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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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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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ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม คณะครูและนักเรียน ที่ใหความ
อนุเคราะห ใหความสะดวกในการทดลองและรวบรวมเก็บขอมูลเปนอยางดี  

ขอขอบพระคุณ อาจารยบํารุง กันรัมย อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  อาจารย 
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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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 บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนส่ิงจําเปนที่หลีกเล่ียงไมได 
เพราะภาษานอกจากจะเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาหาขอมูลแลว ยังเปนเครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสาร สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูคน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาตางประเทศท่ี
นิยมใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนภาษาสากลท่ีใชส่ือความหมายไปเกือบทั่วโลก ซ่ึง           
เยาวลักษณ อภิชาตวัลลภและคณะ (2549) กลาววา ยุคเทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคมที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหการเปล่ียนแปลงขอมูลขาวสาร การเขาถึงองคความรู การสรางความ
รวมมือระหวางกันและกัน จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อบุคคลมีความสามารถในการใช
ภาษาสากลหรือภาษาตางประเทศในการติดตอส่ือสารได 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีไดรับความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอมูลขาวสารจากนานาประเทศไดไหลเขาสูประเทศไทยอยางรวดเร็ว ทําใหภาษาอังกฤษทวี
ความสําคัญมากขึ้น ประกอบกับสังคมโลกสวนใหญ ใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสาร ดังน้ันจึง
เปนความจําเปนที่ประเทศไทยจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการส่ือสารดวย
ภาษา อั งกฤษ  เ พ่ื อพัฒนาตน เองและ สั งคมได อย า ง มีประ สิท ธิภ าพ  (กรมวิ ช าก า ร 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2555) กลาววา ประเทศไทยจะกาว
เขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2558 ซ่ึงหมายความวา ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะตองใช
ภาษาอังกฤษมากขึ้น เชนเดียวกันกับ มีชัย เอ่ียมจินดา (2548) ไดกลาวไววา ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีขาวสารในปจจุบัน ทําใหการติดตอส่ือสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ประเทศที่เปน
เจาของเทคโนโลยียอมมีอิทธิพลตอการเผยแพรขาวสารโดยผานภาษาของตนเอง การเรียนรูภาษา
ของเจาของขอมูลไมอาจหลีกเล่ียงได ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีตองเรียนรูภาษาของเจาของ
ขอมูล และหนึ่งในภาษาเหลาน้ัน คือ ภาษาอังกฤษ  อยางไรก็ตามการที่จะใชภาษาในการ
ติดตอส่ือสารใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัยทักษะการใชภาษา 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด 
การอาน และการเขียน ทักษะการฟงเปนทักษะที่ใชมากกวาทักษะอ่ืนๆ และเปนทักษะแรกท่ีใชใน
การติดตอส่ือสาร (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2535: 73) 
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การส่ือสารในชีวิตประจําวันจะใชเวลาไปกับการฟงมากถึงรอยละ 50 และใชการฟง
เปนทักษะทางภาษาท่ีใชมากท่ีสุดในการทํางานและที่บาน นักเรียนจํานวนมากตองการพัฒนาการ
ฟงเพื่อความเขาใจใหมีประสิทธิภาพ เพราะการฟงสําคัญมากตอความสําเร็จดานการเรียน ธุรกิจ
อาชีพ และความสัมพันธสวนตัว โกฮ (Goh, 2002: 1) สอดคลองกับ กาลวิน (Galvin, 1985: 14) การ
ฟงท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ทักษะเพ่ือความอยูรอด และมีผลตอคุณภาพการส่ือสารทุกๆ ดานท้ังในชีวติ
สวนตน ครอบครัว โรงเรียนและการงาน นั่นแสดงวา ในชีวิตประจําวันของบุคคลจะเกี่ยวของกับ
ทักษะการฟงมากที่สุด การพัฒนาทักษะการฟงจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับมวลมนุษย เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและสามารถส่ือสารสรางความสําเร็จแกตนและสังคมในโอกาสตอไป 

การฟงประกอบดวยทักษะยอยหลายทักษะ อาทิ ฟง เพื่อหาขอมูลเฉพาะ (Listening for 

specific information) ฟงเพื่อจับใจความสําคัญ (Listening for main idea) ฟงเพ่ือเขาใจรายละเอียด 
(Listening for detail) เดาความหมายจากบริบทและทํานายส่ิงท่ีจะเกิดตอไป (โซเฟย โลนนู จอรเจีย 
และพาฟลอส พาฟโลว แปลโดย จิราภรณ โกธรรม, 2550: 61) ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ 
ผูฟงตองมีความสามารถในการใชทักษะตางๆ ไดแก ทักษะการรับรู (Perceptive skills) เปน
ความสามารถในการจําแนกเสียงตางๆ และสามารถจดจําคําศัพทที่ฟงได ทักษะการวิเคราะห  
(Analysis skills) เปนความสามารถในการจําแนกหนวยทางไวยากรณและสามารถจําแนกหนวยทาง
ภาษาท่ีควรใชได และทักษะการสังเคราะห (Synthesis skills) เปนความสามารถในการเช่ือมโยง
ลักษณะทางภาษากับสวนอ่ืนๆ และสามารถนําความรูเดิมมาประกอบการฟง โรสท (Rost, 1991: 3-

4) ความสามารถในการฟงใหเขาใจเกิดจาก 4 องคประกอบ คือ ตัวขอมูลหรือขาวสาร  ตัวผูพูด ตัว
ผูฟง และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เชนเดียวกันกับ บราวนและยูล (Brown and Yule, 1983b, quoted 

in Nunan, 1995: 24) ไดกลาววา องคประกอบในการฟงภาษาพูด มี 4 องคประกอบ คือ ตัวผูพูด 
ไดแก มีผูพูดกี่คน ความเร็วในการพูด และลักษณะสําเนียง ตัวผูฟง ไดแก บทบาทของฟง ระดับการ
โตตอบ และความสนใจในสาระ เนื้อหา ไดแก ไวยากรณ คําศัพท โครงสราง ขอมูล และพื้นความรู
เดิม ส่ิงท่ีชวยเสริม ไดแก รูปภาพ แผนผัง หรือส่ิงอ่ืนๆ แตทุกองคประกอบจะอยูภายในกรอบของ 3 

ทักษะ ไดแก ทักษะการรับรู ทักษะการวิเคราะหและทักษะการสังเคราะห จึงจะทําใหการรับฟงและ
การส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันไดนําหลักการเรียนการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร (Commutative Approach) เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาสําหรับส่ือความหมาย การเรียน
การสอนจะเนนการใชภาษา (Language use) มากกวาการเรียนรูวิธีการใชภาษา (Language usage) 
โดยเนนใหผูเรียนสามารถนําหนาท่ีภาษา (Language functions) ไปใชในการส่ือความหมายใน
บริบทการส่ือสารแบบตางๆ (Context of communication) บํารุง โตรัตน (2543 : 162) การเรียนการ
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สอนจะมีการใชกิจกรรมการส่ือสารแบบตางๆ เพื่อใหนักเรียนสามารถส่ือความคิด ความรูสึก 
อารมณ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นผานส่ือที่เปนภาษาอังกฤษได  เชนเดียวกันกับ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  (2546: 31) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ได
เปล่ียนแปลงไปจากการใชกฎเกณฑ ไวยากรณ เปนการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร คือ การใชภาษาใน
สถานการณที่เปนจริง ผูเรียนจะตองส่ือความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ ผูสอนมีหนาที่สงเสริมใหผูเรียนมี 

การแสดงออกทางภาษา โดยใชสถานการณ เขาชวย ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการส่ือ
ความหมายใหเขาใจ ถูกตองเหมาะสม เปนที่ยอมรับของสังคม ไมใชยึดความถูกตองตามหลัก
ไวยากรณเพียงอยางเดียว ซ่ึงการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร มีหลักการ คือ 
สอนใหเกิดการเรียนรูและมีเจตคติที่ดี มีเน้ือหาที่ใชในชีวิตประจําวัน ใชกิจกรรมทางภาษาเปน
เครื่องมือในการฝก ยึดนักเรียนเปนสําคัญ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ตองเปนสถานท่ีที่เต็มไปดวย
ส่ิงแวดลอมทางภาษา นักเรียนมีโอกาสไดพูด อภิปราย และที่สําคัญ ตองสงเสริมใหนักเรียนอยากรู 
อยากเห็น ปลอดภัยที่จะถามและโตแยงได นั่นแสดงวา การสอนจะใชแนวการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร โดยเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อส่ือความหมาย โดยผูสอนมีหนาที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหลายๆ แบบมาผสมผสานกัน เนื้อหาเทาท่ีใชในชีวิตประจําวัน ยึดนักเรียนเปน
ศูนยกลาง เนนทักษะรวมมากกวาทักษะเด่ียว จึงจะสงผลใหการเรียนการสอนบรรลุผล  (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 34) 

จากการศึกษาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทย  ผลการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก (กาญจนา ปราบพลและประกาย 
โอภานนทอมตะ, 2543) และจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนและความ
ตองการภาษาตางประเทศในประเทศไทย พบวา ผูเรียนทุกระดับการศึกษาท่ีสํารวจ ตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ยังไมสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษไดโดยเฉพาะทักษะ
การฟงและการพูด ผูสอนทุกระดับมีความตระหนักวาทักษะการฟงและการพูดเปนเรื่องสําคัญใน
การเรียนการสอนและมีความตองการพัฒนาทักษะการฟงมากเปนอันดับแรก (ปราณี กุลละวนิชย, 
2549) 

ปญหาทักษะการฟงท่ีพบในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน ไดมีนักการศึกษากลาว
ไวหลายลักษณะดวยกัน โกฮ (Goh, 2002: 8) กลาวถึงปญหาการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียนไว 3 

ประการ คือ ปญหาดานการรับรู เชน ไมสามารถจําคําศัพทที่เรียนรูได ไมสนใจขอความตอไป
เพราะกําลังคิดถึงความหมาย ไมสามารถแบงกลุมคาํพูดได จับใจความสวนแรกไมได จดจอตอการ
ฟงมากไป หรือไมสามารถจดจอไดเลย ปญหาดานไวยากรณ ไดแก ลืมส่ิงท่ีไดฟงเร็วเกินไป ไม
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สามารถคิดจากคําหรือขอความที่ไดยินได ไมเขาใจสวนยอยๆ เพราะมีปญหาในตอนแรก ปญหา
ดานการนําไปใช ไดแก เขาใจคําแตไมเขาใจขอมูลขาวสารท่ีผูสงสารตองการ สับสนเกี่ยวกับ
ใจความสําคัญ เชนเดียวกันกับ ลันด สตีน (Lundsteen 1979, quoted in Rost, 1994 : 119) ปญหาการ
ฟงภาษาอังกฤษของผูเรียนมี 4 ลักษณะ คือ ความชัดเจนของการไดยิน การแยกแยะและการรับรู
ของแตละบุคคล ความตั้งใจและจดจอในส่ิงท่ีฟง และความเขาใจ  สวนอันเดอร วูด (Underwood, 

1989 : 16-20) ไดกลาวไววา ปญหาการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียนสามารถแบงไดดังนี้ การท่ีผูฟงไม
สามารถควบคุมความเร็วของผูพูดได การที่ไมสามารถฟงซํ้าได ผูฟงมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทจํากัด 
ผูฟงไมสามารถจําแนกสัญลักษณทางภาษาตางๆ ได ปญหาการตีความหมายและการไมสามารถจด
จออยูกับการฟง ปญหาการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียน แอนเดอรสัน และลินช (Anderson and 

Lynch, 1988 : 35-40) ไดแบงเปน 3 ประเภท คือ ปญหาดานความรูเดิม ปญหาดานภาษาและปญหา
ดานการฟง แสดงใหเห็นวาวา ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีมานาน โดยเฉพาะปญหาการ
ฟงภาษาอังกฤษของผูเรียน ซ่ึงเกิดขึ้นในหลายลักษณะทั้งผูสงสาร ผูรับสาร กระบวนการสงขอมูล
ขาวสาร และขาวสาร ท้ังหลายเหลานี้จะตองมีความสัมพันธกัน  

คนสวนใหญมักจะมองขามความสําคัญของการฟง ดังจะพบจากการเรียนการสอน
พื้นฐานในการส่ือสาร ไมวาจะเปนการอาน การเขียน การพูด ซ่ึงหลายคนคิดวาการฟงเปนเรื่องงาย 
ซ่ึงเปนความเขาใจผิดอยางยิ่ง เพราะการฟงท่ีแทจริงหมายถึง การใหความสนใจคําพูดอยางเต็มที่จน
เกิดความเขาใจ เมนเดลสัน (Mendelson, 1995: 123-133) การฟงไดรับความสนใจนอย มีการสอน
ภาษาตางประเทศท่ีไมดี คือ ส่ือการสอนฟงไมเหมาะสมกับการสอนฟงในชีวิตจริง เนื้อหาไม
เหมาะสม นาเบื่อ ไกลตัว การสอนฟงยังไมเปนที่ยอมรับ และครูผูสอนไมมีความมั่นใจในการสอน 
เชนเดียวกันกับ แมค คีติง (McKeating, 1992: 57-59) การสอนทักษะการฟงไมไดรับความสนใจ
เพราะ ผูเรียนคิดวาการฟงและการเขาใจเปนส่ิงท่ีงายมากกวาการพูดและการเขียน รวมทั้งแบบฝก
และบทสนทนาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของกับการฟงในชีวิตจริงมีนอย แสดงใหเห็นวา ปญหาการฟง
ภาษาอังกฤษของผูเรียนเกิดจากการขาดความสนใจทั้งผูเรียนและผูสอน ทําใหการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนลดนอยลง และสงผลใหการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ ลดนอยลงเชนเดียวกัน 

แนวทางการแกปญหาการฟง  คือการสรางแรงจูงใจในการเรียน การจัดกิจกรรมที่
นาสนใจตอผูเรียน และการใชส่ือที่หลากหลาย โกฮ (Goh, 2002 : 1) อันเดอรวูด (Underwood, 1989 

: 22) และรอสท (Rost, 1994: 119) วิธีการแกปญหาการฟง คือ ครูควรจูงใจและทาทายนักเรียนให
ฟงภาษาท่ีหลากหลายและมีความหมายเพ่ือการส่ือสาร ใหขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนตอ
นักเรียน ชวยสอนใหนักเรียนเขาใจทักษะและกลวิธีเกี่ยวกับการฟงท่ีผูเรียนจะตองใชเพื่อใหการ
เรียนประสบผลสําเร็จ พันธนีย วิหคโต (2546: 28) ส่ือที่มีประสิทธิภาพ จะทําใหนักเรียนสามารถ
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จดจําส่ิงท่ีเรียนไดดี มีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ สอดคลองกับ วิจิตรา     
การกลาง (2546 : 43) แนวทางของโรงเรียนและผูเกี่ยวของตองดําเนินการเกี่ยวกับการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารลําดับแรก คือ สงเสริมใหครูผูสอนสรางและพัฒนานวัตกรรมท่ีมุง
แกปญหาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลําดับถัดมา คือ ใชภูมิปญญา
ทองถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เชนเดียวกันกับ จุฑาทิพย  เจริญสินธุ 
(2541 : 2) และไพรินทร พวงจันทร (2542 : 4) การใชแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษจะทําให
ผูเรียนมีความสามารถทางดานการฟงดีขึ้น  

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงน้ัน ผูสอนตองจัดกิจกรรม
หลากหลายและตองใชส่ือการสอนหลายประเภทรวมกัน เพื่อกระตุนหรือเพิ่มพูนความสนใจของ
ผูเรียน ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนาสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมท่ีใช
ในการฝกทักษะการฟงการพูดจะเปนรูปแบบใดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเน้ือหาของบทเรียนซ่ึง
ควรสอดคลองกับกับการส่ือสารในสถานการณจริง และหากเปนไปไดควรเลือกเนื้อหาใหตรงกับ
ความสนใจและความสามารถของผูเรียน เพราะเปนการเสริมสรางแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการ
เรียน ซ่ึงจะนําไปสูผลสัมฤทธ์ิในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษในชีวิตจริง นั่นแสดงวา แนวทางการ
แกปญหาท่ีสําคัญ ไดเนนที่ครูผูสอนและการใชส่ือการสอน เปนหลัก อดิศา เบญจรัตนานนทและ
สุชาดา แกวประถม (2552: 175-179)  

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา การใชกิจกรรมและการใชส่ือการสอนหรือแบบฝกเสริม
ทักษะการฟง เปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนภาษาอังกฤษใหสูงขึ้นดวย  

จากผลการวิจัยการใชแบบฝกเสริมทักษะเพ่ือการส่ือสาร พบวา การสอนโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะการฟงทําใหทักษะการฟงของนักเรียนสูงขึ้นและนัก เรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอ
กิจกรรมการฟงและการใชแบบฝกเสริมทักษะ ฤทัยรัตน ปานจรินทร (2555) ศึกษาการพัฒนาแบบ
ฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
ถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงเพ่ือการ
ส่ือสารมีคาเทากับ 85.53 2) ความสามารถดานทักษะการฟงเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงเพื่อการส่ือสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
.05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับดีตอกิจกรรมการฟงและแบบฝกเสริมทักษะการฟงเพ่ือ
การส่ือสาร ซ่ึงสอดคลองกับ ชมนาท รุนใหม (2552) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง
และการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา พบวา 1) แบบฝกเสริมทักษะการฟงและการพูด 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 92.04/89.58 2) นักเรียนที่เรียนโดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝก
เสริมทักษะการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีคาเทากับ 0.81 ซ่ึงมากกวาสมมุติฐาน 
0.75 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร อยูในระดับพอใจมาก  

จากขอมูลขางตนผูวิจัยเห็นวา การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงเปนการพัฒนา
ความสามารถทางดานการฟงของผูเรียนและสรางความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการใชแบบฝกให
สูงขึ้น ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตัดสินใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการฟงในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ (อ 31202) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
เนื่องจากการสํารวจโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมไมมีครูชาวตางประเทศ อันเนื่องมาจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กรวมท้ังไม
มีงบประมาณจางครูชาวตางประเทศเพราะตองใชงบประมาณในดานอ่ืนๆ ทําใหนักเรียนไมมี
โอกาสส่ือสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ และจากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม พบวา นักเรียนตองการส่ือสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติไดมากกวา
การเรียนแบบทองจําไวยากรณ และจากการสํารวจผลคะแนนสอบ O-NET ปการศึกษา 2554 ที่ผาน
มาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา คะแนนเฉล่ียของกลุมสาระการเรียนรูภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มีคาเฉล่ีย 26.79 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.06 ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ซ่ึงใช
คาเฉล่ียอยูที่ 30.21 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.55 (สถาบันทดสอบทางการเรียนแหงชาติ, 2555)  

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร โดยมุงหวังวาแบบฝกเสริมทักษะการฟงจะชวยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม เกิดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  (อ 31202) เพิ่มสูงขึ้นและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน  และเปนผลดีตอผูเรียนในการ
เรียนรูกิจกรรมจากแบบฝกเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน และเปนแนวทางให
ผูวิจัยไดพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษในระดับช้ันตางๆ ตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย  
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2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย กอนและหลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการฟง 

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวง
วิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ที่มีตอกิจกรรมและแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 
ปญหาในการวิจัย 

1.  แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
หรือไม 

2.  ผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการ
ฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สูงกวากอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารหรือไม 

3.  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกจิกรรมและแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารที่ผูวิจัยสรางขึ้นในระดับใด 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 75/75  

2.  ผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร สูงขึ้นหลังจากการใชแบบฝก
เสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัว
หลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย  

3.  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกจิกรรมและแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารอยูในระดับดี 
 

ขอบเขตการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัว
หลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย  ที่เรียนภาษาอังกฤษ (อ 31202) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 150 คน 
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1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัว
หลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ที่เรียนภาษาอังกฤษ (อ 31202) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555  

ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย จํานวน 40 คน 
2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน คือ แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

2.2 ตัวแปรตาม  
2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวง
วิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ที่มีตอกิจกรรมและแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
 
ขอตกลงเบื้องตน 

1.  การกําหนดประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ไดกําหนดประสิทธิภาพแบบฝกไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 
ซ่ึงมีคาความคาดเคล่ือนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกที่รอยละ 2.5 – 5 

(ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 134-138)  
75 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกเสริมทักษะไดอยาง

ถูกตองของนักเรียนโดยเฉล่ีย 

75 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการฟงภาษาอังกฤษ หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะทักษะการฟงไดอยางถูกตองของนักเรียนโดย
เฉล่ีย 

2.  คะแนนท่ีไดจากการสอบ (Pre-test) เปนเคร่ืองช้ีบอกถึงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนแต
ละคน กอนใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

3.  คะแนนท่ีไดจากการสอบ (Post-test) เปนเครื่องชี้บอกถึงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
แตละคน หลังใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร หมายถึง กิจกรรมการฝก

ทักษะการฟงท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 8 unit โดยมีเนื้อหาสอดคลองกับหัวเรื่องสภายุโรป เรื่องที่ 1 คือ 
Myself (Personal information) เรื่องท่ี 2 คือ Education & Career (Job) เรื่องท่ี 3 คือ Travel เรื่องที่ 4 
คือ Places (Direction) เรื่องที่ 5 คือ Food and drinks เรื่องท่ี 6 คือ Free time (Routine/Leisure 
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activities) เรื่องที่ 7 คือ Selling & buying (Shopping) เรื่องที่ 8 คือ Health & Welfare (Health 

problems) มีจุดประสงคการฟงตรงกับหลักสูตรของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีกิจกรรมการ
ฟง 3 ขั้นตอนตามแนวของ อันเดอรวูด (Underwood 1989) คือ ขั้นกอนฟง (Pre- listening) ขั้นการ
ฟง (While- listening) และ ขั้นหลังการฟง (Post- listening) และแตละบทเรียนมีการวัดผลการฟง
เพ่ือความเขาใจ มีคาความสอดคลองเทากับ 0.95 

2.  ผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หมายถึง แบบทดสอบแบบชนิด 
4 ตัวเลือก (multiple choices) 40 ขอ ใชเวลาสอบ 1 ช่ัวโมง มีเนื้อหาและทักษะทางภาษาสอดคลอง
กับท่ีเรียนในแบบฝก มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.78 

3.  ประสิทธิภาพในการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  หมายถึง คะแนนวัด
ผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 
ที่ไดจากการทําแบบฝกการฟงภาษาอังกฤษ 8 บท และการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการฟง
ภาษาอังกฤษหลังเรียน (E1/E2) 

4.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร หมายถึง แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 
จังหวัดบุรีรัมย ท่ีเรียนภาษาอังกฤษ (อ 31202) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนแบบสอบถาม
มาตราสวน 5 ระดับของลิเคอรท ( Likert, 1986: 181) จํานวน 12 ขอ และประเมินคาความคิดเห็น
โดยใชเกณฑการประเมินของเบส (Best, 1986: 181-182) แบบสอบถามประกอบดวยดานรูปแบบ 
เนื้อหาและกิจกรรม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.83 

5.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัด
บุรีรัมย ท่ีเรียนภาษาอังกฤษ (อ 31202) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
 

ประโยชนที่จะไดรับ 
1.  ได เปนแนวทางใหครูผูสอนนําไปใชในการจัดกิจกรรมการสอนการฟง

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2.  ไดเปนแนวทางการออกแบบกิจกรรมเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษใหผูเรียน

สามารถเรียนรูดวยตนเอง 
3.  ไดเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปใชในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตอไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
         
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน 
- แบบฝก เส ริมทักษะการฟ ง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ป ที่  4  โ ร ง เ รี ยน บั ว หล ว ง
วิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 

ตัวแปรตาม 
- ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวง
วิ ท ย า ค ม  ที่ ไ ด จ า ก ก า ร ทํ า
แบบทดสอบการฟงภาษาอังกฤษ
กอน-หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษ (E1/E2) 

- ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวง
วิทยาคม  ที่ มีต อแบบฝกก ารฟ ง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในดาน
รูปแบบ เนื้อหาและกิจกรรม  
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ในคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดังนี้ 

1. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
1.2 การจัดหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
1.3 การจัดกิจกรรมตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

2. ทักษะการฟง 

2.1 ความหมายของทักษะการฟง 
2.2 จุดมุงหมายในการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 

2.3 ระดับขัน้ของทักษะการฟง 
2.4 ความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ 

2.5 การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2.6 กิจกรรมทกัษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

2.7 การทดสอบทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

2.8 องคประกอบของแบบทดสอบทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
3. การสรางแบบฝกเสริมทักษะ 

3.1 ความเปนมาและความหมายของแบบฝก 
3.2 หลักการและขั้นตอนในการสรางแบบฝก  

3.3 ประโยชนของแบบฝก 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

4.1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการฟง  
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4.1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

4.1.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร 

4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

การสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

1. ความเปนมาและความสําคัญของการสอนการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

การส่ือสารเปนพื้นฐานสําคัญในการติดตอของมนุษย เปนเครื่องมือที่สําคัญของ
กระบวนการทางสังคม และเคร่ืองมือที่นับวามีบทบาทในการส่ือสาร คือ ภาษา ภาษาเปนส่ือกลางท่ี
สรางความเขาใจใหสังคมโลกที่มีคุณคาย่ิง และเปนที่ยอมรับวา ภาษาอังกฤษ เปนภาษาสากลท่ี
สังคมโลกนําไปใชกันอยางแพรหลาย ในสมัยกอนแนวคิดการสอนภาษาท่ีไดรับความนิยม จะ
กําหนดสถานการณแบบฟง-พูด (Audio Lingual Approach) ตอมาปลายป ค.ศ. 1960 มีการ
เปล่ียนแปลงไปสูแนวคิดใหม  คือการสอนตามแนวการส่ือสาร (Communicative Language 

Teaching : CLT) (Richards & Rodgers, 1991 : 64-66) ซ่ึงการสอนตามแนวการส่ือสารนั้น ไดมี
นักการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวการสอนไว  กลาวคือ นอม ชอมสกี (Noam Chomsky) 

นักภาษาศาสตรชาวอเมริกันไดอธิบายวา การสอนโดยใชทฤษฎีโครงสรางของภาษาท่ีเปน
มาตรฐาน มีการอธิบายลักษณะของภาษาไดชัดเจน และกลาววาภาษามีลักษณะพิเศษมากกวา
โครงสรางของประโยคท่ีปรากฏ ขณะเดียวกันก็มี   นักภาษาศาสตรประยุกตชาวอังกฤษบางทาน 
เชน แคนดลิน (Candlin) และวิดโดสัน (Widdowson) มีความคิดเห็นที่ขัดแยงกับ ชอมสกี ในแงท่ีวา 
การสอนภาษาควรคํานึงถึงพ้ืนฐานความสามารถในการส่ือสารของผูเรียนมากกวาความสามารถ
เพียงแคโครงสรางของภาษา จึงไดกําหนดการสอนภาษาแบบเนนหนาท่ีและความสามารถในการ
ใชภาษาเพื่อการส่ือสาร เปนสําคัญ สวน ลิตเติลวูด (Littlewood 1984 อางถึงใน ปาริชาติ วัฒนกุล, 
2530 : 57) ไดแสดงความคิดเห็นวา แนวความคิดของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารมิไดปฏิเสธ
แนวความคิดของวิธีการเรียนการสอนแบบเนนโครงสราง เพียงแตขยายขอบเขตของวัตถุประสงค
ออกไปโดยเนนการที่ผูเรียนสามารถฝกฝนส่ิงท่ีตนเองไดรับ กับสถานการณที่ตองการส่ือสาร
โตตอบจริง ๆ นั่นแสดงวา การสอนภาษาไดมีการเปล่ียนแปลงจากการสอนแบบโครงสรางประโยค
เปนหลัก มาบูรณาการการใชภาษาเพื่อการส่ือสารมากขึ้น 

ในการบูรณาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นั้น จะตองทําความเขาใจใน
หนาที่ทางภาษาเพ่ือใหการใชภาษาเปนไปตามวัตถุประสงค ซ่ึง วิลคินส (Wilkins, 1976 อางถึงใน 
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เกศินี บูรณกิจ, 2534 : 14) ไดอธิบายความหมายของภาษาในเชิงส่ือสารวา เปนภาษาที่ผูเรียนเขาใจ
และแสดงความรูสึกได และอธิบายความหมายของการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไว 2  ประการ คือ 
การจัดประเภทตามความคดิความเขาใจ (Notional Categories) เชน ปริมาณ ความถ่ี ลําดับเหตุการณ 
และประเภทของหนาที่ของภาษาในเชิงส่ือสาร (Categories for Communicative Function) เชน การ
ปฏิเสธ การเสนอ การขอรอง และในป 1976 วิลคินส ไดเขียนหนังสือชื่อ Notional Syllabusesโดย
การปรับปรุงงานเขียนของตนเองซ่ึงเปนที่ยอมรับและนําไปสูการพัฒนาการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร 

การที่ผูเรียนจะสามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสารไดอยางเหมาะสมน้ัน ขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการใชภาษา ซ่ึงผูเรียนจะตองมีสมรรถวิสัยดังนี้ คือ สมรรถวิสัยในการใชระเบียบ
วิธีการของภาษา (Grammatical Competence) สมรรถวิสัยในการใชภาษาทางสังคม (Sociolinguistic 

Competence) สมรรถวิสัยในการใชความสัมพันธของเน้ือความ (Discourse Competence) และมี
สมรรถวิสัยในการใชกลวิธีในการส่ือสาร (Strategic Competence) ภาษาปราศจากความรูดาน
กฎเกณฑไวยากรณแลว ก็อาจจะทําใหความหมายของภาษาท่ีใชคลุมเครือไมเหมาะสม และไมตรง
กับสถานการณนั้นๆ ซ่ึงจุดหมายปลายทางของการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ คือ ให
ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตามสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับวัฒนธรรมเจาของภาษาและวัตถุประสงคในการใชภาษานั้นๆ  

จากความเปนมาและความสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารที่กลาว
มาขางตน พอสรุปไดวา การสอนภาษาไดมีการเปล่ียนแปลงจากการสอนแบบโครงสรางประโยค
เปนหลัก มาบูรณาการการใชภาษาเพื่อการส่ือสารมากขึ้น ซ่ึงผูใชภาษาจะตองเขาใจในหนาท่ีของ
ภาษา การใชภาษา เนื้อหา วิธีการส่ือสาร และฐานไวยากรณเพื่อใหการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารได
อยางเหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรมของภาษาและวัตถุประสงคของการใชภาษานั้นๆ 

2. การจัดการหลักสูตรการสอนการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร อยางถูกตองจําเปนตองมีการจัด
หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หรือการจัดเนื้อหาหลักสูตรแบบเนนหนาท่ีและการ
ส่ือความหมาย ซ่ึงการจัดหลักสูตรการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไดใหความสําคัญกับเนื้อหาตาม
แนวหนาที่ของภาษามากกวาเนื้อหาดานไวยากรณหรือสถานการณการเรียนที่เนนไวยากรณ  โดย
คํานึงถึงบริบทและโอกาสในการใชภาษาของผูเรียน ไดมีนักการศึกษาหลายทานท่ีใหแนวทางใน
การจัดหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สรุปไวดังนี้ 

วิลคินส จอหนสันและมอรโรว (Wilkin, Johnson and Morrow, 1981 อางถึงใน   

สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2535 : 37-38) ไดเสนอแนวทางในการจัดเน้ือหาหลักสูตรแบบเนนหนาท่ีของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 
 

 

ภาษาและการส่ือความหมาย  ดังน้ี 1) ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมายและไวยากรณ 
(Semantico-Grammatical Concepts) ประกอบไปดวยความคิดรวบยอด  ของภาษาพูดใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก ความถ่ี ระยะเวลา สถานท่ีและปริมาณ รวมถึงความสัมพันธทางดาน
ไวยากรณ เชน ถาหากใชคําท่ีแสดงความถ่ีก็ควรคํานึงถึงกาล (Tense) ดวย 2) หนาท่ีในการส่ือ
ความหมาย Communicative Function) ประกอบไปดวยหนาท่ีทางภาษาในรูปแบบตางๆ เชน การ
ทักทาย การเช้ือเชิญ การขอรอง เปนตน นอกจากนี้ยังกลาวถึง หลักสูตรแบบเนนหนาท่ีและการส่ือ
ความหมาย มีลักษณะสําคัญไดดังน้ี 1) เนนส่ิงท่ีผูพูดตองการจะส่ือสาร 2) มีการวิเคราะหความ
จําเปนของผูเรียนที่จะใชภาษาในการแสดงความคิดหรือส่ือความหมาย  3) เนนภาษาในแง
วัตถุประสงคในการใชภาษาหรือความตั้งใจของผูพูด 4) ไวยากรณเปนองคประกอบท่ีสําคัญ เพราะ
เปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหใชภาษาในการส่ือสารได และ5) ใหความสําคัญกับสถานการณ (Setting) 

ที่ใชภาษา 
วิลเลียมส (Williams, 1995 : 12) ไดกลาวถึงการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไวดังน้ี 

1) ใหความสําคัญกับการใชภาษาอยางแทจริงและเนนส่ือที่มีความหลากหลาย 2) ใหความสําคัญกับ
ภาระงานท่ีสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนักเรียนกับนักเรียนและครูกับนักเรียน 
โดยใชส่ือที่ผูเรียนสามารถเขาใจได 3) ใหความสําคัญกับความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการ
ส่ือสาร โดยเฉพาะในสถานการณที่คับขัน 4) ไมเนนรูปแบบของภาษา รวมไปถึง ไมมีการแกไข
ขอความที่นักเรียนใชผิดและสอนกฎเกณฑของภาษาเพียงเล็กนอย และ 5) ใหอิสระแกผูเรียนใน
การเลือกใชภาษาและเนื้อหาท่ีจะเรียน 

อาหเฮลลัล (Ahellal, 1990 : 37) ไดกลาวถึงแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารวาเปน
การสอนที่ขัดแยงกับแนวการสอนท่ีเนนโครงสราง ซ่ึงผูเรียนเรียนรูรูปแบบไวยากรณ แตไม
สามารถนําภาษาไปส่ือสารได แนวการสอนเพ่ือการส่ือสารเปนการสอนที่ใหความสําคัญกับสมรรถ
วิสัยในการใชภาษาไดตามสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคมนั้น ๆ  

เดวิททและคณะ (Devitt et al., 1994 : 43-44) ไดอธิบายวิธีการสอนเพื่อการส่ือสาร
ไววา เปนการสอนที่เรียกตามชื่อและขั้นตอนในการสอน เปาหมายของการเรียนรู ขอบขายของ
หลักสูตร การพัฒนาส่ือทางการเรียนเปนรูปแบบกิจกรรมการรวมมือกัน รวมไปถึงการวัด
ความกาวหนาของผูเรียน โดยเนนภาษาเพื่อการส่ือสาร วิธีการสอนแตกตางจากวิธีสอนแบบด้ังเดิม 
(Traditional approach) ซ่ึงเปนการสอนโดยแปลภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหน่ึง หรือการสอนที่เนน
การใหขอมูลทางภาษาแลวฝกพูดตาม และเนนโครงสรางทางไวยากรณของภาษาเปาหมาย วิธีสอน
เพื่อการส่ือสารน้ันเนนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนโดยจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรี ยนไดใช
ภาษาเปาหมายเพื่อการส่ือสารและจัดกิจกรรม “ผาน” การส่ือสาร เนนการเรียนรูที่เปนธรรมชาติ
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และยึดอยูกับความจริงที่วา การส่ือสารนั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของผูใชภาษาซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
นําไปใชประโยชนในการส่ือสารทางสังคม รูปแบบหลักสูตรเพื่อการส่ือสารน้ันพิจารณาจากอายุ
และบุคลิกภาพ พื้นฐานทางการศึกษาความรูและประสบการณเดิมเกี่ยวกับภาษาของผูเรียน จากน้ัน
จึงกําหนดรูปแบบภาษาเปาหมายตามความตองการของผูเรียน รวมไปถึงสมรรถวิสัยและ
วัตถุประสงคในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร วิธีสอนเพื่อการส่ือสารนั้นยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และ
จัดการเรียนการสอนตามหนาที่ของภาษาทางสังคมโดยเนนการส่ือสารทั่วๆ ไป เปนการใหผูเรียน
แลกเปล่ียนความรู ซ่ึงกันและกัน  ไมใชเปนการฝกรูปแบบความเขาใจดานไวยากรณและ
กระบวนการเรียนรูภาษาถือเปนส่ิงสําคัญในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร  ซ่ึงผูเรียนควรมี
ความสามารถ 3 ประการดังน้ี 1) สามารถนําเอาความรูเกี่ยวกับโลกมาใชได  โดยเอามาจากคลัง
สมองท่ีไดสะสมจากเหตุการณในชีวิตประจําวัน ซ่ึงความรูที่จะนําออกมาใชตองผานการกล่ันกรอง
อยางเหมาะสมและไมขัดแยงกับความรูทางโลก  2) สามารถนําความรูออกมาใชไดถูกตองตาม
รูปแบบความรูที่มีอยูจะบอกวาควรส่ือสารอยางไร จะใชขอความแบบไหนในสถานการณที่กําลัง
เผชิญอยู 3) สามารถพัฒนาการใชภาษาไดเหมาะสมกับระดับ เชน มีความรูดานไวยากรณและ
สามารถสรางประโยคคําถาม ตอบคําถามหรือใหขอเสนอแนะตางๆ ได 

จากที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวาการจัดหลักสูตรตามแนวการสอนเพ่ือการ
ส่ือสารน้ัน จะใหความสําคัญกับสถานการณในการใชภาษามากกวาการเนนโครงสรางไวยากรณ 
การจัดการเรียนการสอนจะเนนที่การมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน เชน ระหวางผูสอนกับผูเรียน 
ผูเรียนกับผูเรียน เนนการใหความรวมมือกันในการจัดกิจกรรมและเนนการเรียนรูที่เปนธรรมชาติ
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาเปาหมายในสถานการณการส่ือสาร ใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูเกี่ยวกับโลกมาใชไดอยางถูกตองและเหมาะสมในสถานการณที่กําลังเผชิญอยู 

3. การจัดกิจกรรมตามแนวการสอนการฟงภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

การเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารมุงใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถที่จะส่ือสารได ดังน้ันจึงจําเปนตองอาศัยกิจกรรมในหองเรียนเพื่อฝกใหผูเรียนใช
ภาษาในสถานการณที่คลายกับชีวิตจริง เพราะผูเรียนสามารถใชกิจกรรมน้ันแสดงออกทางภาษา
โดยการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในชั้นเรียน มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมตาม
แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ไวดังนี้ 

ฮารเมอร (Harmer, 1991 : 220) มีความเห็นวากระบวนการที่จะทําใหผูเรียนมี
ความรูความ สามารถในการส่ือสารไดอยางเหมาะสมจะตองอาศัยการจัดกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ 
และครูจะตองชี้แจงจุดมุงหมายในการทํากิจกรรม ใหผูเรียนทราบวาจะมีความรูความสามารถ
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ใดบางหลังจากทํากิจกรรมเหลานี้แลว การทํากิจกรรมหลากหลายจะชวยใหผูเรียนมีความสนใจใน
การทํากิจกรรม 

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 123, 159) ไดสรุปประเภทกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารไว คือ 1) กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการส่ือสารตามวัตถุประสงคและสถานการณของการใช
ภาษา ซ่ึงกิจกรรมตามวัตถุประสงคและสถานการณของการใชภาษานั้น เปนกิจกรรมท่ีมุงใหผูเรียน
ใชภาษาเปนส่ือในการทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยที่ครูผูสอนตองกําหนด
สถานการณใหผูเรียนเกิดความจาํเปนที่จะตองใชภาษา 2) กิจกรรมการใชภาษาเพื่อการส่ือสารที่เนน
การพัฒนาทักษะตางๆ เน่ืองจากจุดหมายหลักของการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้น เพื่อใหผูเรียน
สามารถใชภาษาในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม ขณะเดียวกันในการสอนภาษาจําเปนตองมุง
พัฒนาทักษะท้ังส่ีทักษะ คือ ทักษะฟง พูด  อานและเขียน ไมใชเนนเฉพาะทักษะใดทักษะหน่ึง
เทาน้ัน และในขณะที่ผูเรียนทํากิจกรรมนั้นครูผูสอนไมควรขัดจงัหวะผูเรียน ควรปลอยใหผูเรียนได
นําขอมูลมาใชอยางเสรี 

จอหนสัน (Johnson, 1981 : 163-172) เสนอหลักการจัดกิจกรรมเพื่อการส่ือสารไว 
5 ประการคือ 1) หลักการทําความเขาใจและถายทอดขอมูลนั้นใหอยูในรูปแบบอ่ืนได (The 

information transfer principle) คือ กิจกรรมท่ีผูเรียนตองทําความเขาใจขอมูลแลวถายทอดขอมูลให
อยูในรูปแบบอ่ืน เชน หลังจากฟงหรืออานขอมูลจากจดหมายที่กําหนดใหแลว ผูเรียนสามารถนํา
ขอมูลที่ไดมากรอกแบบฟอรม ตาราง กราฟหรือแผนภูมิได เปนตน  2) หลักการหาขอมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณ (The information gap principle) เปนหลักการถายทอดขอมูลของบุคคลท่ี 
1 ที่ทราบขอมูลไปยังบุคคลที่ 2 ที่ไมทราบขอมูล โดยผานการพูดและการเขียน หลักการนี้สามารถ
ชวยพัฒนาทักษะการพูดของผูเรียนได เนื่องจากผูเรียนคนท่ีสองไมทราบขอมูลที่คนแรกพูด แตตอง
พูดตอบทันทีเมื่อไดฟงผูเรียนคนท่ีหนึ่งพูด ซ่ึงจัดวาเปนการพัฒนาความคลองในการใชภาษาของ
ผูเรียนได 3) หลักการนําขอมูลมาเรียบเรียงใหสมบูรณ (The jigsaw principle) เปนหลักการท่ีผูเรียน
ทํากิจกรรมตางกัน โดยทําภาระงานบางสวนแลวนํามารวมกนัเพื่อใหไดภาระงานที่สมบูรณ เชน ให
ผูเรียน ก อานจดหมายสมัครงานฉบับที่ 1 แลวนําขอมูลที่ไดกรอกแบบฟอรมสมัครงานฉบับที่ 1 
สวนผูเรียน ข อานจดหมายสมัครงานฉบับที่ 2 แลวนําขอมูลมากรอกแบบฟอรมสมัครงานฉบับที่ 2 
จากน้ันผูเรียนท้ังสองแลกเปล่ียนใบสมัครงานกันแลวนําขอมูลที่ไดมาเขียนจดหมายสมัครงาน เปน
ตน 4) หลักการใหผูเรียนใชขอมูลที่ไดรับไปใชในกิจกรรมตอไป (The task Dependency principle) 

เปนหลักการท่ีผูเรียนตองทําภาระงานท่ีไดรับมอบหมายใหดีที่สุด  ซ่ึงผูเรียนตองพ่ึงพาอาศัยกัน
เพื่อที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตองแลวนําไปใชในกิจกรรมตอไปไดสําเร็จ  หลักการขอนี้จัดวาเปน
หลักการสําคัญของการสอนทักษะรับสารเพราะถาไมเขาใจขอมูลที่อาน/ฟงแลว  ผูเรียนจะไม
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สามารถทําภาระงานไดสําเร็จ และ 5) หลักการตรวจสอบวามีการถาย ทอดขอมูลอยางถูกตอง
หรือไม (The correction for content principle) เปนหลักการตรวจสอบวาผูเรียนสามารถถายทอด
ขอมูลถูกตองหรือไม ผูเรียนเขาใจขอมูลที่ไดรับหรือไม ซ่ึงการตรวจสอบน้ันกระทําไดโดยตัวผูทํา
กิจกรรมและผูรวมทํากิจกรรมนั้น ๆ ความสําเร็จของหลักการขอนี้ขึ้นอยูกับการที่ผูเรียนสามารถใช
ภาษาในการส่ือสารไดถูกตอง แตถาผูเรียนใชไวยากรณผิด  ครูควรแกไขในกรณีที่ชวยสราง
ประสิทธิภาพในการส่ือสารเทานั้น 

จากหลักการจัดกิจกรรมเพื่อการส่ือสารที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ครูผูสอน
สามารถท่ีจะนําหลักการใดหลักการหนึ่งไปใชในการจัดกิจกรรมการสอนทั้งทักษะการฟง การพูด 
การอานและการเขียน แตควรมีการสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะสัมพันธ คือ มีกิจกรรมท่ีตองอาศัย
ทักษะมากกวาหนึ่งทักษะและมีความสัมพันธกันระหวางทักษะตางๆ เพื่อที่จะใหผูเรียนไดมีโอกาส
ส่ือสารอยางแทจริงในช้ันเรียนและขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือ
การส่ือสารน้ัน และเพ่ือใหการจัดกิจกรรมเพื่อการส่ือสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียน
การสอนบรรลุวัตถุประสงค จึงเปนการสมควรยิ่งที่ครูผูสอนควรคํานึงถึงขอแนะนําบางประการท่ี
ไดพบหรือไดรับการเสนอแนะขางตน 

 

ทักษะการฟง 

1. ความหมายของการฟง 

ดังไดกลาวมาแลววาการติดตอส่ือสารใหมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองอาศัย
ทักษะการใชภาษา 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2535 : 

73) แตในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟงเปนทักษะท่ีใชมากกวาทักษะอ่ืนๆ และเปนทักษะแรกท่ีใช
ในการติดตอส่ือสาร ถาฟงไมรู เรื่องก็ไมสามารถพูดโตตอบได  ดังน้ันการทําความเขาใจถึง 
ความหมาย ของการฟงจึงเปนส่ิงจําเปน ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการฟงท่ี
นาสนใจ ไวดังนี้ 

ฮูเซน (Husen, 1994 : 3439) กลาววา การฟง หมายถึง กระบวนการของการรับรู
และตีความเสียงท่ีไดยินใหเปนส่ิงท่ีมีความหมายขึ้นในใจผูฟง  ดังท่ี เท็มเพอรลีและริเวอรส 
(Temperly and Rivers, 1978 : 63) กลาวไววา การฟงน้ันเปนกระบวนการรวมกันระหวางการรับรู 
(Perception) และความรูภาษา 

นิโคลัส (Nicholas, 1988 : 19) กลาววา การฟง หมายถึง กระบวนการภายในซ่ึงไม
สามารถสังเกตไดโดยตรง ท้ังไมมีผูใดจะสามารถบอกไดอยางแนนอนวาในขณะท่ีผูฟงฟงและทํา
ความเขาใจนั้น เกิดอะไรขึ้น หรือผูฟงนึกคิดอยางไรและในทางท่ีเกี่ยวของกับจิตวิทยา  นอกจากนี้   
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นิโคลัส ยังกลาววา “การฟงเปนกระบวนการท่ีมีความหมายท่ีผูฟงจะตองใชขอมูลที่เกี่ยวของกัน
โดยตลอดระหวางขอมูลของผูฟงกับขอมูลของผูพูด” เชนเดียวกับ 

ฟนอคเชียโร (Finocchiaro, 1989 : 95) กลาววา การฟง หมายถึง “การเขาใจในส่ิงท่ี
ไดยิน คือ การถอดความภาษาและตีความโดยผานกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ผูฟงจะตองมี
ความตั้งใจและมีความจําเกี่ยวกับส่ิงท่ีฟงได จึงจะเกิดความเขาใจในการฟง” 

รอสท (Rost, 1990 : 30) กลาววา การฟง หมายถึง ความสามารถในการตีความส่ิง
ที่ฟง โดยการพิจารณาจากตัวชี้แนะ (Cue) มากกวาท่ีจะเนนการจับคูเสียงกับความหมาย  ซ่ึง
สอดคลองกับชมิดท (Schmidt, 1990 : 131) กลาววา การฟง หมายถึง กระบวนการสรางความหมาย 
กระบวนการดังกลาวประกอบดวย การรับสารที่เปนภาษาพูด รวมถึงตีความสารนั้น ซ่ึงสารที่ไดรับ
ในการฟงน้ันบางครั้งอาจมีความหมายแตกตางจากตัวภาษาท่ีประกอบในคําพูด  

คุก (Cook, 1991 : 62) กลาววา การฟง หมายถึง ความสามารถในการตีความสารที่
ไดรับ การตีความมีลักษณะคลายกับการท่ีนักถอดรหัส (Cryptographer) ทําการถอดรหัสจากขอมูล
ที่ไดรับท้ังๆ ท่ีไมรูรหัสมากอน  

อันเดอรวูด (Underwood, 1993 : 1) กลาววา การฟง หมายถึง กิจกรรมท่ีผูฟงตอง
ใหความสนใจและความพยายาม เพื่อที่จะเขาใจและทราบความหมายของส่ิงท่ีฟง รวมทั้งความ
พยายามท่ีจะเขาใจความหมายตามวัตถุประสงคของผูพูดดวย 

วิดโดสัน (Widdowson, 1983 : 59-60) กลาววา การฟง หมายถึง ความสามารถท่ีจะ
เขาใจวาประโยคหน่ึงประโยคใดโดยเฉพาะนั้น สัมพันธกับประโยคอ่ืนๆ ที่พูดไปแลวอยางไรและ
เขาใจวาประโยคดังกลาวมีหนาที่อยางไรในการส่ือสาร ซ่ึงการฟงแบบน้ีผูฟงจะเลือกจําแตเฉพาะ
ขอความที่สัมพันธหรือตรงกับจุดประสงคในการฟงเทาน้ันและจะตัดหรือไมสนใจขอความท่ีไม
เกี่ยวของและไมตองการทิ้งไป 

แคทลีน (Kathleen, 1986 : 76) กลาววา การฟง หมายถึง ทักษะท่ีไดรับการพัฒนา
แลว โดยที่การฟงจะเกิดขึ้นเม่ือเกิดส่ิงกระตุนอยางกะทันหันที่สงไปยังสมองและไดรับการตีความ 
แลวเกิดความเขาใจ สวนการไดยิน (Hearing) เปนกระบวนการทางกายภาพ เม่ือคล่ืนเสียงไป
กระทบเยื่อแกวหูและสามารถเกิดการรับรูการส่ันสะเทือนหรือเสียงซ่ึงถือวาไดยินเสีย 

Hawatt and Dakin (1974 อางถึงใน Fan Yagang, 1993 : 16) กลาววา การฟง 
หมายถึง กระบวนการที่ผูฟงตองใชความสามารถในการเรียบเรียง ตีความเพื่อที่จะไดเขาใจวาส่ิงท่ีผู
พูดพูดมานั้นมีความหมายอยางไร การฟงตองสัมพันธกับความเขาใจสําเนียง หรือการออกเสียงของ
ผูพูด รวมถึงไวยากรณ คําศัพทและความเขาใจดานความหมาย  
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จากความหมายของการฟงดังกลาวขางตนนี้  พอสรุปไดวา  การฟง หมายถึง 
กระบวนการรับรูที่เกิดจากการไดฟง และตีความหมายโดยผานกระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ือง ซ่ึง
ผูฟงตองมีความสนใจและพิจารณาคัดสรรสาระท่ีไดฟง เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงตามสถานการณ
และวัตถุประสงคนั้นๆ 

2. จุดมุงหมายในการสอนฟงภาษาอังกฤษ 

เน่ืองจากการฟงเปนกระบวนรับรูและตีความหมายอยางตอเนื่อง จึงเปนทักษะ
หนึ่งที่มีความจําเปนตองอาศัยการเรียนรูถึงวิธีการใชทักษะการฟง วาจะฟงอยางไรถึงจะเปนไปตาม
วัตถุประสงค มีนักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึง ลักษณะของการฟง จุดมุงหมายของการฟง 
รวมถึงแหลงขอมูลการฟง ที่นาสนใจไวดังนี้ 

แกลวิน (Galvin, 1985 อางถึงใน Mary Underwood, 1989 : 4) กลาวถึงจุดประสงค
ในการฟงวามี 5 ประการ คือ 1) ฟงเพ่ือมีสวนรวมในสังคมท่ีมีแบบแผน 2) ฟงเพ่ือแลกเปล่ียน
ขอมูล-ขาวสาร 3) ฟงเพ่ือไดรวมแสดงความรูสึก 4) ฟงเพ่ือใชสิทธิของตน และ 5) ฟงเพ่ือความ
บันเทิง 

ฮารเมอร (Harmer, 1991 : 215) กลาวถึงจุดมุงหมายในการฟง มีดังนี้ 1) เพื่อยืนยัน
ความคาดหมายท่ีผูฟงตั้งไวกอนการฟง 2) เพื่อคัดเลือกรายละเอียดเฉพาะท่ีตนสนใจและตองการฟง 
เพราะการฟงน้ันผูฟงไมจําเปนตองเก็บรายละเอียดของขอมูลที่ไดฟงท้ังหมด หากแตสามารถเลือก
ฟงเฉพาะขอความสวนที่สําคัญ ๆ เทาน้ัน 3) เพื่อมีสวนรวมในการส่ือสาร เพราะทักษะการฟงเปน
ทักษะที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กลาวคือ ฟงเพ่ือจะไดนําขอมูลที่ฟงมาประกอบการโตตอบหรือ
ส่ือสารกันระหวางผูพูดและผูฟง 4) เพื่อเก็บขอมูลทั่วๆ ไป เชน การฟงขาว โฆษณา เพื่อเก็บขอมูล
ไวใชประโยชนในโอกาสอ่ืน ๆ ตอไป  5) เพื่อเก็บรายละเอียดของขอมูลที่ฟง หลังจากท่ีผูฟง
สามารถท่ีจะเขาใจขอมูลที่ฟงและส่ือสารกับผูพูดไดแลว ผูฟงควรเขาใจถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากขอมูลที่ฟง คือ โครงสรางประโยคและรายละเอียดเกี่ยวกับการใชภาษาดานตาง ๆ ได
อีกดวย นอกจากนี้ ฮารเมอร (Harmer, 1991 : 182) ยังอธิบายวาการฟงน้ันเกิดจากจุดมุงหมาย 2 
ประการ คือ ฟงเพราะเกิดความสนใจ และ ฟงเพื่อตองการประโยชนจากส่ิงท่ีไดฟง 

แคทลีน (Kathleen, 1988 : 77) กลาวถึงจุดมุงหมายในการฟงไว ดังน้ี 1) เพื่อใช
เปนแนวทางในการรับรูขอมูล เนื่องจากผูเรียนตองมีการเรียนรูความเปนไปของโลก ซ่ึงการเรียนรู
ตาง ๆ นั้นอาจไดจากการฟงขาวสาร จากวิทยุ โทรทัศน ฟงจากผูเชี่ยวชาญหรือฟงจากผูที่ทํางาน
รวมกัน และจากการที่ไดฟงขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ นั้น ผูเรียนสามารถนําสาระท่ีไดฟงไป
ใชในการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจวาขอมูลนั้นถูกตองหรือไม 2) เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจ เพราะในปจจุบันการทําธุรกิจสวนใหญมักมีการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลโดยใช
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โทรศัพท ซ่ึงตองใชทักษะการฟง 3) เพื่อใชขอมูลที่ไดรับโตตอบบุคคลท่ีกําลังส่ือสารดวย ดังนั้น จึง
ควรฟงอยางระมัดระวังเพ่ือจะไดตีความขอมูลที่ไดรับฟงไดอยางถูกตอง และ 4) เพ่ือความ
เพลิดเพลิน เชน การฟงดนตรีจากวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง ซ่ึงนอกจากไดรับความเพลิดเพลินแลวยัง
ทําใหผูฟงสามารถติดตามเคาโครงเรื่องจากภาพยนตรและละครทีวีไดอีกดวย 

วิลลิส (Willis อางถึงในวีณา จันทนาโกเมษ, 2530 : 104) กลาววา ผูฟงตองการฟง
เพ่ือใหไดส่ิงหนึ่งส่ิงใดตอไปนี้ 1) ขอมูลกวาง ๆ หรือสาระสําคัญ 2) ขอมูลเฉพาะบางประการ 3) 
ทัศนคติและความคิดเห็นของบุคคล 4) ลําดับเหตุการณ 5) คําศัพท เชน คําท่ีแสดงเสียงและการ
เคล่ือนไหว 6) โครงสราง ซ่ึงรวมถึงการใชและความหมาย 7) การใชภาษาเพ่ือแสดงจุดประสงค
ตางๆ ความสนใจในวัฒนธรรม 

จากจุดมุงหมายในการสอนฟงภาษาอังกฤษท่ีกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา 
จุดมุงหมายของการฟงท่ีสําคัญ เพื่อ การหาขอมูลในการแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกัน อันเปน
ประโยชนตอตนเองและงานอาชีพ การฟงเปนการสรางการมีสวนรวมในสังคมเพื่อสรางความเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน เพื่อการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค 

ปจจุบันแหลงขอมูลขาวสารของการฟงมีมากมาย อันเปนเหตุใหการฟงเปนไป
ทางบวกและทางลบ ผูฟงจึงตองใชวิจารณญาณในการฟง และเลือกแหลงการฟงใหเหมาะสมกับ
สถานการณและวัตถุประสงคของการฟง มีนักการศึกษาไดกลาวถึงแหลงขอมูลขาวสารของการฟง 
ไวดังนี้  

ริกสัน (Rixon, 1986 : 1-3) ไดสรุปแหลงท่ีมาของขาวสารหรือขอมูลไวดังตอไปนี้ 
1) ฟงการประกาศตางๆ เชน คําประกาศตามสถานีรถ สนามบิน เปนตน 2) ฟงวิทย ุ3) การไดมีสวน
รวมในการสนทนาท่ีมีบุคคลเพียงสองคน 4) การฟงขณะชมภาพยนตร ละครในโทรทัศน 5) การฟง
ที่เกิดจากการไดมีสวนรวมในการประชุม สัมมนาหรือการอภิปราย 6) การฟงขณะที่กําลังเรียนใน
แตละบทเรียน 7) การฟงคําบรรยายในช้ันเรียน 8) การแอบฟงผูอ่ืนสนทนา และ 9) การฟงท่ีเกิดจาก
การไดมีสวนรวมในการสนทนาทางโทรศัพท  

จากท่ีกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา จะเห็นไดวาการท่ีบุคคลจะไดรับฟงน้ัน ไม
จําเปนตองฟงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเพียงอยางเดียว  แตอาจจะฟงไดจากแหลงขอมูล
อ่ืนๆ ท่ีสรางขึ้นและสงตอไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ไดเชนกัน ขณะเดียวกันการท่ีบุคคลตางๆ จะไดรับฟง
ขอมูลขาวสารน้ัน บุคคลแตละบุคคลยอมมีจุดมุงหมายในการฟงไปตามความสนใจของแตละบคุคล 
โดยสวนใหญแลวผูฟงมักมีความตองการหรือจุดประสงคในการที่จะฟงคลายคลึงกัน  

3. ระดับขั้นของการฟง 
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ดังไดกลาวมาแลววา จุดมุงหมายของการฟงท่ี สําคัญ คือการหาขอมูลในการ
แลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกัน อันเปนประโยชนตอตนเองและงานอาชีพ การท่ีบุคคลจะรับฟงน้ัน 
ไมจําเปนตองฟงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงอยางเดียว  แตอาจจะฟงไดจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ที่
สรางขึ้นและสงตอไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ไดเชนกัน ขณะเดียวกันการฟงของแตละบุคคลจะแตกตางกัน
ไปในระดับความสามารถในการฟง ซ่ึงเปนการแสดงออกและวัดไดจากพฤติกรรมความเขาใจ ซ่ึงมี
นักการศึกษาหลายทาน ไดจําแนกระดับขั้นในการฟงไวดังนี้ 

แมคคีย (Mackey, 1974 : 261-262) ไดจําแนกพฤติกรรมการฟงไว 2 ระดับ คือ 1) 
ระดับการระลึกได (Recognition level) ผูฟงสามารถแยกแยะเสียงที่ไดยิน เสียงเนนหนักในคํา 
(Stress) และระดับเสียงสูงต่ําในประโยค (Intonation) 2) ระดับความเขาใจ (Comprehension level) 

ผูฟงตองมีทักษะสูงพอที่จะส่ือความหมายไดทันทีและสามารถเขาใจความหมายของทุกสวนใน
ขอความหนึ่ง ๆ  

ริเวอรส (Rivers, 1976 : 140) ไดจําแนกระดับของทักษะการฟงไวใกลเคียงกับ
แมคคีย โดยจําแนกเปน 2 ระดับเชนเดียวกัน คือ 1) ระดับการระลึกได (Recognition) ประกอบดวย 
การบงช้ีคําหรือวลีที่แสดงถึงความเกี่ยวพันกันของโครงสราง ลําดับเหตุการณ ถอยคําท่ีเปนเหตุเปน
ผล และกลุมคําที่ซํ้าซอนกัน (Redundant) สําหรับนักเรียนที่ไมคุนเคยกับการฟงภาษาตางประเทศ 
จะสามารถฟงเขาใจไดก็ตอเมื่อสามารถจําความหมายของคําตาง ๆ ที่เรียนมาโดยอัตโนมัติ  แลวจึง
จะสามารถคาดเดาส่ิงท่ีจะไดยินเปนลําดับตอไป 2) ระดับการเลือก (Selection) ในการติดตอส่ือสาร
ผูฟงจะเลือกสวนที่แสดงใหเห็นถึงจุดประสงคของผูพูด  หรือสวนท่ีตรงหรือสอดคลองกับ
จุดประสงคของผูฟง โดยตอนแรกอาจจะฟงจากขอความส้ันๆ การที่จะหาขอความไดตรงตามที่
ตองการและตรงกับความเปนจริง  ผูฟงจะตองมีความสามารถที่จะจดจําขอความไดทันทวงที
เพ่ือที่จะนําไปเชื่อมโยงกับความอ่ืน ๆ ซ่ึงในการฟงระดับนี้ผูเรียนจะตองไดรับการฝกฝนในการ
เลือกสวนที่ตองการจากขอความที่พูดโดยเจาของภาษาและมีความยาวพอสมควร 

ทิวโทโล (Tutolo, 1977 : 262-263) ไดจําแนกระดับขั้นของการฟงเปน 3 ระดับ คือ 
1) ระดับไดยิน (Acuity of hearing) คือ ระดับท่ีผูฟงไดยินเสียงและสามารถบอกวาเสียงท่ีไดยินเปน
เสียงอะไร เชน ดัง เบา ทุมหรือแหลม 2) ระดับจําแนก (Discrimination) คือ ระดับที่ผูฟงสามารถ
จําแนกเสียงท่ีไดยินไดวามี เสียงเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  3) ระดับความเข าใจ 
(Comprehension) แบงเปน 3 ขั้น คือ ขั้นความเขาใจตามตัวอักษรท่ีปรากฏในบทฟงตรงๆ (Literal 

Comprehension) เปนขั้นที่ผูฟงสามารถพูดเกี่ยวกับส่ิงท่ีฟงได โดยการพูดซํ้า (Repeat) ขอความที่ได
ยิน มุงเนนใหผูฟงไดความคิดและขอมูลซ่ึงปรากฏอยูอยางชัดเจนในขอความ ขั้นตีความ 
(Interpretation) เมื่อผูฟงฟงขอความหรือประโยคแลวสามารถตีความขอความหรือประโยคน้ันได 
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โดยการใชการสรุปอางอิง  ขยายและทํานายส่ิงซ่ึงจะเกิดตามมา  และ ขั้นวิเคราะห (Critical 

listening) เปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของความสามารถในการฟงเพ่ือความเขาใจ โดยผูฟงสามารถ
ประเมินหรือตัดสินตีความส่ิงท่ีฟงได โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมของตน 

วาเล็ตและดิสิค (Valette and Disick, 1972 : 141-142) ไดจําแนกพฤติกรรม
ความสามารถในการฟงภาษาตางประเทศไว 5 ระดับ คือ 1) ระดับทักษะกลไก (Mechanical skills) 

เปนพฤติกรรมภายในอยูในระดับการเรียนรู เปนระดับท่ีผูฟงสามารถสังเกตความแตกตางของภาษา
เกี่ยวกับการเนน (Stress) และระดับเสียงขึ้นลง (Intonation) ของขอความ สามารถแยกแยะความ
แตกตางระหวางภาษาแมกับภาษาตางประเทศท่ีไดยินโดยไมจําเปนตองเขาใจความหมาย 2) ระดับ
ความรู (Knowledge) เปนระดับที่ผูฟงเขาใจความหมายของคําหรือประโยคท่ีเคยไดยินมาแลว  
เขาใจความหมายของขอความส้ัน ๆ สามารถปฏิบัติตามคําส่ังท่ีคุนเคย  สามารถจับคูประโยคหรือ
คําพูดที่ไดยินกับรูปภาพได และสามารถเลือกประโยคในภาษาท่ีหนึ่งท่ีมีความเหมือนประโยคใน
ภาษาตางประเทศได 3) ระดับถายโอน (Transfer) เปนระดับท่ีผูฟงสามารถเขาใจประโยคท่ีแตงขึ้น
ใหม โดยใชศัพทและไวยากรณที่เรียนมาแลว สามารถตอบคําถามไดวาถูกหรือผิด สามารถเลือก
คําตอบหรือขอความที่เหมาะสมเพื่อตอบคําถามหรือขอความในประโยคได  และสามารถฟง
ขอความหลาย ๆ ประโยคหรือบทความส้ันๆ ได 4) ระดับส่ือสาร (Communication) เปนระดับที่
ผูฟงสามารถเขาใจคําส่ัง คําแนะนําและคําอธิบายที่เปนภาษาตางประเทศและเขาใจ  ความหมาย
โดยทั่วไปของขอความที่มีคําศัพทใหม โดยการคาดหมายจากพ้ืนความรูเดิม พฤติกรรมขั้นสูงสุดใน
ระดับนี้ คือ ผูฟงสามารถเขาใจคําพูดของเจาของภาษาในบทละคร บทภาพยนตร รายการวิทยุหรือ
รายการโทรทัศนได และ 5) ระดับวิเคราะหวิจารณ (Criticism) เปนระดับที่ผูฟงสามารถวิเคราะห
มาตรฐานของภาษาท่ีไดยินไดวาเปนภาษาช้ันใด ภาษาน้ันใชในถ่ินใด สามารถเขาใจความแตกตาง
ของความหมายของคําพูดท่ีไดยินจากระดับเสียงสูง -ต่ํา เสียงเนนหนักของคําพูดท่ีไดยินและ
สามารถเขาใจอารมณและน้ําเสียงของผูพูดได 

จากระดับของการฟงท่ีกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา ระดับของการฟง เริ่มต้ังแต 
การแยกแยะเสียงท่ีไดยิน เขาใจความหมาย ตีความหมายและวิเคราะหความหมาย โดยอาศัยความรู
และประสบการณ และสุดทายสามารถถายทอดความรูทั้งหลายท้ังมวลซ่ึงกันและกันได  ดังน้ันใน
การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ครูผูสอนควรคํานึงถึงระดับตางๆ ของการฟง
สําหรับผู เรียน  การที่ผูฟงจะเขาใจในส่ิงตางๆ ที่ไดรับฟ ง ตองมีความสามารถในการฟง
ระดับพื้นฐานกอน โดยเฉพาะการฟงแลวสามารถทําความเขาใจในส่ิงท่ีไดรับฟง เพ่ือจะนําไป
วิเคราะหในขั้นที่สูงขึ้นตอไป  

4. ความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ 
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ความสามารถในการฟงเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษ  หมายถึง การท่ีผู เรียน
ภาษาอังกฤษมีความเขาใจในคําพูด ขอความ สามารถสรุปใจความของเร่ืองที่ฟงตลอดจนสามารถ
ระบุวัตถุประสงคของการพูด โดยใชความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความเขาใจสถานการณ
ในการฟง รวมถึงการใชกลวิธีตาง ๆ เพื่อเขาใจส่ิงท่ีฟงไดอยางถูกตอง  ซ่ึงไดมีนักการศึกษาหลาย
ทานไดกลาวถึงความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ พอจะสรุปแนวคิด ไดดังนี้ 

ริชารด (Richards, 1991 : 50-51) ไดกลาวถึงความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ
วา การส่ือสารมีท้ังการใหและการรับขอมูล และการมีปฏิสัมพันธตามมารยาททางสังคมเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในการฟง ความสามารถในการฟงเริ่มจากการท่ีผูฟงสามารถพิจารณาหนวยยอยของสาร
และสามารถนําความรูดานภาษาและประสบการณมาใช  ในการใชหนวยยอยของภาษาพูดน้ัน ริ
ชารด กลาววา ผูฟงควรมีความสามารถในการฟงหนวยยอยดังนี้ 1) การฟงอยางคราว  ๆ  เพื่อจับ
คําศัพทที่รูความหมาย 2) การแบงกระแสเสียงท่ีตอเนื่องกันออกมาเปนคําๆ ได เชน ฟงออกไดวา
เสียงท่ีตอเนื่องกันวา “abookofmine” ประกอบดวย 4 คํา คือ a book of mine 3) การใชตัวชี้แนะทาง
เสียงเพื่อหาจุดเนนของสาร 4) การใชตัวชี้แนะทางไวยากรณเพื่อเรียบเรียงเสียงออกเปนหนวยของ
สารท่ีไดความหมาย เชน ระบุไดขอความวา “the book which I lent you” แยกเปน [the book] และ 
[which I lent you] ไมใชแยกเปน [the book which] กับ [I lent you] นอกจากนี้ ริชารดส ยังกลาววา 
ผูฟงควรมีความสามารถในการฟงโดยใชความรูและประสบการณมาชวยใหเกิดความเขาใจ ดังนี้ 1) 
ความสามารถท่ีจะกําหนดไดวา สารท่ีรับเปนสวนหนึ่งของเหตุการณใด เชน เปนการเลานิทาน การ
พูดตลก การพูดเลน การสวดมนต เปนตน 2) ความสามารถในการจําแนกประเภทสถานท่ี บุคคล
หรือส่ิงของท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีฟง  3) ความสามารถในการระบุถึงสาเหตุและผลลัพธของเร่ืองที่
ฟง 4) ความสามารถในการคาดหมายเหตุการณที่จะเกิดขึ้น 5) ความ สามารถในการตีความหัวเรื่อง 

6) ความสามารถในการตีความเกี่ยวกับลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหลัง  7) ความสามารถในการ
ตีความถึงรายละเอียดหรือขอมูลที่ขาดหายไป 

รอสท (Rost, 1991 : 3-4) ไดกลาวถึงความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษวา ผูฟง
ตองมีความสามารถในการใชทักษะตาง ๆ ดังน้ี  1) ทักษะการรับรู (Perceptive skills) คือ 
ความสามารถในการจําแนกเสียงตางๆ ได  และสามารถจดจําคําท่ีฟงได 2) ทักษะการวิเคราะห 
(Analysis skills) คือ ความสามารถในการจําแนกหนวยทางไวยากรณได และสามารถจําแนกหนวย
ทางภาษาที่ควรนําไปใชได 3) ทักษะการสังเคราะห (Synthesis skills) คือ ความสามารถในการ
เชื่อมโยงตัวชี้แนะดานภาษากับสวนอ่ืน ๆ ได และสามารถนําความรูเดิมมาใชประกอบเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในการฟงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงทักษะท้ัง 3 ที่กลาวมาน้ีมีความสัมพันธกัน โดยแตละ
ทักษะมีผลตอความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษดังที่รอสท ไดแสดงแผนภูมิดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 1 ทักษะที่ใชในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของรอสท 
ที่มา: Micheal Rost, Listening in Action (London: Prentice – Hall Ltd., 1991), 30. 

 

แฮรริส (Harris, 1974 : 32-40) ไดจําแนกความสามารถในการฟงภาษาตางประเทศ
ออกเปน  2 ระดับ รวมท้ังใหตัวอยางลักษณะของความสามารถในระดับตาง  ๆ  ดังน้ี  1) 
ความสามารถในการจําแนกเสียง ประกอบดวย ความสามารถในการจําแนกเสียงคําโดด ๆ โดย
สามารถจําแนกเสียงไดวาเหมือนหรือตางกันอยางไร หรือคําใดออกเสียงตางไปจากคําอ่ืน ๆ ที่ได
ยินอยางไร ความสามารถในการจําแนกเสียงคําท่ีมีอยูในขอความ โดยสามารถจําแนกไดวาคําใดท่ี
ไดยินในประโยคหรือขอความน้ันตรงกับรูปภาพใดหรือประโยคใด  ความสามารถในการเขาใจ
ขอความท่ีไดยิน ประกอบดวย ความสามารถในการปฏิบัติตามประโยคคําส่ังท่ีใหฟงปฏิบัติตาม 

ความสามารถในการเลือกคําตอบใหตรงกับท่ีไดยิน ความสามารถในการเขาใจเร่ืองราวท่ีไดฟงจาก
บทสนทนา และความสามารถในการเขาใจเรื่องราวท่ัวไปที่จําลองสถานการณในชีวิตประจําวัน  
โดยที่ผูฟงสามารถจดจําสาระสําคัญตางๆ ได 

ปเตอรสัน (Peterson, 1991 : 112) มีขอคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการฟง
ภาษาตาง ประเทศวา ความสามารถในการฟงตองประกอบดวยความคิดเห็นท่ีดีตอการฟง  ความ
อดทนท่ีจะทนฟงแมจะมีปญหา (Tolerate uncertainty) การรูจักคาดเดาขอมูล การรูจักใชความรู
ทั่วไปและการมีทักษะการวิเคราะห 

บราวนและยูล (Brown and Yule, 1988 : 58) ไดกลาวถึงความเขาใจในการฟง
ภาษาตาง ประเทศวา ผูฟงตองใชความรูทางดานตัวภาษาและความเขาใจในบริบทเพื่อตีความส่ิงท่ี
ไดฟงและในขณะท่ีฟงจะมีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดฟงมากอนกับขอความท่ีกําลังจะตามมาเขาดวยกัน 
การใชความรูดานตัวภาษา บริบทในการฟงและการเช่ือมโยงความดังกลาว นอกจากน้ีจะทําใหผูฟง

ทักษะการรับรู 
(Perceptive skills) 

- การแยกเสียง 

- การจดจาํคํา 

ทักษะการวิเคราะห 
(Analysis skills) 

- การจําแนกหนวย
ไวยากรณ 

ทักษะการสังเคราะห 
(Synthesis skills) 

- การเช่ือมโยงลักษณะ  ภาษา  การ
พิจารณาบริบท การใชความรูเดิม 

ความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจ 
ภาษาอังกฤษ 
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เกิดความเขาใจส่ิงท่ีผูพูดพูดออกมาแลว ยังชวยใหผูฟงสามารถคาดเดาในส่ิงท่ีผูพูดตั้งใจจะกลาวอีก
ดวย 

จากแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับความสามารถในการฟงเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษท่ี
กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา การที่ผูเรียนจะมีความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ
ไดนั้น ผูเรียนจะตองมีทักษะการรับรู คือ สามารถจําแนกเสียง มีทักษะการวิเคราะห คือ การจําแนก 
คําหรือขอความที่ไดฟง และทักษะ การสังเคราะห คือ มีความรูเกี่ยวกับตัวภาษาและสามารถนํา
ความรูดานภาษาและดานบริบทมาชวยตีความคําพูดท่ีไดฟง  ดังน้ันครูผูสอนจึงตองตระหนักถึง
ความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษใหเกิดขึ้นตามลําดับของทักษะดังกลาว จึงจะ
ทําใหผูเรียนไดเปนหลักในการเรียนรูทักษะของการฟงในสาระและสถานการณตางๆ 

5. การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษในแนวเพื่อการส่ือสาร 

ในการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษน้ัน ผูสอนจําเปนตองตั้งจุดประสงคการ
สอนไวเปนอันดับแรก หลังจากนั้นจึงกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับจุดประสงค เพื่อฝกหัดให
ผูเรียนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว อันเดอรวูด (Underwoods, 1989 : 30) ไดเสนอการแกไขปญหาการ
ฟงวาผูเรียนควรไดมีโอกาสรูวาตนจะไดฟงอะไรและตองเตรียมขอมูลใดบางในการฟง  มิฉะน้ัน
แลวจะเปนความไมยุติธรรมสําหรับผูเรียนในการที่จะไดรับฟงเนื้อหรือทดสอบการฟงทันที โดยที่
ไมมีความรูพื้นฐานในเร่ืองท่ีจะฟง นอกจากนี้ ริกสัน (Rixon, 1986 : 63-73) ไดเสนอขั้นตอนในการ
สอนทักษะการฟงไว 3 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นกอนการฟง (Pre-listening stage) เปนขั้นเตรียมใหผูเรียนมีความตองการ
หรือมีความพรอมที่จะฟง โดยการกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจใครรูในเน้ือหาและเกิดความ
กระตือ  รือรนท่ีจะฟง ครูควรใชกิจกรรมท่ีทาทาย อาจใชวิธีระดมสมอง คาดการณลวงหนาวาจะได
รับรูอะไรบาง โดยพิจารณาจากหัวขอเรื่อง จากรูปภาพ แผนภูมิประกอบบทฟง แลวใหผูเรียนบอก
วาตนมีความรูในเรื่องท่ีจะฟงอยางไร และตองการรูอะไรเพ่ิมขึ้น โดยครูอาจใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะฟง เปนการใหแนวคิดกวาง ๆ ของบทฟง เชน กอนการฟงบทสนทนาที่
เจาหนาที่ฝายบุคคลสองคนกําลังปรึกษาหารือกันถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาทํางานตําแหนง
เลขานุการ ครูอาจใหผูเรียนระดมสมองเพื่อหาคําตอบวาเลขานุการควรเปนคนอยางไร  แลวจึงให
ผูเรียนฟงบทสนทนา การใหผูเรียนคาดคะเนวาจะไดฟงอะไร การทํานายเหตุการณหรือเรื่องราวท่ี
จะไดฟง ก็เปนวิธีที่ทําใหผูเรียนมีความคิดกวางไกล และสรางความตื่นเตนใหกับผูเรียนในขั้นการ
ฟง (While-listening stage) กลาวคือ ผูเรียนเกิดความสงสัยใครรูเรื่องท่ีตนทํานายกับเรื่องที่จะไดฟง
นั้นตรงกันหรือไม เปนตน การเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการรับสารน้ัน คือการใหผูเรียนมี
ความรูพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟง หรือเตรียมเนื้อหาใหผูเรียนน่ันเอง ถาไมแนใจวาผูเรียนมีความรู
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เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะฟงหรือไม ครูอาจถามคําถามซ่ึงนําเขาสูบทเรียน หรืออาจเลาเร่ืองยอใหผูเรียนฟง 
นอกจากนี้ ครูตองเตรียมผูเรียนใหรูความหมายของคําศัพทสําคัญ ๆ ที่จะพบในบทฟง  ตลอดจน
โครงสรางทางภาษาตาง ๆ เพื่อที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจขอมูลหรือขาวสารท่ีไดฟงอยางถูกตอง 

2. ขั้นการฟง (While-listening stage) เปนขั้นที่ผูเรียนหรือผูฟงทํากิจกรรมการฟง
หรือแบบฝกหัดดวยตนเอง โดยใชกลยุทธหลากหลายใหเหมาะสมกับจุดประสงคการฟง การสอน
ในขั้นนี้มุงใหผูเรียนส่ือความหมายจากการฟง ดังนั้น กอนฟงผูเรียนควรจะไดทราบวาจุดมุงหมาย
ในการฟงคืออะไร เพื่อผูเรียนจะไดมีเหตุผลในการฟง และจะไดกําหนดกลยุทธในการฟงไดถูกตอง 
จากน้ันใหผูเรียนหาขอมูลตาง ๆ ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ไดแก ฟงเพ่ือตรวจสอบขอความ
ตามรูปภาพ ฟงเพื่อเลือกภาพตามเคาโครงเรื่อง ฟงเพื่อเรียงรูปภาพตามบทฟง ฟงเพ่ือตอเติมภาพให
สมบูรณ ฟงเพื่อตรวจสอบขอความถูก/ผิดตามบทฟง ฟงเพื่อเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ ฟงเพ่ือ
หาขอความสําคัญ และฟงเพ่ือปฏิบัติตามคําแนะนําหรือขั้นตอนการทํางาน  หลังจากที่ผูเรียนทํา
กิจกรรมตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแลว ครูควรใหผลยอนกลับทันที  เพื่อใหผูเรียนทราบถึง
ผลสัมฤทธ์ิของภาระงานท่ีผูเรียนทํา ผูเรียนจะไดรูวาตนเขาใจส่ิงท่ีฟงถูกตองมากนอยเพียงใด ซ่ึง
สวนใหญจะใชการอภิปรายขอผิดพลาดของผูเรียน โดยครูตองอธิบายใหผูเรียนเขาใจขอผิดพลาด
ของตนดวย 

3. ขั้นหลังฟง (Post-listening stage) เปนขั้นที่ผูเรียนนําขอมูลที่ไดจากการฟงมา
ทํากิจกรรมตอเนื่อง ซ่ึงรวมถึงการใชทักษะสัมพันธอ่ืน ๆ ฝกใหผูเรียนนําขอมูลที่ไดจากการฟงมา
ผสมผสานกับความรู ความคิดเห็นของตน เพื่อนําไปใชในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ตามจุดมุงหมายท่ี
กําหนดไว เชน การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย การแกปญหา หรืออาจจะเปนกิจกรรมการ
ถายโอน การเขียน เชน การเติมแผนภูมิหรือแบบฟอรมใหสมบูรณ การยอความ และ การเขียน
จดหมาย เปนตน 

กองวิจั ยทางการศึกษา  (2544 : 57–114 อ าง ถึงใน  กรมวิ ชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 19) ไดกลาวถึงขั้นตอน ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร มี  3 

ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 Presentation เปนขั้นตอนนําเขาสูบทเรียนโดยการทํากิจกรรม Warm up 

กิจกรรมทบทวนส่ิงท่ีเรียนมา การบอกจุดประสงคในการเรียน นําเสนอคําศัพทใหม โครงสราง
ประโยคหรือการอานและเขียน เนนขั้นนี้เนนความถูกตองของการใชภาษา (Accuracy) ขั้นที่ 2 ขั้น 
Practice ขั้นนี้เปนการฝกที่อยูในความดูแลของครู (Controlled Practice) เมื่อเห็นวาผูเรียนเขาใจแลว 
จึงใหผูเรียนจับกลุมกันเอง (Free Practice) ครูจะไมขัดจังหวะการฝกของผูเรียน แมวาจะพบ
ขอผิดพลาด แตเม่ือฝกเสร็จเรียบรอยแลวจะแกไขภายหลัง เพราะชวงนี้ตองการความคลองตัวใน
การพูด (Fluency) และขั้นที่ 3 (Production) เปนขั้นที่นําความรูและทักษะภาษาไปใชในสถานการณ
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ตางๆ เชน การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละคร การเลนเกม รองเพลง และการทําแบบฝกหัด 
ในการสอนแตละครั้ง ใหเนนบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน เชน ฟงแลวพูด 
: ฟงครูและคูสนทนา ฟงแลวอาน : ฟงคําถามแลวเลือกตอบ โดยการอานคําตอบที่เปนตัวเลือก ฟง
แลวเขียน : เขียนคํา วลี หรือประโยคตามบอก เปนตน 

จากแนวคิดการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษในแนวเพื่อการส่ือสารที่กลาวมา
ขางตน พอสรุปไดวา การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  จะตองคํานึงถึง
วัตถุประสงค เพื่อที่จะใหครูผูสอนสามารถสอนทักษะการฟงอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกิจกรรม
การฟงท่ีกําหนดขึ้นเพื่อใหผูเรียนทํากจิกรรมดวยตนเอง ซ่ึงกิจกรรมการฟงท่ีนักการศึกษาไดสรุปไว
มี 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกอนฟง (Pre-listening stage) ขั้นระหวางฟง (While-listening stage) และขั้น
หลังฟง (Post-listening stage) 

6. กิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

จากแนวคิดการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษในแนวเพื่อการส่ือสารท่ีกลาวมา 
ครูผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกทางภาษาโดยใชสถานการณตางๆ เขาชวย โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการส่ือความหมาย ใหผูอ่ืนเขาใจวา ตนมีจุดประสงคที่จะพูดอะไร กับใคร ที่ไหน 
เม่ือไร อยางไร โดยใหผูเรียนมีความสามารถท่ีจะเขาใจในประโยคท่ีไดยินวาเกี่ยวของกับเรื่องอะไร 
ซ่ึงไมจําเปนวาจะตองฟงในส่ิงท่ีตนเองไดยินท้ังหมด เพียงใหเลือกฟงในส่ิงท่ีตรงกับจุดมุงหมายใน
การฟงของตน มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงกิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เพื่อ
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไวดังนี้ 

ริชารด (Richard, 1987 : 204-205)ใหความเห็นวาในการสอนทักษะการฟงโดยมี
จุดประสงคเพื่อใหผู เรียนมีโอกาสเรียนรูทักษะยอยในการฟงและการสอนทักษะฟงสามารถ
ผสมผสานท้ังขอมูลทางภาษา (Input) และภาระงาน (Task) ซ่ึงขอมูลทางภาษาอาจเปนบทสนทนา
หรือการบรรยายโดยเจาของภาษาหรือไมก็ได  สวนภาระงานน้ันขึ้นอยูกับความตองการหรือ
วัตถุประสงควาตองการใหผูเรียนไดอะไรจากการฟง เชน ฟงเพ่ือใหเขาใจส่ิงท่ีฟงท้ังหมด หรือ
เขาใจเร่ืองท่ีฟงเพียงบางสวนตามที่ผูเรียนตองการ นอกจากนี้ ริชารดส ยังไดเสนอลักษณะกิจกรรม
การฟงไวดังน้ี 1) การจับคูหรือจําแนกความแตกตาง (Matching or distinguishing) เชน การเลือก
คําตอบหรือรูปภาพใหสัมพันธกับส่ิงท่ีไดยิน 2) การถายโอน (Transferring) เปนการฟงแลวถาย
โอนขอมูลออกมาเปนอีกลักษณะหน่ึง เชน ฟงโทรศัพทแลวบันทึกขอมูล  3)การจดบันทึก 
(Transcribing) เชน ฟงแลวเขียนตามคําบอก (Dictation) 4) การหาขอมูลเฉพาะอยาง (Scanning) 5) 

การขยายความ (Extending) เชน ฟงเรื่องราวแลวเติมตอนจบของเรื่อง 6) การสรุปยอ (Condensing) 

เชน ฟงคําบรรยายแลวสรุปประเด็นสําคัญ 7) การตอบคําถาม (Answering) ฟงแลวตอบคําถามใน
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รายละเอียดของส่ิงท่ีไดฟง 8) การคาดการณหรือการทํานาย (Predicting or guessing) ฟงแลว
คาดการณหรือทํานายผลลัพธ หาสาเหตุหรือความสัมพันธ 

บลันเดล สต็อกส และเช็คเตอร (Blundell and Stokes, 1981, Schecter, 1984 อาง
ถึงใน Richards, 1987 : 204 ) ใหความเห็นวาในการสอนทักษะการฟงโดยมีจุดประสงคเพื่อให
ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูทักษะยอยในการฟงและการสอนทักษะฟงสามารถผสมผสานทั้งขอมูลทาง
ภาษา (Input) และภาระงาน (Task) ซ่ึงขอมูลทางภาษาอาจเปนบทสนทนาหรือการบรรยายโดย
เจาของภาษาหรือไมก็ได สวนภาระงานน้ันขึ้นอยูกับความตองการหรือวัตถุประสงควาตองการให
ผูเรียนไดอะไรจากการฟง ฉะน้ันเกณฑการเลือกและประเมินผลภาระงานไมใชความนาสนใจหรือ
ความแปลกใหมของภาระงาน แตเปนความสัมพันธระหวางภาระงานกับการสอน  

ฟนอกเชียโรและบรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit, 1983 : 138-139) ได
เสนอแนะกิจกรรมในการสอนทักษะการฟง สรุปไดดังน้ี 1) ใหฟงคําส่ังท่ีใชในการเรียนการสอน
ของครู เชน การถามคําถามและการกระตุนใหผูเรียนตอบสนองอยางเหมาะสม ฟงการบอกแนวทาง
ในการปฏิบัติ การอธิบายภาพ การเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นและการบอกแนวทางในการทํากิจกรรม
ของครูเปนภาษาอังกฤษ เปนตน 2) ใหฟงเพ่ือนคนอ่ืนถามคําถาม สรุปเรื่องหรือเลาเร่ืองราวตางๆ 
เปนภาษาอังกฤษ 3) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมมติ แสดงละครหรือการสนทนา
ตางๆ 4) ใหฟงคําบรรยายของบุคคลภายนอกหรือฟงบทเรียนจากเทป ฟงเพลงหรือปาฐกถาตางๆ 5) 
ใหดูภาพยนตร โดยเฉพาะท่ีจัดทําขึ้นเพื่อสอนภาษาอังกฤษและจากโปรแกรมภาษา  อังกฤษทาง
โทรทัศน 6) ใหสัมภาษณชาวตางชาติที่อยูในชุมชน  7) ใหเขารวมการบรรยาย การประชุม
ปฏิบัติการ ชมรมภาษาหรือการประชุมตางๆ ท่ีใชภาษาอังกฤษ 8) ใหเลนเกมภาษาอังกฤษ 

อันเดอรวูด (Underwood, 1989 : 113) กลาววา ผูสอนควรมั่นใจวาบทเรียนทักษะ
การฟงน้ันดําเนินไปตามลําดับขั้น ซ่ึงจะทําใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย ไมกลัวที่จะทําภาระงานหลัง
การฟงขอมูลทางภาษาท่ีกําหนดให อันเดอรวูดเสนอลักษณะกิจกรรมการฟงในแตละขั้นของการ
สอนฟงไวดังน้ี 1) กิจกรรมในขั้นกอนการฟง ไดแก ดูภาพแลวพูดเกี่ยวกับภาพนั้น จัดหรือเขียน
รายการ/ขอแนะนํา อานเนื้อหาท่ีฟง อานคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีจะฟง ทบทวนบทเรียนที่ผานมา 
สอนคําศัพทและโครงสรางท่ีสําคัญ การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะไดฟง และ ฟงบทนําเร่ือง 2) 
กิจกรรมในขั้นขณะฟง ไดแก ตรวจสอบส่ิงท่ีฟงกับรูปภาพ จับคูภาพกับส่ิงท่ีฟง จัดลําดับรูปภาพ
ตามเรื่องที่ฟง แสดงทาทางตามส่ิงท่ีฟง ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือจัดรายการตามส่ิงท่ีฟง  เขียน
เครื่องหมายถูก/ผิดหนาขอความตามส่ิงท่ีฟง เติมคําลงในชองวาง หาส่ิงท่ีผิดหรือแตกตางจากการ
ฟง เติมขอความส้ัน ๆ กรอกขอมูลในแบบฟอรม และ 3) กิจกรรมในขั้นหลังการฟง ไดแก เติม
รูปแบบ/ตารางใหสมบูรณ อธิบายรายการเพิ่มเติม จัดกลุม/ระดับหรือประเภทส่ิงของ จับคูส่ิงท่ีฟง
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กับเนื้อหา อธิบายการจดบันทึกเพิ่มเติม สรุปเร่ืองท่ีฟง แกปญหาโดยใชขอมูลที่ไดจากการฟง เรียบ
เรียงเนื้อหาใหตอเนื่อง แยกแยะความสัมพันธของผูพูด และแสดงบทบาทสมมติ/สถานการณจําลอง 

ปเตอรสัน (Peterson, 1991) ไดแบงกิจกรรมการฟงออกเปน  3 ระดับ ดังน้ี 1) 
กิจกรรมการฟงขั้นพื้นฐาน ไดแก การฟงเสียงสูง-ต่ําในประโยค การฟงคําคูที่ออกเสียงเหมือนกัน
แตความหมายตางกัน การฟงเสียงลงทาย เชน -ed หรือ -s การฟงเน้ือเรื่องแลวหารายละเอียด เชน 
ราคา เวลา ขอมูลตาง ๆ การฟงประโยค จากบทสนทนา แลวเติมคําในประโยค การบอกอารมณของ
ผูพูด การเลือกภาพหลังจากการฟงประโยค การฟงเพ่ือระบุชื่อเรื่อง บุคคลและสถานที่ และ การ
เชื่อมโยงคํา การจัดกลุมคําและการปฏิบัติตามคําส่ัง 2) กิจกรรมการฟงขั้นปานกลาง ไดแก การฟง
เสียงท่ีพูดเร็วแลวระบุคําท่ีไมเนนหนัก  การฟงเสียงเนนหนัก การฟงคําท่ีลดรูปพยางค การฟง
ประโยคส้ัน ๆ ที่มีการเช่ือมเสียงพยัญชนะ  และสระระหวางคํา การฟงบทสนทนาส้ัน ๆ เชน 
ประกาศ ขอความทางโทรศัพท แลวหารายละเอียด การวิเคราะหโครงสรางภาษาจากการฟงเพลง 
คําซํ้า จํานวนผูพูด การระบุผูพูดหรือชื่อเรื่อง การฟงเพ่ือหาใจความหลักของเร่ือง และ การหา
ใจความสําคัญและรายละเอียด  การอางอิงและการฟงขอความตอนแรกแลวทํานายตอนหลัง 
เปรียบเทียบส่ิงท่ีทํานายกับส่ิงท่ีไดฟงทั้งหมด 3) กิจกรรมการฟงขั้นสูง ไดแก การฟงเสียงเนนและ
เสียงดัง เพื่อระบุใจความสําคัญแลวเขียนบันทึก  การฟงประโยคจากบทบรรยาย ระบุประโยคไม
สมบูรณ การหยุด การอธิบาย คําสําคัญ คําเชื่อม คําสัญญาณ และระบุขอความเฉพาะดาน การฟงบท
นําแลวทํานายใจความสําคัญ และแนวทางการฟงบทบรรยายมีตัวประกอบคําอธิบายเพ่ือทํานาย
เนื้อหาตอนตอไป การหาใจความสําคัญจากบางตอนของขอความ การฟงขอมูลเพ่ือทํานายเนื้อหา 
การฟงขอความทั้งหมด แลวกําหนดใจความสําคัญ การอางอิงถึงประโยคสําคัญที่นําไปสูการ
ประเมินผล การใชความรูจากเน้ือหาเรื่อง แลวเติมขอความใหสมบูรณ และ การใชความรูจากเน้ือ
เรื่อง เพื่อคนหาความหมายท่ีชัดเจนตรงประเด็นตาม 

มอรเลย (Morley, 1991) ไดแบงกิจกรรมการฟงเปน 2 ประเภท คือ กิจกรรมท่ีใช
ภาษาและกิจกรรมวิเคราะหภาษา กิจกรรมเนนการปฏิบัติ ไมใชมุงถาม-ตอบปญหาเปาหมายการฝก
ปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนมีการฝกการใชขอมูลจากเรื่องท่ีฟง ดังน้ี 1) กิจกรรมท่ีใชภาษา มีเปาหมายให
ผูเรียนฝกการฟงขอมูลและปฏิบัติได เชน ฟงแลวปฏิบัติ เชน การเลนเกม การรองเพลง ฟงแลว
จัดการได เชน ฟงแลวประกอบช้ินสวน วาดแผนท่ี ฟงแลวแกปญหา เชน การไขปริศนา ฟงแลว
เขียน เชน การจดขอมูลจากการฟงโทรศัพท  การเขียนขอความ ฟงแลวสรุป เชน การเขียน
โครงสราง การใหใจความสําคัญจากการพูดและเขียน และ ฟงแลวโตตอบและตอรองเพื่อหา
ความหมายโดยใชคําถาม เชน คําถามเพื่อย้ําถึงขอมูล คําถามเพื่อยืนยันขอมูล คําถามเพื่อหาความ
ชัดเจน 2) กิจกรรมวิเคราะหภาษา มีเปาหมายเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนวิเคราะหโครงสรางและการ
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ใชภาษา ตลอดจนพัฒนากลวิธีการเรียนของตน ไดแก วิเคราะหภาษาพูดแบบเร็วปกติ โดยการใช
กิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนเรียนรูจากอัตราการพูดเร็ว แบบธรรมชาติและเก็บใจความได วิเคราะหวลี
และการหยุด โดยการจัดกลุมคําตามหนาท่ี วิเคราะหคําพูดแบบคนเดียวและบทสนทนาโดยจัด
โครงสรางกลุมคํา วิเคราะหภาษาศาสตรเชิงสังคมโดยรวมถึงความสัมพันธ บทบาทของผูมีสวน
รวม สถานท่ี เปาหมายและผลท่ีไดรับ และ อธิบายและวิเคราะหกลวิธีส่ือความหมายจากผูพูดท่ีส่ือ
ความหมายผิด การส่ือความหมายไมตอเน่ือง และการส่ือความหมายเบ่ียงเบนไปจากเดิม 

จากกิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา 
กิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษในแนวส่ือสาร จะมีความหลากหลาย เชน การจับคู การถายโอน การ
จดบันทึก การหาขอมูลเฉพาะ การขยายความ การสรุปยอ การตอบคําถาม และการคาดการณ 
กิจกรรมท้ังหลายเหลานั้นควรดําเนินไปตามลําดับขั้น ไดแก ขั้นกอนการฟง ขั้นการฟงและขั้นหลัง
การฟง ซ่ึงจะเปนประโยชนแกผูเรียน 2 ดาน คือ เปนพื้นฐานประสบการณดานเนื้อหา  ชวยพัฒนา
ความคาดหมายและพ้ืนฐานความรูในการใชภาษาท่ีสอง และเปนพื้นฐานประสบการณที่ไดรับโดย
สงเสริมใหรูจักการจัดการเก็บขอมูลที่เปนภาษาท่ีสองและสามารถส่ือสารได 

7. การทดสอบการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
การทดสอบการฟงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการเรียนการสอนทักษะการ

ฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงการทดสอบนั้นตองทําใหสอดคลองกับจุดประสงคทางการเรียน
การสอน ในการทดสอบการฟงสามารถทําไดหลายลักษณะ  ดังท่ีนักการศึกษาหลายๆ ทานไดให
ความเห็นไว ดังนี้ 

แมดเซน (Madsen, 1983 : 127-143) ฮีตัน (Heaton, 1975 : 37-55) แฮริส 
(Harris,1974 : 32-40) และฮับบารด และคณะ (Habbard and Others, 1983 : 263-265) ไดกลาวถึง
การทดสอบทักษะการฟงภาษาอังกฤษ สามารถแยกการทดสอบการฟงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) 
การทดสอบความสามารถในการจําแนกเสียง  ซ่ึงแบงออกเปนการทดสอบจําแนกหนวยเสียง 
สามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชรูปภาพแลวใหผูทดสอบเลือกคําท่ีมีความหมายตรงกับรูปภาพ  
การใชกลุมคําโดยผูเขาสอบจะไดยินเสียงคําเปนคูๆ ตองเลือกตอบวาคํา 2 คําท่ีไดยินเปนคําเดียวกัน
หรือตางกัน การใชประโยคเปนระดับท่ีสูงกวากลุมคํา คือ การใสคูเทียบเสียงในบริบทของประโยค
ที่แตกตางกันเพียงคําเดียว ผูทดสอบจะตองเลือกประโยคที่เหมือนกัน การทดสอบ การจําแนกเสียง
หนักเบาและทํานองเสียง เชน การทดสอบคําสามารถทําไดโดยผูทดสอบอานคําท่ีตองการจะ
ทดสอบ จากน้ันใหผูทดสอบกาเคร่ืองหมายตรงตําแหนงของพยางคที่ลงเสียงหนัก  การทดสอบ
ระดับประโยคก็ทําลักษณะเดียวกัน การทดสอบในดานทํานองเสียงทดสอบไดโดย ผูทดสอบฟงบท
สนทนาส้ันๆ แลวใหผูทดสอบอานคําตอบแลวเลือกคําท่ีมีทํานองเสียงไมเหมาะสม  หรือใหผู
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ทดสอบอานประโยคใหผูถูกทดสอบฟงแลวเลือกคําตอบวาประโยคที่ไดยินมีความหมายใด 2) การ
ทดสอบความเขาใจในการฟง ซ่ึงแบงออกเปน การทดสอบความเขาใจในการฟง โดยใหโตตอบโดย
ใชภาษาแม ขอสอบอาจเปนแบบถูกผิดหรือแบบปรนัยก็ได การทดสอบ ความเขาใจในการฟงโดย
ใชอุปกรณที่มองเห็นไดดวยตามาประกอบ เชน นํารูปภาพมาเปนโจทยและผูทดสอบฟงประโยคท่ี
สัมพันธกับรูปภาพและตอบวาจริงหรือเท็จ หรือใชรูปภาพเปนคําตอบ ใหผูทดสอบอานประโยค
แลวผูถูกทดสอบเลือกภาพใหตรงกับประโยคท่ีไดยนิ ใชแผนที่โดยให ผูทดสอบอานขอความที่เปน
การบอกทิศทาง จากน้ันใหผูถูกทดสอบตอบคําถามโดยใชแผนท่ีประกอบ การทําตามคําส่ังเปนการ
ทดสอบโดยใหผูถูกทดสอบทําตามคําส่ัง เชน วาดภาพหรือลากเสน ซ่ึงอาจทดสอบคนเดียวหรือ
เปนกลุมก็ได การทดสอบความเขาใจในการฟงประโยคและบทสนทนา เปนการทดสอบท่ีใชวัด
ความเขาใจของผูถูกทดสอบในการฟงบทสนทนาหรือประโยคส้ันๆ การทดสอบความเขาใจในการ
ฟงขอความและคําบรรยาย การทดสอบลักษณะนี้เหมาะกับนักเรียนชั้นสูงและขอสอบประเภทนี้
นิยมใชในการสอบวัดความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ โดยใหผูถูกทดสอบฟงขอความที่มี
ความยาวพอประมาณแลวเลือกคําตอบหรือเติมคําตอบลงในชองวาง 

แวเล็ต (Valette, 1977 : 103-116) ไดเสนอแนะการทดสอบทักษะการฟงเพ่ือความ
เขาใจไวแตกตางกับผูอ่ืนดังนี้ 1) การทดสอบการจับใจความสําคัญของคําพูด (Skimming) เชน ฟง
ขาวแลวใหนักเรียนเขียนชื่อบุคคล สถานท่ีที่ไดยินขาว (เหมาะกับผูที่เริ่มเรียน) ฟงผูสอนเลาเร่ือง
หรือนิทานท่ีคุนเคย นักเรียนตั้งช่ือเรื่อง (อาจใชภาษาแมของนักเรียนได)  ฟงผูสอนเลา อธิบาย
เกี่ยวกับสถานท่ี ส่ิงของ บุคคล ภาพยนตรหรือเหตุการณ นักเรียนเขียนส่ิงท่ีผูสอนเลา ฟงเทปท่ี
บันทึกจากรายการวิทยุ นักเรียนบอกวาเปนรายการประเภทใด 2) การทดสอบความเขาใจขอความ 
(Oral comprehension) เปนการบันทึกบทสนทนาท่ีแตงขึ้นแลวชาวตางประเทศท่ีเปนเจาของภาษา
เปนผูอานหรือเปนการพูดคนเดียว คําถามท่ีทดสอบสวนมากเปนแบบเลือกตอบ คําถามควรจะ
เขาใจงาย โดยการเขียนลงในกระดาษใหนักเรียนเห็นและบันทึกลงในเทป แลวเปดเทปใหนักเรียน
ฟง 1-2 คร้ัง แลวใหตอบคําถามหลังจากการฟงแตละตอนจบลง การทดสอบสามารถวัดเปนหนวย
ความหมายยอยหรือความเขาใจสารโดยรวม เชน การทดสอบฟงเสียงวาเปนเสียงเดียวกันหรือไม 
การฟงอยางคราวๆ จับคําศัพทที่รูความหมาย การทดสอบการจับใจความสําคัญ 3) การทดสอบการ
รับขอมูล (Perception) เชน ผูทดสอบแจกแผนท่ีของสถานท่ีตาง ๆ พรอมกับพูดใหนักเรียนฟง โดย
บอกจุดเริ่มตนในแผนท่ีและวิธีการเดินทางไปใหถึงปลายทาง แลวใหนักเรียนทําเครื่องหมายแสดง
เสนทางตามท่ีบอกและแสดงจุดหมายปลายทางลงในแผนท่ี ฟงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ แลวกรอก
ขอมูลหรือทําเคร่ืองหมายลงในตารางหรือแผนที่สมมติใหนักเรียนอยูในสถานการณ  แลวสรุป
ขอความจากส่ิงท่ีไดยิน  ใหผูเรียนฟงขอความหลาย ๆ อยาง แลวแยกแยะออกมาเฉพาะเรื่องท่ี
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กําหนดใหและจดบันทึกไว 4) การทดสอบการถายทอดคําพูดหรือเรื่องราว (Transfer the oral 

message) แบบทดสอบชนิดน้ีใชวัดในระดับคอนขางสูง เปนการทดสอบความสามารถ 2 ทักษะท่ี
ปรากฏในชีวิตจริง คือ ทักษะการรับสารและถายทอดออกมาเปนทักษะการสงสาร  เชน สมมติให
นักเรียนไดรับโทรศัพทฝากขอความแลวจดบันทึกไวหรือใหนําไปสงขาวตอดวยการพูด 5) การ
เขียนตามคําบอก (Dictation) เปนการทดสอบวานักเรียนเขาใจภาษาที่พูดเพียงใด  และตองใชกับ
นักเรียนท่ีเขียนเปนแลว จํานวนคําหรือขอความท่ีบอกจะเพ่ิมขึ้นตามระดับ การแบงประโยคในการ
อานจะพยายามใหเปนธรรมชาติมากท่ีสุด มีการบอกใหเขียนเครื่องหมายและยอหนา มีความเร็ว
ระดบัปกติ วิธีนี้ผูสอนสามารถทราบถึงปญหาของนักเรียนในดานโครงสราง เชน นักเรียนบกพรอง
ในดานการใชกริยาใหถูกตองตามกาล นอกจากนี้ แวเล็ต (Valette, 1978) ยังไดแบงประเภทของ
แบบทดสอบทางภาษา โดยการจัดประเภทของแบบทดสอบตามเนื้อหา ทักษะท่ีวัด นอกจากนี้ยัง
กําหนดโดยใชตัวกระตุน (Stimulus) หรือตัวขอสอบที่เปนตัวปอนใหผูทําสอบมีพฤติกรรม
ตอบสนอง (Response) หรือการตอบดังแสดงไวในตารางความสัมพันธระหวางตัวกระตุนหรือตัว
ขอสอบท่ีมีตอพฤติกรรมการตอบไว ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวางแบบทดสอบกับวิธีการตอบ 

 
 

      แบบทดสอบ                                                                               วิธีการตอบ 
ทักษะเด่ียว (Single skill test) แบบตรง : พูดตอบ เขียนตอบ เลือกตอบ แบบเลือกคําตอบท่ีถูก เลือกคํา

คําตอบท่ีผิด เรียงลําดับความและจับคูในการสอบทักษะฟงและอาน 

แบบออม : เรียงลําดับ จับคู เลือกตอบในการสอบทักษะพูดและเขียน 
แลวอานถอดความโดยเลือกการถอดความที่ถูกจากตัวเลือกท่ีให 

ทักษะสัมพันธ (integrative test)  

ทักษะมาลาทางเสียง 

 

แบบตรง : ฟง-พูด : สอบสัมภาษณ สนทนา อภิปราย โตวาที แปลแบบ
ลาม ฟง-พูดสรุป ฟง-พูดตีความ ฟง-พูดแสดงความคิดเห็น 

แบบออม : ฟงบทสนทนา-เลือกคําพูดตอบ 

ทักษะมาลาทางตัวอักษร 

 

แบบตรง : อาน-เขียน : อานขอความ-เขียนตอบ เชน อานจดหมาย-เขียน
ตอบ อานขาวในหนาหนังสือพิมพ-เขียนถึงบรรณาธิการ อาน-เขียน
ถอดความ (Paraphrase) 

แบบออม : อาน-เลือกขอความเขียนตอบจากตัวเลือกท่ีให 
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ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวางแบบทดสอบกับวิธีการตอบ (ตอ) 
 

      แบบทดสอบ                                                                               วิธีการตอบ 
ทักษะมาลาทางเสียง-ตัวอักษร แบบตรง : ฟง-เขียนตอบ พูด-เขียนตอบ เขียน-พูดสรุป เขียน-ตีความ 

อาน-พูดสรุป อาน-ตีความ ฟง-เขียนสรุป อาน-พูดแปล ฟง-เขียนแปล 
ฟง-เขียนตีความ ฟง-เขียนวิพากษวิจารณ 
แบบออม : ฟง-อาน-เขียน เลือกคําตอบท่ีเปนการพูดตอบจากตัวเลือกที่
ใหฟง-อาน เลือกขอความท่ีเปนการเรียบเรียงความใหมของการพูดท่ีได
ยิน (listening-reading-writing paraphrase) 

แบบทดสอบภาษาเชิงปฏิบัตินิยม 
(Pragmatic test) มุงวัดทักษะรวม 
และการสงสารท่ีมีความหมาย 
เนื้อหาท่ีทันสมัย 

วัดแบบทักษะรวม (Global) และทักษะสัมพันธ ใชวิธีวัดแบบตรง
เทานั้น เนนการสื่อสาร วัดการสังเคราะหภาษา เชน การแปล การเขียน
เรียงความ การพูดแสดงความคิดเห็น 

 

จากการศึกษาการทดสอบการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ดังท่ีกลาวมาขางตน 
พอสรุปไดวา การทดสอบการฟงเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหน่ึงของการเรียนการสอนทักษะการฟง
ภาษา อังกฤษเพื่อการส่ือสาร เพื่อใหทราบวาผูฟงสามารถใชทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารไดในระดับใด ซ่ึงการทดสอบการฟงสามารถจดัลําดับการทดสอบ ตามลําดับ คือ การจับ
ใจความ สําคัญ ความเขาใจขอความ การรับขอมูล การถายทอดขอมูล และการเขียนขอมูล เปนตน 

8. องคประกอบของแบบทดสอบการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
จากการศึกษา การทดสอบการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี

สําคัญอยางหน่ึงของการเรียนการสอนทักษะการฟง  การทําความเขาใจกับองคประกอบของ
แบบทดสอบการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารจึงมีความสําคัญ เพื่อใหทราบวาผูฟงสามารถใช
ทักษะการฟงภาษา อังกฤษเพ่ือการส่ือสารไดในระดับใด เปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงมี
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของแบบทดสอบการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร ไวดังนี้ 

โชฮามี และ อินบาร (Shohamy and Inbar, 1991 : 24-25) กลาววา ผูสราง
แบบทดสอบตองคํานึงถึงขอมูลและประเภทของเน้ือหา รวมถึงส่ือกลางท่ีจะนําเน้ือหาไปสูผูฟงดวย 
โดยเฉพาะลักษณะของการพูด ทั้งน้ีเพราะลักษณะของการพูดมีอิทธิพลตอความเขาใจอยางย่ิง เชน 
การเนนเสียง การใชเสียงสูง-ต่ํา อัตราความเร็ว การพูดซํ้า รูปแบบของการใชภาษาและการแทรก
ซอนของส่ิงแวดลอม  ทั้งหมดน้ีมีผลตอความเขาใจในการฟงท้ังส้ิน อยางไรก็ตามเพ่ือให
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แบบทดสอบ การฟงมีความเที่ยงตรง (Validity) จึงควรใหลักษณะการพูดนั้นสมจริง นอกจากน้ี โช
ฮามีและอินบาร (Shohamy and Inbar, 1991 : 25) ยังไดแบงคําถามออกเปน 3 ประเภท คือ 1) คําถาม
ทั่วไป (Macro global type of questions) หมายถึง การใหผูฟงสรุป วิเคราะหและบอกส่ิงตาง ๆ ที่
เปนผลมาจากเรื่องท่ีฟง 2) คําถามเฉพาะขอมูล (Local questions) หมายถึง การใหผูฟงใหขอมูล
ตางๆ ที่เปนรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ฟง  3) คําถามรายละเอียดปลีกยอย (Trivial questions) 

หมายถึง การใหผูฟงบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขและช่ือเฉพาะตางๆ เชน วันที่ จํานวน ชื่อคน 
ชื่อสถานท่ี เปนตน แตไมควรใชคําถามประเภทนี้ในแบบทดสอบการฟงเพ่ือความเขาใจ เพราะ
ไมไดเปนเคร่ืองมือวัดความเขาใจแตเปนการวัดความจํา 

เกส แกรดแมน และสโปลสกี้ (Gaies, Gradman and Spolsky, 1987 : 51) ไดกลาว
วา แบบ ทดสอบการฟงท่ีใชภาษาสมจริงโดยมีเสียงประกอบตามสภาพความเปนจริงไมมีผลตอ
ความ สามารถของผูเรียน แตสามารถจําแนกความสามารถระหวางนักเรียนเจาของภาษาและ
นักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองได ดังน้ันจึงไมจําเปนตองมีเสียงประกอบตามสภาพ
ความเปนจริงในเนื้อหาท่ีฟงเพื่อการทดสอบ  

เออร (Ur, 1989 : 23) ไดใหขอคิดเกี่ยวกับการใชส่ือการฟงท่ีเปนจริงไววา นักเรียน
อาจจะเรียนรูไดดีที่สุดจากการฟงท่ีไมไดเปนภาษาท่ีใชจริ งแตเกือบจะเปนจริง เชน ควรฟงการ
สนทนาท่ีสรางขึ้น ทั้งน้ีตองพิจารณาจากระดับความสามารถของนักเรียน ในขณะที่การฟงภาษาที่
ใชจริงอาจทําใหนักเรียนสับสนและไมสามารถแยกเสียงท่ีเกี่ยวเนื่องกันได  โดยเฉพาะอยางย่ิงกับ
เด็กในระยะเริ่มเรียนภาษาท่ีสอง แตอาจจะเหมาะสมท่ีสุดสําหรับนักเรียนในระดับสูง ๆ  

เวอร (Weir, 1993 : 109) ไดกลาววา นอกจากการกําหนดเนื้อหาเพื่อสราง
แบบทดสอบแลว ครูควรพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาในการทดสอบ
การฟง ดังนี้ 1) ควรเรียบเรียงขอความใหชัดเจนและจัดขอมูลใหเพียงพอ 2) ไมควรมีเสียงอ่ืนแทรก 

3) ความยาวของเรื่องท่ีฟงควรเหมาะสม 4) ความกระจาง ลีลาการพูด ลักษณะการพูด เปนที่ยอมรับ
และประเมินผลได 5) ไมควรเนนเสียงมากเกินปกติ 6) ไมจัดเน้ือหาที่กอใหเกิดความลําเอียงกับ
ผูสอบกลุมใดกลุมหนึ่ง 7) ควรมีการกลาวซํ้าอยางพอเหมาะโดยเฉพาะสวนที่เปนเนื้อหาสําคัญไม
ควรใชภาษาเขียนเพื่อนํามาอานเปนการทดสอบการฟง 8) ชวงพักของการฟงควรพอเหมาะกับการ
ใชเวลาตอบ และ 9) ควรใชความเร็วปกติ  

โรสต ฟโนเชียโร บรัมฟตและแมดเซน (Rost, 1990 : 183-184 ; Finocchiaro, 

1989 : 169 ; Finocchiaro and Brumfit, 1983 : 197 ; Madsen, 1983 : 128) ไดกลาวถึงปฏิกิริยา
โตตอบของผูฟงเปนการแสดงถึงความสามารถในการฟงเพ่ือความเขาใจ อาจแสดงออกไดหลาย
ประการ ดังน้ี 1) การทําเครื่องหมายลงบนคําท่ีออกเสียง เชน มีคําวา light กับ right เมื่อไดยินคํา
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ไหนก็ใหวงลอมรอบคําน้ัน 2) เติมคําหรือขอความท่ีสัมพันธกับสวนที่ไดฟงลงในชองวางให
สมบูรณ เชน มีภาพผูหญิงคนหนึ่งกําลังอยูในรถท่ีกําลังติดอยูทามกลางการจราจรท่ีคับคั่ง ผูสอบได
ยิน “Why isn’t Sue here?”  ผูสอบเขียน : ___ . 3) เลือกคําตอบที่ถูก เชน เลือกคําท่ีใหเพื่อเพิ่มเติม
ขอความที่ไดยินใหสมบูรณ เลือกคําโตตอบท่ีเหมาะสมกับประโยคที่ไดยิน  เลือกขอความที่เปน
ใจความสําคัญของเรื่อง และเลือกภาพตามท่ีไดฟงบรรยาย ตัวอยางเชน ผูสอบไดยิน “He’s turning 

off the light.” แบบทดสอบใหภาพ 2 ภาพเปนตัวเลือก คือ ภาพคนกําลังปดไฟ ภาพคนกําลังถอด
หลอดไฟ 4) การถายโอนขอมูล ใหเติมขอมูลตามที่ไดยิน กลาวคือ ใหผูสอบเปล่ียนรหัสทางภาษา
จากเสียงเปนตัวอักษร อาจจะใหเขียนตามที่ไดยินทั้งหมด หรือใหเติมสวนที่วางไว เชน She’s 

turning on the ___ . 5) ตอบคําถามหรือประเมินขอความเกี่ยวกับส่ิงท่ีไดยิน เชน ใหผูสอบฟงการ
พรรณนาถึงบุคคลหนึ่ง แลวใหตอบวาประโยคท่ีปรากฏในขอสอบนั้นถูกหรือผิด  6) ปฏิบัติตาม
คําส่ัง ทั้งน้ีอาจตอบโดยการเขียนก็ได เชน ใหลากเสนตามทางในแผนท่ีตามที่ไดฟง  7) การจด
บันทึกแบบควบคุม (controlled note-taking) เชน การเติมตารางหรือแผนภูมิตามท่ีไดฟงบรรยาย 8) 
การกรอก ขอมูลลงในแบบฟอรม (form filling) เชน กรอกขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนที่อยูลงในแบบ 
ฟอรมตามท่ีไดยิน 9) กําหนดหรือทําส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีใหสมบูรณ (labeling or completing) ไดแก 
แผนภูม ิแผนผัง ตาราง กราฟ แผนท่ีหรือภาพประกอบ 10) การจับคู เชน ใหผูสอบฟงคําพูดชุดหน่ึง
ที่แสดงความคิดเห็นแลวใหจับคู เพื่อระบุวาเหตุการณตาง ๆ เหลาน้ันเกิดขึ้นที่ไหน เชน a. bank b. 

post office c. department store d. hotel……h. hospital 11) เรียงลําดับเหตุการณ ชื่อและส่ิงของ เชน 
ใหเรียงลําดับภาพเหตุการณตามท่ีไดฟง 12) การยอ เชน ใหเขียนใจความสําคัญของเรื่องท่ีไดฟง 13) 
ใหระบุแกนของเรื่อง (The central theme) เชน เมื่อฟงขาวแลวบอกไดวาเปน Social news Political 

news Artistic news หรือ Educational news 14) ใหแสดงเปนผูพูดหรือผูฟงในบทสนทนา 15) ให
แสดงบทบาทสมมติ 

จากการศึกษาองคประกอบของแบบทดสอบการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารที่
กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา แบบทดสอบควรคํานึงถึงขอมูลและเน้ือหา มีเสียงประกอบตามสภาพ
ความเปนจริง คํานึงถึงระดับความสามารถของนักเรียน มีการเรียบเรียงขอมูลชัดเจน มีการกลาวซํ้า
ที่พอเหมาะ และมีกิจกรรมทดสอบท่ีหลากหลาย เชน การทําเครื่องหมาย การเติมคํา การเลือกตอบ 
การถายโอนขอมูล การปฏิบัติตามคําส่ัง การจดบันทึก การจับคู การลําดับเหตุการณ การยอความ 
การสนทนาและการแสดงบทบาทสมมุติ เปนตน 
 
การสรางแบบฝกเสริมทักษะการฟง 

1. ความเปนมาและความหมายแบบฝกเสริมทักษะ 
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การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงการพูดน้ัน ผูสอนตองจัด
กิจกรรมหลากหลายและตองใชส่ือการสอนหลายประเภทรวมกัน เพื่อกระตุนหรือเพิ่มพูนความ
สนใจของผูเรียน ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนาสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เปนส่ือการสอนที่สําคัญท่ีจะสงเสริมให
นักเรียนและครูผูสอน ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ความจําเปนในการศึกษา
การสรางแบบฝกเพื่อใหมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนสําหรับครูผูสอน ซ่ึงมีนักการศึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ไดใหความหมาย และ
แนวทางในการสรางแบบฝกไว ดังนี้  

ชีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow, 1990 : 3) ไดกลาวถึง ความเปนมาของ
การสรางแบบฝกหรือการออกแบบการสอน (Instructional design หรือ ID) วา ไดเริ่มจัดทําเปน
ระบบทางการสอน เพื่อใชในการพัฒนาดานการฝกอบรมใหแกทหารในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 
2 ซ่ึงเกิดจากแนวความคิดท่ีวาการเรียนรูมิใชพฤติกรรมที่เกดิขึ้นโดยบังเอิญ แตควรไดรับการพัฒนา
ตามกระบวนการที่เปนที่ยอมรับและสามารถวัดผลไดดวย ในสวนที่เกี่ยวกับความหมายของการ
สรางแบบฝกไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 

ริชชี่ (Ritchey 1986 อางถึงใน Seels and Glasgow, 1990 : 4) ไดกลาวถึง การสราง
แบบฝกการสอนวา เปนศาสตรในการสรางสรรครายละเอียดปลีกยอยตางๆ ของโครงการสอนที่
กําหนดขึ้นเพื่อใชในการพัฒนาและประเมินผลตามสถานการณที่ตองการ  ซ่ึงทําใหการเรียนการ
สอนในแตละหนวยวิชางายขึ้น  

วิสาข จัติวัตร (2543 : 207) ไดกลาววา แบบฝกหัดเปนเอกสารประกอบการสอนท่ี
ชวยใหครูสามารถสอนภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนไดดีขึ้น  

กันเทอรและคณะ (Gunter et al., 1990 : 80) ไดกลาววา แบบฝกจะใชสําหรับให
นักเรียน ฝกเรียนดวยตนเอง และแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการทําแกนักเรียน โดยการให
ครูแสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน เชน ครูใหนักเรียนทั้งช้ันชวยกันตอบคําถามขอแรก และครูชวย
ใหคําแนะนํา จากน้ันจึงใหนักเรียนทําดวยตนเองและหลังจากนักเรียนทําแบบฝกเสร็จ  ครูและ
นักเรียนควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของแบบฝกรวมกัน 

พจนานุกรมอ็อกฟอรด (Oxford Advanced Learner’s Dictionary 2001 : 403) ได
กลาวถึงแบบฝกไววา เปนชุดคําถาม ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนไดฝก
ทักษะ เชน แบบฝกไวยากรณ เปนตน 
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ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2520 : 146-147) ไดกลาววา แบบฝก เปนส่ิงท่ี
นักเรียนตองใชควบคูกบัการเรียน เปนลักษณะแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมท่ีนักเรียนพึงกระทํา 
อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวยหรืออาจรวมเลมก็ได 

สวัสด์ิ สุวรรณอักษร (2531 : 107) ไดกลาววา แบบฝก เปนแบบเพ่ิมเติมทักษะ
ภาคปฏิบัติ เมื่อครูไดอธิบายภาคทฤษฎีหรือใหความรูดานเนื้อหาไปแลว โดยมุงใหนักเรียนฝกทํา
ดวยตนเอง เพื่อจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพ่ิมขึ้น 

จากความเปนมาและความหมายแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร ที่ กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา แบบฝก เปนเอกสารประกอบการสอนหรือเครื่องมือ
ทางการเรียนอยางหนึ่งของนักเรียนท่ีมุงใหนักเรียนฝกหัดดวยตนเอง เพื่อจะไดมีทักษะหรือความ
ชํานาญเพ่ิมขึ้นหลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลว และในแบบฝกควรประกอบ
ไปดวยคําแนะนําในการทําขอคําถามหรือกิจกรรมและชองวางใหนักเรียนตอบคําถาม  ซ่ึงอาจแยก
เปนหนวยหรือรวมเลมก็ได 

2. หลักการและขั้นตอนในการสรางแบบฝก 
การที่จะสรางแบบฝกใหเปนไปตามหลักการของนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญการ

สรางแบบฝก จึงเปนส่ิงจําเปนที่ครูผูสอนตองทําความเขาใจในหลักการและขั้นตอนในการสราง
แบบฝก โดยการศึกษาตามแนวทางของนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญการสรางแบบฝก ที่เสนอแนะ
ไว ดังนี้ 

ริชารด และรอดเจอร (Richards and Rodgers, 1991 : 20) ไดใหความเห็นวาในการ
สรางแบบฝกการสอนนั้น ถือเปนระดับของการวิเคราะหรูปแบบทางการสอน ซ่ึงจะตองคํานึงถึงส่ิง
ตอไปนี้  คือ วัตถุประสงคของการสอน  ทําอยางไรจึงจะเลือกเนื้อหาที่นํามาใชสอนและการ
จัดเตรียมรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ลักษณะของภาระงานและกิจกรรมการสอน
สอดคลองกับรูปแบบการสอนหรือไม คํานึงถึงบทบาทของผูเรียน บทบาทของครู และ บทบาทของ
ส่ือการสอน 

ซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow, 1990 : 4) ไดเสนอแนะวา ในการจัด
สถานการณทางการสอน สามารถกําหนดขอบเขตเน้ือหาหลักสูตรจากหนวยการเรียนระดับเล็กสู
ระดับใหญและในการออกแบบการสอนควรคํานึงถึงสวนประกอบที่สําคัญ  ดังน้ีคือ 1) เนื้อหาท่ี
คัดเลือกมาตองอิงจุดประสงครายวิชา 2) กลวิธีที่ใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลงานทางการ
วิจัยที่ไดมีผูทําไว 3) การวัดผลตองอิงพฤติกรรมการเรียนรู 4) รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหแบบ
ฝกมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา ซ่ึงการสรางแบบฝกการสอนแบบทั่วไปนั้น ซีลสและ
กลาสโกว (Seels and Glasgow, 1990 : 3) ไดยกตัวอยางใหเห็นวาจะมีขั้นตอน ดังแผนภูมิท่ี 2  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 
 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมทิี ่2 ขั้นตอนการสรางแบบฝกการสอนทั่วไป 

ที่มา: Seels and Glasgow, Exercise in Instructional Design (U.S.A.:  Merrill Publishing Company, 

1990), 3. 

 

จากแผนภูมิท่ี 2 จะเร่ิมจาก (ขั้นที่ 1) การวิเคราะหขอมูลทั่ว ๆ ไป ทั้งเกี่ยวกับตัว
ผูเรียนและลักษณะเนื้อหาท่ีผูเรียนตองการ เพื่อจะไดเลือกส่ือที่มีความเหมาะสม จากน้ัน (ขั้นที่ 2) ก็
จะสรางหรือกําหนดรูปแบบการสอน กอนที่จะนําแบบฝกออกไปใช (ขั้นที่ 3) ควรมีการปรับปรุง
แกไขหรืออาจรวมไปถึงการปรับปรุงข้ันตอนและวิธีการสอนเพ่ือใหมีความเหมาะสม จากน้ัน (ขั้น
ที่ 4) จึงทําการทดลองใชแบบฝก และ (ขั้นที่ 5) ประเมินผลเพื่อจะไดทราบวาผูเรียนบรรลุ 

จุดประสงคการเรียนรูหรือไม 
สําหรับรูปแบบของแบบฝกทางการสอนของ  ซีลส  และกลาสโกว  นั้น  

ประกอบดวยสวน ประกอบดังตอไปนี้คือ 1) วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาการสอน โดยรวบรวม
ปญหาจากการประเมินความตองการของผูเรียน 2) วิเคราะหภาระงาน โดยรวบรวมขอมูลจากทักษะ
ตางๆ รวมไปถึงพฤติกรรมทางการเรียนและทัศนคติ จากน้ันจึงวิเคราะหวิธีการสอนเพ่ือกําหนดวิธี
ที่ตองการ 3) เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและกําหนดเกณฑการทดสอบเพ่ือใหสัมพันธกับ
จุดประสงค  4) กําหนดกลวิธีการสอนหรือสวนประกอบของการสอน เชน ขั้นนํา เสนอเน้ือหาหรือ
ขั้นการฝกปฏิบัติ 5) เลือกรูปแบบการสอนและส่ือที่จะนํามาสราง 6) วางแผนผลิต พัฒนาส่ือ 
ตรวจสอบขั้นตอนในการพัฒนาส่ือเพื่อใหสอดคลองกับ โครงการสอน 7) วางแผนและกําหนด
กลวิธีที่จะใชในการประเมินผลขั้นปฏิบัติการ (Formative evaluation) รวบรวมขอมูลในขั้นการวัด
การเรียนรูรายจุดประสงค เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงหรืออาจมีการทดสอบใหม  8) วางแผน
ขั้นตอนในการใชเครื่องมือ 9) ดําเนินการประเมินผลขั้นสรุป (Summative evaluation) และ 10) นํา
แบบฝกที่ผลิตออกเผยแพร ดังแผนภูมิท่ี 3 

 

 

 

วิเคราะห
ขอมูล 

Analysis 

1 

สรางหรือ
ออกแบบ 

Design  

2 

พัฒนา
เครื่องมือ 

Development  

3 

ทดลองใช
เคร่ืองมือ 

Implementation 

4 

ประเมินผล 

Evaluation 

5 
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แผนภูมทิี ่3 รูปแบบของแบบฝกทางการสอนของ ซีลส และกลาสโกว 
ที่มา: Seels and Glasgow, Exercise in Instructional Design (U.S.A.:  Merrill Publishing Company, 

1990), 50. 

 
จากหลักการและขั้นตอนในการสรางแบบฝกที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา การ

สรางแบบฝก ผูสรางควรกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน มีการคัดเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสม เลือกกลวิธี
การสอน การประเมินผลการใชส่ือ แลวจึงสรางแบบฝก และหลังจากการใชแบบฝกนั้นๆ ผูสอน
ควรประเมินผลการใชส่ือเพื่อปรับปรุงและเผยแพรตอไป 

3. ประโยชนของแบบฝก 
ในการเรียนรูภาษาอังกฤษน้ัน นักเรียนจําเปนตองไดรับการฝกเพื่อพัฒนาทักษะ

ความสามารถทางภาษา กิจกรรมในบทเรียนเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ นักเรียนมีความจําเปนที่
ตองอาศัยแบบฝก เพื่อจะไดมีโอกาสไดรับการฝกหัดทบทวนซํ้าไปซํ้ามา เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
ความชํานาญในทักษะทางภาษา ได มีนักการศึกษาหลายทานช้ีใหเห็นประโยชนของแบบฝกไว 
ดังนี้  

ยุพาภรณ ชาวเชียงขวาง (2537 : 16) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา แบบฝกเปน
สวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  เปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระของครู
ไดมาก เพราะแบบฝกเปนส่ิงท่ีจัดทําขึ้นอยางมีระบบระเบียบ  แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการใช
ภาษา เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีขึ้น  ชวยในเรื่องความแตกตางระหวาง
บุคคล แบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้แบบฝกชวย
เสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยฝกทันทีหลังจากท่ีเด็กไดเรียนรูในเร่ืองนั้น ๆ ฝกซํ้าหลาย ๆ คร้ัง 
และเนนเฉพาะเร่ืองท่ีตองการฝก 

วิเคราะห 
ภาระงาน
และวิธีสอน 

2 

กลวิธี
ในการ
สอน 

4 

พัฒนาสื่อ 
6 

ใช
เครื่องมือ 

8 
วิเคราะห
ปญหา 

1 

นําออก
เผยแพร 

10 จุดประสงค
และ

แบบทดสอบ 
3 

พิจารณา
เลือก
สื่อ 
5 

ประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัติ 

7 

ประเมิน 
ผลสรุป 

9 
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วนิดา สุขวนิช (2536 : 36) กลาวถึงประโยชนของแบบฝก ดังตอไปนี้ 1) แบบฝก
เปนส่ิงท่ีจัดทําขึ้นอยางเปนระเบียบเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครูไดมาก  2) แบบฝก
ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน 
การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถชวยใหนักเรียน ประสบความสําเร็จในดาน
จิตใจมากขึ้น 3) แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยมีการฝกซํ้าหลาย ๆ คร้ัง 4) แบบฝก
เปนเคร่ืองชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น 5) แบบฝกชวยเปนเครื่องมือวัดผล
การเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละครั้ง 6) แบบฝกชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง 7) 
การใหนักเรียนทําแบบฝกชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน  ซ่ึงจะชวยใหครู
สามารถปรับปรุงแกไขปญหาน้ัน ๆ ไดทันทวงที 8) แบบฝกจัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูใน
หนังสือจะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนเต็มท่ี  9) แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว  จะชวยใหครู
ประหยัดเวลาในการที่ตองเตรียมแบบฝกหัดอยูตลอดเวลา  ในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาลอก
แบบฝกหัดจากตําราเรียนหรือกระดานดํา ทําใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนทักษะตาง ๆ  มากขึ้น และแบบ
ฝกทําใหผูเรียนสามารถมองเห็นความกาวหนาของตนเอง 

จากประโยชนของการใชแบบฝกภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารที่กลาวมาขางตน พอ
สรุปไดวา แบบฝกชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการใชภาษาและลดปญหาดานความแตกตาง
ระหวางบุคคล และมีทักษะทางภาษาท่ีคงทน  ชวยใหครูประหยัดเวลาในการที่ตองเตรียม
แบบฝกหัดอยูตลอดเวลา และทราบถึงปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจนขึ้น นอกจากนี้แบบฝกยัง
ชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนส่ิงท่ีเรียนไปแลวไดดวยตนเอง และทราบถึงความกาวหนาในการ
เรียนของตนและพัฒนาทักษะทางการเรียนของตนอีกดวย 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังตอไปนี้ 

1. งานวิจัยภายในประเทศ 

1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการฟง โดยการใชกลวิธีและเทคนิคตางๆใน
การพัฒนาความสามารถทางการฟง ดังตอไปนี้คือ 

อาภาณี  โคตะดี  (2550) ไดศึกษา ผลการใชกลวิ ธีภูมิปญญาเพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย
พบวา ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยกลวิธี
อภิปญญาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากมีการวางแผนใน
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การฟง การควบคุม ตรวจสอบการฟง และ การประเมินตนเอง ทําใหนักเรียนตองเตรียมการในการ
ฟง ทําใหเขาใจโครงเร่ืองในการฟง และยังไดนําคําศัพทที่เปนองคความรูเดิมของตนออกมาใช แต
จะมีปญหาบางจากการออกเสียงคําศัพทของเจาของภาษาในชวงแรกๆ นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียน
รูจักคิดอยางเปนระบบวา กอนฟงจะฟงอะไร ขณะฟงก็ตั้งใจฟงและตรวจสอบตนเองอยางมีสมาธิ 
และหลังฟงยังตองคิดทบทวนวาส่ิงท่ีฟงน้ันเปนอยางไร สวนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
สอนโดยใชกลวิธีอภิปญญาอยูในระดับเห็นดวยมาก เนื่องจาก การสอนโดยใชกลวิธีอภิปญญา
จะตองปฏิบัติตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การวางแผนกอนฟง เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส
คิดลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะฟง ขั้นที่ 2 ควบคุมและตรวจสอบการฟง ขณะฟงจะมุงสนใจในส่ิงท่ี
ไดฟงเพื่อตรวจสอบการคิดลวงหนา หากถูกตองก็จะภาคภูมิใจ ขั้นที่ 3 ประเมินตนเองหลังฟง เปน
การสะทอนประสบการณเพื่อหาความภูมิใจในความสําเร็จ ขั้นที่ 4 ระบุปญหาและอุปสรรค เพื่อให
นักเรียนหาวิธีขจัดปญหาและอุปสรรคการฟงใหดีขึ้น 

ณัฐชนา ระวิวงศ (2551) ไดศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะการฟง
ภาษา อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชส่ือ ดี วี ดี ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 
(76.07/75.56) เน่ืองจาก หนวยการเรียนรูตรงกับความสนใจของผูเรียน มีความจําเปนในชีวิต  
ประจําวัน ภาพยนตรมีความหลากหลายอารมณซ่ึง ประกอบกับการแสดงของเจาของภาษา ทําให
นักเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาตางๆ ไดดี สวนความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูใน
ระดับปานกลาง เนื่องจาก ส่ือ วี ดี ทัศน มีทั้งภาพนิ่ง ภาพ เคล่ือนไหว ขอความเสียง มาใชรวมกัน
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู เนื้อหาเกี่ยวของกับชีวิต ประจําวัน โดยเร่ิมจากเนื้อหาท่ีฟงงาย แลว
คอยเพิ่มความยากขึ้น บางเร่ืองขบขัน เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนรู มีการแสดงกริยาทาทางของ
การสนทนาระหวางบุคคล เปนการสรางความกระตือรือรนตอการเรียนไดเปนอยางดี นักเรียน
สามารถทบทวนความรูไดบอยๆ จึงเกิดความพึงพอใจ 

ชิดชนก มรรคผล (2551) ไดศึกษา การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดย
ใชเทคนิคการวาดภาพตามคําบอก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคการวาดภาพตามคําบอก วงรอบที่ 1 นักเรียนฟงบทสนทนาจาก
ซีดีประกอบการสอนไมทัน ดังนั้นในวงรอบท่ี 2 จึงเปดซีดีใหนักเรียนฟงซํ้าหลายๆ ครั้ง ปรากฏวา 
นักเรียนสามารถวาดภาพไดถูกตองมากขึ้น แสดงวานักเรียนฟงมีความเขาใจมากขึ้น แตบทสนทนา
ที่ยาวเกินไป นักเรียนฟงไมทัน ดังน้ันในวงรอบท่ี 3 จึงเปดซีดีใหนักเรียนฟงเปนชวงๆ เพื่อให
นักเรียนสามารถฟงไดทัน ปรากฏวา นักเรียนสามารถฟงไดทันและเขาใจมากขึ้น แสดงวา การจัด
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กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการวาดภาพตามคําบอก ทําใหสมรรถนะดานการฟง
ของนักเรียนพัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่ง  

ธนพล โพธ์ิออน (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชส่ือ วี ซี ดี ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 โดยใชส่ือ วี ซี ดี ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 70.22/71.01 และคาดัชนีประสิทธิผลแผนการ
จัดการเรียนรูทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชส่ือ วี ซี ดี มีคา
เทากับ 0.46 แสดงวา นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 46 โดยสรุปพบวา การจัดการเรียน
การเรียนรูทักษะฟงและพูดภาษาอังกฤษ โดยใชส่ือ วี ซี ดี สามารถพัฒนาทักษะการฟงและการพูด
ภาษา อังกฤษของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหผู เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

มลฑา ตุมออน (2551) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมปที่ 6 โดยใชกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการ
เรียนรูทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมเพื่อการส่ือสารมีประสิทธิภาพ 
80.15/81.91 ผล สัมฤทธ์ิ ดานทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมเพื่อการส่ือสารมีเจตคติตอการ
เรียนรูอยูในระดับมาก 

ชมนาท รุนใหม (2552) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะทักษะการฟง
และการพูดภาษาอังกฤษกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศช้ันประถมปที่2 โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมาผลการวิจัยพบวา นักเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการฟง -การพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

ศศิกานต ปกสังคะเนย (2553) ไดศึกษา การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 
โดยใชกลวิธี Top – Down ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดยใชกลวิธี Top – Down ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ (76.96/76.67) เนื่องจากมีการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร จุดประสงค
การเรียนรู เลือกเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับคาบท่ีสอน ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่
ปรึกษาและคณะผูเช่ียวชาญ มีกิจกรรมท่ีแปลกใหม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจ มีความม่ันใจและกลาแสดงออก กิจกรรมการเรียนรูสรางทักษะทางสังคมท่ีดี นักเรียนรู
จัดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
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ศิริการณ ตาปราบ (2553) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดย
ใชรายการโฆษณาในโทรทัศน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา การใชรายการโฆษณาใน
โทรทัศนชวยใหนักเรียนคุนเคยกบัเสียงเจาของภาษาจนสามารถฟงคํา วลี และประโยคภาษาอังกฤษ
จากรายการโฆษณา แลวสามารถถายทอดส่ิงท่ีฟง โดยทํากิจกรรมเกม แบบฝกหัด ซ่ึงส่ือถึงความ
เขาใจในการฟงของนักเรียนไดดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

พรพิมล ริยาย และธยางกูร  ชําศรี (2555) ไดศึกษาการพัฒนาการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปที่ 1 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบวา 
คาเฉล่ียของระดับการฟงมีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.22 หลังการ
ใชโปรแกรมคอมพิว- เตอรมัลติมีเดีย สวนทักษะการพูดภาษาอังกฤษดานการพูดอยางคลองแคลว 
ดานการพูดถูกตามหลักไวยากรณ ดานการออกเสียง และดานการพูดโดยใชภาษากายในการส่ือสาร
นอยกวากอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร 

งานวิจัยประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  มี
หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ก็เปนทางเลือกหนึ่งที่ครูผูสอนสามารถนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไดดังตอไปน้ี 

นิรัญ  โคตรศรี  (2544)  ไดศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีใชกิจกรรมบทบาทสมมติแบบมีลําดับขั้นกับนักเรียนที่มีทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษในช้ันเรียนมากขึ้น ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ทีใ่ชกิจกรรมบทบาทสมมติแบบมีลําดับขั้น มีสวนชวยใหนักเรียนท่ีมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษตํ่า
มีสวนรวมในการพูดภาษาอังกฤษในช้ันเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความเขาใจในดานไวยากรณและ
คําศัพทมากขึ้น 

นันทา ชิระมณี (2549) ไดศึกษาประสิทธิภาพ ผลการจัดการเรียนการสอน
ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษแบบเขมตอความสามารถทางภาษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษทักษะการฟง- พูดตาม
หลักสูตรแบบเขมมีทักษะการฟง-พูดสูงขึน้ และนักเรียนท่ีไดรับการสอนภาษาอังกฤษทักษะฟง-พดู
ตามหลักสูตรแบบเขมมีทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ศรีปทุม นุมอุรา และคณะ (2549) ไดศึกษาประสิทธิภาพ การสอนทักษะการ
ฟง-การพูดภาษาอังกฤษแบบเขมแกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีความสามารถระดับออน 
ผลการวิจัยพบวา 1) คาเฉล่ียของคะแนนทั้งการพูด-การฟงรวมท้ังความพรอม ความสนใจ และ
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ความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษหลังการเรียนแบบเขมสูงขึ้นจากกอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 2) กลุมตัวอยางส่ือสารดวยภาษาอังกฤษไดในระดับ 0 และ 1 จํานวน 12 คน 
และในระดับ 1+ และ 2 จํานวน 16 คน 3) ผลการเรียนการสอนจากมุมมองของผูสังเกตการสอนอยู
ในระดับดีมาก ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางสนุกสนาน 4) ผลจากการวิเคราะหแบบ
สะทอนตนเองสอดคลองกับการเกิดความพรอม ความสนใจและความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ
ทั้งในดานความคิด ความรูสึก และดานพฤติกรรม และ 5) กลุมตัวอยางเห็นวาจํานวนวันเวลา 
เนื้อหา กิจกรรม วิธีการสอน และครูผูสอนมีความเหมาะสม 

ปรารถนา กาลเนาวกุล (2550) ไดศึกษา การพัฒนาทักษะการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ผลการวิจัยพบวา หลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีพัฒนาการดานทักษะการฟง การสนทนา การออกเสียง กลวิธีการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดีขึ้นกวา กอนการทดลองและกลุมตัวอยางท่ีเรียนหลักสูตรทดลองมีทักษะการพูด
ดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาหลักสูตรทดลองสามารถพัฒนาทักษะการ
ฟงและการสนทนาภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางใหดีขึ้นและสามารถทําใหผูเรียนมีกลวิธีการ
เรียนรูภาษาอังกฤษตลอดจนสรางความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

อรนุช ทองทักษิณ (2551) ไดศึกษาประสิทธิภาพ ผลการสอนภาษาเยอรมัน
โดยเนนทักษะการฟง-การพูดแบบเขมท่ีมีตอความสามารถในการใชภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร
ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา การสอนภาษาเยอรมัน
โดยเนนทักษะการฟง-การพูดแบบเขมทําใหผูเรียนมีการพัฒนาดานการฟง- การพูดภาษาเยอรมัน
เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การประเมินตนเองของผูเรียนดานความสามารถดาน
การฟงและการพูด กอนและหลังการทดลองพบวาผูเรียนมีความสามารถใชภาษาเยอรมันส่ือสารได
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความ
คิดเห็นตอโครงการสอนแบบเขมอยูในระดับดีถึงดีมากคิดเปนรอยละ 76.48 

1.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
งานวิจัยการพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ที่นํามา

กลาวถึงนี้ จะเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสถานศึกษาท่ี
แตกตางกัน มีขอจํากัดเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา ระดับการศึกษา ลักษณะของแบบฝก ที่แตกตางกัน 
การนําไปใชจึงตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและพื้นที่การศึกษานั้นๆ ดังนี้ 

ทัศนีย องคสรณะคมกุล (2546 : 126 - 127) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวา 1) แบบฝกทักษะการฟง
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก เทากับ 94.50 / 89.71 2) 

ผลสัมฤทธ์ิในการฟงของนักเรียนหลังการฝกจากแบบฝกทักษะการฟงสูงกวากอนไดรับการฝกจาก
แบบฝกทักษะการฟงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรม
ของแบบฝกทักษะการฟงอยูในระดับดีมาก และจากการศึกษาเฉพาะดาน ไดแก ดานรูปแบบ พบวา 
เสียงของผูพูดชัดเจน เขาใจงาย และชวยพัฒนาการฟง รูปภาพสวยงามนาสนใจ สอดคลองกับ
เนื้อหา การนําเสนอกิจกรรมมีความชัดเจน ดานเนื้อหา พบวา บทฟงนาสนใจเปนไปตาม
จุดประสงค คําศัพทและเน้ือหาเหมาะสมสามารถนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได ดานกิจกรรม 
พบวา กิจกรรมขณะฟงมีความหลากหลายนาสนใจ และสรางแรงจูงใจในการเรียน กิจกรรมขั้นกอน
ฟงชวยใหรูคําศัพทและสํานวนภาษาที่จะทํากิจกรรมขั้นตอไป และกิจกรรมขั้นหลังฟงสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได  

สุนันทา เมฆสุทัศน (2548) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง 
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัด
ปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ดานรูปแบบ เสียงของผูพูดชัดเจนและสามารถฟงเขาใจงาย 
ผูพูดเปนเจาของภาษาทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจมากขึ้น เสียงของผูพูดมีความเร็วเหมาะสม กิจกรรม
เปนไปตามขั้นตอน ดานเนื้อหา เน้ือหาเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินของนักเรียน ใชภาษาเหมาะสม
กับระดับ ชั้นเรียน สามารถนําไปส่ือสารในชีวิตประจําวันได เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 
ดานกิจกรรมในแบบฝกทั้งหมดชวยใหความสามารถดานการฟงของนักเรียนพัฒนาขึ้น การจัด
กิจกรรมเปนไปตามขั้นตอน มีความหลากหลาย ชวยใหนักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

ชมนาท รุนใหม (2552) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงและการ
พูด ภาษา อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา พบวา 1) แบบฝกเสริมทักษะการฟงและการพูด 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 92.04/89.58 2) นักเรียนที่เรียนโดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝก
เสริมทักษะการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมีคาเทากับ 0.81 ซ่ึงมากกวาสมมุติฐาน 
0.75 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงและการพูด ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร อยูในระดับพอใจมาก 

อดิสา เบญจรัตนานนทและสุชาดา แกวประถม (2552) ไดศึกษากิจกรรรมและ
ส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ พบวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะการฟงการพูดน้ัน ผูสอนตองจัดกิจกรรมหลากหลายและตองใชส่ือการสอนหลาย
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ประเภทรวมกัน เพื่อกระตุนหรือเพิ่มพูนความสนใจของผูเรียน ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนาสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมท่ีใชในการฝกทักษะการฟงการพูดจะ
เปนรูปแบบใดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเน้ือหาของบทเรียนซ่ึงควรสอดคลองกับกบัการส่ือสารใน
สถานการณจริง และหากเปนไปไดควรเลือกเนื้อหาใหตรงกับความสนใจและความสามารถของ
ผูเรียน เพราะเปนการเสริมสรางแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการเรียน ซ่ึงจะนําไปสูผลสัมฤทธ์ิในการ
ส่ือสารดวยภาษา อังกฤษในชีวิตจริง 

ฤทัยรัตน ปานจรินทร (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนถาวรานุกูล 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงเพ่ือการส่ือสารมีคา
เทากับ 85.53 2) ความสามารถดานทักษะการฟงเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงเพ่ือการส่ือสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3) 

นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับดีตอกิจกรรมการฟงและแบบฝกเสริมทักษะการฟงเพ่ือการ
ส่ือสาร 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร ที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา  แบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว 75/75 หลังการใชแบบฝกทักษะการฟงแลวนักเรียนมีความสามารถ
ในการฟงสูงขึ้นกวากอนการใชแบบฝกทักษะการฟง นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอกิจกรรมของแบบฝก
ทักษะการฟง เพราะเน่ืองจากเน้ือหาในแบบฝกมีกิจกรรมท่ีสรางแรงจูงใจในการเรียน และกิจกรรม
สามารถนําไปใชในส่ือสารในชีวิตประจําวัน ดังน้ันจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนที่ครูผูสอนควรสรางสรรค
กิจกรรมการฟงใหหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

จากงานวิจัยในประเทศขางตน สามารถสรุปไดวา การพัฒนาแบบฝกทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษมีความสําคัญตอการพัฒนาความสามารถทางภาษาแกผูเรียนอีกทั้งใหผูเรียน
ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน ภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  
และเพ่ือนําความรูไปใชประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป 

2. งานวิจัยตางประเทศ 

งานวิจัยในตางประเทศ ที่นํามากลาวถึงน้ี เปนกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษ ซ่ึงกลาวถึงกลวิธีและกระบวนการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น และผูวิจัยไดเลือกงานวิจัยที่สอดคลองกับการ
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ดังนี้  
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เฮดเลย (Hadley, 2001 : 94) ไดศึกษาการสอนสําหรับผูมีทักษะระดับต่ํา  ซ่ึง
สถานการณที่จะทําใหผูเรียนสบายใจที่สุด ก็คือการสรางบทเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใช
สํานวนภาษาท่ีเพิ่งเรียนและทองจํามาใหมๆ ประโยคตองเปนรูปแบบส้ันๆ เนื้อหาตองเกี่ยวของกับ
ตนเอง หรือประสบการณของตนเอง หรือส่ิงท่ีตนเองสนใจ เมื่อความสามารถเพ่ิมมากขึ้น หรือ
ความคลองแคลวมีมากขึ้น ผูสอนจึงขยายหัวขอและบริบทออกไปไกลตัวหรือไกลจาก  “ here – 

and- now” ไปเปนเรื่องท่ีเปนนามธรรม หรือเนนความรูเฉพาะทาง หรือเนนทักษะการอภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นที่ยาวและยากมากขึ้น 

โอซาดะ (Osada, 2002 : 73-90) ไดศึกษากลวิธีที่ทําใหผูฟงท่ีมีความชํานาญในการ
ฟงใชเวลาในการฟงเพื่อความเขาใจนอยที่สุด ซ่ึงพิจารณาจากกลวิธี Bottom – up และกลวิธี Top-

down โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อสังเกตกลวิธีที่ใชในการฟงภาษาอังกฤษของนักศึกษาญ่ีปุนใน
กรุงโตเกียวที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ซ่ึงไมมีความชํานาญในการฟงภาษาอังกฤษ  
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงโตเกยีว ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ใช
กลวิธีในการฟงท้ังสองวิธี นั่นคือ กลวิธี Bottom – up และกลวิธี Top-down แตจะใชกลวิธี Bottom 

– up ในขณะท่ีฟงมากวากลวิธี Top-down 

โคอิชิ (Koichi, 2002 : 4- 25 ) ไดศึกษาวิธีการสอนฟงภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง
ในประเทศญ่ีปุน โดยเสนอวาการพัฒนาระดับความสามารถในการฟงของนักเรียนจะเกิดประโยชน
ตอการดําเนินชีวิตจริงในโลกปจจุบัน การศึกษามุงใน 3 ดาน คือ 1) ปญหาการสอนการฟงใน
โรงเรียนมัธยมของญี่ปุนในปจจุบัน2) กลวิธีที่ใชในการฟงเพ่ือความเขาใจในการพูดภาษาอังกฤษ
และ 3) วิธีการสอน ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาการสอนฟง ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมของ
ญี่ปุนตองไดรับการแกไขปรับปรุง 2) กลวิธีในการฟงภาษาอังกฤษ คือ กลวิธี Bottom – up และ
กลวิธี Top-down และ 3) ดานวิธีสอน ควรมีการสอนทักษะพ้ืนฐานสําหรับการฟงเพ่ีอความเขาใจ 
ควรกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการฟงลวงหนา ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนควรเรียนรู
เกี่ยวกับกลวิธีในการฟง เพื่อ ใหการฟงมีประสิทธิภาพโดยฟงจากส่ือที่หลากหลายตามสภาพจริง 

ลิงซู (Lingzhu, 2003 : unpaged) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการฟงโดยใชกลวิธี  Top-down กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทหยวน ประเทศจีน 
ผลการวิจัยพบวา กลวิธี Top-down มีความสําคัญมากในการฟงเพื่อใหเกิดความเขาใจเพราะในการ
ฟงภาษาแมของเราไมจําเปนตองฟงทุกคําพูด เราก็สามารถคาดเดาไดวาผูพูดนั้นพูดเร่ืองอะไร การท่ี
จะฝกใหนักเรียนมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษในระดับดีเย่ียมนั้น เปนส่ิงท่ีทําไดยากเพราะ
นักเรียนมีความรูในภาษาอังกฤษไมด ีจึงสรุปไดวา การใชกลวิธี Top-down ชวยใหนักเรียนสามารถ
ถายโอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีไดรับฟงไปเปนภาษาแมหรือภาษาของผูฟงท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปน
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ภาษาท่ีสองไดอยางรวดเร็ว เพราะเปนการใชความรูความเขาใจพื้นฐานเดิมในการทําความเขาใจส่ิง
ที่ฟง จึงกลาวไดวากลวิธี Top-down เปนกลวิธีหนึ่งท่ีชวยใหผูฟงท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่
สองเขาใจส่ิงท่ีฟงไดเปนอยางดี 

โทเคชิ (Tokeshi, 2003 : 15-185 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและกลวิธีในการ
ฟงเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในญี่ปุน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา
ความสัมพันธของผูฟงและผูพูดในสภาพการณทั่วไป และศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีที่ใชในการฟงเพ่ือ
ความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในญี่ปุน ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธของผูฟง
และผูพูดในสภาพการณทั่วๆ ไป การใชเนื้อหาจากบริบท และการแสดงทาทางประกอบการพูด 
ชวยใหผูฟงระดับตนเขาใจ ในส่ิงท่ีฟงไดดีขึ้น ในดานการใชกลวิธีในการฟงเพ่ือความเขาใจของ
นักเรียนน้ันมีการนํากลวิธี Bottom – up และกลวิธี Top - down มาใช สรุปไดวา การใชกลวิธีในการ
ฟงท้ังสองอยางนี้ขึ้นอยูกับระดับความสามารถของผูฟง นอกจากนี้ยังพบวาการใหความรวมมือกัน
ระหวางผูฟงกับผูพูดจะชวยใหการฟงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ชาง (Chang, 2005) ไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรูและกลวิธีที่ใชในการฟง
ของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางผูเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศกับรูปแบบการเรียนรูและกลวิธีที่ใชในการ
ฟง ผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูไมมีความสัมพันธกัน แตรูปแบบ
การเรียนรูและกลวิธีการฟงน้ันมีความสัมพันธกันในเชิงลึก โดยเฉพาะกลวิธีการฟงแบบ Bottom – 

up และกลวิธีการฟงแบบ Top-down  
ยัง (Yang, 2006 : 69 - 77) ไดศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีที่มีอิทธิพลตอการฟงของผูฟงท่ี

เรียนภาษาจีนกลางและมีความสามารถในการฟงอยูในระดับต่ํา โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบ
ระหวาง กลวิธีBottom – up กับกลวิธี Top-down ในขณะที่ฟงขอความส้ันๆ ผลการวิจัยสรุปไดวา
ในการฟงเพ่ือความเขาใจของผูฟงท่ีมีความสามารถในการฟงอยูในระดับที่แตกตางกัน ตองการ
เรียนรูเกี่ยวกับการฟงภาษาจีนจากขอความชนิดตางๆ แตกตางกันตามระดับความสามารถ 

วู ปง (Wu-ping, 2006 : 28 – 31 ) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการใชทฤษฏีแบบแผน
และกิจกรรมการฟงเพ่ือใหเกิดความเขาใจ ของผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในกรุง
ปกกิ่ง ประเทศจีน โดยใชกลวิธี Bottom – up และกลวิธี Top-down ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่เรียน
ภาษาที่สองตองใชกระบวนการในการทําความเขาใจขอมูลโดยผูฟงตองใชกลวิธีการฟงแบบ  
Bottom – up และกลวิธีการฟงแบบ Top-down ควบคูกันเพื่อใหเขาใจในส่ิงท่ีฟง การรูบริบทของ
ขอความที่ฟงและรูจุดประสงคในการฟงจะชวยใหฟงเขาใจงายขึ้น ครูสามารถชวยนักเรียนในการ
พัฒนากลวิธีในการฟงและฝกปฏิบัติดานการฟง โดยคอยดูแลดานการฝกปฏิบัติ  นักเรียนอาจจะมี
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ขอจํากัดในดานความ รูทั่วไปเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่ฟง  ถาหากวาความรูที่ไดรับจะชวยสรางความ
มั่นใจในดานการฟงใหนักเรียนมากขึ้น การฟงไมใชแคทักษะเฉพาะในการปฏิบัติการทางภาษา
เทาน้ัน แตยังเปนการสรุปความหมายของการเรียนภาษาท่ีสอง จุดมุงหมายของการฟง คือการใช
กลวิธี Bottom – up และกลวิธี Top-down กลาวไดวาท้ังสองกลวิธีนี้มีผลกระทบตอการฟงเพ่ือให
เกิดความเขาใจเพราะเปนกลวิธีที่ตอเนื่องและสัมพันธกัน 

จากงานวิจัยตางประเทศขางตน สามารถแสดงใหเห็นวาการสอนทักษะการฟงโดย
ใชเทคนิควิธี ไมวาจะโดยกลวิธี Bottom – up และกลวิธี Top-down เปนการสอนท่ีชวยในการ
แกปญหาระดับการฟงของแตละบุคคล แตยังขาดกิจกรรมเพื่อใชในการส่ือสาร ซ่ึงการใชกลวิธีเปน
กลยุทธในการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ียังไมมีแนวทางในทักษะการฟงเพ่ือความเขาใจ ดังน้ันการใช
กลวิธีจึงชวยใหผูเรียนรูแนวทางในการฟงเพื่อนําไปสูการฟงในระดับสูงตอไป ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา 
เม่ือผูเรียนมีกลวิธีในการฟงแลว ก็ควรไดรับกิจกรรมตามแนวการฟงเพ่ือการส่ือสาร คือ ฟงและ
ส่ือสารและนําไปใชไดจริงในชีวิตของผูเรียน และหวังเปนอยางยิ่งวา การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงน้ี เพ่ือใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ไมเบื่อหนาย และกิจกรรมใน
แบบฝกจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดมีการพัฒนาการฟง รวมกับทักษะอ่ืนๆ และเพ่ือตอบสนองของ
โรงเรียนในการเตรียมผูเรียนใหเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป 
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บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย” เปนงานวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental research) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัด
บุรีรัมย ที่เรียนภาษาอังกฤษ (อ 31202) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 150 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 
จังหวัดบุรีรัมย ที่เรียนภาษาอังกฤษ (อ 31202) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 โดยวิธีการสุม
ตัวอยางอยางงาย จํานวน 40 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตัวแปรตน คือ แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

2.2 ตัวแปรตาม คือ 

2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิของการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย กอนและหลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวง
วิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังตอไปน้ี 

1. แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบ
เนื้อหาสาระของหลักสูตร รูปแบบภาษา และวิเคราะหเนื้อหาภาษาอังกฤษของรายวิชาภาษาอังกฤษ 
(อ 31202) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 บท  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบปรนัย 
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ซ่ึงเปนแบบทดสอบสําหรับใชวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษ
กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เปนแบบสอบถามมาตราสวน 5 ระดับของลิเคอรท (Likert, 1986: 181) 
จํานวน 12 ขอ และประเมินคาความคิดเห็นโดยใชเกณฑประเมินของเบส (Best, 1986 : 181-182) 

ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดวยดานรูปแบบ เนื้อหาและกิจกรรม  
 

การสรางและพฒันาเคร่ืองมอื 
การกําหนดกรอบเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

ผูวิจัยไดกําหนดกรอบเนื้อหาและสาระ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการฟงอยางมีความตรง
เชิงโครงสราง โดยมขีั้นตอนการสรางกรอบเนื้อหา ดังน้ี 

1. ศึกษาจากหนังสือการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ของสภายุโ รป  สาระการ เ รี ยนรู วิช าภาษาต า งประ เทศชว งชั้ นที่  4 ของกรมวิชาก าร 
กระทรวงศึกษาธิการ และสาระการเรียนรูชวงช้ันที่ 4 รายวิชา อ 31202 (ภาคผนวก ก) 

2. สรางตารางวิเคราะหหัวขอเรื่องแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหหัวขอเรื่องแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
 

สาระการเรียนรูชวง
ช้ันท่ี 4 ตามสภายุโรป 

 

( 14 เร่ือง ) 

สาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

ชวงช้ันท่ี 4 

( 16 เร่ือง ) 

สาระการเรียนรูชวงช้ันท่ี 4 
รายวิชา อ 31202 

 

( 9 เร่ือง ) 

วิเคราะห หัวขอเร่ืองที่ได 
 

 

( 21 เร่ือง ) 
-Personal 

Identification 

-House and Home 

- Life and Home 

 -Education & Future 

Career 

-Free time and 

Entertainment 

-Travel 

-Relation with Other 

People 

-Health and Welfare 

-Shopping 

-Food and Drinks 

-Services 

-Places 

-Foreign Languages 

-Weather 

-Myself 

-Family 

-School 

-Environment 

-Food & Drinks 

-Interpersonal 

Relation 

-Free time 

-Health& Welfare 

-Education & Career 

-Selling & Buying 

-Weather 

-Travel 

-Services 

-Places 

-Languages 

-Science and 

technology 

-Personal (Friends) 
- People (Tiger Woods) 
-Environment (The articles in 

Bangkok Post) 
-Occupation (My interesting 

occupation) 
-Health (Vegetarian) 
-Education (Christmas Day) 
-Community (My house) 
-The Weather (Seasons) 
-Travel (Nam pong National 

Park) 

-Personal  

-Myself 

- Life and Home 

-House and Home 

-Family 
-School 

-Environment 

-Occupation 

-Food & Drinks 

-Health 

-Interpersonal Relation 

-Education& Career 

-Free time 

-Community 

-Selling & Buying 

-Weather 

-Travel 

-Services 

-Places 

-Languages 

-Science and technology 

 

3. จากตารางท่ี 2 วิเคราะหหัวขอเรื่องของการสรางแบบฝกเสริมทักษะการฟงท่ีได 21 

หัวขอ และเลือกหัวขอที่มีเนื้อหาคลายคลึงกัน เพื่อนํามาสรางแบบสอบถามความตองการ ได
ทั้งหมด 16 หัวขอ ดังตารางท่ี 3 
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4. นําแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องท่ีสรางขึ้น ไปใหอาจารย ผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของหัวขอเรื่องท่ีจะนํามาพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการฟง ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

5. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบแกไขโดยผู เชี่ยวชาญ มาจัดทําเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยที่สุด (ภาคผนวก ข) 

6. นําแบบสอบถามไปหาความตองการหัวขอเรื่องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 150 คน  

7. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนักเรียนมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แลวจัดลําดับความสําคัญของหัวขอเรื่องตามคาเฉล่ีย โดยหัวขอเรื่องที่มีคาเฉล่ียสูง จะ
เปนหัวขอเรื่องท่ีมีความตองการเน้ือหามาก และหัวขอเรื่องท่ีมีคาเฉล่ียนอยเปนหัวขอเรื่องที่มีความ
ตองการนอยตามลําดับ ดังตารางท่ี 3  

 

ตารางที่ 3 แสดงหัวขอเรื่องและผลคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อจัดลําดับ 
ความตองการดานเนื้อหา 

 

 

หัวเรื่อง 
นักเรียน (150)  

ลําดับความตองการดานเนื้อหา 
X  S.D. 

Myself (Personal) 4.37 0.839 1 

Family ( House and Home) ( Life and Home) 3.70 1.219  

School 3.63 1.278  

The environment 3.57 1.058  

Food and drinks 4.07 1.294 5 

Interpersonal Relation (Community) 3.77 1.12  

Free time (Leisure activities) 4.03 1.083 6 

Health & Welfare (Health problem) 3.90 1.015 8 

Education & Career (Occupation) 4.30 0.865 2 

Selling & buying (Shopping) 3.93 1.393 7 

Weather 3.87 1.18  

 Travel 4.10 0.792 3 

 Services 3.63 1.052  
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ตารางท่ี 3 แสดงหัวขอเรื่องและผลคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อจัดลําดับ 
ความตองการดานเน้ือหา (ตอ) 

 

 

หัวเรื่อง 
นักเรียน (150)  

ลําดับความตองการดานเนื้อหา 
X  S.D. 

Places (Direction) 4.07 0.967 4 

Language 3. 53 1.369  

Science and technology 3.50 1.46  

 

8. จัดลําดับความตองการหัวเรื่องท่ีมีความตองการมากที่สุดท้ังหมด 8 หัวเรื่องได
ดังตอไปนี้ 

8.1 Personal information (Myself) 

8.2 Job (Education & Career) 

8.3 Travel (Travel) 

8.4 Direction (Place) 

8.5 Food and drinks (Food and drink) 

8.6 Leisure activities (Free time) 

8.7 Shopping (Selling & buying) 

8.8 Health problems (Health & Welfare) 
9.  วิเคราะหรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 31202) เพื่อศึกษาเน้ือหาสาระของหลักสูตรให

ครอบคลุมรูปแบบภาษาและหนาท่ีการใชภาษาของแบบฝกเสริมทักษะการฟง  และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง โดยศึกษาจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ  (อ 31202) ของ
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มี ดังนี้ 

9.1 ฟงประโยค ขอความและจับใจความสําคัญได 
9.2 ฟงประโยคและขอความ และสรุปใจความสําคัญได 
9.3 ฟงประโยคและขอความและตีความเร่ืองท่ีฟงได 
9.4 ฟงบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันและตอบคําถามได 
9.5 ฟงขอความตางๆ แลวตอบคําถามได 
9.6 ฟงและนําเสนอขอมูล ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องท่ีอยูในประเด็นความสนใจ

ของสังคมได 
9.7 ฟงและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ความรูสึก ความคิดเห็นระหวางบุคคลได 
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10. วิเคราะหเน้ือหาและหนาท่ีภาษาประกอบการฟงจากหนังสือ Real time English 

ของ Michael Rost และหนังสือ Double Take ของ Joanne Collie ได Function และ Topics ในการ
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง ดังนี้ 

10. 1 Listening about personal information 

10. 2 Listening about describing jobs 

10. 3 Listening about the past trip 

10. 4 Listening about location and direction 

10. 5 Listening about ordering food and drinks 

10. 6 Listening about leisure activities 

10. 7 Listening about buying and selling 

10. 8 Listening about health problems 

11.  นําหัวเรื่อง (Topics) ท่ีไดจากการวเิคราะหแบบสอบถามความตองการหัวเร่ืองมาก
ที่สุด และการวิเคราะหจุดประสงคและหนาท่ีทางภาษาในขอที่ 8 และขอที่ 9 มากําหนดโครงสราง
เนื้อหาสาระของแบบฝกเสริมทักษะการฟงในแตละบท และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง 
ดังตารางท่ี 4 

12.  กําหนดโครงสรางและเนื้อหากิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
ตามรูปแบบแนวคิดของการจัดกิจกรรมการฟงเพื่อการส่ือสารของ (Underwood, 1993) 
 

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหโครงสรางและเนื้อหากิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการฟง 
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง  

 

Topic Listening Objectives Language Function Activities 

1. Personal 

Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. To listen the dialog and identify 

main idea and details. 

2. To listen the dialog and answer 

the questions. 

3. To listen the dialog and practice 

speaking it with a partner. 

4. To listen the dialog and transfer 

the information through a role 

play. 

Expression  

- Giving the personal 

information 

Grammar structures: 

1. My name is..... 

2. I'm.....years old. 

3. I study at........ 

4. I live in........... 

5. I'm from........ 

6. My address is...... 

Pre-listening: 

- Think and write the 

personal information that 

you have to ask a new 

friend in the mind map. 

- Make the questions that 

you ask for new friends. 

- Study words that you will 

hear in the while  
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ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะหโครงสรางและเนื้อหากิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการฟง 
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง (ตอ) 

 

Topic Listening Objectives Language Function Activities 

  7. My telephone 

number is.........  

     etc. 

listening step. 

While-listening: 

- Listen to the conversation 

and answer the questions. 

Post listening: 

-Ask the personal 

information with a partner 

and fill in the blank. 

- Practice speaking with a 

partner. 

2. Job 1. To listen the dialog and identify 

main idea and details. 

2. To listen the dialog and answer 

the questions. 

3. To listen the dialog and practice 

speaking it with a partner. 

4. To listen the dialog and transfer 

the information through a role 

play. 

Expression  

- Talking about jobs. 

Grammar structures: 

1. I 'm looking for a job 

about.................. 

2. I'm interested in..... 

3. Can you suggest me 

any job about...? 

4. What job are you 

interested in? 

5. What kind of job are 

you looking for? 

 

 

Pre-listening: 

-Give student role 

play about what they would 

like to be and show an act 

in front of class, then give 

your classmates guess 

what you want to be. 

-Match the pictures with 

the vocabularies below. 

- Read the following 

statements and complete 

them with their correct 

occupations. 

While-listening: 

- Listen to the conversation 

and answer these questions. 

Post listening: 



57 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะหโครงสรางและเนื้อหากิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการฟง 
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง (ตอ) 

 

Topic Listening Objectives Language Function Activities 

   -Practice the dialog with a 

partner and change 

information as your own. 

3. Travel 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. To listen the dialog and 

identify main idea and details. 

2. To listen the dialog and 

answer the questions. 

3. To listen the dialog and 

practice speaking it with a 

partner. 

4. To listen the dialog and 

transfer the information 

through a role play. 

Expression 

- Talk about the past 

trips. 

Grammar structures: 

1. How was your trip? 

 : Great, Amazing, nice, 

etc. 

2. Where did you visit in 

country? 

3. Do you want to see  

the name of place ?  

4. My first trip, I went 

to................ 

My second trip...... 

My last trip is.............  

Pre-listening: 

-Look at the pictures and 

match the pictures with 

the names of the places. 

While-listening: 

- Listen to the conversation 

and answer these 

questions. 

Post listening: 

- Give student read Anna's 

blog and comment it in the 

blank.  

-Make a dialog about 

places that you have been 

to. And exchange 

information with your 

partner. 

- Practice speaking with a 

partner. 

4.Location 

 

 

 

 

 

 

 

1. To listen the dialog and identify 

main idea and details. 

2. To listen the dialog and answer 

the questions. 

3. To listen the dialog and practice 

speaking it with a partner. 

4. To listen the dialog and transfer 

the information through  

Expression 

-Talking about the 

directions 

Grammar structures: 

1. Where are you going?  

2. I'm going to....... 

3. How far from ....to ...? 

4. Could you tell me how  

Pre-listening: 

-Match the direction 

pictures with words. 

While-listening: 

- Listen to the conversation 

and answer the questions. 

Post listening: 

-DO information gap with  
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ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะหโครงสรางและเนื้อหากิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการฟง 
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง (ตอ) 

 

Topic Listening Objectives Language Function Activities 

 a role play. to get to ..........? 

5. Excuse me. Is there a 

..............? 

a partner about locations. 

Each person doesn’t know 

any information about 

others. 

5. Food and 

drinks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. To listen the dialog and 

identify main idea and 

details. 

2. To listen the dialog and 

answer the questions. 

3. To listen the dialog and 

practice speaking it with a 

partner. 

4. To listen the dialog and 

transfer the information 

through a role play. 

Expression 

 -Ordering food and 

drinks 

Grammar structures: 

1. What would you like 

to have? 

2. Would you like to 

have..........? 

3. I'd like to have......... 

4. Could I recommend 

something for you? 

5. Would you care for a 

drink? 

6. Can I bring you 

anything else? or Do 

you want anything? 

7. May I have the bill, 

please? 

Pre-listening: 

-Match the pictures in the 

column A with the food 

words in the column B. 

 

While-listening: 

- Listen to the conversation 

and answer these questions. 

Post listening: 

-Give students surf internet 

about food and drinks and 

role play one is customer 

and another is waiter and 

practice speaking with 

dialog. 

6.Leisure 

activities 

 

 

 

 

To listen the dialog and identify 

main idea and details. 

To listen the dialog and answer 

the questions. 

To listen the dialog and practice 

speaking it with a partner. 

To listen the dialog and  

Expression 

- Talking the leisure 

activities 

Grammar structures: 

1. What do you plan to 

do on weekend? 

2. What is your favorite 

leisure activity? 

Pre-listening: 

Match the columns. Write 

the letter on the lines. 

While-listening: 

- Listen to the conversation 

and answer these questions. 

Post listening:  
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ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะหโครงสรางและเนื้อหากิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการฟง 
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง (ตอ) 

 

Topic Listening Objectives Language Function Activities 

 transfer the information 

through a role play. 

3. Who is your favorite 

singer or any......? 

4. Where would you 

like to go on 

weekend? 

5.What activity do you 

dislike? 

-Pair works: Give you 

practice speaking with your 

partner with the following 

dialog and then put your 

own information in the 

blank. 

- Give student write your 

own information what 

leisure activities you like to 

do and what activities you 

dislike doing in the tables 

and share in front of your 

class. 

7. Go shopping 

 

1. To listen the dialog and 

identify main idea and details. 

2. To listen the dialog and 

answer the questions. 

3. To listen the dialog and 

practice speaking it with a 

partner. 

4. To listen the dialog and 

transfer the information 

through a role play. 

 

 

 

 

Expression 

- Talking about selling 

and buying. 

Grammar structures: 

1. Excuse me. How 

may I help you? 

: Yes, I'm looking 

for..... 

2. Do you have a........ 

size? 

3. How much does the 

........ size cost? 

4. Can I have it for $ 

..................? 

5. Can you change a 

$............... bill? 

: Here's your change 

Pre-listening: 

- think about the things that 

you like to buy when you 

go shopping in the mind 

mapping. 

While-listening: 

- Listen to the  

conversation and answer 

these questions. 

Post-listening : 

- Give students make dialog 

about shopping 

conversation and practice 

with your partner 

- Do information gap and 

take turn speaking with a 

partner. 



60 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะหโครงสรางและเนื้อหากิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการฟง 
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง (ตอ) 

 

Topic Objectives Language Function Activities 

8. Health problems 

 

1. To listen the dialog 

and identify main idea 

and details. 

2. To listen the dialog 

and answer the questions. 

3. To listen the dialog 

and practice speaking it 

with a partner. 

4. To listen the dialog 

and transfer the 

information through a 

role play. 

Expression 

-Talking about health 

problems 

Grammar structures: 

1. What’s your problem, 

madam/sir? 

Or what‘s the matter with 

you? 

: I've got 

a/an.......................... 

2. Have you had ......... 

before? 

3. I have .........., what 

would you advice me? 

Pre-listening: 

-Look at the pictures and 

tell the names of each 

disease. 

While-listening: 

- Listen to the 

conversation and answer 

these questions. 

Post-listening : 

- Give students make 

dialog about health 

problem and practice 

speaking with your 

partner. 

 

13.  นําเน้ือหาสาระท่ีไดจากตารางมาทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ซ่ึง
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญซ่ึงประกอบดวยครูที่มีประสบการณในการสอน
อังกฤษระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษชาวตางประเทศ
จํานวน 2 ทาน รวมเปน 5 ทาน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของหัวเรื่องและเน้ือหาท่ีจะนํามา
สรางแบบฝกเสริมทักษะการฟงและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง โดยใหผู เชี่ยวชาญ
พิจารณาขอความแตละขอลงในตารางเพื่อกําหนดหาคาความสอดคลองของเน้ือหา และไดคาดัชนี
ความสอดคลอง 0.95 (ภาคผนวก ค)  

14.  นําผลจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และกรอบโครงสรางเนื้อหาท่ีไดมาสราง
แบบฝกเสริมทักษะการเสริมทักษะการฟงและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษ
ตอไป 
 

การสรางและพฒันาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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หลังจากไดกรอบเนื้อหาที่มีความเท่ียงตรงดานเนื้อหาแลว ผูวิจัยไดดําเนินการสราง
และพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง ดังนี้ 

1. ศึกษาการสรางและพัฒนาแบบฝกการฟง  ตามทฤษฎีของ ซีลส และกลาสโกว 

(Seels and Glasgow, 1990 : 4) รวมถึงการสรางกิจกรรมการฟงตามแนวคิดของ  อันเดอรวูด 
(Underwood 1993) นอกจากนี้ยังไดศึกษาการออกแบบแบบฝกจากเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ  2551 โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับระดับภาษา คําศัพท 
โครงสรางทางไวยากรณ และบริบทที่ใชในชีวิตประจําวัน 

2. ดําเนินการสรางแบบฝกตามแนวคิดของอันเดอรวูด (Underwood, 1993) โดยแต
ละแบบฝก ประกอบดวยการฝกทักษะ 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

2.1 ขั้นกอนการฟง (Pre-listening) ใหนักเรียนศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับบทเรียนการ
ฟงโดยการเรียนรูจากรูปภาพ นิยามคําศัพทในบทฟง ฝกต้ังคําถามโดยพิจารณาจากหัวขอเรื่องที่
กําหนดใหและเปนการเตรียมพรอมกอนที่จะเขาสูบทฟงไดเปนอยางดี 

2.2 ขั้นการฟง (While – Listening) ใหนักเรียนฝกการฟงตามแนวคิดของอันเดอร
วูด (Underwood, 1993) โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับจุดประสงคของการฟง คือ ฟงเพ่ือหา
ใจความสําคัญ ฟงเพื่อหารายละเอียดของขอมูลและฟงเพื่อหาคําตอบ โดยผูวิจัยไดใหนักเรียนฟงบท
ฟง 3 ครั้ง ครั้งท่ีหนึ่งใหนักเรียนฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การฟงคร้ังท่ีสองฟงเพ่ือหารายละเอียด
ของขอมูล การฟงคร้ังท่ีสามเพื่อหาคําตอบของขอมูล หลังจากผูเรียนทํากิจกรรมการฟงเสร็จแลว 
ผูวิจัยถามคําถามจากการฟง เพื่อตองการทราบวานักเรียนเขาใจการฟงมากนอยเพียงใด และหลังจาก
นั้นชวยกันเฉลยคําตอบจากกิจกรรมการฟง 

2.3 ขั้นหลังการฟง (Post-listening) เปนขั้นท่ีนําขอมูลที่ไดจากการฟงมาทํา
กิจกรรมกับทักษะสัมพันธอ่ืนๆ เชน ฟงและพูดจากบทสนทนาที่กําหนดให ฟงและเขียน โดยให
นักเรียนจับคูและแตงบทสนทนาขึ้นมาใหมโดยใชขอมูลจากบทฟง หรือแตงประโยคโดยใชบริบท
รอบขางที่มีอยูจริง (Authenticity) เพื่อนักเรียนสามารถนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได ฝกการ
ทํางานเปนคู โดยใชกิจกรรม Information gap ซ่ึงใหนักเรียนฝกถามเพื่อใหไดขอมูลจากเพื่อน และ
เปนการฝกการใชภาษาพูดอยางถูกตอง กอนที่นักเรียนจะฝกการพูดนอกชั้นเรียน 

3. นําแบบฝกที่สรางขึ้นท้ัง 8 บท ใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของ
โครงสรางเน้ือหา กิจกรรมและความเปนธรรมชาติของภาษา ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสราง
แบบสอบถามผูเช่ียวชาญซ่ึงประกอบดวยครูที่มีประสบการณในการสอนอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
จํานวน 2 ทาน และผูเช่ียวชาญในการสอนภาษาอังกฤษชาวตางประเทศจํานวน 2ทาน อาจารยระดับ
มหาวิทยาลัย 1 ทาน รวมเปน 5 ทาน และไดคาดัชนีความสอดคลอง 0.97 (ภาคผนวก ง)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. จากน้ันนําแบบฝกเสริมทักษะการฟงท่ีทําการปรับปรุงแกไขแลว ไปบันทึกเทป
โดยเจาของภาษาและครูผูสอนภาษาอังกฤษ และทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 
75/75 ของชัยยงค พรหมวงศและคณะ (2520 : 134 - 138) และนําไปทดลองในข้ันรายบุคคลและ
รายกลุมตอไป 
 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิใ์นการฟงภาษาอังกฤษ  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการฟง จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน โดยผูวิจัยสรางตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1.  ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ สําหรับวัดและประเมินผลใน
ดานทักษะการฟงภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศโสธร (2539 : 189-208) 

2.  สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of test specifications) เพื่อใชเปนแนว
ทางการสรางแบบทดสอบการฟงภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคผนวก จ) 

3.  นําตารางท่ีกําหนดเนื้อหามาสรางแบบทดสอบ ซ่ึงเปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4
ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ และนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษา จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบทดสอบ ไดคาความสอดคลองเทากับ 0.86 (ภาคผนวก ฉ) 

4.  นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เพ่ือที่จะ
วิเคราะหและคัดเลือกขอสอบใหเหลือ 40 ขอ (ภาคผนวก ช) 

5.  นําแบบทดสอบท่ีทําการปรับปรุงแกไขแลวไปเจาของภาษาทําการบันทึกเทป และ
นําไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางอีกครั้งหน่ึง เพื่อตรวจสอบภาษา เวลาที่ใชในการ
ทดลองและเสียงของเจาของภาษา และนําแบบทดสอบท้ังฉบับมาหาคาความเช่ือมั่น ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.78 (ภาคผนวก ฌ) 

6.  จากน้ัน นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม เพื่อนําผลที่
ไดไปดําเนินการตอไป 

 

ขั้นทดลองในกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยนําแบบฝกเสริมทักษะการฟง 8 บทและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการฟง
ภาษาอังกฤษไปใชทดลองในรายบุคคลและทดลองในกลุมเล็ก ในขั้นตอนดังตอไปนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

1.  ขั้นทดลองในรายบุคคล (One-to-One testing) โดยทําการทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปที่ 4 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 3 คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจากผลการ
เรียนเกง ปานกลาง และออน ตามลําดับ ดังน้ี นักเรียนเกง จํานวน 1 คน นักเรียนปานกลาง จํานวน 1 
คน นกัเรียนออน จํานวน 1 คน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงกอนการศึกษา
แบบฝกเสริมทักษะการฟง (Pre-test) แลวทดลองทําแบบฝกเสริมทักษะการฟงจนครบ 8 บท 
จากน้ันทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง หลังจากใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงนําคะแนนที่
ไดจากการทําแบบฝกในขั้นการฟงในทุกบทเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิใน
การฟงหลังใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงหาประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ 75/75 เพื่อแกไข
ปรับปรุงแบบฝกการฟง ซ่ึงปรากฏไดคาแบบฝกเสริมทักษะการฟง ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลคะแนนการทําแบบทดสอบรายบทของแบบฝกเสริมทักษะการฟงจํานวน 8 บท
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงหลังการใชแบบฝกในขั้นทดลองรายบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาในขั้นทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง ซ่ึงทดลองกับ
นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง โดยคัดนักเรียนไมใชกลุมตัวอยางจากผลการเรียนเกง ปานกลางและ
ออน พบวา นักเรียนทําคะแนนรายบททั้ง 8 บท ไดคะแนนรวม 168 คะแนน จากคะแนนเต็ม 240 
คะแนน คิดเปนรอยละ 70 และทําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงหลังเรียนได 96 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 120 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 สรุปผลของประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการ
ฟง ในขั้นรายบุคคล E1/ / E2= 70/80 

1.1 ปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการฟง ในขั้นทดลองรายบุคคลท่ีทําคะแนน
ต่ํากวารอยละ 75 ซ่ึงไดแก บทที่ 2 (Job) บทที่ 3 (Travel) บทที่ 4 (Direction) บทที่ 6 (Leisure 

Activity) บทท่ี 7 (Go shopping) ผูวิจัยไดเพิ่มเติมการสอนคําศัพท และปรับคําถาม เนื้อหาใหงายชัด

นักเรียน คะแนนขั้นแบบฝกการฟง 
คะแนนสอบ
หลังเรียน 

 

บทท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8  E1  E2 
คะแนนเต็ม 10 10 10 10 10 10 10 10 80 40 100 

คนท่ี 1 8 6 7 7 8 6 6 8 56 32 80 

คนท่ี 2 8 7 7 7 8 7 7 8 59 34 85 

คนท่ี 3 7 6 7 7 7 6 6 7 53 30 75 

รวม 23 19 21 21 23 19 19 23 168 96 80 

รอยละ 77 63 70 70 77 63 70 77 70 
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ยิ่งขึ้น รวมท้ังปรับเสียงการพูดของเจาของภาษาใหชาลง และไมพูดเช่ือมคํา เพราะเน่ืองจากนักเรียน
ฟงไมทันและไมเขาใจความหมาย 

2. ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small group testing) โดยทําการทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 10 คนโดยคัดนักเรียนไมใชกลุมตัวอยางจากผลการเรียนเกง 
ปานกลาง และออน ดังนี้ นักเรียนเกง จํานวน 3 คน นักเรียนปานกลาง จํานวน 4 คน นักเรียนออน 
จํานวน 3 คนโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงกอนการศึกษาแบบฝกเสริม
ทักษะการฟง (Pre-test) แลวทดลองทําแบบฝกเสริมทักษะการฟงจนครบ 8 บท จากน้ันทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง หลังจากใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงนําคะแนนที่ไดจากการ
ทําแบบฝกขั้นการฟงในทุกบทเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงหลังใช
แบบฝกเสริมทักษะการฟงหาประสิทธิภาพของบทเรียน ตามเกณฑ 75/75 เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสมกอนนําไปเก็บขอมูล ซ่ึงปรากฏ ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลคะแนนการทําแบบทดสอบรายบทของแบบฝกเสริมทักษะการฟงจํานวน 8 บท 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงหลังการใชแบบฝกในขั้นทดลองกลุมเล็ก  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

นักเรียน คะแนนขั้นแบบฝกการฟง E1 
คะแนนสอบ
หลังเรียน 

E2 

บทที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8  รวม       

คะแนนเต็ม 10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 40 100 

1 8 7 7 7 8 6 6 8 57 71.25 29 72.5 

2 8 8 6 8 8 6 6 7 57 71.25 32 80.0 

3 8 8 6 6 8 7 7 7 57 71.25 28 70.0 

4 8 8 7 7 7 7 6 8 58 72.5 33 82.5 

5 8 8 6 7 8 8 7 7 59 73.75 34 85.0 

6 8 8 7 7 8 6 7 8 59 73.75 27 67.5 

7 8 7 8 7 8 8 7 7 60 75.00 31 77.5 

8 8 8 7 8 6 7 8 7 59 73.75 31 77.5 

9 8 8 7 8 6 7 8 7 59 73.75 30 75.0 

10 8 8 6 8 8 7 6 8 59 73.75 32 80.0 

รวม 80 78 67 73 75 69 68 74 584 73.00 307 76.75 

รอยละ 80 78 67 73 75 69 68 74 73 
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จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวาในขั้นทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง ซ่ึงทดลอง
กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 10 คนโดยคัดนักเรียนไมใชกลุมตัวอยางจากผลการเรียนเกง ปาน
กลางและออน ตามลําดับ พบวา นักเรียนทําคะแนนรายบททั้ง 8 บท ไดคะแนนรวม 584คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน คิดเปนรอยละ 73 และทําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงหลังเรียนได 
307 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.75 สรุปผลของประสิทธิภาพของแบบ
ฝกเสริมทักษะการฟง ในขั้นรายบุคคล E1/E2 = 73/76.75 

 

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มตีอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาองักฤษ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมและแบบฝกการฟง
วามีความเหมาะสมเพียงใด โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาตามแนวคิดของลิเคอรท 
(Likert 1986 :181) ซ่ึงสอบถามในดานเนื้อหา ดานรูปแบบ และดานกิจกรรม โดยใชระดับคะแนน
เปนเคร่ืองบงช้ีระดับความคิดเห็น มีมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ คือ 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 หมายถึง นอย 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด 

2. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑการประเมินและรูปแบบของภาษา 

3.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผานการตรวจสอบและแกไขแลว  ไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน และไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.83 (ภาคผนวก ญ) 

4.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดหาคาความเช่ือมั่นแลวไปใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม โดยใหทําแบบสอบถามหลังการทําแบบฝกแตละบททุกคร้ัง รวม 8 
บท เพื่อนําผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางไปใชในการพัฒนาแบบฝกในขั้นตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง  โดยการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

1. แบบแผนการทดลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในรูปแบบ One-

Group-Pretest-Posttest: Design (บํารุง โตรัตน: 29-31) ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ 
 

T1 X T2 
  

T1 หมายถึง การทดสอบกอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร 

X หมายถึง การใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

T2 หมายถึง การทดสอบหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร 

2.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการฟงภาษาอังกฤษ (Pre-test) ไปทดสอบกับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 40 คน จากน้ันตรวจใหคะแนน และบันทึกคะแนนของแตละคน 

3.  นําแบบฝกเสริมทักษะการฟงไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง เปนเวลา 4 สัปดาห 
สัปดาหละ 4 คาบ รวมเปน 16 คาบ ในรายวิชาอังกฤษ (อ 31202) โดยผูวิจัยเปนผูสอน อธิบาย
ขั้นตอน และวิธีทําแบบฝกใหผูเรียนเขาใจ ในขณะทําแบบฝกถาผูเรียนไมเขาใจหรือมีปญหา
สามารถซักถามได 

4.  ตรวจใหคะแนนแบบฝกในขอที่ถูกให 1 คะแนน ในขอผิดให 0 คะแนน 

5.  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมการฟงหลัง
การทําแบบฝกในแตละบททุกครั้ง เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

6.  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการฟง (Post-test) ซ่ึงเปน
ขอสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการฟงกอนการทําแบบฝกโดยการสลับขอ 
จากน้ันตรวจใหคะแนนเพ่ือนําไปหาประสิทธิภาพของแบบฝก และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
ฟงของผูเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

1.1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษในแตละบท  ใช
คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉล่ียและคะแนนรอยละในตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 75/75 ใชสูตร 
E1/E2 ของชัยยงค พรมวงศ และคณะ (2520 : 134-138) 

   ส
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สูตรท่ี 1    E1
  =   

   

เมื่อ          E1
      คือ         ประสิทธิภาพของแบบฝก 

            X      คือ         คะแนนรวมของแบบฝกทุกบทของผูเรียนคนท่ี 1 

            A      คือ คะแนนเต็มของแบบฝกทุกบทรวมกัน 

            N      คือ จํานวนผูเรียน 

  

สูตรท่ี 2    E2   =    
   

เมื่อ          E2       คือ ประสิทธิภาพของผลแบบทดสอบวัด   
                                          ความสามารถในการฟงของผูเรียน 

             F      คือ คะแนนผลสอบหลังเรียนของผูเรียนคนที่ 1 

            B      คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

          N      คือ จํานวนผูเรียน 

1.2 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการฟงภาษาอังกฤษ โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อหาคาความยากงาย (Difficult) คาอํานาจจําแนก (Discrimination) และ
คาความเช่ือมั่น (Reliability) 

1.3 การหาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)   

2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย ดังนี้ 
2.1 วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน

กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง โดยใชสถิติ t-test แบบจับคู วิเคราะหโดยใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  

2.2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นรายขอ โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับ ซ่ึงดัดแปลงมาจากเบส (Best: 

1986 181 - 182) ดังนี้ 
1.00  X  < 1.50    หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและ 

 แบบฝกโดยเฉล่ียอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

1.50  X  < 2.50    หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและ 

 แบบฝกโดยเฉล่ียอยูในระดับนอย  

x100A
N / X  

x100B
NF/  
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2.50  X  < 3.50 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและ 

   แบบฝกโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

3.50  X  < 4.50 หมายถึง    นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและ 

         แบบฝกโดยเฉล่ียอยูในระดับมาก 

4.50  X  < 5.00      หมายถึง    นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและ 

         แบบฝกโดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 
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บทท่ี 4  
 

ผลการวเิคราะหขอมลู 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย” ผูวิจัย
ไดนําเสนอผลการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศและคณะ, 2520 : 134-138) 
โดยทดลองกับนักเรียน 40 คน  

ตอนท่ี 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง โดยหาคาผลตางของคะแนนสอบกอนใชบทเรียน (Pre-test) 
และหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง (Post-test) 

ตอนท่ี 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอคุณสมบัติของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร 

 
ผลการวเิคราะหขอมลู 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการทําแบบฝกรายบท และการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ

การฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
โดยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และ คารอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกเสริมทักษะการ

ฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (E1) จํานวน 8 บท และหาคา    รอยละของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการฟงหลังการเรียน (E2 ) ของกลุมตัวอยาง ดังตารางท่ี 7 และ 8 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลคะแนนเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และลําดับที่ของคะแนนใน
การทําแบบฝกเสริมทักษะรายบท 

 

บทที ่ เนื้อหา  X  S.D. รอยละ ลําดับที ่
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Personal information 

Job 

Travel 

Direction 

Food and drinks 

Leisure Activity 

Go shopping 

Health problems 

8.725 

7.300 

7.300 

7.500 

8.675 

7.675 

6.950 

8.450 

0.452 

0.939 

0.723 

0.934 

0.572 

0.797 

0.677 

0.675 

87.25 

73.00 

73.00 

75.00 

86.75 

76.75 

69.50 

84.50 

 1 

7 

6 

5 

2 

4 

8 

3 

 

จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหการทําแบบฝกเสริมทักษะรายบท พบวา กลุมตัวอยางทํา
คะแนนแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารรายบทไดคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละ 
80 ขึ้นไป จํานวน 3 บท ตามลําดับ ดังน้ี บทที่ 1 Personal information รอยละ 87.25 บทที่ 5 Food 

and drinks รอยละ 86.75 และบทท่ี 8 Go shopping สําหรับแบบฝกเสริมทักษะท่ีกลุมตัวอยางทํา
คะแนน ไดนอยที่สุด คือ บทท่ี 7 Go shopping รอยละ 69.50 

 
ตารางท่ี 8 แสดงผลคะแนนจากการทําแบบฝกเสริมทักษะรายบท จํานวน 8 บทและผลการทดสอบ

ผลสัมฤทธ์ิในการฟงหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน 

 
 

บทที่ คะแนนการทําแบบฝกเสริมทักษะการฟง 
คะแนน
หลังเรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม E1 รวม E2 

นักเรียน 10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 40 100 

1 9 7 8 9 8 7 7 9 64 80.00 35 87.50 

2 9 7 8 7 9 9 7 9 65 81.25 34 85.00 

3 9 7 7 9 9 7 7 8 63 78.75 33 82.50 

4 9 8 7 8 9 7 6 8 62 77.50 32 80.00 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลคะแนนจากการทําแบบฝกเสริมทักษะรายบท จํานวน 8 บทและผลการ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการฟงหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน (ตอ) 

 

บทที่ 

คะแนนการทําแบบฝกเสริมทักษะการฟง 
คะแนน
หลังเรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม E1 รวม E2 

นักเรียน 10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 40 100 

5 9 8 7 7 9 8 7 8 63 78.75 34 85.00 

6 8 9 9 7 9 8 7 8 65 81.25 36 90.00 

7 9 8 7 7 9 8 7 8 63 78.75 33 82.50 

8 9 7 8 8 9 7 7 7 62 77.50 35 87.50 

9 8 8 8 7 9 7 6 9 62 77.50 34 85.00 

10 9 9 7 9 9 8 8 9 68 85.00 37 92.50 

11 9 7 8 7 8 8 6 9 62 77.50 36 90.00 

12 9 7 7 7 9 7 7 9 62 77.50 33 82.50 

13 9 7 8 8 9 7 7 9 64 80.00 35 87.50 

14 8 5 7 7 9 8 7 9 60 75.00 33 82.50 

15 9 7 7 8 9 8 7 9 64 80.00 34 85.00 

16 8 8 6 7 9 8 6 8 60 75.00 32 80.00 

17 8 7 7 7 9 8 6 8 60 75.00 33 82.50 

18 9 9 6 6 7 8 6 9 60 75.00 30 75.00 

19 9 8 8 7 9 8 6 8 63 78.75 32 80.00 

20 8 7 6 8 8 8 7 9 61 76.25 33 82.50 

21 9 8 8 6 9 9 6 8 63 78.75 35 87.50 

22 8 7 8 7 9 8 7 9 63 78.75 32 80.00 

23 9 7 8 8 9 7 6 9 63 78.75 32 80.00 

24 9 9 8 8 9 6 7 9 65 81.25 33 82.50 

25 9 9 8 6 9 6 7 9 63 78.75 35 87.50 

26 9 7 7 5 9 8 7 8 60 75.00 30 75.00 

27 9 7 7 9 8 8 7 7 62 77.50 33 82.50 

28 9 7 7 8 9 8 8 9 65 81.25 36 90.00 

29 8 7 7 8 9 8 8 8 63 78.75 35 87.50 

30 9 7 7 9 8 9 6 9 64 80.00 34 85.00 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลคะแนนจากการทําแบบฝกเสริมทักษะรายบท จํานวน 8 บทและผลการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิในการฟงหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน (ตอ) 

    
 

บทที่ คะแนนการทําแบบฝกเสริมทักษะการฟง 
คะแนน
หลังเรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม E1 รวม E2 

คะแนน 10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 40 100 

นักเรียน             

31 8 6 6 8 9 9 8 8 62 77.50 31 77.50 

32 8 6 7 8 9 9 8 8 63 78.75 32 80.00 

33 9 6 6 8 9 7 7 8 60 75.00 30 75.00 

34 9 8 7 8 8 7 8 9 64 80.00 31 77.50 

35 9 7 8 7 9 7 8 9 64 80.00 36 90.00 

36 8 8 7 7 7 8 7 8 60 75.00 30 75.00 

37 9 7 7 7 8 8 7 7 60 75.00 31 77.50 

38 9 6 8 7 9 7 8 9 63 78.75 33 82.50 

39 9 6 7 7 8 8 7 8 60 75.00 32 80.00 

40 9 7 8 9 8 6 7 9 63 78.75 35 87.50 

รวม 349 292 292 300 347 307 278 338 2503 78.22 1330 83.12 
รอยละ 87.25 73.00 73.00 75.00 86.75 76.75 69.50 84.50  

 

จากตารางที่ 8 ผลคะแนนจากการทําแบบฝกเสริมทักษะรายบท ในขั้นทดลอง
ภาคสนามซ่ึงทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน พบวา กลุมตัวอยางทําคะแนนจากแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงรายบทไดคะแนนรวม 2503 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3200 คะแนน คิดเปนรอยละ 
78.22 และทําคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการฟงหลังเรียนไดคะแนนรวม 1330 คะแนน
จากคะแนน เต็ม 1600 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.12 ดังน้ัน ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงในขั้นทดลองภาคสนาม มีคาเทากับ 78.22/83.12 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 75/75  
 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ ในการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกอนและ

หลังการทดลอง 
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จากการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน เมื่อนําผลคะแนนทั้งกอนและหลัง
การทดลองมาเปรียบเทียบคาคะแนนและผลตางคะแนน (D) พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิในการฟง
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพ่ิมขึ้น ดังตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9 แสดงผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของกลุมตัวอยางท้ัง
กอนและหลังการทดลอง       

 

 

 

คนที ่

คะแนน 
ผลตาง 

(D) 

 

 

คนท่ี 

คะแนน 
ผลตาง 

(D) กอนเรียน 

(40) 
หลังเรียน 

(40) 
กอนเรียน 

(40) 
หลังเรียน 

(40) 
1 32 35 3 21 31 35 4 

2 33 34 1 22 31 38 7 

3 31 33 2 23 31 32 1 

4 31 32 1 24 30 33 3 

5 32 34 2 25 31 35 4 

6 33 36 3 26 29 30 1 

7 32 33 1 27 31 33 2 

8 31 35 4 28 30 36 6 

9 31 34 3 29 31 35 4 

10 34 37 3 30 32 34 2 

11 31 36 5 31 29 35 6 

12 31 33 2 32 31 32 1 

13 32 35 3 33 28 30 2 

14 30 33 3 34 30 31 1 

15 32 34 2 35 32 36 4 

16 30 32 2 36 29 30 1 

17 30 33 3 37 30 31 1 

18 28 32 4 38 31 33 2 

19 31 36 5 39 30 32 2 

20 30 33 3 40 31 35 4 
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จากตารางท่ี 9 ผลคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของกลุม
ตัวอยางท้ังกอนและหลังการทดลอง  พบวา กลุมตัวอยางเม่ือไดใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นแลว ทําใหไดคะแนนสูงขึ้นทุกบทเรียนทุกคน คาผลตางของคะแนน
จากการทดสอบกอนเรียนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษมีคาสูงท่ีสุดเทากับ 7 
และตํ่าท่ีสุดเทากับ 1 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 

เมื่อนําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบท้ังสองคร้ังมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฟงวา
โดยใชสถิติ t-test แบบจับคู  ปรากฏผล ดังตารางท่ี  10 
 
ตารางท่ี 10 แสดงผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตาง

เฉล่ีย (D) และคา t ของนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน 

 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  S.D.  D  D2  t  Sig. 
กอนเรียน 

 

หลังเรียน 

40 

 

40 

40 

 

40 

30.82 

 

33.65 

1.259 

 

1.942 

 

2.82 

 

1.551 

 

11.552 

 

0.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางท่ี 10  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียวัดผลสัมฤทธ์ิการฟงของกลุมตัวอยาง
หลังจากการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ พบวา มีคาเฉล่ียของคะแนนเทากับ 33.65 

คะแนน ซ่ึงสูงกวาคาเฉล่ียของคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงที่มีคาเทากับ 
30.82 คะแนน และคะแนนผลตางเฉล่ียระหวางหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษอังกฤษ
และกอนการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษมีคาเทากับ 2.82 และคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิในการฟงของกลุมตัวอยางหลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษท้ัง 8 บทเรียนสูงกวากอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
อยางมีนัยสําคญัที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  
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ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอคุณสมบัติของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในดานรูปแบบ เนื้อหาและกิจกรรม จํานวน 12 ขอ 8 บทเรียนของกลุม
ตัวอยาง 40 คน นํามาหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผล ดังตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

ขอความ คา 
สถิติ 

บทท่ี 
รวม 

คาเฉล่ีย 
ลําดับท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 เฉพาะ
ดาน รวม 

ดานรูปแบบ 
1. เสียงของผูพูด
ในแบบฝกมีความ
ชัดเจนและเขาใจ
ไดงาย 

X  3.55 3.80 3.90 3.70 3.90 3.75 3.87 3.97 3.80 3 

 

10 
S.D. .639 .791 .744 .648 .709 .707 .791 .768 .137 

2. อัตราความเร็ว
ของผูพูดอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม 

X  3.80 3.82 3.55 3.75 3.75 3.72 3.72 3.72 3.73 4 12 

S.D. .758 .813 .639 .670 .630 .716 .679 .751 .082 

3. การนําเสนอ
กิจกรรมในแบบ
ฝกเสริมทักษะ
เปนลําดับขั้น 
ชัดเจน เขาใจงาย 

X  4.10 3.95 3.80 3.82 3.80 3.70 3.70 4.02 3.86 1 3 

S.D. .810 .783 .719 .813 .723 .823 .648 .862 .148 

4. มีรูปแบบ
กิจกรรมท่ี
นาสนใจ
จัดรูปแบบ
สวยงามและสราง
แรงจูงใจในการ
เรียน 

X  3.82 3.82 3.92 3.70 3.82 3.72 3.80 3.77 3.81 2 8 

S.D. .781 .781 .730 .758 .747 .716 .802 .733 .069 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ตอ) 

 

ขอความ คา 
สถิติ 

บทท่ี 
รวม 

คาเฉล่ีย 
ลําดับท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 เฉพาะ
ดาน รวม 

คาเฉล่ียรวมดาน
รูปแบบ 

X  3.82 3.85 3.74 3.82 3.82 3.72 3.77 3.87 3.80 3 

S.D. 0.75 0.79 0.71 0.72 0.70 0.74 0.73 0.78 0.74 

ดานเนื้อหา 
5. เนื้อหาในแบบ
ฝกชวยให
นักเรียนนําไปใช
สื่อสาร ได 

X  3.72 3.92 3.87 3.95 3.90 3.77 3.85 3.80 3.85 2 5 

S.D. .751 .730 .757 .714 .778 .832 .802 .723 .760 

6. เนื้อหาในแบบ
ฝกเสริมทักษะมี
เนื้อหาสอดคลอง
กับความตองการ
ของผูเรียน 

X  4.05 4.05 3.62 3.72 3.97 3.62 3.72 4.05 3.85 1 4 

S.D. .316 .815 .628 .784 .698 .705 .751 .846 .196 

7. เนื้อหามีความ
ยาวเหมาะสมกับ
เวลาท่ีใชในการ
เรียน 

X  3.82 3.65 3.80 3.87 3.70 3.82 3.77 3.65 3.76 3 11 

S.D. .781 .770 .791 .757 .723 .594 .800 .802 .086 

คาเฉล่ียรวมดาน
เนื้อหา 

X  3.86 3.87 3.76 3.85 3.86 3.74 3.83 3.83 3.86 
1 

S.D. 0.62 0.77 0.73 0.75 0.73 0.71 0.78 0.79 0.62 

ดานกิจกรรม 
8. กิจกรรมข้ัน
กอนฟงชวยให
ผูเรียนมีความรู  
คําศัพท  และ
สํานวนภาษา
กอนที่จะเขาสู
กิจกรรมในข้ัน
ตอไป 

S.D. .730 .656 .747 .776 .791 .802 .758 .770 .144 1 1 

S.D. .730 .656 .747 .776 .791 .802 .758 .770 .144 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ตอ) 

 

ขอความ คา 
สถิติ 

บทท่ี 
รวม 

คาเฉล่ีย 
ลําดับท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 เฉพาะ
ดาน รวม 

9. กิจกรรม
ระหวางการฟงมี
บทสนทนาท่ี
เขาใจงายและ
ผูเรียนสามารถจับ
ใจความสําคัญ
และหาคําตอบ
จากบทสนทนาได 

X  3.70 3.90 4.10 3.92 3.77 3.72 3.85 3.80 3.84 3 6 

S.D. .648 .778 .744 .764 .768 .751 .770 .758 .129 

10. กิจกรรมหลัง
การฟง มีกิจกรรม
การฝก  ที่ชวยให
ผูเรียนไดใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร  
และประยุกตใช
ในชีวิตจริงของ
ผูเรียนได 

X  3.80 3.77 3.67 3.67 3.85 4.05 3.87 3.92 3.82 4 7 

S.D. .723 .733 .656 .797 .864 .783 .822 .829 .126 

11. การจัด
กิจกรรมเปน ไป
ตามข้ันตอนของ
หลักการสอน
ทักษะการฟง คือ 
ขั้นกอนการฟง 
ขั้นการฟง  ขั้น
หลังการฟง 

X  3.70 3.975 3.72 3.95 3.77 3.67 3.80 3.85 3.80 5 9 

S.D. .758 .768 .784 .815 .768 .764 .723 .770 .112 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (ตอ) 

 

ขอความ คา 
สถิติ 

บทท่ี 
รวม 

คาเฉล่ีย 
ลําดับท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 เฉพาะ
ดาน รวม 

12. กิจกรรมใน
แบบฝกทั้งหมด
ชวยใหนักเรียน
พัฒนา
ความสามารถใน
การฟง 

X  3.95 4.00 3.92 3.70 3.57 3.90 4.07 3.87 3.88 2 2 

S.D. .714 .751 .730 .776 .594 .810 .829 .853 .156 

คาเฉล่ียรวมดาน
กิจกรรม 

X  3.81 3.94 3.85 3.80 3.75 3.70 3.88 3.86 3.81 
2 

S.D. 0.71 0.74 0.73 0.79 0.76 0.78 0.78 0.80 0.71 

คาเฉล่ียรวมทุก
ดาน 

X  3.83 3.89 3.78 3.82 3.80 3.72 3.83 3.85 3.82  

S.D. 0.69 0.77 0.72 0.75 0.73 0.74 0.76 0.79 0.75 

 

จากตารางท่ี 11  การวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ทั้ง 8 บทเรียน พบวา  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอแบบฝก
เสริมทักษะการฟง โดยเฉล่ียอยูในระดับสูงทุกบทเรียน ( X  = 3.82  S.D. = 0.75) สําหรับบทเรียนที่
มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ บทที่ 2 Job  รองลงมา คือ บทที่ 8  Health problems  ( X  = 3.89  S.D. = 0.77  

X  = 3.85  S.D. = 0.79 ตามลําดับ) สวนบทเรียนท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ บทที่ 6 Leisure Activity  ( X  

= 3.72  S.D. = 0.72)   
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ 31202) ทั้งหมด 12 ขอ นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบ
ฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร จากคาเฉล่ียสูงสุดถึงคาเฉล่ียต่ําสุด เรียงตามลําดับ 
ไดดังตอไปนี้ 

คาเฉล่ียสูงสุดอันดับที่ 1 คือ ขอ 8  กิจกรรมขั้นกอนฟงชวยใหผูเรียนมีความรู  คําศัพท  
และสํานวนภาษากอนที่จะเขาสูกิจกรรมในขั้นตอไป  มีคาเฉล่ียสูงสุด ( X  = 3.89 S.D. = 0.14) 

อันดับที่ 2 กิจกรรมในแบบฝกทั้งหมดชวยใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการฟง ( X  = 3.88 
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S.D. = 0.15) อันดับท่ี 3 การนําเสนอกิจกรรมในแบบฝกเสริมทักษะเปนลําดับขั้น ชัดเจน เขาใจงาย 
( X  = 3.86 S.D. = 0.14) อันดับที่ 4 เนื้อหาในแบบฝกเสริมทักษะมีเนื้อหาสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ( X  = 3.85 S.D. = 0.19) อันดับที่ 5 เนื้อหาในแบบฝกชวยใหนักเรียนนําไปใช
ส่ือสาร ได ( X  = 3.85 S.D. = 0.76) อันดับที่ 7 กิจกรรมหลังการฟง มีกิจกรรมการฝก  ที่ชวยให
ผูเรียนไดใชภาษาเพื่อการส่ือสาร  และประยุกตใชในชีวิตจริงของผูเรียนได ( X  = 3.82 S.D. = 0.12) 
อันดับท่ี 8 มีรูปแบบกิจกรรมท่ีนาสนใจจัดรูปแบบสวยงามและสรางแรงจูงใจในการเรียน ( X  = 

3.81 S.D. = 0.069) อันดับท่ี 9 การจัดกิจกรรมเปน ไปตามขั้นตอนของหลักการสอนทักษะการฟง 
คือ ขั้นกอนการฟง ขั้นการฟง  ขั้นหลังการฟง ( X  = 3.80 S.D. = 0.11) อันดับที่ 10 เสียงของผูพูด
ในแบบฝกมีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X  = 3.80 S.D. = 0.137) อันดับที่ 11 เนื้อหามีความยาว
เหมาะสมกับเวลาท่ีใชในการเรียน  ( X  = 3.76 S.D. = 0.086) และคาเฉล่ียต่ําสุด อยูอันดับที่ 12  คือ 
อัตราความเร็วของผูพูดอยูในระดับที่เหมาะสม  ( X  = 3.73 S.D. = 0.082) 

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ 31202) สรุปไดวา ความคิดเห็นของนักเรียน มีคาเฉล่ีย
รวม 3.82 ดังนั้น จึงแสดงวานักเรียนชอบแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมาก 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัย การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental research) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการ
ฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมยที่
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 31202) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 40 คน ซ่ึงไดมาจาก
การสุมตัวอยางอยางงาย 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

1. แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 บทเรียน สรางขึ้นโดยยึดกรอบเนื้อหาจากแบบเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สอบถามความตองการของผูเรียน อาจารยผูสอนและการ
ประเมินเนื้อหาและภาษาของผูเชี่ยวชาญเปนหลัก 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 
40 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 
แบบทดสอบท้ังฉบับมีคาความยากระหวาง 0.20-0.80 คาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป และคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ 0.78 

3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในดานรูปแบบ เนื้อหา และกิจกรรม จํานวน 12 ขอ เปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.83 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกลุมตัวอยางดวยตนเองในภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2555 โดยดําเนินการดังนี้ 
1.  ทําการทดลองดวยใหกลุมตัวอยาง 40 คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟง

ภาษาอังกฤษจํานวน 40 ขอ เพื่อตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน 

2.  ดําเนินการทดลองโดยใหนักเรียนกลุมตัวอยาง 40 คน ทําแบบฝกเสริมทักษะการ
ฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จํานวน 8 บท โดยในขั้นการฟงในแตละบทจะมีการทดสอบการฟง
เพื่อความเขาใจจากบทฟงท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาในแบบฝก และจะใชเปนคะแนน ( E1) ของการ
วิเคราะหผลคะแนนรายบทในแตละบท 

3.  ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษจํานวน 40 ขอ  อีกครั้ง หลัง
การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง จํานวน 8 บท (E2) 

4.  นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการฟงภาษาอังกฤษ คะแนนแบบฝกหัดรายบท
ทั้ง 8 บท ของนักเรียน 40 คน มาวิเคราะหขอมูล โดยวิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน กลาวคือ 
หาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยใชเกณฑ 75/75 

จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค พรหมวงคและคณะ, 2520 : 136-137) เปรียบเทียบความสามารถในการฟง
ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช
สถิติ t-test แบบจับคู และวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไป
แปลความหมายคาระดับตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 
1.  แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ

เทากับ 78.22/83.12 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75/75 ซ่ึงแสดงวาแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มีประสิทธิภาพ 

2.  ผลสัมฤทธ์ิในการฟงของนักเรียนหลังจากการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร สูงกวาผลสัมฤทธ์ิในการฟงของนักเรียนกอนการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 3.  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
โดยเฉล่ีย ( X ) อยูระหวาง 3.72 – 3.89 โดยมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียรวม 3.82 ( X = 3.82 S.D. = 
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0.75) ซ่ึงแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกบทและบทท่ีไดคาเฉล่ียระดับมาก ไดแก  บทที่ 2 Job ( X  = 3.89 

S.D. = 0.77 ) รองลงมา คือ บทท่ี 8 Health problems ( X  = 3.85 S.D. = 0.79 )  

 

การอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยขอที่ 1 พบวา แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 78.22/83.12 แสดงวา แบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร มีประสิทธิภาพ โดยพบวา คาประสิทธิภาพตัวหลังสูงกวาคา
ประสิทธิภาพตัวแรก กลาวคือ นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบความสามารถในการฟงหลังเรียนได
คะแนนเฉล่ีย 83.12 สูงกวาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบรายบทท้ัง 8 บท เทากับ 78.22 คา
ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร สรางขึ้นสูงกวาเกณฑ  
75/75 ที่กําหนดไว เน่ืองมาจากสาเหตุดังนี้ 

1.1 แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารฉบับนี้พัฒนาขึ้นตาม
กระบวน การออกแบบเอกสารการสอน ซ่ึงมีการกําหนดกรอบเนื้อหาสาระของเรื่องที่ตองการให
เรียนในหลักสูตร คํานึงถึงความตองการของผูเรียนและจุดประสงคของการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร
เปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับ ซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow, 1990 : 4) ไดเสนอแนะวา ใน
การออกแบบ การสอนควรคํานึงถึงสวนประกอบท่ีสําคัญ ไดแก 1) เนื้อหาที่คัดเลือกมาตองอิง
จุดประสงครายวิชา 2) กลวิธีที่ใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจัยที่ไดมีผูทําไว  3) 
การวัดผลตองอิงพฤติกรรมการเรียนรูและ 4) รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและคุมคา และตรงกันกับริชารด และรอดเจอร (Richards and Rodgers, 1991 : 20) ได
ใหความเห็นวา ในการสรางแบบฝกการสอนนั้น จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของการสอน การ
เลือกเนื้อหาและการจัดเตรียมรูปแบบการสอนสอดคลองกับหลักสูตร คํานึงถึงบทบาทของผูเรียน 
บทบาทของครู และบทบาทของส่ือการสอน  

1.2 พัฒนาปรับปรุงแบบฝกใหเหมาะสมกับผูเรียน ทั้งในดานเนื้อหา รูปแบบและ
กิจกรรมมีความครอบคลุมเชิงเน้ือหาตามหลักสูตร มีการทดลองใชแบบฝกเพ่ือหาประสิทธิภาพกับ
กลุมไมใชกลุมตัวอยางกอนนํามาใชจริง และแบบฝกเสริมทักษะการฟงเพื่อการส่ือสารสรางขึ้นตาม
แนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับหลักสูตร มีการพัฒนา 
ปรับปรุงเน้ือหาและกิจกรรมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงไดคาประสิทธิภาพเทากับ 
78.22/83.12 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75 ซ่ึงสอดคลองกับ ริชารด และรอดเจอร (Richards and Rodgers, 
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1991 : 20) ไดใหความเห็นวา ในการสรางแบบฝกการสอนนั้น จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของ
การสอน เนื้อหาและรูปแบบใหสอดคลองกับหลักสูตร เชนเดียวกันกับ ซีลส และกลาสโกว  (Seels 

and Glasgow, 1990 : 3) ไดเสนอแนะวา การสรางแบบฝกการสอน จะเร่ิมตั้งแต การวิเคราะหขอมูล 
การสรางหรือออกแบบ การปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม การนําแบบฝกไปทดลองใชและ
ประเมินผลเพ่ือใหทราบวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือไม  

1.3 รูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไดคํานึงถึง
รูปแบบของการจัดกิจกรรม คําศัพท โครงสรางไวยากรณ รวมถึงสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการฟงตามจุดมุงหมายของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได และมี
กระบวนการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงใน 3 ขั้นตอน  ตามแนวคิดของอันเดอรวูด 
(Underwood, 1993) คือ ขั้นกอนการฟง (Pre-listening) ใหนักเรียนศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับบทเรียน
การฟงโดยการเรียนรูจากรูปภาพ นิยามคําศัพทในบทฟง การอธิบายคําศัพทจะชวยใหผูเรียนรูวา
จะตองฟงอะไร ฝกตั้งคําถามโดยพิจารณาจากหัวขอเรื่องที่กําหนดใหและเปนการเตรียมพรอม
กอนที่จะเขาสูบทฟงไดเปนอยางดี ขั้นการฟง (While – Listening) โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
จุดประสงคของการฟง คือ ฟงเพื่อหาใจความสําคัญ ฟงเพื่อหารายละเอียดของขอมูลและฟงเพ่ือหา
คําตอบ โดยผูวิจัยไดใหนักเรียนฟงบทฟง 3 ครั้ง ครั้งที่หน่ึงใหนักเรียนฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ การ
ฟงครั้งท่ีสองฟงเพ่ือหารายละเอียดของขอมูล การฟงคร้ังท่ีสามเพื่อหาคําตอบของขอมูล การเปด
เทปที่บรรจุเนื้อหาเดิมทุกคร้ังกอนทํากิจกรรมการฟงชวยในการเขาใจและจับใจความของส่ิงท่ีฟง
ได หลังจากผูเรียนทํากิจกรรมการฟงเสร็จแลว ผูวิจัยถามคําถามจากการฟง เพื่อตองการทราบวา
นักเรียนเขาใจการฟงมากนอยเพียงใด และหลังจากนั้นชวยกันเฉลยคําตอบจากกิจกรรมการฟง  ขั้น
หลังการฟง (Post-listening) เปนขั้นที่นําขอมูลที่ไดจากการฟงมาทํากิจกรรมกับทักษะสัมพันธอ่ืนๆ 
เชน ฟงและพูดจากบทสนทนาท่ีกําหนดให ฟงและเขียน โดยใหนักเรียนจับคูและแตงบทสนทนา
ขึ้นมาใหมโดยใชขอมูลจากบทฟง หรือแตงประโยคโดยใชบริบทรอบขางท่ีมีอยูจริง (authenticity) 
เพื่อนักเรียนสามารถนําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได ฝกการทํางานเปนคู โดยใชกิจกรรม 
information gap ซ่ึงใหนักเรียนฝกถามเพื่อใหไดขอมูลจากเพื่อน และเปนการฝกการใชภาษาพูด
อยางถูกตอง กอนที่นักเรียนจะฝกการพูดนอกช้ัน และสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการฟง
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น  

2.  จากผลการวิจัยขอท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิในการฟงทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังจากใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สูงกวาผลสัมฤทธ์ิในการฟงกอน
การใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือ
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การส่ือสาร มีการออกแบบเกี่ยวกับ รูปแบบ เนื้อหา และกิจกรรมท่ีหลากหลาย เนนทักษะการฟงใน
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหนักเรียนไดใชขอมูลภาษาในบริบทของการเรียนรูที่สมจริง 
เปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนทําใหนักเรียนใฝท่ีจะเรียน และนําไปใชในการส่ือสารไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน อดิสา เบญจรัตนานนท และสุชาดา แกวประถม (2552 : 72 ) ไดศึกษากิจกรรรมและ
ส่ือเพื่อพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ พบวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาทักษะการฟงการพูดน้ัน ผูสอนตองจัดกิจกรรมหลากหลายและตองใชส่ือการสอนหลาย
ประเภทรวมกัน เพื่อกระตุนหรือเพิ่มพูนความสนใจของผูเรียน ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนาสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมท่ีใชในการฝกทักษะการฟงการพูดจะ
เปนรูปแบบใดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและเน้ือหาของบทเรียนซ่ึงควรสอดคลองกับกบัการส่ือสารใน
สถานการณจริง และหากเปนไปไดควรเลือกเนื้อหาใหตรงกับความสนใจและความสามารถของ
ผูเรียน เพราะเปนการเสริมสรางแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการเรียน ซ่ึงจะนําไปสูผลสัมฤทธ์ิในการ
ส่ือสารดวยภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  

2.1 แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ไดเพิ่มทักษะการฟง
ใหแกนักเรียนมากขึ้น โดยเปดโอกาสใหนักเรียนฟงเทปเนื้อหาต้ังแตขั้นกอนการฟง ขั้นการฟง และ
ขั้นหลังการฟง ในแตละบทเรียนไดหลายครั้ง เพื่อใหการฟงบรรลุตามวัตถุประสงค กลาวคือ ฟง
แลวสามารถตอบคําถามได เติมคําหรือขอความได จึงกลาวไดวาแบบฝกเสริมทักษะการฟงท่ีสราง
ขึ้น ไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการฟงบอยๆ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู ธอรนไดค 
(Thorndike, 1928) ท่ีกลาววา การกระทําใดๆก็ตาม หากไดรับการฝกฝนหรือกระทําบอยๆ จะทําให
เกิดความคลองแคลวและทําส่ิงนั้นไดดี โดย เฉพาะอยางย่ิงการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
การฝกฝนการฟงจึงมีสําคัญมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย  สุวรรณทัศน (2540 : 63) 
พบวา การสอนทักษะการฟงใหผลไดดี นักเรียนควรไดรับการฝกฟงบอยๆ โดยเฉพาะการฟง
สําเนียงเจาของภาษา เมื่อฝกฟงหลายๆ ครั้ง จะเกิดความคุนเคยกับแบบฝกการฟงภาษาอังกฤษซ่ึง
สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการฟงภาษาสูงขึ้น นอกจากนี้เนื้อหาในแบบฝก และบทฟงในแต
ละบทเปนแบบ  simplified text ซ่ึงไมยากเกินไป  เพราะผูวิจัยคํานึงถึงพ้ืนฐานความรูเดิม
(Background knowledge) เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษและภูมิหลังของผูเรียน เพื่อนํามาสรางแบบ
ฝกใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน กิจกรรมตางๆ ในขั้นหลังการฟงเปนแรงจูงใจใหผูเรียน ไดฝก
ทักษะการฟงควบคูไปกับทักษะสัมพันธอ่ืนๆ ซ่ึงเปนการใหผูเรียนไดปฏิบัติ และฝกฝนกอน
นําไปใชในการส่ือสารในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  ซ่ึง
สอดคลองกับ อดิสา เบญจรัตนานนท และสุชาดา แกวประถม (2552) ไดศึกษากิจกรรรมและส่ือ
เพ่ือพัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ พบวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
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ทักษะการฟงการพูดน้ัน ผูสอนตองจัดกิจกรรมหลากหลายและตองใชส่ือการสอนหลายประเภท
รวมกัน เพ่ือกระตุนหรือเพิ่มพูนความสนใจของผูเรียน ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นาสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.  จากผลการวิจัยขอท่ี 3 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกเสริมทักษะการ
ฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทั้ง 8 บทเรียน พบวา มีคาระดับความคิดเห็นเฉล่ียรวม ( X  = 3.82 

S.D. = 0.75) กลาวคือ ในภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือเสริมทักษะการฟงมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับดีเกือบทุกบทเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

3.1 ดานเนื้อหา พบวา มีคาระดับความคิดเห็นเฉล่ียรวม ( X  = 3.86 S.D. = 0.62) 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
โดยเฉล่ียอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เนื้อหาในแบบฝกเสริมทักษะมีเนื้อหา
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน เนื้อหาในแบบฝกชวยใหผูเรียนนําไปใชส่ือสารได มีคาเฉล่ีย
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มี
เนื้อหาท่ีสอดคลองกับหนาที่ทางภาษา โครงสรางประโยคบทสนทนาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

สามารถนําเนื้อหาและภาษาจากบทฟงไปใชในการส่ือสารได คําศัพทไมยากเกินกวาระดับชั้นของ
ผูเรียน ซ่ึงเปนไปตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย 
องคสรณะคมกุล (2546 : 126 - 127) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝกทักษะการ
ฟง ดานเนื้อหา มีบทฟงนาสนใจเปนไปตามจุดประสงค คําศัพทและเนื้อหาเหมาะสมสามารถ
นําไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันได เชนเดียวกับ สุนันทา เมฆสุทัศน  (2548) ไดศึกษาการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะการฟง ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ินสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ดานเนื้อหา จะตองเหมาะสมกับ
สภาพของนักเรียน ใชภาษาเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน สามารถนําไปส่ือสารในชีวิตประจําวันได 
เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 

3.2 ดานกิจกรรม พบวา มีคาระดับความคิดเห็นเฉล่ียรวม ( X  = 3.81 S.D. = 0.71) 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานกิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการฟงเพื่อการส่ือสาร โดยเฉล่ียอยู
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กิจกรรมขั้นกอนฟงชวยใหผูเรียนมีความรู คําศัพท และ
ถามตอบความรูเดิมของเรื่องท่ีจะฟงกอนที่จะเขาสูกิจกรรมตอไป กิจกรรมการฟงมีบทสนทนาที่
เขาใจงาย นักเรียนจับใจความและหาคําตอบจากบทสนทนาได และกิจรรมหลังการฟง ชวยให
นักเรียนไดใชภาษาเพื่อการส่ือสารและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และใหผูเรียนทบทวนและ
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ทําความเขาใจเร่ืองท่ีฟง และฝกทํากิจกรรมคูโดยฝกบทสนทนาจากบทฟง และฝกแตงบทสนทา
ขึ้นมาใหมโดยใชขอมูลของตนเองหรือส่ิงท่ีผูเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวันเพิ่มเติมเขาไปได และ
ครูสุมนักเรียนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุมิตรา อังวัฒนกุล (2537: 

101-111) การเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร จึงควรใหผูเรียนนําภาษาไปใชในการส่ือสารหรือ
ส่ือความหมายได ใชภาษาใหเหมาะสมกับสภาพสังคม และควรจัดกิจกรรมการใชภาษาท่ีมีลักษณะ
เหมือนในชีวิตประจําวันมากท่ีสุดเพื่อนําไปใชไดจริง เชนเดียวกันกับ และ Underwood (1989 : 30) 
ควรจัดกิจกรรมการฟงเพื่อการส่ือสารที่หลากหลายใหเหมาะสมกับจุดประสงคของการฟง ฝกเขียน
บทสนทนาขึ้นมาใหมโดยใชบริบทจากบทฟง เพื่อฝกพูดกับเพื่อนและเปนแนวทางในการใช
ภาษาอังกฤษนอกหองเรียน 

3.3 ดานรูปแบบ พบวา มีคาระดับความคิดเห็นเฉล่ียรวม ( X  = 3.80 S.D. = 0.74) 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานรูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การนําเสนอกิจกรรมในแบบฝกเสริมทักษะเปนลําดับขั้น ชัดเจน 
เขาใจงาย มีรูปแบบกิจกรรมท่ีนาสนใจ จัดรูปภาพสวยงามและสรางแรงจูงใจในการเรียน มีคาเฉล่ีย
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก แบบฝกเสริมทักษะการฟงเพ่ือการส่ือสาร ไดมีการปรับเสียงพูด
และอัตราความเร็วใหเหมาะสมกับผูฟง มีความชัดเจนและเขาใจงาย มีการจัดกิจกรรมตามลําดับขั้น
ชัดเจน ปรับรูปภาพกิจกรรมใหนาสนใจ เพื่อสรางแรงกระตุนในการเรียน จึงกลาวไดวา รูปแบบ
ของแบบฝกเสริมทักษะการฟงเพื่อการส่ือสาร มีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับ ทัศนีย องคสรณะ
คมกุล (2546 : 126 - 127) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝกทักษะการฟง 
ดานรูปแบบ จะตองมีเสียงของผูพูดชัดเจน เขาใจงาย และชวยพัฒนาการฟง รูปภาพสวยง าม
นาสนใจ สอดคลองกับเนื้อหา การนําเสนอกิจกรรมมีความชัดเจนอยูในระดับดีมาก ทํานองเดียวกัน 
สุนันทา เมฆสุทัศน  (2548) ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง ภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรทองถ่ินสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา ดานรูปแบบ จะตองมีเสียงของผูพูดชัดเจนและสามารถฟงเขาใจงาย ผูพูดเปน
เจาของภาษาทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจมากขึ้น เสียงของผูพูดมีความเร็วเหมาะสม กิจกรรมเปนไป
ตามขั้นตอน และ สเกียรโซ (Skierso, 1991 : 445) ไดกลาววาแบบเรียนท่ีดีตองมีรูปแบบกิจกรรมท่ี
สามารถปฎิบัติไดจริง และสามารถปรับใหเหมาะสมกับเวลาเรียนรายวิชานั้นไดอยางเหมาะสม และ
เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอรูปแบบส่ือพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบ
ของแบบฝกโดยเฉล่ียอยูระดับมากทุกบทเรียน  
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ปญหาที่พบในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
การดําเนินการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในครั้งน้ี 

พบปญหาและอุปสรรคบางประการดังนี้ 
1.  ผูเรียนมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษตํ่ากวามาตรฐานหลักสูตรของกลุมสาระการ

เรียนรูชวงช้ันที่ 4 จึงจําเปนตองจัดทําแบบฝกเสริมทักษะการฟงท่ีมีเนื้อหาท่ีเขาใจงายและมีบริบทที่
คุนเคยกับพ้ืนฐานความรูเดิมของผูเรียนมากท่ีสุด 

2.  ผูเรียนไมคุนเคยกับสําเนียงอังกฤษแบบอ่ืนๆ เชน สําเนียงของชาวอังกฤษ สําเนียง
ของออสเตรเลีย สําเนียงชาวฟลิปปนส เปนตน ดังนั้นบทฟงจึงเปนสําเนียงชาวอเมริกันเทานั้น  

 

ขอเสนอแนะ  
จากการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารครั้งน้ี ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการปรับปรุงส่ือเสริมทักษะการฟง การเรียนการสอนและ
การศึกษาตอไป ดังนี้ 

1.  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร 

1.1 การจัดการเรียนควรจัดทําเน้ือหาการฟง (text listening) ที่เปนเนื้อหาจริงท่ีเนน
ส่ือในชีวิตประจําวัน (authentic text) ควรจัดลําดับเน้ือหาจากงายไปยากและมีความหลากหลาย โดย
เริ่มจากการฟงระดับคํา คือ เนนเสียงในคํา (stress word) ฟงประโยคส้ันๆ (mini talk) กอนที่จะฟง
บทสนทนายาวๆ หรือเนื้อหายาวๆ (long text)  

1.2 ควรมีการจัดการฟงท่ีหลากหลาย เชน การฟงการประชุม การฟงขาว การฟง
ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ทางโทรทัศน เชน โฆษณาภาษาอังกฤษ ละคร หนังตางๆ เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 นี้ 

1.3 เนื่องจากชีวิตจริงผูเรียนอาจพบกับชาวตางประเทศจากทุกมุมโลก ซ่ึงเปนชาว
อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฯลฯ ดังนั้นเสียงภาษาตางประเทศท่ีวัดควรมีความหลากหลาย แตควร
ใหมีความเปนมาตรฐานของภาษาเปนประเด็นสําคัญ 

1.4 การจัดการเรียนการสอนทักษะการฟง ควรควบคูไปกับทักษะการพูด เนื่องจาก
ผูเรียนยังขาดความรูดานองคประกอบการพูด เชน สํานวน (expression) ที่ควรใช จึงทําใหนําสาระท่ี
ฟงไปสูการพูดไดไมคลอง และควรมีขั้น language focus ที่เปนรูปแบบของสํานวนกอนนําไปพูด 
เพ่ือใหผูเรียนไดฝกการพูดอยางเปนลําดับขั้นตอนอยางถูกตอง 
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2.  ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 

2.1 ครูควรสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี ใหนักเรียนไดฝกการพูด
ส่ือสารหรือทํากิจกรรมในชุมชน  

2.2 ควรใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางเสริมประสบการณตรง
โดยการศึกษานอกสถานที่ เชน ศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน สถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน และ
ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาในสถานท่ีนั้นๆ เชน การสัมภาษณนักทองเท่ียวตางชาติ เปนตน  

2.3 เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนแก
ผูเรียนอยางแทจริง ผูวิจัยจึงเสนอแนะใหมีการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารน้ี ใน 2 ลักษณะ คือ ใชประกอบการสอนทักษะการฟงในช้ันเรียนปกติ เพ่ือเสริมเนื้อหาหลัก
และใชสําหรับการฟงเสริมเพื่อเพ่ิมพูนความรูของนักเรียนดวยตนเอง ซ่ึงจะเปนการชวยใหนักเรียน
เกิดทักษะการเรียนรูทางภาษามากขึ้น 

2.4 ควรจัดใหมีศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักเรียนไดเขาไปศึกษาคนควา
และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง นอกเหนือจากการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนปกติ และควรมีนโยบายการทําแบบฝกเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพื่อกระตุนให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจและความสนใจท่ีจะเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองและเรียนรูที่จะศึกษานอกชั้น
เรียนดวยตนเองอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
จากการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนตอการวิจัย ดังนี้ 
1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร เกี่ยวกับเรื่องในทองถ่ินของตนเองในทักษะการฟง และทักษะอ่ืนๆ เชน การฟง-พูด 
หรือการอาน-เขียนเกี่ยวกับเรื่องในทองถ่ิน เพ่ือจะไดใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถ
เผยแพรความรูในทองถ่ินตนเองได  

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับชั้นอ่ืน ๆ โดยการศึกษาเนื้อหาสาระของหลักสูตร รูปแบบ
ภาษาหนาที่ทางภาษา และจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาในแตละระดับใหชัดเจน และจัดทําแบบฝก
ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน สังคม และความแตกตางของแตละบุคคล เพื่อใหแบบฝกเปน
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
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3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจกรรมท่ีมีเนื้อหารายละเอียดในสาขาอ่ืนๆ เชน สาขาการทองเท่ียว สาขาธุรกิจ 
การบริการ เชน รานอาหาร โรงแรม รีสอรท และอ่ืนๆ เปนตน 

4.  ควรมีการศึกษาเชิงกลวิธีการฟงภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบ เชน การหา
กลวิธีในการฟงภาษาอังกฤษกับส่ือที่หลากหลาย เชน การฟงขาว การฟงจากละครและภาพยนตร 
ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีแนวทางในการฟงภาษาอังกฤษใหถูกตองและฟงภาษาอังกฤษอยางมี
ความหมาย 

5.  ควรมีการศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
เปนแบบชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อฝกใหผูเรียนไดศึกษานอกเวลาเรียนอยางสม่ําเสมอ
และเปนประโยชนแกผูเรียนในอนาคต 
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รายการอา้งอิง 
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แบบสอบถามความต้องการหัวเรืองการฟังภาษาองักฤษเพอืการสือสาร   
สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี4 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  จังหวดับุรีรัมย์ 

   
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย   ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัระดบัความตอ้งการหวัเรืองการฟัง
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร  

 

 

 

 

 

หวัเรืองการฟังภาษาองักฤษ 

เพือการสือสาร 

 

ระดบัความตอ้งการของหวัเรือง 

มากทีสุด 
(5) 

มาก 

 (4) 
ปานกลาง 

(3) 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ยทีสุด 
(1) 

1.Myself       

2.Family      

3.School      

4.Environment      

5.Food and drink      

6. Interpersonal      

7.Free time and recreation      

8.Health and welfare       

9.Education and career      

10.Selling and buying      

11.Weather       

12.Travel      

13.Service      

14.Place      

15.Language      

16.Science and Technology      
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ภาคผนวก ค 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการวเิคราะห์โครงสร้างเนือหาและกิจกรรมของแบบฝึก 

จากผูเ้ชียวชาญ 5 คน 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องด้านโครงสร้างเนือหาและกจิกรรมของผู้เชียวชาญ 5 ท่าน 

 
บทที คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 รวม IOC ค่าเฉลีย IOC 

บทที 1 Personal        

1.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

1.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

1.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           15 1.0 1.0 

บทที 2 Job        

2.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

2.2 1 0 1 1 1 4 0.8   

2.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           14 0.93 0.93 

บทที 3 Travel        

3.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

3.2 0 1 1 1 1 4 0.8   

3.3 1 1 1 0 1 4 0.8   

รวม           13 0.87 0.87 

บทที 4 Direction        

4.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

4.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

4.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           15 1.0 1.0 

บทที 5 Food and Drink        

5.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

5.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

5.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           15 1.0 1.0 

บทที 6 Leisure / Activity        

6.1 1 0 1 1 1 4 0.8   

6.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

6.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           14 0.93 0.93 

บทที 7 Shopping        

7.1 1 1 1 0 1 4 0.8   

7.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

7.3 1 1 0 1 1 4 0.8   

รวม           13 0.87 0.87 

บทที 8 Health problems        

8.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

8.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

8.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           15 1.0 1.0 

IOC รวม                7.6 

IOC 
เฉลีย               0.95 
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ภาคผนวก ง 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการสอบถามความถูกตอ้งของโครงสร้างเนือหา กิจกรรม 

และความเป็นธรรมชาติของภาษา จากผูเ้ชียวชาญ 5 คน 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องโครงสร้างเนือหากจิกรรมและความเป็นธรรมชาติภาษา 

ของผู้เชียวชาญ 5 ท่าน 
บทที คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5 รวม IOC ค่าเฉลีย IOC 

บทที 1 Personal        

1.1 1 1 0 1 1 4 0.8   

1.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

1.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           14 0.93 0.93 

บทที 2 Job        

2.1 1 1 0 1 1 4 0.8   

2.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

2.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           14 0.93 0.93 

บทที 3 Travel        

3.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

3.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

3.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           15 1.00 1.00 

บทที 4 Direction        

4.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

4.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

4.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           15 1.00 1.00 

บทที 5 Food and Drink        

5.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

5.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

5.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           14 0.93 0.93 

บทที 6 Leisure / Activity        

6.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

6.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

6.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           15 1.00 1.00 

บทที 7 Shopping        

7.1 1 0 1 1 1 4 0.8   

7.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

7.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           14 0.93 0.93 

บทที 8 Health problems        

8.1 1 1 1 1 1 5 1.0   

8.2 1 1 1 1 1 5 1.0   

8.3 1 1 1 1 1 5 1.0   

รวม           15 1.00 1.00 

IOC รวม                7.73 

IOC เฉลีย               0.97 
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ภาคผนวก จ 

ตารางกาํหนดเนือหาขอ้สอบ 
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Table of Test Specification 
 

Objectives Text type 
Level of knowledge No. of item Scoring 

K T C   

Section one 

Giving about personal 

information  

Dialog    5 0-1 

Section two 

Talking about  

occupation 

Dialog    5 0-1 

Section three 

Talking about the past 

trips 

Dialog    5 0-1 

Section four 

Talking about the 

directions 

Dialog    5 0-1 

Section five 

Ordering food and 

drinks 

Dialog    5 0-1 

Section six 

Talking the leisure 

activities 

Dialog    5 0-1 

Section seven 

Talking about buying 

and selling 

Dialog    5 0-1 

Section eight 

Talking about the 

health problems 

Dialog    5 0-1 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบทดสอบ 50 ขอ้ จากผูเ้ชียวชาญ 3 คน 
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ตารางคะแนนวเิคราะห์ความสอดคล้องแบบทดสอบ 50 ข้อ ของผู้เชียวชาญ 3 คน 

 

ข้อที คนที1 คนที 2 คนที 3 IOC ข้อที คนที1 คนที 2 คนที 3 IOC 

1 1 1 1 1.00 26 10 1 1 1.00 

2 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 

4 0 0 1 0.33 29 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1.00 33 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1.00 

10 0 0 1 0.33 35 1 1 1 1.00 

11 1 1 0 0.67 36 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1.00 39 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1.00 40 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1.00 41 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1.00 42 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1.00 43 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1.00 44 1 1 1 1.00 

20 1 0 0 0.33 45 0 1 0 0.33 

21 0 0 1 0.33 46 0 1 0 0.33 

22 1 1 1 1.00 47 1 0 1 0.67 

23 1 1 1 1.00 48 0 1 0 0.33 

24 1 0 1 0.67 49 0 0 1 0.33 

25 1 1 1 1.00 50 1 0 0 0.33 

ค่าความสอดคล้องทงัฉบับเฉลยี 0.86 
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ภาคผนวก ช 

ตารางวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ 50 ขอ้ 

กบันกัเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 40 คน 
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ตารางคะแนนวเิคราะห์ค่าความยากและค่าอาํนาจจําแนกข้อสอบ 50 ข้อ เพอืคัดเลอืกข้อสอบ 

 

ข้อท ี ค่าความ
ยาก (p) 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) 

ผลลพัธ์ ข้อท ี ค่าความ
ยาก (p) 

ค่าอาํนาจ
จาํแนก (r) 

ผลลพัธ์ 

1 0.63 0.42 คดัเลือก 26 0.35 0.33 คดัเลือก 

2 0.78 0.75 คดัเลือก 27 0.58 0.58 คดัเลือก 

3 0.80 0.67 คดัเลือก 28 0.78 0.75 คดัเลือก 

4 0.23 0.08 ไม่คดัเลอืก 29 0.60 0.33 คดัเลือก 

5 0.50 0.50 คดัเลือก 30 0.80 0.67 คดัเลือก 

6 0.60 0.58 คดัเลือก 31 0.75 0.50 คดัเลือก 

7 0.80 0.67 คดัเลือก 32 0.65 0.50 คดัเลือก 

8 0.78 0.75 คดัเลือก 33 0.70 0.50 คดัเลือก 

9 0.70 0.67  คดัเลือก 34 0.78 0.58 คดัเลือก 

10 0.18 0.08 ไม่คดัเลอืก 35 0.58 0.58 คดัเลือก 

11 0.68 0.42 คดัเลือก 36 0.53 0.42 คดัเลือก 

12 0.70 0.67 คดัเลือก 37 0.53 0.58 คดัเลือก 

13 0.60 0.50 คดัเลือก 38 0.68 0.58 คดัเลือก 

14 0.68 0.75 คดัเลือก 39 0.73 0.58 คดัเลือก 

15 0.73 0.75 คดัเลือก 40 0.78 0.50 คดัเลือก 

16 0.73 0.75 คดัเลือก 41 0.65 0.42 คดัเลือก 

17 0.80 0.67 คดัเลือก 42 0.53 0.67 คดัเลือก 

18 0.55 0.50 คดัเลือก 43 0.65 0.25 คดัเลือก 

19 0.70 0.50 คดัเลือก 44 0.48 0.25 คดัเลือก 

20 0.18 0.25 ไม่คดัเลอืก 45 0.20 0.00 ไม่คดัเลอืก 

21 0.18  0.08  คดัเลอืก 46 0.18 0.08 ไม่คดัเลอืก 

22 0.43 0.42 คดัเลือก 47 0.18 -0.05 ไม่คดัเลอืก 

23 0.70 0.50 คดัเลือก 48 0.20 0.00 ไม่คดัเลอืก 

24 0.38 0.58 คดัเลือก 49 0.18 -0.08 ไม่คดัเลอืก 

25 0.70 0.67 คดัเลือก 50 0.25 -0.17 ไม่คดัเลอืก 

หมายเหตุ ขอ้สอบคดัเลือกมีค่าความยาก  (p)  อยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนก ( r )   
ตงัแต่ 0.20 ขึนไป  

 

 



119 

ตารางคะแนนวเิคราะห์ค่าความยากและค่าอาํนาจจําแนกข้อสอบ 40 ข้อ 

 

ข้อที ค่าความยาก 
(p) 

ค่าอาํนาจจําแนก 

(r) 

ข้อที ค่าความยาก 
(p) 

ค่าอาํนาจจําแนก 

(r) 

1 0.58 0.58 21 0.70 0.58 

2 0.78 0.75 22 0.40 0.67 

3 0.80 0.67 23 0.58 0.58 

4 0.63 0.75 24 0.78 0.58 

5 0.60 0.50 25 0.55 0.75 

6 0.78 0.58 26 0.80 0.50 

7 0.80 0.67 27 0.75 0.67 

8 0.78 0.75 28 0.65 0.50 

9 0.70 0.67 29 0.65 0.50 

10 0.63 0.58 30 0.70 0.50 

11 0.70 0.67 31 0.78 0.58 

12 0.60 0.50 32 0.65 0.67 

13 0.68 0.75 33 0.53 0.58 

14 0.73 0.75 34 0.63 0.75 

15 0.80 0.58 35 0.68 0.58 

16 0.55 0.67 36 0.73 0.58 

17 0.70 0.50 37 0.78 0.58 

18 0.43 0.50 38 0.63 0.58 

19 0.70 0.67 39 0.63 0.75 

20 0.38 0.53 40 0.65 0.67 

ค่าความยาก (p)  ทงัฉบบั 0.66 

ค่าอาํนาจจําแนก (r) )  ทงัฉบบั 0.62 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางวิเคราะห์หาค่าความเชือมนัของแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการฟัง 
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ตารางคะแนนวเิคราะห์ความเชือมันแบบสอบถามความคิดเห็น  12 กจิกรรมๆ ละ 40 คะแนน 

รวม 480 คะแนน 

 
คนที คะแนน คนที  คะแนน 

1 365 21 353 

2 369 22 363 

3 380 23 365 

4 362 24 373 

5 350 25 360 

6 373 26 368 

7 353 27 360 

8 354 28 343 

9 360 29 353 

10 356 30 367 

11 349 31 337 

12 361 32 274 

13 372 33 354 

14 363 34 349 

15 343 35 342 

16 360 36 286 

17 359 37 373 

18 357 38 356 

19 360 39 370 

20 354 40 315 

ผลการวเิคราะห์ 
คะแนนเฉลีย 354 

ความเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 144.25 

ผลรวมความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ ( S
2
i ) 99.57 

ความแปรปรวนของคะแนนของผูรั้บการทดสอบ
ทงัหมด ( S

2
x ) 423.92 

ค่าความเทยีงทังฉบับ (α –Coefficient by Cronbach) 0.83 
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ภาคผนวก ฌ 

ผลคะแนนสอบระดบัชาติขนัพืนฐาน (O-NET) ช่วงชนัที 3 (ชนัมธัยมศึกษาปีที 3) 

โรงเรียนบวัหลวงวทิยาคม  จงัหวดับุรีรัมย ์
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ภาคผนวก ญ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิในการฟังภาษาองักฤษ 
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Pre-Post test listening 
 

Direction: In this test you will hear talks and conversations followed by a set of 

questions. There are seven listening sections with 40 questions altogether. You will 

hear them twice. While listening, you may note down any information you think 

important . Choose your answer from a, b, c and d. 
 

Section one 
 

Situation: You are going to hear a conversation between Ladda and Joseph.  

They are going to introduce themselves and  exchange their information 

 

1.   a. an engineer  b. a pilot c. a student  d. a manager 

2.  a. In Chonburi  b. In Rayong c. In Bangkok  d. In Phuket 

3. a. a  teacher  b. a student c. an  engineer  d. a guide 

4.  a. 2 years  b. 3 years c. 4 years  d. 5 years 

5. a. 081-4561235  b. 081-7894565 

      c. 081-5567845  d. 081-1237895 

 

Section two 
 

Situation: You are going to hear a conversation between Jane and Tom.  

They are going to talk about their jobs. 
 

6.  a. industry  b. electric c. mechanic  d. hotel 

7.  a. school  b. airport c. hotel   d. restaurant 

8. a. 2   b. 3  c. 4   d. 5 

9. a. an engineer b. a hotel manager c. an airhostess d. a teacher 

10.  a. She wants to meet new friends. 

 b. She wants to have a new experience. 

 c. She wants to practice her languages. 

 d. She wants to have a foreign mate. 
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Section three 
 

Situation: You are going to hear a conversation between Kate and Joe.  

They are going to talk about places where they have been. 
 

11. a. Thailand  b. France c. Japan d. China 

12.  a. China  b. Japan c. France d. Thailand 

13.  a. 2   b. 3   c. 4  d. 5 

14.  a. It's the biggest mountain in France. 

     b. It's the best landmark in Europe. 

     c. It's famous history in England 

     d. It's famous in United States. 

15. a. a shell                   b. a banana 

 c. a crab                   d. an apple 

 

Section four 
 

Situation : You are going to hear Mary ordering food and drinks at a restaurant, 

and the waiter is waiting for her order. 
 

16.  a. 1   b. 2  c. 3  d. 4 

17.  a. Soda water  b. Fresh fruit juice  

 c. Punch juice  d. wine 

18.  a. Tom Yam Kung b. A mixed salad  

 c. Steamed rice d. Boiled rice 

19.  a. $ 59   b. $ 69  c. $ 79  d. $ 89 

20. a. medium  b. rare 

 c. well done  d. not rare 
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Section five 

 

21. a. On weekdays  b. Every Wednesday  

     c. On weekends  d. Everynight 

22.  a. 1 km. b. 2 km. c. 3 km. d. 4 km. 

23.  a. Grand Palace   b. Mochit c. Chaktuchak market    d. Rajavithi hospital 

24 a. 5-10    minutes  b. 10-15 minutes 

 c. 15-20  minutes  d. 20-25 minutes 

25.  a. by van b. by skytrain    c. by underground d. by foot 

 

Section six 
 

Situation: You are going to hear a conversation between Ladda and Joe.  

They are going to talk about their leisure activities and a place where they spend time. 
 

26.  a. swimming        b. playing tennis        c. surfing the net       d. go shopping 

27.  a. playing tennis  b. going shopping   

 c. watching movies  d. surfing the net. 

28.  a. Michael Jackson and the Thai singer named Chin Chinawut. 

 b. Jennifer Lopez and Justin Bieber 

 c. Michael Jackson and Justin Bieber 

 d. Chinawut and Jennifer Lopez 

 29. a. Jennifer Lopez and Justin Bieber 

b. Michael Jackson and Justin Bieber 

c. Michael Jackson and the Thai singer named Chin Chinawut. 

 d. Chinawut and Jennifer Lopez 

 30.  a. 5 o'clock b. 6 o'clock c. 7 o'clock d. 8 o'clock 

 

Situation: Listen to the conversation between Joe and Ladda. They are talking about 

the places where they go and how to get there. 
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Section seven  

 

 

 31.  a. white b. brown c. black d. red 
 

31. a. red  b. black c. white d. brown 

32.  a. small b. medium c. large  d. big 

 33.  a. white b. brown c. black d. red 

 34. a.  $ 40  b. $ 50  c. $ 60  d. $70 

 35.  a.  $ 70  b. $ 60  c. $ 50  d. $40 

 

Section eight 
 

Situation: Listen to the conversation. Three people; A doctor, a nurse and  

Ladda, a patient are talking about her problem. 
  
36.  a. cough b. sneeze c. cold  d. stomachache 

37.  a. quick b. slow   c. strong d. weak 

38. a. Having bad food  b. drinking too much water before eating   

 c. Having spicy food  d. having a meal after exercising 

39. a. Have boiled rice. 

 b. Avoid food you are allergic to. 

 c. Read the instructions on the package and follow then. 

 d. Take this slip to pick up your medicine at the drug counter 

40.   a. wants to go to the toilet immediately. 

 b. Wants to run after eating. 

 c. Wants to walk after eating. 

 d. Wants to drink water after running. 

 
 
 

Situation: You are going to hear a conversation between Joe who is a customer  

and Jane who is a clothes seller. They are talking at a department store. 
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Listening Script  
Section one 
 

Situation: You are going to hear a conversation between Ladda and Joseph. 

 They are going to introduce themselves and exchange their information. 
 

Listen to the conversation and check the correct answer. 

Joseph  : Hello, I’m Joseph. What is your name? 

Ladda : Hello, I’m Ladda. Nice to meet you. 

Joseph  : Nice to meet you too. Where are you from? 

Ladda : I am from Thailand. How about you? 

Joseph : I am from the United States.  

Ladda : Where do you stay in Thailand? 

Joseph : I stay in Rayong province. 

Ladda : How long have you been staying in Thailand? 

Joseph : I have been staying in Thailand for 3 years now. And where do you live in  

   Thailand? 

Ladda  : I live in Bangkok. 

Joseph : Which area do you live in Bangkok? 

Ladda : I live in Praya Thai. 

Joseph: Is it near Chaktuchak market? 

Ladda :  Yes, it is. Well, what do you do in Thailand? 

Joseph : I work as an engineer, and how about you? 

Ladda : I am a student at Bangkok University. 

Joseph : I see. I have a meeting in 20 minutes. 

Ladda  : Well, how can I contact you? Could I have your phone number, please? 

Joseph : My pleasure. It's 081-1237895. 

Ladda  : Thank you. I will call you later. 

Joseph  : Okay. See you later. 

Ladda  : Bye. 
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Joseph : Bye. 

 Questions 

1. What does Joseph do in Thailand? 

 a. an engineer b. a pilot c. a student  d. a manager 

2. Where does Joseph stay in Thailand? 

 a. In Chonburi b. In Rayong c. In Bangkok  d. In Phuket 

3. What does Ladda do? 

a. a  teacher b. a student c. an  engineer  d. a guide 

4. How long has Joseph been staying in Thailand? 

 a. 2 years b. 3 years c. 4 years  d. 5 years 

5. What is Joseph's phone number? 

 a. 081-4561235  b. 081-7894565 

 c. 081-5567845  d. 081-1237895 

 

Section two 
 

Situation: You are going to hear a conversation between Jane and Tom.  

They are going to talk about their jobs. 
 

Listen to the conversation and check the correct answers. 

Jane : Hi,Tom 

Tom : Hi,Jane. How are you doing? 

Jane : I’m not bad, and you? 

Tom : I’m good.  

Jane : In summer, do you want to have a part- time job? 

Tom : Yes, of course. 

Jane : What job are you looking for? 

Tom : I'm looking for an electrician. 

Jane : Why do you want to do that kind of work?  

Tom : I'm studying about electrical engineering. 



131 

Jane : I see. It like sounds useful. It could be for you. 

Tom : And how about you? 

Jane :  I 'm looking for work at a hotel. 

Tom : Why do you want to work at a hotel?  

Jane : I want to practice languages. 

Tom : How many languages can you speak? 

Jane : Three languages; Japanese, English, and Thai. 

Tom : That's great. It will be easy for you to find a job. 

Jane : I hope so. 

Tom : And what do you want to be in the future?   

Jane : I'd like to be an air hostess. 

Tom : It would suit you. 

Jane : It's just my dream. 

Tom : I hope you get it. 

Jane : Thank you and you too. 

Tom : Let's talk later. I have to go now. 

Jane : Ok. See you later. 

Tom : Bye. 

Jane : Bye. 
 

Questions 

6. What kind of job is Tom looking for? 

 a. industry b. electric c. mechanic d. hotel 

7. What kind of job is Jane looking for? 

 a. school b. airport c. hotel  d. restaurant 

8. How many languages does Jane speak? 

 a. 2  b. 3  c. 4  d. 5 

9. What does Jane want to be in the future? 

 a. engineer b. hotel manager c. air hostess    d.  teacher  

10. Why does Jane want to work there? 
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 a. She wants to meet new friends 

 b. She wants to have a new experience 

 c. She wants to practice her languages 

 d. She wants to have a foreign mate. 

 

Section three 
 

Situation: You are going to hear a conversation between Kate and Joe.  

They are going to talk about places where they have been to. 

 

(A: Kate, B: Joe)            

A: Hi, Joe. How was your trip abroad? 

B: Thailand was great. 

A: Where did you go on your trip? 

B: On my first trip, I went to Thailand for 1 week. 

A: Did you see the Grand Palace in Bangkok?    

B: Yes, I did. It's a complex of buildings at the heart of Bangkok across from the      

     Chao Phraya River. 

A: What about your trip to Australia? 

B: It was so great too, because I went on a boat to see the Opera House.  

A: What does the Opera House look like? 

B:  It looks a bit like a shell on a beach and sails on a ship. It represents the sea culture     

     of Australia. 

A: How about Japan? 

B: Japan was great too. I went there for 3 days. 

A: What are the tourist destinations in Japan? 

B: There are many places, one of the most famous is mount Fuji. It's Japan's tallest      

     mountain, The Cherry blossoms are also well known. 

A: I've seen a program about Japanese kimonos on T.V. 

B: Right, kimonos are part of Japan's culture too.  
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A: I like the Japanese, I saw that when they have natural disasters, they all help each    

    other. 

B: Very impressive. 

A: Where was your final trip?  

B: I went to Paris to see the Eiffel Tower. 

A: Is it Paris's most famous symbol? 

B: Yes, It is. It's probably Europe's best known landmark. 

A: All of your trips sound very interesting; I think I would like to visit all of those places. 

B: If you have a chance, you should go. 
 

Questions 

11. Where did Joe go for his first trip? 

 a. Thailand b. France c. Japan d. China 

12. Where did Joe go for his last trip? 

a. China b. Japan c. France d. Thailand 

13. How many countries did he travel to? 

a. 2  b.3  c.4  d.5 

14. Why is the Eiffel Tower the most famous symbol? 

a. It's the biggest mountain in France 

b. It's the best landmark in Europe 

c. It's famous history in England 

d. It's famous in United States 

15. What does the Opera House look like? 

 a. a shell                   b. a banana 

 c. a crab                   d. an apple 
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Section four 
 

Situation: You are going to hear Kim ordering food and drinks at a restaurant. 

 

Waiter : Good morning, sir. Have you got a reservation? 

Guest : Yes, for two people at 7 o'clock. The name is Kim. 

Waiter : Mr. Kim, could you please follow me? 

 ----This table, sir------- 

Waiter : This is a menu sir. Would you like something to drink before your meal, sir? 

Kim : Yes. May I have a fresh fruit juice? 

Waiter  : Certainly, sir. It will be served to you in a few minutes. 

Kim :  Fine. 

Waiter :  This is your drink, sir. Are you ready to order, sir? 

Kim : Yes, I want to have a salmon steak. 

Waiter : How would you like your steak? 

Kim : Medium, please. 

Waiter : Would you like a salad? 

Kim : Yes, a mixed salad, please. 

Waiter: Would you like something else? 

Kim : I'd prefer something more spicy. 

Waiter  : Could I recommend Tom Yam? 

Kim : That sounds interesting. So I try the Tom Yam kung. 

Waiter : That's a good choice. 

Kim : Please bring me some steamed rice, too. 

Waiter : Certainly, sir. Your order will be ready within 20 minutes. 

Kim : Fine. 

  (After he already has lunch) 
Waiter: Would you like some tea or coffee? 

Kim : No, thanks. Can I pay now? 

Waiter  : Yes, sir. Wait a moment, please. 
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Waiter : Here you are.  

Kim : That's all 79 $, that’s good value. 

Waiter : Yes, sir. Here’s your change. 

Kim   : And, here's a 10 $ tip for you. 

Waiter : Thank you so much, sir. 
 

Questions 
 

 16. How many people is the reservation for? 

a.  1   b. 2   c. 3              d. 4 

17. What does Kim order to drink? 

a. soda water  b. fresh fruit juice c. punch juice       d. wine 

 18. What menu item does Kim not order? 

 a. Tom Yam kung b. A mixed salad c. steamed rice      d. boiled rice 

  

19. How much does Kim pay for his lunch? 

a. 59$   b. 69$   c. 79$        d. 89$ 

20. How would Kim like his steak? 

a. medium  b. rare   c. well done       d. not rare 

 

Section five 

 

 

 
 

Listen to the conversation and check the correct answer. 

Joe : Hi, Ladda 

Ladda : Hi, Joe. How are you? 

Joe : I’m good and you? 

Ladda : So so. Where are you going? 

Joe : I’m going to the Chaktuchak  market, I heard that it's a weekend market 

Situation: Listen to the conversation between Joe and Ladda. They are                           

talking about the places where they go and how to get there. 
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   where there are a  lot of Thai goods that are a reasonably priced.  

Ladda : Yes, there are. Many people like to go shopping and look for new  

   fashions. 

Joe : How far  does it take from Chaktuchak to the Victory Monument? 

Ladda : It’s about 2 kilometres. 

Joe : How can I get to the Victory Monument ? 

Ladda : You can go there by skytrain from Mochit to Victory Monument or you can go 

   by bus from Chaktuchak to the Victory Monument. It takes 10-15 minutes.  

Joe : Is the monument nearby the Rajavithi Hospital? 

Ladda: : Yes, it is. 

Joe : Oh, I see. 

Ladda : Well, I'm going to the Monument now. Would you like to go with me? 

Joe  : Yes, of course. 

Ladda : Ok. Let's go now. 

Joe : Ok. 

 
Questions 

21. When is the chaktuchak market open? 

 a. On weekdays b. Every Wednesday 

 c. On weekends d. Every night 

22. How far  does it take from Chaktuchak to the Victory Monument? 

 a. 1 km. b. 2 km. c. 3 km. d. 4 km. 

23. Which place is nearby the Victory Monument? 

a. Grand  Palace        b. Mochit    

            c. Chaktuchak market      d. Rajavithi hospital 

24. How long does it take to get from Chaktuchak to the Victory Monument? 

 a.  5-10    minutes  b. 10-15  minutes 

 c. 15-20  minutes  d. 20-25 minutes 

25. How can Joe go to the Victory Monument? 

 a. by van b. by skytrain    c. by underground d. by foot 
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Section six 
 

Situation: You are going to hear a conversation between Ladda and Joe. They are 

going to talk about their leisure activities and a place where they spend their free time. 

 

Listen to the conversation and check the correct answers. 

Ladda : Hi, Joe. 

Joe : Hi, Ladda. How are you? 

Ladda : I’m fine, and you? 

Joe : I’m good. 

Ladda : What do you plan to do this weekend? 

Joe : I’ll relax, watch movies, swim, and cook some special food for my parents. 

Ladda : That sounds good.  

Joe : And how about you? 

Ladda : I’ll play tennis, go shopping, and surf the net. 

Joe : Do you like singing? 

Ladda : No, I don't. I prefer listening to singing. 

Joe : Who is your favorite singer? 

Ladda : I like Jennifer Lopez and Justin Bieber. And how about you? 

Joe : I like Michael Jackson and a Thai singer named Chin Chinawut.  

Ladda : Do you like dancing? 

Joe : Definitely. 

Ladda : So next week, my friends and I will have a party at my house. Would you like to 

   come? 

Joe : Yes, I would.  

Ladda : O.K. See you then. 

Joe : Hey, what time does the party start? 

Ladda : At around 5 o'clock in the evening. 

Joe : Can I take my guitar? 

Ladda : Yes, why not. 
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Joe : It’s my favorite thing. 

Ladda : It will be fun. 

Joe : See you then. 

Ladda : Bye 

Joe : Bye 
 

Questions 
26. What activities does Joe plan to do on weekend? 

 a. swimming b. playing tennis  c. surfing the net    d. go shopping  

27. What activity does Ladda not do on weekend? 

 a. playing tennis b. go shopping   

 c. watching movies d. surfing the net. 

28. Who’s Joe’s favorite singer? 

 a. Michael Jackson and a Thai singer named Chin Chinawut. 

 b. Jennifer Lopez and Justin Bieber 

 c. Michael Jackson and Justin Bieber 

 d. Chinawut and Jennifer Lopez 

 29. Who’s Ladda’s favorite singer? 

 a. Jennifer Lopez and Justin Bieber 

b. Michael Jackson and Justin Bieber 

c. Michael Jackson and the Thai singer named Chin Chinawut. 

 d. Chinawut and Jennifer Lopez 

 30. What time does the party start at Ladda's house? 

a. 5 o'clock b. 6 o'clock c. 7 o'clock d. 8 o'clock 
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Section seven 

 
 
 
 

Listen to the conversation and check the correct answers. 

Jane : Excuse me. How may I help you?  

Joe : Yes, I’m looking for a new shirt. 

Jane : How about this one? It’s good quality cotton. 

Joe : I don’t like black. 

Jane   : What color do you like? 

Joe : The white one. 

Jane : Ok. sir, Can you try this one?  

Joe : What size is it? 

Jane : Medium. 

Joe :  That's no good. Do you have it in large     ? 

Jane :  No, sir .We only have large in brown.  

Joe : Ok. I'll try it. How much is it? 

Jane : It’s $70. 

Joe :  Can I have it for $ 40?  

Jane :  I can discount it $10, sir. 

Joe : Ok, I'll take it. Can you change a $ 100 bill? 

Jane : Yes, Here’s your change.  

Joe : Thank you. 

Questions 

 31. What colour does he want? 

 a. red  b. black c. white d. brown 
32. What size does he want? 

 a. small b. medium c. large  d. big 

33. What colour is available in large size? 

 Situation : You are going to hear a conversation between Joe who is a customer and 

Jane who is a shop assistant. They are talking at the department store. 



140 

 a. white b. brown c. black d. red 

34.How much does the shop sell the large for? 

 a.  $ 40  b. $ 50  c. $ 60  d. $70 

35. How much money does he pay for his shirt? 

 a.  $ 70  b. $ 60  c. $ 50  d. $40 

Section eight 
 

 
 
 

 

Listen to the conversation and check the correct answers. 

Ladda : This is my first time at the hospital. I would like to have a patient card. 

Nurse: well, please fill out your name and other information about yourself on this form. 

 Please ask if you don’t understand or need help. 

Ladda : Is that right? 

Nurse : Good. Please take a seat and wait to be called. 

 (Ladda wait for the doctor in front of his room) 
Nurse : Come in, please. 

Doctor: What’s your problem, madam? 

Ladda : I have a stomachache. I think I got some bad food at lunch today. 

Doctor : I see you had a lunch at the canteen hospital. We ate at the same place. How 

come my stomach is fine. 

Ladda : You have an iron stomach! My stomach, on the other hand, isn't as strong. 

Doctor : So what else are you feeling now? 

Ladda : Moment, please. I have to go the restroom and quick! I think I've got the royal    

runs. 

Doctor :  Okay, madam.  

 ( After 5 minutes) 
Doctor : Are you feeling better? 

Ladda : Just a bit. 

Situation: Listen to the conversation. There are 3 people; A doctor, A nurse and 

Ladda is a patient talking about her problem. 
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Doctor : So you have to have boiled rice and avoid eating any spicy or fry food.  

   You will be better soon. 

Ladda : Okay, sir. 

Doctor : Take this slip to pick up your medicine at the drug counter. 

Ladda : Shall I see you again? 

Doctor : If the condition does not improved. Come back right away. 

Ladda : Thanks, doctor. 

Doctor : Take care of your health and please don’t forget to read the instructions on the  

   package and follow them.   
 

Questions 
36. What happened with Ladda? 

 a. cough b. sneeze c. cold  d. stomachache 

37. What does iron stomach mean? 

 a.  quick b. slow   c. strong d. weak 

38. What was the cause of her sickness? 

 a.  Having bad food  b. Drinking too much before eating 

 c. Having spicy food  d. Having meal after exercise 

 

39. What does the doctor not advice Ladda to do? 

 a. Have boiled rice.                 b. Avoid food you’re allergic to. 

 c. Read the instruction on the package and follow then. 

 d. Take this slip to pick up your medicine at the drug counter. 

40.  What is the royal run like? 

 a. Want to go toilet immediately.  b. Want to run after eating. 

 c. Want to walk after eating.         d. Want to drink water after running 

 

************************************* 
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ภาคผนวก ฎ 

ตวัอยา่งแบบฝึกเสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 
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LLesson 1  
PPersonal  information  

  
 
The listening Objectives: 

1. Listen the dialog and identify main idea and details. 
2. Listen the dialog and answer the questions. 

         3. Listen the dialog and practice speaking it with a 
partner. 
        4. Listen the dialog and transfer the information 
through a role play and engages with interactive skills; 
writing and speaking.  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Language FFunction:  
 Asking and giving personal information 
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The Steps for using the supplementary communicative 

English listening exercise in 8 lessons. 

Part I : Do the achievement test  (440 marks) / PPre-ttest 

Pre--Listening  
-Predict the topic: Ask background knowledge about the 
topic.  
-Do mind mapping. 
-Study unknown vocabulary from listening text. 
- Predict the questions that you will hear from listening text. 

While--listening//E1  
-Listen the dialog: 
  Identify main idea and details (Specific information) 
-Answer the questions from listening text. 

Post--listening  
-Use the listening context:  
  Pair works:  
-Give Students practice speaking from listening text. 
-Notice the listening text and make a new dialog by using 
each own information. 
-  Play information gap: Ask questions to other partners for 
finding missing words in the tables. 

Part II  Do the achievement test  (440 marks)  / PPost-ttest/E2 
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Pre--listening  
 

 

 Instruction: Work with a partner and write down what 
personal information you want to ask new friends in the 
mind map. 

 
 

What questions do you usually ask someone when you 
meet he/she in the first time? 

1……………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………………………………. 
5………………………………………………………………………………………. 
6………………………………………………………………………………………. 
7………………………………………………………………………………………. 
8………………………………………………………………………………………. 
9………………………………………………………………………………………. 

                  10……………………………………………………………………………………... 
 

Personal information 
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   WWhile-llistening 

Listening for detail  (Specific information) 
I: What does Joseph study? 
……......………………………………………………………………………… 
II: What does Ladda study? 

      …………………………………………………………………………………… 

      III: What does Ladda want to be?            

       …………………………………………………………………………………. 
    IV: How long has he been staying in Thailand?    

    …………………………………………………………………………………. 
 V: Where is Joseph from? 

………………………………………………….....…………………………… 

        VI: Where does he stay in Thailand?      

       …………………………………………………........………………………… 

         VII: Where is I-san?? 

 ……………………………………………………………………………… 

VIII: Which country borders the south of Buriram?       

…………………………………………………………………….....………… 

Listening for main idea 
I.  What is the conversation about? 

    Answer.................................................................................................................................... 

  

                      
 

                                   Listen to the conversation and answer these questions below.       

   

 

 

 

 
 

 

                                  Listen again and answer these questions below.         
 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity I                                                

Activity II             



147 

Post--listening  

 
 

 

Pair work, students take turn information with a partner and               

   put own your information in the blank. (one is A and another is B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activity III                          
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Ask your partners about their personal information and fill them in the blank and then 

think further information that you want to ask them more.        
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Details Your friend  1 Your friend  2 Your friend 3   Your friend 4 

Name     

Age     

Where to live     

Province     

Where to stay     

E-mail     

Face book     

Telephone     

     

     

     

     

     

     

Activity IV               
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LLesson 1 
Tape Script 

While – Listening test 
 

 

Listen to the conversation and check the correct answer 

Joseph : Hello, I’m Joseph. What is your name? 

Ladda : Hello, I’m Ladda. Nice to meet you. 

Joseph :Nice to meet you too. Where are you from? 

Ladda : I am from Thailand , how about you? 

Joseph : I am from England. What part of Thailand are you from? 

Ladda : I’m from northeastern or I –san. 

Joseph : What province are you in? 

Ladda : I’m in Buriram. 

Joseph : Is The south of Buriram borders Cambodia? 

Ladda : Yes, it is. 

Joseph: So, Can you speak Cambodia? 

Ladda: I can speak a bit of common greeting like Good moring, In Cambodian is Arun 

sua sa duei. Can you speak after me? 

Joseph: Ok , let’s try, Arun sua sa duei. 

Ladda : good, sir. What do you do in Thailand? 

Joseph : I study at Thammasat University. 

Ladda : What is your major? 

Joseph : My major is Computer engineering, and how about you? 

Ladda  : I am studying Tourism and travel management. 

Joseph : wow, great. What would you like to be in the future? 

Ladda : I’d like to be a tour guide, because I want to travel around the world.  

Joseph : So, Can you speak any foreign languages? 

Context: You are going to hear a conversation between a Thai and a foreigner.     

They are going to introduce themselves and  exchange their information 
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Ladda : Yes, beside English, I can speak Japanese and Chinese too. 

Joseph : I’m interested in Laos language. Can you speak it? 

Ladda, Yes, sure. And how about you? What would you like to do in the future? 

Joseph: I’d like to do computer engineering or have my own business. 

Ladda : Absolutely, They're good jobs. 

Ladda  : Where do you stay in Thailand? 

Joseph  : I stay in Sathon. 

Ladda  : How long have you been in Thailand? 

Joseph : I have been staying for 4 years. 

Ladda  : Do you like Thailand? 

Joseph  : Of couse, especially in Chiang mai. 

Ladda : Why are you interested in there? 

Joseph: I like the weather and I heard that there is warm throughout of the year. 

Ladda : Yes, sir. It's been nice talking with you, I have a class now, so I have to go. 

Joseph : Ok, see you later. 

Ladda : Bye 
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ภาคผนวก ฏ 

แบบสอบถามผูเ้ชียวชาญเกียวกบัความคิดเห็นทีมีต่อการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะ 

การฟังภาษาองักฤษ 
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แบบสอบถามผู้เชียวชาญเกยีวกบัความคดิเห็นทมีต่ีอ 

การพฒันาแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาองักฤษเพอืการสือสาร  

สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี4 โรงเรียนบัวหลวงวทิยาคม จงัหวดับุรีรัมย์ 

 

คาํชีแจง กรุณาเติมเลข 1, 0, หรือ -1 ลงในช่องความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอืนทีเป็น
ประโยชนใ์นการแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการฟังเพือการ
สือสาร                                                        

  1     หมายถึง แน่ใจวา่ ขอ้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 
  0     หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ ขอ้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 

 -1    หมายถึง   แน่ใจวา่ ขอ้ความไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 

 

คําชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด และ
ขอ้เสนอแนะ เพือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแบบฝึก 

 

วตัถุประสงค์ ข้อความ ความคิดเห็น 

1 0 -1 
แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อ
รูปแบบของแบบ
ฝึก 

1. เสียงของผูพ้ดูในแบบฝึกนีชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย    
2.อตัราความเร็วของผูพ้ดูอยูใ่นระดบัทีเหมาะสม    
3. การนาํเสนอกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทกัษะเป็นลาํดบั
ขนั ชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

   

4. มีรูปแบบกิจกรรมทีน่าสนใจ จดัรูปแบบสวยงามและ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน  

   

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อ
เนือหาของแบบ
ฝึก 

5. เนือหาในแบบฝึกช่วยใหน้กัเรียนนาํไปใชสื้อสารใน
ชีวติประจาํวนัได ้

   

6. เนือหาในแบบฝึกเสริมทกัษะมีเนือหาสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

   

7.เนือหามีความยาวเหมาะสมกบัเวลาทีใชใ้นการเรียน    
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ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ ข้อความ ความคิดเห็น 

1 0 -1 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อ
กิจกรรม 

8. กิจกรรมขนัก่อนฟัง ช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ คาํศพัท ์
และสาํนวนภาษาก่อนทีจะเขา้สู่กิจกรรมในขนัต่อไป 

   

9. กิจกรรมระหวา่งการฟังมี บทสนทนาทีเขา้ใจง่าย และ
ผูเ้รียนสามารถจบัใจความสาํคญัและหาคาํตอบจากบท
สนทนาได ้

   

10. กิจกรรมหลงัการฟัง  มีกิจกรรมการฝึก ทีช่วยให้
ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาเพือการสือสาร และประยกุตใ์ชก้บัชีวติ
จริงของผูเ้รียนได ้

   

11. การจดักิจกรรมเป็นไปตามขนัตอนของหลกัการสอน
ทกัษะการฟัง คือ ขนัก่อนการฟัง ขนัการฟัง ขนัหลงัการ
ฟัง 

   

12. กิจกรรมในแบบฝึกทงัหมดช่วยใหน้กัเรียนพฒันา
ความสามารถในการฟัง 
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ภาคผนวก ฐ 

แบบสอบถามนกัเรียนเกียวความคิดเห็นทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการฟังภาษาองักฤษ 
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แบบสอบถามนักเรียนเกยีวกบัความคดิเห็นทมีต่ีอ 

แบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาองักฤษเพอืการสือสาร  

สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีท ี4 โรงเรียนบัวหลวงวทิยาคม จงัหวดับุรีรัมย์ 

 

คําชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งทีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากทีสุด   
ตามความหมาย ดงันี ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  มากทีสุด 

        ระดบัคะแนน 4  หมายถึง  มาก 
        ระดบัคะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 

        ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  นอ้ย 

        ระดบัคะแนน 1  หมายถึง  นอ้ยทีสุด 
 

 

 

วตัถุประสงค์ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อ
รูปแบบของแบบ
ฝึก 

1. เสียงของผูพ้ดูในแบบฝึกนีชดัเจนและ
เขา้ใจไดง่้าย 

     

2.อตัราความเร็วของผูพ้ดูอยูใ่นระดบัที
เหมาะสม 

     

3. การนาํเสนอกิจกรรมในแบบฝึกเสริม
ทกัษะเป็นลาํดบัขนั ชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

     

4. มีรูปแบบกิจกรรมทีน่าสนใจ จดัรูปแบบ
สวยงามและสร้างแรงจูงใจในการเรียน  

     

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อ
เนือหาของแบบ
ฝึก 

5. เนือหาในแบบฝึกช่วยใหน้กัเรียน
นาํไปใชสื้อสารในชีวติประจาํวนัได ้

     

6. เนือหาในแบบฝึกเสริมทกัษะมีเนือหา
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

     

7.เนือหามีความยาวเหมาะสมกบัเวลาทีใช้
ในการเรียน 
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ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 

วตัถุประสงค์ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นกัเรียนทีมีต่อ
กิจกรรม 

8. กิจกรรมขนัก่อนฟัง ช่วยใหผู้เ้รียนมี
ความรู้ คาํศพัท ์และสาํนวนภาษาก่อนทีจะ
เขา้สู่กิจกรรมในขนัต่อไป 

     

9. กิจกรรมระหวา่งการฟังมี บทสนทนาที
เขา้ใจง่าย และผูเ้รียนสามารถจบัใจความ
สาํคญัและหาคาํตอบจากบทสนทนาได ้

     

10. กิจกรรมหลงัการฟัง  มีกิจกรรมการฝึก 
ทีช่วยใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาเพือการสือสาร 
และประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริงของผูเ้รียนได ้

     

11. การจดักิจกรรมเป็นไปตามขนัตอนของ
หลกัการสอนทกัษะการฟัง คือ ขนัก่อน
การฟัง ขนัการฟัง ขนัหลงัการฟัง 

     

12. กิจกรรมในแบบฝึกทงัหมดช่วยให้
นกัเรียนพฒันาความสามารถในการฟัง 
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