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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ  
เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2) เปรียบเทียบความสามารถดานการฟง
ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึน กลุมตัวอยาง ไดแก 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2554 ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย จำนวน 2 หองเรียน 
จำนวน 76 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู  
แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจัดการเรียนรูโดยใชชุดฝกการฟง
เปนเวลา 6 สัปดาห สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
การทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเร่ืองนครปฐมนารู มีคาเทากับ 82.21/
82.00 ถือวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กำหนด (75/75) 
  2. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใช
ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเร่ืองนครปฐมนารู 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to: 1) develop an English listening 

package on “Interesting Nakhon Pathom” for grade four students; 2) compare the students

’ listening abilities before and after using the package; and 3) find out grade four students’ 

views on the package. The study sample consisted of 76 grade four students in the second 

semester, academic year 2011 at Kasetsart University Laboratory School, which were 

selected by random sampling. The research instruments were an English listening package on 

“Interesting Nakhon Pathom”; a lesson plan; the test of English listening abilities; and an 

opinionnaire of students’ views on the package. The students were taught by the researcher 

using the English listening package for six weeks. The obtained data were analyzed by 

mean, standard deviation and t-test. 

 The findings of the study were as follows: 

  1.  The efficiency of the English listening package was 82.21/82.00, which was 

higher than the packages’ stated effective criterion (75/75). 

  2. The students’ English listening abilities after being taught by the English 

listening package on “Interesting Nakhon Pathom” were higher than before being taught 

by the listening package at a statistically significant level of .01.  

  3. The students’ views after being taught by the English listening package on  

“Interesting Nakhon Pathom” were at a high level. 

Keywords: English listening package, English teaching, Nakhon Pathom 
 

บทนำ 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ (International language) ซึ่งท่ัวโลกมีการใชภาษา

อังกฤษเปนส่ือกลางในการส่ือสารเพ่ิมข้ึน ซึ่งจำนวนผูใชภาษาอังกฤษท่ีมิใชเจาของภาษามีจำนวน

มากกวาเจาของภาษา (Kirkpatrick, 2007)  ภาษาอังกฤษใชในวงการธุรกิจ การศึกษา การทองเท่ียว 
(Crystal, 2001) และภาษาอังกฤษนับเปนภาษาตางประเทศท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย

มาเปนเวลาชานาน จนทำใหภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ไดรับการบรรจุอยูในหลักสูตรการสอนภาษา 
ตางประเทศ ประเทศไทยจึงจัดการเรียนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึง

ระดับอุดมศึกษา (วิสิษฐ เกษมทรัพย, 2548: 83) ซึ่งมีวัตถุประสงคใหนักเรียนสามารถใชภาษา

อังกฤษในการสื่อสาร แสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อใหเปนสวนหน่ึง 

ทีจ่ะสามารถนำประเทศไปสูการแขงขนัดานเศรษฐกจิ สามารถสือ่สารกบัชาวตางชาตไิดอยางถูกตอง
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เหมาะสมและมั่นใจ มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ นอกจากน้ียังมี 

ความสามารถถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 

221) การเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความสำคัญอยางย่ิงในชีวิตประจำวัน 

เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ  

การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ  

ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษา 

และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมทั้ง

เขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน และมีวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551: 220) 

   การเรียนภาษาอังกฤษ แตกตางจากการเรียนวิชาอื่น ๆ เน่ืองจากผูเรียนไมไดเรียน

ภาษาเพ่ือความรูเก่ียวกับภาษาน้ัน ๆ แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือใน 

การติดตอสื่อสารกับผูอื่นได การท่ีผูเรียนจะใชภาษาไดอยางถูกตอง คลองแคลวและเหมาะสมน้ัน 

ขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนท่ีดี ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะ

การใชภาษาใหมากท่ีสดุ  สอดคลองกับธรรมชาตแิละลักษณะเฉพาะของภาษา (กรมวิชาการ, 2546: 1) 

เมื่อพิจารณาถึงความสำเร็จในการเรียนรูและการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียน  

พบวาสวนใหญยังอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจนัก โดยเฉพาะความสามารถดานการฟง (สุภัทรา 

อกัษรานุเคราะห, 2539: 40) ซึง่ขัน้ตอนในการฝกความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษในหองเรียน 

ยังขาดส่ิงเราท่ีจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและมีความเพลิดเพลินในระหวางการฝก 

(พร้ิงพงษ  ไชยชาววงศ, 2535: 4)  

 การฟงนับวาเปนปจจัยสำคัญปจจัยหน่ึงในการรับสาร ในชีวิตประจำวันคนเรามี 
การรับฟงเร่ืองราวมากมาย การฟงคำพูดของคนท่ีคุนเคยหรือใกลชิดอาจจะไมกอใหเกิดปญหา 

มากนัก เพราะผูฟงทราบภูมิหลังของผูพูดและเรื่องที่รับฟง แตในปจจุบันการส่ือสารในดานตาง ๆ 

เจริญมากข้ึนไมจำกัดเพียงแตฟงคูสนทนา การฟงจากส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน วิทยุ โทรศัพท 
เทปเสียง อินเทอรเน็ต ฯลฯ ซึ่งการฟงไมไดเห็นหนากัน บางครั้งเปนการส่ือสารทางเดียวมีแตรับฟง

เทาน้ัน ไมสามารถท่ีจะซักถามไดอยางละเอียดถ่ีถวน จึงกอใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันได มอรเลย  

(Morley, 1991: 82) ไดกลาววาการฟงเปนทักษะท่ีใชในชีวิตประจำวันมากกวาทักษะดานอ่ืน ๆ  
โดยเฉล่ียแลวมนุษยใชการฟงเปนสองเทาของการพูด สี่เทาของการอาน และหาเทาของการเขียน  

ซึง่สอดคลองกับ รเิวอรและเทมเพอรเลย (Rivers & Temperley, 1978: 23) ทีก่ลาววาในชวิีตประจำวัน 
การฟงมีความสำคัญตอการส่ือสารคิดเปนรอยละ 45  
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 สุมิตรา อังวัฒนากุล (2540: 15) และธูปทอง กวางสวาสด์ิ (2549: 27) กลาววา การฟง

เปนทักษะรับสารท่ีสำคัญและเปนทักษะแรกของการส่ือสารท่ีตองทำการสอน เพราะผูพูดจะตองฟง

ใหเขาใจเสียกอนจึงจะสามารถพูดโตตอบ อาน หรือ เขียนได ซึ่งสอดคลองกับวิจิตร  อาวะกุล (2543: 

74) วรวรรณ  เปลี่ยนบุญเลิศ (2540: 73) และปเตอรสัน (Peterson, 1991: 106) ที่กลาววาทักษะ

การฟงเปนทักษะท่ีมีความสำคัญ และเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีไปสูการพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ การฟง 

ในระดับเริม่ตนเนนการฟงเสียง พยางค คำศัพท วล ีแลวสามารถออกเสียงไดถูกตอง (กุศยา แสงเดช, 

2548: 132)  

 อยางไรก็ตามแมการฟงจะเปนสิ่งสำคัญ แตคนสวนใหญมองวาทักษะฟงสามารถพัฒนา

ขึ้นมาไดเองตามธรรมชาติ ไมตองฝกฝนมากเทากับทักษะการส่ือสารดานอื่น ๆ ทั้งท่ีจริงแลวทักษะ 

การฟง เปนทักษะท่ีจำเปนตองไดรับการฝกฝนเชนเดียวกัน วิลลิส (Willis, 1981: 187) กลาววา 

การฟงเปนทักษะที่มีความสำคัญเทากับทักษะการพูดและการอาน ผูเรียนจำเปนตองเรียนวาจะฟง

อยางไร และมีโอกาสท่ีจะไดฟงภาษาอังกฤษในหลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือที่ผูเรียนจะสามารถฟงภาษาพูด

นอกหองเรียนดวยความเขาใจ การฟงนอกจากจะมีความสำคัญตอการเรียนภาษาของตนเองแลวยัง

มีความสำคัญตอการเรียนรูภาษาอ่ืนดวย  

 จากขอความที่กลาวมาจะเห็นไดวา ทักษะการฟงเปนทักษะสำคัญท่ีจำเปนตองเรียนรู 

ไมนอยไปกวาทักษะการส่ือสารดานอ่ืน ๆ ทักษะการฟงท่ีดีนำมาซ่ึงความสำเร็จในชีวิต เน่ืองจากเปน

พ้ืนฐานสำคัญ ลดความเขาใจผิดและความขัดแยงในการปฏิสัมพันธกัน การพัฒนาทักษะการฟง 

สงผลตอการพัฒนาในดานสติปญญา ในแงของการฝกใชความคิด การจับประเด็น ฝกความจำ  

และฝกฝนการจดจอแนวแนกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีตองการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 มีผูวิจัยหลายทานไดทำวิจัยเก่ียวกับการฟงภาษาอังกฤษ พบปญหาเก่ียวกับการฟง

ภาษาอังกฤษ  เชน เออร (Ur, 1989) พบวาการฟงมีปญหาหลายอยาง ไดแก การฟงเสียงท่ีแตกตาง
จากภาษาท่ีหน่ึง เสียงเนนหนัก ทำนองเสียง การออกเสียง การพูดซ้ำ การคาดการณ ความเขาใจ 
คำศัพท  ความเหน่ือยลาจากการฟง สำเนียงภาษา และตัวชี้แนะท้ังภาพและเสียง โกฮ (Goh, 2002: 

8) ไดแบง ปญหาการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียนออกเปนสามดาน คือ 1) ปญหาดานการรับรู เชน 

ไมสามารถจำคำท่ีเรียนรูแลวได ไมสนใจสวนตอไปของขอความเมื่อกำลังคิดถึงความหมาย  

ไมสามารถแบงกลุมคำพูดได จับใจความสวนแรกของขอความไมได จดจอตอการฟงมากเกินไป หรือ

ไมสามารถจดจอไดเลย 2) ปญหาดานการวิเคราะหคำในไวยากรณ เชน ลืมสิ่งท่ีไดฟงเร็ว ไมสามารถ
คิดการแสดงออกภายในจิตใจจากคำท่ีไดยินได ไมเขาใจสวนยอย ๆ ของสิ่งท่ีปอนเขาเพราะมีปญหา

ในตอนเร่ิมแรก และ 3) ปญหาดานการนำไปใช เชน เขาใจคำแตไมเขาใจขอมูลขาวสารท่ีผูสงสาร

ตองการ สับสนเก่ียวกับใจความสำคัญในตัวขอมูลขาวสาร แอนเดอรสันและลินช (Anderson & 

Lynch, 1988: 35-40) ไดแบงสาเหตุที่ทำใหผูเรียนเกิดการฟงไมเขาใจออกเปนสามประเภทใหญ ๆ 

คือ ปญหาดานพ้ืนความรูเดิม ปญหาดานภาษา และปญหาดานการฟง จารุณี  มณีกุล (2545: 11) 
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ไดศึกษาวิจัยปญหาการฟงของนักศึกษา พบปญหาในดานคำศัพท ไวยากรณ ตัวสะกด ศัพทสำนวน 
เสียงเนนหนัก น้ำเสียง อัตราเร็วในการพูดของเจาของภาษา ขอมูลการฟงกอนการโตตอบและการคิด
เปนภาษาท่ีหน่ึงกอนพูดภาษาอังกฤษ 
 เมนเดลสัน (Mendelson, 1995: 123-130) ใหเหตุผลวาปญหาเกิดจากทักษะการฟง 
ไมไดรับการสอนอยางแพรหลาย และจริงจัง เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะอ่ืน ๆ ปจจัย คือ เน้ือหาการฟง
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศไมเหมาะสมกับผูเรียนไมไดชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการฟง 
ในโลกแหงความจริง เน้ือหาท่ีเรียนเปนเน้ือหาท่ีดัดแปลงมาจากภาษาเขียนแลวนำมาบันทึกเสียง
ดวยสำเนียงภาษาท่ีแตกตางจากการใชภาษาในชีวิตจริง เชน การพูดอยางชา ๆ การใชเสียงสูง  
และการใชเสียงเนนท่ีไมเหมือนกับการใชจริง เน้ือหาไมนาสนใจ พันธณีย วิหคโต (2546: 25-28) 
กลาวถึงสาเหตุวามาจากการขาดแคลนครูผูสอนที่มีความรูความสามารถทางดานการสอน การฝก 
ไมเพียงพอ และขาดการพัฒนาส่ือการสอน  
 จากการศึกษาของผูวิจัยจะเห็นไดวาปญหาเก่ียวกับการฟงภาษาอังกฤษน้ันยังมีอยูมาก 
แตพบวางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษน้ันยังมีจำกัด โดยเฉพาะการใชเน้ือหา
การฟงภาษาอังกฤษจากเร่ืองใกลตัวกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจการใชเน้ือหา
ทองถิ่นในการจัดการเรียนรู เพ่ือทำใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดเรียนรูศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปญญา เกิดความรักความผูกพันกับทองถ่ิน และมีความสัมพันธกับชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ไดกำหนดใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลางรอยละ 70 และจัดใหสอดคลองตามความตองการของทองถิ่นรอยละ 30 โดยจัด
เน้ือหาสาระการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมของแตละวิชา (กรมวิชาการ, 2545) ในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยจึงพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 4 เพ่ือพัฒนาการฟงของนักเรียน โดยใชเน้ือหาของทองถ่ินตามสภาพแวดลอมจริง ฝกการใช
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพ่ือการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษจะเปนส่ือ 
ที่ชวยเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน ฝกประสบการณตรง และแสวงหาความรูใหตนเองได หาก 
ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว จะเปนประโยชนตอครูผูสอนและผูเรียนในการแกปญหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานการฟง และเปนแนวทางในการสรางชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางและพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนดไว คือ 75/75 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวย 
ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ  

 3. เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 ทีม่ตีอชดุฝกการฟงภาษาอังกฤษ  
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วิธีดำเนินการ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 4 (อ 14101) ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 3 หองเรียน  

รวมนักเรียนท้ังส้ิน 118 คน    

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 4  

(อ 14101) ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 2 หองเรียน รวมนักเรียน 76 คน  

ที่ไดมาโดยการสุมอยางงายดวยการจับสลาก  

 นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ชุดฝก หมายถึง ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ  เร่ือง นครปฐมนารู สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือเปนส่ือการเรียนรูที่ครูใชประกอบการสอน จำนวน 6 บท

ประกอบดวย     

   1.1  ชุดฝกการฟงเลมที่ 1 เร่ือง Nakhon Pathom Province     

  1.2  ชุดฝกการฟงเลมที่ 2 เร่ือง Statue of Ya-le 

  1.3  ชุดฝกการฟงเลมที่ 3 เร่ือง Wat Don Wai Floating Market 

  1.4  ชุดฝกการฟงเลมที่ 4 เร่ือง Phra Pathom Chedi 

  1.5  ชุดฝกการฟงเลมที่ 5 เร่ือง Thai Human Imagery Museum 

  1.6  ชุดฝกการฟงเลมที่ 6 เร่ือง Samphran Elephant Ground and Zoo  

    2. ประสิทธิภาพของชุดฝก หมายถึง คุณภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ือง

นครปฐมนารู  ซึ่งเมื่อนักเรียนไดฝกทำแบบฝกหัดแลวสามารถตอบคำถามของแบบฝกไดมากท่ีสุด 

ไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน คือ 75/75 ดังน้ี 

    75  ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละของคะแนนท่ีนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ทำแบบทดสอบระหวางเรียนรายบท ไดรอยละ 75 
     75  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละของคะแนนท่ีนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ทำแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงหลังจากการใชชุดฝก ไดรอยละ 75 

  3.  ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการฟง

จับใจความสำคัญ และบอกรายละเอียดของเร่ืองตาง ๆ ท่ีไดจากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถ 

ดานการฟงภาษาอังกฤษ  
 4. ความคิดเห็นท่ีมีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ

นักเรียนท่ีมีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึนในดานรูปแบบ ดานเน้ือหา และดาน
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กิจกรรม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นลักษณะเปนมาตราประมาณคาใหเลือก 5 ระดับ คือ เห็น

ดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางย่ิง 

 5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ปการศึกษา 2554 

 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรท่ีศึกษามี 2 ตัวแปร คือ 

 ตัวแปรตน คือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งในท่ีนี้ใชชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ 

เร่ืองนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4   

 ตัวแปรตาม คือ 

  1. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ จากชดุฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู 

  2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเร่ือง

นครปฐมนารู 

   

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย   

  1. ชุดการฟงภาษาอังกฤษ จำนวน 6 เลม ซึ่งประกอบดวยใบความรู แบบฝกหัด แบบ

ทดสอบ และซีดี 

  2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 30 ขอ 

 3. แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองนครปฐมนารู จำนวน 6 แผน 

  4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ  จำนวน  

1 ฉบับ จำนวน 10 ขอ 
 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1.  ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ดำเนินการตามข้ันตอน ตอไปนี้ 

   1.1 ศกึษาข้ันตอนการสรางแบบฝกตามแนวคิด ทอมลนิสัน (Tomlinson, 1998: 96-99) 

ชัยยงค พรหมวงศ (2545: 120) และกระทรวงศึกษาธิการ (2545: 36-38) ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) คำอธิบายรายวิชาภาษา

อังกฤษ  เน้ือหาทองถ่ินจังหวัดนครปฐม  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางชุดฝก ซึ่งผูวิจัยไดจัดทำ

ชุดฝก จำนวน 6 เลม โดยนำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 4 สาระมาบูรณาการรวมกัน กลาวคือ นักเรียนจะมีความเขาใจและ

ตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากชุดฝกท่ีสรางข้ึน และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  เขาใจความ
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เหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และนำมาใชอยางถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับ

กลุมสาระการเรียนรูอื่น เชน กลุมสารระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเปน

พ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน และการใชภาษาตางประเทศ 

ในสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

  1.2  นำชุดฝกไปหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 

40 คน แบบรายบคุคล (individual tryout) ตามเกณฑมาตรฐาน 60/60 ไดคาคาประสิทธิภาพ E1/E2 

= 92.85/90.00 แบบกลุมเล็ก (small group tryout) ตามเกณฑมาตรฐาน 70/70 ไดคา 

คาประสิทธิภาพ E1/E2 = 90.00/91.67 และหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ แบบ

ภาคสนาม (field tryout) ตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 ไดคาคาประสิทธิภาพ E1/E2 = 82.21/82.00 

ผลการหาประสิทธิภาพพบวาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่

กำหนด สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.  แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองนครปฐมนารู แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองนครปฐมนารู 

จำนวน 6 แผน มีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

   2.1  ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

จุดประสงคเน้ือหาและแบบเรียนท่ีสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดนครปฐม 

   2.2 จดัทำแผนการจัดการเรียนรู โดยมีหวัขอดงันี ้ 1) กำหนดสาระสำคัญ  2) จดุประสงค

การเรียนรู 3) เน้ือหา 4) กิจกรรมการสอนฟง มี 3 ขั้น ดังน้ี 4.1) ขั้นกอนการฟง Pre-Listening 

4.2) ขัน้การฟง While–Listening 4.3) ขัน้หลังการฟง Post–Listening 5) สือ่การเรียนรู และ 6) การวัด

และประเมินผล 

   2.3  นำเน้ือเรือ่งจากแผนการจัดการเรียนรูไปใหอาจารยชาวตางชาติบนัทึกเสียงลง CD 
  2.4  นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอน

ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบ และแกไขปรับปรุง 

  2.5 ไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีความตรงของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ความเหมาะสมของ

เวลา สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดดำเนินการสรางตาม

ขั้นตอน ดังน้ี 

  3.1 ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบจากหนังสือแนวการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ
ของอัจฉรา วงศโสธร (2538: 109-112) เอกสารหลักสูตร และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

  3.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ โดย
เปนแบบปรนัยเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ ขอคำถามยึดตามจุดประสงค และครอบคลุม

เน้ือหาท้ังหมดตามแผนการจัดการเรียนรู 
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   3.3 นำแบบทดสอบเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และภาษาท่ีใช

เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคา IOC = 0.857       

   3.4 ใชตาราง CHUNG TEH FAN กลุมสูง กลุมต่ำ 27% วิเคราะหความยาก (p) และ

หาคาอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบเปนรายขอ จากน้ันจึงเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย 

ระหวาง 0.20 – 0.80 ไดคา p = 0.55 และคาอำนาจจำแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป ไดคา r = 0.56  

ไดขอสอบที่ใชไดจำนวน 30 ขอ เพ่ือนำมาเปนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

   1.6 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยวิเคราะหขอสอบดวยสูตรของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ = 0.8521 จึงได

ขอสอบที่ผานข้ันตอนท้ังหมด สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมและชุดฝกการฟง มีขั้นตอน

การสราง ดังน้ี 

  4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดความคิดเห็นตามวิธีลิเคอรท (Likert) จากหนังสือวิธี

วิจัยของทวีป ศิริรัศมี (2534: 65-68) โดยมีรูปแบบ 3 ดาน คือดานรูปแบบ ดานเน้ือหา และดาน

กิจกรรม รวมจำนวน 10 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (rating scale) 5 ระดับ 

  4.2 นำแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยหาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคา IOC = 1.00 สามารถนำไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

  1.  การหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ ใหไดตามเกณฑ โดยใชสตูร 75/75   

 2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษา
อังกฤษ  โดยการวิเคราะหคาสถิติ t–test (dependent sample t–test) 

   3. การหาระดับความคิดเห็นท่ีมีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษโดยการวิเคราะหคาเฉล่ีย  

(   ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคาเฉล่ียตามเกณฑของเบสทและคาหน  
(Best and Kahn, 1993: 247) ดังน้ี 

  4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นในระดับมาก   
  2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50   มีความคิดเห็นในระดับนอย  

  1.00 – 1.50   มีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด  

 

X 
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ผลการวิจัย 
  การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยวิจัย

และพัฒนาการศึกษา”  ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิจัย เปน 3 ตอนดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ 

เร่ืองนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษเร่ืองนครปฐม

นารู ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จำแนกตามคะแนนระหวางเรียน และคะแนนแบบทดสอบ

หลังเรียน ดังแสดงไวในตารางท่ี 1 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ของ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งทดลองกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน 

 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา รอยละของคะแนนเฉล่ียของการทดสอบระหวางเรียนมีคาเทากับ 

82.21 และรอยละของคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 82.00  แสดงวาประสิทธิภาพ

ของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 
82.21/82.00 เม่ือเทียบกับเกณฑ 75/75 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา

เกณฑที่กำหนด สามารถนำไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู 

กอนและหลังการใชชุดฝก 

  ผลการศึกษาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังทดลองใชชดุฝกการฟง แสดงในตารางท่ี 2  

 

  
E1 E2 

75/75 
82.21 82.00 

  E1/E2 =   82.21/82.00 
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ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ของนักเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังทดลองใชชุดฝกการฟง 

 

 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 

20.85 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.10 (  =20.85, S.D. = 2.10) และคะแนนความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 23.71 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.92 (  = 23.71, S.D.= 1.92)  

และเม่ือเปรยีบเทียบโดยใชสถิต ิ t–test พบวา ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=22.32, p<.01) 

 ตอนท่ี 3 วิเคราะหระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีนักเรียนมี

ตอกิจกรรมและชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ 

  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ือง

นครปฐมนารู ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยชุดฝกการฟง แสดงในตารางท่ี 3 

 
 N  X  S.D. t – test 

 76 30 20.85 2.10 2.2925* 

 76 30 23.71 1.92  

X 

X 
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ือง 

 นครปฐมนารู ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

 
 6 

  
(   ) (S.D.) 

 
1.     

 

 

4.11 

 

0.56 

 

 

2.  4.08 0.48  

3.  4.07 0.53  

         4.09 0.37  

 
4.  

 

4.07 

 

0.48 

 

5.  4.04 0.46  

6. 
 

4.14 0.49  

7.  4.17 0.52  

         4.10 0.40  

 
8. 

 

 

4.16 

 

 

0.51 

 

9. 
 

4.28 0.52  

10.  4.26 0.60  

 4.23 0.43  

 4.14 0.30  

X 
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X 

X 

X 

X 

X 
X 

 จากตาราง พบวา คะแนนความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝก

การฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ในดานรูปแบบ เน้ือหา และกิจกรรม มรีายละเอียด ดงัตอไปนี ้

  1.  ดานรูปแบบ โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของชุดฝกโดยเฉล่ียอยูใน

ระดับดี (  = 4.09, S.D.= 0.37) โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 1 เสียงของผูพูดในบทเรียน  

การฟงชัดเจน เขาใจงาย และชวยพัฒนาการฟงของขาพเจา (   = 4.11, S.D. = 0.56) 

 2.  เน้ือหา โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอเน้ือหาของชุดฝกโดยเฉล่ียอยูในระดับ

ดี (   = 4.10, S.D. = 0.40) โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 7 เน้ือหาของบทฟงนาสนใจสอดคลอง 

กับจุดประสงค (   = 4.17, S.D.= 0.52) 

 3.  ดานกิจกรรม โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของชุดฝกโดยเฉล่ีย 

อยูในระดับดี (  = 4.23, S.D.= 0.43) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 9 กิจกรรมข้ันขณะฟง 

มีกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจและสรางแรงจูงใจในการเรียน (    = 4.28, S.D.= 0.52) 

  สรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน  

 

อภิปรายผล  
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐม จากเกณฑ 

ที่ตั้งไว 75/75 พบวาชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.11/80.92 ทั้งน้ี

อาจมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

   1.1 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปที่ 4 ไดรับการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ ขั้นตอน และมีเน้ือหาเหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียน โดยผูวิจัยเร่ิมตนดวยการศึกษาเอกสารหลักสูตร เอกสารเก่ียวกับเน้ือหาทองถ่ิน 

จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 แนวคิดและทฤษฎี 
ที่เก่ียวของกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวกับการสอนฟงภาษาอังกฤษ  

หลังจากน้ันสรางชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐม และแผนการจัดการเรียนรู โดยกำหนด

วัตถุประสงคใหสอดคลองกับความสนใจของนักเรียนในขณะสอนผูวิจัยไดทำการพัฒนาชุดฝก 
ใหสอดคลองกับสถานการณจริง จึงทำใหชุดฝกท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพ สมบูรณ ถูกตอง ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ศิริรักษ ทัฬหะกุลธร (2544: 81-87) มานพ พุมจิต (2544: 112) และปวราย   
เรืองมณี (2549: 101) ที่พบวานักเรียนท่ีเรียนดวยส่ือการเรียนท่ีสรางอยางมีระบบ ทำใหนักเรียน

สนใจเรียนและทำกิจกรรมอยางกระตือรือรน ทำใหมีความสามารถดานการฟงของนักเรียนสูงขึ้น   

  1.2  ชุดฝกการฟงสรางข้ึนตามข้ันตอนการฝกทักษะการฟง เปนชุดฝกท่ีประกอบดวย

ขัน้ตอนท่ีเปดโอกาส ใหนกัเรียนไดฝกทักษะการฟงอยางตอเน่ืองตามลำดบั จากกิจกรรมทีง่ายไปหายาก 

และเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน  
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(Pre-listening) เปนการกระตุนใหนักเรียนทำส่ิงท่ีคุนเคยอยูแลวมาทำความเขาใจบทเรียน รวมทั้ง
การเตรียมความพรอมในเร่ืองคำศัพท โครงสรางไวยกรณ และสำนวนภาษาท่ีจำเปนตองใชใน 
การทำกิจกรรมข้ันตอไป เชน การระดมสมอง การจับคูรูปภาพกับคำศัพท เปนตน ในขณะการฟง  
(While-listening) นักเรียนไดฝกฟงอยางนอย 2 คร้ัง และทำกิจกรรมการฟงท่ีหลากหลาย เชน 
ฝกการกรอกขอมูล  การตอบคำถาม นอกจากน้ีนักเรียนไดฝกฟงโครงสรางประโยคท่ีมีความหมาย
เพราะเปนโครงสรางท่ีพบในบทฟง ทั้งน้ีเพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาและความสามารถ
ถายโอนความรูไปใชในข้ันนำภาษาไปใชในข้ัน (Post-listening) ซึ่งจะเปนข้ันท่ีฝกใหนักเรียนนำ
ภาษาไปใชไดอยางมัน่ใจในชวิีตประจำวัน และทบทวนส่ิงท่ีไดเรียนมา เมือ่นกัเรียนทำชุดฝกแตละบท
เสร็จสิ้น นักเรียนจึงไดทำแบบทดสอบเพ่ือประเมินสิ่งท่ีเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา  
เมฆสุทัศน (2548: 78-85) กลาวคือแบบฝกเปนเคร่ืองมือในการสอนฟงสามารถชวยเสริมความรู 
ความเขาใจ พัฒนาทักษะการฟงอยางมีวิจารณญาณใหดีขึ้น เพราะการเรียนดวยแบบฝก ผูเรียนไดมี
โอกาสฝกฝนและทำซ้ำหลายคร้ังกับแบบฝกท่ีมีความนาสนใจทั้งเน้ือหา และภาพประกอบ รวมทั้ง
กิจกรรมในแตละแบบฝกท่ีมีความหลากหลาย เน้ือหานาสนใจไมยากเกินไป จึงเปนเคร่ืองมือที่ชวย
ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการฟงอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนดีขึ้น 
  1.3 การใหนักเรียนทราบขอมูลยอนกลับ (feedback) เม่ือนักเรียนทำแบบฝกแตละ
บทเสร็จสิ้น ครูเฉลยคำตอบของแตละกิจกรรม และไดตรวจใหคะแนนทันที ทำใหนักเรียนทราบ 
ความกาวหนาในการเรียนของตน ทำใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ และกระตือรือรนในการพัฒนาการ
เรียนรูสงผลใหนักเรียนทำคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนไดสูงกวาคะแนนจากการทำแบบทดสอบ 
หลังเรียน ซึ่งสอดคลองกับความคิดของโคล และชาน (Cloe & Chan, 1994: 320-322) ที่กลาววา 
การใหการเสริมแรงทันที เมื่อนักเรียนทำภาระงานเสร็จเปนสิ่งท่ีสำคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะในระยะ
เร่ิมตนคาบเรียน และขอมูลยอนกลับของครูที่เพ่ิมความเหมาะสม ชวยใหนักเรียนทราบวาไดเรียนรู
สิ่งใดไปบางแลว และยังมีสิ่งใดอีกท่ีเขายังตองรู เพ่ือจะไดไปสูเปาหมายท่ีผูเรียนตองการ 
 1.4  ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู ที่สรางข้ึนมีสวนในการพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิในการฟงของนักเรียน นักเรียนสวนใหญมีความสนใจรูปแบบกิจกรรมแบบฝก เน้ือหาและ
รูปภาพประกอบ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขอความและเน้ือหาท่ีนำมามีความแตกตางจากบทเรียนหรือ
บทฟงท่ัว ๆ ไป เน้ือหามีความหลากหลาย มีความทันสมัย มีความเก่ียวของกับชีวิตประจำวัน และ
ชวยใหผูเรียนเกิดความความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลของเมืองนครปฐมเปนอยางดี ทำใหนักเรียน 
เกิดความกระตือรือรน สนใจในการฟงขอมูลเปนภาษาอังกฤษและจูงใจใหนักเรียนทำกิจกรรมตาง ๆ 
ตอเน่ือง 
 1.5  ผูเรียนทราบจุดมุงหมายในการฟงอยางชัดเจน ทำใหผูเรียนทราบจุดประสงคในการฟง 
จึงทำใหผลสัมฤทธ์ิในการฟงสูงกวาผูเรียนท่ีไมทราบจุดมุงหมายในการฟง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของเนยมีเยอร (Neymeyer, 1983) ที่พบวา ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากลุมที่ไดรับการสอนโดยวิธีที่มี
จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการฟง มีทักษะการฟงสูงกวาท่ีเรียนตามวิธีสอนแบบเกาสอนท้ังสี่
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ทักษะ  
 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนดวยชุดฝกสูงกวาความสามารถดานการฟงกอนเรียน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ 
   2.1 นักเรียนไดมีโอกาสในการฝกการฟงหลายๆ ครั้ง จนเกิดความคุนเคยกับรูปแบบ
ของชุดการฟง จึงทำใหผูเรียนสามารถรับรูในการฟงไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
ธูปทอง  กวางสวาสดิ์ (2549: 86-87) กลาววา ครูผูสอนควรที่จะเนนพัฒนาการในทักษะการฟง 
ใหเกิดขึ้นแกผูเรียนอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ เพราะทักษะการฟงเปนเคร่ืองมือเบื้องตนในการรับรู
สารท่ีจำเปนของมนุษยในการติดตอสื่อสารระหวางกัน 
   2.2 นักเรียนไดฝกการฟงจากเสียงของเจาของภาษา ซึ่งนักเรียนท่ีไมเคยไดรับการฝก
ทักษะการฟงในลักษณะน้ีมากอน สมบูรณ เจตนจำลอง (2530: 39) กลาววาสาเหตุที่นักเรียน 
ไมเขาใจเมื่อฟงภาษาอังกฤษ ไมเขาใจในภาษาพูดในสถานการณจริง เพราะนักเรียนฟงภาษา
อังกฤษจากครูผูสอนเทาน้ัน ซึ่งบางครั้งครูพูดชา ๆ เพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น และจับใจความ
ไดงายข้ึน นักเรียนจึงไมคุนเคยกับภาษาท่ีเปนธรรมชาติและประสบปญหาในการฟงเสียงของเจาของ
ภาษา ดังน้ันการท่ีนักเรียนไดฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษ โดยใชเทปท่ีทำการบันทึกเสียงจาก
เจาของภาษา ใชแบบฝกท่ีมีประสิทธิภาพจึงทำใหผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความสนใจใน 
การเรียน ทำชุดฝกการฟงอยางต้ังใจ และเม่ือผลปรากฏวา ผูเรียนจับใจความจากการฟงได ผูเรียน
จะเกิดความรูสึกภูมิใจ และคิดวาการฝกฟงเชนน้ีมีประโยชน ซึ่งสอดคลองกับความคิดของสตีเฟน  
(Streven, 1980 อางถึงใน พิรุณ จันทวาศ, 2534: 46) ที่ระบุวาเม่ือผูเรียนเห็นความสำคัญและ
ประโยชนของการเรียนแลวผูเรียนจะเต็มใจเรียน ซึ่งจะมีผลทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
จากการท่ีใหนักเรียนไดทำกิจกรรมตามสถานการณที่ใกลเคียงกับชีวิตจริง มีผลทำใหนักเรียนเห็นวา 
การเรียนดวยการฝกฟงภาษาอังกฤษมีประโยชนสามารถนำไปใชไดจริง จะเปนแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากข้ึน ซึ่งทำใหความสามารถดานการการฟงดีขึ้นหลังจากไดรับการฝกจากชุดฝก 
การฟง 
  2.3 นักเรียนไดฝกการฟงภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
เปนไปอยางมีขั้นตอน กลาวคือ ครูตองแจงจุดประสงคในการฟงกอนการฝกทำใหนักเรียน 
เห็นประโยชนของบทเรียน จากน้ันนักเรียนไดทำแบบฝกหัดเพ่ือจับใจความสำคัญของสิ่งที่ฟง 
เปนการสงเสริมใหการฟงน้ันมีความหมายมากข้ึน สำหรับหลังการฟงนักเรียนไดทำแบบฝกหัดอีก
เพ่ือประยุกตความรูเดิมกับความรูใหม สงผลใหนักเรียนจดจำไดนานข้ึน ใชภาษาไดคลองแคลว  
จึงทำใหนักเรียนทำคะแนนในแบบทดสอบหลังการฝกไดสูงกวากอนฝก  
  2.4 นักเรียนทำคะแนนกอนเรียนไดสูงอาจมีผลมาจากนักเรียนมีความรูเดิมเกี่ยวกับ
เน้ือหาในทองถ่ิน ทำใหคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนตางกันโดยเฉลียเทากับ 2.85 
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 3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอกิจกรรมชุดฝกการฟง
ภาษาอังกฤษ เรื่อง นครปฐมนารู ทั้ง 6 บท พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและชุดฝก 
การฟงโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับความคดิเห็นท่ีด ีโดยมีคาระดับความคิดเห็น (   ) อยูระหวาง 
4.09–4.53 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุ ดังตอไปนี้ 
    3.1 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ มีลักษณะรูปแบบการสรางโดยใชซีดีบันทึกเสียง 
ของผูเจาของภาษา และมีคำชี้แจงในแตละตอนท่ีชัดเจน เขาใจงาย มีรูปภาพสวยงามนาสนใจ  
มีความเหมาะสมสอดคลองกับเน้ือหา และการนำเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน ซึ่งสอด
คลองกับฟนอคเชียโรและโบโนโม (Finocchiaro & Bonomo, 1989: 11) ที่ระบุวาปจจัยในการฟง
ภาษาตางประเทศเพ่ือความเขาใจวาข้ึนอยูกับความคุนเคยกับคำพูดของผูฟง ความคาดหวัง (expectation)
ในคำพูดท่ีจะไดยินในสถานการณนั้นและความสามารถท่ีจะใชคำท่ีซ้ำซอน (redundant clues) ทาง
ภาษามาเปนตัวประกอบใหเกิดความเขาใจ นอกจากน้ีการท่ีผูฟงสามารถจดจำส่ิงท่ีไดฟงก็มีสวนชวย
ทำใหเกิดความเขาใจดีขึ้น 
  3.2 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ มีลักษณะเน้ือหาแตกตางจากหนังสือเรียนตามปกติ  
ไดแก เน้ือหาเปนไปตามความตองการของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียน 
ไดฝกภาษาในสถานการณจริง นักเรียนสามารถนำไปใชในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจำวัน เน้ือหาท่ีทำมาสรางเปนชุดฝกการฟงเปนเน้ือหาเก่ียวกับจังหวัดนครปฐม ซึ่งทำให
นักเรียนสวนใหญที่อยูในจังหวัดนครปฐมมีความรูความเขาใจมากข้ึน จึงทำใหนักเรียนเกิด 
ความสนใจในชุดฝกดังกลาว เชน บทที่ 5 Thai Human Imagery Museum เปนเรื่องราวเก่ียวกับ
พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง ตั้งอยูในอำเภอนครชัยศรี เปนสถานท่ีจัดแสดงหุนจำลองท่ีทำจากไฟเบอรกลาส  
มีความคงทน ประณีต งดงาม และเหมือนจริงมาก และบทท่ี 6 เร่ือง Samphran Elephant Ground 
& Zoo เปนเร่ืองราวเก่ียวกับลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน ตั้งอยูในอำเภอสามพราน เปน
แหลงอนุรักษชางและเพาะพันธุจระเข ภายในมีบรรยากาศที่รมรื่นนาพักผอนซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ ริชารดส (Richards, 2001: 51-80) นูแนน (Nunan, 1995: 131-132) และทอมลินสัน (Tomlinson, 
1998: 97) ที่กลาววาการสรางส่ือการสอนตองมีการวิเคราะหความตองการของผูเรียนกอนเพ่ือใหได
สื่อการสอนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน  
  3.3 ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ มีลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแบงเปนตอน ๆ 
แตละตอนมีจำนวนขอคำถามไมเกิน 10 ขอ ทำใหผูเรียนไมเบื่อหนายเปนการเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดแสดงความคิดเห็นและชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนท่ีเกงมีโอกาสชวยเหลือนักเรียน 
ที่เรียนออน ทำใหนักเรียนท่ีเรียนออนรูสึกวาไมถูกทอดท้ิง รูปภาพ ชัดเจน สวยงาม และในขณะท่ีทำ
แบบฝกหัด นักเรียนสามารถขอฟงซีดีไดอีก ซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมในชุดฝกมีลักษณะตอบสนอง 
ความตองการของผูเรียน ทำใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะทำกิจกรรมในบทตอไป สามารถนำไปสื่อสาร
และประยุกตใชในชวิีตประจำวันได และครูผูสอนก็ไดใหแรงเสริมกบันกัเรียนทำใหเกิดความภาคภูมใิจ
ในตนเอง 

X 
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 สรุปไดวา ชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ือง นครปฐมนารู นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี 
ถึงดีมากตอกิจกรรม ท้ังน้ีเน่ืองมาจากลักษณะของกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารในบทเรียนมีความหลากหลาย 
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถทางจินตนาการ 
ทำใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูและเขาใจภาษาไดดีย่ิงขึ้น อีกท้ังนำความรูที่ไดรับไปศึกษา
ตอในระดับที่สูงข้ึนหรือการนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
 
ขอเสนอแนะ  
 1.  ขอเสนอแนะในการใชชุดฝก 
  1.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรสงเสริมความรูความสามารถดานการฟงของนักเรียน
ใหมากข้ึน 
  1.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรคัดเลือกเน้ือหาท่ีสอดคลองกับความรูเดิมของผูเรียน
มาใชในการสอนฟงเพราะนักเรียนจะสามารถจับใจความสำคัญของเร่ืองไดดีกวาการฟงเร่ืองที่ไม
คุนเคย และเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูเร็วย่ิงขึ้น 
   1.3 ผูบริหารควรใหการสนับสนุนและสงเสริมใหการสรางชุดฝกและควรมีการเผยแพร
หรือใชตอไป    
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
   2.1 ควรมีการวิจัยโดยศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ผูเรียนใหความสนใจดวย เชน เร่ือง
ประเพณี กีฬา อาหาร เปนตน 
   2.2 ควรมีการศึกษาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการฟงภาษาอังกฤษดวยการสรางชุดฝก 
สำหรับนักเรียนทุกระดับ เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสามารถดานการฟงอังจะสงผลดีในการประกอบ
อาชีพตอไป 
   2.3 ควรมีการสรางชุดฝกในทุกรายวิชาเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูและมี 
 ความกระตือรือรนในการเรียน 
   2.4 ควรนำชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นไปทดสอบในบริบทอื่น ๆ เพ่ือศึกษา
ผลการใชเปรียบเทียบกับการสอนลักษณะอ่ืน ๆ ได 
สรุป  
 1.  ชดุฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ทีส่รางข้ึนมปีระสทิธิภาพ เทากับ 82.21/
82.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่กำหนดไว 
 2.  ผลการศึกษาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังการเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ สรุปไดวา ความสามารถ 
ดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนดวยชุดฝกการฟงภาษาอังกฤษ เร่ืองนครปฐมนารู  
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2  
ที่กำหนดไว 
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  3.  ผลการวิจัยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอชุดฝกการฟง

ภาษาอังกฤษ เรื่องนครปฐมนารู ในภาพรวมพบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดฝกการฟงอยูใน
ระดับดีทุกดาน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 ที่กำหนดไว 
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