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5125401: สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
คาํสาํคญั: แบบฝึกการฟัง/ภาษาองักฤษเพือการสือสาร  

ชายุดา จนัทะปิดตา: การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการสือสาร 
สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบวัหลวงวิทยาคม จงัหวดับุรีรัมย์.  อาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: ดร.ภทัร์ธีรา เทียนเพิมพูล, ผศ.ดร.เสงียม โตรัตน์, ผศ.ดร.ธีรศกัดิ อุ่นอารมยเ์ลิศ.  157 
หนา้. 

การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์1)  เพือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะ
การฟังภาษาองักฤษเพือการสือสาร สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบวัหลวงวิทยาคม 
จงัหวดับุรีรัมย ์ 2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิในการฟังภาษาองักฤษเพือการสือสาร ก่อนและหลงั
การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการฟัง 3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึก
เสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการสือสาร กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ภาค
เรียนที 1  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบวัหลวงวิทยาคม ดว้ยการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 1 ห้องเรียน ได้
นกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 40 คน ทาํการทดลอง โดยให้นกัเรียนเรียนดว้ยแบบฝึกทีผูว้ิจยัสร้างขึน
จาํนวน 8 บทเรียน ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ 16 ชัวโมง เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพือการสือสาร  จํานวน  8 บท  2)
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิในการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัเรียนทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการสือสาร กระบวนการทดลองและ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 1) ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิในการฟังภาษาองักฤษก่อนใช้แบบฝึกเสริม
ทกัษะ 2) ทาํแบบฝึกเสริมทกัษะการฟัง 8 บทเรียน 3) ทาํแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมี
ต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 4) ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิในการฟังภาษาองักฤษ 
ซึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกันกับชุดแรก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลีย ค่าร้อยละ ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และแบบทดสอบที 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการฟังเพือการสือสารมีค่าเท่ากบั 
78.22/83.12 2) ผลสัมฤทธิในการฟังภาษาองักฤษเพือการสือสารของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการฟังอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 3) นกัเรียนมีความ
คิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการสือสารอยูใ่นระดบัดี 
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51254201: MAJOR: TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
KEY WORDS: ENGLISH LISTENING EXERCISES/ENGLISH FOR COMMUNICATION 

CHAYUDA CHANTAPIDTA: DEVELOPMENT OF SUPPLEMENTARY 
COMMUNICATIVE ENGLISH LISTENING EXERCISES FOR MATHAYOMSUKSA FOUR 
STUDENTS, BUALUANGWITTHAYAKHOM SCHOOL ,BURIRAM. THESIS ADVISORS: 
PATTEERA THIENPERMPOOL, Ph.D.  ASST.PROF.SA-NGIAM TORUT, Ph.D., AND 
ASST.PROF.THIRASAK  UNAROMLERT, Ph.D. 157 pp. 
 

The purposes of this research were to: 1)  construct and test the efficiency of 
English communicative listening exercises for Mathayomsuksa four students of 
Bualuangwitthayakhom  School, Buriram,  2) compare students' English listening achievement 
before and after using the communicative English listening exercises, and  3) study students' 
opinions toward the constructed exercises.               

The subjects consisted of 40 Mathayomsuksa Four students at 
Bualuangwitthayakhom School, Buriram, selected by simple random sampling. The 
instruments used for this experiment were: 1) eight communicative English listening exercises, 
2) an English listening achievement test, used as a pretest and posttest, and 3) a 
questionnaire used to survey the students' opinions on the English listening exercises.  

The experimental process and data collection were:  1) the subjects completed the 
40 item pretest listening achievement test before learning through the exercises,  2) the eight 
English communicative listening exercises were taught in 16 sessions, in four weeks of the 
first semester of academic year 2012, and 3) a listening achievement test and the 
questionnaire were administered. After all eight lessons had been used, the posttest was 
administered to measure the subjects’ listening achievement. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The findings revealed that 
1) The efficiency of the English communicative listening exercises was 

78.22/83.12 
2) The students’ listening achievement after using the eight exercises was 

significantly higher than before using the exercises at the .01 level. 
3)  The students’ opinions toward the eight listening exercises were positive. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งในการใหคําแนะนํา
ปรึกษาในแนวทางการศึกษาคนควา ตลอดจนการปรับปรุงแกไขงานวิจัย  ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและ
ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสง่ียม โตรัตน ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. ธีรศักด์ิ อุนอารมณเลิศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. บํารุง โตรัตน ประธานสอบวิทยานิพนธ 
อาจารย ดร.จงรักษ เล้ียงพานิชย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอ
การนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย Mr. Ryan L. Wiley และ Mr. Martyn Trefor Hughes ที่กรุณาให
คําแนะนํา ตรวจแกไขเคร่ืองมือ และบันทึกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อใชในการทดลอง 

ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะครูและนักเรียน ที่ใหความ
อนุเคราะห ใหความสะดวกในการทดลองและรวบรวมเก็บขอมูลเปนอยางดี  

ขอขอบพระคุณ อาจารยบํารุง กันรัมย อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  อาจารย 
จันทนา สุขสมบูรณ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สาขาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญที่ใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือและใหคําแนะนํา
กระบวนการทําวิจัยที่มีคุณคายิ่ง  

ขอบพระคุณทานอาจารยสุทธิพงษ ประดับวิทย นักสถิติและอาจารยประจําภาควิชา
สถิติประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที่ใหความอนุเคราะหการแปลผลและตรวจสอบคาสถิติ 

ขอขอบพระคุณเจาของผลงานวิจัย เจาของตําราและเอกสาร ที่ผูวิจัยไดนําขอมูลมาใช
ประกอบงานวิจัยทําใหงานวิจัยมีสาระท่ีสําคัญเปนประโยชนตอการศึกษา ขอขอบพระคุณบิดา  
มารดา ท่ีคอยใหกําลังใจ เอาใจใส ใหความสะดวก ตลอดถึงทุกทานที่ใหกําลังใจสนับสนุนงานวิจัย
มา ณ โอกาสนี้ 
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