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 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือพฒันาแบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /  เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิในการฟังภาษาไทยเพือการสือสารของนกัศึกษา
ชาวเกาหลีก่อนและหลงัการทาํแบบฝึก และเพือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและ
แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูวิ้จยัสร้างขึน 
 กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชาวเกาหลีจากภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทยของ
มหาวิทยาลยัฮนักกุ ภาษาและกิจการต่างประเทศทีมาเรียนภาษาไทย หลกัสูตรระยะสันของภาควิชาภาษาไทย 
ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ภาคเรียนที  ปีการศึกษา   จาํนวน  คน 
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ) แผนการจดัการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร
จาํนวน  ชุด ) แบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารก่อนและหลงัใช้แบบฝึก และ ) แบบ
สาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูใชสู้ตร E  /E  เพือหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ใชค่้าสถิติ t-test แบบไม่อิสระ
จากกนั เปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาไทยของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการทาํแบบฝึกทกัษะการ
ฟัง และค่าเฉลีย (x) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาค่าระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ผลการวิจยัพบวา่ 

. แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั . / .  ซึง แสดงว่า
แบบฝึกมีประสิทธิภาพทียอมรับได ้ 
. ผลสมัฤทธิการใชแ้บบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทย
เพือการสือสารโดยใชว้ิธีธรรมชาติตามแนวคิดของวิลเลียม ลิตเติลวูดทีผูวิ้จยัสร้างขึนให้ผลสัมฤทธิสูงกว่า
ก่อนการใชอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

. นกัศึกษาชาวเกาหลีมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารอยูใ่นระดบัสูง 
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 This research aimed to develop and test the efficiency listening materials for Korean students to 

compare the students’ listening abilities before and after using the materials, and to survey the students’ 

opinions toward these materials. 

 The samples were 14 Korean students studying Thai Interpretation and Translation at Hunkuk 

University of Foreign Studies and taking a short course’ Faculty of Humanities and Societies of Burapha 

University. The instruments used for this experiment were: 1) Eight courses outline listening developed by the 

researcher, and Thai Communicative Listening Practice. 2) An English listening test was both as a pretest, and as a 

posttest. 3) A questionnaire used to survey the students’ opinions toward the effectiveness of the constructed 

materials. 

 The data analysis used in the study were E  / E  for students’ achievement, t-test (dependent) to compare 

students’ achievement before and after by using Thai Communicative Listening Practice and Mean (x) and Standard 

deviation (S.D.) to find the level of students’ opinions.    

 The results of the study showed that: 

1. The efficiency of the Thai Communicative Listening Practice was 85.54 / 93.81 . This means that the 

efficiency of the materials was at a good level. 

2. Students’ achievement after the experiment was significantly different from the experiment at .01 

level. 

3. Students’ opinions towards to Thai Communicative Listening Practice were highly positive. 
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กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิงจากผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.มีชัย 
เอียมจินดา  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ  น้อยนิมิตร  อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา  เทียนเพิมพูล                
รองศาสตราจารย์ สมประสงค์ น่วมบุญลือ และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ ทีให้
คาํแนะนําปรึกษา ตลอดจนกรุณาให้ข้อเสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในการทาํวิทยานิพนธ์          
จนสาํเร็จสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญ ผูช่้วยศาสตราจารยอ์มัพร แกว้สุวรรณ อาจารยว์ชัระ จนัทราช และ
อาจารย์อุบลวรรณ ส่งเสริม ทีกรุณาตรวจแก้และให้คาํแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขเครืองมือวิจยั       
จนสมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธวชัชัย ดุสิตกุล ทีให้ความอนุเคราะห์จนผูว้ิจยัได้ทาํการทดลอง
เครืองมือวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นนกัศึกษาชาวเกาหลีจนเป็นผลสาํเร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณคุณประเสริฐ คุณอุษา และคุณสุริยะ ธูสรานนท ์ คุณบุญพิง ดีเสมอ                
คุณพฤทธินนัท ์กมลาสน์ ณ อยธุยา คุณสุพรรษา และ คุณ ณฐักมล รัตนภกัดิ ทีช่วยบนัทึกเสียงในแบบ
ฝึกจนสมบูรณ์ รวมทงัผูมี้ส่วนช่วยเหลือใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ 

 คุณค่าและประโยชน์อันเนืองมาจากวิทยานิพนธ์นีผู ้วิจ ัยขอมอบเพือกราบขอบพระคุณ          
คุณพ่อประเสริฐ  และคุณแม่อุษา  ธูสรานนท์ ทีคอยให้ทังกําลังใจ  กําลังกาย  และกําลังทรัพย ์             
อยา่งไม่เคยมีวนัหมดเสมอมา ตลอดจนอาจารยผ์ูป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้และผูมี้พระคุณทุกท่าน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ฉ
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




