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The purposes of this research were 1) to develop and test the effectiveness of supplementary
listening exercises for eighth grade students, 2) to compare the students’ listening abilities before and after
using the constructed exercises, and 3) to survey the students’ opinions toward the exercises.
The subjects consisted of 30 eighth grade students taking a listening – speaking course at Tessa ban 2
Wat Prasatthong School in Suphan Buri. The instruments used for this experiment were as follows: 1) eight
lessons of supplementary listening exercises, the contents of which were based on local topics and needs
analysis 2) a listening English test used as a pretest, and as a posttest, and 3) a questionnaire used to survey the
students’ opinions toward the effectiveness of the constructed exercises.
The experimental process and data collection were as follows: First, the subjects were given a
40- item pretest on listening ability. After that, the eight listening lessons were used to teach them for 16 hours
sessions, in eight weeks of the second semester of 2005. After the completion of each lesson, a listening
formative test and the questionnaire were administered. After all eight lessons had been used, the posttest (the
same test as the pretest.) was administered to measure the subjects’ listening achievement. The t-test was used
to analyze the data in order to measure the subjects’ listening ability before and after using the exercises. The
percentage averages of formative test scores and the posttest scores were compared to determine the
effectiveness of the supplementary listening exercises. The mean and standard deviation of the questionnaire
scores were used to assess the students’ opinions toward the exercises.
The results of the study were:
1. The efficiency of the supplementary listening exercises was 76.29/78.08, which was higher than
the exercises’ stated effective criterion (75/75)
2. The students’ achievement on listening after using the eight lesson exercises was significantly
higher than that before using the materials at the 0.05 level.
3. The students’ opinions toward the eight listening exercises lessons were positive.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การสื่ อสารในชีวิ ตประจําวัน การฟง เปน ทัก ษะรั บสารที่สําคัญที่ ใ ชกันมาก ตามที่
มอรเลย ( Morley 1991 : 82 ) ไดกลาวถึงความสําคัญของการฟงวา ทักษะการฟงถูกใชใน
ชีวิตประจําวันมากกวาทักษะดานอื่น ๆ โดยเฉลี่ยแลวเราจะไดฟงเปนสองเทาของการพูด สี่เทาของ
การอาน และหาเทาของการเขียน โกฮ ( Goh 2002 : 1 ) กลาววาในการสื่อสารชีวิตประจําวันจะ
ใชเวลาไปกับการฟงมากถึงรอยละ 50 และใชการฟงมากในการสอนในชั้นเรียน การฟงเปนทักษะ
ทางภาษาที่ใชมากที่สุดในการทํางานและที่บาน นักเรียนจํานวนมากตองการพัฒนาการฟงเพื่อความ
เขาใจใหมีประสิทธิภาพ เพราะการฟงสําคัญอยางมากตอความสําเร็จทางดานการเรียน ธุรกิจ
อาชีพ และความสัมพันธสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของกาลวิน (Galvin 1985 :14) ที่
กลาววาการฟงที่มีประสิทธิภาพ คือ ทักษะเพื่อการอยูรอด และมีผลกระทบตอคุณภาพการสื่อสาร
ทุก ๆ ดานในชีวิตของคนเรา ทั้งในชีวิตครอบครัว โรงเรียนและการงาน สุมิตรา อังวัฒนกุล
( 2540 ข : 159 ) กลาววา การฟงเปนทักษะรับสารที่สําคัญและเปนทักษะแรกที่ตองทําการสอน
ผูพูดจะตองฟงใหเขาใจเสียกอนจึงจะสามารถพูดโตตอบ อานหรือเขียนได ทักษะการฟงจึงเปน
ทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการเรียนรูทักษะอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของศิริพร ฉันทานนท
( 2533 : 9 ) และปเตอรสัน ( Peterson 1991 : 106 ) ที่กลาวถึงทักษะการฟงภาษาอังกฤษกับการ
เรียนรูภาษาวาเปนทักษะพื้นฐานในการสื่อความหมายและเปนพื้นฐานที่ทําใหสามารถเรียนรูทักษะ
อื่น ๆ ไดดี รอสท ( Rost 1994, quoted in Nunan and Miller 1995: v ) กลาววา การฟงไมเปนแต
เพียงทักษะรับสารที่จําเปนเทานั้นแตยังเปนตัวปอนเขาใหกับผูเรียนและเปนตัวพัฒนาการของ
ความสามารถทางทักษะการพูดดวย แครชเชน ( Krashen 1982, quoted in Peck 1988 : 187 )
กลาวถึงความสําคัญของการฟงที่มีตอการเรียนรูการพูดวาเรารับรูภาษาพูดไดอยางคลองแคลว
จากความเขาใจที่ถูกปอนเขาจากการฟงและการอาน วิลลิส ( Willis 1981 : 187 ) กลาววา การ
ฟงเปนทักษะที่มีความสําคัญเทากับทักษะการพูดและการอาน ผูเรียนจําเปนตองเรียนวาจะฟง
อยางไร และมีโอกาสที่จะไดฟงภาษาอังกฤษในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อที่ผูเรียนจะไดสามารถฟง
ภาษาพูดนอกหองเรียนดวยความเขาใจ นอกจากการฟง มีค วามสํา คัญ ตอ การเรีย นภาษาตนเอง
แลว ยั ง มี ค วามสํา คัญ ต อ การเรีย นรูภ าษาอื่น ด ว ย ดัง ที่ร อสส (Ross 1982:preface) กลา ววา
1

2
การฟงเปนพื้นฐานของการรับรูภาษาของตนเองและการเรียนรูภาษาอื่น คนที่มีความสามารถในการ
ใชภาษาตางประเทศจะเปนคนที่มีความสามารถที่จะจับความคิดหลักไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่ไดยิน
จะสามารถเชื่อมสัมพันธระหวางเสียงพูดเขากับความหมายที่แสดงออกมาได การเรียนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนตองใชทักษะการฟงมากที่สุดดังที่ลิตเติ้ลวูด (Littlewood 1981 : 65 ) กลาววา ผูเรียนจะ
ใชเวลาสวนมากในการฟงภาษาตางประเทศมากกวาการผลิตภาษาดวยตนเองผูเรียนไมเพียงแตตอง
เขาใจวาผูพูดตองการพูดอะไรกับตนเมื่อปฏิสัมพันธกันตอหนา และมีสถานการณตาง ๆ มากมาย
ที่ผูเรียนตองเงียบเพื่อฟง เชน จากวิทยุ โทรทัศนการประกาศตาง ๆ กาลวิน (Galvin 1985 : 14 )
กลาววา นักเรียนจะตองใชเวลาในชั้นเรียนประมาณรอยละ 53 – 90 เพื่อฟงครูหรือนักเรียนคนอื่น
ๆ และครูสวนมากจะใชเวลาในชั้นเรียนประมาณ 2 ใน 3 เพื่อการพูดคุยซึ่งก็หมายความวา
นักเรียนจะตองใชเวลาสวนมากในชั้นเรียนเพื่อการฟง บราวน ( Brown 1980, quoted in Feyten
1991 : 174 ) กลาววา นักเรียนเมื่อเขาเรียนถึงชั้นประถมปที่ 6 ตองใชการฟงโดยเฉลี่ยรอยละ 60
การสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษใหครอบคลุมกับเนื้อหาเรื่องราวในทองถิ่น เปนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประโยชนสูงสุด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยกรรมการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการไดจัดทําหลักสูตรแกนกลางขึ้นมาและกําหนดสัดสวนของการใชหลักสูตรแกนกลางไวที่
รอยละ70 สวนโรงเรียนมีหนาที่จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นในสัดสวนรอยละ 30 โดยแตละวิชาและแตละ ชวงชั้นสามารถยืดหยุนไดตามความ
เหมาะสมตามธรรมชาติของแตละวิชา และใหเนื้อหาสาระการเรียนรูรอยละ 30 ที่โรงเรียนจัดทํา
บูรณาการเปนเรื่องเดียวกันกับหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งอาจแทรกอยูในสาระการเรียนรูหรือกิจกรรม
การเรียน การสรางแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นจึงเปนการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น ใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ ที่อยูใกลตัว และสัมพันธกับชุมชน เพื่อใหการเรียนรูภาษาอังกฤษมี
ความหมายตอนักเรียน ไดเรียนและใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่เปนจริง และเพื่อ
ความสามารถทางด า นทั ก ษะการฟง ภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ย นในการประกอบอาชี พ หรือ เพื่ อ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นไป
จากขอความดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการฟงมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษาและ
ควรสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางการฟงเพื่อเปนหนทางไปสูการพัฒนาความสามารถ
ทักษะอื่น ๆ ตอไป
การที่ผูเรียนจะมีความสามารถในการฟงนั้นมีองคประกอบที่เกี่ยวของหลายประการ
จากคํากลาวของศรัณยา ศรีวิชัย ( 2537 : 13 ) กลาววาความสามารถในการฟงเกี่ยวของกับตัวแปรที่
สําคัญ ๆ ไดแก ตัวแปรดานที่เกี่ยวกับตัวผูฟง ตัวแปรเกี่ยวกับตัวผูพูด และตัวแปรที่เกี่ยวกับ
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สภาพแวดลอมในการฟง ซึ่งสอดคลองกับยาแก็ง ( Yagang 1993 : 16 – 19 ) ที่กลาววา
ความสามารถในการฟงใหเขาใจเกิดจากสี่องคประกอบคือ ตัวขอมูลหรือขาวสาร ตัวผูพูด ตัวผูฟง
และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ รูบิน ( Rubin 1994 , quoted in Goh 2002 : 8) กลาววาการฟง
ไดรับอิทธิพลจากทั้งภายในและภายนอกตัวผูรับสาร ซึ่งสามารถสรุปโดยรวมได 5 ประเภท คือ
ชนิดของขอความ ภาระงาน ผูพูด กระบวนการและผูฟง บราวนและยูล ( Brown and Yule
1983b, quoted in Nunan 1995 : 24 ) กลาววามีองคประกอบในการฟงภาษาพูดอยูสี่ประเภทคือตัวผู
พูด ไดแก มีผูพูดกี่คน ความเร็วในการพูดเปนอยางไร มีลักษณะสําเนียงอยางไร ตัวผูฟง ไดแก
บทบาทของผูพูด ระดับการโตตอบ ความสนใจสวนตัวตอวิชา เนื้อหา ไดแก ไวยากรณ คําศัพท
โครงสราง ขอมูล พื้นความรูเดิม และสิ่งที่ชวยเสริม ไดแก รูปภาพ แผนผัง หรือสื่ออื่น ๆ ที่
ชวยเสริมขอความนั้น ๆ สวนแอนเดอรสัน และลินช (Anderson and Lynch 1988 :12–13 )ได
กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญ ๆ สามประการ คือ ประเภทของภาษาที่ผูฟงไดรับฟง ประเภทของ
กิจกรรมหรือจุดประสงคในการฟง จุดประสงคของการฟง และบริบทที่การฟงเกิดขึ้น
ในการเรียนการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษในชั้นเรียนยังไมประสบความสําเร็จ
เพราะพบว า ความสามารถในการฟ ง ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ของเขต
การศึกษา 5, 3, 10 ในโรงเรียนรัฐบาลอยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา โดยการศึกษาวิจัยของ
กุนทินี จําปาเรือง (2542 : บทคัดยอ) จีรวรรณ ธานี (2542 : บทคัดยอ) ชวนี ปุริโสดม (2542 :
บทคัดยอ ) และพบวาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
โรงเรี ย นรั ฐ บาลเขตกรุ ง เทพมหานครอยู ใ นระดั บ ต่ํ า กว า เกณฑ ขั้ น ต่ํ า โดยการศึ ก ษาวิ จั ย ของ
ประเทืองสุข ยังเสถียร (2542 : บทคัดยอ ) ยุดา รักไทย ( 2542 : 7 ) มีความเห็นวาเพราะทักษะ
การฟงมีการสอนนอย และไมคอยไดรับความสนใจเทาทักษะการอานและการเขียน
ปญหาการฟงที่ พ บในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษนั้น ได มีนักการศึก ษากลา วไวห ลาย
ลักษณะดวยกัน โกฮ ( Goh 2002 : 8 ) ไดแยกกลาวปญหาการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียนไวสาม
ด า นคื อ ป ญหาดานการรับรู เช น ไมสามารถจํ าคํ าที่ เ รี ย นรูแ ลว ได ไมส นใจส ว นตอ ไปของ
ขอความเมื่อกําลังคิดถึงความหมาย ไมสามารถแบงกลุมคําพูดได จับใจความสวนแรกของขอความ
ไมได จดจอตอการฟงมากเกินไป หรือไมสามารถจดจอไดเลย ปญหาดานการวิเคราะหคําใน
ไวยากรณ เชน ลืมสิ่งที่ไดฟงเร็ว ไมสามารถคิดการแสดงออกภายในจิตใจจากคําที่ไดยินได ไม
เขาใจสวนยอย ๆ ของสิ่งที่ปอนเขาเพราะมีปญหาในตอนเริ่มแรก ปญหาดานการนําไปใช เชน
เขาใจคําแตไมเขาใจขอมูลขาวสารที่ผูสงสารตองการ สับสนเกี่ยวกับใจความสําคัญในตัวขอมูล
ขาวสาร ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของลันดสตีน ( Lundsteen 1979, quoted in Rost 1994 : 119 )
ที่วาปญหาการเรียนรูของผูเรียนที่พบไวโดยรวมสี่ลักษณะคือ ความชัดเจนของการไดยิน การ
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แยกแยะและการรับรูของแตละบุคคล ความตั้งใจและการจดจอในสิ่งที่ฟง ความเขาใจ สวน
อันเดอรวูด ( Underwood 1989 : 16 – 20 ) ไดกลาวถึงปญหาที่สําคัญในการเรียนรูการฟง
ภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นกับผูเรียนวาสามารถแบงไดดังนี้ คือ การที่ผูฟงไมสามารถควบคุมความเร็ว
ในการพูดของผูพูดได การที่ไมสามารถฟงซ้ําได ผูฟง มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทจํากัด ผูฟงไม
สามารถจําแนกสัญลักษณทางภาษาตาง ๆ ได ปญหาการตีความ การไมสามารถจดจออยูกับการฟง
ได แอนเดอรสันและลินช ( Anderson and Lynch 1988 : 35 – 40 ) ไดแบงสาเหตุที่ทําใหผูเรียน
เกิดการฟงไมเขาใจออกเปนสามประเภทใหญ ๆ คือ ปญหาดานพื้นความรูเดิม ปญหาดานภาษา
และปญหาดานการฟง
จากปญหาดานการฟงตาง ๆ ที่ทําใหความสามารถทางดานการฟงของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาต่าํ นั้น นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงสาเหตุของปญหาที่พบดังนี้เมนเดลสัน
(Mendelsohn 1995: 123-133) กลาววาเพราะการฟงไดรับความสนใจนอย และมีการสอน
โปรแกรมภาษาที่สอง และภาษาตางประเทศอยูในสภาพที่แยคือ สื่อการสอนฟงที่ไมเหมาะสมกับ
การสอนฟงในชีวิตจริง เนือ้ หาไมเหมาะสม นาเบื่อ ไกลตัว การสอนการฟงเพื่อความเขาใจยังไม
เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และครูผูสอนการฟงโดยทั่ว ๆ ไปไมมคี วามมั่นใจในการสอนฟงและ
ไมไดสอนวานักเรียนควรจะฟงอยางไรใหมีแตการฟงเพิ่มมากขึ้น แมคคีทติง (McKeating 1992 :
57-59 ) มีความเห็นเกี่ยวกับ การที่การสอนทักษะการฟงเพื่อความเขาใจไมไดรับความสนใจ เพราะ
ผูเรียนคิดวาการฟง และการเขาใจเปนสิ่งทีง่ ายมากกวาการพูดและการเขียน และอีกอยางหนึ่งก็คือ
แบบการฝกและบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวของกับการฟงในชีวติ จริงนอย ศิริพร ฉันทานนท
(2533 : 9) มีความเห็นวาอาจเปนผลมาจากความรูพนื้ ฐานทางภาษาอังกฤษของนักเรียน และครู
ละเลยการใหนักเรียนไดฝกทักษะการฟงอยางเพียงพอ สวนสุภัทรา อักษรานุเคราะห ( 2534 : 2 )
กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหการสอนฟงภาษาอังกฤษไมคอยประสบผลสําเร็จ เนื่องมาจากนักเรียนไมมี
โอกาสใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน พันธณีย วิหคโต ( 2546 : 25-26 ) กลาววามีสาเหตุมาจาก
การขาดแคลนครูผูสอนที่มีความรูความสามารถทางดานการสอนฟงพูด และคนึงนิจ อาจณรงค
( 2533 : 3 ) กลาววา เปนผลมาจากการฝกไมเพียงพอและขาดการพัฒนาสื่อการสอน
จากสาเหตุปญหาการฟงดังกลาวขางตนมีนกั การศึกษาหลายทานไดกลาวถึง วิธกี ารแกไข
ปญหาการฟงโดยเนนที่บทบาทของครูผูสอนและการใหความสําคัญกับสื่อการเรียนรู โกฮ ( Goh
2002 : 1 ) อันเดอรวดู ( Underwood 1989 : 22 ) และรอสท (Rost 1994 : 119 ) ไดกลาวถึง
วิธีการแกปญหาการฟงวาครูควรจูงใจ และทาทายนักเรียนใหไดฟงภาษาที่หลากหลาย และมีความ
หมายเพื่อการสื่อสารใหขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนตอนักเรียน ชวยสอนนักเรียนใหเขาใจทักษะ
และกลวิธีเกี่ยวกับการฟงที่ผูเรียนจะตองใชเพื่อใหการเรียนประสบความสําเร็จ ศิริพร ฉันทานนท
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( 2533 : 9 ) มีความเห็นวาครูควรคํานึงถึงพฤติกรรมการฟงในชีวิตจริง แลวนํามาเชื่อมโยงเขากับ
กระบวนการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน ละเอียด จุฑานันท ( 2539 : 32 )
กลาววาสื่อการเรียนมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน สื่อการสอนควรมีความหลากหลาย เปนสื่อประสมที่นาสนใจ
เพื่อใหผูเรียนเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับ พันธณีย วิหคโต ( 2546 : 28 ) ที่มีความเห็น
วาสื่อที่มีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนสามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดดี มีผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่ดี
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ วิจิตรา การกลาง ( 2546 : 43 ) กลาววากลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคลองกันวา แนวทางที่โรงเรียนหรือผูเกี่ยวของ กับการศึกษาตองดําเนินการเกี่ยวกับการเรียน
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารลํ า ดั บ แรก คื อ ส ง เสริ ม ให ค รูผู ส อนภาษาอั ง กฤษสร า งและพั ฒ นา
นวัตกรรมที่มุงแกปญหาเพื่อปรับปรุง และพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และรองลงมาคือ
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นั ก การศึ ก ษาหลายท า นได ก ล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของสื่ อ การสอนไว ห ลายประการ
ศิริพงศ พยอมแยม ( 2533 : 66 ) กลาววา สื่อการสอนเปนสิ่งจําเปนและเปนตัวกลางที่จะทําให
กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมวิชาการ ( 2544 : 186 ) กาญจนา
ปราบพาล ( 2532 :148 ) และจินตนา ใบซูกายี ( 2536 : 11 ) มีความเห็นสอดคลองกันวา สื่อการ
เรียนการสอนมีบทบาทสําคัญ ที่จะชวยทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ ไซออค ( Syoc
1963, อางถึงใน ศิริรักษ ทัฬหะกุลธร 2544 : 4 )
กลาวถึงความสําคัญของสื่อการสอน
ภาษาอั ง กฤษว า สื่ อ การเรี ย นการสอนเป น เครื่ อ งมื อ อย า งหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ในการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ นอกจากความรูภาษาอังกฤษที่ครูตองรูเปนอยางดี เพราะจะเปนตัวกําหนดวาผูเรียน
เรียนรูอะไร อยางไรรวมทั้งวิธีการประเมินผล เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายที่วางไว
กลาวโดยสรุปการแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูคือผูที่มีบทบาทสําคัญ
มากที่สุด โดยครูจะเปนผูพัฒนาเทคนิควิธีการสอนและสื่อการสอนเพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามจุดมุงหมาย
การจัดการเรียนการสอนฟงภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ยังไม
คอยประสบความสําเร็จ เนื่องมาจากผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททองอยูในระดับต่ํา ดังเห็นไดจากผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในการทดสอบตามมาตรฐานแหงชาติทั่วประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการในปพุทธศักราช 2545 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์คิด
เปนรอยละ 41.45 และผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในการ
ทดสอบตามมาตรฐานแหงชาติทั่วประเทศของสํานักงานการศึกษาสวนทองถิ่นในปพุทธศักราช
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2545 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคิด
เป น ร อ ยละ64.77 เนื่ อ งมาจากสื่ อ การเรี ย นมี เ นื้ อ หาไม ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการและ
สภาพแวดลอมของผูเรียนทําใหนักเรียนไมสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวันได
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรสืบเนื่องจากอดีตที่ยาวนาน เปนแหลงสําคัญใน
การศึกษาประวัติศาสตรของชาติ และยังมีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีความโดดเดนเปนของตนเอง
มากมาย ( ยอดชาย สุจิตต 2540: ก ) จังหวัดสุพรรณบุรีเปนแหลงทองเที่ยวที่อยูไมไกลจาก
กรุงเทพฯ การเดินทางสะดวก จึงมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมาแวะเยี่ยมชม
อยูเสมอ
ดว ยเหตุนี ้ก ารจัด การเรีย นการสอนวิช าภาษาอัง กฤษในดา นทัก ษะการฟง ใน
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จึงตองมีการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหมีเนื้อหาและ
แบบฝกทักษะที่สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอมของนักเรียน เพื่อนักเรียนจะได
สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อการแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพได
จากแนวคิดที่กลาวมาดังขางตน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนภาษาอังกฤษ จึงสนใจที่จะศึกษา
วาเมื่อนักเรียนไดรับการสงเสริมการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงแลว นักเรียนจะมีความสามารถ
ในการฟงภาษาอังกฤษสูงขึ้นหรือไม โดยที่ผูวิจัยสรางแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งใหความสําคัญกับระดับขั้นการฟงเพื่อ
ความเขาใจ ตีความสื่อที่ไมใชความเรียงในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้น ม.1 – ม.3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 2544 ผลที่ไดรับจากการวิจัย
จะไดใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการฟงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. . เพื่ อ สร า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบฝ ก เสริ ม ทั ก ษะการฟ ง ภาษาอั ง กฤษรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษฟงพูดตามหลักสูตรทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ใหไดตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททองกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยสรางขึ้น
3.. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 โรงเรี ย นเทศบาล 2
วัดปราสาททอง ที่มีตอกิจกรรมการฟงและแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึน้
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ปญหาการวิจัย
1. แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนดไวคือ 75/75 หรือไม
2. ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หลังการใชแบบฝกทักษะสูงกวา
กอนการใชแบบฝกหรือไม
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นอยางไรตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
ที่ผูวิจัยสรางขึน้
สมมติฐานการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
คือ 75/75
2. ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หลังไดรับการฝก
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษสูงกวาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษกอนการ
ฝกโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่ผูวิจยั สรางขึ้น
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นที่ดตี อแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยสรางขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ฟงพูด ในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดปราสาททอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟงพูดในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548

8
โดยการสุมอยางงาย ดวยวิธกี ารจับสลากหองเรียน ไดนกั เรียนกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวน
30 คน
2. ตัวแปรศึกษา ไดแก
1. ความสามารถในการทําแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรีกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่ผูวิจยั สรางขึ้น
2. ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มตี อแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยสรางขึ้น
ขอตกลงเบื้องตน
1. การวิจยั ครั้งนีไ้ มคํานึงถึงตัวแปรดานความถนัด อายุ เพศ ระดับสติปญญา พื้นฐาน
การศึกษา สภาวะทางเศรษฐกิจ เพราะนักเรียนมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ไมแตกตางกันมีสภาพแวดลอม
เดียวกันและเปนเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเหมือนกัน
2. กําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษสําหรับการ
วิจัยครั้งนี้กําหนดไว 75/75 ซึ่งไดถือคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับและไมยอมรับประสิทธิภาพของ
แบบฝกไวรอยละ 2.5 – 5 กลาวคือ
2.1 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวา
แบบฝกมีประสิทธิภาพดีมาก
2.2 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมเกินรอยละ
2.5 ถือวาแบบฝกมีประสิทธิภาพดี
2.3 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวารอยละ 2.5
ถือวาแบบฝกมีประสิทธิภาพพอใช
2.4 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว และมากกวารอยละ 2.5
ถือวาแบบฝกมีประสิทธิภาพต่ํา
นิยามศัพทเฉพาะ
1. แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรทองถิ่นที่ผูวิจยั สรางขึ้นตามกรอบเนื้อหาทีไ่ ดมาจากการวิเคราะหจุดประสงควิชา
ภาษาอังกฤษฟงพูด คําอธิบายรายวิชาซึ่งเปนวิชาที่มุงเพื่อใหผูเรียนไดฝก ทักษะการฟงพูด และจาก
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การตอบแบบสอบถามเพื่อสํารวจความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2
วัดปราสาททอง แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ทั้งสิ้น 8 บทเรียน ใชวัดทักษะการฟงบทสนทนาแลวหาหัวเรื่องของขอความและบอกรายละเอียดได
การฟงบทสนทนาแลวบอกเหตุการณทเี่ กิดขึ้นในอดีตได การฟงบทสนทนาแลวระบุสถานที่ตั้งได
การฟงขอความ และระบุสาเหตุและผลที่ตามได การฟงบทสนทนาแลวระบุวิธีใชสิ่งของนั้นได
การฟงบทสนทนาแลวแบงกลุมอาชีพได การฟงบทสนทนาแลวบอกขั้นตอนในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ได การฟงบทสนทนาแลวบอกลําดับเหตุการณได ใชเวลาในการเรียนการสอน
บทเรียนละ 2 ชั่วโมงแตละบทเรียนมีเนื้อหาวาดวยหัวขอที่เกี่ยวกับทองถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษฟง
พูดในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางขึ้นโดยมีกรอบสาระตรงตามผลการเรียนรูที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษฟงพูด เพื่อใชวดั
ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน
เพื่อใชวดั ทักษะการฟงบทสนทนาแลวหาหัวเรื่องของขอความและบอกรายละเอียดได การฟงบท
สนทนาแลวบอกเหตุการณทเี่ กิดขึ้นในอดีตได การฟงบทสนทนาแลวระบุสถานที่ตั้งได การฟง
ขอความและระบุสาเหตุและผลที่ตามได การฟงบทสนทนาแลวระบุวธิ ีใชสิ่งของนั้นได การฟง
บทสนทนาแลวแบงกลุมอาชีพได การฟงบทสนทนาแลวบอกขั้นตอนในการปฏิบัตกิ ิจกรรมตาง ๆ
ได การฟงบทสนทนาแลวบอกลําดับเหตุการณได
4. แบบสอบถามความตองการ หมายถึง แบบสอบถามความตองการดานหัวเรือ่ งที่
เกี่ยวของกับทองถิ่นของกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ฟงพูด เพื่อคัดเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับทองถิ่นที่เหมาะสมไปพัฒนาบทเรียน
5. ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการฟงของ
นักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษกอน และหลังการใช
แบบฝกเสริมทักษะการฟงที่ผูวิจัยสรางขึน้ ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเพื่อความ
เขาใจเปนแบบปรนัยเลือกตอบจํานวน 40 ขอ 40 คะแนน และคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด
รายบทในสวนของ กิจกรรมทายบท จํานวน 8 บท บทละ 10 คะแนน รวม 80 คะแนน
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6. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง คุณภาพของ
แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษทีใ่ ชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีเกณฑมาตรฐาน
ดังนี้
75 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยทีไ่ ดจากการทําแบบฝกหัดรายบท
ของนักเรียนทุกคนรวมกัน
75 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการฟงหลังจากการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคนรวมกัน
7. แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้นในดานรูปแบบ ดานเนื้อหา และดานกิจกรรม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ไดศึกษาเอกสารและงานวิจยั ในดานแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่นํามาใช เพื่อความสะดวกในการศึกษาความเขาใจตามประเด็นสําคัญเกี่ยวของการสราง
แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น ดังนี้
1. ทักษะการฟง
1.1 ความหมายของการฟง
1.2 องคประกอบของการฟง
1.3 ระดับขั้นของการฟง
1.4 จุดมุงหมายในการฟงภาษาอังกฤษ
2. การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษในแนวเพื่อการสื่อสาร
2.1 แนวการสอนฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2 ขั้นตอนในการสอนทักษะการฟงเพื่อการสื่อสาร
2.3 กิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.4 หลักในการสรางแบบฝกทักษะ
2.5 ขั้นตอนในการสรางแบบฝกทักษะการฟง
3. การวัดความเขาใจการฟงภาษาอังกฤษ
3.1 กระบวนการวัดการฟงเพื่อความเขาใจ
3.2 การวัดความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ
3.3 การทดสอบการฟง
4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4.1 กรอบการพัฒนาสื่อ
4.2 การพัฒนาสื่อการฟง
4.3 การพัฒนาสื่อที่สอดคลองกับทองถิ่น
4.4 เกณฑการประเมินสื่อ
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจยั ดานความสามารถในการฟง
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5.2 งานวิจยั ดานวิธีสอนการฟง
5.3 งานวิจยั ดานสรางพัฒนาแบบฝกเพื่อสอนทักษะการฟง
1. ทักษะการฟง
1.1 ความหมายของการฟง
นั ก การศึ ก ษาและผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษได ก ล า วถึ ง
ความหมายของการฟงไวตาง ๆ ดังนี้
รอสท (Rost 1990: 30 ) ไดกลาวถึงการฟงวา การฟงหมายถึงความสามารถในการ
ตีความสิ่งที่ฟง โดยการพิจารณาจากตัวชีแ้ นะทางภาษา (cue ) อันเดอรวูด (Underwood 1989 : 1)
ไดใหความหมายของการฟงไววาการฟงเปนกิจกรรมทีผ่ ูฟงตั้งใจและพยายามทีจ่ ะเขาใจความหมาย
จากสิ่งที่ไดยิน และจะตองสามารถเขาใจความหมายที่ผูพูดตองการสื่อสาร
วิดโดวสัน (Widdowson 1983: 59 – 60) ใหความหมายของการฟง (Listening) วา
หมายถึง ความสามารถที่จะเขาใจวาประโยคหนึ่งนั้นสัมพันธกับประโยคอื่น ๆ ที่พูดไปแลวอยางไร
และเขาใจวาประโยคดังกลาวมีหนาที่อยางไรในการสื่อสาร
ริเวอรส (Rivers 1980: 16) ใหความเห็นวา การฟงเปนทักษะที่สรางความหมายคือเมื่อ
ไดยินเสียง ผูฟ งจะอาศัยคํา การเรียงลําดับคําและเสียงที่ไดยินมาสรางความหมาย
กาลวิน ( Galvin 1985 : 2 ) กลาวถึงการฟง (listening) วาเปนกระบวนการของการ
รับรู การตีความ การประเมินคา และการโตตอบขอมูลขาวสารไมใชเพียงแต เปนการแคให คลืน่
เสียงผานเขาไปในหู เมือ่ สารผานเขามาในหูเราตองตีความขอมูลโดยอาศัยประสบการณของเรา
ประเมินคาความคิดความรูสึกและโตตอบออกมา
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2534: 8) กลาววาทักษะการฟงเปนทักษะทีต่ องมีการตีความ
หรือวิเคราะหสิ่งที่ไดยินเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
เจียรนัย พงษศิวาภัย (2530: 49) กลาววา การฟง คือ การรับรูความหมายจากเสียง
ที่ไดยินเปนการรับสารทางหู เปนพฤติกรรมทางภาษาที่ผฟู งตองเผชิญเฉพาะหนาในทันที การฟง
ถือเปนความสามารถที่จะรับรูสิ่งที่ไดยิน จับความและตีความขอความ ที่รับรูไดเขาใจและจดจํา
ไวได การไดยินเปนเพียงจุดเริ่มตนของการฟงเปนเพียงการกระทบกันของเสียงกับประสาทหูตาม
ปกติ
จากความหมายของการฟงขางตน สรุปไดวาการฟงหมายถึงทักษะการรับสารที่แสดงถึง
ความสามารถในการตีความโดยที่ผูฟงตองตั้งใจพยายามเขา ใจความหมายจากสิ่งที่ไ ดยินและ
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ความสัมพันธของประโยคที่ไดยิน การเรียงลําดับคําและเสียงที่ไดยิน พยายามตีความและประเมินคา
เพื่อทําความเขาใจความหมายใหตรงตามสถานการณและวัตถุประสงคของผูพูด และเกิดการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ
1.2 องคประกอบของการฟง
การฟงเปนการเขาใจความหมายของสิ่งที่ไดยินไดฟง ซึ่งการที่จะสามารถฟงขอความ
หรือประโยคตาง ๆ ไดเขาใจนั้นจําเปนตองมีองคประกอบของการฟงเพือ่ ชวยใหผูฟงสามารถโตตอบ
หรือสื่อสารกับคูสนทนาได
รอสท (Rost 1991: 3-4) ไดกลาวถึงทักษะตางๆที่เปนองคประกอบในการนํามาบูรณาการ
เพื่อใหการฟงประสบความสําเร็จดังนี้ การจําแนกเสียง การจําแนกคํา การหาลักษณะเฉพาะใน
การจัดกลุมทางไวยากรณของคํา การหาลักษณะเฉพาะของหนวยเสียงที่สัมพันธกันทางภาษา
การเชื่อมโยงสิ่งตางๆที่บอกมาเปนนัยในสิ่งที่ฟง เชน ทาทาง การออกเสียงสูงต่ํา การเนนเสียงหนัก
การใชความรูเดิม และการระลึกไดถึงคําและความคิดทีส่ ําคัญ ซึ่งเปนความรูทางดานขอมูลทาง
ภาษาที่ผูฟงตองรู แตฟนอคเชียโร และโบโนโม (Finocchiaro and Bonomo 1983: 136 ) มี
ความเห็นแตกตางไปวา
องคประกอบในการฟงภาษาตางประเทศเพื่อความเขาใจนัน้ ขึ้นอยูกับ
ความคุนเคยกับสิ่งตาง ๆ ที่ไดฟง ความสามารถของผูฟงที่จะเขาใจตัวชี้แนะที่ซา้ํ ๆ (redundant
clues) ที่ปรากฏอยูในสาร ความสามารถในการเดาหรือตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคําหรือกลุมคําที่ไม
คุนเคยที่พบอยูในบริบท รวมทั้งความสามารถในทักษะยอย ๆ ของการฟงที่ผูฟงไดพบซ้ํา ๆ จาก
ภาระงานทีห่ ลากหลาย
ริเวอรส (Rivers 1980: 16, อางถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล 2534 : 8 ) กลาวถึง
องคประกอบการฟงวาเกี่ยวของกับการทําความเขาใจความหมายสิ่งที่ไดฟงจะตองมีองคประกอบที่
สําคัญ 3 ประการคือ
1. ขอมูลทางภาษาศาสตร ( Linguistic information ) หมายถึง เสียง คํา และการจัดเรียง
คําพูดที่ผูฟง รับฟง
2. บริบททางดานสถานการณ ( Situation context ) หมายถึง สถานการณในการพูดที่
มีผลตอการรับฟงของผูฟง เชน ความสัมพันธระหวางสิ่งที่ไดยิน สิ่งที่พูดออกมา และสิ่งที่คาดวา
จะไดยินตอไป
3. ขาวสารที่เปนที่เขาใจ ( Comprehended message ) หมายถึง ความสามารถที่จะเขาใจ
ขาวสารของผูฟง ซึ่งขึ้นอยูก ับความตั้งใจของผูพูดดวย
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บราวน และยูล (Brown and Yule 1983 : 53 - 58) กลาววาการที่ผูฟงจะเขาใจสิ่งที่ฟง
ผูฟงจะตองเขาใจคําศัพทในเรื่องที่ฟง เขาใจสิ่งที่อางถึงและตีความสิ่งที่ฟงได รวมทั้งเขาใจบริบท
ที่เกิดขึ้นดวย ซึ่งบริบทของสถานการณจะมีบริบทรวมที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ไดฟงมา
กอนกับขอความที่กําลังจะตามมาเขาดวยกัน จากองคประกอบดังกลาว จะทําใหผูฟง เขาใจสิ่งที่ผูพูด
และยังชวยใหผูฟงสามารถคาดเดาสิ่งที่ผูพดู ตั้งใจจะกลาวไวลว งหนาได
แอนเดอรสัน และ ลินช (Anderson and Lynch 1988: 47 – 60) กลาวถึงองคประกอบที่
สําคัญตอการฟง 3 ประการคือ
1. ประเภทตัวปอน คือ ลักษณะของภาษาที่ผฟู งไดรับฟงซึง่ ความยากงายของตัวปอน
ทางภาษาอยูที่การจัดลําดับขอมูล ความคุนเคยกับเรื่องที่ฟง ความชัดเจนของเนื้อหาตลอดจน
ความซับซอนของขอมูล
2. การสนับสนุนจากบริบทในการฟง คือ จํานวนขอมูลและเวลาที่ใชในการฟง การ
ใชสื่อหรือวัสดุที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนจะชวยผูฟงในการตีความและทําใหผูฟงเขาใจมากยิ่งขึ้น
การทํางานเปนกลุมก็มีสวนสงเสริมการฟง
3. ประเภทของกิจกรรม กิจกรรมที่ตางกันทําใหผูฟงไดรับฟงสิ่งที่มีความซับซอนตางกัน
ริชารดส (Richards 1985: 189-196)เสนอความคิดเห็นวาปจจัยหลักที่เกี่ยวของและ
สัมพันธกันจะมีสวนชวยในการทําความเขาใจในการฟงมี 2 ประการใหญ ๆ คือ
1. ปจจัยดานขอความ ความเขาใจขอความทีฟ่ งซึ่งสื่อออกมาทางวาจา ตองอาศัย
ความรูเกี่ยวกับโครงสรางทางไวยากรณในการจัดกลุมคําและประสบการณ จึงจะบอกลักษณะของ
ขอความที่ไดยนิ ได
2. ปจจัยดานการพูด ตองตีความตามนัยของผูพ ูดโดยอาศัยความรูเกีย่ วกับทฤษฎีที่วา
ดวยการพูดอันไดแก ความเขาใจเรื่องสถานการณ ผูสนทนา เปาหมาย และความตั้งใจของผูพูด
นอกจากนี้ยังตองเขาใจหลักเกณฑกับความรวมมือในการสนทนาดวย
นอกจากปจจัยดังกลาวแลว ริชารดส (Richards 1985: 196) ยังไดเสนอปจจัยซึ่งเปน
ลักษณะธรรมชาติของภาษาพูดที่มีผลตอความเขาใจในขณะทํากิจกรรมการฟงซึ่งมี 9 ประการดังนี้
ลักษณะขอความที่ใชพูด การลดรูปประโยค ไมคํานึงถึงรูปแบบที่ถูกตองทางไวยากรณ การหยุด
เวนระยะและความผิดพลาดขณะพูด อัตราความเร็วของการสงสาร จังหวะกับการเนนเสียงหนักเบา
เครื่องหมายแสดงความตอเนื่องของประโยคหรือขอความ รายละเอียดของเนื้อหาการปฏิสัมพันธ
ทฤษฎีโครงสรางความรู ( Schema Theory ) เปนองคประกอบที่สําคัญตอความเขาใจใน
การฟง ซึ่งนูแนน ( Nunan 1999: 201) สมิทธ (Smith 1994: 14 ) และ คูเซอร ( Kucer 1987: 31 )
ไดกลาวถึงความหมายของทฤษฎีโครงสรางความรูไว กลาวโดยสรุปไดวาเปนทฤษฎีที่ขึ้นอยูกบั
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การใชประสบการณที่ผานมามาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม ซึ่งอาจจะรวมความรูเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟง สถานการณ เหตุการณ และขณะเดียวกันก็รวมความรูดานกระบวนการสําหรับการเก็บขอมูล
ไวในความทรงจํา การเรียบเรียง และการตีความขอมูล
แอนเดอรสัน และ ลินช (Anderson and Lynch 1988: 13 – 14 ) ไดกลาวถึงทฤษฎี
โครงสรางความรูเกี่ยวกับความเขาใจวา ความรูเดิมเปนโครงสรางทางดานความคิด ประกอบดวย
ความรู ความทรงจํา และประสบการณของแตละบุคคล ชวยใหผฟู งสามารถรวมขอมูลใหมที่ได
เรียนรูกับขอมูลเดิมที่รูแลว และนํามาตีความขอความที่ไดฟงจนเกิดความเขาใจ ซึ่งสอดคลอง
กับคํากลาวของริชารดส ( Richard 1988: 59-60) ที่กลาววาการฟงเพื่อความเขาใจตองใชความรูเดิม
ในเรื่องของหลักภาษาเพื่อมาถอดขอความของสิ่งที่ฟง และใชความรูเดิมในเรื่องสถานการณและ
บริบทในการตีความและทําความเขาใจความหมาย
รอสท ( Rost 1994 : 59 -65) สโนวและเพอรกิน ( Snow and Perkins 1979 : 51 – 63 )
ไดกลาวถึงความสําคัญของความรูความเขาใจเดิมของผูฟงเกีย่ วกับเรื่องที่ฟง วาชวยใหผูฟง เกิดมโนภาพ
ในเรื่องที่ฟงชัดเจนขึ้น และสามารถตีความไดอยางถูกตอง ซามูเอลส ( Samuels 1987 : 297 )
และ รอสท ( Rost 1994 : 62 ) มีความเห็นสอดคลองกันวาความรูเดิมของผูฟงจะชวยอธิบาย
ความหมายที่อยูในขอความนัน้ ผูฟงจะเขาใจสิ่งที่ผูพูดตองการพูดจริง ๆ มากยิ่งขึ้น
นอกจากองคประกอบที่กลาวมาขางตนแลวองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให
ผูฟงเขาใจสิ่งที่ฟงคือทฤษฎีตัวชี้นํา (Advance Organizer ) ออซูเบล (Ausubel 1968 ) ไดกลาวถึง
ทฤษฎีนี้วาเปนการสรางความรูที่อยูบนพื้นฐานของความคิดที่วาการเรียนรูที่มีความหมายจะขึ้นอยู
กับการเรียงลําดับสื่อการเรียนรูใหอยูในลักษณะที่มีความหมายตอผูเรียนโดยนําสิ่งที่ผูเรียนกําลัง
เรียนไปเชื่อมโยงกับความคิดที่อยูในโครงสรางความรูความเขาใจผูเรียน ตัวชี้นําชวยใหขอมูลที่
ผูเรียนไดรับมีความหมายมากยิ่งขึ้น เปนเครื่องมือที่ครูใชชวยนักเรียนในการเชื่อมโยงขอมูล เพื่อ
ชวยนักเรียนใหเขาใจสิ่งที่เรียน ตัวชี้นํานี้อาจจะเปนในลักษณะคําพูดหรือรูปภาพที่ครูนําเสนอใน
ตอนตนของบทเรียนเพื่อกระตุนความรูเดิมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน
จากขอความทีก่ ลาวไปแลวขางตนนั้นสรุปไดวาการที่ผูฟงหรือผูเรียนจะสามารถฟงได
อยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีองคประกอบหลาย ๆ ดาน ทั้งความรู ดานภาษาศาสตร ใน
เรื่องเสียง คํา ไวยากรณ ความรูเรื่องลักษณะเฉพาะของภาษา ความรู ในเรื่องบริบทของภาษา
เชน สถานการณในการพูด การเขาใจตัวชี้แนะและบริบทของสถานการณที่ปรากฏอยูในสาร
ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ และตีความสิ่งที่ไดยินไดฟง รวมทั้งความรูค วามเขาใจเดิม
ของผูฟงดวย การที่ผูฟงมีความรูความเขาใจในดานตางๆเหลานี้ จะทําใหผูฟงมีขอมูลตาง ๆไป
ประกอบในการฟงและสามารถตีความออกมาไดถูกตองตรงตามความคาดหมาย
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1.3 ระดับขั้นของการฟง
ในการฟงมีการแบงไดหลายระดับ บางกลุมแบงตามการจัดลําดับความรูของบลูม คือ
ศิริพร ฉันทานนท ( 2533 : 9 ) และ ริเวอรส (Rivers 1968 : 142 – 143) ไดแบงพฤติกรรมการฟง
ภาษาตางประเทศออกเปน 2 ระดับใหญๆ คือ
1. ระดั บการจํา ได ( Recognition level ) หรื อ ระดั บ คุ นเคย หรื อ ระดั บการรั บ รู
(Reception level ) เปนระดับที่ผูฟงสามารถแยกแยะหรือจําแนกเสียงได เสียงเนนหนัก และ
ระดับเสียงสูงต่ําในประโยค .รวมทั้งการแยกแยะคํา .วลี โครงสรางทางภาษา ลําดับเวลา
2. ระดับความเขาใจ (Comprehension level ) หรือ ระดับการเลือก (selection level)
เปนระดับที่ผฟู งสามารถจับใจความของสิง่ ที่ฟงได เขาใจความหมายโดยทั่วไปของขอความที่ฟง
และจุดประสงคของการสื่อความหมายนั้น
บางกลุมแบงตามรูปแบบภาษาศาสตร คือ วอลวิน และ โคคลี ( Wolvin and Coakely
1996 ,quoted in Goh 2002 : 2 ) กลาวถึงระดับการฟงทีม่ ีความหมายไว 5 ระดับคือ
1. ขั้นการฟงเพื่อวิเคราะหแยกแยะ เปนการฟงเพื่อจําแนกสิ่งที่ฟงซึ่งเปนจุดมุงหมาย
ที่เปนพื้นฐาน
2. ขั้นการฟงเพื่อความเขาใจ เปนการฟงเพื่อเขาใจขอมูลขาวสาร เปนการสรางพื้นฐาน
ของการฟงเพื่อการแกปญหา การวิพากษวิจารณและการเห็นคุณคา
3. ขั้นการฟงเพื่อการแกปญหา เปนการฟงเพือ่ ใหโอกาสไดพูดผานทางปญหา
4. ขั้นการฟงเพื่อการวิพากษวิจารณ เปนการฟงเพื่อประเมินขอมูล
5. ขั้นการฟงเพื่อการเห็นคุณคาเปนการฟงเพื่อใหมีความสุขผานทางงานและประสบการณ
รวมกับผูอื่น
แวเล็ท และดิสิค (Valette and Disick 1972 : 141-142 ) แบงระดับขั้นการฟงเปน 5
ระดับ คือ
1. ระดับขั้น ทัก ษะกลไก ( Mechanical skills ) เปน ระดับที่ผูฟ ง สามารถสั ง เกต
ความแตกตางของภาษาเกีย่ วกับเสียงที่เนนหนัก (Stress) ระดับเสียงขึ้นลง ( Intonation ) ของ
ขอความแตไมจําเปนตองเขาใจความหมาย
2. ระดับขั้นความรู (Knowledge) เปนระดับที่ผูฟงเขาใจความหมายของคําหรือประโยค
ที่ไดฟงและสามารถทําตามคําสั่งที่คุนเคย สามารถจับคูประโยคที่ไดยินกับรูปภาพสามารถเลือก
ประโยคในภาษาที่หนึ่งที่มีความหมายเหมือนประโยคในภาษาตางประเทศได
3. ระดับขั้นถายโอน (Transfer) เปนระดับทีผ่ ูฟงสามารถเขาใจประโยคที่แตงขึ้นใหม
โดยใชศัพทและไวยากรณที่เรียนมาแลว สามารถตอบคําถามไดวาถูกหรือผิด สามารถเลือกขอความ
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หรือคําตอบที่เหมาะสม เพื่อตอบคําถามหรือขอความในประโยคได และสามารถเขาใจขอความที่
มีหลาย ๆ ประโยคหรือบทความสั้น ๆ ได
4. ระดับขั้นสื่อสาร (Communication) เปนระดับที่ผูฟงสามารถเขาใจคําสั่งและอธิบาย
เปนภาษาตางประเทศ และเขาใจความหมายทั่วไปของขอความที่มีคําศัพทใหม โดยคาดหมายจาก
พื้นความรูเดิม สามารถเขาใจคําพูดของเจาของภาษาในบทละคร บทภาพยนตร รายการวิทยุหรือ
รายการโทรทัศนได
5. ขั้นวิเคราะหวิจารณ ( Criticism ) เปนระดับที่ผูเรียนสามารถวิเคราะห ชนิดของ
ขาวสาร สามารถแยกแยะมาตรฐานของภาษาพูดไดวาเปนภาษาชัน้ ใด และใชในถิน่ ใด สามารถ
เขาใจความแตกตางของความหมายของคําพูดที่ไดยินจากระดับเสียงสูง – ต่ํา เสียงเนนหนักของคําพูด
ที่ไดยิน และสามารถอธิบายอารมณและน้ําเสียงของผูพูดได จากระดับขั้นของการฟงที่กลาวมานั้น
สามารถสรุประดับขั้นของการฟงภาษาตางประเทศ 2 ระดับใหญ ๆ ระดับการระลึกได เปนระดับที่
ผูฟงสามารถแยกแยะหรือจําแนกเสียงไดซึ่งจัดเปนระดับพื้นฐานของการฟง ระดับความเขาใจ
เปนระดับที่ผูฟงสามารถเขาใจความหมายของสิ่งที่ฟงเขาใจ จุดประสงคของการสื่อความหมายของ
สิ่งที่ฟงนั้น ๆ และสามารถแยกเปนระดับโดยละเอียดได 5 ระดับ คือ ระดับขั้นกลไก ระดับขั้น
ความรู ระดับขั้นถายโอน ระดับขั้นสื่อสาร และระดับขั้นวิเคราะหวิจารณ
1.4 จุดมุงหมายในการฟงภาษาอังกฤษ
การฟงนั้นมีจดุ มุงหมายหลากหลายแตกตางไป เชน ฟงเพื่อการรับรู (Listening for
perception) และการฟงเพือ่ ความเขาใจ ( Listening for comprehension ) การฟงเพือ่ การรับรู คือ
การฟงคํา ประโยค การเนนเสียงหนัก เสียงสูงต่ํา แลวสามารถอานออกเสียงตาม หรือเขียนไดถูกตอง
โดยผูฟงไมจําเปนตองรูหรือเขาใจความหมายของคําหรือประโยคนั้น ๆ การฟงเพื่อความเขาใจ คือ
การฟงเนื้อเรื่องใหเขาใจความหมายหรือเนื้อหาของเรื่องที่ฟง และสามารถจับใจความสําคัญ
หรือรายละเอียดของขอความที่ฟงได การฟงเปนเพียงพื้นฐานของกิจกรรมที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น
( Ur 1984 : 47 ) เพื่อที่จะฟงขอมูลกวาง ๆ หรือสาระสําคัญ ขอมูลเฉพาะบางประการ ความสนใจ
ทางวัฒนธรรมหรือทั่ว ๆ ไป ทัศนคติและความคิดเห็นของบุคคลเพื่อการเรียบเรียงความคิด ลําดับ
เหตุการณเพื่อฟงคําศัพท เชน คําที่แสดงเสียงและการเคลื่อนไหวโครงสรางทั้งการใชและความหมาย
การใชเพื่อแสดงจุดประสงคตาง ๆ ทั้งรูปแบบและการใช ( Willis 1981 : 134 ) ฟงเพื่อเขารวมสังคม
ที่มีแบบแผน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล เพือ่ แสดงอํานาจหนาที่ เพื่อมีสวนรวมทางความรูสึก เพือ่
ความบันเทิง ( Galvin 1985 : 8 ) ฟงเพราะเกิดความสนใจ ฟงเพื่อตองการประโยชนจากสิ่งที่ฟง
( Harmer 1991 : 182 ) ฟงเพื่อความเพลิดเพลิน ไดแก การฟงเรื่องราวที่สนุกสนานชวนใหเกิด
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จินตนาการมีความสุข ผอนคลายความเครียด ฟงเพื่อความรู ไดแก การฟงเรื่องราวทางวิชาการ
ขาวสาร หรือขอแนะนําตาง ๆ ผูฟงตองฟงใหเขาใจ ใชความคิดและจดจําสาระสําคัญ ฟงเพื่อไดรับ
ความจรรโลงใจเปนการฟงที่จําเปนตอการดํารงชีวิตมาก ผูฟงตองใชวิจารณญาณในการประเมินวา
ควรเชื่อหรือไม ( เจียรนัย พงษศิวาภัย 2530 : 45 – 46 )
จากจุดมุงหมายของการฟงขางตนสรุปไดวา การฟงในแตละครั้งของแตละบุคคลเปนไป
ตามความตองการและความสนใจของผูฟงเอง จุดมุงหมายของการฟงสามารถแบงออกไดเปน 2
แบบตามความสนใจ คือ การฟงเพื่อความรูเพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิต และการฟงเพื่อความ
เพลิดเพลินสนุกสนาน
2. การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษในแนวเพื่อการสื่อสาร
การสอนทักษะการฟงเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพราะการฟงเปนทักษะที่
เปนพืน้ ฐานในการเรียนรูทกั ษะอื่น ๆ ในการสอนฟงครูควรมีการตัง้ จุดประสงคทแี่ นนอน เพื่อนําไปสู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพือ่ เปนการฝกทักษะการฟง
2.1 แนวการสอนฟงภาษาอังกฤษในแนวเพื่อการสื่อสาร
ในการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษนัน้
ครูผูสอนจะตองตั้งจุดประสงคการสอนวา
ตองการใหผูเรียนไดอะไรจากการฟง แลวจึงกําหนดกิจกรรมการฟงที่สอดคลองกับจุดประสงคเพื่อ
ฝกผูเรียนใหบรรลุจุดประสงคตามที่ตั้งไว วัฒนวรรณ สงวนเรือง (2534, อางถึงใน ศิริรักษ
ทัฬหะกุลธร 2544 : 20 ) กลาวถึงแนวการสอนฟงดังนี้
1. ผูสอนตั้งจุดประสงคการเรียนใหชดั เจนและสอดคลองกับหลักสูตร
2. ผูสอนเตรียมบทเรียนตามขั้นตอน โดยวางแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
ควรเริ่มจากการทําแบบฝกหัดจากงายไปยาก ผูสอนตองใหคําสั่งที่ชัดเจนวาใหผูเรียนฟงอะไร
จากสิ่งใด เมื่อไร และอยางไร ผูสอนควรใหคําแนะนําหรือคําติชมทันที เพื่อที่จะทําใหผูเรียนสนใจ
3. ผูสอนควรเตรียมแบบฝกหัดนําเขาสูบทเรียนเพื่อใหผูเรียนเขาใจเรื่อง มีสมาธิในการ
ฟงมากขึ้น และชวยความจําเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
4. ผูสอนควรฝกและเนนใหผูเรียนจําขอมูลเปนตอน ๆ การฟงคือการรับขอมูลและคิด
หลังจากนัน้ เปนการจํา
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5. ผูสอน พึงระลึกเสมอวาการสอนการฟง คือการฝกฝนผูเรียนเพื่อเพิม่ พูนทักษะการฟง
ไมใชการทดสอบการประเมินผลกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนรูของตนเองวามีพัฒนาการ
อยางไร
รอสท ( Rost 1994 : 146 ) ไดเสนอแนะแนวในการสอนทักษะการฟงแกครูผูสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศดังนี้
1. ใชภาษาอังกฤษพูดคุยกับนักเรียนทุกคน ทําใหภาษาอังกฤษเปนภาษาสําคัญในการ
สื่อสาร และพยายามทีจ่ ะรูจ ักนักเรียนของตนโดยผานการคุยในเรื่องทีเ่ ขาสนใจ ใชภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียนเพือ่ เปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใหนักเรียนเกิดความมั่นใจและ
ใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
2. ชวยใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการฟง รูจกั จุดประสงคการฟงในรูปแบบ
ตาง ๆ ตลอดจนวิธีการฟงและกลวิธีที่ใชในการฟง
3. กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะฟง นักเรียนบางคนอาจขาดความเชื่อมั่น
ในการฟง ครูตองชวยใหนกั เรียนสามารถฟงอยางสนุกสนานและไดขอมูลที่เปนประโยชน
4. หาโอกาสใหนักเรียนไดฟงอยางหลากหลายจากชาวตางชาติหลาย ๆ ชาติ และหลาย ๆ
สถานการณ อาจฟงจากตัวจริงหรือเปนสือ่ จากวีดีโอหรือแถบเสียง
5. ใหนกั เรียนมีอิสระที่จะเลือกโอกาสในการฟงภาษาอังกฤษนอกหองเรียน ชวยนักเรียน
ใหรูจักสื่อภาษาอังกฤษ จัดตั้งศูนยการเรียนรูและจัดหาสื่อและแบบฝกหัดการฟงใหเด็กเรียนรูด วย
ตนเอง
6. มีกิจกรรมกอนการเรียนการสอนเพื่อเราความสนใจ มีจุดประสงคของแตละกิจกรรม
การสอน และมีทักษะการฟงที่ตองการพัฒนา และครูใหผลยอนกลับเพื่อสะทอนพัฒนาการของ
นักเรียนแตละคน
เบิรน ( Byrne 1988 : 15 ) ไดเสนอแนะการสอนฟงวา
1. ใหผูเรียนไดฟงตัวอยางภาษาพูดแบบตางๆโดยกระตุนใหฟงสิ่งที่ผูเรียนสนใจและ
สามารถเขาใจไดและใหความเพลิดเพลิน
2. ฝกใหผูเรียนฟงและเก็บขอมูลเฉพาะเชน ใจความหรือความคิดหลัก
3. กระตุนใหผูฟง ทํากิจกรรมอืน่ ๆ เชน การอาน การอภิปราย
4. ใหผูเรียนไดมโี อกาสปฏิสัมพันธกับเพื่อนขณะที่ฟงดวย
จากคํากลาวขางตน สรุปไดวาการสอนฟงภาษาอังกฤษในแนวสื่อสารนั้นครูผูสอนควร
ตั้งจุดประสงคในการสอน วางแผนการสอนตามขั้นตอนโดยเริ่มจากกิจกรรมงายไปยากเตรียมกิจกรรม
เพื่อเปนการเราความสนใจและนําเขาสูบทเรียน ครูควรเตรียมแบบฝกหัดเพื่อให
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ผูเรียนไดฝกในสิ่งที่เรียน ในระหวางการเรียนการสอนก็ควรมีการใชภาษาอังกฤษพูดคุยกับผูเรียน
ครูควรเปนผูทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน เชื่อมั่นในการฟง และตระหนักในความสําคัญของ
การฟงรวมทั้งใหผูเรียนมีโอกาสและอิสระที่จะไดฟงภาษาอังกฤษอยางหลากหลาย จากสื่อหลาย
รูปแบบ สถานการณตางๆ สําเนียงภาษาอังกฤษของชาติตาง ๆ พรอมทั้งมีการแสดงผลยอนกลับ
จากครูเพื่อสะทอนพัฒนาการของผูเรียน
2.2 ขั้นตอนการสอนฟงภาษาอังกฤษในแนวเพื่อการสื่อสาร
ริกสัน (Rixon 1986: 63 - 73) และอันเดอรวูด (Underwood 1989: 30) เสนอแนวการ
สอนการฟงเปน 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นกอนการฟง (Pre-listening) เปนขั้นเตรียมใหผูเรียนพรอมที่จะฟงเนื้อหา โดยให
ทํากิจกรรมกอนการฟง เปนการเตรียมภาระงานสําหรับการฟง ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับผูเรียนเพื่อจะไดประสบสัมฤทธิผลจากการฟงใหมากที่สุด ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมได
แตกตางกัน เมื่อครูจัดแผนการสอนตองมีการกําหนดเวลาสําหรับการสอนขั้นนีแ้ ละตองเปนการสอน
อยางไมรีบเรง ชวยผูเรียนใหเดาสิ่งที่จะฟงอยางคราว ๆ วาจะไดฟงสิ่งใดขณะเดียวกันก็จะ กระตุน
ใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชประกอบการฟง ในการสอนครูควรอธิบายให ผูเรียนเขาใจสิ่งที่จะตอง
กระทําในขณะอยูในขั้นการฟง
2. ขั้นการฟง (While-listening) เปนขัน้ ที่ผูเรียนลงมือทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่ผเู รียน
ไดรับคําสั่งใหกระทําในขณะที่กําลังฟงเพื่อแสดงวาผูเรียนเขาใจเนื้อหาการฟง โดยทีค่ รูผูสอนสามารถ
จัดกิจกรรมที่ทา ทายและมีความมุงหมาย เพือ่ ใหผเู รียนรูจกั เลือกรับสิ่งทีฟ่ งหรือเนื้อหาที่ฟง ซึ่งอาจ
เลือกรับฟงรายละเอียด หรือสาระสําคัญของเนื้อหาที่ฟง เทานั้นโดยมีการฟงเพื่อความเขาใจเขามา
เกี่ยวของ จุดประสงคการฟงขั้นนี้เพื่อชวยเหลือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟงของผูเรียนที่จะทํา
ความเขาใจภาษาพูด ครูผูสอนตองเลือกกิจกรรมขั้นการฟงอยางระมัดระวัง ไมใชเปนการทดสอบ
หรือสอนความเขาใจของผูเรียนเพียงแคผลิตคําตอบ ถูก / ผิด เทานั้น แตควรสงเสริมใหผูเรียน
ไดเรียนอยางกระตือรือรน และเพื่อชวยเหลือผูฟงที่ไมใชเจาของภาษาใหสามารถปรับทักษะที่เคย
ใชเมือ่ ฟงภาษาของตนเองไปใชในการฟงภาษาที่สอง กิจกรรมควรนาสนใจและหลากหลาย เพื่อที่
ผูเรียนจะไดรสู ึกอยากจะฟงและทํามุงชวยเหลือผูเรียน สนับสนุนสงเสริมผูเรียนมากกวาทีจ่ ะตัดสิน
และวิจารณการเรียนของผูเรียนอันจะเปนการเพิ่มทัศนคติทไี่ มดีตอการเรียนของผูเรียน ครูตองคํานึงถึง
เวลา สื่อการสอนความสามารถ และความสนใจของผูเ รียน ความสนใจของครูผูสอน สถานที่ทใี่ ช
ขณะการเรียนการสอน ธรรมชาติและเนื้อหาทีใ่ ชในการฟง
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3. ขั้นหลังการฟง ( Post-listening stage) เปนขั้นที่ครูใหขอมูลยอนหลังกลับแกผูเรียน
เกี่ยวกับความถูกตองดานความเขาใจเนื้อหาที่ฟง ซึ่งครูผูสอนอาจใหผูเรียนทํากิจกรรมที่เปนการ
แสดงใหเห็นวาผูเรียนเขาใจสิ่งที่ฟง และพรอมที่จะทบทวน อภิปรายเกีย่ วกับเนื้อหาที่ฟง หรือใช
ความรูที่ไดจากการฟงทําภาระงาน จุดประสงคของกิจกรรมขั้นหลังการฟงเพื่อตรวจสอบวาผูเรียน
เขาใจในสิ่งที่จาํ เปนตองเขาใจหรือความสําเร็จในภาระงาน ซึ่งทําไดโดยครูบอกคําตอบปากเปลา
ใชการตรวจโดยจับคูก ับเพื่อน ครูเฉลยโดยใชเครื่องฉายภาพขามศีรษะ โดยอภิปรายกลุมหรือให
ผูเรียนตรวจคําตอบตามหนังสือและอื่น ๆ อีก เปนการกระทําไดทนั ทีและไมตองใชความตั้งใจมาก
นักวาผูเรียนตอบถูกหรือผิดกี่คน การแสดงหรือแจงใหผูเรียนทราบวาทําไมผูเรียนจึงไมเขาใจหรือ
ผิดพลาดจากการฟง ก็เปนจุดประสงคขอหนึ่งในกิจกรรมขั้นหลังการฟง การอภิปรายมักจะเกิดขึน้
ขณะที่ตรวจสอบ และครูก็มีโอกาสจะมุงความสนใจไปที่สวนใดสวนหนึ่งของเนื้อหา หรือเนนที่
รูปแบบ หนาที่ ความหมาย การเนนและการขึ้นเสียงสูง-ต่ํา ซึ่งเปนเหตุแหงปญหาสําหรับผูฟง
จุดประสงคทสี่ ําคัญสําหรับการสอนขั้นนีอ้ ีกขอหนึ่งคือการขยายตอ หัวขอหรือภาษาของเนื้อหาที่
ใชในการฟง และบางครั้งอาจขยายเนื้อหาสูเนื้อความอื่นมีกิจกรรมมากมายซึ่งมีความหมายสําหรับ
ขั้นหลังการฟงซึ่งจะไมยึดการพูดหรือการฟงทั้งหมดแตเปนการเชื่อมสูการฟงและการเรียนรูภาษา
อื่น ๆ เนื่องจากบางอยางตองทําหลังจากผูเรียนฟงเนื้อหา สิ่งที่ครูควรคํานึงถึงในการจัด
กิจกรรมขั้นนี้ คือ ปริมาณงานดานภาษาทีค่ รูตองการโดยเฉพาะเกีย่ วกับเนื้อหาที่ฟง มีเวลาสําหรับ
งานในขั้นหลังการฟงหลังจากบทเรียนการฟงหรือไม แบบฝกในขัน้ นี้ควรประกอบดวยคําพูด การ
อานหรือการเขียน ควรเปดโอกาสใหนักเรียนทํางานคู / กลุม หรือตั้งใจใหนักเรียนทํางานเดี่ยวเปน
สิ่งจําเปนที่ตองจัดขั้นหลังการฟงนอกชั้นเรียนบาง แรงจูงใจในการเลือกกิจกรรมจะเปนการจูงใจ
ผูเรียนมากกวา เนื้อหาที่ใชในการฟงสนับสนุนงานขั้นหลังการฟงหรือไม
เนชั่น (Nation 1985: 17 – 21 ) เสนอหลักการสําคัญในการสอนทักษะฟงดังนี้
1. กอนการฝกฟง ตองใหผูเรียนไดรูขอมูลเกีย่ วกับเรื่องที่จะฟงบาง เพื่อใหขอมูลดังกลาว
เปนความรูพนื้ ฐาน หรือความรูเดิม ( Background knowledge ) สําหรับชวยในการฟงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ ค รู จ ะต อ งจั ด ให ผู เ รี ย นมี ข อ มู ล หรื อ ความรู เ ดิ ม เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ จ ะฟ ง เพื่ อ ให ผู เ รี ย นฟ ง อย า งมี
จุดมุงหมายซึ่งการฟงอยางมีจุดมุงหมายนี้ จะชวยนําไปสูความเขาใจเปนกระบวนการสราง
ความหมายขึ้นจากเสียงที่ไดยิน ซึ่งตองอาศัยความรูเดิมมาชวยในการเดาความ และตีความหมาย
สิ่งที่ไดยินไดฟงดวย การจัดใหผูเรียนมีความรูเดิมกอนการฟงอาจทําไดหลายวิธี อาทิเชน ครูสนทนา
ซักถามผูเรียนในเรื่องที่เกีย่ วของกับสิ่งที่จะใหผูเรียนฟง ใหผูเรียนดูรูปที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะฟง
เชน รูปอุบัติเหตุแลวใหผูเรียนอภิปรายเปนกลุม เหตุการณที่เกิดขึ้นตามรูปภาพ หรืออาจให
กลุมคําศัพทที่ครูเลือกออกมาจากเนื้อหาทีจ่ ะใหผูเรียนฟง แลวใหอภิปรายและคาดการณวาเรื่อง
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เกี่ยวกับอะไร เนื้อเรื่องเปนอยางไร เปนตน
2. ในระหวางการฝกฟง ครูตองกําหนดภาระงาน (task) อันเกิดจากการฟงในชีวิตจริง
เรามักใชทักษะฟงในระดับความเขาใจรวมกับทักษะอื่น ๆ เสมอ เชน ฟงแลวจด ฟงแลวพูดตอบ
หรือฟงแลวปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งตามทีไ่ ดฟง ดังนั้น ในระหวางการ ฝกฟงครูควรกําหนดงานที่
เหมาะสมใหผเู รียนปฏิบัติ ซึ่งงานดังกลาวไมควรยุงยากซับซอนจนเกินไป และไมควรเปนงานที่
ตองอาศัยทักษะอานหรือเขียนในระดับสูงจนเกินไป เชน การเลือกรูปภาพที่ตรงกับขอความทีฟ่ ง
การเรียงลําดับรูปภาพตามเนือ้ เรื่องที่ไดยิน ทําเครื่องหมายขีดเสนโยง หรือเขียนคําสัน้ ๆ เติมคําลง
ในชองวางซึ่งงานเหลานี้ผูเรียนสามารถปฏิบัติในระหวางการฟงได โดยอาจไมจําเปนตองรอฟงจน
จบขอความ
3. หลังการฟง ครูควรใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนทันที (immediate feedback )
เพื่อใหผูเรียนรูวาตนเขาใจสิ่งที่ฟงถูกตองมากนอยเพียงใด ดังนั้น ในการฝกฟงผูเรียนควรไดรับ
ขอมูลปอนกลับทันทีเชนเดียวกัน โดยครูจะตองอธิบายใหผูเรียนเขาใจที่ผิดของเขาดวย เพื่อใหผูเรียน
ไดรูจากสิ่งที่ผดิ นั้น หากครูใหขอมูลปอนกลับในภายหลังโดยเวนชวงเวลาเหมือนดังเชนในทักษะเขียน
จะทําใหผูเรียนรูถึงที่ผิดของตนเองไดยากเพราะการฟงนั้นไดผานพนไปแลวอยางรวดเร็ว
จากแนวคิดตาง ๆ ที่กลาวขางตนจะเห็นวาการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษและการจัด
กิจกรรมการฟงนั้นตองอาศัยจุดประสงคการสอนที่แนนอนเพื่อที่จะทําใหครูผูสอนสามารถกําหนด
แนวการสอนทั ก ษะการฟง ไดอยา งสอดคล อ งและมี ป ระสิท ธิภ าพ ส ว นแนวการสอนฟ งนั้ น
มีผูเสนอแนะไวนนั้ สามารถสรุปได 3 ขั้นตอนคือ ขั้นกอนการฟง (Pre -listening) เปนการเตรียม
ใหผูฟงพรอมที่จะฟงเนื้อหา ขั้นระหวางการฟง (While-listening) เปนขั้นที่ใหผูฟงลงมือทํา
กิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่ไดรับคําสั่ง ขั้นหลังการฟง (Post-listening) เปนขัน้ ที่ครูใหขอมูล
ยอนกลับแก ผูเรียนเกีย่ วกับความถูกตองดานความเขาใจเนื้อหาที่ฟงและขยายตอสิ่งที่เรียนออกไปสู
เนื้อความอื่นหรือกิจกรรมอื่นที่มีความหมาย
2.3 กิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นผูเรียนตองสื่อความหมายให
ผูอื่นเขาใจวาตนมีจุดประสงคที่จะพูดอะไร กับใครที่ไหน เมื่อไร และอยางไร ซึ่งครูผูสอนตอง
ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได แ สดงออกทางภาษาโดยให ส ถานการณ ต า งๆ เข า ช ว ย โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความสามารถในการสื่อความหมายใหเขาใจสําหรับการสอนทักษะการฟงครูผูสอนตองฝกให
ผูเรียนมีความ สามารถที่จะเขาใจประโยคที่ตนไดยินวาเกี่ยวของกับประโยคอื่น ๆ อยางไรและทํา
หนาที่อยางไรในการสื่อสาร
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อันเดอรวดู (Underwood 1989: 113) ไดเสนอกิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษไว 3 ขั้นตอน
และในแตละขัน้ ตอนจะมีลักษณะกิจกรรมการฟงดังตอไปนี้คือ
1. กิจกรรมขัน้ กอนการฟง ไดแก ดูและพูดเกี่ยวกับรูปภาพ ดูรายการขอความ หรือ
แนวคิดจัดหรือเขียนรายการ/แนวคิด/ขอแนะนําอานเนื้อหาที่ฟง อานคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องทีจ่ ะ
ฟง การเติมตารางดวยเนื้อหาที่จะฟงใหสมบูรณ การเดาหรือทํานายเรื่องที่ฟง การทบทวนภาษา
การอภิปรายภายในกลุมหรือทั้งชั้น
2. กิจกรรมขัน้ ขณะฟง ไดแก การทําเครื่องหมายหรือตรวจสอบสิ่งที่ฟง กับรูปภาพ การ
จับคูรูปภาพกับสิ่งที่ฟง การจัดลําดับรูปภาพตามเรื่องที่ฟง การจัดเรียงลําดับรูปภาพ วาดภาพหรือ
การเติมภาพใหสมบูรณตามสิง่ ที่ฟง การแสดงทาทางตามสิ่งที่ฟง การสรางรูปแบบหรือจัดเรียงเนื้อหา
ตามรูปแบบที่ฟง การปฏิบัติตามขั้นตอน หรือจัดรายการตามสิ่งที่ฟง การใชเครื่องหมายถูก / ผิด
กับขอความทีฟ่ ง การตอบคําถามหลังจากฟงโดยเลือกคําตอบที่ถูก การเติมคําในชองวางใหสมบูรณ
หลังจากการฟง การหาสิ่งที่ผิดหรือแตกตางจากการฟง การทํานายหรือฟงเพื่อหาขอมูลเฉพาะ
3. กิจกรรมขั้นหลังการฟง ไดแก การเติมรูปแบบ/ตารางใหสมบูรณ การอธิบายรายการ
เพิ่มเติม การจัดกลุม/ระดับหรือประเภทสิ่งของ การจับคูสิ่งที่ฟงกับเนื้อหา .การอธิบายการจดบันทึก
เพิ่มเติม การสรุปเรื่องที่ฟง การใชรายละเอียดที่ฟงทํากิจกรรมการแกปญหาเรียบเรียงเนื้อหา
ใหตอเนื่อง การแยกแยะความสัมพันธของผูพูด บทบาทสมมติ /สถานการณจําลอง
ริชารดส (Richards 1987: 240-205) ใหความเห็นวาในการสอนทักษะการฟงนั้นมี
จุด ประสงค เ พื่ อ ให ผู เ รี ย นมี โ อกาสเรีย นรู ทั ก ษะย อ ยในการฟ ง และการสอนทั ก ษะฟ ง สามารถ
ผสมผสานทั้งขอมูลทางภาษา ( input ) และภาระงาน (task ) ซึ่งขอมูลทางภาษาอาจเปนบท
สนทนา หรือการบรรยายที่เปนขอมูลที่พูดโดยเจาของภาษาหรือไมก็ได สวนภาระงานนั้นขึ้นอยู
กับ ความตอ งการหรือวั ตถุ ประสงค วาต องการใหผูเ รี ย นไดอ ะไรจากการฟง ริชารด สได เ สนอ
ลักษณะกิจกรรมการฟงไวคือ
1. การจับคูหรือจําแนกความแตกตาง (Matching) เชน การเลือกคําตอบหรือรูปภาพที่
สัมพันธกับขอความที่ไดฟง
2. การถายโอน (Transferring) เปนการฟงแลวถายโอนขอมูลออกมาเปนอีกลักษณะหนึ่ง
เชน ฟงแลวสามารถนําขอมูลมากรอกแบบฟอรม ตารางหรือกราฟได
3. การจดบันทึก (Transcribing) เชนการเขียนตามคําบอก
4. การหาขอมูลเฉพาะอยาง (Scanning)
5. การใหขอมูลเพิ่มเติม (Extending) เชน ฟงบทสนทนาที่เวนไวบางสวนแลวเติม
ใหสมบูรณ

24
6. การสรุปยอ (Condensing) ฟงขอความแลวสรุปยอในสิ่งที่ฟงออกมาเปนประเด็น
สําคัญ เชน ฟงแลวเขียนบันทึกยอ
7. การตอบคําถาม (Answering) อาจเปนการถามรายละเอียด
8. การคาดการณหรือทํานาย (Predicting) ใหผูฟงคาดการณหรือทํานายผลลัพธหา
สาเหตุหรือความสัมพันธ
เออร (Ur 1984 : 33-164) เสนอการฝกกิจกรรมของการฟงออกตามระดับขั้นของการฟง
ซึ่งแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับขั้นการฟงเพื่อการรับรู และการฟงเพื่อความเขาใจ ระดับขั้นการ
ฟงเพื่อการรับรูจะแบงกิจกรรมการฝกการฟงเปน 2 รูปแบบคือการฝกการฟงระดับคํา และระดับ
ประโยค เชน การฝกพูดซ้ําหรือพูดตามสิ่งที่ฟง การแยกแยะเสียงทีฟ่ งวาแตกตางกันหรือไม การ
จัดหมวดหมูของเสียงจากคําที่ฟง การบอกแหลงที่มาของวลีหรือประโยคที่ฟงวาเคยไดฟงหรือฟง
จากที่ใด แยกแยะเสียงทีฟ่ ง โดยการใชการขีดเสนใตหรือเลือกคําที่ตรงกับคําที่ฟง การเขียนคําที่
ฟงโดยละพยัญชนะบางตัวแลวใหเติมพยัญชนะที่หายไป เดาความหมายของคําที่ฟง การฝกพูดซ้ํา
หรือพูดตามประโยคที่ไดยิน การบอกจํานวนคําในประโยคที่ฟง การแยกแยะคําที่เนน และไมเนน
เสียงในประโยค การแยกแยะระดับเสียงสูงต่ําในประโยคโดยเขียนเครื่องหมายแสดงระดับเสียงที่
ฟงการเขียนตามคําบอกเปนประโยคการแปลประโยคที่ฟง ระดับขั้นการฟงเพื่อความเขาใจแบง
กิจกรรมการฝกฟงออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ตาม ลักษณะการฝกดังนี้
1. การฟงที่ไมมกี ารโตตอบจากผูเรียน
เปนแบบที่ฝกที่ประกอบดวยการฟงที่ไมจําเปนตองมีการโตตอบจากผูเรียน แบบฝกหัดที่
ไมมีการโตตอบสามารถเปนงานสําหรับการฝกการพูดภาษาอังกฤษและสําหรับแบบฝกประเภทนี้
จําเปนตองหาหนทางเพื่อทําใหตัวครูแนใจวาผูเรียนตั้งใจฟงจริง การเสนอเนื้อหาตองชัดเจน นาดึงดูดใจ
และสามารถดึงความสนใจของผูเรียนไวได โดยที่เนื้อหาตองไมยาก และนาสนใจและถาเปนไปได
ควรเปนเนื้อหาที่เปนจริงและประกอบดวยการรางหรือการเขียนซึ่งเนนการมองเห็นและชวยให
เขา ใจ ผู เรียนจะตั้งใจฟ งหรือไมนั้ นตัดสินไดโดยใชการมองดูหนาของ ผูเรียน กิจกรรม..การฟง
ประเภทนี้ไดแก
1.1 การฟงเนื้อความควบคูไปกับการอานเนื้อหา
1.2 ฟงเนื้อหาที่คุนเคย
1.3 .ฟงเนื้อหาและดูสื่อประกอบซึ่งไดแก สื่อประเภทรูปภาพ แผนผัง แผนที่,
แผนการ ตาราง แผนภูมิตนไม และอื่น ๆ ที่สามารถใชประกอบไดเชนเดียวกับรูปภาพ
1.4 การพูดคุยอยางไมเปนทางการของครู เพราะถือวาครูเปนแหลงขอมูลที่หางาย
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และสะดวก ซึ่งสามารถจัดขึ้นไดในขั้นการสอนตาง ๆ เพื่อหยุดการเรียนการสอนในบางชวงเวลา
โดยหัวขอที่ครูอาจพูดไดแก สมาชิกในครอบครัวของตนเอง ( ครู ) คุยเกี่ยวกับเพื่อนหรือบางคน
ที่ตนรูจัก สิ่งที่คุณชอบทํา สถานที่ที่รูหรือรูจักดี คุยเกี่ยวกับเด็ก ๆ ประสบการณบางอยาง เชน
เรื่องความทุกข ความขบขัน ความตกใจ สิ่งที่คุณทําไปแลวและเปนความภูมิใจ ภาพยนตร หรือบท
ละครหนังสือ หรือบทความที่ไดอาน งานอดิเรก อาหาร เสื้อผาที่คุณชอบ การวางแผนการใน
อนาคต เชน วันหยุดสุดสัปดาห และครูอาจใหนักเรียนพูดในหัวขอตอไปนี้บาง การฟงเพื่อความ
สนุกสนาน อาจเปนการฟงเพลง เรื่องสั้นในบทเรียนซึ่งสามารถสรางแรงจูงใจ สรางขวัญใหกับ
ผู เ รี ย นและแสดงให เ ห็น แนวคิด ใหม ๆ เกี่ย วกับ ภาษา ดั งนั้น ครูค วรจั ด เวลาวา งกอ นหรือ หลั ง
แบบฝ ก หั ด ให กั บ ผู เ รี ย น เนื้ อ หาที่ ส ามารถนํ า ไปใช ใ นการฟ ง ประเภทนี้ ไ ด แ ก นิ ท าน เพลง
ภาพยนตรและโปรแกรมในทีวี
2. การฟงและมีก ารตอบโตอยางสั้น ๆ การฟงประเภทนี้เ ปนการโตตอบ เพื่อแสดง
ความเขา ใจสว นใหญจ ะเปน การโตต อบดว ยภาษาทา ทาง...สื่ออุปกรณก ารฟงสํา หรับ แบบฝก
ประเภทนี้ประกอบดวยเนื้อความที่เปนการสนทนาเปนตอน ๆ และแยกเปนสวน ๆ บางครั้งเปนบท
สนทนาให ผู เ รี ย นโต ต อบสั้ น ๆ ทั น ที โ ดยไมบั ง คับ ให ผูเ รีย นต อ งตอบให ต รงกั บ ประเด็ น ที่ ฟ ง
แบบฝกอาจเปนแบบฝกเกี่ยวกับรูปภาพ แผนที่ แผนผัง หรือตาราง การใหผลสะทอนกลับของครู
เปนขอดีที่สามารถจัดไวระหวางการทําแบบฝกโดยการพูดเฉลยหรือตรวจอยางรวดเร็ว เชน “What
was your answer?” กิจกรรมที่ใชในการฝกการฟงแบบนี้ไดแก
2.1 การปฏิบัติตามคําสั่ง ผูเรียนจะไดรับคําสั่งและปฏิบัติตามเปนการแสดงความ
เขาใจซึ่งกิจกรรมโตตอบของผูเรียนอาจเปนการแสดงทาทางตามลําดับ เชน นั่ง ยืน วางมือบนศีรษะ
มองดูที่ ฯลฯ การสรางรูปจําลอง อาจใชอุปกรณพลาสติก ไม ดินเหนียว/ดินน้ํามัน หรือทรายเปน
สื่อในการทํากิจกรรมโดยที่สงิ่ เหลานี้มีสีและขนาดตาง ๆ กัน กิจกรรมทีใ่ ช ไดแก ใหผูเรียนวาง
เรียงอุปกรณเหลานี้ตามคําสั่งหรือใหผูเรียนสรางรูปแบบจําลองตามที่ไดฟงจากเทป การวาดภาพ
ตามคําบอก ซึ่งเหมาะสําหรับผูเรียนที่ยังเล็กเพราะเด็กเล็กชอบวาดมากกวาเด็กโต
2.2 การทําเครื่องหมายกับเนื้อหา หัวขอตามที่ฟง สวนใหญจะเปนการตรวจสอบ
คําศัพทหรือการตรวจสอบการเรียงลําดับที่ไดฟง กิจกรรมแบบนี้หากครูพบวาผูเรียนทําไมคอยได
หรือทําผิดมากครูอาจทํากิจกรรมนี้อีกครั้งและทําบนกระดานใหผูเรียนเห็น จากนั้นจึงเปลี่ยนหัวขอ
ตอไป
2.3 แบบฝกหัดทีใ่ ชในการทําเครือ่ งหมายถูก/ผิดแบบฝกแบบนี้ใหผูเรียนฟงประโยค
แลวบอกวาถูกหรือผิด หรือเขียนตัวอักษร T/F เขียนตอบ Yes/No หรือเครื่องเครื่องหมาย D/U
ครูผูสอนอาจใชรูปภาพหรือกราฟประกอบการฟงของผูเรียนดวยก็ได
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2.4 การตรวจหาที่ผิดซึ่งถือวาเปนกิจกรรมที่สรางความสนุกสนานกับผูเรียนไดพอ
ควรโดยใหผูเรียนฟงขอความหรือประโยค จากนั้นใหหาที่ผิดซึ่งอาจเปนเนื้อเรื่องที่ผูเรียนรูจักดี
หรืออาจเปนคําวลีที่ไมเปนตามที่ฟง บางครั้งอาจเปนการตรวจหาที่ผดิ ในรูปภาพ และวิธีการ
ตรวจเช็คของครูอาจใหผูเรียนตอบปากเปลา หรือใชอาสาสมัครตรวจหรือตรวจเองสําหรับผูเรียน
ระดับสูงสามารถดัดแปลงจากเนื้อหาขอความงาย ๆ เปนเนื้อหาที่ขัดแยงกัน
2.5 การเติมคําในชองวางจากการฟง ซึ่งอาจใชการฟงทีม่ ีเนื้อหาประกอบการฟงหรือ
ไมมีก็ได
2.6 การเดาคําจํากัดความหรือความหมายจากสิ่งที่ฟง แบบฝกประเภทนี้ครูใชการให
คํานิยามหรืออธิบายบางอยางใหผูเรียนเดาวาคืออะไร ซึ่งอาจใชรูปภาพประกอบวาภาพใดตรงกับ
ที่ไดยินไดฟงจากครูหรือเทป
2.7 การจดบันทึกรายละเอียดที่สําคัญ เปนแบบฝกหัดที่ใหผูเรียนฟงเนื้อหาหรือขอความ
แลวจดบันทึกรายละเอียดที่สําคัญโดยละทิ้งเนื้อหาบางสวน ซึ่งแบบฝกเชนนี้จะตรงกับเหตุการณ
ในชีวิตประจําวันคือผูฟงจะเลือกฟงที่ตนสนใจฟง เชน การฟงเฉพาะรายละเอียดที่สําคัญ ซึ่งครูอาจ
ใหรายการบางอยางกับผูเ รียนประกอบการฟง โดยที่บางครัง้ ครูจะมีคําถามนํากอนการฟง การจดบันทึก
หรือใหผูเรียนฟง และจํารายละเอียดที่อยากรูเทานั้น ซึ่งจัดวายากแตจะเปนการฝกการแยกแยะ
รายละเอียดที่จาํ เปนและไมจาํ เปนสําหรับการจําของผูเรียน
2.8 การใชรูปภาพประกอบการฟง เชน การแยกหรือเรียงลําดับภาพ ซึง่ อาจใชการ
ใสชื่อหรือหมายเลขตามลําดับตามที่ไดฟง ไดแก การดัดแปลงและทําสัญลักษณกับภาพที่แจกให
ตามขอมูลที่ไดฟง
2.9 การใชแผนทีป่ ระกอบการฟง โดยใชการใสชื่อ ดัดแปลงแผนที่ใหม เปนตน
2.10 การใชแผนผังประกอบการฟง แผนผังจัดเปนแผนที่ประเภทหนึ่ง แตวาดแยก
จากแผนทีใ่ หญ วิธีการใชแผนผังประกอบการฟงคือ ใหผูเรียนเขียนชื่อหรือสถานที่กํากับในแผนผัง
ตามที่ไดยนิ ไดฟง ซึ่งสวนมากแบบฝกนีจ้ ะใชกับเด็กเล็ก
2.11 การใชตารางโดยเนื้อหา หรือบทสนทนาแลวนําขอมูลจากที่ฟงเติมใสตาราง
2.12 การใชแผนภูมติ นไมประกอบการฟง สวนใหญจะเปนการแสดงความสัมพันธ
ของสิ่งตาง ๆ โดยวาดตามสิ่งที่ตนไดฟง เชน ความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว ประวัติศาสตร
เปนตน
2.13 การใชกราฟประกอบการฟง ซึ่งจะใชประกอบขอมูลที่ฟงจากนั้นใชการเติม
ขอมูลที่หายใหสมบูรณ
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3. การฟงที่มกี ารโตตอบยาวขึน้ เปนการฟงทีม่ ีการโตตอบมากขึน้ อาจเกีย่ วของกับการอาน
การเขียน การพูด และการคิดถึงปญหาที่เกิดขึ้น แบบฝกประเภทนี้เปนการทดสอบความเขาใจ
ผูเรียนไมเพียงแตจะเขาใจสิ่งที่ฟงแตสามารถผลิตภาษา ตอบคําถาม ขยายความ หรือสรุปความสิ่งที่
ตนตองการได การฝกภาษาในชั้นเรียน การฟงแบบนี้มกั ใหผูเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้
3.1 การพูดซ้าํ และการเขียนตามสิ่งที่ฟง ซึ่งอาจไมถือเปนการทดสอบความเขาใจ
ทั้งหมด (ทั้งเรื่อง) แตเลือกเฉพาะบางสวน เพราะบางครั้งผูฟงสามารถคัดเลือกสิ่งที่ตนไดฟงแตไม
เขาใจเรื่องที่ฟง
3.2 การถอดความจากสิ่งที่ฟง เปนการถายขอความจากสิ่งทีฟ่ งโดยใชคําพูด หรือ
ภาษาของตนเอง ซึ่งครูอาจแบงขอความหรือเนื้อหาเปนตอนสั้น ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถถอด
ขอความได เพราะเนื้อหาไมมากนัก
3.3 การแปลความสิ่งที่ฟง กิจกรรมนี้ไมเปนทีน่ ิยมในปจจุบนั
3.4 การตอบคําถาม การถามคําถามนิยมใชในการสอนทุก ๆ วิชาเพื่อเปนการกระตุน
ผูเรียนจูงใจผูเรียน ถึงรายละเอียดบางอยางจากผูเรียน หรือทดสอบความรูของผูเรียน ซึ่งบางครั้ง
คําถามก็เปนคําถามที่ไมพบความจริงในชีวิตประจําวันแตจะถาม เพือ่ ทดสอบวาผูเรียนไดยินไดฟง
อะไรบาง
3.5 การตอบคํา ถามเพื่ อ ความเข า ใจเกี่ย วกับ สิ่งที่ฟ ง กิ จกรรมนี้มั ก ใชกั บผูเ รีย น
ระดับกลางและระดับสูง โดยใหผูเรียนฟงเนื้อความประมาณ 300-500 คําแลวใหตอบคําถาม ซึ่งอาจ
ตอบตรงกับคําถามเลยแตปจจุบันมักใชคําตอบที่เปนตัวเลือกใหแกผูเรียน
3.6 การทํานายสิ่งที่ฟง โดยใหผูเรียนฟงเนื้อหาหรือขอความที่ไมสมบูรณ จากนั้น
ใหผูเรียนเดาหรือทํานายวาขอความที่หายไปนั้นคืออะไร
2.7 การเติมวลีหรือประโยคที่หายไป ซึ่งผูเรียนสามารถใชขอความกอนหลังชองวาง
ที่ฟง เปนแนวทางในการหาสวนที่หายไปโดยใชการทํานายและสรางขอความขึ้นเอง หรือบางครั้ง
อาจมีตัวเลือกใหผูเรียนเลือกไปเติม
4. การฟงเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนและการอภิปราย เปนแบบฝกที่ขยายเนื้อหา
โดยใชการฟงเปนพื้นฐานในการทําภาระงานหรือการอภิปราย ซึ่งนอกจากความเขาใจแลวผูเรียน
ตองสามารถเปรียบเทียบ วิเคราะห ตีความ ประเมินผล และใหเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ฟง ได กิจกรรม
ที่ใชในแบบฝกขอนี้ ไดแก กิจกรรมการแกปญหา โดยผูเรียนฟงรายละเอียดหรือขอมูลที่เปนปญหา
จากนั้นพยายามแกปญหาที่ไดฟงอาจเปนงานเดี่ยว หรืออภิปรายกลุม ซึ่งจะฟงขอมูลได 2-3 ครั้ง
การแยกสวนเนื้อหาที่ฟง เปนการแยกเนือ้ หาใหผูเรียนฟงคนละสวน หรือกลุมละตอนในเนื้อความ
ที่ตอเนื่องกัน จากนั้นรวมกลุมและซักถามสิ่งที่ตนไมไดฟงจากเพื่อนแลวจัดการรวบรวมเนื้อหาเขา
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ดวยกันจนไดเนื้อหาที่สมบูรณหนึ่งเรื่อง นอกจากนีอ้ าจใชตารางเพื่อเก็บขอมูลจากเนื้อความทีถ่ ูก
แยกสวนและอาจใชเปนแนวทางสูการอภิปรายตอไป การตีความสิ่งที่ฟง เปนการใหนักเรียนฟง
แลวตีความสิ่งที่ฟง เพราะปกติในชีวิตประจําวันผูฟงตองตีความวาผูพูดตองการจะสื่อความอะไร
กับตนเอง จากแบบฝกประเภทนี้ผูเรียนไดรับฟงขอความสั้น ๆ จากนัน้ ใหผูเรียนตีความวาขอความ
ที่ตนฟงนั้นผูพ ูดเปนคนประเภทใด การพูดและอารมณ ทัศนคติของ ผูพูดเปนอยางไร นอกจากนี้
อาจเปนการแยกแยะวาผูพูดนาจะพูดในสถานที่ประเภทใด พูดเกีย่ วกับอะไร และสัมพันธอยางไร
กับผูพูด การประเมินผลและวิเคราะหสํานวนโวหารของเนื้อหาที่ฟง เปนการใหฟงขอความประเภท
ตาง ๆ แลวอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ผูพูดพยายามจะทําลักษณะคําพูดทีใ่ ชพูดของผูพดู มีผลอยางไรตอ
ผูฟงโดยเลือกเนื้อความประเภท สัมภาษณ ตลก ละคร โฆษณา สํานวน และโคลงกลอน ฯลฯ
จากแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักการศึกษา
ตางๆ ขางตนสรุปไดวากิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษสามารถแบงได 2 รูปแบบ คือ กิจกรรมแบบ
ที่หนึ่งที่เปนการฝกการฟงระดับคําและระดับประโยค โดยกิจกรรมจะเนนใหผูเรียนใชความรูทาง
ขอมูลทางภาษามาทําภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะยอย ๆ ทางทักษะฟง กิจกรรมจะเนนลําดับขั้น
การสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมในแตละขั้นตอนการสอนฟง กิจกรรมแบบที่สองคือการฝกการฟง
เพื่อความเขาใจซึ่งสามารถแบงกิจกรรมออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ การฟงที่ไมมีการโตตอบ
จากผูเรียน การฟงและมีการโตตอบอยางสั้น ๆ การฟงที่มีการโตตอบยาวขึ้น และการฟงเพื่อเปน
พื้นฐานสําหรับการเรียนและการอภิปราย โดยกิจกรรมจะเนนฝกใหผูเรียนทําความเขาใจขอมูลตาง
ๆ ที่ไดฟงแลวแสดงความเขาใจออกมาทางกิจกรรม
2.4 หลักการในการสรางแบบฝกทักษะ
แบบฝกทักษะการฟงเปนสื่อที่สําคัญในการสอนฟงและในการสรางแบบฝกทักษะก็มี
หลักการที่สําคัญที่ครูผูสอนควรคํานึงถึงหลายประการเพื่อใหไดแบบฝกที่มีประสิทธิภาพ
บัทส (Butts 1974, อางถึงใน อภิรักษ หลายสิบ 2533 : 38) ใหหลักและขอเสนอแนะ
การนําหลักการสรางแบบฝกไปใชในการเรียนการสอน ดังนี้คือ
1. กอนที่จะสรางแบบฝกตองกําหนดโครงสรางไวคราว ๆ กอนวาจะเขียนแบบฝกเกี่ยวกับ
อะไร มีจุดประสงคอยางไรบาง
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะใชสรางแบบฝก
3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน
4. แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอยโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
ผูเรียน และเรียงกิจกรรมหรืองานที่นักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปยาก
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5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก
6. กําหนดเวลาที่จะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม
7. ควรประเมินผลกอนและหลังเรียน
มอรเลย (Morley 1971, quoted in Paulston and Bruder 1980: 129) เสนอหลักเกณฑทั่ว ๆ
ไปในการสรางแบบฝกการฟงดังนี้
1. บทเรียนการฟงต องมีเ ปาหมายที่แ นนอนที่เหมาะสมกับหลั ก สู ตร โดยทั้งครู และ
นักเรียนตองเขาใจวามีเปาหมายอะไรบาง
2. ภาระงานการฟงควรเริ่มจากงายไปยากตามความสามารถดานภาษาของผูเรียนโดยที่
ผูเรียนทราบวาอะไร คือ ภาระงาน กลาวคือ ผูเรียนทราบวาพวกเขาจะฟงอะไร ฟงที่ไหน ฟง
เมื่อไร และฟงอยางไร
3. บทเรียนการฟงควรมีความกระจางชัด
4. บทเรี ย นการฟ ง ควรมี ก ารเร ง เร า ให ผู เ รี ย นสื่ อ สารเพื่ อ ให มี ก ารจํ า ได จ ะได มี ก าร
พัฒนาการที่ดี เพราะการที่มีแบบฝกที่นาสนใจจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียน
5. บทเรียนการฟงควรเนนความจําที่รับรูอยางรูตัว เปาหมายหนึ่งของการฟงเพื่อให
ผูเรียนไดระลึกสิ่งที่ฟงเพิ่มระยะเวลาในการจําใหมากขึ้น
6. บทเรียนการฟงควรเนนการสอนไมใชการทดสอบ ซึ่งมอรเลยหมายถึงจุดประสงค
การที่ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนควรเนนเฉพาะการใหผลยอนกลับ เพื่อใหผูเรียนคนพบตนเองวา
ทําการฟงอยางไร และทําอยางไรจึงจะกาวหนาในการฟง ไมควรมีการตัดสินผาน/ตก จากความ
ถูกตองของแบบฝกหัด ประเภทของรูปแบบแบบฝกหัดการฟงนั้นประกอบดวยขอความของภาษา
พูดประเภทตาง ๆ เชน การพรรณนา การบรรยาย คําแนะนําอื่น ๆ ซึ่งกําหนดภาระงานสําหรับ
ผูเรียนเพื่อแสดงใหเห็นถึงระดับความเขาใจของผูเรียน
จากการกลาวถึงหลักการในการสรางแบบฝกทักษะของนักการศึกษาหลายทานดังกลาว
ขางตนสรุปไดวาแบบฝกทักษะควรเหมาะสมตามหลักสูตรและภาระงานก็ควรชัดเจนและเริ่มจาก
งายไปยาก มีการเราความสนใจผูเรียน แบบฝกควรเนนการตรวจสอบสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูจาก
แบบฝกมากวาการสอบ
2. 5 ขั้นตอนการสรางแบบฝกทักษะการฟง
การสรางแบบฝกทักษะการฟงมีขั้นตอนที่เกี่ยวของกับจุดประสงคการสอน ผูเรียนและ
ภาระงานตางๆหลายประการ ราวนทรี (Rowntree 1992: 16 ) ไดกําหนดขั้นตอนในการสรางแบบ
ฝกทักษะที่ควรพิจารณาตาง ๆ ดังนี้
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1. การเลือกจุดประสงคการสอน การกําหนดจุดประสงคการสอนและลําดับขั้นของแบบฝก
ที่ผูเรียนจําเปนตองฝก
2. เนนความสนใจของผูเรียน จุดประสงคและภาระงานนี้มีไวเพื่อเตรียมผูเรียนใหพรอม
และรู ว าตนจะตองทํ าอะไร อย างไร เช นฟงแลว ตองตอบคําถามหรือวาดภาพนอกจากนี้ควรมี
ตัวอยางใหบางเมื่อเริ่มตนแบบฝกเพื่อชวยใหผูเรียนที่ไมสามารถเขาใจคําสั่งใหเขาใจดียิ่งขึ้น
3. ความพรอมของภาระงานการฟง แบบฝกหัดการฟงควรเนนที่ระดับเสียง และความเร็ว
ระดับปกติ ซึ่งครูผูสอนสามารถเปดเทปหรืออานใหนักเรียนฟงหลายครั้งไดโดยพิจารณาจากความ
ยาวและความยากของแบบฝ ก หรืออาจขึ้น อยูกับความสามารถของนักเรียน ถ าแบบฝ กหัดนั้น
สามารถทําไดขณะที่ฟงและการฟงนั้นไมยากเกินไปฟงครั้งเดียวอาจเพียงพอหากตองมีการระลึกสิ่ง
ที่ฟงโดยการตอบคําถามจําเปนตองมีการฟงมากกวาหนึ่งครั้ง ซึ่งผูที่จะสามารถตัดสินใจวาควรจะ
ฟงกี่ครั้งก็คือตัวผูเรียนเองโดยใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
4. ผลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูเรียน ผลยอนกลับสําหรับผูเรียนสามารถทํา
ไดโดยการใหคําเฉลยของแบบฝกและใหโอกาสผูเรียนแกไขคําตอบของตนเอง ครูผูสอนควรมีการ
ตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหผูเรียนทราบ และจดจําวาใครทําไดดีขึ้น
และเปนการชวยผูเรียนที่เรียนออนดวย
จากการกลาวถึงขั้นตอนในการสรางแบบฝกทักษะการฟงของนักการศึกษาดังขางตนสรุป
ไดวาการสรางแบบฝกทักษะควรมีการเลือกจุดประสงคการสอน และลําดับขั้นแบบฝกที่ผูเรียนตอง
ฝก ระดับเสียงที่ใชในแบบฝกควรมีความเร็วปกติ และควรมีการใหผลยอนกลับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของผูเรียนดวย
3. การวัดความเขาใจการฟงภาษาอังกฤษ
3.1 กระบวนการวัดการฟงเพื่อความเขาใจ
การฟงเพื่อความเขาใจเปนระดับการฟงที่มีกระบวนการหลายขั้นตอนตั้งแตขั้นตนที่เปน
เพียงการรับรู การวิเคราะห ตลอดจนการนําไปใช ดังนั้นในการวัดความเขาใจการฟงภาษาอังกฤษ
จึงมีการวัดกระบวนการฟงเพื่อความเขาใจของผูฟงในดานตางๆ
แอนเดอรสัน ( J. R. Anderson 1995 ,quoted in Goh 2002 : 5 ) ไดแบงขั้นตอนของ
กระบวนการวัดทักษะการฟงเพื่อความเขาใจภาษาตางประเทศวา ประกอบดวยกระบวนการ 3
ขั้นตอนดังนี้
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1. การวัดระดับขัน้ การรับรู ( Perceptual process ) เปนการแปลงเสียงที่ไดยินเมื่อผูฟง
ไดยินและรับรูเ สียงที่เปนคํานั้นแลวก็จะเก็บไวในชวงความจําระยะหนึง่ แลวก็จะโดนแทนทีด่ วย
เสียงอื่น
2. การวัดระดับขัน้ วิเคราะหคําในประโยค (Parsing process ) เปนการวิเคราะหโดย
พิจารณาความสัมพันธของหนวยตางๆที่ประกอบในประโยค การวิเคราะหขึ้นอยูกบั ความสามารถ
ทางภาษาของผูเรียน ซึ่งผูเรียนอาจใชความรูทั่ว ๆ ไปในเรื่องที่ฟงและรูปแบบการนําเสนอมา
วิเคราะห
3. การวัดระดับขัน้ การนําไปใช (Ultilization) เกิดขึ้นเมื่อผูฟงเชื่อมโยงความรูเดิมที่เก็บ
ไวในหนวยความจําระยะยาวกับตัวปอนเขาเพื่อตีความและโตตอบกับผูพูด จากความเห็นเรื่อง
กระบวนการฟงเพื่อความเขาใจสรุปไดวากระบวนการฟงเพื่อความเขาใจประกอบดวยกระบวนการรับรู
แลวเก็บขอมูลไว แลวนํามาเชื่อมโยงเพื่อตีความสิ่งที่ไดยนิ แลวนําไปสูการเลือกและการทํานายผล
ที่จะเกิดขึ้น
3.2 การวัดความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจ
ความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ หมายถึงการทีผ่ ูเรียนเขาใจคําพูด
ขอความ สามารถสรุปใจความและวัตถุประสงคของเรื่องที่ฟงได โดยใชความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ มีนักการศึกษาไดกลาวถึงความสามารถดานการฟงเพือ่ ความเขาใจไวตาง ๆ ดังนี้
รอสท ( Rost 1991 : 3-4 ) กลาววาผูฟงที่มคี วามสามารถในการฟงภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจนัน้ จะตองมีความสามารถในการใชทักษะตาง ๆ ดังนี้
1. ทักษะการรับรู ( Perceptive skills) คือ ความสามารถในการจําแนกเสียงตาง ๆ ได
และสามารถจดจําคําที่ฟงได
2. ทักษะการวิเคราะห ( Analysis skills) คือความสามารถในการจําแนกไดวาหนวยทาง
ไวยากรณและหนวยทางภาษาใดควรนําไปใชในการตีความ
3. ทักษะการสังเคราะห ( Synthesis skills) คือความสามารถในการเชื่อมโยงตัวชี้แนะ
ดานภาษากับสวนอื่นๆได และสามารถนําความรูเดิมมาประกอบเพื่อใหเกิดความเขาใจทักษะทั้ง
สามนี้ตองนํามาบูรณาการเขาดวยกันจึงจะทําใหเกิดความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจ และทํา
ใหการฟงมีประสิทธิภาพ
ริชารดส ( Richards 1990 : 50-51 ) กลาววาความสามารถในการฟงเริ่มจากการที่ผฟู ง
สามารถพิจารณาหนวยยอยของสาร และสามารถนําความรูดานภาษาและประสบการณมาใชซึ่ง
กอนที่จะใชผฟู งควรมีความสามารถในการฟงหนวยยอยดังนี้
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1. การฟงอยางคราวๆเพื่อจับคําศัพทที่รูความหมาย
2. การแบงกระแสเสียงที่ตอเนือ่ งกันออกเปนคําๆไดเชน ฟงออกไดวาเสียงที่ตอเนื่องกัน
วา “ abookofmine ” ประกอบดวยคํา 4 คํา คือ a book of mine
3. การใชตัวชีแ้ นะทางเสียงเพื่อหาจุดเนนของสาร
4. การใช ตั ว ชี้ แ นะทางไวยากรณ เ พื่ อ เรี ย บเรี ย งเสี ย งออกเป น หน ว ยของสารที่ ไ ด
ความหมาย เชน ระบุไดวาขอความ “ the book which I lent you” แยกเปน ( the book ) และ
( which I lent you ) ไมใชแยกเปน ( the book which ) กับ ( I lent you )
สําหรับการนําความรูและประสบการณมาใชในการฟงนัน้ ริชารดสกลาววา ผูฟงควรมี
ความสามารถในการฟงโดยใชความรูและประสบการณมาชวยใหเกิดความเขาใจดังนี้
1. ความสามารถที่จะกําหนดไดวา สารที่รับเปนสวนหนึ่งของเหตุการณใด เชน
เปนการเลานิทาน การพูดตลก การพูดเลน เปนตน
2. ความสามารถในการจําแนกประเภทสถานที่บุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่ฟง
3. ความสามารถในการระบุถึงสาเหตุและผลลัพธของเรื่องที่ฟง
4. ความสามารถในการคาดหมายเหตุการณทจี่ ะเกิดขึ้น
5. ความสามารถในการตีความหัวเรื่อง
6. ความสามารถในการตีความเกี่ยวกับลําดับเหตุการณทเี่ กิดกอนหลัง
7. ความสามารถในการตีความถึงรายละเอียดหรือขอมูลที่ขาดหายไป
จากแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการฟงเพือ่ ความเขาใจดังที่กลาวมาขางตน
สรุปไดวาการที่ผูเรียนจะมีความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจไดนนั้
ผูเรียนจะตองมีความ
สามารถในการจําแนกเสียง คํา หรือขอความที่ไดยนิ มีความรูเกี่ยวกับตัวภาษาและนําความรูดาน
ภาษาและดานบริบทมาชวยตีความ และการวัดความสามารถในการฟงสามารถวัดไดกวาง ๆ 2 ดาน
คือ การวัดความสามารถในการจําแนกเสียง และการวัดความเขาใจในการฟง
3.3 การทดสอบการฟง
การทดสอบการฟงเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของการเรียนการสอนทักษะการฟง
ซึ่งการทดสอบนั้นตองทําใหสอดคลองกับจุดประสงคทางการเรียนการสอน ในการทดสอบการฟง
สามารถทําไดหลายลักษณะดังที่นักการศึกษาหลาย.ๆ.ทานไดใหความเห็นไวเปน 2 กลุมดังนี้
แมดเซน ( Madsen 1983 : 127 - 143 ) ฮีตัน ( Heaton 1975 : 37-55 ) แฮริส
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( Harris1974 : 32 -40 ) และ ฮับบารด และคณะ ( Habbard and Others 1983 : 263 –265 ) ได
กลาวถึงการทดสอบทักษะการฟงกลาวสรุปโดยรวมไดวา สามารถแยกการทดสอบการฟงออกเปน
2 ประเภท คือ
1. การทดสอบความสามารถในการจําแนกเสียง ซึ่งแบงออกเปนการทดสอบจําแนก
หนวยเสียง สามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชรูปภาพแลวใหผูทดสอบเลือกคําที่มีความหมาย
ตรงกับรูปภาพ การใชกลุม คําโดยผูเขาสอบจะไดยินเสียงคําเปนคู ๆ ตองเลือกตอบวาคํา 2 คําที่
ไดยินเปนคําเดียวกันหรือตางกัน การใชประโยคเปนระดับที่สูงกวากลุมคํา คือการใสคูเทียบเสียง
ในบริบทของประโยคที่แตกตางกันเพียงคําเดียว ผูทดสอบจะตองเลือกประโยคที่เหมือนกัน การ
ทดสอบการจําแนกเสียงหนักเบาและทํานองเสียง เชน การทดสอบคําสามารถทําไดโดยผูทดสอบ
อานคําที่ตอ งการจะทดสอบ จากนัน้ ใหผูทดสอบกาเครื่องหมายตรงตําแหนงของพยางคที่ลงเสียงหนัก
การทดสอบระดับประโยคก็ทําลักษณะเดียวกัน การทดสอบในดานทํานองเสียงทดสอบไดโดย
ผูทดสอบฟงบทสนทนาสั้น ๆ แลวใหผูทดสอบอานคําตอบหรือแลวเลือกคําที่มีทํานองเสียงไม
เหมาะสม หรือใหผูทดสอบอานประโยคใหผูถูกทดสอบฟงแลวเลือกคําตอบวาประโยคที่ไดยินมี
ความหมายใด
2. การทดสอบความเขาใจในการฟง ซึ่งแบงออกเปน การทดสอบความเขาใจในการฟง
โดยใหโตตอบโดยใชภาษาแมขอสอบอาจเปนถูกผิด หรือปรนัยก็ได การทดสอบความเขาใจในการ
ฟงโดยใชอุปกรณที่มองเห็นไดดว ยตามาประกอบ เชน นํารูปภาพมาเปนโจทยและผูทดสอบฟง
ประโยคที่สัมพันธกับรูปภาพและตอบวาจริงหรือเท็จ หรือใชรูปภาพเปนคําตอบ ใหผูทดสอบอาน
ประโยคแลวผูถูกทดสอบเลือกภาพใหตรงกับประโยคที่ไดยิน ใชแผนที่โดยใหผูทดสอบอาน
ขอความที่เปนการบอกทิศทาง จากนั้นใหผูถูกทดสอบตอบคําถามโดยใชแผนที่ประกอบ การทํา
ตามคําสั่งเปนการทดสอบโดยใหผูถูกทดสอบทําตามคําสั่ง เชน วาดภาพ หรือลากเสนซึ่งอาจ
ทดสอบคนเดียวหรือเปนกลุม ก็ได การทดสอบความเขาใจในการฟงประโยคและบทสนทนา เปน
การทดสอบทีใ่ ชวัดความเขาใจของผูถกู ทดสอบในการฟงบทสนทนาหรือประโยคสั้น ๆ การทดสอบ
ความเขาใจในการฟงขอความและคําบรรยาย การทดสอบลักษณะนี้เหมาะกับนักเรียนชั้นสูง
และขอสอบประเภทนี้นิยมใชในการสอบวัดความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ โดยให
ผูถูกทดสอบฟงขอความที่มีความยาวพอประมาณแลวเลือกคําตอบหรือเติมคําตอบลงในชองวาง
แวเล็ต (Valette 1977 : 103 – 116 ) ไดเสนอแนะการทดสอบทักษะการฟงเพื่อความ
เขาใจไวแตกตางกับผูอื่นดังนี้
1. การทดสอบการจับใจความสําคัญของคําพูด ( Skimming ) เชน ฟงขาวแลวให
นักเรียนเขียนชื่อบุคคล สถานที่ที่ไดยินขาว ( เหมาะกับผูที่เริ่มเรียน ) ฟงผูสอนเลาเรื่องหรือนิทาน

34
ที่คุนเคย นักเรียนตั้งชื่อเรื่อง ( อาจใชภาษาแมของนักเรียนได ) ฟงผูสอนเลา อธิบายเกี่ยวกับ
สถานที่ สิ่งของ บุคคล ภาพยนตร หรือเหตุการณนักเรียนเขียนสิ่งที่ผูสอนเลา ฟงเทปที่บันทึกจาก
รายการวิทยุ นักเรียนบอกวาเปนรายการประเภทใด
2. การทดสอบความเข า ใจขอ ความ ( Oral Comprehension ) มั ก เป นการบัน ทึก
บทสนทนาทีแ่ ตงขึ้นแลวชาวตางประเทศทีเ่ ปนเจาของภาษาเปนผูอานหรือเปนการพูดคนเดียว คําถาม
ที่ทดสอบสวนมากมักเปนแบบเลือกตอบ คําถามควรจะเขาใจงาย โดยการเขียนลงในกระดาษให
นักเรียนเห็นและบันทึกลงในเทป แลวเปดเทปใหนักเรียนฟง 1 –2 ครั้ง แลวใหตอบคําถามหลังจาก
การฟงแตละตอนจบลง การทดสอบสามารถวัดเปนหนวยความหมายยอยหรือความเขาใจสารโดยรวม
เชน การทดสอบฟงเสียงวาเปนเสียงเดียวกันหรือไม การฟงอยางคราวๆเพื่อจับคําศัพทที่รูความหมาย
การทดสอบการจับใจความสําคัญ
3. การทดสอบการรับขอมูล (Perception ) เชน ผูทดสอบแจกแผนที่ของสถานที่ตาง ๆ
พรอมกับพูดใหนักเรียนฟง โดยบอกจุดเริม่ ตนในแผนทีแ่ ละวิธีการเดินทางไปใหถึงปลายทาง แลว
ใหนกั เรียนทําเครื่องหมายแสดงเสนทางตามที่บอก และแสดงจุดหมายปลายทางลงในแผนที่ ฟง
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องตางๆ หรือตัวบุคคล แลวกรอกขอมูลหรือทําเครื่องหมายลงในตารางหรือแผนที่
สมมติใหนักเรียนอยูใ นสถานการณ แลวสรุปขอความจากสิ่งที่ไดยนิ ใหผูเรียนฟงขอความหลาย ๆ
อยาง แลวแยกแยะออกมาเฉพาะเรื่องที่กาํ หนดใหและจดบันทึกไว
4. การทดสอบการถายทอดคําพูดหรือเรื่องราว (Transfer the oral message) แบบทดสอบ
ชนิดนี้ใชวัดในระดับที่คอนขางสูง เปนการทดสอบความสามารถ 2 ทักษะที่ปรากฏในชีวิตจริง คือ
ทักษะการรับสารและถายทอดออกมาเปนทักษะการสงสาร เชน สมมติใหนกั เรียนไดรับโทรศัพท
ฝากขอความแลวจดบันทึกไว หรือใหนําไปสงขาวตอดวยการพูด
5. การเขียนตามคําบอก ( Dictation ) เปนการทดสอบวา นักเรียนเขาใจภาษาที่พดู เพียงใด
และตองใชกับนักเรียนที่เขียนเปนแลว จํานวนคําหรือขอความที่บอกจะเพิ่มขึน้ ตามระดับ การแบง
ประโยคในการอานจะพยายามใหเปนธรรมชาติมากที่สุด มีการบอกใหเขียนเครื่องหมายและยอหนา
มี ค วามเร็ว ระดับปกติ วิ ธีนี้ ผูส อนสามารถทราบถึงป ญ หาของนัก เรี ย นในดา นโครงสราง เช น
นักเรียนบกพรองในดานการใชกริยาใหถูกตองตามกาล
จากแนวคิดและขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับการทดสอบการฟง สามารถสรุปไดวาการ
ทดสอบการฟงทําได 2 ลักษณะ คือ การทดสอบระดับหนวยเสียง การจําแนกเสียง และการ
ทดสอบความเขาใจขอความ ทั้งในระดับหนวยความหมายยอย และความเขาใจสารโดยรวม การ
ทดสอบอาจทําในลักษณะของทักษะสัมพันธระหวางฟง – เขียน หรือฟง- พูด เพื่อใหเหมือนกับการ
ใชภาษาในชีวติ จริง
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4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
4.1 กรอบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา
เอง ดังนั้นครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรูจะตองมีภารกิจที่จะตองจัดพัฒนาสื่อการเรียนรู
เพราะสื่อการเรียนรูที่มีอยูเดิมไมสามารถสนองตอผลการเรียนรูรายป /รายภาค ตามหลักสูตรกลุม
สาระตาง ๆ ของสถานศึกษาไดอยางครบถวน ซึ่งในการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนนั้นสามารถ
จําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ 1. การเพิ่มเติมเล็กนอย 2. การเพิ่มเติมมากขึ้น 3. การเปลี่ยนแปลง
บางสวนหรือทําขึ้นใหม ( กรมวิชาการ 2545 : 140 )
กาญจนา คุณารักษ (2545 : 498 ) ไดกลาวถึง ขั้นตอนสําคัญการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนดังนี้ ขั้นตอนแรกเปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกีย่ วของกับการผลิตสื่อนั้น ๆ ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาจะเปนประโยชนตอการกําหนดและออกแบบสื่อ ขั้นตอนที่สองเปนการทดลองใชสื่อการ
เรียนการสอนที่ผานการหาคุณภาพและประสิทธิภาพแลว และขั้นตอนสุดทายเปนการประเมินสื่อ
การเรียนการสอน โดยประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียนหลังเรียนเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียน และประเมินความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้น
จินตนา ใบซูกายี ( 2536 : 26 – 27 ) และ กรมวิชาการ ( 2545 : 36 – 38 ) กลาวถึง
กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรูวามีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของการผลิตสื่อ
2. ศึกษาและกําหนดคุณสมบัตขิ องผูเรียน
3. กําหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระ
4. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
5. กําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล
6. กําหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา
7. กําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนรู
8. ยกรางและจัดทําสื่อการเรียนรูตามรูปแบบและวิธีการทีก่ ําหนดไว
9. ทดสอบคุณภาพของสื่อที่ผลิตขึ้น โดยนําไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่เปนตัวแทนของ
ผูเรียนที่จะตองใชสื่อนั้น
10. ปรับปรุงสื่อการเรียนรูตามขอมูลที่ไดศึกษาไว
11. นําสื่อที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปใช
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ทอมลินสัน ( Tomlinson 1998 : 97 ) ไดกลาวถึงกรอบในการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษวา
1. วิเคราะหครูหรือผูเรียน วิเคราะหถึงความตองการหรือปญหาที่ทําใหตองพัฒนาสื่อ
การสอน เชน ปญหาที่เกิดจากการทําแบบฝกหัดของนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
2. คนหาสวนที่มีความตองการหรือมีปญหาวา เปนภาษาและ ไวยากรณอะไร มีคําศัพท
อะไร มีหนาที่ทางภาษาและทักษะอะไร
3. ศึกษาบริบทของสื่อที่จะพัฒนาวาตองมีบริบทอยางไรเปนบทฟงหรือบทอานอยางไร
เพื่อจะไดหาความคิด บริบทและบทความที่เหมาะสม เชน ครูผูสอนอาจจะสรางใบงานเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ตองการเรียน และพยายามที่จะยึดความคิดหลักและภาษาที่เกีย่ วของอยูในใจของผูเรียน ตัดสินใจ
สรางบทอานเพื่อใชฝกใหเกีย่ วของกับประสบการณของผูเรียน ใบงานที่ใชในชั้นเรียนเปนการเสริมแรง
การสอนจริง
4. ศึกษาวิธกี ารสอนโดยใชสื่อนัน้ เชน เนื้อหาหนาที่ทางภาษาเพื่อการสื่อสารของประโยค
ที่เกี่ยวของกับความหมาย พรอมทั้งมีแบบฝกหัดในการแยกแยะและรูปแบบของคํากริยาที่เกีย่ วของ
มีตัวอยางใหดอู ยางเพียงพอในการฝกทํางานใหความสนใจกับความหมายที่แฝงอยูแ ละทัศนคติ
เก็บเอาไวอางอิงในการฝกและการเรียนครัง้ ตอไป
5. ทางดานรูปรางภายนอกของสื่อ ใหพิจารณาความเหมาะสมดานขนาด การมองเห็น
การนํามาผลิตใหม ความยาวของเทป เชน ใชเขียนแลวซีลอก นํามาแจกในชั้นเรียน
6. นักเรียนใชสื่อ นั้นและทําใบงานในชั้นเรียนและนําชิน้ ตอไปกลับไปทําที่บาน
7. ขั้นประเมินผล นักเรียนใหขอคิดเห็นและปญหาเกี่ยวกับใบงาน
โดยสรุปการผลิตสื่อครูผูสอนมีสิ่งที่ตองคํานึงเพื่อความเหมาะสมหลายดาน ทั้งดาน
คุณสมบัติและความตองการของผูเรียน เนื้อหาสาระ ภาษา ไวยากรณ คําตาง ๆ ที่จะใชในสื่อ และ
วิธีการจัด การเรี ย นการสอนใหส อดคล องกับ ความต อ งการ และเมื่อ ผลิ ตสื่อ มาแลว ก็ตอ งมี
การประเมินคุณภาพและปรับปรุงใหเหมาะสมโดยอาศัยขอคิดเห็นจากผูใชคือนักเรียน
4. 2 การพัฒนาสื่อการฟง
สื่อการฟงเปนสิ่งที่จําเปนและมีผลอยางมากตอผลการเรียนรูการฟงดังที่ รอสท (Rost
1994 : 145 ) กลาวถึง ความสําคัญของสื่อการฟงวากิจกรรมการฟงทีแ่ สดงผลออกมาไดดีจะตองมี
สื่อเฉพาะ และการจะชวยผูเรียนพัฒนาความสามารถดานการฟงจะตองใชสื่อหลากหลายกับผูเรียน
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อันเดอรวดู ( Underwood 1989 : 90 ) กลาวถึงแหลงของสื่อการฟงวาสวนใหญจะเปน
แถบเสียงที่มีมาพรอมกับหนังสือเรียนทําใหสื่อมีนอย และการที่ครูจะอัดเสียงเองก็มีปญ
 หาเรื่องคุณภาพ
ของเสียง
แมคคีทติ้ง ( McKeating 1992 : 65- 66 ) กลาวถึงชนิดของสื่อการฟงกับความตองการ
ของผูเรียนวา สื่อที่เปนบทสนทนาที่ไมมีบทจะทําใหเกิดความซ้ําซาก สวนสื่อที่เปนบทสนทนาแต
มีบทใหจะมีความซ้ําซากนอยกวา และผูเรียนตองการฟงมากกวา
พอลสตันและบรูเดอร ( Paulston and Bruder 1976 : 153 – 154 ) กลาวถึง แหลงของ
สื่อการฟงวา วิทยุและโทรทัศนเปนแหลงของสื่อการฟงเพื่อความเขาใจที่ดีมากมีความหลากหลาย
ทั้งเนื้อเรื่อง สถานการณ และผูพูด ครูสามารถอัดบทสนทนาจากวิทยุและโทรทัศนมาเปนสื่อในชั้นเรียน
จากขอความที่กลาวมาขางตน สื่อการฟงมีความสําคัญที่ทําใหความสามารถการฟงของนักเรียนพัฒนาขึ้น
สื่อการสอนฟงมีหลายรูปแบบ และมีความเหมาะสมในการใชงานตางกันครูผูสอนมีหนาที่จะตอง
จัดหาสื่อที่หลากหลายใหเหมาะสมกับความตองการ และบริบทของผูเรียนเพื่อใหการเรียนการสอน
พัฒนาไปตามจุดประสงค
4.3 การพัฒนาสื่อที่สอดคลองกับทองถิน่
ตามความหมายของหลักสูตรทองถิ่น ร.ศ. ดร. สําลี ทองธิว ( 2544 : 26-27 ) ไดแบง
การจัดหลักสูตรทองถิ่นตามที่มาไดเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ไดแก
1. หลักสูตรทองถิ่นที่อิงหลักสูตรแกนกลาง ( Highly Technical Assistant Technical –
Version Local Curriculum ) สําหรับหลักสูตรประเภทนี้ผูเชี่ยวชาญจากสวนกลางเปนผูทําหนาที่
กําหนดสาระ เปาหมาย และรูปแบบการสรางหลักสูตรทองถิ่นที่มาของหลักสูตรทองถิ่นก็คือ
หลักสูตรแกนกลาง โดยในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรทองถิ่นจะมุงเนน
การเสริมเพิ่มเติมหลักสูตรแกนกลางใหสวน ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
ระดับชาติ
2. หลักสูตรทองถิ่นที่สรางขึ้นเองภายในขอบเขตของโรงเรียน ( School based Local
Curriculum ) เปนหลักสูตรทองถิ่นที่ครูและนักเรียนรวมกันสราง เพื่อเนนใหนักเรียนสามารถนํา
ความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในชีวิตจริง โดยครูเปนผูจัดทํากระบวนการสอน โครงการ
สอน บันทึกการสอนเปนเอกสารหลักสูตรขึ้นใช เพื่อมุงในการสนองความตองการของผูเรียนเปน
สําคัญ
3. หลักสูตรทองถิ่นที่สรางขึ้นโดยความรวมมือของชุมชนกับโรงเรียน ( Communitybased – School Curriculum ) เปนหลักสูตรที่ชาวบานในทองถิ่น และครูในโรงเรียนซึ่งถือเปนคน
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ในชุมชน และนักวิชาการจากภายนอกชุมชนรวมกันในการจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับวิถีชีวติ
ตอบสนองความตองการของคนในชุมชน และชวยใหเกิดการพัฒนาที่ยั้งยืนของชุมชน เนื้อหา
สาระของหลักสูตรจะเลือกจากหลักสูตรแกนกลางบางเรื่อง และเสริมดวยเนื้อหาอื่น ๆ นํามาบูรณาการ
กับเนื้อหาสาระทองถิน่ โดยทั้งหมดจะตองไดรับความเห็นชอบจากคนในชุมชนกอนทีจ่ ะจัดการเรียน
การสอน
4. กลุมหลักสูตรทองถิ่นที่สรางขึ้นโดยคนในชุมชน ( Self – Help Local Curriculum )
หลักสูตรประเภทนี้เกิดขึ้นจากชุมชนในทองถิ่นทุกหนวย ทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุมธุรกิจ
รวมมือกันสรางขึ้นโดยมุงเนนในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน หรือแกปญหาที่กําลัง
เกิดขึ้นในชุมชน เนื้อหาสาระของหลักสูตรเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาชาวบานโดยตรงและ
ทุกคนในชุมชนลงความเห็นรวมกันวาการเรียนรูตามแนวหลักสูตรดังกลาว จะสามารถชวยใหชุมชน
สามารถพัฒนาตนเองได สําหรับกระบวนการในการถายทอดความรูตางๆ ถือเปนหนาที่ของทุก
หนวยงานในชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการโดยกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการไดจัดทําหลักสูตรแกนกลางขึ้น
มา และกําหนดสัดสวนของการใชหลักสูตรแกนกลางไวที่รอยละ 70 สวนโรงเรียนมีหนาที่จดั ทํา
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นในสัดสวนรอยละ 30 โดยแตละวิชา
และแตละชวงชั้นสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสมตามธรรมชาติของแตละวิชา และใหเนื้อหา
สาระการเรียนรูรอยละ 30 ที่โรงเรียนจัดทําบูรณาการเปนเรื่องเดียวกันกับหลักสูตรแกนกลาง
เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนตามลักษณะที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดนั้น ครูผูสอน
ในแตละกลุมสาระการเรียนรูจะตองมีภารกิจที่จะตองพัฒนาสื่อการเรียนรู เพื่อใหสามารถสนองตอ
ผลการเรียนรูรายป / รายภาค ตามกลุมสาระตางๆของหลักสูตรสถานศึกษา (กรมวิชาการ 2545 :36)
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษก็ตองมีการพัฒนาสื่อที่สอดคลองกับทองถิ่นเพราะสื่อตาง ๆ ที่ผลิตขาย
ทั่วไปในทองตลาดไมสามารถนํามาใชสอนกับผูเรียนทุกกลุมทุกบริบทได ( เสงี่ยม โตรัตน 2538:
48 ) ในการพัฒนาสื่อการสอนที่สอดคลองกับทองถิ่นนั้น มีกระบวนการเหมือนกับการพัฒนาสือ่
ทั่ว ๆไป ดังที่ ทอมลินสัน ( Tomlinson 1998 : 98 ) กลาวไวคือ
1. วิเคราะหความตองการสื่อ
2. ระบุความตองการออกมา
3. ศึกษาบริบทของสื่อ
4. ศึกษาวิธกี ารสอนที่จะใชกับสื่อ
5. ผลิตสื่อการเรียนการสอนและนํามาใหนักเรียนใช
6. ประเมินผลสื่อและปรับปรุง
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จากแนวคิด บุ คคลต าง ๆ สามารถสรุป ไดวา การพั ฒนาสื่ อที่ ส อดคล องกับท องถิ่ น
สามารถพัฒนาโดยคํานึงถึงความตองการของผูเรียน และสภาพทองถิ่นนั้น ๆ แลวนําความตองการนั้น
มาผลิตสื่อเพื่อนําไปใชกับผูเรียนตอไป
4.4 เกณฑการประเมินสื่อ
เมื่อมีการผลิตสื่อขึ้นมาใชแลวจําเปนจะตองมีการประเมินผลสื่อเพื่อพิจารณาคุณคาของ
สื่อการสอนวามีคุณคาตอการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด และจะปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ไดอยางไร ศิริพงศ พยอมแยม ( 2533 : 106 –111 ) กลาวถึงการประเมินสื่อการเรียนการสอน
โดยทั่ว ๆไปวามี 2 ลักษณะ คือ
1. การประเมินคุณลักษณะของสื่อ ไดแก ดานคุณภาพของสื่อ ความคิดเห็นของผูใชและ
ผูเรียนในดานตางๆไดแก ความถูกตองดานเนื้อหาของสือ่ ที่สามารถสรางความเขาใจใหแกผูเรียนได
เพียงพอ คุณภาพทางเทคนิคของสื่อในดานขนาด ความชัดเจน ความดัง และความรูสึกพึงพอใจ
ตอการใชสื่อของผูสอนและผูเรียน
2. การประเมินประสิทธิผลการเรียนรูจากสื่อ คือ การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทีใ่ ชสื่อ โดยใชมาตรฐานรอยละและการทดสอบทางสถิติ
สวนเกณฑการประเมินสื่อที่พัฒนาใหสอดคลองกับทองถิ่นนั้นมีการประเมินที่มีขั้นตอน
ที่แตกตางจากการประเมินสื่อ โดยทั่ว ๆ ไปบางในบางสวน ซึ่งกรมวิชาการ ( 2543 : 39 )
ไดกลาวถึงเกณฑการประเมินสื่อที่สอดคลองกับทองถิ่นดังนี้
1. สอดคลองกับจุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา
2. ถูกตองตามหลักวิชาและมีเนื้อหาเปนปจจุบัน
3. เสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นของการเรียนรู
4. เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
5. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
6. เนื้อหาไมลบหลูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไมขัดตอหลักศีลธรรมอันดี
และความมัน่ คงของชาติ
7. สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่น
8. ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน สละสลวย เปนแบบอยางได
9. ภาพประกอบที่ใชควรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา
10. กิจกรรมควรมีความเหมาะสมสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณ ฝกปฏิบัติ
และสงเสริมใหนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
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จากเกณฑการประเมินสื่อทีก่ ลาวดังขางตน สรุปไดวาการประเมินสือ่ การเรียนการสอน
ทั้งสื่อที่มีอยูทั่วไปและสื่อที่สอดคลองกับทองถิ่นนั้นมีหลักในการประเมินที่ส อดคล อ งกั น คื อ
ดานเนื้อหานัน้ สื่อตองมีความถูกตองตามจุดประสงคและหลักวิชา เหมาะสมกับผูเรียน สามารถทํา
ใหผูเรียนพึงพอใจและเขาใจเนื้อหาไดดี ดานภาษา ภาพประกอบ และกิจกรรมทีม่ ีในสื่อจะตอง
สอดคลองกับเนื้อหาและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การประเมินประสิทธิภาพของสื่อสามารถ
ประเมินไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการใชสื่อนั้น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจยั ภายในประเทศที่เกี่ยวของกับหัวของานวิจัยครั้งนี้ พบวามี
ผูศึกษาในประเด็นตางๆ ผูว จิ ัยแบงออกเปน 3 ประเด็นดังนี้คือ งานวิจยั ที่เกีย่ วกับความสามารถใน
การฟง วิธีสอนทักษะการฟง และการสรางพัฒนาแบบฝกเพื่อสอนทักษะการฟง
5.1 งานวิจัยดานความสามารถในการฟง
งานวิจัยในประเทศ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวของกับความสามารถในการฟงโดย
แบงเปน 2 ประเด็นคือ การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการฟงในระดับตน ระดับกลางและปลาย
และศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการฟง
กมลทิพย เศวตมาลย (2530 : ง - จ) ไดทําการวิจัยเรื่องระดับความสามารถดานการฟง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยสรุปไดวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 และ 2 มีความสามารถในการฟงอังกฤษผานเกณฑ 15 คะแนนของระดับกลไก ระดับความรู
และระดับถายโอน และเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งสาม
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถในการฟงสูงสุด ขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ศรีเ งิน .แพสุพัฒ น (2541:บทคัด ยอ ) ไดทํา การวิจัย เพื่อ ศึก ษาและเปรีย บเทีย บ
ความสามารถในการฟงขอความภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปที่ 1 ในวิทยาลัยพาณิชยการ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
ปรากฏวาความสามารถในการฟงขอความภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่1 ประเภทขอความการสนทนาอยูในระดับออน สวนประเภทขอความการนําเสนอและ
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ประเภทขอความขาวอยูในระดับออนมาก นักเรียนมีความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษประเภท
ขอความการสนทนาสูงกวาการฟงภาษาอังกฤษประเภทขอความการนําเสนอและประเภทขอความ
ขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ชวนี ปุริโสดม กุนทินี .จําปาเรือง จีรวรรณ ธานี .และประเทืองสุข ยังเสถียร ได
ทําการศึกษาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (แผนการ
เรียนศิลปภาษา) ในโรงเรียนของรัฐบาล เขตการศึกษา 3 เขตการศึกษา 5 เขตการศึกษา 10 และใน
เขตกรุงเทพมหานครตามลําดับ ผลการวิจัยของผูวิจัยทั้ง 3 คนมีดังนี้
ชวนี ปุริโสดม (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาในเขตการศึกษา 3 ผลการศึกษาพบวา
คะแนนเฉลี่ยรวมของกลุมตัวอยางที่ไดจากการทดสอบต่ํากวาเกณฑรอยละ60 ความสามารถทางการเรียน
ภาษาอั งกฤษของกลุมตัว อยางอยูใ นระดั บต่ํา กวา เกณฑขั้ น ต่ํา ความสามารถในทักษะพูดของ
กลุมตัวอยางอยูในระดับผานเกณฑขนั้ ต่ํา สวนทักษะฟง อาน และเขียนอยูใ นระดับต่ํากวาเกณฑ
ขั้นต่ํา
กุนทินี จําปาเรือง (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาในเขตการศึกษา 5 ผลการศึกษา
พบวาคะแนนเฉลี่ยรวมของกลุมตัวอยางที่ไดจากการทดสอบต่ํากวาเกณฑรอยละ 60 ความสามารถ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางอยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา ความสามารถในทักษะพูด
ของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง สวนทักษะฟง อานและเขียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา
จีรวรรณ ธานี (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาในเขตการศึกษา 10 ผลการศึกษาพบวา
คะแนนเฉลี่ ย รวมของกลุ ม ตั ว อย า งที่ ไ ด จ ากการทดสอบต่ํ า กว า เกณฑ รอ ยละ60 ความสามารถ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางอยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา ความสามารถในทักษะ
พูด ของกลุ มตั ว อยางอยูใ นระดั บผา นเกณฑขั้ น ต่ํา ส ว นทัก ษะฟง อ าน และเขีย นอยูใ นระดับ
ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา
ประเทืองสุข ยังเสถียร (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางอยูในระดับต่ํากวา
เกณฑขั้นต่ํา ความสามารถทักษะพูดของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยที่ไดจาก
การทดสอบทักษะ ฟง อาน และเขียน อยูในระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา
จรวยพร ตันตระกูล (2543: 50 – 56) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารด านการฟงของนั กศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลั ยศรีปทุ ม
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีปญหาการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดานการฟงเมื่อพิจารณารวมทุกทักษะ และมีปญหาไมสามารถผานเกณฑรอยละ 60
ที่กําหนดไวในทักษะการเก็บรายละเอียดจากคําบอกเลาและทักษะการถายทอดขอความ
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จากงานวิจยั ขางตนพบวาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับ
ตน กลาง และปลาย เมื่อเทียบกับเกณฑขนั้ ต่ําที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแลวสวนมากยังอยูใน
ระดับต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการฟงของ
นักเรียน ก็อยูในเกณฑต่ํา
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับดานวิธีสอนทักษะการฟง
งานวิจัยในประเทศ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยภายในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับดานวิธีสอน
ทักษะการฟงโดยแบงเปน 2 ประเด็นคือ การศึกษาเกี่ยวกับดานวิธีการสอนทักษะการฟงเพื่อความ
เขาใจ และการศึกษาเกี่ยวกับดานวิธีการสอนทักษะการฟง - พูด
คนึงนิจ .อาจณรงค (2533: บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียน
ทักษะฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 โดยเปรียบเทียบ
ระหวางการใชวีดีโอเทปและเทปบันทึกเสียงเปนสื่อชวยสอน ผลการวิจัยพบวาความสามารถ
ทักษะฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนดวยการสอนโดยใชวีดีโอเทปประกอบบทเรียนแตกตาง
จากกลุมที่เรียนโดยใชเทปบันทึกเสียงประกอบบทเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมพร .วันประกอบ ( 2537: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการฟง
เพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ฟงขอความที่มีลักษณะตางกันและมีพื้นความรูเดิมในเรื่องที่ฟง
ตางกัน และวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางลักษณะของขอความที่ฟงกับพื้นความรูเดิมในเรื่องที่ฟง ที่
มีตอความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนประชากรที่ใชในการวิจยั คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2537 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน 330 คน ผลการวิจยั สรุปไดวาความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ฟง ขอความที่ไมปรับภาษา ขอความที่มีการปรับภาษาแบบใชโครงสราง
ของประโยคที่ไมซับซอน และขอความที่มีการปรับภาษาแบบการซ้ําความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
มีพื้นความรูเดิมในเรื่องที่ฟงตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปฏิสัมพันธ
ระหวางลักษณะของขอความที่ฟงกับพื้นความรูเดิมในเรื่องที่ฟงตอความสามารถในการฟงเพื่อ
ความเขาใจภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อัญชนา ราศี (2538: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การฟ งการพูดภาษาอั ง กฤษเพื่ อการสื่ อสารดานการทอ งเที่ยวและความสนใจในการเรีย นของ
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นั ก เรี ย นชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4 ที่ไ ด รับ การสอนตามหลั ก การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อการสื่ อ สารของ
คี ธ จอห น สั น และตามแบบคู มื อ ครู โ ดยนํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด การด า นการท อ งเที่ ย ว
แหล ง ท อ งเที่ ย ว ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องอํ า เภอธาตุ พ นม จั ง หวั ด
นครพนม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2537 กลุม
ทดลอง จํานวน 35 คน ไดรับการสอนตามหลักการสื่อสารของ คีธ จอหนสัน และกลุมควบคุม
ไดรับการสอนแบบตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถใน
การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเที่ยวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
และพบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสนใจการเรียนภาษาอังกฤษตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
วัลลยา บริสุทธิพันธ (2539: บทคัดยอ) ทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางดาน
ทั ก ษะการฟ ง –
พู ด ภาษาอั ง กฤษ โดยใช วี ดิ ทั ศ น เ ป น สื่ อ ประกอบการสอนของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยใน
ครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 40
คน ที่กําลังเรียนวิชา อ011 ( ภาษาอังกฤษ 1 ) ในภาคตน ปการศึกษา 2539 ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถของนักเรียนหลังการสอนโดยใชวีดิทัศนสูงกวากอนการสอนโดยใชวีดิทัศนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนโดยใชวีดีทัศน
วิรัตน บุญมาตย (2539: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตัวปอนและปฏิสัมพันธ
ตา งกั น ตั ว อยา งประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จัย เป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3
โรงเรี ย น
รัตนโกสินทรสมโภช บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2539 จํานวน 147 คน
ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับตัวปอนที่ไมมีการปรับภาษาแตมีปฏิสัมพันธกับผูพูดมีคะแนน
ความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับตัวปอนที่ไมมีการปรับ
ภาษา และไม มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู พู ด และนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ ตั ว ป อ นที่ มี ก ารปรั บ ภาษาแต ไ ม มี
ปฏิสัมพันธกับผูพูดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนที่ไดรับตัวปอนที่มีการปรับ
ภาษาแตไมมีปฏิสัมพันธกับผูพูดมีคะแนนความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ
สูงกวานักเรียนที่ไดรับตัวปอนที่ไมมีการปรับภาษา และไมมีปฏิสัมพันธกับผูพูดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
กรรณิกา เครือทนุ ( 2541: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพื้น
ความรู เ ดิม เกี่ย วกั บเนื้ อ หา และความสามารถในการฟ ง ภาษาอั งกฤษของนัก ศึก ษาแผนกการ
ทองเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กลุมตัวอยางเปน
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นักศึกษาแผนกการทองเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 จํานวน 121 คน ผล
การศึกษาวิจัยปรากฏวา พื้นความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาในหัวเรื่อง ประเพณี วัฒนธรรมประวัติศาสตร
และศิลปะของนักศึกษาแผนกการทองเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในแตละหัวเรื่องมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษในหัวเรื่องเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ 0.05 พื้นความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาโดยรวมของนักศึกษาแผนกการทองเที่ยว
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ความสามารถในการฟ ง
ภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จิตตยา สุวภาพ ( 2541: บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการฟง
เพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่ไดรับการสอนกลวิธีดานความรูความคิดโดยตรงและโดยออม
และเปรียบเทียบความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ที่ไดรับการสอนกลวิธีดานความรูความคิดโดยตรงและโดยออม ตัวอยางในการวิจัยคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 80 คน ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2541 โรงเรียนศรีวิกรม
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกลวิธีการฟงดานความรูความคิด
โดยตรงมีความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวย
กลวิธีการฟงดานความรูความคิดโดยออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
วิญญวดี กุลจลา ( 2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยผลของการใชสไลดประกอบเสียง
ในการพัฒนาทักษะการฟงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปรินสรอแยลสวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางทีใ ชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรีย น
ปรินสรอแยลสวิทยาลัย จํานวน 2 หองเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2540 นักเรียนที่ใชสไลด
ประกอบเสียงเปนสื่อเปนกลุมทดลอง และนักเรียนหองที่ใชเทปบันทึกเสียงเปนสื่อเปนกลุมควบคุม
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมที่เรียนโดยใชสไลดประกอบเสียงมี
คะแนน สูงกวากลุมที่ไมใชสไลดประกอบเสียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียน
สวนใหญที่เรียนโดยใชสไลดประกอบเสียงเปนสื่อมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 มีความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษประเภท
ขอความการนําเสนอสูงกวาการฟงภาษาอังกฤษประเภทขอความขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
บาจรีย แคนทอง (2542: บทคัดยอ) ไดสรางสไลดประกอบเสียงและการจัดกิจกรรม
สถานการณจําลองเรื่อง “ การยังชีพ” เพื่อพัฒนาทักษะการฟง – พูด สําหรับนักเรียนนายเรือ
อากาศชั้นปที่ 5 สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ กลุมตัวอยางคือนักเรียนนายเรือ
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อากาศชั้นปที่ 5 สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศจํานวน 20 คน ที่กําลังศึกษา
รายวิชาภาษาอังกฤษ อ01 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2542 พบวาคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการ
ทดสอบทักษะการฟง พูดหลังการเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเรียนอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 สําหรับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทักษะการฟง - พูด ไมมีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีเจตคติที่ดีตอการใชสไลดประกอบ
เสียงและสถานการณจําลองกับการเรียนการสอน
เยาวรัตน การพานิช และ อังคณา ทองพูน ( 2543: 44 -52 ) ไดทําการวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบผลความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน จากการฝกฟงภาษาอังกฤษในหองฝกปฏิบัติการฝกภาษาและการฝกฟงดวย
ตนเอง ผลการวิ จั ย พบว า ความสามารถในการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจของนั ก ศึ ก ษาที่ ฝ ก ฟ ง ใน
หองปฏิบัติการภาษาสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความสามารถในการฟงเพื่อความ
เขาใจของนักศึกษาที่ฝกฟงดวยตนองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสามารถใน
การฟงเพื่อความเขาใจของนักศึกษาที่ฝกฟงในหองปฏิบัติการภาษาและกลุมที่ฝกฟงดวยตนเองไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นักศึกษาทั้งสองกลุมตางก็ชอบการฝกฟงที่ตนเองไดฝกมากกวาการ
ฝกอีกวิธีหนึ่ง นักศึกษาสวนใหญเสริมทักษะการฟงนอกหองเรียนดวยการฟงเพลงภาษาอังกฤษ
และดูภาพยนตรหรือวีดีทัศนเสียงในฟลม
สุขุม ตังประพฤธิกุล (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
กลวิ ธี ท างอภิ ป ญ ญาในแต ล ะแผนการเรี ย น และขนาดโรงเรี ย นกั บ ความสามารถในการฟ ง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนครปฐม รวมทั้งศึกษาและเปรียบเทียบการใชกลวิธีทางอภิปญญาในแตละดานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 585 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร- คณิตศาสตร และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ใชกลวิธี
ทางอภิปญญาทั้งสามดานในระดับปานกลาง โดยใชกลวิธีทางอภิปญญาในดานการตรวจสอบและ
แกไขขอผิดพลาดในการฟงภาษาอังกฤษมากที่สุด นักเรียนทั้งสองแผนการเรียนใชกลวิธีทาง
อภิปญญาทั้งสามดานแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กลวิธีทางอภิปญญาในดานการ
ตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดในการฟงภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับความสามารถในการฟง
ภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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งานวิจัยตางประเทศ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจยั ตางประเทศที่เกี่ยวของกับดานวิธีสอนทักษะการฟงพบวา
สวนใหญเปนงานวิจยั เกีย่ วกับวิธีการสอนการฟงเพื่อความเขาใจโดยใชสื่อมัลติมีเดีย ตัวชี้นําตาง ๆ
ชวยในการสอนและใช วิธีการใหผูเรียนรับรูคําศัพทเพิ่มมากขึ้น เพื่อผูเรียนจะไดมีความรูความ
เขาใจสิ่งที่ฟงมากยิ่งขึ้น
จิง เหมย ชุง ( Jing – mei Chung 2002: 231 – 241 ) ไดทําการศึกษาผลการใชตวั ชี้นํา
2 วิธี กับบทวีดีโอสําหรับการสอนฟงภาษาอังกฤษ เพือ่ สํารวจผลของการใชตัวชีน้ าํ 2 ประเภท
คือการสอนศัพทกอน และการตั้งคําถามนํา มีผลตอการเขาใจในการฟงวีดีโออยางไร กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาจํานวน 188 คน จาก 18 ชั้นเรียน ของสถาบันเทคโนโลยีหมิง ซิง และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาในไตหวัน ผูว ิจัยใชวิธีสอน 4 แบบและวีดีโอ 2 เรื่องกับกลุมทดลอง 4 กลุม
ผลการวิจัยพบวาผลของการตั้งคําถามนําทําใหนกั ศึกษาทําขอสอบวัดความเขาใจในการฟงดวยการ
สอนโดยวิธีตอบไดดีขึ้นแตจะไมชัดเจนเมื่อวัดดวยขอสอบปลายเปด วิธีการใชการสอนศัพทกอน
และตั้งคําถามชวยเปนวิธีที่ดที ี่สุดที่ชวยทําใหเกิดความเขาใจในการฟง วิธีการทดลองที่ใช 2 แบบ
จะมีประสิทธิภาพตอการฟงวีดีโอมากกวาการใชวิธีเดียว สําหรับนักศึกษาที่เกงการใชวิธีการสอน
ศัพทรวมกับการตั้งคําถามนําทําใหฟงไดดกี วาวิธีอื่น ๆ
โจนส และ พลาสส ( Jones and Plass 2002 : 546 – 561 ) ไดทําการวิจัยเรื่องการชวย
การฟงเพื่อความเขาใจ และการรับรูคําศัพทในภาษาฝรั่งเศสดวยการใชหมายเหตุประกอบมัลติมีเดีย
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนที่ไมใชเจาของภาษา 171 คน ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาภาษาฝรัง่ เศสในระดับ
เริ่มตนในภาคเรียนที่ 2 ทีม่ หาวิทยาลัยเซาทเซ็นทรัลยูนิเวอรซิตี้สเตท โดยกลุมทดลองจะแบงออกเปน
4 กลุมที่ไดฟง บทความที่ตางกัน 4 แบบ คือ กลุมควบคุมไดฟงบทความที่ไมมีหมายเหตุประกอบ
กลุมที่ไดฟงบทความที่มีเหตุประกอบเปนตัวหนังสือ กลุมที่ไดฟงบทความที่มีหมายเหตุประกอบ
เปนรูปภาพ และกลุมทีไ่ ดฟงบทความทีม่ ีหมายเหตุประกอบทัง้ ตัวหนังสือและรูปภาพ ผลการวิจยั
พบวานักเรียนสามารถจดจําความหมายคําศัพท และสามารถระลึกถึงบทความไดดกี วาเมื่อนักเรียน
ไดฟงบทความที่มีหมายเหตุประกอบทั้งตัวหนังสือและรูปภาพและหมายเหตุประกอบที่เปนรูปภาพ
มีผลกระทบทําใหการทดสอบชามากกวาหมายเหตุประกอบที่เปนตัวหนังสือ
เคนนี และ แชรามิรี ( Kiany and Shiramiry 2002 : 57 – 63 ) ไดทําการวิจยั เพื่อศึกษา
กระบวนการฟงเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่ไดรับการฝกเขียนตามคําบอกถี่ขึ้นกับนักเรียนที่ไดรบั
การฝกตามแบบฝกหัดการฟงในแบบเรียนเทานั้น กลุมตัวอยางคือนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศในระดับประถมศึกษาที่สถาบันภาษากิซ ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหราน จํานวน
2 กลุม แบงเปนกลุมควบคุม 30 คน และกลุมทดลอง 30 คน ทั้งสองกลุมจะไดรับการฝกเขียน
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ตามคําบอกดวยแบบฝกหัดการฟงที่ตางกัน โดยกลุมควบคุมจะไดรับการฝกจากแบบฝกหัดการฟง
ในหนังสือเรียนเฮดเวย อีลีเมนทารี และกลุมทดลองจะไดรับการฝกเขียนตามคําบอกเพิ่มขึ้นอีก
11 ครั้ง นอกเหนือจากแบบฝกหัดการฟงในหนังสือเรียน ผลการวิจัยพบวาการเขียนตามคําบอก
ถี่ขึ้น มี ผ ลกระทบอย างมี นัย สําคั ญตอ ความสามารถในการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจของนั ก เรี ย นใน
กลุมทดลอง คะแนนของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนของกลุมควบคุมอยางเดนชัด
เดอ ยอง ( De Jong 2005 : 205 - 234 )ไดทําการวิจัยเรือ่ งการเรียนไวยากรณจากการฟง
กลุมตัวอยางคือนักเรียนชาวดัตชจํานวน 50 คน ที่เรียนภาษาสเปนเปนภาษาที่สอง กลุมตัวอยาง
แบงเปน 3 กลุม กลุมแรกจะไดรับการฝกทักษะการรับสาร กลุมที่สองจะไดรับการฝกทักษะการ
รับสารและผลิตภาษา กลุมทีส่ ามเปนกลุมควบคุม ผลการวิจยั พบวาโปรแกรมการฝกทักษะการรับสาร
และผลิตสารประสบความสําเร็จในการสรางความรูที่จะนําไปใชในการทําความเขาใจแตก็นําไปใช
ในการผลิตภาษาไดนอย
5.3 งานวิจัยดานการสรางพัฒนาแบบฝกเพื่อสอนการฟง
งานวิจัยในประเทศ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวกับดานการสรางพัฒนาแบบฝกเพื่อ
สอนการฟงโดยแบงเปน 2 ประเด็นคือ การศึกษาการพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงที่สรางขึ้นเพื่อใช
ในการสอนฟงภาษาอังกฤษทั่วๆ ไป การพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงที่สรางขึ้นเพื่อใชในการสอน
ฟงภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และการพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงที่สรางขึ้นเพื่อใชในการสอนฟง
ภาษาอังกฤษในทองถิ่น
วัฒนวรรณ สงวนเรือง (2534: 109 ) ทําการประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟงที่
ประกอบดวยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียงของหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษแบบเขม
ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2532 โดยทําการทดลองกับผูเขาอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมภาคฤดูรอน ซึ่งแบง
ระดับผูเขาอบรมเปน 3 ระดับ (ระดับเกง ระดับปานกลาง และระดับออน) มีการทดสอบการฟง
กอนเขารับการอบรมและเมื่อการอบรมสิ้นสุด ผลปรากฏวาคะแนนการฟงกอนเขารับการอบรมและ
หลังการอบรมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งสามกลุม ซึ่งแสดงวาโปรแกรม
การสอนนี้ทําใหผูเรียนมีสัมฤทธิ์ผลในการฟงเพิ่มขึ้น
สมใจ สืบวัฒนพงษกุล (2537: บทคัดยอ) ไดสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝก
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังใชแบบฝกทักษะการฟง กลุมตัวอยางคือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2537 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย อําเภออูทอง
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จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอยูในเกณฑพอใช และความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการฝกฟงโดย
ใช แ บบฝ ก ทั ก ษะการฟ ง ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารสู ง กว า ก อ นการฝ ก ทั ก ษะการฟ ง อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อารีย สุวรรณทัศน (2540: บทคัดยอ) ไดสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริงสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
โพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการฝกฟงโดยใชแบบฝกทักษะการฟงที่ผูวิจัยสรางขึ้นผลการวิจัย
พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นดีมาก ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังการฝกฟงโดยใชแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชสื่อการ
สอนจริงสูงกวากอนการฝกทักษะการฟงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กนกวรรณ วิริยะกูล (2542: บทคัดยอ)ไดศึกษาผลการใชแบบฝกเสริมภาษาอังกฤษ
เชิงสื่อสารเพื่อการโรงแรมและการทองเทีย่ วประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน
( อ036) สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 41 คน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2541 โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั ปรากฏวาความสามารถทางการเรียน
ของนักเรียน หลังการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมภาษาอังกฤษเชิงสื่อสารเพื่อการโรงแรมและการ
ทองเที่ยวสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนสวนมากมีเจตคติทดี่ ี
ตอแบบฝกเสริมภาษาอังกฤษเชิงสื่อสารเพื่อการโรงแรมและการทองเทีย่ ว
มานพ พุมจิตร (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดหนองแก สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน
กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรีย นวั ด หนองแก สั งกั ด สํานั กงานการประถมศึก ษา จัง หวั ดเพชรบุรี ผลการวิจั ย พบวา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดีมาก ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการใชอังกฤษสูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ อยูในระดับสูง
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ศิริรักษ ทัฬหะกุลธร (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาสื่อเสริมทักษะการฟงดวยตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องในทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 โรงเรียนคงทองวิทยาจังหวัดนครปฐม
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงกอนและหลังการใชสื่อเสริมทักษะการฟง และเพื่อศึกษา
ความคิ ด เห็ นของนัก เรี ย นที่ มี ต อสื่อเสริมทั ก ษะการฟงที่สรางขึ้ น กลุมตั ว อย า งเปน นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา
ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ เสริ ม ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ การเรี ย นรู ด ว ยตนเองเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งในท อ งถิ่ น มี
ประสิทธิภาพดี ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชสื่อเสริมทักษะการฟง
สูงกวากอนการใชสื่อเสริมทักษะการฟงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความ
คิดเห็นตอสื่อเสริมทักษะการฟงที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับสูง
ประสิทธิ์ สรรสม ( 2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาสื่อการสอนฟงเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษ
อ 019 สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นสารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย จั ง หวั ด ราชบุ รี เพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการฝกทักษะการฟงและ
เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ คุ ณ สมบั ติ สื่ อ การสอนที่ ส ร า ง ผลการวิ จั ย พบว า
ประสิทธิภาพของสื่อการสอน ดวยวิธีการเรียนรูแบบพึ่งพาตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดี
ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการฝกฟงโดยใชสื่อที่สรางขึ้นสูงกวากอน
การฝกฟงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอสื่อการสอนฟงเสริมที่
ผูวิจัยสรางขึ้น
งานวิจัยตางประเทศ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจยั ตางประเทศที่เกี่ยวกับดานการสรางและพัฒนาแบบฝกเพื่อ
สอนการฟง พบวามีงานวิจยั ที่เกีย่ วของไมมากนักและเปนงานวิจัยเกีย่ วกับการสรางและการพัฒนา
แบบฝกเพื่อสอนการฟงสําหรับผูที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
ลี ( Lee 2002 : 34 – 44 ) ไดอธิบายหลักการสอนและพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงสําหรับ
ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศชาวจีนที่เรียนอยูในระดับ 3 ผลการทดลองพบวาแหลง
การเรี ย นรู ที่เ ปน วี ดี โอและมัลติ มีเ ดีย ชว ยทางด านการฟ ง เพื่อ ความเขาใจตรงตามที่ ไ ด ก ล า วไว
เกี่ยวกับกรอบการพัฒนาตัวปอนทางการฟง แบบฝกทักษะการฟงที่เปนรายการทางวิทยุโทรทัศน
ทองถิ่น และปรับปรุงจากที่ไมเคลื่อนไหวไปสูการเคลื่อนไหวและไปสูนามธรรม แบบฝกทักษะ
การฟงเปนสิ่งที่ชวยนําและเตรียมตัวผูเรียนจากขั้นกอนการฟงไปจนถึงขั้นหลังการฟง แบบฝก
ทักษะการฟงพัฒนาอยางหลากหลาย เชน การฟงเพื่อบอกขอมูล ความคิดเห็น และการอนุมาน
และบางสวนที่เขียนตามคําบอก นักเรียนมีอิสระที่จะฟงหรือดูสื่อไดบอยเทาที่ตองการและพวกเขา
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สามารถดูสคริปทไดบางเมื่อจําเปน และในสวนทายไดสรุปสภาพปญหาที่สําคัญทางเทคนิคในการ
เลือก การเตรียม และการนําเทปและวีดีโอที่เปนสื่อจริงมาใสระบบอินเตอรเนตเพื่อการฝกฟง
สุโยชิและฮารดิสัน ( Sueyoshi and Hardison 2005: 661-699 )ไดพัฒนาแบบฝกทักษะ
การฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษโดยทําเปนวีดีโอเทปการสอนบรรยายโดยเจาของภาษาเปน
ผูบรรยายประกอบภาษาทาทางและการแสดงออกทางหนาตา เพื่อศึกษาบทบาทของภาษาทาทาง
และการแสดงออกทางหนาตาที่มีผลตอการฟงเพื่อความเขาใจของนักเรียนในกลุมออนและกลุมเกง
กลุ ม ตั ว อย า งคื อ นั ก เรี ย นจํ า นวน 42 คนในมหาวิ ท ยาลั ย มิ ด เวสท เ ทิ ร น สหรั ฐ อเมริ ก า
นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเบื้องตนใหแทนนักเรียนกลุมออน และนักเรียน
ที่เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษทางดานวิชาการใหแทนนักเรียนกลุมเกง ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่
ไดรับสิ่งเราคือวีดีโอกับภาษาทาทางและการแสดงออกทางหนาตาทั้งสองกลุมจะมีระดับสามารถทํา
ภาระงานที่เปนแบบเลือกตอบไดมากกวาการใชวีดีโอที่ไมมีภาษาทาทางและการแสดงออกทาง
หนาตาของผูบรรยาย และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการใชตัวชี้แนะที่สามารถมองเห็นไดดวยตา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่กลาวมาแลว
ขางตน สรุปไดวาทักษะการฟงเปนทักษะแรกที่สําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ การสรางแบบฝก
เสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นเปนสิ่งที่ชวยพัฒนาการเรียนรูทักษะการฟง
ของผูเรียน เพราะแบบฝกที่ใชมีกิจกรรมการฟงภาษาอังกฤษในแนวเพื่อการสื่อสารโดยมีเนื้อหา
และบริบทสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการของผูเรียน ทําใหผูเรียนไดมีโอกาส
ใชภ าษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดมากยิ่งขึ้น จะทําใหผูเรียนเกิดความรูความ
เข า ใจจากการฟ ง ภาษาต า งประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น และสามารถพั ฒ นาความสามารถด า นการฟ ง
ภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น แตในการศึกษางานวิจัยดังกลาวขางตนพบวายังมีการพัฒนาสื่อการฟงจากที่มี
เนื้อหาสอดคลองกับทองถิ่นนอยในทุกระดับ และเปนการฝกการฟงดวยตนเองยังไมมีการนํามา
สอนในชั้นเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงที่มีเนื้อหาสอดคลองกับทองถิ่นของ
จังหวัดสุพรรณบุรียังไมมีการพัฒนาขึ้นมา ในการวิจัยของผูวิจัยจะเปนการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงที่มีเรื่องราวสอดคลองกับทองถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี และนํามาใชสอนในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาทักษะการฟงของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อ
เปนการขยายขอบเขตการเรียนรูสื่อการฟงที่เปนเอกสารที่มีเรื่องราวเกี่ยวของกับชีวิตจริงของผูเรียน
ผูเรียนไดใชความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องราวในทองถิ่นของตนมาทําความเขาใจภาษาอังกฤษการใช
ภาษาอังกฤษของผูเรียนจะมีความหมายและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง “ การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ” เปนงานวิจยั เชิงทดลอง (Pre – experimental Research) มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย
การหาประสิทธิภาพของแบบฝก และเปรียบเทียบความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ผูวิจัยดําเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษฟง พูด ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด
60 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทีเ่ รียนวิชาภาษาอังกฤษฟงพูด ในภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2548 โดยการสุมหองเรียนอยางงายดวยวิธีการจับสลากหองเรียน ไดนักเรียน
กลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวน 30 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษาไดแก
3.1 ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
3.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรทองถิ่นที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดงั ตอไปนี้
1. แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นจํานวน 8 บท ที่ผูวิจยั
สรางขึ้นตามกรอบเนื้อหาที่ไดจากการสํารวจหัวขอเกีย่ วกับทองถิ่น และการวิเคราะหเนื้อหาภาษา
อันไดแก หนาที่ทางภาษา ศัพทและโครงสราง ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟงพูด
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนแบบทดสอบสําหรับใช
วัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะและเพื่อเปรียบเทียบวิเคราะหการพัฒนาความสามารถ
ในการฟงภาษาอังกฤษ
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรทองถิ่น เปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ ซึ่งพัฒนา
และปรับปรุงจากแนวคิดของกาญจนา ปราบพาล ( 2532 ) ศิริพงศ พยอมแยม ( 2533 ) กรม
วิชาการ ( 2543 ) ฮัทชินสันและวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1989) และนูแนน (Nunan
1995)
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือมีรายละเอียดของวิธีการดังนี้
1. การคัดเลือกหัวเรื่องและเนื้อเรื่องในการทําแบบฝกทักษะ ดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาแนวทางในการสรางแบบสอบถามความตองการ
1.2 ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรีจากเอกสารตาง ๆ ไดแก หนังสือ
เกี่ยวกับประเพณีพื้นบานตํานานทองถิ่น (นวลพรรณ ยิ้มยวน 2536 : 1 - 46) หนังสือเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี (สภาวัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี 2540 : 1 - 88 ) แผนพับเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวทั้งของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
และสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เปนตน
1.3 จัดทําแบบสอบถามความตองการหัวขอเกี่ยวกับทองถิ่น เพื่อสรางและพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษเปนแบบสอบถามสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟงพูดในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จํานวน 60 คน
1.4 ปรับปรุงแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
พิจารณาแกไข แลวนําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบแกไขแลวไปสอบถามกลุมเปาหมาย
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ซึ่งประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟงพูดในโรงเรียนเทศบาล 2
วัดปราสาททอง จํานวน 60 คน แบบสอบถามประกอบไปดวยหัวขอหลัก ๆ ดังตอไปนี้
1.4.1 ลักษณะทัว่ ไปของจังหวัด
1.4.2 สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
1.4.3 สถานที่ทองเที่ยวทีเ่ ปนวัด
1.4.4 สิ่งแวดลอม
1.4.5 พิพิธภัณฑ
1.4.6 อาชีพตาง ๆ
1.4.7 อาหาร
1.4.8 บุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
1.5 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาจัดลําดับตามความสําคัญของหัวขอ ตาม
ความถี่โดยขอที่ไดรับคะแนนนอยที่สุดจะเปนขอที่มีความตองการมากที่สุด ผลคะแนนรวมความ
ตองการแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความตองการหัวเรื่อง
หัวขอ
1. ลักษณะทั่วไปของจังหวัด
1.1 ทิศทาง
1.2 อําเภอตาง ๆ
1.3 การคมนาคม
1.4 ประวัติของจังหวัด
2. สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
2.1 อนุสรณดอนเจดีย
2.2 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2.3 วัดสนามชัย
2.4 วัดประตูสาร

ระดับความตองการ
นักเรียน n = 60

ลําดับความตองการ
มาก - นอย

165
153
186
94

3
2
4
1

103
126
166
205

1
2
3
4
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ตารางที่ 1 ( ตอ )
หัวขอ
3. สถานที่ทองเที่ยวทีเ่ ปนวัด
3.1 วัดปาเลไลย
3.2 วัดไผโรงวัว
3.3 วัดพระนอน
3.4 ศาลเทพารักษหลักเมือง
4. สิ่งแวดลอม
4.1 นกน้ําที่บงึ ฉวาก
4.2 การอนุรักษน้ําและพันธุปลา
4.3 การอนุรักษนกที่สวนนก
ทาเสด็จ
4.4 การกําจัดขยะมูลฝอย
5. พิพิธภัณฑ
5.1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สุพรรณบุรี
5.2 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
อูทอง
5.3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ชาวนาไทย
5.4 พิพิธภัณฑวัดสุวรรณภูมิ
6. อาชีพตาง ๆ
6.1 เกษตรกร
6.2 คาขาย
6.3 รับราชการ
6.4 บริการ

ระดับความตองการ
นักเรียน n = 60

ลําดับความตองการ
มาก - นอย

134
111
186
169

2
1
4
3

99
134

1
2

154
213

3
4

112

1

139

2

139

3

203

4

133
152
134
181

1
3
2
4
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ตารางที่ 1 ( ตอ )
หัวขอ
7. อาหารพืน้ เมือง
7.1 ขนมสาลี่
7.2 แหวกระปอง
7.3 ปลาสลิดตากแหง
7.4 หนอไมไผตงสลักดอกและ
เห็ดโคน
8. บุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
8.1 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
8.2 เจาพระยายมราช
8.3 นายบรรหาร ศิลปอาชา
8.4 พุมพวง ดวงจันทร

ระดับความตองการ
นักเรียน n = 60

ลําดับความตองการ
มาก - นอย

100
176
175

1
4
3

161

2

99
161
179
151

1
3
4
2

1.6 นําหัวขอเกี่ยวกับทองถิ่นที่ไดจากการปรับปรุงไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความเหมาะสมของหัวเรื่องที่จะนํามาพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง
1.7 กําหนดเนื้อหาเปน 8 เรื่อง โดยไดมาจากการสอบถามความตองการหัวเรื่อง
ที่จะนํามาพัฒนาสื่อเสริมทักษะการฟงของนักเรียน
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปหัวเรื่องจากการสอบถามความตองการของนักเรียน

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

เรื่อง
ประวัติจังหวัด
อนุสรณดอนเจดีย
วัดไผโรงวัว
นกน้ําที่บึงวาก
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติสพุ รรณบุรี
เกษตรกร
ขนมสาลี่
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่มา
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรใี นดาน
ตาง ๆ จากหนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
แผนพับ หนังสือทองเที่ยว
2. นําขอมูลตาง ๆ มาจัดเรียงเปนหมวดหมูต าง ๆ
3. จัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจหัวขอเรื่องที่
ตองการ
4. นําแบบสอบถามไปแจกใหกับนักเรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษฟง พูด
5. นําผลคะแนนมาหาคาความตองการรวมในแตละ
หัวเรื่อง
6. จัดลําดับความตองการโดยรวมในแตละ
หัวเรื่องยอย โดยดูเรียงอันดับที่จากคะแนนนอย
ไปสูคะแนนมาก

ชนิดของสื่อ
บทความ
รูปภาพ
บทสนทนา

2. การศึกษาทักษะและองคประกอบภาษาตามหลักสูตร
2.1 ศึกษามาตรฐานชวงชั้น สาระการเรียนรู ผลการเรียนที่คาดหวังชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษฟงพูดของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2
วัดปราสาททอง เพื่อนํามากําหนดจุดประสงคการเรียนรู
2.1.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูไดมาตรฐานการเรียนรูที่
เกี่ยวกับการฟงดังนี้
มาตรฐานที่ 1.1 ข อ 1 เข า ใจภาษาท า ทางน้ํ า เสี ย งความรู สึ ก ของผู พู ด
รวมทั้งเขาใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบายที่พบในสื่อจริง
มาตรฐานที่ 1.1 ขอ 3 เขาใจและตีความสื่อที่ไมใชความเรียง (Non text information ) ในรูปแบบตาง ๆ โดยถายโอนเปนขอความที่ใชถอยคําของตนเองหรือถายโอน
ขอความเปนสือ่ ที่ไมใชความเรียง
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มาตรฐานที่ 1.1 ขอ 4 เขาใจ ตีความและแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับ
ขอความ ขอมูลขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิคเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในความสนใจใน
ชีวิตประจําวัน
มาตรฐานที่ 2.2 ขอ 1 เขาใจความแตกตางระหวางภาษาตางประเทศกับ
ภาษาไทยในเรื่องคํ า วลี สํานวน ประโยค และขอความที่ซับซอน และนํ าไปใช อย างถู กตองและ
เหมาะสม
มาตรฐานที่ 2.2 ขอ 2 เขา ใจความเหมือ นและความแตกตางระหวา ง
วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลตอการใชภาษา และนําไปใชอยางถูกตองและ
เหมาะสม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษฟงพูด สาระการเรียนรูเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ใชภาษา น้ําเสียงและทาทางสื่อสารตามมารยาทสังคม และภาษาในการสื่อสาร โดยใช
เทคโนโลยีในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในการเรียน การปฏิบัติงาน การสมัครงาน
ขอและใหขอมูลความชวยเหลือและบริการผูอื่น ถายโอนขอมูลที่ไดฟงและอาน อานออก
เสียงคํา วลี สํานวนงาย ๆ ประโยคคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา คําอธิบาย ขอความ ขอมูลบท
อา นเรื่ อ งราวสั้ น ๆ ทั้ ง ที่ เ ปน ความเรี ย งและไมใ ช ค วามเรี ย งจากสื่ อสิ่งพิมพ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแลวถายโอนเปนถอยคําของตนเองในรูปแบบตาง ๆ สรุปแสดงความคิดเห็น
ความตองการ ความรูสึกเกีย่ วกับประสบการณของตนเอง ขาวสาร เหตุการณสําคัญตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน ทองถิน่ และสังคม ประสบการณสว นตัว การศึกษา การทํางาน เทคโนโลยี
งานประเพณี วันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเจาของภาษา เห็นคุณคา
ของภาษาอังกฤษเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น

ที่มา : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง, หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง,
2546), 40.

58
2.1.2 จากการประมวลขอมูลจากมาตรฐานการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชาสามารถ
กําหนดจุดประสงคการฟงไดดังนี้
1. ฟงขอความแลวหาหัวเรื่องของขอความและบอกรายละเอียดได
2. ฟงบทสนทนาแลวบอกเหตุการณที่เกิดขึน้ ในอดีตได
3. ฟงบทสนทนาหรือขอความแลวระบุสถานที่ตั้งได
4. ฟงขอความและระบุสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นได
5. ฟงบทสนทนาแลวระบุวิธีใชสิ่งของนั้นได
6. ฟงบทสนทนาแลวแบงกลุมอาชีพได
7. ฟงบทสนทนาแลวบอกขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆได
8. ฟงบทสนทนาแลวลําดับเหตุการณได
2.2 ศึกษาวิเคราะหความสอดคลองของเนื้อหาและหนาที่ทางภาษาจากสาระและ
มาตรฐานการเรีย นรูภ าษาตา งประเทศในหลัก สูต รการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ปพุท ธศัก ราช 2544
(กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2544 ก: 7 ) หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2
วัด ปราสาททอง หนังสือการจัด สาระการเรีย นรูภ าษาตา งประเทศ ปพุทธศักราช 2544 สรุป
ลักษณะรวมในเนื้อหาทางภาษาและหนาที่ทางภาษาไดดังนี้
1. Listen to a conversation and give information about places
2. Listen to a conversation and tell about the past events
3. Listen to a conversation and identify locations of place
4. Listen to a narration and tell the life of birds
5. Listen to a dialogue and identify ways to use the objects
6. Listen to a.conversation and classify occupations of Suphan Buri people
7. Listen to a narration, and give instructions and follow the sequence of events.
8. Listen to a narration and put events in a chronological order
2.3 นําขอมูลจากการกําหนดหัวเรื่อง (Topics) จุดประสงคการเรียนรูจากหลักสูตรและ
จากแบบเรียนมากําหนดเนื้อหาสาระของแบบฝกแตละบทลงในตารางโครงสรางเนื้อหาสาระ (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหโครงสรางเนื้อหาสาระของสื่อเสริมทักษะการฟง
Unit

Name of
Unit

Theme

Expect learning Benchmark Terminal
Outcomes
Objective

1

Welcome
to
Suphan
Buri

Travel

Using the
information of
Suphan Buri to
enhance
students’
listening
competence
and
understanding
information
about places.

มต. 1.1.1
1.1.3
1.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
4.2.4

- Listen to a
conversation and
give information
about places.

Language Content/
Function/
Vocabulary/
Structure
Function:
- Giving
information
Vocabulary about:
- Information about
Suphan Buri
- Places in
Suphan Buri
Structure:
- There is , There are

Activity

Other Subject Evaluation
Groups
Relationship

Pre- listening
- Match the
pictures with
the sentences.
- Fill in the
blanks.
While- listening
- Choose the
correct
answer.
- Answer the
questions.
Post- listening
- Role play

- Social
studies
religions and
culture
- Thai
- Art

- The work
from
worksheet
- Observation
- End of Unit
Tests
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ตารางที่ 3 (ตอ)
Unit

Name of
Unit

Theme

2

Don Chedi Place
Monument

Expect learning Benchmark Terminal
Outcomes
Objective

Using the story
about place to
enhance
students’
listening
competence
and giving
about past
events.

มต. 1.1.1
1.1.3
1.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
4.2.4

- Listen to a
conversation and
tell about the past
events.

Language Content /
Function /
Vocabulary /
Structure
Function:
- Talking about the
past events
Vocabulary about:
- Things in Don
Chedi Monument
- Past actions
Structure:
- Past tense

Activity

Other Subject Evaluation
Groups
Relationship

Pre- listening
- Match the
pictures with
the words.
- Match the
situations with
the given
phrases.
While- listening
- Answer the
questions.
- Complete the
table.
Post- listening
- Discussion

- Social
studies
religions and
culture
- Art

- The work
from
worksheet
- Observation
- End of Unit
Tests
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ตารางที่ 3 (ตอ)
Unit

Name of
Unit

Theme

Expect
learning
Outcomes

Benchmark Terminal
Objective

3

Wat Phai
Rong Wua

Place

Using the
มต. 1.1.1
local place to
1.1.3
enhance
1.1.4
students’
2.2.1
listening
2.2.2
competence
3.1.1
and
4.2.4
identifying
locations of
place.

- Listen to a
conversation and
identify locations
of place.

Language Content /
Function /
Vocabulary /
Structure
Function:
- Describing a
locations of
place
Vocabulary about:
- Names of the
places in Wat
Phai Rong Wua
- Preposition of
places
Structure:
- Preposition of
places

Activity

Other Subject Evaluation
Groups
Relationship

Pre- listening
- Match the
pictures with
the words.
While-Listening
- Choose the
correct answer.
- Check the
words.
Post- listening
- Group work

- Social
studies
religions and
culture
- Thai
- Art

- The work
from
worksheet
- Observation
- End of Unit
Tests
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ตารางที่ 3 (ตอ)
Unit

Name of Unit Theme

Expect learning Benchmark Terminal
Outcomes
Objective

4

Save the life
of birds in
Bueng
Chawak

Using the
environment in
local places to
enhance
students’
listening
competence
and telling the
life of birds.

Environ
ment

มต. 1.1,1
1.1,3
1.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
4.2.4

- Listen to a
narration and
tell the life of
birds.

Language Content/
Function/
Vocabulary/
Structure
Function:
- Talking about the
life of birds
Vocabulary about:
- Parts of a bird
- The life of Nok
Ped Nam
Structure:
- so, because

Activity

Other Subject Evaluation
Groups
Relationship

- Thai
Pre- listening
- Match the
- Art
pictures with - Science
the words.
- Match the
words with
the meaning.
While-Listening
- Answer the
questions.
- Write True or
False.
Post- listening
- Discussion

- The work
from
worksheet
- Observation
- End of Unit
Tests
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ตารางที่ 3 (ตอ)
Unit

Name of Unit Theme

5

Suphan Buri
National
Museum

Expect learning Benchmark Terminal
Objective
Outcomes

Museum Using the
objects in
Suphan Buri
National
Museum to
enhance
students’
listening
competence
and identifying
ways to use the
objects.

Language
Content/
Function/
Vocabulary/
Structure
มต. 1.1.1 - Listen to a Function:
1.1..3 dialogue and - Telling the
1.1.4 identify ways ways to use the
2.2.1 to use the
objects.
2.2.2 objects.
Vocabulary about:
- Names of the
3.1.1
objects
4.2.4
- The ways to use
the objects.
Structure:
- Used for +
V ing

Activity

Other Subject Evaluation
Groups
Relationship

Pre- listening
- Match the pictures
with the words.
- Match the words
with the meaning.
While-Listening
- Put the pictures in
order.
- Check True or False.
- Fill in the blank
Post- listening
- Make picture book

- Social
studies
religions and
culture
- Thai
- Art

- The work
from
worksheet
- Observation
- End of Unit
Tests
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ตารางที่ 3 (ตอ)
Name of Unit Theme
Unit

6

Farmers in
Suphan Buri

Occupation

Expect
learning
Outcomes

Benchmar Terminal
k
Objective

Language Content/
Function/
Vocabulary/
Structure
Using the
มต. 1.1.1 - Listen to a Function:
information
1.1.3 conversation - Describing the
of Suphan
1.1.4 and classify occupations and
Buri
2.2.1 occupations work places
people’s
Vocabulary about:
2.2.2 of Suphan
occupations
3.1.1 Buri people - Names of the
occupations
to enhance
4..2.4
- The work places
students’
Structure:
listening
- all and every
competence
and
classifying
occupations
of Suphan
Buri people

Activity

Other Subject Evaluation
Groups
Relationship

Pre- listening
- Check the
pictures.
- Match the pictures
with the words.
While-Listening
- Number the
words.
- Match the pictures
with the sentences.
Post- listening
- Interview

- Social
studies
religions and
culture
- Thai
- Art

- The work
from
worksheet
- Observation
- End of Unit
Tests
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ตารางที่ 3 (ตอ)
Unit

Name of Unit Theme

Expect learning Benchmark Terminal
Objective
Outcomes

Activity

Other Subject
Groups
Relationship

Evaluation

7

Suphan Buri
Style cake

Using the
cooking process
of Salee to
enhance
students’
listening
competence,
understanding
instructions and
following
sequence of
events.

Pre- listening
- Match the
pictures with
the words.
- Put the pictures
in order.
While-Listening
- Put the pictures
in order.
- Check the
words.
Post- listening
- Demonstration

- Thai
- Art
- Vocational
Basic

- The work
from
worksheet
- Observation
- End of Unit
Tests

Food /
Dessert

มต. 1.1.1
1.1.3
1.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
4.2.4

Language
Content/
Function/
Vocabulary/
Structure
- Listen to a
Function:
narration, and - Giving
give
instruction
instructions and Vocabulary
about:
follow the
- Cooking
sequence of
instructions
events.
- Names of food
Structure:
- Giving
instruction
- Base form of
verb +
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ตารางที่ 3 (ตอ)
Unit

Name of Unit Theme

Expect learning
Outcomes

Benchmak Terminal
Objective

8

King
Naresuan the
Great

Using the
biography of
King Naresuan
the Great to
enhance
students’
listening
competence, put
events in a
chronological
order.

มต. 1.1,1
1.1,3
1.1.4
2.2.1
2.2.2
3.1.1
4.2.4

People

- Listen to a
narration and
put events in a
chronological
order.

Language Content/
Function/
Vocabulary/
Structure
Function:
- Talking about past
actions
Vocabulary about:
- Names of famous
person
- Actions
Structure:
- Sequencing the
events

Activity

Pre- listening
- Match the
pictures with
the words.
- Put the pictures
in order.
While-Listening
- Put the pictures
in order.
- Check the
words.
Post- listening
- Survey

Other
Subject
Groups
Relationship
-- Social
studies
religions and
culture
- Thai
- Art
- Vocational
Basic

Evaluation

The work
from
worksheet
- Observation
- End of Unit
Tests
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2.4 นําตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝกเสริมทักษะการฟงใหผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวย
ครู ผู มี ป ระสบการณ ใ นการสอนภาษาอั ง กฤษระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและอาจารย ช าวต า งประเทศ
จํานวนทั้งหมด 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองทางภาษาและความสอดคลองเหมาะสมของ
เนื้อหา
2.5 นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหความตรง
ดานเนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535 : 456) มี
วิธีการคํานวณดังนี้
∑R
IC
=
N

IC

∑R
N

คือ ( Index of Item – Objective Congruence ) คาดัชนี
ความสอดคลอง
คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็น
คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ

2.6 หลังจากไดกรอบเนื้อหาที่มีความตรงดานเนื้อหาแลว ผูวิจัยไดดําเนินการสราง
และพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงโดยดัดแปลงจากแนวคิด ของนักการศึกษาหลายทานคือ
อันเดอรวูด (Underwood 1989 ) ริชารดส (Richards 1987) แล เออร ( Ur 1984 ) รูปแบบของ
แบบฝกประกอบดวย
ขั้นกอนการฟง ( Pre – Listening ) เปนขั้นกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
และเปนการใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กําหนดใหนักเรียนฟง เปนการกระตุนใหผูเรียน
คุนเคยกับสิ่งที่จะเรียน ผูวิจัยใชกิจกรรมเราความสนใจโดยอาศัยรูปภาพ นําเสนอคําศัพทใหม คํา
ยาก สํานวนหรือการใชภาษาที่นักเรียนยังไมเคยเรียนมากอนตั้งคําถามนําเขาสูเรื่องที่กําหนดให
นักเรียนฟง ใหนักเรียนตอบคําถามงาย ๆ กอนการฟง
ขั้นการฟง ( While – Listening ) ใหนักเรียนฟงเรื่องที่กําหนดใหอยางนอย 2 ครั้ง
ขึ้นไปหลังจากไดรับขอมูลพื้นฐานมาบางแลว นักเรียนจะทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหการฟงนั้น
บรรลุผลตามจุดประสงค ซึ่งกิจกรรมแตกตางกันไปตามจุดประสงคการเรียนรูและลักษณะเนื้อหา
ที่กําหนดให เชน จับคูรูปภาพกับประโยค เติมคําในชองวาง เติมตารางใหสมบูรณ ตอบคําถาม
และเขียนตอบถูก / ผิด
ขั้นหลังการฟง ( Post - Listening ) เปนกิจกรรมขั้นสุดทายของการฝกทักษะการ
ฟง เปนกิจกรรมที่นักเรียนประยุกตความรูที่ไดจากการฟงไปใชในชีวิตประจําวันได กิจกรรมใน
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ขั้นนี้ไดแก การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย การวาดรูปและเขียนบรรยาย การพูดนําเสนอ
หนาชั้นการเขียนแผนภูมิรูปภาพ
2.7 เขีย นแบบฝก ตามที่กํา หนด แล ว นํา แบบฝ ก การฟ ง ภาษาอั ง กฤษเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญและอาจารยผูคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบและแกไขปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม
2.8 นําแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษไปใหอาจารยชาวตางประเทศตรวจเพื่อ
แกไขความถูกตองของภาษา
2.9 นําแบบฝ กเสริ มทัก ษะการฟง ภาษาอังกฤษที่ทําการปรับปรุ ง แก ไ ขแล ว ไป
บันทึกเทปโดยเจาของภาษาและครูผูสอนภาษาอังกฤษ และทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 ของชัยยงค พรหมวงศ และคณะ ( 2520 : 49 ) ตอไป
3. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษเปนแบบทดสอบ
จํานวน 40 ขอ ซึ่งใชเปนแบบทดสอบกอนแลหลังการฝกแบบฝกเสริมทักษะการฟง ผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปนี้ กําหนดเนื้อหาการสอบและเทคนิคการสอบใหสอดคลองกับ
จุดประสงค
3.1 กําหนดจุดประสงคการสอบ เนื้อหาการสอบ ใหสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษฟง พูดที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
3.2 สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of Test Specifications) โดยประมวล
เนื้อหาจากตารางโครงสรางเนื้อหาแบบฝกเสริมทักษะการฟงทั้ง 8 บท ( ดูภาคผนวก ง ) ตามกรอบ
เนื้อหาที่ไดจากการสํารวจหัวเรื่อง
3.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ 1 .ฉบับ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร
ความยากงายของคําศัพท โครงสรางทางไวยากรณ ทั้งนี้แบบทดสอบที่สรางขึ้นจะเปนขอสอบวัด
ความสามารถในการฟงตามประเภทของเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะหในการสรางแบบฝก โดย
จุดประสงคของแบบทดสอบมีความสัมพันธกับจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษฟง พูด
ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง คือ ฟงขอความแลวหาหัวเรื่องของขอความและบอก
รายละเอียด ฟงบทสนทนาหรือขอความแลวระบุสถานที่ตั้งได ฟงบทสนทนาแลวระบุวิธีใชสิ่งของ
นั้นได
3.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจแกไขหา
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของแบบทดสอบ
3.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปใหอาจารยชาวตางประเทศตรวจสอบความ
ถูกตองของภาษา
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3.6 นําแบบทดสอบที่ตรวจแกไขแลวไปใหเจาของภาษาอานเพื่อบันทึกเทป
3.7 นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
3 วัดไชนาวาส ซึ่งมีคุณสมบัติคลายกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวน 30 คน เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ
3.8 นํากระดาษคําตอบมาตรวจ โดยใหคะแนนขอที่ตอบถูก 1 คะแนนและขอที่
ตอบผิ ด หรื อไม ต อบให 0 คะแนน จากนั้น นํ า คะแนนมาวิ เ คราะห เ พื่ อ หาค า ความยากง า ยของ
แบบทดสอบและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ
3.9 คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายของแบบทดสอบระหวาง 0.20 - 0.80 และ
คาอํานาจจําแนกโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SIA และคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน และคัดเลือกขอสอบ 40 ขอ โดยขอสอบที่
คัดเลือกมามีคาความยากงายระหวาง 0.23 -0.67 คาอํานาจจําแนก 0.25 – 0.63 และขอสอบทัง้ ฉบับ
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.71
3.10 นําแบบทดสอบที่วิเคราะหและปรับปรุงแลวจํานวน 40 ขอ ไปใชกับกลุม
ตัวอยางในขั้นทดลองใชเครื่องมือ เพื่อนําผลที่ไดไปดําเนินการตอไป
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมและแบบฝกวามีความเหมาะสม
และนาสนใจเพียงใด เพื่อแกไขปรับปรุงแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาตามแนวคิดของลิเคอรท ( Likert ) โดยมีขั้นตอนในการ
พัฒนาดังนี้
4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของลิเคอรท จากหนังสือ
ของอุทุมพร ( ทองอุไร ) จามรมาน (2530) ภัทรา นิคมานนท (2535) ฮัทชิสันและวอเตอร
( Hutchinson and Waters 1999) นิวแนน ( Nunan 1995 ) และเบสท ( Best 1981 )
4.2 สรางขอความที่แสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกจํานวน 15 ขอ
( แสดงไวในภาคผนวก ฉ ) โดยสอบถามในดานเนื้อหา ดานรูปแบบ และดานกิจกรรม โดยใช
ระดับคะแนนเปนเครื่องบงชี้ระดับความคิดเห็น มีมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ คือ
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิง่
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นดวย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ไมแนใจ
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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4.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑการประเมินและรูปแบบของภาษา
4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจสอบแกไขแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททองที่ไมใชกลุมทดลองจํานวน 10
คนในขั้นทดลองกลุมยอย โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลังการฝกแบบฝกแตละบท จากนั้น
รวบรวมขอบกพรองและขอเสนอแนะของนักเรียนเพื่อทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม
4.5 นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบอัลฟา
( Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1974 : 161) คาความเชื่อมั่นมีคาเทากับ 0.94
4.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดหาคาความเชื่อมั่นและปรับปรุงแกไขแลว
ไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม โดยใหทําแบบสอบถามหลังการทําแบบฝก
แตละบททุกครั้ง รวม 8 ครั้ง เพื่อนําผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาแบบฝกในขั้นตอไป
ขั้นทดลองใชเครื่องมือ
1. ขั้นทดลองรายบุคคล ( one – to - one testing ) ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 คน เปนนักเรียนที่เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษฟง พูด ที่ไมใชกลุมตัวอยางและมีผลการเรียนระดับปานกลาง โดยทดสอบ
วัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษกอนการใชแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษ จากนั้นให
นักเรียนทดลองทําแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษในชวงเวลาหลังเลิกเรียนจนครบ 8 บท แลว
จึงทดสอบดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เพื่อนําผลคะแนนที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบทายบทในทุกบทเรียนและคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง
หลังใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงมาหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงตามเกณฑ
75/75 ซึ่งปรากฏวาไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน 8 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในขัน้
การทดลองรายบุคคลโดยทดลองกับนักเรียน 1 คน
นักเรียน
คนที่

1
คาเฉลี่ย
รอยละ
แตละ
บท

คะแนนทดสอบรายบท
รวม
1

2

3

4

5

6

7

8

10
6

10
8

10
7

10
9

10
5

10
7

10
10

10
9

80
61

รอยละ คะแนน
ของ
สอบ
คะแนน หลังเรียน
ทดสอบ
รายบท
ทุกบท
100
40
76. 25
33

รอยละ
ของ
คะแนน
ทดสอบ
หลัง
เรียน
100
82.50

60.00 80.00 70.00 90.00 50.00 70.00 100.00 90.00

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาในขัน้ ทดลองการใชแบบฝกทักษะการฟงซึ่งทดลอง
กับนักเรียนจํานวน 1 คน นักเรียนทําคะแนนทดสอบรายบททั้ง 8 บท ไดรวม 61 คะแน
จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.25 และทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง
หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงได 33 คะแนนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ
82.50 สรุปผลของประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงในขัน้ ทดลองรายบุคคลเทากับ
76.25/82.50 จากการทดลองรายบุคคลนักเรียนทําแบบทดสอบในบทที่ 2 และบทที่ 5 ไดคะแนน
ต่ํา ในขั้นทดลองกลุมยอยผูวิจัยจึงปรับปรุงเกี่ยวกับรูปภาพของคําศัพทในบทที่ 2 ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
และอธิบายคําศัพทใหนักเรียนฟงพรอมวาดภาพประกอบในบทที่ 5 เพื่อใหนกั เรียนเขาใจ
ความหมายมากยิ่งขึ้น
2. ขั้นทดลองกลุมยอย ( small group testing ) ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 10 คน เปนนักเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยางและมีผลการเรียนระดับปานกลาง โดยทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ
กอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ จากนั้นใหนักเรียนทดลองทําแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษในชวงเวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดจนครบ 8 บท แลวจึงทดสอบดวย
แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการฟ ง ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ นํ า ผลคะแนนที่ ไ ด จ ากการทํ า
แบบทดสอบทายบทในทุกบทเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงหลัง
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ใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงมาหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงตามเกณฑ 75/75
ซึ่งปรากฏวาไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน 8 บท และแบบทดสอบหลังเรียน
ในขั้นการทดลองรายบุคคลโดยทดลองกับนักเรียน 10 คน
นักเรียน
คนที่

คะแนนทดสอบรายบท
1

2

3

4

5

6

7

8
รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
คาเฉลี่ย
รอยละ
แตละ
บท

10
9
6
8
7
9
6
6
5
9
8
75

10
7
8
8
7
8
6
6
6
7
7
73

10
8
8
7
7
8
7
8
5
8
8
76

10
9
7
9
7
8
9
7
8
7
8
81

10
7
7
8
5
8
6
6
7
8
7
72

10
8
8
8
6
8
8
7
5
7
8
75

10
8
8
7
10
9
8
9
8
8
8
85

10
9
7
10
8
10
7
7
10
9
9
87

80
65
59
65
57
68
57
56
54
63
63
607

รอยละ
ของ
คะแนน
ทดสอบ
รายบท
ทุกบท
100
81.25
73.75
81.25
71.25
85.00
71.25
70.00
67.50
78.75
78.75
75.88

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน

40
32
30
37
30
32
21
28
30
30
30
304

รอยละ
ของ
คะแนน
ทดสอบ
หลัง
เรียน
100
80.00
75.00
92.50
75.00
85.00
80.00
52.50
70.00
75.00
75.00
76.00

75.00 73.00 76.00 81.00 72.00 75.00 85.00 87.00

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาในขั้นทดลองการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงซึ่งทดลอง
กับนักเรียนจํานวน 10 คน นักเรียนทําคะแนนทดสอบรายบททั้ง 8 บทไดรวม 607 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.88 และทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ฟงหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงได 304 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน คิดเปน
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รอยละ 76.00 สรุปผลของประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงในขั้นทดลองกลุมยอย
เทากับ 75.88/76.00
หลังจากไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกแลวผูวิจัยนําแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษที่
ผานการทดลองใชในขั้นทดลองรายบุคคลและในขั้นกลุมยอยที่ไดรับการแกไขปรับปรุงแลวไป
ทดลองกับ กลุม ตัว อยาง ซึ่ง เปน นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปที่ 2 จํา นวน 30 คน ที่เ รีย นวิช า
ภาษาอังกฤษฟง พูด ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ในขั้นการทดลองภาคสนาม
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองดวยการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรทองถิ่น มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. แบบแผนการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Pre – Experimental Research ) ในรูปแบบ
One – Group – Pretest – Posttest Design (บํารุง โตรัตน 2534 : 29 – 3 1) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
X
T2
T1
T1 หมายถึ ง การทดสอบกอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟ งภาษาอังกฤษโดย
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ
X หมายถึง การใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดย
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ
2. ขั้นตอนในการทดลองภาคสนามผูวจิ ัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง ดังนี้
2.1 ก อนการทดลองใช แบบฝ ก ให นั กเรี ยนกลุ มตั วอย างจํ านวน 30 คน ทํ าแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ใชเวลา 60 นาที
2.2
ใหนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทําแบบฝกหัดทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษที่เปนเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นทั้ง 8 บทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยในขั้นกอนการฟงจะ
เปนการเรียนรูคําศัพท ขั้นการฟงจะฟงบทสนทนาหรือบทอานประมาณ 2 ครั้งหรือตามที่นักเรียน
ตองการ สวนในขั้นหลังการฟงจะเปนการทํากิจกรรมเพื่อนําสิ่งที่เรียนไปใช เชน การพูดอภิปราย
การแสดงบทบาทสมมติ หรือการทํางานกลุม ใชเวลาทําแบบฝกทักษะการฟงในชั่วโมงชุมนุม
สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใชในการทดลอง 8 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
2.3 หลังจากนักเรียนทําแบบฝกหัดแตละบทเสร็จแลวใหนักเรียนทําแบบแสดง
ความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงทั้ง 8 บท โดยใหทําแบบแสดงความคิดเห็นทุกบท
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2.4 ขั้นทดสอบหลังการทําแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษ หลังจากที่นักเรียน
ไดรับการฝกและทําแบบฝกทักษะการฟงจนครบ 8 แบบฝกแลว และใหนักเรียนกลุมตัวอยาง
ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนการเรียน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. คํานวณคาสถิติพื้นฐานไดแกคะแนนเฉลี่ยและคะแนนรอยละในการหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นในแตละบทและวิเคราะหประสิทธิภาพ
ของแบบฝกเสริมทักษะฟงภาษาอังกฤษตามที่กําหนดไวคือ 75/75 ใชสูตร E1 /E2 ของชัยยงค พรมวงศ
และคณะ ( 2520 : 134 - 138)
(Χi / Ν )
สูตรที่ 1 E1 = ∑
× 100
เมื่อ

E1
Xi
A
N

สูตรที่ 2
เมื่อ

E2
Fi
B
N

Α

คือ ประสิทธิภาพของแบบฝก
คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบรายบททุกบทของ
ผูเรียนคนที่ i
คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบรายบททุกบทรวมกัน
คือ จํานวนผูเรียน
∑ (Fi / Ν )

E2 =

Β

× 100

คือ ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถในการฟงของ
ผูเรียน
คือ คะแนนผลสอบหลังเรียนของผูเรียนคนที่ i
คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
คือ จํานวนผูเ รียน

2. วิเคราะหขอมูลจากคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรทองถิ่นเปรียบเทียบความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใช
แบบฝกทักษะการฟงโดยใชสถิติ t - test แบบจับคู วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC
3. ผูวิจัยใชคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอคุณสมบัติของแบบฝกทักษะโดยแปล
ความหมายระดับความคิดเห็น ซึ่งปรับปรุงมาจากของเบสท ( Best 1981 : 182) ดังนี้

75
1.00

≤

x

< 1.50 หมายถึง

1.50

≤

x

< 2.50 หมายถึง

2.50

≤

x

< 3.50 หมายถึง

3.50

≤

x

< 4.50 หมายถึง

4.50

≤

x

≤ 5.00 หมายถึง

นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก
ทักษะโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําสุด
นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก
โดยเฉลี่ยอยูใ นระดับต่ํา
นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก
ทักษะโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก
ทักษะโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี
นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก
ทักษะโดยเฉลี่ยอยูในระดับดีที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการ
ฟงตามหลักสูตรทองถิ่นสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
จังหวัดสุพรรณบุรีตามเกณฑ 75/75 ( ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-137) จากการ
ทดลองกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟงภาษา
อังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงตามหลักสูตรทองถิ่น
ของนักเรียน
ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะทั้ง 8 บทเรียน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 คือ หาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
ผูวิจัยดําเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้
1. ใหกลุมตัวอยางทั้ง .30 คน ศึกษาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
ทองถิ่นและทําแบบทดสอบรายบททั้ง .8 บท แลวทําการบันทึกคะแนนที่ไดในแตละบท ..จากนัน้
ผูวิจัยจึงวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบรายบทแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่
6
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77
ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ย ( X ) คารอยละ (%) และลําดับของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
รายบทในแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษแตละบท
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อเรื่อง
Welcome to Suphan Buri
Don Chedi Monument
Wat Phai Rong Wua
Save the life of birds in Bueng Chawak
Suphan Buri National Museum
Farmers in Suphan Buri
Suphan Buri style cake
King Naresuan The Great

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
10
10
10
10

x

7.87
7.60
7.06
7.20
6.80
8.13
7.80
8.56

รอยละ ลําดับที่
78.67
3
76.00
5
70.67
7
72.00
6
68.00
8
81.33
2
78.00
4
85.67
1

จากตารางที่ 6 แสดงใหเ ห็น วา กลุม ตัว อยา งสามารถทํา คะแนนเฉลี่ย รอ ยละของ
แบบทดสอบรายบทในแบบฝกเสริมทักษะการฟงไดสูงสุดในบทที่ 8 King Naresuan The Great
สามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดรอยละ 85.67 และอันดับรองลงมาคือบทที่ 6 Farmers in Suphan Buri
สามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดรอยละ 81.33 และกลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยรอยละไดต่ําสุดในบทที่
5 Suphan Buri National Museum สามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดรอยละ 68.00
2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟง โดยการหาคารอยละของ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกเสริมทักษะการฟงทั้ง 8 บท และหาคารอยละของ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงหลังศึกษาบทเรียนการฟงของกลุมตัวอยางทั้ง
30 คน ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกเสริมทักษะการฟงทั้ง
8 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง
หลังใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงของกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน
คะแนนแบบทดสอบรายบท
นักเรียน
คนที่

รวม
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2

3

รอยละ
ของคะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน

5

6

7

8

10 10 10 10 10

10

10

10

80

100

40

100

8 8
6 6
9 8
9 9
5 9
7 7
7 5
9 8
8 8
10 7
9 8
7 7
8 8
8 8
10 9
9 10
7 7
7 5
9 5

8
7
8
9
7
9
9
8
8
7
8
8
9
6
9
8
8
8
8

8
8
8
8
6
7
8
8
6
8
8
8
9
8
8
9
7
8
9

9
5
8
10
9
8
9
10
9
9
10
6
9
8
10
10
8
10
8

60
53
60
69
56
51
60
63
61
68
67
58
63
60
69
70
56
60
60

75.00
66.25
75.00
86.25
70.00
63.75
75.00
78.75
76.25
85.00
83.75
72.50
78.75
75.00
86.25
87.50
70.00
75.00
75.00

32
29
35
36
30
18
31
30
28
36
36
29
31
31
31
39
33
29
29

80.00
72.50
87.50
90.00
75.00
45.00
77.50
75.00
70.00
90.00
90.00
72.50
77.50
77.50
77.50
97.50
82.50
72.50
72.50

8
8
7
9
5
4
7
7
8
8
8
8
7
7
7
9
6
8
7

4

รอยละ คะแนน
ของ
สอบ
คะแนน
หลัง
ทดสอบ เรียน
รายบท
ทุกบท

6
6
7
8
8
8
7
6
7
9
8
6
7
8
8
8
6
7
7

5
7
5
7
7
1
8
7
7
10
8
8
6
7
8
7
7
7
7
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ตารางที่ 7 (ตอ)
คะแนนแบบทดสอบรายบท
นักเรียน
คนที่
1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รวม

รอยละ
ของ
คะแนน
ทดสอบ
รายบท
ทุกบท

รอยละ
คะแนน
สอบ ของคะแนน
ทดสอบ
หลัง
หลังเรียน
เรียน

2

3

4

5

6

7

8

10 10

10

10 10

10

10

10

80

100

40

100

7
9

7
9

8
7

4
9

7
8

9
9

9
8

9
10

60
69

75.00
86.25

30
33

75.00
82.50

9
9
8
7
7
8
4
10
6

9
9
8
7
6
8
7
8
8

7
8
6
7
7
6
5
8
5

6
6
9
8
7
6
8
8
8

8
6
7
8
6
7
4
7
7

10
7
9
8
8
9
8
8
7

66
62
62
64
57
59
47
66
55
1831
2400

82.50
77.50
77.50
80.00
71.25
73.75
58.75
82.50
68.75
76.29
-

30
34
32
30
32
31
26
39
27
937
1200

75.00
85.00
80.00
75.00
80.00
77.50
65.00
97.50
67.50
78.08
-

8
9
8
9
8
7
9 10
7
9
8
7
5
6
7 10
8
6
รวม
คะแนนเต็ม

จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนน
รวม 1831 คะแนนจากคะแนนเต็ ม 2400 คะแนน คิ ด เป น ร อ ยละ 76.29 และทํ า คะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 937 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1200 คะแนน คิดเปนรอยละ
78.08 ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษในขั้นทดลองภาคสนามมีคา
เทากับ 76.29/78. 08 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 75/75 และแสดงวาแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพดี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
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ตอนที่ 2 เปรียบเทียบ ความสามารถในการฟงของกลุม ตัวอยางกอนและหลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการฟง
ผูวิจัยไดใหกลุม ตัวอยางทั้ง 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถการฟงกอนและหลัง
การทดลอง ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกันและมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน จากนั้นจึงหาผลตางของ
คะแนน (D) จากการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟง และนําคะแนนที่ได
จากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความเขาใจในการฟงของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะห
แสดงดังตารางที่ 8 และ 9 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 คะแนนความสามารถการฟงของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง และผลตาง (D)
ของคะแนนในการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง
นร.
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คะแนนเต็ม 40
นร.
ผลตาง (D)
คนที่
กอนเรียน หลังเรียน
10
32
22
16
12
29
17
17
22
35
13
18
18
36
18
19
10
30
20
20
17
18
1
21
13
31
18
22
19
30
11
23
18
28
10
24
27
36
9
25
15
36
21
26
11
29
18
27
19
31
12
28
12
31
19
29
20
31
11
30

คะแนนเต็ม 40
ผลตาง(D)
กอนเรียน หลังเรียน
21
39
18
19
33
14
17
29
12
14
29
15
9
30
21
18
33
15
17
30
13
22
34
12
20
32
12
11
30
19
15
32
17
20
31
11
14
26
12
22
39
17
12
27
15
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จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาคะแนนความสามารถในการฟงของกลุมตัวอยางทุกคน
สูงขึ้นหลังจากใหทําแบบฝกเสริมทักษะการฟงทั้ง 8 บทที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
คาผลตางของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังการใชบทเรียนแบบฝกเสริมทักษะการฟงสูงสุด
มีคาเทากับ 22 และต่ําที่สุดมีคาเทากับ 1
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย
( D ) และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง
การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม

X

S .D.

40

16.47

4.45

40

31.23

D

t

Sig

14.77

18.03*

0.000

4.06

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถการฟงของกลุมตัวอยาง
หลังจากการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงเทากับ 31.23 คะแนน ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงที่มีคาเทากับ 16.47 คะแนน และคะแนน
ผลตางเฉลี่ยระหวางหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงและกอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการ
ฟงเทากับ 14.77 คะแนน ดังนั้นแสดงวา ความสามารถในการฟงของกลุมตัวอยางหลังจากการใช
แบบฝกเสริมทักษะการฟงทั้ง 8 บทเรียนสูงกวากอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ( Sig = 0.000 < 0.05 ) ซึ่งเปนตามสมมติฐานขอที่ 2
ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตรทองถิ่น
ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 30 คนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นใน ดานรูปแบบ เนื้อหาและกิจกรรมจํานวน 15 ขอ
หลังจากทําการศึกษาแบบฝกเสริมทักษะการฟงทุกครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง จากนั้นนําคาระดับที่
ไดมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตาม
เกณฑที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นทั้ง 8 บทเรียน
ขอความ
ดานรูปแบบ
1. เสียงของผูพูดในบทเรียนนี้ชัดเจนและสามารถฟง
เขาใจไดงาย
2. เสียงของผูพูดมีความเร็วอยูในระดับที่เหมาะสม

คาสถิติ

X

S .D.
X

S .D.

3. สื่อการฟงบทนี้มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสม

X

S .D.

4. การที่ผูพูดเปนเจาของภาษาทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
มากยิ่งขึ้น
5. การนําเสนอกิจกรรมในแตละขั้นตอนเปนลําดับชัดเจน
และเขาใจงาย
คาระดับเฉลี่ยรวมดานรูปแบบ

X

S .D.
X

S .D.
X

S .D.

1

2

3

3.93
0.74
3.87
0.73
3.87
0.50
4.03
0.80
3.87
0.73
3.91
0.46

4.00
0.52
3.87
0.57
3.80
0.61
4.13
0.77
3.70
0.70
3.90
0.41

4.03
0.61
3.97
0.55
3.80
0.71
3.90
0.71
3.87
0.81
3.91
0.51

บทที่
4
5
4.00
0.58
3.77
0.56
4.00
0.69
3.80
0.71
3.80
0.80
3.87
0.46

4.07
0.52
3.90
0.60
3.87
0.57
4.33
0.62
3.93
0.64
4.00
0.43

6

7

8

4.07
0.52
4.00
0.45
3.97
0.66
3.87
0.73
3.93
0.52
3.96
0.43

4.07
0.45
4.03
0.49
4.03
0.55
4.10
0.80
3.97
0.55
4.04
0.43

4.13
0.57
4.00
0.52
4.07
0.45
4.10
0.71
4.13
0.57
4.08
0.35

รวม

อันดับเฉลี่ย

4.04
0.56
3.93
0.56
3.93
0.60
4.02
0.74
3.90
0.67
3.96
0.44

1
3
3
2

4
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ตารางที่ 10 (ตอ)
ขอความ
ดานเนื้อหา
6. ใชภาษาไดเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของนักเรียน

คาสถิติ

X

S .D.

7. เนื้อหาของบทฟงนี้นาสนใจเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียน
8. เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลาที่ใชในการเรียน

X

S .D.
X

S .D.

9. เนื้อหาของบทฟงเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นของนักเรียน

X

S .D.

10..เนื้อหาของบทฟงที่นํามาเรียนสงเสริมใหนักเรียนนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
คาระดับเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา

X

S .D.
X

S .D.

1

2

3

บทที่
4

4.07
0.64
3.77
0.77
4.00
0.78
4.37
0.66
4.07
0.82
4.05
0.44

4.00
0.64
3.87
0.68
3.47
0.77
4.13
0.62
3.90
0.71
3.87
0.45

4.07
0.69
4.03
0.71
3.77
0.72
3.90
0.66
3.83
0.69
3.83
0.64

4.00
0.52
3.90
0.60
3.47
0.62
4.00
0.52
3.87
0.73
3.84
0.36

รวม
5

6

7

8

3.90
0.54
3.97
0.71
3.87
0.77
4.13
0.57
3.93
0.69
3.96
0.50

4.20
0.55
3.80
0.61
3.77
0.62
4.13
0.57
3.93
0.74
4.00
0.35

4.13
0.57
4.10
0.54
3.77
0.72
4.00
0.64
4.03
0.55
4.00
0.38

4.07
0.58
3.97
0.49
3.70
0.75
4.13
0.68
4.07
0.64
3.90
0.35

4.05
0.59
3.93
0.64
3.73
0.73
4.10
0.62
3.95
0.69
3.95
0.43

อันดับเฉลี่ย
2
4
5
1
3
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ตารางที่ 10 (ตอ)
ขอความ
ดานกิจกรรม
11. มีการจัดกิจกรรมเปนขั้นตอนตามหลักการสอนทักษะการ
ฟง คือ ขั้นกอนการฟง ขั้นขณะฟง และขั้นหลังการฟง
12. กิจกรรมกอนการฟงชวยใหนักเรียนมีความรูอยางชัดเจน
ในเรื่องคําศัพทและสํานวนภาษา กอนที่จะเขาสูบทเรียน
13. กิจกรรมขณะฟงมีความหลากหลาย นาสนใจ และทําให
นักเรียนไดใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
14. กิจกรรมหลังการฟงมีความหลากหลายและชวยใหนักเรียน
นําไปใชในชีวิตประจําวันได
15. กิจกรรมในแบบฝกทั้งหมดชวยใหความสามารถดานการ
ฟงของนักเรียนพัฒนาขึ้น
คาระดับเฉลี่ยรวมดานกิจกรรม
คาระดับเฉลี่ยรวม

คาสถิติ

บทที่
4
5

รวม

อันดับเฉลี่ย

4.13
0.68
4.03
0.71
4.03
0.66
4.23
0.67
4.17
0.74
4.12

4.02
0.64
3.94
0.68
3.99
0.6
3.97
0.69
4.11
0.70
4.00

2

0.48

0.52 0.47 0.56 0.35 0.41 0.39 0.43

0.46

X

4.00

3.92 3.89 3.85 4.01 4.00 4.02 4.06

3.97

S .D.

0.42

0.42 0.43 0.40 0.38 0.35 0.35 0.33

0.39

1

2

3

X

4.07
0.82
3.90
0.71
3.87
0.68
4.13
0.68
4.23
0.81
4.04

3.93
0.58
3.90
0.80
4.10
0.71
4.03
0.76
4.03
0.66
4.00

3.83
0.64
3.87
0.68
3.80
0.66
3.80
0.66
3.90
0.71
3.84

S .D.

X

S .D.
X

S .D.
X

S .D.
X

S .D.
X

S .D.

3.87
0.62
3.73
0.74
3.90
0.60
3.70
0.75
4.00
0.87
3.84

4.10
0.60
3.97
0.61
4.13
0.50
4.07
0.64
4.20
0.55
4.09

6

7

8

4.10
0.60
4.10
0.54
4.07
0.58
3.90
0.66
4.27
0.58
4.08

4.13
0.50
4.03
0.61
4.03
0.61
3.90
0.66
4.10
0.66
4.04

5
3
4
1
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จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการ
ฟงทั้ง 8 บทเรียนโดยไดคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดี ( x = 3.97, S .D. = 0.39) จึงสรุปไดวานักเรียนมี
ความคิดเห็ นตอแบบฝ กเสริมทั กษะการฟงภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยูในระดับดีทุ กบทเรี ยน เมื่ อ
เปรียบเทียบคุณสมบัติทั้ง 3 ดานของแบบฝกเสริมทักษะการฟงทั้ง 3 ดานพบวา คุณสมบัติดาน
กิจกรรมในการเรียนของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษมีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูงกวาดานอื่น ๆ ( x = 4.00, S .D. = 0.46) รองลงมาไดแก ดานรูปแบบ ( x = 3.96, S .D.
= 0.44) และดานเนื้อหา ( x = 3.95, S .D. = 0.43) ตามลําดับ
1. ดานกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการฟง
อยูในระดับดี ( x = 4.00, S .D. = 0.46) ในการประเมินความคิดเห็นในแตละขอพบวามีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 15 กิจกรรมในแบบฝกทั้งหมดชวยให
เปนขั้นตอนตามหลักการสอนทักษะการฟง คือ ขั้นกอนการฟง ขั้นขณะฟง และขั้นหลังการฟง
( x = 4.02 , S .D. . = 0.64) ขอที่ 13 กิจกรรมขณะฟงมีความหลากหลายนาสนใจและทําใหนักเรียนได
ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ( x = 3.99, S .D. = 0.63) ขอที่ 14 กิจกรรมหลังการฟงมีความหลากหลาย
และชวยใหนักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันได ( x = 3.97, S .D. = 0.69) และขอที่ 12 กิจกรรม
กอนการฟงชวยใหนักเรียนมีความรูอยางชัดเจนในเรื่องคําศัพทและสํานวนภาษากอนที่จะเขาสู
บทเรียน ( x = 3.94, S .D. = 0.68)
2. ดานรูปแบบ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ในระดับดี ( x = 3.96, S .D. = 0.44) ในแตละขอพบวามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับ
จากมากไปนอ ยดัง นี้ ขอ ที่ 1 เสีย งของผูพูด ในบทเรีย นนี้ชัด เจนและสามารถฟง เขา ใจไดงา ย
( x = 4.04, S .D. = 0.56) ขอที่ 4 การที่ผูพูดเปนเจาของภาษาทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
มากยิ่งขึ้น ( x = 4.02, S .D. = 0.74) ขอที่ 2 เสียงของผูพูดมีความเร็วอยูในระดับที่เหมาะสม
และขอ ที่ 3 สื่อ การฟง บทนี้มีค วามยาวของเนื้อ หาเหมาะสม มีคา ระดับ เฉลี่ย เทา กัน คือ 3.93
( x =3.93, S .D. = 0.60) และ ( x = 3.93, S .D. = 0.56) ขอที่ 5 การนําเสนอกิจกรรมในแตละขั้นตอน
เปนลําดับชัดเจนและเขาใจงาย ( x = 3.90, S .D. = 0.67)
3. ดานเนื้อหา พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการฟงอยู
ในระดับดี ( x = 3.95, S .D. = 0.43) ในแตละขอพบวามีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับ
จากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 9 เนื้อหาของบทฟงเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นของนักเรียน ( x = 4.10,
S .D. = 0.62) ขอ 6 ใชภาษาไดเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน ( x = 4.05, S .D. = 0.59) ขอที่
10 เนื้อหาของบทฟงที่นํามาเรียนสงเสริมใหนักเรียนนําไปสื่อสารในชีวิตประจําวันได ( x = 3.93 ,
S .D. = 0.64) และขอที่ 8 เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลาที่ใชในการเรียน ( x = 3.73 , S .D. = 0.83)
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สําหรับบทเรียนที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกไดแก บทที่ 8 King Naresuan the
Great ( x = 4.06 , S .D. = 0.33) สวนบทเรียนที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําที่สุดไดแก บทที่ 4 Save the
life of birds in Bueng Chawak ( x = 3. 85 , S .D. = 0.40)
จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ แบบฝ ก เสริ ม ทั ก ษะการฟ ง
ภาษาอังกฤษทั้ง 8 บทเรียนสรุปไดวา ความคิดเห็นของนักเรียนมีคาระดับเฉลี่ยอยูระหวาง 3.73 4.11 ดังนั้นจึงแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยภาพ
รวมอยูในระดับดีซึ่งเปนไปสมมติฐานขอที่ 3
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน
การวิจยั เชิงการทดลองกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ฟง พูด ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการ
สุมอยางงายดวยวิธีการจับสลากหองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
1. แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นสําหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 จํานวน 8 บทเรียน ที่สรางขึ้นโดยยึดกรอบเนื้อหาจากการสอบถามความตองการของผูเรียน
และจากการประเมิ น โครงสร า งเนื้ อ หาของผู เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง มี ค วามยากง า ยพอเหมาะกั บ ระดั บ
การศึกษาของผูเรียนการสรางแบบฝกยึดแนวคิดตามหลักทฤษฎีการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร
( Communicative approach ) โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษฟงพูด ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ซึ่งไดผานการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ
2. แบบทดสอบวัด ความสามารถในการฟง สํา หรับ นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปที่ 2
จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใชเวลาใน
การทดสอบ 1 ชั่ว โมง แบบทดสอบแตล ะขอ มีคา อํา นาจจํา แนกตั้ง แต 0.25 - 0.63 และมีคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0. 71
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงตามหลักสูตร
ทองถิ่นในดานรูปแบบ เนื้อหา และกิจกรรมจํานวน 15 ขอ ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับความคิดเห็น คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.94
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การดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2548 ใชเวลาในการเรียนการสอนเปนเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง เริ่มดําเนินการทดลองดวย
การทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษกอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น โดยใหกลุมตัวอยางทดลองใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง
ที่ผูวิจัย สรางขึ้นและหาคุณภาพแลว จากนั้นใหกลุมตัวอยางไดทําแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นทั้งหมดจํานวน 8 บทเรียน เมื่อนักเรียนทําแบบฝกการฟงแตละ
บทจบแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝก
เสริมทักษะการฟงเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงใหมีประสิทธิภาพตอไป
และเมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนจนครบทั้ง 8 บทแลว จึงทดสอบวัดความสามารถในการฟงหลังเรียน
ของกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นจึงนําคะแนน
ที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนทั้ง 8 บท และคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟงกอนและหลังเรียนมาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
กลาวคือ หาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นโดยใช
เกณฑ 75/75 เปรียบเทียบความสามารถในการฟงของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงโดยใชสถิติ t-test แบบจับคู และวิเ คราะหค วามคิด เห็น ของกลุมตัว อยา งที่มีตอ
แบบฝกเสริมทักษะการฟงโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D.) แลวนําไป
แปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้
1. แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นที่สรางขึน้ มีประสิทธิภาพ
เทากับ 76.29/78.08 ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 จึงแสดงวาแบบฝกเสริมทักษะการฟงมี
ประสิทธิภาพดีและเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
2. ความสามารถในการฟงของนักเรียนหลังจากใชแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษา
อังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นสูงกวาความสามารถในการฟงของนักเรียนกอนการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 2
3. ผลจากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นสามารถสรุปไดวา นักเรียนมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยูระหวาง
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3.73 – 4.11 โดยมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยูในระดับดี ( x = 3.97, S .D. = 0.39 )
ดังนั้นแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น
โดยภาพรวมอยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 และจากการศึกษาระดับความ
คิด เห็น ของนัก เรีย นตอ แบบฝก เสริม ทัก ษะการฟง ภาษาอัง กฤษในดา นรูป แบบ เนื้อ หาและ
กิจกรรม สรุปไดดังตอไปนี้
ดานที่มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดคือดานกิจกรรม ( x = 4.00, S .D. = 0.46 )
รองลงมาไดแก ดานรูปแบบ ( x = 3.96 , S .D. = 0.44 ) และดานเนื้อหา ( x = 3.95, S .D. . =
0.43 ) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณารายบทพบวาบทที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บทที่ 8 King Naresuan
the Great ( x = 4.06 , S .D. = 0.33 ) สวนบทเรียนที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําที่สุดไดแก บทที่ 4 Save
the life of birds in Bueng Chawak ( x = 3. 85 , S .D. = 0.40 ) และเมื่อพิจารณารายขอจากแบบฝก
ทั้ง 8 บท โดยภาพรวมพบวาขอที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที่15 กิจกรรมในแบบฝกทั้งหมดชวยให
ความสามารถดานการฟงของนักเรียนพัฒนาขึ้น ( x = 4.11, S .D. . = 0.70 ) สวนขอที่ไดคาเฉลี่ย
ต่ําสุดในรายขอไดแก ขอที่ 8 เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลาที่ใชในการเรียน ( x = 3.73,
S .D. = 0.83 )
3.1 ดานรูปแบบ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงในระดับดี ( x = 3.96, S .D. = 0.44 ) ในแตละขอพบวามีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับ
จากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 1 เสียงของผูพูดในบทเรียนนีช้ ัดเจนและสามารถฟงเขาใจไดงาย ( x =
4.04, S .D. = 0.56 ) ขอที่ 4 การที่ผูพูดเปนเจาของภาษาทําใหนกั เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
( x = 4.02, S .D. = 0.74 ) ขอที่ 2 เสียงของผูพูดมีความเร็วอยูในระดับที่เหมาะสม และขอที่ 3
สื่อการฟงบทนี้มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสม มีคาระดับเฉลี่ยเทากันคือ 3.93 ( x = 3.93, S .D. =
0.60) และ ( x = 3.93, S .D. . = 0.56) ขอที่ 5 การนําเสนอกิจกรรมในแตละขั้นตอนเปนลําดับชัดเจน
และเขาใจงาย ( x = 3.90, S .D. = 0.67 )
3.2 ดานเนื้อหา พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการฟง
อยูในระดับดี ( x = 3.95, S .D. = 0.43 ) ในแตละขอพบวามีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับ
จากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 9 เนื้อหาของบทฟงเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นของนักเรียน( x = 4.10,
S .D. = 0.62 ) ขอที่ 6 ใชภาษาไดเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน ( x = 4.05, S .D. = 0.59 )
ขอที่ 10 เนื้อหาของบทฟงที่นํามาเรียนสงเสริมใหนักเรียนนําไปสื่อสารในชีวิตประจําวันได ( x =
3.95, S .D. = 0.69 ) ขอที่ 7 เนื้อหาของบทฟงนีน้ าสนใจเหมาะสมและสอดคลองกับวามตองการ
ของนักเรียน ( x 3.93, S .D. = 0.64 ) และ ขอที่ 8 เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลาที่ใช
ในการเรียน ( x = 3.73, S .D. = 0.83 )
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3.3 ดานกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงอยูในระดับดี ( x = 4.00 , S.D. = 0.46) ในการประเมินความคิดเห็นในแตละขอพบวามีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 15 กิจกรรมในแบบฝกทั้งหมดชวยให
ความสามารถดานการฟงของนักเรียนพัฒนาขึ้น ( x = 4.11 , S.D. = 0.70) ขอที่ 11 มีการจัดกิจกรรม
เปนขั้นตอนตามหลักการสอนทักษะการฟง คือ ขั้นกอนการฟง ขั้นขณะฟง และขั้นหลังการฟง
( x = 4.02 , S.D. = 0.64 ) ขอที่ 13 กิจกรรมขณะฟงมีความหลากหลายนาสนใจ และทําใหนักเรียนได
ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ( x = 3.99 , S.D. = 0.63 ) ขอ14 กิจกรรมหลังการฟงมีความหลากหลาและ
ชวยใหนักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันได ( x = 3.97 , S.D. = 0.69 ) และขอที่ 12 กิจกรรมกอน
การฟงชวยใหนักเรียนมีความรูอยางชัดเจนในเรื่องคําศัพท และสํานวนภาษากอนที่จะเขาสูบทเรียน
( x = 3.94, S.D. = 0.68)
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนํามาอภิปรายผลไดดงั ตอไปนี้
1. จากผลการวิจัยขอที่ 1 ที่พบวาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
ทองถิ่นที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 76.29/78.08 และถือวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่
กําหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1.1 แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษนี้สรางขึ้น ตามกรอบในการพัฒนาสื่อ
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศของทอมลินสัน Tomlinson ( 1998 : 97 ) และ
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 36-38 ) กลาวคือในการสรางสื่อจะตองมีการวิเคราะหคุณสมบัติของ
ผูเรียน ความตองการของผูเรียน เนื้อหาสาระ หนาที่ทางภาษา ไวยากรณ คําตาง ๆ ที่จะใชในสื่อ
รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดทําการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะโดยมีการวิเคราะห
ความตองการ ( Need Analysis) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง พูด
ดังนั้นจึงสรุปไดวาแบบฝกเสริมทักษะการฟงนี้สรางขึ้นตรงกับความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน จึงทําใหนักเรียนสนใจเรียนและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนอยางกระตือรือรน ความสามารถ
ทางการฟงของนักเรียนจึงสูงขึ้น เพราะนักเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจและตองการ ซึ่งสอดคลอง
กับแนวความคิดของริชารดส ( Richards 2001: 51-80) นูแนน ( Nunan 1995 : 131-132 )และทอมลินสัน
( Tomlinson 1998: 97 ) ที่กลาวถึงการสรางหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและภาระงาน ตองมีการ
วิเคราะหความตองการของผูเรียนกอนเพื่อที่จะไดสรางหลักสูตร สื่อการสอนและภาระงานไดสอดคลอง
และเหมาะสมกับผูเรียน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของศิริรักษ ทัฬหะกุลธร ( 2544 : 60 ) ที่ได
พัฒนาสื่อเสริมทักษะการฟงดวยตนเองเกี่ยวกับเรื่องในทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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โดยวิเคราะหความตองการหัวเรื่องเกี่ยวกับทองถิ่นของครูและนักเรียน ผลการวิจัยพบวาสื่อเสริม
ทักษะการฟงที่สรางขั้นทําใหความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของมานพ พุมจิตร ( 2544 : บทคัดยอ ) และประสิทธิ์ สรรสม ( 2544 : บทคัดยอ ) ที่
นักเรียนมีความสามารถดานการฟงสูงขึ้นหลังจากการใชสื่อที่ผูวิจัยสรางขึ้น
1.2 แบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นทั้ง 8 บทเรียนนี้
สรางขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่สําคัญและเรื่องตาง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนเรื่องที่
ใกลตัวนักเรียนที่ผูเรียนมีความรูความเขาใจเดิมอยูแลว จึงทําใหผูฟงเขาใจเรื่องไดดียิ่งขึ้นสามารถ
ทําแบบฝกหัดไดถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของสโนวและเพอรกิน (Snow and Perkins
1979 : 51-63 ) ซามูเอลส ( Samuels 1987: 297) และรอสท (Rost 1994 : 62 ) ที่มีความเห็นวา
ความรูเดิมของผูฟงจะชวยอธิบายความหมายที่อยูในขอความนั้น ผูฟงจะเขาใจสิ่งที่ผูพูดตองการพูด
จริง ๆ มากยิ่งขึ้น และจากงานวิจัยของกรรณิกา เครือทนุ ( 2541 : บทคัดยอ ) ที่ทําการวิจัยเพื่อศึกษา
ความสัมพัน ธร ะหวางพื้นความรูเ ดิมเกี่ย วกับ เนื้อหาและความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ
ผลปรากกฎวาพื้นความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหามีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการฟง
1.3 การที่ประสิทธิภาพตัวหลังสูงกวาประสิทธิภาพตัวแรก อาจเนื่องมาจากแบบฝก
เสริมทักษะการฟงนี้สรางขึ้นตามแนวกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของอันเดอรวูด
( Underwood 1989 : 113 ) และ ริชารด ( Richard 1987 : 240-205) ที่มีการแบงกิจกรรมการฟงไวเปน
3 ขั้นตอน คือกิจกรรมขั้นกอนการฟงมีการใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงดวยรูปภาพ การใหความหมาย
คําศัพทหรือขอความที่พบในเรื่อง ซึ่งกิจกรรมนี้จะชวยวางรากฐานทางสาระของเรื่องและสาระ
ของภาษาที่ผูเรียนจะไดฟง กิจกรรมขั้นขณะฟงมีการทํากิจกรรมที่หลากหลาย เชน การจัดลําดับ
รูปภาพ การตอบคําถาม การจับคูรูปภาพกับสิ่งที่ฟง และกิจกรรมขั้นหลังการฟงก็มีลักษณะกิจกรรม
เพื่อการสื่อสารที่เนนใหผูเรียนไดปฏิสัมพันธ เชน การแสดงบทบาทสมมติ การสัมภาษณ การอภิปราย
และถายโอนความรูจากสิ่งที่เรียนไปสูสภาพการใชภาษาจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของเออร
( Ur 1984 : 33 - 164 )และ ริกสัน ( Rixon 1986 : 63 - 73 ) ที่กลาววาจุดประสงคที่สําคัญสําหรับ
การสอนในขั้นนี้คือการขยายตอ คือการขยายตอภาษาหรือเนื้อหาที่ใชในการฟงและบางครั้งอาจ
ขยายเนื้อหาสูเนื้อความอื่น คือการถายโอนภาษาที่ฝกใชในการเรียนไปใชในสภาพจริง
2. ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากใชแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นสูงกวาความสามารถในการฟงกอนการใชแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้อาจเนือ่ งมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
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2.1 นักเรียนมีโอกาสฝกฟงหลายครั้ง จะทําใหเกิดความคุนเคยกับรูปแบบและเนื้อหา
ของแบบฝกทักษะการฟง จึงทําใหผูเรียนมีความสามารถในการฟงสูงขึ้นกวาความสามารถในการฟง
กอนไดรับการฝก ซึ่งสอดคลองกับความคิดของฟอเลย ( Foley 1985 : iv ) ที่กลาววาการฟง
เพื่อความเขาใจควรใหมีการฟงเทปซ้ําหลาย ๆ ครั้งตามแตนักเรียนในชั้นตองการเพื่อที่วานักเรียนที่
ยังไมเขาใจเรื่องดีจะไดเขาใจ
2.2 แบบฝกเสริมทักษะการฟงนี้สรางและพัฒนาขึ้นจากเอกสารจริง (authentic
materials) เชน เอกสารเกี่ยวกับทองถิ่น แผนพับของสถานที่ตาง ๆ วารสารและสิ่งพิมพเกี่ยวกับ
จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนจึงไดฝกใชภาษาใกลเคียงกับสถานการณจริง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของนูแนน (Nunan 1995 : 131-132 ) และ โรบินสัน (Robinson 1991 : 94) ซึ่งสนับสนุนใหใช
ขอมูลภาษาที่เปนเอกสารจริงในบริบทของการเรียนรูที่สมจริง เชนเดียวกับแนวคิดของนักการศึกษา
อีกหลายทานอาทิ วิลเลี่ยมส ( Williams. 1993 : 25 ) ซึ่งมีความเห็นพองกันวา เอกสารจริงมีเนื้อหา
ที่เปนธรรมชาติและชวยสรางประสบการณจริงทางดานวัฒนธรรมแกผูเรียน เชนเดียวกับไฮนส
(Haines 1995 : 62 ) ที่พบวาเอกสารจริงมีคุณประโยชนหลายประการ ที่สําคัญคือสรางแรงจูงใจใน
การเรียน สงเสริมทักษะการอานและการฟงและมีประโยชนตอการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของดาว แสงบุญ (2543: บทคัดยอ) ที่พบวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช
เอกสารจริงสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2.3 การที่นักเรียนไดฝกฟงจากแบบฝกเสริมทักษะการฟงที่ใชเทปที่บันทึกโดย
เจาของภาษาที่มีการอานอยางชัดเจนเปนธรรมชาติ ในบริบทที่นักเรียนคุนเคย ทําใหนักเรียนรูสึก
เขา ใจและเกิ ด ความกระตือ รือร น สนใจในการเรี ย น ทํ า แบบฝก อยา งตั้ ง ใจ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ความเห็นของเออร ( Ur 1984 : 30 ) ที่กลาวถึงความสําคัญของสื่อที่มีสวนชวยในการเรียนรูวาสื่อ
จะเปนที่ดึงความตั้งใจใหผูเรียนสนใจเรื่องที่กําลังเรียน
3. การประเมิน ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มีต อ แบบฝก เสริ มทั ก ษะการฟ งทั้ ง 8
บทเรียนพบวา
3.1 ดานรูปแบบ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงในระดับดี ( x = 3.96 , S .D. = 0.44 ) ในแตละขอพบวามีร ะดับความคิด เห็นเฉลี่ย เรีย ง
ตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 1 เสียงของผูพูดในบทเรียนนี้ชัดเจนและสามารถฟงเขาใจไดงาย
( x = 4.04, S .D. = 0.56 ) ขอที่ 4 การที่ผูพูดเปนเจาของภาษาทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
มากยิ่งขึ้น ( x = 4.02 , S .D. = 0.74 ) ขอที่ 2 เสียงของผูพูดมีความเร็วอยูในระดับที่เหมาะสม
และขอที่ 3 สื่อการฟงบทนี้มีความยาวของเนื้อหาเหมาะสม มีคาระดับเฉลี่ยเทากันคือ 3.93 ( x =
3.93 , S .D. = 0.60) และ x = 3.93 , S .D. = 0.56) ขอที่ 5 การนําเสนอกิจกรรมในแตละขั้นตอน
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เปนลําดับชัดเจนและเขาใจงาย ( x = 3.90 , S .D. = 0.67 ) ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดกรมวิชาการ
( 2543 : 39 ) ที่กลาวถึงวิธีการประเมินสื่อวาควรมีการประเมินดานการเสนอเนื้อหาเปนลําดับขั้นตอน
และเหมาะสมกับเวลาเรียนใชภาษาถูกตองชัดเจน และตรงกับงานวิจัยของ สมใจ สืบวัฒนพงษกุล
( 2537 : 98 ) และ กันตดนัย วรจิตตพล ( 2542 : 90 ) ที่พบวาบทเรียนที่มีการนําเสนอเนื้อหาเปนลําดับ
ขั้นตอนมีระบบเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน ชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อเรื่อง และ
สงเสริมใหเกิดแรงจูงใจและกระตือรือรนในการพัฒนาทักษะทางภาษา
3.2 ดานเนื้อหา พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการฟง
อยูในระดับดี ( x = 3.95 , S .D. = 0.43 ) ในแตละขอพบวา มีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียง
ตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 9 เนื้อหาของบทฟงเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นของนักเรียน
( x = 4.10 , S .D. = 0.62 ) ขอที่ 6 ใชภาษาไดเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน ( x = 4.05 ,
S .D. = 0.59 ) ขอที่ 10 เนื้อ หาของบทฟงที่นํามาเรีย นสงเสริม ใหนัก เรีย นนํา ไปสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได ( x = 3.95 , S .D. = 0.69 ) ขอที่ 7 เนื้อหาของบทฟงนี้นาสนใจเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ( x 3.93 , S .D. = 0.64 ) และขอที่ 8 เนื้อหามีความยาว
เหมาะสมกับเวลาที่ใชในการเรียน ( x = 3.73 , S .D. = 0.83 ) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ฮัทชินสันและวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1989 : 21-23 ) และริชารดส ( Richads : 51 – 89 )
ที่เสนอใหศึกษาความตองการและความสนใจของผูเรียนในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อที่จะไดเก็บขอมูล
เกี่ยวกับความตองการของผูเรียน และนําไปสรางสื่อไดเหมาะสม
3.3 ดานกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะ
การฟงอยูในระดับดี ( x = 4.00 , S .D. = 0.46) ในการประเมินความคิดเห็นในแตละขอพบวา
มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 15 กิจกรรมในแบบฝกทั้งหมด
ชวยใหความสามารถดานการฟงของนักเรียนพัฒนาขึ้น ( x = 4.11 , S .D. = 0.70 ) ขอที่ 11 มีการจัด
กิจกรรมเปนขั้นตอนตามหลักการสอนทักษะการฟงคือ ขั้นกอนการฟง ขั้นขณะฟง และขั้นหลังการฟง
( x = 4.02 , S .D. = 0.64 ) ขอที่ 13 กิจกรรมขณะฟงมีความหลากหลายนาสนใจ และทําใหผูเรียน
ไดใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ( x = 3.99 , S .D. = 0.63 ) ขอ14 กิจกรรมหลังการฟงมีความหลากหลาย
และชวยใหนักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวันได ( x = 3.97 , S .D. = 0.69 )และขอที่ 12 กิจกรรม
กอนการฟงชวยใหนักเรียนมีความรูอยางชัดเจนในเรื่องคําศัพท และสํานวนภาษากอนที่จะเขาสู
บทเรียน ( x = 3.94, S .D. = 0.68) สืบเนื่องมาจาก 3 ประการคือหนึ่งกิจกรรมในแบบฝกเสริม
ทักษะการฟงนี้สรางตามแนวคิดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของอันเดอรวูด (Underwood 1989 :
113 ) และ ริชารดส ( Richard 1987 : 240-205) ประการที่สองคือกิจกรรมสรางขึ้นตรงตามความ
ตองการของผูเรียนและผูเรียนไดฟงในสิ่งที่ตนเองคุนเคย และประการที่สามคือกิจกรรมไดจัดลําดับ
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จากระดับงายไปยาก และรูปแบบของกิจกรรมทุกบทมีระบบชัดเจนทําใหผูเรียนคุนเคยกับภาระงาน
จึงทํากิจกรรมไดงาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชนา ราศี ( 2538 : บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจยั เพือ่
เปรีย บเทีย บความสามารถในการฟง - การพูด ภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สารดา นการทอ งเที่ย ว
และสรุปผลไดวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามหลักการสื่อสารมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
มากกวาแสดงวามีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมการเรียนแบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปญหาที่พบในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น
การดําเนินการสรางและพัฒนาสื่อเสริมทักษะการฟงในครั้งนี้ พบปญหาและอุปสรรค
บางประการดังนี้
1. เนื่องจากบทฟงเปนบทฟงที่เปนจริง ( authentic) จึงยากเกินไปสําหรับผูเรียน เพราะ
ผูเรียนไมถนัดที่จะฟงบทสนทนาที่เปนสื่อจริง ดังนั้นผูว ิจัยจึงตองชวยอธิบายใหนักเรียนเขาใจ
2. ในชวงแรก ๆ นักเรียนบางคนรูสึกเหมือนถูกบังคับมาเรียน ไมคอยสนใจทําแบบฝก
เนื่องจากไมเห็นความสําคัญ
ผูวิจัยจึงอธิบายวาแบบฝกนี้มีประโยชนตอตัวนักเรียนเพราะเปน
แบบฝกที่สรางเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมดนักเรียนสามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดเมื่อมีชาวตางชาติมาสอบถามขอมูล
3. ชั่วโมงที่ทดลองใชแบบฝกไมไดตอเนือ่ งกันทั้ง 2 ชั่วโมง จึงทําใหเนื้อหาที่เรียนไม
ตอเนื่องกันจนจบ เมื่อนักเรียนมาเรียนใหมอีกครั้งก็ลมื ที่เรียนไปแลว ผูวิจัยจึงตองทบทวนสิ่งที่
เรียนใหมทําใหเสียเวลา
4. เวลาที่ใชในการทําแบบฝกแตละบทคอนขางจํากัด
ทําใหนักเรียนไดฝกไมเต็มที่
ผูวิจัยจึงแกปญ
 หาโดยการอธิบายแปลความหมายใหผูเรียนและใหนักเรียนมาสอบถามไดนอกเวลา
เพื่อผูเรียนจะไดเขาใจมากยิ่งขึ้น
5. กิจกรรม ในสวนหลังการฟง ( Post - listening ) ตองใชเวลาในการปฏิบัตินาน
การแสดงบทบาทสมมติ การสัมภาษณ การวาดภาพ ผูวิจยั จึงมอบหมายใหนกั เรียนมาแสดง
บทบาทสมมติในเวลาวาง สวนการสัมภาษณและการวาดภาพนัน้ ใหไปทําในเวลาวางแลวนํามา
สง
6. ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงเปนภูมิหลังอยูแลว ทําใหการวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษมีสิ่งแทรกซอนดานความรูเดิม
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ขอเสนอแนะ
จากการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชน
ตอการปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการฟง การเรียนการสอนและการศึกษาตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการฟง
1. ในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงในครั้งตอไปควรคัดเลือกแบบฝกการฟงที่
หลากหลาย โดยเนนความหลากหลายของโครงสรางเรื่อง เชน โครงสรางเรื่องการเรียงลําดับเหตุการณ
กระบวนการ การแยกแยะ การบอกเหตุ- ผล การบรรยายและแปลความ และควรเพิ่มจุดเนนการ
สอบถามดานโครงสรางเรื่องกอนเขาสูบทเรียน
2. ในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงในครั้งตอไปควรใชสื่อประกอบการฟงใหม ๆ
เชน คอมพิวเตอร และวีดิทัศนเพื่อนักเรียนจะไดเกิดแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการปรับปรุงแบบฝกใหอยูในรูปแบบทักษะสัมพันธกลาวคือ มีกิจกรรมครบทั้ง
ทักษะฟง พูด อาน และเขียน เพื่อผูเรียนจะไดใชภาษาไดใกลเคียงกับการนําไปใชในชีวิตจริงมาก
ยิ่งขึ้น
4. ควรปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ ใหมีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น เพื่อใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
5. ควรปรับปรุงรูปภาพในแบบฝกใหมีความชัดเจนทั้งขนาดและตัวหนังสือ เพื่อผูเรียนจะ
ไดเขาใจบทเรียนไดมากยิ่งขึ้น
6. การสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจในการฟงควรใหความสําคัญดานการตีความ และ
กลยุทธการฟง นอกเหนือจากการวัดสาระระดับตามตัวอักษร
7. แมวาผูวิจัยจะเปลี่ยนขอความในแบบทดสอบใหตางกัน แตเนื้อหาบางตอนจะซ้ําซอน
กันกับเนื้อหาในบทเรียน ทําใหนักเรียนไดรับเนื้อหา 2 ครั้ง ซึ่งอาจทําใหคะแนนหลังสอบสูงจาก
การไดเรียนเนื้อหาซ้ํา การวิจัยครั้งตอไปควรใหเรื่องในแบบทดสอบเปนคนละเรื่องแตมีคําศัพท
และหนาที่ทางภาษาคลาย ๆ กับเรื่องที่เรียน
ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน
1. กอนการจัดกิจกรรมการสอนแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
ทองถิ่น ควรมีการปูพื้นความรูเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรีเปนภาษาไทยกอน เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความคุนเคยและมีพื้นความรู การเรียนรูจะไดเปนไปอยางราบรื่น
2. การเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถิ่นเปนสิ่งที่ชวยใหความรูแกผูเรียนในทุก ๆ วิชา
ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรนําไปจัดแผนการเรียนรูแบบบูรณาการกับวิชาอื่นๆดวย จะทําใหเกิด
ประโยชนกับครูและผูเรียนมากยิ่งขึ้น
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3. ครูผูสอนไมควรใชเวลาในบทหนึ่งบทใดมากเกินไป จะทําใหสามารถเรียนบทอื่น ๆ
ไดไมเต็มที่ และเหลือเวลาในการทําแบบทดสอบนอย
4. ควรมีการจัดทําสื่อในการสอนใหหลากหลายนอกจากการใชรูปภาพ ควรมีการใช
เครื่องฉายแผนใส และของจริงเพิ่มมากขึน้
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรทองถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีในทักษะอื่นนอกเหนือจากทักษะการฟง
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและแบบฝกเสริมทักษะการฟงในระดับชั้นตาง ๆ
โดยปรับระดับภาษาและขอมูลใหสอดคลองกับระดับชั้นของผูเรียน และเปนทักษะการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องในทองถิ่นของนักเรียน
ในระดับชั้นตาง ๆ เชน โครงงานสํารวจประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี โครงงาน
สํารวจอาชีพในจังหวัดสุพรรณบุรี
4. ควรมีการศึกษาวิจัยวาความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นมีอิทธิพลตอความเขาใจในการฟง
ภาษาอังกฤษอยางไร
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แบบสํารวจความตองการหัวเรื่อง
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แบบสํารวจสําหรับนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
แบบสํารวจความตองการหัวเรื่องที่เกี่ยวกับทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนํามาสรางแบบฝกทักษะการฟง
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
คําชี้แจง
หัวขอเรื่องในแบบสอบถามนี้เปนหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีที่นานํามาศึกษาเปน
ภาษาอังกฤษใหนักเรียนเรียงลําดับความตองการในการเรียนแตละหัวขอเรื่องจากมากไปหานอย มี 4 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง มีความตองการเรียนในหัวเรื่องนั้นมากที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง มีความตองการเรียนในหัวเรื่องนั้นมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความตองการเรียนในหัวเรื่องนั้นปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มีความตองการเรียนในหัวเรื่องนั้นนอย

หัวขอ
1. ลักษณะทั่วไปของจังหวัด
1.1 ทิศทาง
1.2 อําเภอตางๆ
1.3 การคมนาคม
1.4 ประวัติของจังหวัด
2. สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
2.1 อนุสรณดอนเจดีย
2.2 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2.3 วัดสนามชัย
2.4 วัดประตูสาร
3. สถานที่ทองเที่ยวที่เปนวัด
3. 1 วัดปาเลไลย
3. 2 วัดไผโรงวัว
3. 3 วัดพระนอน
3. 4 ศาลเทพารักษหลักเมือง

ระดับความตองการ
นักเรียน n = 60

ลําดับที่ความตองการมาก - นอย
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4.

5.

6.

7.

8.

หัวขอ
สิ่งแวดลอม
4.1 นกน้ําที่บึงฉวาก
4.2 การอนุรักษน้ําและพันธุปลา
4.3 การอนุรักษนกที่สวนนกทาเสด็จ
4.4 การกําจัดขยะมูลฝอย
พิพิธภัณฑ
5.1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สุพรรณบุรี
5.2 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง
5.3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนา
ไทย
5.4 พิพิธภัณฑวัดสุวรรณภูมิ
อาชีพตางๆ
6.1 เกษตรกร
6.2 คาขาย
6.3 รับราชการ
6.4 บริการ
อาหารพื้นเมือง
7.1 ขนมสาลี่
7.2 แหวกระปอง
7.3 ปลาสลิดตากแหง
7.4 หนอไมไผตงสลักดอกและ
เห็ดโคน
บุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
8.1 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
8.2 เจาพระยายมราช
8.3 นายบรรหาร ศิลปอาชา
8.4 พุมพวง ดวงจันทร

ระดับความตองการ
นักเรียน n = 60

ลําดับที่ความตองการมาก - นอย
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสรางเนื้อหาที่เหมาะสม
ในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง
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แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสรางเนื้อหาที่เหมาะสมในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการฟง
ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟงพูด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
คําชี้แจง

กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด และเขียนขอเสนอแนะลงในชองวางที่กําหนดให
ให

1

ถาแนใจวาจุดประสงคดานเนื้อหาและกิจกรรมของแบบฝกทักษะการฟงมีความเหมาะสม

ให

0

ถาไมแนใจวาจุดประสงคดานเนื้อหาและกิจกรรมของแบบฝกทักษะการฟงมีความเหมาะสม

ให

-1

ถาแนใจวาจุดประสงคดานเนื้อหาและกิจกรรมของแบบฝกทักษะการฟงไมเหมาะสม
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Unit

1

Name of Unit

Welcome to
Suphan Buri

Theme

Travel

Expect
learning
Outcomes

Terminal
Objective

Using the
information of
Suphan Buri to
enhance
students’
listening
competence
and
understanding
information
about places.

- Listen to a
conversation and
give information
about places.

Language Content /
Function /
Vocabulary /
Structure

Activity

Function:
- Giving information
Vocabulary about:
- Information about
Suphan Buri
- Places in
Suphan Buri
Structure:
- There is, There are

Pre- listening
- Match the pictures
with the sentences.
- Fill in the blanks.
While- listening
- Choose the correct
answer.
- Answer the
questions.
- Complete the table.
Post- listening
- Role play

ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
1

0

-1
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Unit

2

Name of Unit

Don Chedi
Monument

Theme

Place

Expect
learning
Outcomes
Using the story
about place to
enhance
students’
listening
competence and
understanding
the past events.

Terminal
Objective

Language Content /
Function /
Vocabulary /
Structure

- Listen to a
Function:
conversation and - Talking about the
past event
tell about the
Vocabulary about:
past events.
- Things in Don
Chedi Monument
- Past actions
Structure:
- Past tense

Activity

ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
1

Pre- listening
- Match the pictures
with the words.
- Match the situation
with the phrases.
While- listening
- Answer the
questions.
- Complete the table.
- Check True or False.
Post- listening
- Discussion

0

-1

119

Unitt

3

Name of Unit

Wat Phai
Rong Wua

Theme

Place

Expect
learning
Outcomes
Using the local
place to
enhance
students’
listening
competence
and identifying
locations of
place.

Terminal
Objective

Language Content /
Function /
Vocabulary /
Structure

- Listen to a
Function:
conversation and - Describing a
identify locations locations of place
Vocabulary about:
of place.
- Names of the places
in Wat Phai Rong
Wua
- Preposition of
places
Structure:
- Preposition of
places

Activity

ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
1

Pre- listening
- Match the pictures
with the words.
While-Listening
- Choose the correct
answer.
- Check the words.
- Answer the questions.
- Fill in the blanks.
Post- listening
- Group work

0

-1
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Unit

4

Name of Unit

Save the life
of birds in
Bueng
Chawak

Theme

Environment

Expect
learning
Outcomes
Using the
environment in
local places to
enhance
students’
listening
competence
and telling the
life of birds.

Terminal
Objective

Language Content/
Function/
Vocabulary/
Structure

- Listen to a
Function:
narration and tell - Talking about the
life of birds
the life of birds.
Vocabulary about:
- Parts of a bird
- The life of Nok
Ped Nam
Structure:
- so, because

Activity

ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
1

Pre- listening
- Match the pictures
with the words.
- Match the words
with the meanings.
While-Listening
- Answer the questions.
- Write True or False.
- Fill in the chart.
- Fill in the blanks.
Post- listening
- Group work

0

-1
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Unit

5

Name of Unit

Suphan Buri
National
Museum

Theme

Museum

Expect
learning
Outcomes

Terminal
Objective

Using the
objects in
Suphan Buri
National
Museum to
enhance
students’
listening
competence
And identifying
ways to use the
objects.

- Listen to a
dialogue and
identify ways to
use the objects.

Language Content /
Function /
Vocabulary /
Structure
Function:
- Telling the ways to
use the objects.
Vocabulary about:
- Names of the
objects
- The ways to use the
objects.
Structure:
- Used for + V ing

Activity

ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
1

Pre- listening
- Match the pictures
with the words.
- Match the words
with the meaning.
While-Listening
- Put the pictures in
order.
- Check True or
False.
- Fill in the blanks.
- Check the table.
- Choose the correct
answer
Post- listening
- Group work

0

-1
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Unit

6

Name of Unit

Farmers in
Suphan Buri

Theme

Occupation

Expect
learning
Outcomes

Terminal
Objective

Using the
information of
Suphan Buri
people’ s
occupations to
enhance
students’
listening
competence and
classifying
occupations of
Suphan Buri
people.

- Listen to a
conversation and
classify
occupations of
SuphanBuri
people

Language Content/
Function/
Vocabulary/
Structure
Function :
- Describing the
occupations and
work places
Vocabulary about:
- Names of the
occupations
- The work places
Structure:
- all and every

Activity

ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
1

Pre- listening
- Check the
Pictures.
- Match the pictures
with the words.
While- listening
- Number the words.
- Match the pictures
with the sentences.
- Complete the chart.
- Check True or False.
Post- listening
- Pair work

0

-1
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Unit

7

Name of Unit

Suphan Buri
Style cake

Theme

Food /
Dessert

Expect
learning
Outcomes

Terminal
Objective

Using the a
cooking process
of Salee to
enhance
students’
listening
competence
and give
instructions and
follow the
sequence of
events.

- Listen to a
narration and
give
instructions and
follow the
sequence of
events.

Language Content /
Function /
Vocabulary /
Structure

Activity

Function :
- Giving instruction
Vocabulary about:
- Cooking instructions
- Names of food
Structure:
- Giving instruction
- Verb Stem +
Noun Phrase
- First, then,
after that, next, and
finally

Pre- listening
- Match the pictures
with the words.
- Put the pictures in
order.
While- listening
- Put the pictures in
order.
- Check the words.
- Check True or False.
Post- listening
- Demonstration

ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
1

0

-1
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Unit

8

Name of Unit

Theme

King
People
Naresuan the
Great

Expect
learning
Outcomes

Terminal
Objective

Using the
biography of
King Naresuan
the Great to
enhance
students’ in
listening
competence
and put events
in a
chronological
order.

- Listen to a
narration and put
events in
chronological
order.

Language Content /
Function /
Vocabulary /
Structure
Function:
- Talking about past
actions
Vocabulary about:
- Names of famous
person
- Happening
Structure:
- Sequencing the
events

Activity

ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
1

Pre- listening
- Fill in the blanks.
- Match the pictures
with the happening.
While- listening
- Put the pictures in
order.
- Answer the questions.
- Circle the words.
- Check True or False.
- Check the phrases.
Post- listening
- Group work

0

-1
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ภาคผนวก ค
คาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางเนื้อหาแบบฝกเสริมเสริมทักษะการฟง
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คาดัชนีความสอดคลอง ( IC ) จากการสอบถามความเหมาะสม
ของโครงสรางเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 คน
บทเรียนที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หมายเหตุ

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
3
3
3
3
3
3
3
3

( IC )
1
1
1
1
1
1
1
1

คํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตรดังนี้ ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2535 : 456 )

IC

IC

∑R
N

=

∑
N

R

คือ ( Index of Item – Objective Congruence )
คาดัชนีความสอดคลอง
คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็น
คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ง
ตารางกําหนดเนื้อหาทดสอบ
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ตารางที่ 4 ตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง ( Table of Test Specifications )
Test Objective

Test
techniques Weight

No.
of
item

Skill level

Time Scoring
mins. Criteria

Content

Text Types

1. To give information about
place
in the city

Welcome to Suphan Buri

Conversation

Multiple
choice

14%

14

M/C/T/C

20

0-1

2. To identify the locations
of place

Wat Pa Le Lai

Conversation

Multiple
choice

13 %

13

M/C/T/C

20

0-1

3. To identify ways to use the
objects in the museum

The National Museum of
Thai Rice Farmers

Conversation

Multiple
choice

13%

13

M/C/T/C

20

0-1

M = mechanical

K = knowledge

T = Transfer

C = communication

Cr = Criticism
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ภาคผนวก จ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟง
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Pretest - Posttest Listening
Directions: In this posttest you will hear conversations between a Thai and a foreigner. After
listening to each conversation twice, you will have to answer questions based on the conversation.
Choose a, b, c, or d as an appropriate answer. While you are listening to the conversation you
may take notes.
Section One
Situation: Sudarat, a Tourist Officer, gives information about a place to visit near
Bangkok to a Canadian Tourist at a tourist information center.
Listen to the conversation and check the correct answer according to the text.
Questions
1.
a. a hospital
b. a bus station
c. a police station
d. a tourist information center
2.
a. Ayuttaya
b. Nakorn Pathom
c. Suphan Buri
d. Phetchaburi
3.
a. in the southern part of Thailand
b. in the northern part of Thailand
c. in the eastern part of Thailand
d. in the central part of Thailand
4.
a. a modern city
b. an old city
c. an industrial city
d. a new city
5.
a. 105 kilometers
b. 115 kilometers
c. 125 kilometers
d. 135 kilometers
6.
a. seven
b. eight
c. nine
d. ten
7.
a. Donchedi Monument
b. Phranakornkiri
c. Wat Phra Kaew
d. Phratat Doi Suthep
8.
a. a park
b. a beach
c. a historical place
d. an island
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9.

a. in 1592
b. in 1692
c. in 1792
d. in 1892
10.
a. To honor Burma
b. In memory of the victory of a battle
c. To promote Suphan Buri
d. To promote the Royal Thai Armed Forces
11.
a. opposite the pagoda
b. near the garden
c. in front of the pagoda
d. between the garden and the shops
12.
a. Thai water birds and fish b. beautiful water falls
c. beautiful flowers
d. the highest tower in Thailand
13.
a. industrial workers
b. sales people
c. rice farmers
d. fishermen
14.
a. Chinese water chestnut b. rattan goods
c. Khanom Salee
d. Khanom Mo Kaeng
Section Two
Situation: A Tourist Guide is taking the tourists, Susan and Garcia to visit a famous
temple in Suphan Buri.
Listen to the conversation and check the correct answer according to the text.
Questions
15.
a. At a restaurant
b. In a store
c. At a temple
d. At the market
16.
a. Wat Pa Le Lai
b. Don Chedi Monument
c. Wat Pranon
d. Banhan – Chaemsai Tower
17.
a. near the shops
b. next to the parking lot
c. opposite Khum Khun Chang
d. in a Wihan
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18.
19.

20.

21.
22
23.
24.
25.
26.
27.

a. King Rama IV
b. King Rama V
c. King Rama VI
d. King Rama IX
a. Because it was recorded in a book.
b. Because we can see King Rama IV’s logo on the gable of the wihan.
c. Because we can see King Rama IV’s logo in front of the wihan.
d. Because it was recorded on the temple’s wall.
a. between the shops and the wihan
b. near the shops
c. opposite the car park
d. next to Khum Khun Chang
a. Thai fruit
b. Thai food
c. Thai dessert
d. Thai vegetable
a. sugar, carrots and flour
b. flour, sugar and eggs
c. corn , flour and cheese
d. eggs, flour and salt
a. a store
b. a school
c. a traditional Thai House d. a hospital
a. behind the wihan
b. next to the restroom
c. far away from the wihan d. opposite the car park
a. opposite the shops
b. in front of the wihan
c. near Khum Khun Chang d. next to Khum Khun Chang
a. go into the wihan
b. go to a restaurant
c. buy souvenirs
d. get on the bus
a. Banhan – Chaemsai Tower b. Wat Pra non
c. Don Chedi Monument
d. Bueng Chawak
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Section Three
Situation: You will hear the conversation between Mr. Jackson and his students in the
museum in Suphan Buri. They will talk about the things that they see in the museum.
Listen to the conversation and check the correct answer according to the text.
Questions
28.
a. in Uthong National Museum
b. in The National Museum of Suphan Buri
c. in Wat Suwannapoom Museum
d. in The National Museum of Thai Rice Farmers
29.
a. wood and bamboo
b. glass and wood
c. plastic and wood
d. plastic and bamboo
30.
a. making food
b. fishing
c. celebrating festival
d. rice farming
31.
a. Krok
b. Kantai
c. Kradong
d. Krat
32.
a. at home
b. at the shrimp farm
c. in the rice field
d. at the fish farm
33.
a. when they pound the paddy
b. when they prepare land for growing rice
c. when they harvest the grain
d. when they winnow the paddy husk
34.
a. Kantai
b. Krok
c. Krat
d. Kradong
35.
a. pounding paddy
b. making soil into finer
c. carrying paddy
d. storing paddy
36.
a. grounding the paddy
b. pounding the paddy
c. carrying fish
d. carrying paddy
37.
a. Krat
b. Krok
c. Kradong
d. Pom Khao
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38.
39.
40.

a. rattan
b. wood
c. bamboo
d. plastic
a. big basket
b. big dish
c. big jar
d. big can
a. methods of farming
b. paintings of rice farming tool
c. rice farming tools in the past
d. an exhibition of the role of Thai kings in supporting the rice farming

Section One
Welcome to Suphan Buri
Questions 1. Where did the conversation take place?
2. Where will the tourist go?
3. Where is Suphan Buri?
4. What kind of city is Suphan Buri?
5. How far is Suphan Buri from Bangkok?
6. How many districts are there in Suphan Buri?
7. Which is a tourist attraction of Suphan Buri?
8. What kind of tourist attraction is most known in Suphan Buri?
9. When was the Don Chedi Monument built?
10. Why was the Donchedi Monument built?
11. Where is the statue of King Naresuan the Great?
12. What can you see in Bueng Chawak?
13. What do most people in Suphan Buri do for living ?
14. Which one is not a famous souvenir of Suphan Buri
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Section 2
Wat Pa Le Lai
Questions 15. Where is Susan?
16. Where are they having in the conversation?
17 Where is Luang Pho To?
18. Whose idea was it to build Wat Pa Le Lai?
19. How do we know that?
20. Where is the restroom?
21. What is Khanom Salee?
22. What are the ingredients of Khanom Salee?
23. What is Khum Khun Chang?
24. Where is Khum Khun Chang?
25. Where is the parking lot?
26. What do the tourists have to do after they have gone to Khum Khun Chang?
27. Where will they go after they finish visiting Wat Pa Le Lai?
Section Three The National Museum of Thai Rice Farmer
Questions 28. Where are they talking?
29. What are the tools made of?
30. What are tools in the conversation used for?
31. What is the plow called in Thai?
32. Where is the Kantai used?
33. When do the farmers use the Kantai?
34. What is the harrow called in Thai?
35. What is the Krat used for?
36. What is the Krabung used for?
37. What is a paddy basket called in Thai?
38. What is a Pom Khao made of?
39. What does a Pom Khao look like?
40. What is on the second floor?
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Tape script
Pretest - Pottest Listening
Directions: you will hear conversations between a Thai and foreigners. After listening to each
conversation twice, you will have to answer questions based on the conversation. Choose a, b, c,
or d as an appropriate answer. While you are listening to the conversation you may take notes.
Section One
Situation: Sudarat, a Tourist Officer, gives information about a place to visit
near Bangkok to a Canadian Tourist at a Tourist information Center.
Tourist: Good morning. Is this the Tourist information Center?
Tourist Officer: Yes, it is. Can I help you?
Tourist: Thank you. Can you give me some information about Suphan Buri, please?
Tourist Officer: Certainly, what would you like to know?
Tourist: Where is Suphan Buri?
Tourist Officer: Suphan Buri is an old city in the central part of Thailand. It is 105
kilometers from Bangkok. It is on the banks of the Tha Chin River or the
Suphan Buri River.
Tourist: How big is the city?
Tourist Officer: The area is 5, 358 square kilometers. It is divided into 10 Amphoes or
districts.
Tourist: Well, are there many tourist attractions in this city?
Tourist Officer: Yes, there are a lot of ancient historical temples on the banks of the river.
The Don Chedi Monument was built in memory of the victory of the Battle
of Yutthahatthi of King Naresuan the Great at Nong Sarai in 1592.
Presently, a statue of King Naresuan is situated in front of the pagoda.
Wat Pa Lelai is a famous temple near the center of Suphan Buri. There is
a huge Lord Buddha Image named “ Luang Pho To.” The highest tower
of Thailand is in the center of the city. It’s named Banhan – Tower.
Visitors can see the beautiful view of Suphan Buri’s town center. There is a
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fish park in a temple near the center of the city, named Wat Phra Non. There
is a lot of fresh water fish in the river. If you go there, you will enjoy feeding the
fish. Visitors can feed them in front of the temple.
Bueng Chawak is a natural Wetland Park. There are a lot of water birds and
fresh water fish. Birds such as “The Little Whistling Duck or Nok Ped
Nam” migrate to this area.
Tourist: What do people in Suphan Buri do for a living?
Tourist Officer: They are rice farmers and Chinese water chestnut farmers.
They also farm fish and shrim
Tourist: I would like to buy some souvenirs for my family. What should I buy for
them?
Tourist Officer: The best souvenirs of the province would be Khanom Salee, Chinese water
chestnuts and rattan goods. You can buy them at the souvenir shops
throughout the province.
Tourist: How can I get to Suphan Buri?
Tourist Officer: It is about an hour and a half drive from Bangkok. You can go by a daily
train at Bangkoknoi railway station, or take a bus at the Bangkok Southern
bus terminal everyday.
Tourist: Wow! That sounds great. I would love to go there. Thank you very much.
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Section Two
Situation: A Tourist Guide is taking the tourists, Susan and Garcia to visit a famous
temple in Suphan Buri.
Tourist Guide: Now we are at the very old royal temple of Suphan Buri.. It’s named
Wat Pa Le Lai. Many tourists visit this temple everyday. In front of you is the
huge Buddha Image hall called a Wihan. The huge Buddha Image is named “
Luang Pho To.” It is seated in the hall. The local people highly respect this
Image.
Susan: Who designed this temple?
Tourist guide: King Rama IV. You can see the logo of King Rama IV on the gable of theWihan.
Susan: I see many shops near the Wihan. What do they sell?
Tourist guide: They sell local products of Suphan Buri, such as toys and food.
Do you want to buy something?
Susan: Sure. I would love to have a look. Can you go with me?
Tourist guide: OK. Susan, let’s go to the shops.
Garcia: Excuse me. Is there any restroom near here?
Tourist guide: Yes, there is. The restroom is near the shops.
Garcia: OK. Thank you.
……………………….In the souvenir shop………………………………
Tourist Guide: There are various souvenirs and local products in this shop. What would you like
to look at?
Susan: Oh! There are so many things. I don’t know what I should buy. Can you make a
suggestion?
Tourist guide: OK. The popular products of Suphan Buri are Khanom Salee, Chinese water
chestnut or Haew and woven goods.
Susan: What is Khanom Salee?
Tourist guide: It’s a Thai dessert. It looks like cake.
Susan: So, what is it made of?
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Tourist guide: It’s made of flour, eggs and sugar.
Susan: Is it difficult to make ?
Tourist guide: It’s easy to make it. You mix all the ingredients just like a cake. Then you steam
it for about 20 minutes instead of baking.
Susan: I’ll take 3 packages of Salee as souvenirs for my friends. I know that this temple
has a traditional Thai house known as “ Khum Khun Chang.” Where is the
house ?
Tourist guide: It’s not far from here. It’s in the backyard of the temple. Would you like to go
there?
Susan: Yes, I’d like to see it.
Tourist guide: OK. Let’s go there. After visiting there, we have to get on the bus in front of the
Wihan. Then we will go to see Banhan – Chaemsai Tower.
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Section Three
Situation: You will hear the conversation between Mr. Jackson and his students in
the museum in Suphan Buri. They will talk about the things that they see in the
museum.
Mr. Jackson: Now we are on the first floor of The National Museum of Thai Farmers. This floor
displays rice farming development Thailand from the past until the present. There
are a lot of things that people have used for rice farming. Well, on your left hand,
the first piece is the Plow. In Thai, it’s called Kantai. Who knows what it’s used
for?
Student I: I know. It’s used for preparing the land before planting.
Mr. Jackson: Right.
Student II: Mr. Jackson. What is this called? It’s sharp and big.
Mr. Jackson: It’s called a Krat or harrow. It’s used for making soil finer for planting.
OK. Look at the other side of the room. That’s called a Krabung or a Bamboo
Basket. It’s used for carrying paddy or rice seed.
Student II: What is it made of?
Mr. Jackson: It’s made of bamboo. There are two important tools that farmers use for
preparing rice. They are a Krok and a Sak or a Mortar and a Pestle. They are
used for pounding the paddy to get out the paddy husk.
Student II: What is that, Mr. Jackson? It’s a very big basket.
Mr. Jackson: It’s a Pom Khao or a Paddy Basket.
Student II: What’s it used for?
Mr. Jackson: It’s used for storing paddy rice after the farmer harvests the crop. OK. These are
all of the things on the first floor. Next we will go to the second floor to see an
exhibition of the roles of Thai Kings who supported rice farming.
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ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อแบบฝกเสริมทักษะการฟง
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่น
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนในแตละขอ โดยแตละ
ขอใหตอบไดเพียงขอเดียวเทานั้น
ระดับความคิดเห็น
ขอความ
เห็นดวย เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
(5)
ดานรูปแบบ
1. เสียงของผูพูดในบทเรียนนี้ชัดเจนและ
สามารถฟงเขาใจไดงาย
2. เสียงของผูพูดมีความเร็วอยูในระดับที่
เหมาะสม
3. สื่อการฟงบทนี้มีความยาวของเนื้อหา
เหมาะสม
4. การที่ผูพูดเปนเจาของภาษาทําให
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
5. การนําเสนอกิจกรรมในแตละขั้นตอน
เปนลําดับชัดเจน และเขาใจงาย
ดานเนื้อหา
6. ใชภาษาไดเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
ของนักเรียน
7. เนื้อหาของบทฟงนี้นาสนใจเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน
8. เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลาที่
ใชในการเรียน
9. เนื้อหาของบทฟงเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่นของนักเรียน
10. เนื้อหาของบทฟงที่นํามาเรียน
สงเสริมใหนักเรียนนําไปสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได

(4 )

(3 )

(2 )

อยางยิ่ง
(1)
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ระดับความคิดเห็น
ขอความ

ดานกิจกรรม
11. มีการจัดกิจกรรมเปนขั้นตอนตาม
หลักการสอนทักษะการฟง คือ ขั้นกอน
การฟง ขั้นขณะฟง และขั้นหลังการฟง
12. กิจกรรมกอนการฟงชวยให
นักเรียนมีความรูอยางชัดเจนในเรื่อง
คําศัพท และสํานวนภาษากอนที่จะเขาสู
บทเรียน
14. กิจกรรมหลังการฟงมีความ
หลากหลายและชวยใหนักเรียนนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได
15. กิจกรรมในแบบฝกทั้งหมดชวยให
ความสามารถดานการฟงของนักเรียน
พัฒนาขึ้น

เห็นดวย
อยางยิ่ง
(5)

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
(4 )

(3 )

(2 )

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
(1)
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Lesson 3
Wat Phai Rong Wua
Subject: English Listening and Speaking
Class: Mattayom 2

Time: 2 hours
School: Tetsaban 2
Wat Prasatthong School
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pre-listening

A. Look at the pictures. Then match the pictures with the names of the places.

A

C

B

D
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E

1. _____ a hundred - spire pagoda
2. ______ Scenes of Hell
3. ______ Lord Buddha statue, before reaching enlightenment
4. ______ Lord Buddha’s death statue
5. ______ Buddhakaya – the birthplace of the Lord Buddha
6. ______ a hundred – spire monk’s assembly hall
B. Look at the pictures and match the pictures with the prepositions
1. opposite
2. between
3. next to
4. near
5. far from
6. on the corner

F
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A. The museum is ………..the restaurant.
and the theater.

B. The supermarket is ………the
bookstore.

C. The bank is ……….the park.

D. The hospital ……..the school.

E. The restaurant is………of the street.

F. The hotel is ……the airport.

While – listening

A. Listen to the conversation and choose the best answer.
1. The rest area is
a. near the hundred – spire assembly hall
b. far from the Scenes of Hell
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2. The statue of the Lord Buddha before reaching enlightened is
a. next to the Buddhakaya model
b. opposite the Buddhakaya model
3. The Scenes of Hell are
a. on the corner
b. opposite the hundred - spire Buddha Image hall
4. Where is Lisa?
a. near the Budhakaya model
b. in front of the Budhakaya model
5. They relax at the place
a. near the Scenes of Hell
b. near the hundred - spire Buddha Image hall
B. Listen to the conversation again and check ( ) in front of the preposition that you hear
in the conversation.
_____
_____
_____
_____
_____
_____

C.

between
next to
near
in front of
far from
opposite

Listen to the conversation again and answer Yes or No
1. _____ There is a model of Budhakaya in Wat Phai Rong Wua.
2. _____ The rest area is near the Scenes of Hell display.
3. _____ The Statue of Lord Buddha before reaching enlightenment is
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4.
5.

next to the park.
_____ There isn’t any rest area in Wat Phai Rong Wua.
_____ The hundred - spire Buddha Image hall is opposite the
Scenes of Hell.

D. Look at the map of Wat Phai Rong Wua. In pairs, ask where the
things are and write the names of the places in the blanks.

① The Buddhakaya model
( the birth place of the Buddha )

⑥ Scenes of Hell

② The Lord Buddha becoming enlightenment
statue

⑧ a hundred – spire pagoda

③ The Lord Buddha in reaching
enlightenment statue

⑩ a hundred – spire assembly hall

④ The Lord Buddha‘s death statue
⑤ Phra Sriareeyamettrai

⑦ a hundred – spire Buddha Image hall
⑨ Luang Pho Khom hall
⑪ Khao Tawai Ploeng Makuttapanta pagoda
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1.
2.
3.
4.
5.

It’s next to the Budhakaya model. It’s____________

It’s near the entrance. It’s ________________
It’s between the Scenes of Hell and hundred – spire
assembly hall. It’s____________
It’s opposite Phra Sriareeyametrai. It’s____________
It’s in front of a hundred - spire Buddha Image hall.
It’s____________

Post – listening

Group Work
Draw the map of places in Suphan Buri and write sentences to describe
the locations of things in the place.
4
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Language Focus
Form
- We use prepositions of positions to talk about the place where someone or
something is. Prepositions are always followed by a noun group, which is called the
object of the preposition.
opposite, next to, between, near, in front of, far from

The gas station is opposite the restaurant.

The bank is next to the theater.

The school is between the hospital
and the temple.

The car is in front of the house.

The house is far from the hospital.

The school is near the bank.
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Ask and say where the place’ are:

Where’s

the public area?
Luang Pho Khom hall?
the hundred – spire Buddha Image hall?
the hundred – spire pagoda?
the hundred – spire assembly hall?

It’s

near the Scenes of Hell.
far from the entrance.
next to Luang Pho Khom hall.
near the Scenes of Hell.
in front of Luang Pho Khom hall.
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Exercise

A. Match the questions with the answers.
1.
2.
3.
4.
5.

_____
_____
_____
_____
_____

a
b
c
d
e

No, it’s far from the rest area.
Yes, it is.
Yes, there are three parking areas.
No, it isn’t. It’s near the entrance.
It’s next to the statue of Lord Buddha before reaching enlightened.

Is there a parking area in Wat Phai Rong Wua?

Is the rest area far from the entrance?
Is the 100 spire Buddha Image hall opposite Luang Pho Khom hall?
Where’s the birthplace of Lord Buddha?
Is the public area near the rest area?
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B. Look at the map. Complete the sentences with the correct preposition
in the box.

1. Bueng Chawak Wildlife Protectorate

2. Bueng Chawak Wildlife Extension Center

3. Rare Animals Breeding Enclosures

4. The Garden for Indigenous Vegetables

5. A crocodile pool
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6. An Exhibition Center for Aquatic Animals

7. The Tiger and Lion Zone

near

1.
2.
3.
4.
5.

between

next to

far from

opposite

The Tiger and Lion Zones are………….. Bueng Chawak Wildlife
Protectorate and Bueng Chawak Wildlife Extension Center.
Bueng Chawak Wildlife Extension Center is ………..the Garden
for Indigenous Vegetables.
Bueng Chawak Wildlife Extension Center is…………Rare
Animals Breeding Enclosures.
A Crocodile Pool is…………The Exhibition Center for Aquatic
Animals.
The entrance is……………. a car park.
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Extra exercises
Listen to the conversation and choose the best answer.

1. Where is Angela?
a. in the store
b. in the temple
c. at the market
d. in the restaurant
2. What is the temple’s name?
a. Wat Pranon
b. Wat Praloi
c. Wat Pa Le Lai
d. Wat Pra Roop
3. Where is the fish park?
a. between the telephone and a car park
b. in front of the temple
c. next to the souvenir shop
d. near the telephone booth
4. Why does the temple have a fish park?
a. To sell the fish to people
b. To be used as food for people
c. To conserve fish and the river
d. To promote the temple
5. What is found in front of Wat Phra Non?
a. a beautiful garden
b. water birds
c. beautiful waterfalls
d. fresh water fish
6. Where does Julian want to go?
a. the telephone booth
b. the fish park
c. the souvenir shop
d. the restroom
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7. Where is the souvenir shop?
a. in front of the telephone booth
b. between the telephone booth and the hall
c. far from the restroom
d. next to the restroom
8. Where is the telephone booth?
a. near the reclining Buddha Image hall
b. in front of the temple
c. next to the restroom
d. between the souvenir shop and a car park
9. Where will the guide wait for Julian?
a. between the telephone and a car park
b. in front of the temple
c. next to the souvenir shop
d. near the telephone booth
10. Which sentence is correct?
a. The restroom is far from the souvenir shop.
b. The reclining Buddha Image hall is in front of the souvenir shop.
c. The reclining Buddha Image hall is near the telephone booth.
d.

The restroom is next to the car park.
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Lesson 5
Suphanburi National Museum
Subject: English Listening and Speaking
Time: 2 hours
Class: Mattayom 2
School: Tetsaban 2
Wat Prasatthong School
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pre-listening
A. Look at the pictures then put Thai names in the box underneath the
pictures.
Krok Tam Khao
Kradong

Mo

Sum

Krabung

Khong

fish trap
1…………

stone rice

2………..
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winnowing
basket

rice mortar

3……………

4……………

grain basket

fish basket
5……………..

6……………..
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B. Draw a line to match the word in Column A with the meaning in
Column B.
Column A

Column B

1. bamboo

crushing into powder by hitting
repeatedly with a heavy object

2. paddy

a single seed of rice

3. grain

a tall tropical plant which is used
for making furniture

4. pounding

blowing the paddy husks

5. winnowing

rice in the husk
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While- listening
A. Listen to the dialogue and number (1– 5) the things you hear after the
sound in the tape.
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B. Listen to the dialogue again, then write, “Yes” if it is correct and write, “ No”
if it’s incorrect.
…………1. A grain basket is used for pounding rice.
…………2. A rice mortar is used for carrying paddy.
…………3. A fish basket is used for carrying fish.
…………4. A stone rice mill is used for fishing.
…………5. A winnowing basket is good for winnowing paddy husks
from paddy.
C. Listen to the dialogue again and fill in the blanks.
1. There are a lot of ………..that people ………... in their daily lives.
2. These things ………..mostly made of ……….
3. A Kradong is used for …………….
4. It ……… like ……….basket.
5. Another basket is used for carrying grain. It’s ……… a Krabung
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D. Check ( 3 ) what these things are used for.
Things
Fishing
1
winnowing basket
2
grain basket
3
fish basket
4
stone rice mill
5
rice mortar

Rice farming

Making food

Post – listening
Group Work.
Make a picture book of local objects in your house and write sentences to
describe the way to use them.
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Language Focus
Form

What is a

fish basket
winnowing basket
stone rice mill
rice mortar
grain basket

used for?

carrying fish .
winnowing the paddy husks
It’s used for grinding rice.
pounding food.
carrying grain .
- We use “what is ……… used for?” to ask about the uses of object.
- We use“it’s used for + V ing” to describe the use of an object.

Exercises
A. Change the words given in the blankets into their correct forms.
1. A marble pen holder is used for……………. ( hold ) a pen.
2. A reed organ (Kaen ) is used for ………………. ( play ) music.
3. A silver bowl is used for …………….. ( drink ) water.
4. A silk purse is used for …………………….. ( carry ) money.
5. A wooden fish is used for ……………….. ( entertain ) children.
B. Rearrange the sentence into correct order.
1. a/ broom / used / for / sweeping / floor / is / the
2. toothbrush / teeth / used / cleaning / is / for / your / a
3. for / is / used / a / cutting / knife / things
4. sleeping / used / is / bed / a / for
5. used / growing / a flower pot / for / is / flowers

165

Extra exercises
Listen to the conversation and choose the best answer.

1. Where are the guide and the tourist?
a. in the Suphan Buri folk life room
b. in the Suphan Buri literature room
c. in the folk song room
d. in the room showing present day scenes
2. What does this room display?
a. folk songs
b. rice farming tools
b. fishing tools
d. Suphan Buri products
3. What are the papers in the showcase?
a. a diary
b. a notice
c. a letter
d. words of a folk song
4. Who will use the papers in the showcase?
a. country music singers
b. male and female folk
singers
c. pop song singers
d. jazz singer
5. What are the papers used for?
a. writing by male and female singers
b. reading by male and female singers
c. guiding tourists in the museum
d. listening by male and female singers
6. Who are Pho Phleng and Mae Phleng?
a. male and female folk singers
b. male and female pop singers
c. male and female jazz singers
d. male and female country music singers
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7. What are the boats in this room used for?
a. sailing while they are singing a song
b. sailing to the other side of the river
c. picking up people
d. selling fruit in the canal
8. What kind of music can you listen to in this room?
a. pop
b. folk
c. jazz
d. country
9. Who will use the things in the room?
a. singer
b. teacher
c. farmer
d. sellers
10. What is the CD player in this room used for?
a. listening to jazz songs
b. listening to folk songs
c. listening to pop songs
d. listening to country songs
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Tapescript

Lesson Three
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Tape Script: While listening
Situation: Lisa is visiting Wat Phai Rong Wua, Suphanburi. Saowaluck is her tour
guide. She’s talking with her about the places in the temple.
Saowaluck: Here we are at the largest temple in Thailand.
Lisa: Wow! It’s a very nice place.
Saowaluck: Now, we are standing in front of a model of Buddhakaya. It’s the birth
place of the Lord Buddha.
Lisa: What’s the statue next to the model?
Saowaluck: It’s the statue of the Lord Buddha, before reaching enlightenment. He tried
to find many ways to reach enlightenment for a long time.
Saowaluck: OK. Let’s go to the other side of the road. Do you see the frightening
scenes near the pagoda with the hundred spires?
Lisa: Yes, it’s so pitiful and frightening. What is it called?
Saowaluck: It’s called Scenes of Hell. The scenes show what happens to bad people
after they’ve died. Opposite the scenes is the hundred spire Buddha Image
hall. It’s a very elegant and calm place.
Lisa: Is there any rest area here? I’d like to sit down.
Saowaluck: Yes, there is a rest area, but it’s far from here. I think we should relax at
another place. It’s near the hundred – spire Buddha Image hall .
Lisa: OK. Let’s go there.

Tape script : Extra exercises
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Situation: Angela and Julian are visiting Wat Pranon, Suphan Buri, with their guide.
The guide is talking about the places in the temple.
Guide: Today, we are visiting one famous temple in Suphan Buri. This
temple has a fish park to conserve fish and the river.
Angela: Where is the fish park?
Guide: It’s in front of the temple. There are a lot of fish in the river. You can feed the
fish with fish food or bread.
Julian: Is the rest room far from here?
Guide: No, it isn’t. Do you see the souvenir shop? The restroom is next to the shop .
Julian: Oh! I see it. Thank you.
Guide: We’ll wait for you at the reclining Buddha Image hall.
Julian: Where is the hall?
Guide: The hall is near the telephone booth.
Julian: OK. I’ll see you over there.
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Lesson Five
Tape Script: While – listening Activity A, B, C, D
Situation: Laura is talking about the things in the room of
Laura: Listen carefully, every body. Now we are at the room of Suphan Buri
folk life. Look over there , there are a lot of things that people used in
their daily lives. Those things are made of bamboo or rattan. For
example, the Khong is a basket. It is used for carrying fish. Next, look
at the thing that the woman is carrying. It’s called a Kradong. It is used
for winnowing the paddy husks. Next to her is another important thing
in their lives. It’s called Khrok Tam Khao or rice mortar. It is used for
pounding grain.
Student I: Miss Laura, what is this called? It looks like a basket, too.
Laura: It’s called a Krabung. It has a wide mouth and it’s used for carrying
grain.
Student II: Is this a rice mill?
Laura: Yes, that’s right. It’s called a mo in Thai.
Student II: What is it used for?
Laura: It is used for grinding rice.
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Tape Script: Extra exercise
Situation: A Tour Guide is talking about the things in the room of the museum.
Guide: Today we saw many things in the national museum of Suphan Buri.
I’d like to invite you to see another important room. It’s called the
Hong Phleng Phean Ban Mueang Suphan or Folksong room
Tourist: What does the room display?
Guide: It displays traditional folk songs or Phleng Phuen Ban .
Tourist: What are the papers in the showcase for?
Guide: That’s the script of a folk song. It’s used for reading when the lead
folk singers practice and perform.
Tourist: And I see some boats are there. What are the boats used for?
Guide: They are like the boats used for sailing while the singers are singing
in the river.
Tourist: That’s great! I would like to see that kind of singing.
Guide: Look at the other side of the room. It’s about country music songs or
Luk thung
Tourist: Wow! There are many CD players.
Guide: Yes, They are used for listening to country music songs.
Tourist: I would like to listen to some of these songs.
Guide: OK. Let’s go this way.
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Answer key
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Lesson Three
Wat Phai Rong Wua
Answer Key
Pre – Listening
A. 1. C
2. D
3. A
4. F
5. B
6. E
B. 1. C
2. A
3. D
4. B
5. F
6. E
While – Listening
A. 1. b.
2. a.
3. b.
4. b.
5. b.
B. _________ between
____9__ next to
_________ near
____9__ in front of
____9__ far from
____9__ opposite
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C.

1. Yes
2. No
3. No
4. No
5. Yes
D. 1. the Loard Buddha before reaching enlightened statue
2. a rest area
3. the hundred – spire pagoda
4. the Buddha’s death statue
5. the Scenes of Hell display
Language Focus
Exercise A
1. c.
2. d.
3. b.
4. e.
5. a.
Exercise B
1. between
2. far from
3. next to
4. opposite
5. far from
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Extra exercise
b.
a.
b.
c.
d.
d.
d.
a.
d.
c.
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Lesson Five : Suphan Buri National Museum
Answer Key
Pre – Listening
A. 1. Mo
2. Sum
3. Krok Tam Khao
4. Kradong
5. Khong
6. Krabung
B.
Column A

Column B

1. bamboo

crushing into powder by hitting
repeatedly with a heavy object

2. paddy

a single seed of rice

3. grain

a tall tropical plant which are used
for making furniture

4. pounding

blowing the paddy husks

5. winnowing

a rice before husking

While – Listening
A. 3

B.

C.
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2

1
4
5
1. No
2. No
3. Yes
4. No
5. Yes
1. things, use
2. are, bamboo
3. winnowing the paddy husks
4. looks, a
5. called

D.
1
2
3
4
5

Things
Kradong
Krabung
Khong
Mo ( rice grinder )
Khrok

Fishing

Rice farming

Making food
9

9
9
9
9

Post Listening
Answers will vary
Language Focus
Exercise A
1. holding
2. playing
3. drinking
4. carrying
5. entertaining
Exercise B
1. A broom is used for sweeping floor.
2. A toothbrush is used for cleaning your teeth.
3. A knife is used for cutting things.
4. A bed is used for sleeping.
5. A flower pot is used for growing flower.
Extra exercise
1. c.
2. a.
3. d.
4. b.
5. b.
6. a.
7. a.
8. d.
9. a.
10. d.
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ภาคผนวก ซ
แผนการสอนแบบฝกเสริมทักษะการฟง
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Lesson Plan 1
Lesson 1 :
Welcome to Suphan Buri
Level :
Mattayom 2
Time :
2 hours
Objective
- Terminal objective : Students can listen to a conversation and
give information about place
- Behavioral objective : Students are able to listen to a conversation about
Suphan Buri and give information about Suphan Buri
Content
- Vocabulary about information of Suphan Buri , places in Suphan Buri
- Structure : there is , there are
Teaching Materials
1. pictures
2. word cards
3. map of Suphan Buri
4. cassette tape
5. listening exercises
Procedures
Pre – listening
1. Teacher shows the pictures and asks student about Suphan Buri by using the
following questions:
Do you know where is Suphan Buri in Thailand?
Where is it?
What are there in the place?
2. Teacher shows pictures of places and word cards.
3. Teacher asks students to match the pictures with the sentences ( exercise A )
4. Teacher asks students to pronounce and repeat the words.
5. Teacher asks students to put the correct vocabulary in the correct blank
( exercise B )
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While – listening
1. Teacher asks student to listen to the tape twice
2. Teacher asks students to do exercise from A - C
3. Teacher asks student to listen to the tape again and check the answers with
their friends
4. Teacher explain students about the answers.
Post – listening
1. Teacher asks student s to work in pairs, a student A is a tourist information
officers and role play to the class.
Evaluation
1. Checking from the exercises
2. Observing from the student s’ participation.
3. Checking from the test.
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Lesson Plan 2
Lesson 2 :
Don Chedi Monument
Level :
Mattayom 2
Time :
2 hours
Objective
-Terminal objective : Students can listen to a conversation and
Tell about the past events
- Behavioral objective : Students are able to listen to a conversation about
Don Chedi Monument and tell about the padt events
Content
Vocabulary about things in Don Chedi Monument , past actions
Structure : past tense
Teaching Materials
1. pictures
2. word cards
3. map of Don Chedi Monument
4. cassette tape
5. listening exercises
Procedures
Pre – listening
1. Teacher shows the pictures and asks student about Don Chedi Monument by using
the following questions:
Where is it?
What are there in the place?
Do you know who is that man ?
2. Teacher shows pictures of places and word cards.
3. Teacher asks students to match the pictures with the words ( exercise A )
4. Teacher asks students to pronounce and repeat the words.
5. Teacher asks students to match the situation with the phrases.
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( exercise B )
While – listening
1. Teacher asks student to listen to the tape twice
2. Teacher asks students to do exercise from A - C
3. Teacher asks student to listen to the tape again and check the answers with their
friends
4. Teacher explain students about the answers.
Post – listening
Teacher asks student s to look at the pictures about tourist attractions in
Suphan Buri. Then asks them to discuss with their friends about the story of the place and read
to the class.
Evaluation
1. Checking from the exercises
2. Observing from the student s’ participation.
3. Checking from the test.
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Lesson Plan 3
Lesson 3 :
Level :
Time :
Objective
-

Wat Phai Rong Wua
Mattayom 2
2 hours
Terminal objective : Students can listen to a conversation and
Identify locations of place
Behavioral objective : Students are able to listen to a conversation about
Wat Phai Rong Wua and identify locations of Wat Phai
Rong Wua

Content
- Vocabulary about names of the places in Wat Phai Rong Wua, preposition of
places
- Structure : Preposition of places
Teaching Materials
1. pictures
2. word cards
3. map of Wat Phai Rong Wua
4. cassette tape
5. listening exercises
Procedures
Pre – listening
1. Teacher shows the pictures and asks student about Suphan Buri by using the
following questions:
Have you ever been to this place ?
Where is it?
What are there in the place?
2. Teacher shows pictures of places and word cards.
3. Teacher asks students to match the pictures with the names of the place

( exercise A )
4. Teacher asks students to match the pictures with the preposition. ( exercise B )
While – listening
1. Teacher asks student to listen to the tape twice
2. Teacher asks students to do exercise from A - D
3. Teacher asks student to listen to the tape again and check the answers with
their friends
4. Teacher explain students about the answers.
Post – listening
Teacher asks students to draw the map of place s in Suphan Buri and write the
sentences to describe the locations of things in the place.
Evaluation
1. Checking from the exercises
2. Observing from the student s’ participation.
3. Checking from the test.

186

187
Lesson Plan 4
Lesson 4 :
Level :
Time :
Objective
-

Save the life of birds in Bueng Chawak
Mattayom 2
2 hours
Terminal objective : Students can listen to a narration and
tell the life of birds
Behavioral objective : Students are able to listen to a narration about
The Lesser Whistling duck and tell the life of
birds

Content
- Vocabulary about parts of a bird, the life of the Lesser Whistling duck
- Structure : so, because
Teaching Materials
1. pictures
2. word cards
3. cassette tape
4. listening exercises
Procedures
Pre – listening
1. Teacher shows the pictures and asks student about The Lesser Whistling duck
by using the following questions:
Have you ever seen this bird ?
Do you know this bird?
What is this bird’s name ?
2. Teacher shows pictures of bird and the name of the bird
3. Teacher asks students to match the names of the body parts of the bird with with
( exercise A )
4. Teacher asks students to draw a line to match the word in column A with the
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meaning in column B. ( exercise B )
While – listening
1. Teacher asks student to listen to the tape twice
2. Teacher asks students to do exercise from A - D
3. Teacher asks student to listen to the tape again and check the answers with their
friends
4. Teacher explain students about the answers.
Post – listening
Teacher asks students to discuss with their friend about the life of animal that
their group are interested in and read to the class.
Evaluation
1. Checking from the exercises
2. Observing from the student s’ participation.
3. Checking from the test.
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Lesson Plan 5
Lesson 5 :
Suphan Buri National Museum
Level :
Mattayom 2
Time :
2 hours
Objective
- Terminal objective : Students can listen to the dialogue and
identify ways to use the object .
- Behavioral objective : Students are able to listen to a dialogue about
the objects in Suphan Buri National Museum and
identify ways to use the objects
Content
- Vocabulary about names of the objects , the ways to use the objects
- Structure : used for + Ving
Teaching Materials
1. pictures
2. word cards
3. cassette tape
4. listening exercises
Procedures
Pre – listening
1. Teacher shows the pictures and asks student about Suphan Buri National museum
by using the following questions:
Have you ever been to Suphan Buri National museum?
Did you see these objects?
Do you know what are they used for?
2. Teacher shows pictures of objects in the museum
3. Teacher asks students to put the Thai names of the objects in the blanks near the
pictures .( exercise A )
4. Teacher asks students to pronounce and repeat the name of the objects.
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5. Teacher asks students to draw a line to match the word in column A with the
meaning in column B. ( exercise B )
While – listening
1. Teacher asks student to listen to the tape twice
2. Teacher asks students to do exercise from A - D
3. Teacher asks student to listen to the tape again and check the answers with their
friends
4. Teacher explain students about the answers.
Post – listening
Teacher asks students to make a picture book of local objects in your house and write
sentences to describe the way to use them
Evaluation
1. Checking from the exercises
2. Observing from the student s’ participation.
3. Checking from the test.

Lesson Plan 6
Lesson 6 :
Farmers in Suphan Buri
Level :
Mattayom 2
Time :
2 hours
Objective
- Terminal objective : Students can listen to a conversation and classify
occupations of Suphan Buri people
- Behavioral objective : Students are able to listen to a conversation about
occupations of Suphan Buri people and classify the
occupations
Content
- Vocabulary about names of the occupations , the work places
- Structure : all and every
Teaching Materials
1. pictures
2. word cards
3. cassette tape
4. listening exercises
Procedures
Pre – listening
1. Teacher shows the pictures and asks student about Suphan Buri occupation
by using the following questions:
What do Suphan Buri People do?
What does your parents do?
What your parents do in the work?
2. Teacher shows pictures occupations of Suphan Buri People
3. Teacher asks students to put the the names of the occupation that they see in
Suphan Buri .( exercise A )
4. Teacher asks students to draw a line to match the word in column A with the
meaning in column B. ( exercise B )
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While – listening
1. Teacher asks student to listen to the tape twice
2. Teacher asks students to do exercise from A - D
3. Teacher asks student to listen to the tape again and check the answers with their
friends
4. Teacher explain students about the answers.
Post – listening
Teacher asks students to interview their parents about their work and report into class.
Evaluation
1. Checking from the exercises
2. Observing from the student s’ participation.
3. Checking from the test.

Lesson Plan 7
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Lesson 7 :
Salee ( Suphan Buri style cake )
Level :
Mattayom 2
Time :
2 hours
Objective
- Terminal objective : Students can listen to a narration and give
instructions and follow the sequence of events
- Behavioral objective : Students are able to listen to a narration
about cooking process of Salee and give
instructions and follow the sequence of events
Content
- Vocabulary about cooking instructions , names of food
- Structure : Giving instruction , Based form of verb + something
and first , then , after that , finally
Teaching Materials
1. pictures
2. word cards
3. cassette tape
4. listening exercises
5. Authentic materials
Procedures
Pre – listening
1. Teacher shows the pictures of Khanom Salee and asks student about it by using
the following questions:
What is it?
Do you know how to make it
Do you like it?
2 . Teacher shows pictures of cooking instruction and the mixture of Salee
3. Teacher asks students to put the number under the cooking instructions.
( exercise A )
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4. Teacher asks students to put the name of food ( exercise B )
While – listening
1. Teacher asks student to listen to the tape twice
2. Teacher asks students to do exercise from A - D
3. Teacher asks student to listen to the tape again and check the answers with their
friends
4. Teacher explain students about the answers.
Post – listening
Teacher asks students to survey information about Thai food and demonstrate the
process into the class
Evaluation
1. Checking from the exercises
2. Observing from the student s’ participation.
3. Checking from the test.

Lesson Plan 8
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Lesson 8 :
King Naresuan the Great
Level :
Mattayom 2
Time :
2 hours
Objective
- Terminal objective : Students can listen to a narration and
put event s in a chronological order
- Behavioral objective : Students are able to listen to a narration about King
Naresuan The Great and put events in a chronological
order
Content
- Vocabulary about names of famous person, actions
- Structure : Sequencing the events
Teaching Materials
1. pictures
2. word cards
3. cassette tape
4. listening exercises
Procedures
Pre – listening
1. Teacher shows the pictures and asks student about Suphan Buri occupation
by using the following questions:
Do you know this man?
Who is he?
2. Teacher shows pictures of King Naresuan the Great
3. Teacher asks students to put the names of famous people in Suphan Buri in to the
box.( exercise A )
4. Teacher asks students to match the pictures with the events. ( exercise B )
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While – listening
1. Teacher asks student to listen to the tape twice
2. Teacher asks students to do exercise from A - B
3. Teacher asks student to listen to the tape twice
4. Teacher asks students to do exercise from C - D
5. Teacher asks student to listen to the tape twice
6. Teacher asks students to do exercise from E
7. Teacher asks student to listen to the tape again and check the answers with their
friends
8. Teacher explain students about the answers.
Post – listening
Teacher asks students to work in group of 5 to search the life story of famous person in
Suphan Buri . Each group exhibit their work on the school’s board
Evaluation
1. Checking from the exercises
2. Observing from the student s’ participation.
3. Checking from the test.
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