรงจูงใจมี
สวนรวมชวยใหผูเรยีนบรรลจุุดประสงคได 
                             3.2 การทีน่ักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และนักเรยีนที่
เริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 และตางมีความเห็นตรงกันคือเลือกประโยชนของ
วิชาภาษาอังกฤษเปนอันดับ 1 เนื้อหาวิชาเปนอันดับ 2 และความรูสึกตอวิชาภาษาอังกฤษเปนอันดบั 
3 ซ่ึงสอดคลองกับการดเนอรและแลมเบอรต (Gardner & Lambert 1959) ซ่ึงกลาววา ในการเรยีน
ภาษาที่ 2 มีแรงจูงใจประเภทหนึ่งที่ตองการใชประโยชนในอนาคต 
      
ปญหาที่พบในการวิจัยและการนําผลการวจัิยไปใช  
                  การดําเนินการวจิัยนี้  ผูวิจัยพบปญหาบางประการดังนี ้
                  1.  กลุมตวัอยางทีเ่ริ่มเรยีนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรยีนจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ไดไปศกึษาตอในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความตรงและ
ความเชื่อถือไดของงานวิจยั คือกลุมตวัอยางมีความรูเพิ่มขึ้นจากเดิมหลงัจากจบชั้นประถมศกึษาปที่ 
6 แลว 
                  2.  การจัดสอบกลุมตัวอยางที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 หลังจาก 
ที่เรยีนจบชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 แลวซ่ึงไดกระจดักระจายไปที่อ่ืน ทําใหเกิดปญหาเรื่องเก็บขอมลู 
  
ขอเสนอแนะ 
                  จากการศึกษาครัง้นี้ ผูวิจยัมีขอเสนอแนะที่มีประโยชนตอการวจิัยครั้งตอไปดังตอไปนี ้
                  1. ขอเสนอแนะดานการจดัการเรียนการสอน  

1.1  ดานการจดักจิกรรมการสอนของนักเรียนที่เริ่มเรยีน  
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                            1.1.1ครูไมควรสอนกฎเกณฑ ควรเนนรปูธรรมใหมากกวานามธรรม เชน ควรใช 
รูปภาพใหมากในการสอนเพราะรูปภาพสื่อความหมายไดงาย และควรมเีกมใหเลนขณะเรียนดวย                                 
                             1.1.2 การสอนภาษาอังกฤษนักเรยีนเล็กควรเนนกิจกรรมที่มีความหมายตอ      
การพฒันาทักษะของเดก็และควรมีประโยชนและมีปริบทในการใชภาษาของนักเรยีน 
                             1.1.3 ครูควรสรางแรงจูงใจในการเรียนโดยช้ีใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษ 
เชน ภาษาอังกฤษชวยใหไดไปศึกษาตอในตางประเทศ สามารถหางานทําไดดีหรือการมีความรู
ภาษาอังกฤษดทีําใหเปนที่ยอมรับของคนในสังคม    
                             1.1.4 ครูควรเนนการจัดระบบการเรียน โดยคํานึงถงึวุฒิภาวะซึ่งครูควรจดัระบบ 
 
การเรยีนชวย เชนการฝกทักษะการเรยีน การทําภาระงาน การจัดทําใบงานที่ชัดเจน การจัดตาราง 
และกําหนดแนวทางในการเรียนของนักเรยีน   

1.2 ดานสื่อการเรยีนการสอน ครูควรคํานึงการเรียนรูภาษาและพฒันาการการเรยีนรู 
ของเด็ก อุปกรณการเรียนการสอนควรเปนรูปภาพซึ่งส่ือความหมายไดงายและควรเปนสถานการณ
จริงการสอนควรกระทําซํ้า ๆ และเปนเรื่องราวทีใ่ชในชวีิตประจําวัน 
                       1.3  ดานทัศนคติ ครูควรสรางทัศนคติที่ดตีอการเรยีนภาษาอังกฤษแกนักเรียน 
เปนตนวา ช้ีแจงใหเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ จดัใหนักเรยีนออนรวมกิจกรรมกับคนเกง  
เพื่อใหนักเรยีนเรยีนรูจากเพือ่น ในขณะเดยีวกันครูควรสรางและสงเสรมิแรงจูงใจซึ่งมีหลายวธิี เชน 
การใหรางวัล การกลาวชมเชย  การทํางานเปนกลุมและการสอนซอมเสริม 
                  2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป 
                        2.1 วิจยัเปรียบเทียบความสามารถในการฟงและการพดูของนักเรียนในระดับ       
ช้ันอื่น ๆ 

2.2 ศึกษาทักษะการอาน ทกัษะเขียน ของผูเริ่มเรยีนภาษาอังกฤษที่มีอายุตางกัน 
2.3 จัดสภาพแวดลอมทั้งบรรยากาศของหองเรียนและแบบเรียนที่ใชประกอบ 

การสอน 
2.4 ควรมกีารวิจยัเชิงทดลองโดยควบคุมวธิีสอนและกจิกรรมเหมือนกับในการสอน 

นักเรียนที่เริ่มเรียนตางวยักนั  
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