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52255211 : สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 
คาํสาํคญั :  แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร/วธีิธรรมชาติ 
  สุชาดา  ธูสรานนท ์ : การพฒันาแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ธีิ
ธรรมชาติสาํหรับนกัศึกษาชาวเกาหลี.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.มีชยั  เอียมจินดา  ผศ.ดร.
สายวรุณ  นอ้ยนิมิตร และ ดร.ภทัร์ธีรา เทียนเพิมพลู.  174 หนา้. 
 
 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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บทท ี  

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ภาษาไทยมีความสําคญัอยา่งมากในฐานะเครืองมือทีใชใ้นการติดต่อสือสารสําหรับคนใน
ชาติ และในปัจจุบันภาษาไทยได้เพิมระดับความสําคัญมากขึนอีก เมือชาวต่างชาติหันมาให ้     
ความสนใจทีจะศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยกนัอย่างแพร่หลาย อนัเนืองจากความจาํเป็นทางธุรกิจที
ชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทยตามกระแสเศรษฐกิจไร้พรมแดน และเพราะภาษาไทยเป็น
สือทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีมีคนพูดมากเป็นลาํดบัที  ของโลก (เอกซีทบุ๊ค, บรรณาธิการ : 

)  อีกทังหลังจากได้มีการลงนามจัดตังสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ตงัแต่ในวนัที  สิงหาคม ปี
พุทธศกัราช  จนถึง วนัที  เมษายน ปีพุทธศกัราช  ซึงในปัจจุบนัประกอบดว้ยประเทศ
สมาชิกจาํนวน  ประเทศดว้ยกนั คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม 
เวยีดนาม ลาว พม่า กมัพชูา และไทย ต่อมามีการติดต่อทางการคา้เสรีกบัชาติสมาชิกตามขอ้เสนอที
อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ได้เสนอให้จดัตงัเขตการคา้เสรีอาเซียน หรือ 
ASEAN Free Trade Area (AFTA) ในปีพุทธศกัราช 2535 เพือลดภาษีศุลกากรระหวา่งประเทศ
สมาชิก เพือส่งเสริมการคา้ภายในอาเซียนให้มีปริมาณเพิมมากขึน ลดตน้ทุนการผลิตสินคา้และ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทงัอาเซียนยงัไดข้ยายความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจเพิมเติมดว้ย 
การจดัตงัเขตการลงทุนอาเซียน หรือ ASEAN Investment Area (AIA) ในปีพุทธศกัราช 2541 เพือ
ส่งเสริมการลงทุนทงัภายในและภายนอกภูมิภาค ส่งเสริมให้มีการเปิดการคา้เสรี การท่องเทียว 
การเงิน การเกษตร และสนบัสนุนการเชือมโยงดา้นคมนาคมขนส่ง  นอกจากนีอาเซียนยงัไดข้ยาย
ความสัมพนัธ์ไปยงัประเทศทางฝังตะวนัออกในลกัษณะประเทศคู่เจรจา โดยเฉพาะอยา่งยิงการร่วม
กันลงนามในความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลีใต้  (ASEAN-Korea Free Trade 

Agreement: AKFTA) โดยมีสาระสําคญัเพือการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
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ระหวา่งกนัโดยลงนามในความตกลงร่วมกนัเรืองการคา้สินคา้ การคา้บริการ และการลงทุน ซึงมีผล
บงัคบัใชม้าแลว้ตงัแต่ปีพุทธศกัราช  ทีผา่นมา ฉะนนัความสามารถในการติดต่อสือสารจึงเป็น
เรืองสาํคญั เพราะสัมพนัธ์กบัการคา้สินคา้ การคา้บริการ และการลงทุน ตามความตกลงในการนาม
ร่วมกนัในเขตการคา้เสรีอาเซียน – เกาหลี ดงันนัจึงมีความจาํเป็นอย่างมากทีจะตอ้งจดัการเรียน   
การสอนภาษาไทยทงัในฐานะภาษาต่างประเทศใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียนใหม้ากทีสุด   
 ปัจจุบนัการเรียนการสอนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติทงัในและนอกประเทศกาํลงัไดรั้บความ
นิยมเพิมมากขึนซึงสามารถสังเกตไดจ้ากการจดัทาํหลกัสูตรการสอนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติทงัใน
ภาครัฐและภาคเอกชนในช่วงปีพุทธศกัราช  ถึง  ไดแ้ก่ หลกัสูตรบริการทีไม่ไดก้าํหนด
ระดบัมี  สถาบนั คือ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หลกัสูตร
ประกาศนียบัตรซึงเป็นหลักสูตรระยะสันมี   สถาบัน  คือ  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลยัพายพั 
หลักสูตรเ ร่งรัดเพือเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  มี   สถาบัน  คือ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)  หลกัสูตรปริญญาตรี
ทีมีวชิาเลือกหรือวิชาทีเกียวกบัการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติบรรจุอยูใ่นหลกัสูตร มี  สถาบนั
ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยักรุงเทพ มหาวทิยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัเวบ็สเตอร์(ประเทศไทย) มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั มหาวิทยาลยัโยนก วิทยาลยัดุสิตธานี วิทยาลยันานาชาติชิลเลอร์
สแตมฟอร์ด วิทยาลยัอิสลามยะลา และหลักสูตรไทยศึกษาหรือภูมิภาคศึกษาในระดบัปริญญาตรี
หรือปริญญาโท มี  สถาบนั คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลยัพายพั และมหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น(ปรียา หิรัญ
ประดิษฐ ์ : - ) นอกจากนียงัมีสถาบนัการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติอีกจาํนวนมากมาย 
เช่น สถาบนัสอนภาษาเอยเูอ (AUA Language Center) ซึงเปิดสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติใน
หลัก สูตรผู ้เ รี ยนระดับต้น  ระดับกลาง  และระดับ สูง  โรง เ รียนสอนภาษาสมิท (SMIT 

INTERNATIONAL SCHOOL) ซึงเปิดหลกัสูตรสอนการสนทนาเพือการสือสาร และสอนการอ่าน 
การเขียนภาษาไทยในระดับทีสูงขึน โรงเรียนสอนภาษาไทยสมชาติ (SOMCHART THAI 

LANGUAGE SCHOOL) ซึงเปิดหลกัสูตรการสอนภาษาไทยให้ผูเ้รียนระดบัตน้ ระดบักลาง และ
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ระดบัสูง และสถาบนัสอนภาษาไทยแลงเกวจฮทั (Thai Language Hut) ซึงเปิดหลกัสูตรสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติทงัในระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง เป็นตน้ ดงันันจึงเห็นได้ว่ามี
แหล่งการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเกิดขึนจาํนวนมากในประเทศไทย และสําหรับ
ประเทศคู่เจรจาอย่างเกาหลีทีจาํเป็นตอ้งติดต่อสือสารกบัคนไทยมากกวา่ชาติอืนๆ ตามความตกลง
ในขอ้ตกลงการคา้เสรีเกียวกบัการคา้สินคา้ การคา้บริการ และการลงทุน ดงักล่าวนนัก็ไดเ้ริมมีความ
ตืนตวัทางภาษาเพิมมากขึน โดยจดัตงัศูนยว์ฒันธรรมไทย – เกาหลี ให้กบัคนเกาหลีในไทยเพือให้
ทนัต่อการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจทีไดท้าํความตกลงร่วมกนัไว ้

การศึกษาภาษาไทยของชาวเกาหลีไดเ้ริมขึนมาตงัแต่ปีพุทธศกัราช ทีมหาวิทยาลยั   
ฮนักุกซึงเปิดสอนวิชาภาษาไทยทีแผนกภาษาและกิจการต่างประเทศ และต่อมาในปีพุทธศกัราช 

 มหาวทิยาลยัปูซานแผนกภาษาและกิจการต่างประเทศไดเ้ปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเอกขึนอีก 
แต่อย่างไรก็ตามแมจ้ะมีการเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวเกาหลีมาอย่าง
ยาวนานแลว้ก็ตาม แต่นกัศึกษายงัคงไม่สามารถออกเสียงภาษาไทยไดช้ดัเจน (แบ ซูเคียง : 1) 

การศึกษาขอ้มูลเกียวกบัประเทศเกาหลีพบวา่ ในรอบ  ปีทีผา่นมามีนกัศึกษาจบการศึกษา
จากภาควชิาภาษาไทยมหาวทิยาลยัปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศกวา่  คน ไดป้ฏิบติัหนา้ที
ในหน่วยงานต่างๆ ทงัในส่วนราชการ เช่น กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม สํานักข่าว
กรองแห่งชาติ องค์การตาํรวจสากล อาจารยม์หาวิทยาลยั วงการธุรกิจ วงการคา้ระหว่างประเทศ 
บริษทัการบิน และวงการศึกษาซึงศาสตราจารยเ์ชฺว ชางซองกล่าววา่ นกัศึกษาภาควชิาภาษาไทยจาก
ทงัมหาวิทยาลัยฮนักุกภาษาและกิจการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการ
ต่างประเทศมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัอยา่งชดัเจนคือความตอ้งการเขา้มาทาํงานกบับริษทัเกาหลีทีเขา้
มาลงทุนในประเทศไทย จึงทาํให้นักศึกษามีความขยนัหมนัเพียรต่อการศึกษาเล่าเรียน (เชฺว ชาง
ซอง ป.ป.: , ) อีกทังนักธุรกิจเกาหลีได้เข้ามาเปิดกิจการในเมืองไทยอย่างมาก เช่น 
อุตสาหกรรมเบา กิจการขนส่ง การคา้ระหว่างประเทศ และมีกิจการด้านร้านอาหารจาํนวนมาก  
เช่น ร้านชิกโตวอน, โคเรียเฮาส์, นิวโคเรีย, โซลซิกตงั และ โคเรียนา เป็นตน้ ซึงคิม ยอ็งแอไดก้ล่าว
วา่ ปัจจยัทีทาํใหช้าวเกาหลีสามารถตงักิจการไดอ้ยา่งรวดเร็วในประเทศไทยคือการมีความรู้พืนฐาน
ทางภาษาและวฒันธรรมไทย (คิม ยอ็งแอ ป.ป.: ) 
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ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศไดมี้โครงการแลกเปลียนนกัศึกษา
กบัมหาวทิยาลยัในประเทศไทยจาํนวนมาก ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลยัราชภฏั
ต่างๆ  เป็นต้น  นอกจากนีศาสตราจารย์เชวฺ  ชางซอง  (กองวิ เทศสัมพันธ์ ,  สํานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย : ) ได้กล่าวถึงปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยของนักศึกษา          
ชาวเกาหลี มหาวทิยาลยัฮนักุกวา่  
                          

 

 

 

 

 

จากขอ้ความนีจะเห็นไดว้า่ ทกัษะของการพูดมีความสัมพนัธ์กบัทกัษะของการฟัง การไม่
คุน้เคยกบัสําเนียงการออกเสียงของเจา้ของภาษาจึงนบัว่าเป็นอุปสรรคสําคญัของการเรียนรู้ภาษา 
นอกจากนีผลการสัมภาษณ์นกัศึกษาชาวเกาหลีทีเรียนภาษาไทยจากมหาวิทยาลยัฮนักุก ภาษาและ
กิจการต่างประเทศเกียวกับปัญหาการฟังภาษาไทยปรากฏว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คิดว่า
ความสามารถในการฟังของตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่หากไดฟั้งคาํศพัทย์าก และมีอตัราการ
พดูเร็วจะเกิดปัญหาในการฟังซึงปัญหาการฟังเหล่านีผูใ้หส้ัมภาษณ์คิดวา่เกิดจากขาดโอกาส และสือ
อุปกรณ์ในการฝึกฝน 

การฟังเป็นทักษะในการรับข้อมูลข่าวสารทีสะดวกและรวดเร็วมากทีสุดในบรรดา
เครืองมือรับสารของมนุษย ์จึงเป็นทกัษะทีมีความสาํคญัอยา่งยงิในการพฒันาใหส้ามารถใชก้ารไดดี้
โดยเฉพาะอย่างยิงในยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เช่นปัจจุบนันี ทีมีขอ้มูล
ข่าวสารจาํนวนมากมายทีจาํเป็นตอ้งรับเขา้มา แลว้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ให้ทนัต่อ
การเปลียนแปลงของสังคมทีเกิดขึนตลอดเวลา นอกจากนีแลว้การฟังยงัเป็นกระบวนการขนัแรกสุด
ในการเรียนรู้ภาษา อีกทงัยงัเป็นพืนฐานสําคญัในการกา้วไปสู่พฒันาการของทกัษะทางภาษาอืน
ต่อไป ดังเช่นที สมพงศ์ วิทยศกัดิพนัธ์ุ (กองวิเทศสัมพนัธ์, สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย   

การจดัให้อาจารยช์าวเกาหลีสอนวิชาสนทนาในชนัปี  ทาํให้นักศึกษาสบายใจเพราะไม่ตอ้ง
ปรับตวัมาก แต่มีปัญหาคือการออกเสียงของอาจารยช์าวเกาหลีไม่ชดัเจนเหมือนคนไทยและ
นกัศึกษาไม่คุน้เคยกบัการพูดและการฟังภาษาไทยตลอดชวัโมงเรียน และไม่คุน้เคยกบัอาจารย์
ไทยด้วย ทําให้เมือต้องเรียนกับอาจารย์ชาวไทยจึงเกิดความวิตกกังวลและเขินอายทีจะพูด
ภาษาไทยกบัชาวต่างชาติเป็นสาเหตุทาํให้นกัศึกษาปี  และ  ไม่ค่อยเลือกวิชาสนทนาภาษาไทย
เพราะตอ้งเรียนกบัอาจารยค์นไทย 
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: 127)ไดก้ล่าวไวใ้นการสัมมนาระดบัภูมิภาควา่ดว้ยการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทไทย
ศึกษาวา่ “การฟังสาํคญัมากเพราะหากฟังไดช้ดัยอ่มออกเสียงตามไดถู้กตอ้ง เขา้ใจความหมาย และ
เขียนเป็นสัทอกัษร หรือเขียนเป็นอกัษรไทยไดถู้กตามมา ในระดบัเบืองตน้การฟังจาํเป็นมาก เพราะ
เป็นจุดเริมตน้ทีจะออกเสียงตามได้ถูก” อีกทงัยงัไดก้ล่าวยาํเรืองความสําคญัของการเรียนทกัษะ  
การฟังไวใ้นการสัมมนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนการสอนภาษาไทยในบริบทไทยศึกษา 
เพิมเติมอีกวา่ “ธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษานนั จะเริมจากการฟังก่อน แลว้จึงอยากออกเสียงตาม” 
(กองวิเทศสัมพนัธ์, สํานักงานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั : ) และ “หากพิจารณาทกัษะทาง
ภาษาทงั  อนัได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน แลว้จะพบว่าการเรียงลาํดบัเช่นนีไดส้ะทอ้นขนัตอน 
หรือกระบวนการเรียนรู้  ภาษาอย่างเป็นธรรมชาตินงัเอง การฟังเป็นจุดเริมตน้ทีจะออกเสียงตาม  
ได้ถูกต้อง” (กองวิเทศสัมพนัธ์ , สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย : ) หรือทีปรียา        
หิรัญประดิษฐ ์( : ) กล่าวถึงทกัษะการฟังไวว้า่ “การฟังเป็นทกัษะทีสาํคญัมาก เพราะจะทาํให้
ผูเ้รียนออกเสียงได้ชัด ผูส้อนตอ้งรู้ว่าผูเ้รียนมีปัญหาทีเสียงใด ตอ้งฝึกหัดให้มาก” และสายวรุณ 
นอ้ยนิมิตรไดก้ล่าวสนบัสนุนเรืองการฝึกทกัษะการฟังเพิมเติมอีกวา่ “ควรให้ผูเ้รียนมีโอกาสฟังการ
สนทนาของเจ้าของภาษามากๆ ฝึกการฟังให้ชัดจะเป็นประโยชน์ต่อการออกเสียงอย่างมาก” 
(มหาวทิยาลยัภาษาและการคา้ต่างประเทศกวางตุง้, ศูนยอ์บรมบณัฑิตสําหรับภาษากลุ่มนอ้ย : 

) ดงันนัจะเห็นไดว้า่ การฝึกทกัษะการฟังสาํคญัและควรไดรั้บการฝึกฝนอยูเ่สมอ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกระบวนการทีซับซ้อน ยากทีจะเรียนรู้ให้สามารถใช้     
การได้เหมือนภาษาแรก แต่ไม่ว่าการเรียนรู้ภาษาใดๆ ย่อมมีพืนฐานและปัจจยัทีไม่แตกต่างกัน 
ดงันนัหากสามารถสร้างการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้คลา้ยคลึงกบัการเรียนรู้ภาษาแรกไดแ้ล้ว 
การเรียนรู้ภาษาจะมิใช่เรืองทียากอีกต่อไป ดงันันผูว้ิจยัจึงคิดว่าหากนาํวิธีการเรียนรู้ภาษาดว้ยวิธี
ธรรมชาติ (Natural Approach) มาประยุกตใ์ชใ้นการสอนภาษาต่างประเทศ จะทาํให้เกิดการเรียนรู้
ภาษาอย่างลึกซึง ดังทีผูเ้ชียวชาญหลายท่านได้กล่าวเกียวกับการเรียนรู้ภาษาด้วยวิธีธรรมชาติ 

(Natural Approach) ไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงันี 

 ไวท ์(White, Ann Stewart 1988: abstract) นกัวิจยัการสอนภาษาต่างประเทศดา้นการฟัง
กล่าววา่ “ทฤษฏี Natural Approach เป็นเครืองมือทีช่วยพฒันาทกัษะการฟังของนกัเรียนให้สูงขึน
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โดยเฉพาะอยา่งยิงช่วยเพิมความสามารถในการจบัความหมายทีแตกต่างจากความหมายโดยทวัไป
ของคาํดว้ยการฟังการออกเสียงคาํนนั” 

อมรา ประสิทธิรัฐสินธ์ุ ( : 181) ผูเ้ชียวชาญดา้นภาษาศาสตร์กล่าววา่ “หลกัการสําคญั
ของแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติคือให้ผูเ้รียนพูดโดยการฟังให้เขา้ใจ ทฤษฏีทีหนุนหลงั
แนวทางแบบนีคือ ถา้ผูเ้รียนเรียนโดยฝึกฝนก่อนเวลาอนัควรเขาจะออกเสียงผดิไปตลอด” 

เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ ( : 19-21) นักพฒันาภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา    
กล่าววา่ 

 

 

 

 

ปรียา หิรัญประดิษฐ์ ( : 60) นกัวิชาการดา้นการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติกล่าววา่ 
“ระยะแรกทีผูเ้รียนยงัไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อน หรือมีพืนฐานความรู้น้อยมากจะสอนโดยวิธี
อตัโนมติั หรือวธีิธรรมชาติ คือใหผู้เ้รียนฟังใหม้ากจนมนัใจวา่จบัเสียงToneไดแ้ลว้จึงใหพ้ดูทีหลงั” 

อคัรา บุญทิพย ์ ผูเ้ชียวชาญการสอนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติกล่าววา่ 

 

 

 

 

 

เนตรปรียา ชุมไชโย ( เอกซีทบุ๊ค , บรรณาธิการ : 8-9) ผูเ้ชียวชาญการสอน
ภาษาต่างประเทศกล่าววา่ 

แนวทฤษฏีการสอนแบบธรรมชาติ ( Natural Approach) ทฤษฏีการสอนแบบนีจะเนน้
การให้ปัจจยัป้อนทีมีความหมายเป็นทีเขา้ใจไดแ้ก่ผูเ้รียน (Comprehensible Input) โดยการใช้
กระบวนการเรียนการสอน (Process) ทีเหมาะสมกับการรับรู้ทางภาษาของผูเ้รียน (Language 

Acquisition) เป็นหลกั ผลของการเรียนรู้ (output) จะประสบความสําเร็จดงัทีคาดหมายได ้ถา้
ผูส้อนเขา้ใจวธีิการใหปั้จจยัป้อนเขา้อยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

การสอนโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Method) ทีเนน้การพูดและการฟังโดยไม่ตอ้งใชภ้าษา
แม่ของผูเ้รียน ใหภ้าษาไทยสมัพนัธ์กบัความคิดของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนคิดเป็นภาษาไทยแทนทีจะคิด
เป็นภาษาแม่แลว้แปลเป็นภาษไทย การสอนวธีินีอาจใชเ้วลานานมาก แต่ครูอาจยน่ระยะเวลาให้เร็ว
ขึนไดด้ว้ยการใชสื้ออุปกรณ์ต่างๆ ให้มากทีสุดทงัของจริง หุ่นจาํลอง ภาพ และกริยาท่าทางของครู    
ในกรณีทีสอนศพัท์นามธรรม ครูควรยกตวัอยา่งให้มากโดยเชือมโยงความคิดและเปรียบเทียบกบั
ความหมายตรงขา้ม (มหาวิทยาลยัภาษาและการคา้ต่างประเทศกวางตุง้. ศูนยอ์บรมบณัฑิตสาํหรับ
ภาษากลุ่มนอ้ย : 37) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

 

 

 

 

ฉะนันการสอนฟังด้วยวิถีทางเขา้แบบธรรมชาติจึงมีความเหมาะสมด้วยสอดคล้องกับ    
การเรียนภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ และในการวิจัยครังนีเมือผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเกียวกับวิธี           
การจดักิจกรรมการสอนฟังตามวิถีทางเขา้แบบธรรมชาติจึงพบวา่ การจดักิจกรรมการสอนฟังของ        
วิลเลียม ลิตเติลวูด (William Littlewood) มีความน่าสนใจในประเด็นเรืองการสอนให้ฟังเป็น 
กล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถนําวิธีการในการทาํกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการฟังในสถานการณ์อืนๆ          
ทีผูเ้รียนพบในการติดต่อสือสารกบัคนไทยไดอ้ย่างไม่มีทีสินสุด ดงันนัจึงสมควรนาํมาพฒันาสือ
การจดัการเรียนรู้การสอนฟังภาษาไทยใหช้าวเกาหลีซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจ ัยจึงสร้างแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารด้วย        
วิธีธรรมชาติตามแนวคิดของวิลเลียม ลิตเติลวดู สําหรับผูเ้รียนชาวเกาหลีทีเรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศขึน เพือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสือการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศใหค้รอบคลุมทุกทกัษะต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 . เพือพฒันาแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ธีิธรรมชาติตามแนวคิด
ของวลิเลียม ลิตเติลวดู สาํหรับนกัศึกษาชาวเกาหลี ทีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /  

 . เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิในการฟังภาษาไทยของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีเรียนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดย
ใชว้ธีิธรรมชาติตามแนวคิดของวลิเลียม ลิตเติลวดู ทีผูว้จิยัสร้างขึน 

 . เพือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้จิยัสร้างขึน 

การสอนดว้ยวิธีธรรมชาติ หรือNatural Approach คือการเรียนภาษาใดๆ ก็ตามโดยไม่
ผา่นภาษาทีสอง ฟังแลว้เขา้ใจเลย มนุษยเ์ราเรียนภาษาดว้ยวธีิธรรมชาติโดยไม่ผา่นภาษาทีสอง คุณ
พดูไทยเป็นเมือไหร่ก็ไม่รู้ รู้ตวัอีกทีเป็นแลว้ เช่น อยากพูดอะไรปากก็กระดิกไปแลว้ มาจากจิตใต้
สาํนึก เหมือนตกใจแลว้ร้องวา้ย ความรู้สึกถูกเชือมไวแ้ลว้ วิธีธรรมชาติเกิดจากการสะสมขอ้มูล
จนสามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยอตัโนมติั สามารถสือสารในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 
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ปัญหาการวจัิย 
  . แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติตามแนวคิดของ         
วลิเลียม ลิตเติลวดู ทีผูว้จิยัสร้างขึนจะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /  หรือไม่ 
  . ผลสัมฤทธิการใช้แบบแบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารหลังใช ้   
แบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติตามแนวคิดของวิลเลียม           
ลิตเติลวดู ทีผูว้จิยัสร้างขึนใหผ้ลสัมฤทธิมากกวา่ก่อนใช ้หรือไม ่

  . นกัศึกษาชาวเกาหลีทีไดรั้บการฝึกมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะ
การฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้จิยัสร้างขึน  
 
สมมติฐานการวจัิย 
 . แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติตามแนวคิดของ         
วลิเลียม ลิตเติลวดู ทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /  

  . ผลสัมฤทธิการใช้แบบแบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารหลังใช ้   
แบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติตามแนวคิดของวิลเลียม           
ลิตเติลวดู ทีผูว้จิยัสร้างขึนใหผ้ลสัมฤทธิมากกวา่ก่อนใช ้ 

 . ความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทย
เพือการสือสารทีผูว้จิยัสร้างขึนอยูใ่นระดบัสูง  

 
ขอบเขตการวจัิย 
 . ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ นกัศึกษาชาวเกาหลีชนัปีที  และ  จากภาควชิาการล่าม
และการแปลภาษาไทย  มหาวิทยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศ ภาคเรียนที  ปีการศึกษา 

 จาํนวน  คน 

 กลุ่มตวัอย่าง คือ  นักศึกษาชาวเกาหลีจากภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทยของ
มหาวทิยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศทีมาเรียนภาษาไทย หลกัสูตรระยะสันของภาควิชา
ภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ไดน้กัศึกษาชาวเกาหลีทีเป็น
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กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) ได้นักศึกษาชาวเกาหลี         
จาํนวน 14 คน 

 . ตวัแปรทีศึกษา 

 . ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยวิธีธรรมชาติ       
ตามแนวคิดของวลิเลียม ลิตเติลวดู สาํหรับนกัศึกษาชาวเกาหลีทีผูว้จิยัสร้างขึน 

. ตวัแปรตาม    

. ความสามารถในการฟังภาษาไทยเพือการสือสารของนกัศึกษาชาวเกาหลี ชนัปี
ที  และ  จากภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทยของมหาวิทยาลยัฮนักุก  ภาษาและกิจการ
ต่างประเทศทีมาเรียนภาษาไทย หลกัสูตรระยะสันของภาควชิาภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
  . ความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลี ชนัปีที  และ  จากภาควิชาการล่ามและ
การแปลภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮันกุก  ภาษาและกิจการต่างประเทศทีมาเรียนภาษาไทย 
หลกัสูตรระยะสันของภาควชิาภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
ทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้จิยัสร้างขึน 

 
ข้อตกลงเบืองต้น 
 . การยอมรับประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /  ของแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือ     
การสือสารโดยใช้วิ ธีธรรมชาติทีผู ้วิจ ัยสร้างขึน  หมายถึง  แบบฝึกทีผู ้วิจ ัยสร้างขึนต้องมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที์กาํหนดคือ /  หรือตามขอ้กาํหนดต่อไปนี 

  . สูงกวา่เกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของแบบฝึกทีผูว้จิยัสร้างขึนสูงกวา่เกณฑ์ทีตงัไว ้
คือมีค่าเกิน . % ขึนไป 

  . เท่าเกณฑ์ เมือประสิทธิภาพของแบบฝึกทีผูว้ิจยัสร้างขึนเท่ากบัเกณฑ์ทีตงัไว้
  . ตาํกวา่เกณฑ ์เมือประสิทธิภาพของแบบฝึกทีผูว้ิจยัสร้างขึนตาํกวา่เกณฑ์ทีตงัไว ้
แต่ไม่ตาํกวา่ . %  

   ส
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 . คะแนนทีไดจ้ากการสอบครังแรก (Pre-test) เป็นเครืองบ่งชีถึงความสามารถขนัพืนฐาน
ในการฟังภาษาไทยเพือการสือสารของนกัศึกษาชาวเกาหลีแต่ละคนก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะการ
ฟังภาษาไทยเพือการสือสาร 

 . คะแนนทีไดจ้ากการสอบหลงัเรียน (Post-test) เป็นเครืองบ่งชีถึงความสามารถในการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสารของนักศึกษาชาวเกาหลีแต่ละคนหลังการใช้แบบฝึกการฟังทีผูว้ิจ ัย     
สร้างขึน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 . แบบทดสอบวดัความสามารถทางการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร หมายถึง ประเด็น
คาํถามทีใช้วดัความสามารถในการฟังของผูเ้รียนเพือรายงานผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนที
เกิดขึน 
 . แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร  หมายถึง สือการเรียนรู้ทีให้ผูเ้รียนใช้
ประกอบการสอนการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีสร้างขึนตามการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดว้ย
วถีิทางเขา้แบบธรรมชาติ หรือ Natural approach ซึงผูว้ิจยัสร้างขึนโดยเลือกใชร้ะเบียบวิธี(Method) 
เรืองการจดักิจกรรมการฟังของวิลเลียม ลิตเติลวดู (Littlewood,William. Communicative Language 

Teaching. Sixteenth printing. Great Britain: Cambridge 1995.) อนัประกอบดว้ยกระบวนการ ขนั
คือ กระบวนการขนัPerforming Physical Tasks, กระบวนการขนัTransferring Information และ 
กระบวนการขนัReformulating and Evaluating Information สาํหรับใชเ้ป็นฐานในการสร้างแบบฝึก
ทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร แลว้ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการฟังสารทีเป็น
ภาษาไทยจนสามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

 . ผลสัมฤทธิในการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร  หมายถึง  คะแนนทีได้จากการทํา
แบบทดสอบการฟังภาษาไทยเพือการสือสารก่อน และหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทย
เพือการสือสารโดยใชว้ธีิธรรมชาติทีผูว้จิยัสร้างขึน 

 . วธีิธรรมชาติ หมายถึง แนวการสอนภาษาต่างประเทศทีเลียนแบบวิธีการเรียนภาษาของ
เด็กตามแนวคิดการสอนภาษาต่างประเทศของแครชเชน และเทอเรล (Krashen and Terrell) ดว้ย
การใชว้ธีิการสอนการฟังของวลิเลียม ลิตเติลวดู (William Littlewood) 
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 . การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หมายถึงการจดัการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยให้แก่ผู ้เรียนทีเป็นนักศึกษาชาวเกาหลี ชันปีที  และ  จากภาควิชาการล่ามและ            
การแปลภาษาไทย มหาวิทยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศทีเดินทางมาเรียนภาษาไทยใน
หลกัสูตรระยะสันของภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  

 6. นกัศึกษาชาวเกาหลี หมายถึงนกัศึกษาชาวเกาหลี ชนัปีที  และ  จากภาควิชาการล่าม
และการแปลภาษาไทย มหาวทิยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศทีเดินทางมาเรียนภาษาไทย
ในหลกัสูตรระยะสันของภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
ในช่วงเดือน มกราคม พุทธศกัราช  
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บทท ี  

วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

การวิจยัเรือง แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติสําหรับ
นักศึกษาชาวเกาหลีทีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเอกสารต่างๆ 
ดงัต่อไปนี  
  . เอกสารหลกัสูตรภาควชิาการล่ามและการแปลภาษาไทย มหาวทิยาลยัฮนักุก
ภาษาและกิจการต่างประเทศ 

  . เอกสารเกียวกบัจิตวทิยาการเรียนรู้ภาษา 
  . เอกสารเกียวกบัการสอนภาษาต่างประเทศดว้ยวธีิธรรมชาติ 

  . เอกสารเกียวกบัการสร้างแบบฝึก 

  . เอกสารเกียวกบัการสร้างทกัษะ  
. เอกสารเกียวกบัการจาํและความสนใจ 

. เอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  

 

. เอกสารหลักสูตรภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุก ภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ 

เอกสารหลกัสูตรภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทย มหาวิทยาลยัฮนักุก ภาษาและ
กิจการต่างประเทศซึงประกอบดว้ยขอ้กาํหนดเรืองการสาํเร็จการศึกษา ชือรายวิชาทีตอ้งลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา คาํอธิบายรายวิชาทีปรากฏในหลกัสูตร และการวิเคราะห์หลกัสูตร  
การเรียนการสอนของภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทย ซึงสามารถแจกแจงรายละเอียดได้
ดงัต่อไปนี 

 .  ขอ้กาํหนดเรืองการสําเร็จการศึกษา กาํหนดให้นกัศึกษาในภาควิชาการล่ามและการ
แปลภาษาไทย มหาวทิยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการการต่างประเทศตอ้งเรียนครบอยา่งนอ้ย จาํนวน 
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 หน่วยกิต โดยตอ้งลงวชิาเฉพาะสาขาให้ไดม้ากกวา่  หน่วยกิต นอกจากนีนกัศึกษายงัตอ้งให้
ผ่านการสอบ  และส่งภาคนิพนธ์จึงจะสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา  ภาคเรียน  หรือ                   

 ปีการศึกษา 

 .  ชือรายวิชาทีตอ้งลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ประกอบด้วย  ชุดรายวิชา 
ดงันี  ชุดที  คือรายวชิาทีตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที  ชนัปีที  ไดแ้ก่  รหสัวิชา O05109 

Elementary Thai Writing (1) รหสัวิชาO05111 Elementary Thai Grammar (1) รหสัวิชาB05109 

Understanding of Thai (1) รหสัวิชาB05127 Elementary Multimedia Thai (1) รหสัวิชาB05301 

Elementary Thai Conversation (1)  

ชุดที  คือรายวชิาทีตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที  ชนัปีที  ไดแ้ก่  รหสัวิชา O05110 

Elementary Thai Writing (2) รหสัวิชาB05105 Elementary Thai Grammar (2) รหสัวิชาB05110 

Understanding of Thai (2) รหสัวิชาB05128 Elementary Multimedia Thai (2) รหสัวิชาB05321 

Elementary Thai Conversation (2) 

 ชุดที  คือรายวชิาทีตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที  ชนัปีที  ไดแ้ก่  รหสัวิชา O05205 

Intermediate Thai of the Middle Class (1) รหสัวิชา B05106 Intermediate Thai Grammar (1)  รหสั
วิชา B05302 Intermediate Thai Conversation (1) รหสัวิชา B05131 Intermediate Multimedia Thai 

(1) รหสัวิชา O05203 Translation Thai of the Middle Class (1)รหสัวิชา O05207  Communication 

Thai (1) 

 ชุดที  คือรายวชิาทีตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที  ชนัปีที  ไดแ้ก่  รหสัวิชา O05206 

Intermediate Thai of the Middle Class (2) รหสัวิชา B05107 Intermediate Thai Grammar (2)  รหสั
วิชา B05322 Intermediate Thai Conversation (2) รหสัวิชา B05131 Intermediate Multimedia Thai 

(2) รหสัวิชา O05204 Translation Thai of the Middle Class (2) รหสัวิชาO05208  Communication 

Thai (2) 

ชุดที  คือรายวชิาทีตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที  ชนัปีที 3 ไดแ้ก่  รหสัวิชา B05203 

Advanced Thai Composition (1) รหสัวิชา B05303 Advance Thai Conversation (1)  รหสัวิชา 
B05415 Thai Economics(in Thai) รหสัวิชา B05315 History of Thai Literature รหสัวิชา B05121 

Understanding of  Thai Society & Culture(1) รหสัวิชา B05361 Thai Politics & Diplomacy (in 

Thai) รหสัวชิาB05385 FLEX Thai(1) 

ชุดที  คือรายวชิาทีตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที  ชนัปีที 3 ไดแ้ก่  รหสัวิชา B05204 

Advanced Thai Composition (2) รหสัวิชา B05304 Advance Thai Conversation (2)  รหสัวิชา 
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O05351 Current Thai รหสัวิชา B05122 Understanding of  Thai Society & Culture (2) รหสัวิชา 
O05308 Thai Poetic Literary Works รหสัวิชา B05365  Business Thai  รหสัวิชา B05386 FLEX 

Thai(2)  

ชุดที  คือรายวชิาทีตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที  ชนัปีที  ไดแ้ก่  รหสัวิชา B05458 

Practical Thai รหสัวิชา B05370 Practice in Thai Conversation & Composition รหสัวิชา B05462 

seminar on Thai Studies รหสัวชิา B05307 Contemporary Thai Novels 

 ชุดที  คือรายวชิาทีตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที  ชนัปีที  ไดแ้ก่  รหสัวิชา B05461 

Internet Information of Thai รหสัวิชา B05348 Modern Thai Literature รหสัวิชา B05464 Special 

Lecture on Thai Studies รหสัวชิา B05466 Understanding of Current Thai Politics 

 .  คาํอธิบายรายวชิา ประกอบดว้ยคาํอธิบายในรายวชิาต่างๆ ดงัต่อไปนี 

Elementary Thai Writing (1), (2) ศึกษาสระและพยญัชนะไทย รวมทงัวิธีการเขียนและพูด
ประโยคภาษาไทยขนัพืนฐานทีใชใ้นชีวติประจาํวนั 

Elementary Thai Grammar (1), (2) ศึกษาสระ พยญัชนะ และวรรณยุกต ์รวมทงัไวยากรณ์ขนั
พืนฐาน เพือใหส้ามารถแต่งประโยคทีถูกตอ้งได ้

Understanding of Thai (1),(2) ให้ผูเ้รียนเกิดความรอบรู้ต่างในดา้นประวติัศาสตร์ ภูมิประเทศ 
การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของไทย 

Elementary Multimedia Thai (1), (2) เนน้การเรียนรู้เรืองลกัษณะการออกเสียง, วิธีการออกเสียง 
และแสดงออก รวมถึงการพฒันาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาไทยผ่านการใช้สือ
อุปกรณ์ภาพและเสียง 

Elementary Thai Conversation (1), (2) พฒันาลกัษณะการออกเสียงขนัพืนฐาน, วิธีการออกเสียง 
และทกัษะในการฟัง 

Intermediate Thai of the Middle Class (1), (2) เพอืให้ผูเ้รียนเกิดความเคยชินกบัรูปแบบประโยค
พืนฐานและการใชข้องภาษาไทย เพือให้ผูเ้รียนสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการสร้างงานเขียนของ
ตนเองได ้
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Intermediate Thai Grammar (1), (2) วิเคราะห์ระบบวากยสัมพนัธ์ขนัพืนฐานจากความรู้เรือง
หลกัภาษาไทยขนัพืนฐาน เพือพฒันาทกัษะในการพดูและเขา้ใจภาษาไทย 

Intermediate Thai Conversation (1), (2) ศึกษาคาํศพัท์ภาษาไทยพืนฐาน และพฒันาทกัษะที
จาํเป็นต่อการแสดงความคิดเห็นแบบต่างๆในชีวติประจาํวนั 

Intermediate Multimedia Thai (1), (2) ให้ผูเ้รียนใช้สือภาพและเสียงภาษาไทยสําหรับพฒันา
ทกัษะการฟังเพือความเข้าใจ และทักษะการออกเสียงพูดอย่างถูกต้อง เพือให้ผูเ้รียนสามารถ
แสดงออกทางภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกกตอ้งและซบัซอ้นมากขึน 

Translation Thai of the Middle Class (1), (2) เพิมทกัษะการอ่านเพือความเขา้ใจโดยการวิเคราะห์ 
และแปลประโยค สร้างความคุน้เคยกบัการออกเสียงทีถูกตอ้ง รวมทงัขยายความรู้ของผูเ้รียนใน
เรืองเกียวกบัประเทศไทยในดา้นต่างๆ ทีสัมพนัธ์กบัเนือหาทีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

Communication Thai (1), (2) ศึกษาวิธีการสือสารทีถูกตอ้ง และเหมาะสมในการสือสารกบัคน
ไทยในชีวติประจาํวนั 

Advance Thai Composition พฒันาความสามารถในการเขียนผา่นการเขียนสรุปและฝึกเขียนดว้ย
การใชรู้ปแบบของประโยคพืนฐานชนิดต่างๆ 

Advance Thai Conversation เพือให้ผูเ้รียนเกิดความคุน้เคยกบัการแสดงออกขนัสูงทีมีความ
ซบัซอ้น และสามารถใชบ้ทสนทนาในระดบัสูงได ้

Thai Economics (in Thai) ศึกษาสถานภาพของโครงสร้างเศรษฐกิจและพฒันาการในประเทศไทย
ซึงเป็นประเทศอุตสาหกรรมรายใหม่ ตรวจสอบปัจจยัทีทาํให้ประเทศไทยไดก้ลายมาเป็นสมาชิก
ของ NICS (ประเทศอุตสาหกรรมใหม่) พิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจทีเชือมต่อระหวา่งประเทศ
ไทย และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ดว้ยการเน้นเรืองโครงสร้างการคา้  และแผนพฒันาสังคม
เศรษฐกิจของทงัสองประเทศ 

History of Thai Literature ผูเ้รียนศึกษาลกัษณะของวรรณกรรมไทย รวมทงัศึกษางานวรรณกรรม
ระดบัโลก และลกัษณะของสังคมไทยทีถูกสะทอ้นออกมาในงานวรรณกรรม 
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Understanding of Thai Society & Culture (1), (2) สํารวจภูมิหลงัและพฒันาการของสังคม และ
วฒันธรรมไทยผา่นภาษาไทย 

Thai History and Literature ศึกษาลกัษณะของคนไทยจากภาพสะทอ้นในวรรณกรรม 

Thai Politics & Diplomacy (in Thai) ศึกษากระบวนการทางการเมืองไทยตงัแต่สมยัของราชวงศ์
จกัรี และเอกลกัษณ์ทางการทูตระหวา่งประเทศ  

FLEX Thai (1), (2) พฒันาทกัษะการอ่านและการฟัง เพือใหส้ามารถสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

Current Thai Information ประกอบดว้ยการบรรยายเรืองของไทยในแง่มุมทีหลากหลายของ
ประเทศไทย เช่น ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม และขอ้มูลดา้นเทคโนโลยี
ทีมีความเขา้ใจเพิมมากขึนของไทย และศึกษาแนวโนม้ปัจจุบนัในประเทศไทย 

Thai Poetic Literary Works นกัศึกษาศึกษาลกัษณะวรรณกรรมมหากาพยข์องไทย เพือความ
เขา้ใจแนวคิดของนกักวไีทย 

Business Thai เพือใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบัการดาํเนินการทางธุรกิจและการซือขายทวัๆไปของคนไทย 

Practical Thai เพือพฒันาทกัษะดา้นการสนทนาซึงสาํคญัมากกบัการสือสารขนัพืนฐานกบัคนไทย 
มีการบรรยายเรืองประโยคพืนฐานทีมีความจาํเป็นต่อธุรกิจ และการดาํเนินธุรกิจการคา้ทวัไป วิชานี
มุ่งใหผู้เ้รียนเรียนรู้วธีิการนาํประโยคไปใชใ้หถู้กตอ้ง 

Practice in Thai Conversation & Composition ผูเ้รียนไดศึ้กษาการใชป้ระโยคระดับสูงดว้ย
เนือหาทีหลากหลาย และการแสดงออกแบบเจ้าของภาษา อีกทังในรายวิชานียงัให้ผูเ้รียนได้
แสดงออกในระดับทีซับซ้อนมากขึนผ่านการติดต่อสนทนากบัเพือนคนไทยบ่อยๆ เพือให้เกิด
ทกัษะในการสนทนา 

Seminar on Thai Studies ศึกษาเหตุการณ์สําคญัตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของประเทศไทย ซึงจาก
การศึกษาเรืองราวดงักล่าวจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพิจารณาภาพอนาคตต่อไปของประเทศไทย 
และอาเซียนได ้
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Contemporary Thai Novels ศึกษาลกัษณะต่างๆ ของสังคมไทยจากนวนิยายไทยสมยัปัจจุบนัและ
นกัเขียนระดบัโลก 

Internet Information of Thai อินเทอร์เน็ตมีความสําคญัมาก เนืองจากเป็นช่องทางในการส่งและ
รับขอ้มูลในยุคสมยัใหม่ ฉะนนัจุดประสงคข์องรายวิชานีคือการพฒันาความสามารถของนกัศึกษา
ในการคน้ควา้และวิเคราะห์เนือหาทางอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาไทย รวมทงันักศึกษาจะได้เรียนรู้
ลกัษณะของภาษาไทยทีใช้ในอินเตอร์เน็ต และเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตในไทย เช่น 
อีเมล ์

Modern Thai Literature ผูเ้รียนจะได้รับความเขา้ใจเกียวกบัสังคมไทยด้านต่างๆ ผ่านงาน
วรรณกรรมสมยัปัจจุบนั 

Special Lecture on Thai Studies เพือให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสภาพทวัไปของ
ประเทศไทยในดา้นการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ 

Understanding of Current Thai Politics ตามรอยกระบวนการทางการเมืองของไทย และผูน้าํ
ทางการเมืองในเหตุการณ์การปฏิวติั ปี พ.ศ.  ซึงตลอดทงัรายวิชานีจะทาํให้นกัศึกษาเกิดความ
เขา้ใจเกียวกบัการเมืองไทยในปัจจุบนั 

 1.4 การวเิคราะห์หลกัสูตรการเรียนการสอนของภาควชิาภาษาไทย        
 จากการศึกษาหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้ของภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัฮนักุกภาษา
และกิจการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตพ้บวา่ มีจาํนวนรายวิชาทีตอ้งลงทะเบียนเรียน
ทงัหมดจาํนวน  รายวชิา คือ 

1. Elementary Thai Writing 2. Elementary Thai Grammar  3. Understanding of Thai  

4. Elementary Multimedia 

Thai Social  

5. Elementary Thai 

Conversation 

6. Intermediate Thai of the 

Middle Class 

7. Intermediate Thai 

Grammar 

8. Intermediate Thai 

Conversation 

9. Multimedia Thai  

10. Translation Thai of the 

Middle Class 

11. Communication Thai 12. Advance Thai 

Composition 

13. Advance Thai 14. Thai Economic (in Thai) 15. History of Thai 
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Conversation Literature 

16. Understanding of Thai 

Society & Culture 

17. Thai Politics & Diplomacy 

in Thai 

18. FLEX Thai  

19. Current Thai Information 20. Thai Poetic Literary Works 21. Business Thai 

22. Practical Thai 23. Practice in Thai 

Conversation & Composition 

24. Seminar on Thai 

Studies 

25. Contemporary Thai 

Novels 

26. Internet Information of Thai 27. Modern Thai Literature 

28. Special Lecture on Thai 

Studies 

29. Understanding of Current 

Thai Politics 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ํารวจและวิเคราะห์เนือหารายวิชาในหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้ของภาควิชาการ
ล่ามและการแปลภาษาไทย มหาวิทยาลยัฮนักุกภาษาและกิจการต่างประเทศ โดยแยกวิเคราะห์
รายวชิาทงัหมดออกเป็น  ประเภทใหญ่คือ กลุ่มวชิาทกัษะ หมายถึงประเภทวิชาทีตอ้งใชก้ารฝึกฝน 
ประกอบดว้ยทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน และกลุ่มวิชาทวัไป 
หมายถึงวิชาทีศึกษาเนือหาจากเอกสาร ตาํราต่างๆ ตลอดจนการฟังบรรยายจากอาจารยป์ระจาํวิชา 
ประกอบด้วยวิชาทางภาษา หมายถึงวิชาทีศึกษาเกียวกบัหลักการทางภาษา และวิชาทางสังคม 
หมายถึงวิชาทีศึกษาเกียวกบัลกัษณะความเป็นไปในสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมซึง
การสาํรวจและวเิคราะห์เนือหารายวชิาในหลกัสูตรไดข้อ้มูลดงัตาราง ต่อไปนี 

ตารางที  ตารางสาํรวจและวิเคราะห์เนือหารายวชิาในหลกัสูตร 

ปี  เทอม  ปี  เทอม  

วชิาทกัษะ วชิาทวัไป วชิาทกัษะ วชิาทวัไป 

ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษา สงัคม ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษา สงัคม 

            

            

            

            

            

ปี  เทอม  ปี  เทอม  
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ตารางที  (ต่อ)    
วชิาทกัษะ วชิาทวัไป วชิาทกัษะ วชิาทวัไป 

ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษา สงัคม ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษา สงัคม 
            
            
            
            
            
            

ปี  เทอม  ปี  เทอม  
วชิาทกัษะ วชิาทวัไป วชิาทกัษะ วชิาทวัไป 

ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษา สงัคม ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษา สงัคม 
            
            

            
            
            
            
            

ปี  เทอม  ปี  เทอม  
วชิาทกัษะ วชิาทวัไป วชิาทกัษะ วชิาทวัไป 

ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษา สงัคม ฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษา สงัคม 
            
            

            
            

**หมายเหตุใชต้วัเลขหนา้รายวชิาแทนชือรายวชิาทงัหมด 

 จากตารางสํารวจและวิเคราะห์เนือหารายวิชาในหลกัสูตรพบว่า มีความถีในการจดั        
การเรียนการสอนวิชาทกัษะการพูดมากทีสุดโดยมีความถีเท่ากบั  รองลงมาคือวิชาทวัไปทาง
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สังคมมีความถีเท่ากบั  รองลงมาคือวิชาทกัษะทางการเขียนมีค่าความถีเท่ากบั  รองลงมาคือ
วชิาทกัษะดา้นการฟังมีความถีเท่ากบั  รองลงมาคือวชิาทวัไปทางภาษามีความถีเท่ากบั  และวิชา
ทกัษะดา้นการอ่านมีจาํนวนความถีนอ้ยทีสุดคือเท่ากบั  ซึงสามารถแจกแจงสัดส่วนความถีในรูป
แผนภูมิแท่งไดด้งันี 

รูปภาพที  แผนภูมิแท่งแสดงการแจกแจงสัดส่วนความถีของประเภทรายวชิา 

 

 

 

 

 

นอกจากนีผูว้ิจยัไดแ้ปรผลความสัมพนัธ์ของประเภทรายวิชากบัระดบัชนัเรียนในรูปแบบ
แผนภูมิแท่ง   
รูปภาพที  แผนภูมิแท่งแสดงความสัมพนัธ์ของประเภทรายวชิากบัระดบัชนัเรียน 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทยของ
มหาวิทยาลยัฮนักุกภาษาและกิจการต่างประเทศจดัทาํหลกัสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที
สามารถแบ่งประเภทวชิาออกเป็น  กลุ่ม คือกลุ่มวชิาทกัษะ และกลุ่มวิชาทวัไปซึงเมือพิจารณาแลว้
พบว่า ประเภทวิชามีความสัมพนัธ์กบัระดบัชันเรียน คือ ชันปีที  มีการเรียนวิชาทกัษะการพูด    
มากเป็นอนัดบั  รองลงมาคือวิชาทกัษะการฟัง และวิชาทกัษะการเขียน และมีประเภทวิชาทวัไป
เป็นอนัดบัสุดทา้ย ชนัปีที  มีการเรียนวิชาทกัษะการพูด มากเป็นอนัดบั  รองลงมาคือวิชาทกัษะ      
การเขียน รองลงมาคือวิชาทวัไปทางภาษา และมีวิชาทกัษะการฟัง วิชาทกัษะการอ่าน และวิชา
ทวัไปทางสังคมเป็นอนัดบัสุดทา้ย ชันปี  มีวิชาทวัไปทางสังคมเป็นอนัดบั  รองลงมาคือวิชา
ทกัษะการฟัง รองลงมาคือวิชาทกัษะการพูด รองลงมาคือวิชาทกัษะการเขียน และมีวิชาทกัษะ     
การอ่านเป็นอนัดบัสุดทา้ย ชนัปี  มีวชิาทวัไปทางสังคมเป็นอนัดบั  รองลงมาคือวิชาทกัษะการฟัง 
วชิาทกัษะการพดู วชิาทกัษะการเขียน และวชิาทกัษะการอ่านเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาการจดัหลกัสูตรเจาะจงลงไปทีการจดัการเรียนการสอนของนกัศึกษาชนัปีที 
 และ  ซึงเป็นระดบัชนัเดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่งทีผูว้ิจยัตอ้งการทาํการทดลองพบว่า มีวิชาทกัษะ
การฟังในการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาชนัปีที  และ  ประกอบดว้ย  รายวชิา คือ 

  . Intermediate Multimedia Thai ให้ผูเ้รียนใชสื้อภาพและเสียงภาษาไทยสําหรับ
พฒันาทกัษะการฟังเพือความเขา้ใจ และทกัษะการออกเสียงพูดอยา่งถูกตอ้ง เพือให้ผูเ้รียนสามารถ
แสดงออกทางภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกกตอ้งและซบัซอ้นมากขึน 

  . Advance Thai Conversation ซึงมีคาํอธิบายรายวิชาว่า เพือให้ผูเ้รียนเกิด
ความคุน้เคยกบัการแสดงออกขนัสูงทีมีความซับซ้อน และสามารถใช้บทสนทนาในระดบัสูงได้
  . FLEX Thai ซึงมีคาํอธิบายรายวิชาว่า พฒันาทกัษะการอ่านและการฟัง เพือให้
สามารถสือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

 จากการศึกษาเนือหารายวชิาดา้นทกัษะการฟังของนกัศึกษาชนัปีที  และ  ทาํให้ผูว้ิจยัคิด
วา่ ควรจดัทาํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารให้สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายรายวิชาทงั  
รายวชิา ดว้ยการจดักิจกรรมการฝึกฟังจากบทสนทนา เพือให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทบทวนทกัษะการฟัง
ดงัทีไดเ้รียนผา่นมาแลว้มากยงิขึน ซึงจะทาํให้เกิดความต่อเนืองและเชือมโยงกบัความรู้เดิม รวมทงั
ทาํใหก้ารจดัการศึกษามีประโยชน์ และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 
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. เอกสารเกยีวกบัจิตวทิยาการเรียนรู้ภาษา 
 การศึกษาเกียวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ภาษาหมายถึงความพยายามทาํความเขา้ใจมนุษย์
เกียวกบักระบวนการเรียนรู้ภาษา (ศรีเรือน แกว้กงัวาล ) ซึงอบรม สินภิบาล (ม.ป.ป. : - )
ไดจ้าํแนกไว ้  ทฤษฏี ดงันี 

. ทฤษฏีความพึงพอใจแห่งตน (The Autism Theory หรือ Autistic Theory) 

 ผูคิ้ดทฤษฏีนีคือ โอ โฮบาร์ต โมวเ์รอร์ (O. Hobart Mowrer) ซึงเป็นนกัจิตวิทยาชาว
อเมริกนัโดยคน้พบทฤษฏีจากการทดลองการสอนพูดกบันก เขาพบวา่นกจะเลียนเสียงพูดของคน 
เฉพาะเสียงหรือคาํทีผูฝึ้กพูดด้วยเวลาทีมนัอิม หรือลูบไล้ด้วยความรัก จากนนัได้นาํหลกัทฤษฏี
ดงักล่าวมาใชก้บัการเรียนรู้ภาษาของเด็กในการหดัพดูคาํแรกๆ ซึงเขาพบวา่การใชค้าํพูดทีทาํให้เด็ก
มีความรู้สึกปิติจะทาํให้เด็กยิงพูดซาํมากกวา่พยางค์หรือคาํอืนทีไม่มีความหมายให้จดจาํเป็นพิเศษ 
จึงทาํให้เกิดพฒันาการถ้อยคาํทีใช้ในภาษามากขึน ซึงขึนอยู่กบัรางวลัทีเด็กจะไดรั้บจากแม่ด้วย 
สําหรับปัญหาดา้นความเขา้ใจความหมายของเด็กเกิดจากการโยงความสัมพนัธ์ เช่น เมือพูด “แม่” 
แม่ก็ปรากฏตวั หรือเขา้ใจความหมายคาํวา่ “ลูก” ดว้ยการชีใหดู้ในกระจก 

 จากแนวคิดทฤษฏีนีจึงสามารถสรุปไดว้า่ การเรียนรู้การพูดของเด็กเกิดจากการเลียนเสียง
ทีมาจากความพึงพอใจทีจะทาํเช่นนัน โดย โมวเ์รอร์ เชือว่าความสามารถในการฟังและความ
เพลิดเพลินจากการไดย้นิเสียงผูอื้นหรือเสียงของตวัเองเป็นสิงทีสาํคญัมากต่อพฒันาการทางภาษา 
. ทฤษฏีการเลียนแบบ (The Imitation Theory)  

 ทฤษฏีนีเชือวา่ พฒันาการทางการพูดเกิดขึนไดจ้ากการเลียนแบบ อาจทงัดว้ยการมองเห็น 
หรือไดย้นิเสียง โดยการเลียนแบบของเด็กนนัเกิดจากความสนใจหรือความพึงพอใจเป็นพืนฐานซึง
เด็กจะมีความสนใจในช่วงทีสันมาก ดงันนัเพือชดเชยสมาธิของเด็กจึงควรสร้างสิงเร้าให้เกิดขึน
ซาํๆ กนั จนกวา่เด็กจะพดูตาม และพดูได ้รวมทงัเขา้ใจความหมายจากการโยงสัมพนัธ์ระหวา่งเสียง
กบัพฤติกรรมในทีสุด 

3. ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีนีเชือวา่ทุกพฤติกรรมถูกสร้างขึนไดด้ว้ยการวาง
เงือนไข ทฤษฎีนีมีผูก้ล่าวสนบัสนุนหลายท่าน ไดแ้ก่ เวสเบอร์ก ทอดด์ (Weissberg Todd) ซึงกล่าว
วา่ การใหร้างวลัทางสังคมและการตอบสนองจากผูใ้หญ่จริงๆ ทาํให้เด็กอายุ  เดือน เปล่งเสียงมาก
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ขึน ส่วน วินิทซ์ (Winitz) อธิบายว่าการทีเด็กส่งเสียงในระยะการเล่นเสียงตอนตน้ๆ นนั เป็นไป
อยา่งมีความหมาย หรือมีจุดหมายปลายทาง ซึงเมือเด็กไดรั้บการตอบสนองตามเป้าหมาย  เด็กก็จะ
ส่งเสียง หรือแสดงพฤติกรรมนนัๆ ซาํอีก รวมทงัพฤติกรรมทีแสดงออกยงัคลา้ยกบัพฤติกรรมของ
ผูใ้ห้การเสริมแรงอีกดว้ย ดงันนัวิธีการเสริมแรงนีจึงเป็นการหัดพูดทีจะทาํให้เด็กมีพฒันาการทาง
ภาษาไดค้ลา้ยคลึงกบัการพดูของผูใ้หญ่ 

. ทฤษฎีการเคลือนไหวเพือการรับรู้ (Motor Theory of Perception) ทฤษฎีนี ไลเบอร์แมน
(Liberman) ไดต้งัสมมุติฐานไวว้่า การรับรู้ทางการฟังขึนอยู่กบัการเปล่งเสียง เนืองจากเด็กจะฟัง
และพดูซาํ ดว้ยตนเองจากการอ่านริมฝีปาก แลว้จึงเรียนรู้คาํ 

. ทฤษฎีความบงัเอิญจากการเล่นเสียง (Babble Luck) ทฤษฎีนีเป็นของ เอ็ดเวิร์ด แอล ธอร์นไดก ์
(Edward L. Thorndike) โดยอธิบายวา่เกิดจากการพูดเล่นเสียงของเด็กตามปกติ แต่บงัเอิญออกเสียง
ทีมีความหมายในภาษาจึงไดรั้บการเสริมแรงจากพอ่แม่จึงทาํใหเ้กิดพฒันาการทางภาษาเพิมมากขึน 

. ทฤษฎีชีววทิยา (Biological Theory) ทฤษฎีนีเป็นของ อีริค เลนเนอเบอร์ก (Eric Lennerberg) โดย
เชือวา่พฒันาการทางภาษานนัเกิดจากความสามารถทีคนสามารถถ่ายทอดทางภาษากนัได ้

. ทฤษฎีการให้รางวลัของแม่ (Mother Reward Theory) ทฤษฎีนีเป็นของ จอห์น ดอลลาร์ด และ 
นีล มิลเลอร์ (John Dollard และ Neel Miller) โดยอธิบายว่า แม่เป็นผูส้ร้างพฒันาการทางภาษา    
ของเด็ก ดว้ยการเลียงดูทีตอบสนองความตอ้งการของลูกทาํให้ลูกพยายามทีจะสือสารกบัแม่ดว้ย
การใชภ้าษาทีเหมือนกนักบัแม่ในการสือความตอ้งการเพือใหไ้ดรั้บการตอบสนอง  
 จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาทัง  ทฤษฎี ทาํให้สามารถสรุปได้ว่าภาษาเป็น
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างหนึงของมนุษย์ซึงสามารถสร้างได้จากการวางเงือนไข และ           
การเสริมแรงอย่างถูกวิธี รวมทงัเขา้ใจความหมายจากการเชือมโยงสัมพนัธ์กนัระหว่างพฤติกรรม 
หรือสิงของกบัภาษาทีไดรั้บสัมผสั  

. เอกสารเกยีวกบัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยวธีิธรรมชาติ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ใช่เรืองทีสามารถประสบความสําเร็จได้กบัทุกคนดงัเช่น

การเรียนภาษาแรก แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีแนวทางทีสามารถช่วยให้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เกิดประสิทธิผล จนสามารถนาํมาใชใ้นการสือสารได ้ซึงสตีเวน ดาเรียน (Steven Darian อา้งถึงใน 
บาํรุง โตรัตน์ : - ) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเรืองการสอนภาษาต่างประเทศไว ้ดงันี 
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. การเตรียมตวัขนัตน้ (Initial Preparation) คือการสร้างสิงดึงดูดให้ผูเ้รียนสนใจเรืองที    
จะเรียน 

 . การสร้างนิสัยและการปรับนิสัย (Habit Forming and Habit Adapting) คือการชีแนะให้
เห็นประโยชน์ทีไดจ้ากเรืองทีกาํลงัจะเรียน รวมทงัสร้างนิสัยการฝึกฟัง (Ear Training Exercises) 

ดว้ยการฝึกใหผู้เ้รียนสามารถฟังไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํในสิงทีไดย้ิน การฝึกอวยัวะในการออก
เสียง (Articulation Exercises) ดว้ยการฝึกใชก้ลา้มเนือในการออกเสียง การฝึกเลียนแบบ (Mimicry 

Exercises) ด้วยการให้ผูเ้รียนฝึกออกเสียงให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากทีสุด และการฝึก      
ความเขา้ใจทนัทีทนัใด (Exercises in Immediate Comprehension) ดว้ยการฝึกให้ผูเ้รียนคิดเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

 . การจดัลาํดบั (Gradation) คือการจดัลาํดบัการสอน โดยให้ฝึกการฟังก่อนเห็นตวัอกัษร 
(Ears before Eyes) จากนันให้ฝึกการรับรู้ก่อนทีจะกระทาํด้วยตนเอง (Reception before 

Production) กล่าวคือเป็นการฝึกฟังก่อนพูด และฝึกอ่านก่อนเขียน จากนนัให้ฝึกการอ่านปากเปล่า
ก่อนการอ่าน (Oral Reading before Reading) จากนนัให้ฝึกผูเ้รียนเป็นกลุ่มก่อนฝึกเป็นรายบุคคล 
(Chorus Work before Individual Work) เพือสร้างความมนัใจแก่ผูเ้รียน และสุดทา้ยให้ฝึกฝนก่อนที
จะใหป้ฏิบติังานตามลาํพงั (Drill Work before Free Work) 

 . สัดส่วนทีเหมาะสม (Proportion) คือการจดัสรรเวลาให้เหมาะกบัการฝึกหัดในแต่ละ
ทกัษะ เนืองจากแต่ละทกัษะใชเ้ทคนิคและระยะเวลาในการฝึกฝนใหเ้กิดผลสัมฤทธิไม่เท่ากนั 

 . ความถูกตอ้ง (Correctness) คือการสอนเนือหาจากเรืองทีไม่มีความซบัซ้อนไปหาเรืองที
มีความซบัซอ้น 

นอกจากนีแครชเชน และเทอเรล (อา้งถึงใน อรุณี วิริยะจิตรา : - ) ยงัได้เสนอ
สมมุติฐาน  ขอ้ เกียวกบัการเรียนภาษาทีสองไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงันี 

 . สมมุติฐานเกียวกบัการรับรู้และการเรียนรู้ภาษา The Acquisition Learning Hypothesis 
สมมุติฐานนีกล่าววา่ การเรียนรู้ภาษามี  แบบ คือการรับรู้ภาษา (Acquisition) เป็นการเรียนรู้แบบ
ธรรมชาติ อนัหมายถึงการเรียนรู้ภาษาจากการนาํไปใช ้และการเรียนรู้ภาษา  (Learning) เป็นการ
เรียนรู้แบบไม่เป็นธรรมชาติ อนัหมายถึงการเรียนรู้ภาษาจากการศึกษากฎเกณฑ์ทางภาษา ซึงในการ
เรียนภาษาทีสองควรเรียนภาษาจากการรับรู้ตวัภาษา ดว้ยการนาํไปใชใ้นการสือสารไดจ้ริง เพราะ
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เป็นการเรียนภาษาทีใกล้เคียงกบัการเรียนรู้แบบธรรมชาติ หรือการเรียนรู้ภาษาแรกของผูเ้รียน
นนัเอง 
 . สมมุติฐานเกียวกบัขนัตอนในการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ (The Natural Order 

Hypothesis) สมมุติฐานนีกล่าวว่า ผูเ้รียนภาษาทุกคนจะมีลาํดบัขนัความสามารถในการเรียนรู้
โครงสร้างของภาษาบางอย่างได้ก่อนโครงสร้างอืนๆ ฉะนันผูส้อนภาษาควรวิเคราะห์ลําดับ
โครงสร้างทางภาษาของผูเ้รียนก่อนดาํเนินการสอนดว้ยการแกค้าํผดิของกฎเกณฑ์บางอยา่งทีผูเ้รียน
ยงัไม่อยูใ่นขนัทีจะรับรู้ได ้

 . สมมุติฐานเกียวกบักลไกทดสอบทางภาษา (The Monitor Hypothesis) สมมุติฐานนีกล่าว
ว่า กฎเกณฑ์ของภาษาไม่ใช่ปัจจัยทีทาํให้พูดภาษาคล่องขึน หากแต่เป็นเครืองช่วยตรวจแก้
ขอ้บกพร่องในการใช้ภาษาเท่านนั อีกทงัการตรวจแกด้งักล่าวยงัอยู่ภายใตเ้งือนไข  ประการ คือ
ผูใ้ช้ภาษาตอ้งมีเวลาเพียงพอในการทบทวนและตรวจแกภ้าษาทีไดรั้บซึงจะทาํให้การสือสารไม่
สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเนือง ประการที  คือผูใ้ชภ้าษาตอ้งคาํนึงถึงรูปแบบและความถูกตอ้ง
ของภาษา และประการสุดทา้ยผูใ้ชภ้าษาตอ้งรู้กฎเกณฑ์ในภาษา เพราะฉะนนัจึงอาจกล่าวไดว้า่ การ
เรียนรู้กฎเกณฑ์ของภาษาเป็นเพียงปัจจยัทีช่วยให้ผูเ้รียนภาษาสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
สวยงาม แต่ไม่ไดช่้วยใหส้ามารถสร้างภาษาขึนใชเ้องได ้

 . สมมุติฐานเกียวกบัการรับรู้ขอ้มูลทางภาษา (The Input Hypothesis) สมมุติฐานนีกล่าววา่ 
การเรียนรู้ภาษาของมนุษยเ์ป็นสิงทีเกิดขึนอยูต่ลอดเวลา ฉะนนัในการเรียนภาษาทีสองจึงควรเรียนรู้
ดว้ยการรับขอ้มูลทางภาษาทีมีระดบัสูงกวา่ความรู้ทางภาษาทีผูเ้รียนมีอยูเ่ล็กน้อย (i+1; i = ระดบั
ความสามารถทางภาษาทีผูเ้รียนมีอยูใ่นปัจจุบนั) โดยใชบ้ริบทและขอ้มูลนอกเหนือตวัภาษาเขา้ช่วย
ในการทาํความเขา้ใจขอ้มูลทางภาษานนั  
 . สมมุติฐานทีเกียวกับความแตกต่างด้วยจิตใจ (The Affective-Filter Hypothesis) 

สมมุติฐานนีกล่าวว่า ทศันคติเป็นปัจจยัทีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความพร้อม ความตงัใจในการ
เรียนรู้ภาษาอยูเ่สมอ ฉะนนัในการเรียนการสอนภาษาใดๆ ผูส้อนตอ้งสร้างทศันคติทีดีต่อการเรียน
ภาษานนัดว้ย 

 ดงันันจึงอาจกล่าวได้ว่า การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนันจาํเป็นตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อมในหลายด้าน  ได้แก่  การเตรียมตัวผู ้เ รียนก่อนทีจะสอนให้มีความคุ้นเคยกับ
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ภาษาเป้าหมายทีตอ้งการเรียนดว้ยการฝึกฝนการฟัง พูด และคิดดว้ยภาษานนั นอกจากนีการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศยงัตอ้งมีการเตรียมความพร้อมดา้นเนือหาทีจะสอนดว้ย คือตอ้งมีการ
จดัลาํดบัการสอนทีเรียงเนือหาจากง่ายไปหายาก หรือจากทีมีความซับซ้อนน้อยไปหาทีมีความ
ซับซ้อนมาก ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทาํงานเป็นกลุ่มก่อนลงมือปฏิบติัเองตามลาํพงัเพือเสริมสร้าง
ความมนัใจในการใช้ภาษาของผูเ้รียน รวมทงัควรเรียนรู้ภาษาด้วยวิธีการรับรู้ภาษามากกว่าการ
เรียนรู้ภาษาซึงเน้นทีการเรียนไวยากรณ์ของภาษา มากกว่าการเรียนรู้ภาษาจากการนาํไปใชจ้ริงซึง
การเรียนแบบรับรู้ภาษานนัจะทาํใหผู้เ้รียนสามารถสร้างภาษาขึนใชเ้องได ้ส่วนการเรียนเนือหาดา้น
หลกัการใช้ภาษานนัควรเรียนเพิมเติมเพือใช้ในการขดัเกลาตวัภาษาให้มีความงดงามถูกตอ้งมาก
ยิงขึนเท่านนั และใช้เนือหาทีมีระดบัความยากกวา่ระดบัของผูเ้รียนหนึงระดบั อีกทงัในการเรียน
ภาษานนัควรสร้างทศันคติทีดีแก่ผูเ้รียนในการเรียนภาษานนัๆ ดว้ย  

วิธีธรรมชาติ หรือ Natural approach หมายถึงการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศดว้ย
วิถีทางเขา้แบบธรรมชาติ กล่าวคือ Approach หรือ วิถีทางเขา้ เป็นคาํที ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 
( : ) ใหค้าํอธิบายวา่ เป็นการเริมในการทาํกิจหนึงใด ในเรืองการสอนภาษาต่างประเทศ ดงันนั
จึงหมายถึงแนวทางกวา้งๆ ทีใชส้อนภาษาต่างประเทศแบบธรรมชาติ หรือการเรียนภาษาของเด็กซึง 
ไดมี้ผูก้ล่าวถึงแนวทาง และหลกัการการนาํไปใชอ้ยา่งหลากหลาย ดงันี 

แครชเชน และเทอเรลไดก้ล่าวถึง วธีิการสอนแบบ Natural approach วา่ 
 

 

 

 เสาวลกัษณ์ รัตนวชิช์ไดก้ล่าวถึงแนวทฤษฏีการสอนแบบธรรมชาติไวว้า่  
 

 

 

 

Natural approach เป็นวธีิสอนทีอยูใ่นกลุ่ม Audio lingual ซึงเป็นวธีิสอนทีเนน้ทกัษะ
การพดู คือฝึกการฟังพดูก่อน แลว้จึงฝึกอ่านเขียน ดงันนัวิธีการสอนแบบ Natural approach จึง
เป็นการฝึกการใชภ้าษาจากบทสนทนาไปเรือยๆ จนกลายเป็นความเคยชินซึงจะทาํใหผู้เ้รียนได้
ภาษาไปเองทงัระบบโครงสร้างไวยากรณ์และระบบเสียง (Krashen and Terrell 1984: 14) 

แนวทฤษฏีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) ทฤษฏีการสอนแบบนีจะ
เนน้การใหปั้จจยัป้อนทีมีความหมายเป็นทีเขา้ใจไดแ้ก่ผูเ้รียน (Comprehensible Input) โดยการ
ใชก้ระบวนการเรียนการสอน (Process) ทีเหมาะสมกบัการรับรู้ทางภาษาของผูเ้รียน (Language 

Acquisition) เป็นหลกั ผลของการเรียนรู้ (Output) จะประสบความสําเร็จดงัทีคาดหมายได ้   
ถา้ผูส้อนเขา้ใจวิธีการให้ปัจจยัป้อนเขา้อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  (อา้งถึงใน ปรียา 
หิรัญประดิษฐ ์ : ) 
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 อคัรา บุญทิพยไ์ดก้ล่าวถึงวธีิการสอนแบบธรรมชาติไวเ้ช่นกนัวา่ 

 

 

 

 

 

และเนตรปรียา ชุมไชโย ไดอ้ธิบายถึงการสอนภาษาดว้ยวธีิธรรมชาติวา่  

 

 

 

 

รวมทงัการกล่าวถึงขอ้ดีของการใชว้ิธีการสอนแบบ Natural approach วา่ “การสอนแบบ 
Natural approach เป็นการสอนทีใชกิ้จกรรมทางภาษาทีเนน้ความหมาย ลดความเครียดของผูเ้รียน 
และมุ่งใหผู้เ้รียนใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง และเหมาะสมกบัสถานการณ์” (Krashen and Terrell, อา้งถึงใน 
อรุณี วิริยะจิตรา : ) นอกจากนี อมรา ประสิทธิรัฐสินธ์ุ ยงัไดก้ล่าวถึงหลกัการสําคญัของ
แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติวา่ “แนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติคือใหผู้เ้รียนพูดโดยการ
ฟังให้เขา้ใจ ทฤษฏีทีหนุนหลงัแนวทางแบบนีคือ ถา้ผูเ้รียนเรียนโดยฝึกฝนก่อนเวลาอนัควรเขาจะ
ออกเสียงผิดไปตลอด” (อมรา ประสิทธิรัฐสินธ์ุ : 181) และปรียา หิรัญประดิษฐ์ไดก้ล่าว
เพิมเติมเกียวกบัหลกัการสอนภาษาแบบธรรมชาติวา่ “ระยะแรกทีผูเ้รียนยงัไม่เคยเรียนภาษาไทยมา
ก่อน หรือมีพืนฐานความรู้น้อยมาก จะสอนโดยวิธีอตัโนมติั หรือวิธีธรรมชาติ คือให้ผูเ้รียนฟังให้
มาก จนมนัใจว่าจบัเสียงToneได้ แล้วจึงให้พูดทีหลัง” (ปรียา หิรัญประดิษฐ์ : ) อีกทัง         
สุมณฑา ศกัดิชยัสมบูรณ์ ยงัไดก้ล่าวถึงผูส้อนทีใช้วิธีการสอนแบบธรรมชาติว่า  “ผูส้อนทีใช้การ

การสอนโดยวธีิธรรมชาติ เนน้การพดูและการฟังโดยไม่ตอ้งใชภ้าษาแม่ของผูเ้รียน ให้
ภาษาไทยสมัพนัธ์กบัความคิดของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนคิดเป็นภาษาไทยแทนทีจะคิดเป็นภาษาแม่
แลว้แปลเป็นภาษาไทย การสอนวิธีนีอาจใชเ้วลานานมาก แต่ครูอาจย่นระยะเวลาให้เร็วขึนได้
ดว้ยการใชสื้ออุปกรณ์ต่างๆ ใหม้ากทีสุดทงัของจริง หุ่นจาํลอง ภาพ และกริยาท่าทางของครู ใน
กรณีทีสอนศพัทน์ามธรรม ครูควรยกตวัอยา่งใหม้าก โดยเชือมโยงความคิดและเปรียบเทียบกบั
ความหมายตรงขา้ม (อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัภาษาและการคา้ต่างประเทศกวางตุง้. ศูนยอ์บรม
บณัฑิตสาํหรับภาษากลุ่มนอ้ย. : )     

วธีิธรรมชาติ หรือ Natural approach คือการเรียนภาษาใดๆ ก็ตามโดยไม่ผา่นภาษาทีสอง 
ฟังแลว้เขา้ใจเลย มนุษยเ์ราเรียนภาษาดว้ยวิธีธรรมชาติโดยไม่ผ่านภาษาทีสอง คุณพูดไทยเป็น
เมือไรก็ไม่รู้ รู้ตวัอีกทีก็เป็นแล้ว เช่น อยากพูดอะไรปากก็กระดิกไปแลว้ มาจากจิตใตส้ํานึก 
เหมือนตกใจก็ร้องวา้ย ความรู้สึกถูกเชือมไวแ้ลว้ วธีิธรรมชาติเกิดจากการสะสมขอ้มูลจนสามารถ
นาํมาใชไ้ดโ้ดยอตัโนมติั สามารถสือสารในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ (อา้งถึงใน    
เอกซีทบุ๊ค, บรรณาธิการ. : - ) 
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สอนแบบธรรมชาติจะใชอ้วจันภาษามาช่วยสอน ใชห้ลกัการและวิธีการทางภาษาศาสตร์มาช่วยใน
การออกเสียง” (สุมณฑา ศกัดิชัยสมบูรณ์, อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัภาษาและการคา้ต่างประเทศ
กวางตุง้. ศูนยอ์บรมบณัฑิตสาํหรับภาษากลุ่มนอ้ย. : ) 

จากขอ้มูลทีกล่าวถึงแนวการสอนภาษาต่างประเทศแบบธรรมชาติ หรือ Natural approach 

ขา้งตน้ทาํให้สามารถสรุปได้ว่า การสอนภาษาต่างประเทศด้วยวิถีทางเข้าแบบธรรมชาติ หรือ 
Natural approach เป็นการสอนภาษาทีเนน้การเลียนแบบเป็นหลกั กล่าวคือให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฟัง
การใช้ภาษาจากสถานการณ์จริง แล้วนําทักษะทีเกิดขึนเองโดยธรรมชาติ นันคือ การเข้าใจ
ความหมาย และระบบโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาทีฟัง แลว้เลียนแบบเพือนาํมาใชใ้นการสือสาร
ของตนเอง ซึงเป็นวธีิการทีคลา้ยกบัการเรียนรู้ภาษาของเด็กซึงเริมจากการฟังแลว้ฝึกฝนตามจนเกิด
ความชาํนาญโดยทีไม่ทราบวา่ไดภ้าษาตงัแต่เมือใด ซึงแนวทางการสอนแบบธรรมชาตินีมีวิธีการ
(Method) เพือให้ไดภ้าษาเป้าหมายทีหลากหลายกระบวนการ ซึงสําหรับการทาํวิจยัครังนีผูว้ิจยัได้
ใชว้ธีิการจดักิจกรรมการสอนการฟังของวิลเลียม ลิตเติลวดู (1995: 68-74) เพราะเป็นวิธีการสอนที
ไม่หลุดจากกรอบแนวคิดของ Natural approach ตามทีเทอเรลผูคิ้ดแนวการสอนภาษาแบบ
ธรรมชาติ (อา้งถึงใน White, Ann Stewart 1988: abstract) ไดก้ล่าววา่การสอนภาษาแบบ Natural 

approach มีลกัษณะทีคลา้ยกบัแนวการสอนแบบ Communication หรือแนวการสอนภาษาเพือการ
สือสาร  ซึงสามารถแจกแจงวิธีการจัดกิจกรรมการสอนการฟังของวิลเลียม  ลิตเติลวูดได้
กระบวนการ  ขนั คือ 

. ขนั Performing Physical Tasks เป็นขนักิจกรรมการฟังทีสร้างภาระงานให้ผูเ้รียนไดร้ะบุ 
หรือแจกแจงสิงทีไดฟั้ง โดยผูส้อนให้ร่องรอยขอ้มูลทงัทีเป็นตวัหนงัสือ และทีสามารถสังเกตได้
ดว้ยตา กล่าวคือ อาจเป็นภาพ นาํเสียง หรือเป็นกริยาอาการในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึงทีทาํ
ใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจไดแ้มจ้ะฟังไม่รู้เรืองก็ตาม  
 . ขนั Transferring Information เป็นขนักิจกรรมการฟังทีสร้างภาระงานให้ผูเ้รียนถ่ายโอน
ขอ้มูลจากสิงทีฟังไปยงัชุดขอ้มูลใหม่ โดยผูส้อนจะใหร่้องรอยในการถ่ายโอนขอ้มูลดว้ยการทาํช่อง
สาํหรับเติมขอ้มูลทีตอ้งการใหผู้เ้รียนถ่ายโอนจากการฟัง 
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 . ขนั Reformulating and Evaluating Information เป็นขนักิจกรรมการฟังทีสร้างภาระงาน
ให้ผูเ้รียนสามารถถ่ายโอนขอ้มูลขนัสูงได้ เช่น สามารถถ่ายทอดเรืองราวทีได้ฟังเป็นภาษาของ
ตนเองได ้หรือสามารถวเิคราะห์ วจิารณ์ สิงทีฟังได ้เป็นตน้ 

 ดงันันจึงกล่าวได้ว่า การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศด้วยวิธีธรรมชาติ หรือ Natural 

approach นนัหมายถึงการนาํเอาวิธีการเรียนรู้ภาษาแบบเด็กซึงคือการเลียนแบบมาใชใ้นการศึกษา
ภาษาเป้าหมายทีตอ้งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแบบ Natural approach หรือการใช้
วิถีทางเขา้แบบธรรมชาติ เป็นเพียงแนวทางกวา้งๆ ในการไดม้าซึงภาษาเป้าหมายซึงผูจ้ดัการเรียน
การสอนสามารถนาํวธีิการใดก็ไดที้อยูใ่นกรอบของการเลียนแบบการใชต้วัภาษาเป้าหมายเท่านนั  

 

. เอกสารเกยีวกบัการสร้างแบบฝึก 

 แบบฝึกเป็นคาํทีรู้จกักนัดีในวงการจดัการศึกษาทีสามารถตีความจดักลุ่มความหมายไปได้
อยา่งหลากหลายซึงมีผูรู้้กล่าวถึงรายละเอียดของคาํวา่แบบฝึกไวอ้ยา่งหลากหลายดงันี 

 พิทชี (Pitchey อา้งถึงใน Seels and Glasgow 1990: 4) กล่าววา่การสร้างแบบฝึกเป็นศาสตร์
ในการสร้างสรรค์รายละเอียดปลีกย่อยของโครงสร้างการสอนทีกาํหนดขึนเพือใช้ในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้และประเมินผลตามจุดประสงคแ์ละสถานการณ์ทีตอ้งการซึงส่งผลให้การเรียน
การสอนในแต่ละหน่วยของแต่ละวชิาง่ายขึน 

 กนัเทอร์ (Gunter 1990: 80) กล่าววา่แบบฝึกมกัใชใ้นการฝึกเรียนดว้ยตนเอง และแบบฝึก
ควรจะมีการให้คาํแนะนาํในการฝึกทาํ การสร้างความเขา้ใจให้กบันกัเรียนอย่างง่ายๆ ในการทาํ 
แบบฝึก คือให้ครูแสดงตวัอย่างให้กบันกัเรียนก่อน เช่น ครูให้นกัเรียนทงัชนัช่วยกนัตอบคาํถาม  
ขอ้แรกโดยครูคอยช่วยให้คาํแนะนาํ จากนนัให้นกัเรียนทาํดว้ยตวัเอง และหลงัจากทีนกัเรียนทาํ
แบบฝึกเสร็จแลว้ ครูและนกัเรียนควรจะอภิปราย ตรวจสอบ และซักถามขอ้สงสัยในคาํถามและ
คาํตอบของแบบฝึกร่วมกนั 

 สวสัดิ สุวรรณอกัษร ( : 107) กล่าวว่าแบบฝึกหมายถึงแบบฝึกเสริมทกัษะเพิมเติม
ภาคปฏิบติัเมือครูไดอ้ธิบายภาคทฤษฎีหรือให้ความรู้ด้านเนือหาไปแลว้ โดยมุ่งให้นกัเรียนทาํดว้ย
ตนเองเพือจะไดมี้ทกัษะหรือความชาํนาญเพิมขึน 
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จากขอ้คิดเห็นต่างๆ ขา้งตน้ทาํให้กล่าวไดว้่า การสร้างแบบฝึกคือการสร้างเครืองมือเพือ
พฒันาการเรียนรู้ในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยของเนือหาการสอนและมุ่งให้นกัเรียนไดศึ้กษาดว้ย
ตนเองโดยปฏิบติัตามขนัตอนหรือคาํแนะนาํทีมีอยู่ในเครืองมือนนัซึงจะทาํให้การจดัการเรียนการ
สอนดาํเนินไปอยา่งรวดเร็วขึน   

ข้อเสนอแนะในการสร้างแบบฝึก  

 การสร้างแบบฝึกมีขอ้ควรระวงัมากมายจากการศึกษาเรืองหลกัการสร้างแบบฝึกทาํให้เห็น
ขอ้เสนอแนะในการสร้างแบบฝึกจากผูเ้ชียวชาญหลายท่านซึงไดย้กมากล่าวไวเ้ป็นขอ้เสนอแนะใน
การสร้างแบบฝึก ดงันี 

 บอค (Bock 1993: 3) กล่าววา่ในการดาํเนินการสร้างแบบฝึกควรคาํนึงถึงสิงต่างๆ ดงันี 

 . กาํหนดจุดประสงคใ์หช้ดัเจน เพือช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงจุดมุ่งหมายของแบบฝึก 

 . ใหร้ายละเอียดต่างๆ เช่น คาํแนะนาํในการทาํแบบฝึกหรือขนัตอนในการทาํอยา่งละเอียด 

 . สร้างแบบฝึกให้มีรูปแบบทีหลากหลาย เพือสร้างความเขา้ใจให้กบันกัเรียนมากทีสุด 
เช่น แบบฝึกอาจใช้รูปแบบทีง่ายๆ โดยเริมจากการให้นกัเรียนตอบคาํถามในลกัษณะถูกผิด จนถึง
การใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 

 . แบบฝึกควรสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน เช่น การให้นักเรียนเขียนเรียงลําดับ
เหตุการณ์ทีเกิดขึนลงในตารางหรือแผนภูมิทีกาํหนดให ้

 นอกจากนี ซีลส์ และกลาสโกว ์(Seels and Glasgow : 3) ไดเ้สนอแนะการสร้าง    
แบบฝึกในมุมมองทีแตกต่างจากบอคไวห้ลายขอ้ ดงันี 

 . วเิคราะห์ปัญหา กาํหนดปัญหาการเรียนการสอนโดยการรวบรวมปัญหาจากการประเมิน
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

 . วิเคราะห์ภาระงานโดยการรวบรวมขอ้มูลจากพฤติกรรมทางการเรียน และทกัษะต่างๆ 
จากนนัวเิคราะห์วธีิการสอนเพือกาํหนดวธีิทีตอ้งการ 

 . เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และเกณฑก์ารทดสอบเพือใหส้ัมพนัธ์กบัขนัฝึกปฏิบติั 

 . กาํหนดวิธีการสอนหรือส่วนประกอบทางการสอน เช่น ขนันาํเสนอเนือหา หรือขึน    
ฝึกปฏิบติั 

 . เลือกรูปแบบการสอนและสือทีจะนาํมาสร้างแบบฝึก 
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 . วางแผนการผลิต การพฒันาสือ ตรวจสอบขนัตอนในการพฒันาสือเพือให้สอดคลอ้งกบั
โครงการทีจะสอน 

 . วางแผน และกาํหนดวิธีทีจะใชใ้นการประเมินผลขนัปฏิบติัการ และรวบรวมขอ้มูลจาก
คะแนนของนกัเรียนในแต่ละจุดประสงค ์เพือพิจารณาปรับปรุงและเพือการประเมินผลใหม่ 
 . วางแผนขนัตอนในการใชเ้ครืองมือ 

 . ดาํเนินการประเมินผลในขนัสรุป 

 . นาํแบบฝึกทีผลิตออกเผยแพร่ 

และยงัรวมถึงแนวคิดของ บทัส์ (Butts, อา้งถึงใน กนัตรัตน์ ชืนชมนอ้ย 25 : ) ทีมีต่อ
การสร้างแบบฝึกอีกหลายขอ้ ดงันี 

 . ก่อนทีจะสร้างแบบฝึกจะตอ้งกาํหนดโครงร่างคร่าวๆ ก่อนว่าจะเขียนแบบฝึกเกียวกบั
เรืองอะไร 

 . ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีจะทาํ 
 . เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและเนือหาใหส้อดคลอ้งกนั 

 . แจกแจงจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมออกเป็นกิจกรรมยอ่ยโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของ
ผูเ้รียน และเรียงกิจกรรมหรืองานทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติัจากง่ายไปหายาก 

 . กาํหนดอุปกรณ์ทีจะใชใ้นแต่ละตอนใหเ้หมาะสม 

 . กาํหนดเวลาทีจะใชใ้นแบบฝึกแต่ละตอนใหเ้หมาะสม 

 . ควรประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 จากข้อเสนอแนะต่างๆ เกียวกับการสร้างแบบฝึกทาํให้สามารถสรุปได้ว่า  การสร้าง     
แบบฝึกตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตร และจุดประสงค์รายวิชา จากนนัจึงคดัเลือกเนือหาให้สอดคลอ้งกบั
หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้เพือนํามาสร้างแบบฝึกให้มีรูปแบบทีหลากหลาย  มีการ
ประเมินผลก่อนและหลงัการใช้แบบฝึก สร้างความเขา้ใจให้กบัผูเ้รียน โดยรูปแบบการสอนของ
แบบฝึกตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรในขณะทีลกัษณะภาระงานและกิจกรรมทีเลือกใช้ในแบบฝึก
ตอ้งสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน รวมทงัจดัหาอุปกรณ์และกาํหนดเวลาให้เหมาะสมในการทาํ
แบบฝึกดว้ย 
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ประโยชน์ของการใช้แบบฝึก 

 แบบฝึกมีประโยชน์อยา่งมากต่อการจดัการเรียนการสอนมากมายดงัที วนิดา สุขวนิช 
( : 33-44) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึก ดงันี 

. แบบฝึกช่วยลดภาระของครูไดม้ากเนืองจากเป็นสือการสอนทีจดัทาํไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 

. แบบฝึกช่วยในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลเนืองจากนักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านภาษาต่างกัน การให้ผู ้เ รียนทําแบบฝึกทีเหมาะสมกับความสามารถช่วยให้ผู ้เ รียน           
ประสบความสาํเร็จทางดา้นจิตใจมากขึน 

. แบบฝึกช่วยเสริมใหท้กัษะทางภาษาคงทนเนืองจากมีการฝึกซาํหลายๆ ครัง 

. แบบฝึกเป็นเครืองช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการใชภ้าษาใหดี้ขึน 

. แบบฝึกเป็นเครืองวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละครัง 

. แบบฝึกช่วยใหผู้เ้รียนสามารถทบทวนไดด้ว้ยตนเอง 

. ครูสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆ ของผูเ้รียนไดช้ดัเจนจากการทีใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกซึงจะ
ช่วยใหค้รูสามารถปรับปรุง และแกไ้ขปัญหานนัๆ ไดท้นัท่วงที 

. แบบฝึกทีทาํขึนนอกเหนือจากหนงัสือในหอ้งเรียนช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนอยา่งเตม็ที 

. แบบฝึกทีจัดพิมพ์ไวเ้รียบร้อยแล้วช่วยให้ครูประหยดัเวลาในการทีจะต้องเตรียม
แบบฝึกหัดอยู่ตลอดเวลา สําหรับผูเ้รียนแลว้ไม่ตอ้งเสียเวลาในการลอกแบบฝึกหัดจากตาํราเรียน 
หรือจากบนกระดานดาํ ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสในการฝึกทกัษะต่างๆ มากขึน และสามารถทาํให้
ผูเ้รียนมองเห็นความกา้วหนา้ของตนเอง  

 จากการกล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า แบบฝึกมีส่วนช่วยใน  
การพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ และทกัษะทางภาษาได้ดี  เนืองจากผูเ้รียนสามารถฝึกและ
ทบทวนดว้ยตนเองไดต้ลอดเวลา อีกทงัยงัช่วยแบ่งเบาภาระของครูในการเตรียมแบบฝึกหดัทีจะใช้
ในการเรียนการสอน และทราบถึงปัญหาของผูเ้รียนทีครูจะสามารถหาทางแกไ้ขไดต่้อไป 

  
. เอกสารเกยีวกบัการสร้างทกัษะ 

ทกัษะ (Skill) หมายถึง พฤติกรรมทีผา่นการฝึกฝนมายาวนานจนเกิดความชาํนาญ สามารถ
แสดงออกได้อย่างเป็นอัตโนมัติ  ซึงสามารถจําแนกได้เป็น   ลักษณะ ได้แก่  ทักษะทีเป็น             
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การตอบสนองต่อเนืองกันเป็นลูกโซ่ (Response Chain) คือชุดพฤติกรรมทีเกิดขึนจากการ
ตอบสนองสิงเร้า เช่น การขบัรถเริมจากการเสียบกุญแจรถ เหยียบคลชัต์ บิดกุญแจรถ เข้าเกียร์ 
เหยียบคนัเร่ง ปล่อยคลชัต ์บงัคบัพวงมาลยัรถให้ตรงทาง เหยียบคลชัต์ เปลียนเกียร์ เหยียบคนัเร่ง 
ซึงเป็นชุดพฤติกรรมทีเกิดขึนต่อเนืองระหว่างการขับรถเสมอ ทักษะทีเป็นการเคลือนไหว
สอดคล้องผสมผสานกนั (Movement Coordination) คือพฤติกรรมการเคลือนไหวร่างกายที
สอดคลอ้งกบัประสาทรับสัมผสั เช่น การพิมพดี์ดเป็นพฤติกรรมการเคลือนไหวมือทงัสองขา้งกบั
ประสาทการมองเห็น  และทักษะทีเป็นกระสวนของการตอบสนอง (Response Patterns) คือ
พฤติกรรมการตอบสนองสิงเร้าแบบเรียงลาํดบัขนัตอนจากทีไม่มีความซบัซ้อนไปหาพฤติกรรมทีมี
ความซับซ้อน เช่นการตีแบดมินตนัเริมจากการจบัไมแ้บดมินตนั การตีลูกโตต้อบแบบธรรมดา    
การตีลูกโตแ้บบใชเ้ทคนิคต่างๆ เพือไม่ใหคู้่ต่อสู้รับลูกทีส่งไปไม่ได ้(De Cecco 1968) 

 การสร้างเสริมทกัษะใดๆ ก็ตามสามารถกระทาํได้ด้วยวิธีการต่างๆ ทีหลากหลาย แต่
อยา่งไรก็ตามตอ้งคาํนึงถึงขอ้ควรระวงัในการสอนใหเ้กิดทกัษะดว้ย เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
สร้างทกัษะอยา่งสมบูรณ์ ซึง เดอเซคโก (De Cecco 1968) ไดชี้แนะขอ้ควรระวงัในการสอนให้เกิด
ทกัษะไว ้ดงันี 

 . ต้องวิเคราะห์ทักษะทีจะสอนว่าประกอบด้วยพฤติกรรมอะไรบ้าง เพือเรียงลําดับ
พฤติกรรมการสอนจากพฤติกรรมทีไม่ซบัซอ้นไปหาพฤติกรรมทีซบัซอ้น 

 . ศึกษาภูมิหลงัความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนต่อการฝึกทกัษะดงักล่าวโดยการทดสอบทงั
ก่อนสอนและระหวา่งสอน เพือเพิมเติมทกัษะทียงัขาดอยูใ่หส้มบูรณ์ 

 . อธิบายและสาธิตทกัษะทีจะฝึกให้ชดัเจน เขา้ใจง่ายอยา่งเป็นลาํดบัขนั แลว้ฝึกฝนทกัษะ
จากพฤติกรรมส่วนยอ่ยไปยงัพฤติกรรมส่วนรวม อยา่งต่อเนืองจนกวา่จะครบทุกขนัตอน 

 . แจง้ผลการฝึกใหผู้เ้รียนทราบตลอดระยะเวลาทีฝึกฝนเพือกระตุน้ให้เกิดการฝึกฝนต่อไป 
และปรับปรุงแกไ้ขส่วนทียงับกพร่องอยู ่
 นอกจากนีกมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์( : ) ไดก้ล่าวเพิมเติมถึงขอ้ควรระวงัในการสอน
ทกัษะไวว้า่ ควรใชร้ะยะเวลาในการฝึกฝนทกัษะในช่วงสันๆ เพือป้องกนัไม่ใหผู้เ้รียนเบือ หรือหมด
แรงจูงใจทีจะฝึกฝนทกัษะต่อไป และควรเน้นการฝึกเรืองความเร็วก่อนความแม่นยาํ รวมทงัจดั
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พฤติกรรมการฝึกให้ร่างกายมีการเคลือนไหวเป็นจงัหวะคลอ้งจองกนัพอดีจะทาํให้เกิดการเรียนรู้
ทกัษะไดร้วดเร็วยงิขึน 

 ดงันันจึงสรุปได้ว่า ทกัษะเป็นพฤติกรรมทีเกิดจากการฝึกฝนจนสามารถใช้การได้อย่าง
ชาํนาญและเป็นพฤติกรรมทีเกิดขึนโดยอตัโนมติั สามารถจาํแนกได ้  ลกัษณะ คือ ทกัษะทีเป็นการ
ตอบสนองต่อเนืองกันเป็นลูกโซ่ (Response Chain) ทกัษะทีเป็นการเคลือนไหวสอดคล้อง
ผสมผสานกนั (Movement Coordination) และทกัษะทีเป็นกระสวนของการตอบสนอง (Response 

Patterns) โดยทกัษะต่างๆ สามารถสร้างให้เกิดขึนไดโ้ดยการฝึกฝนทีเป็นกระบวนการ ไดแ้ก่ การ
วเิคราะห์ทกัษะเพือจดัเรียงลาํดบัการสอนเรืองทีไม่ซบัซ้อนไปหาเรืองทีมีความซบัซ้อน ตรวจสอบ
การรับรู้ทกัษะของผูเ้รียนเพือเพิมเติมทกัษะทียงัขาดอยู ่ฝึกฝนทกัษะจากพฤติกรรมส่วนยอ่ยไปหา
พฤติกรรมส่วนรวม และแจง้ผลการฝึกฝนให้ผูเ้รียนทราบอยูเ่สมอ นอกจากนียงัควรใชเ้วลาในการ
ฝึกในช่วงสันๆ รวมทงัสร้างกิจกรรมการฝึกให้ร่างกายไดเ้คลือนไหวอย่างเป็นจงัหวะเพือให้เกิด
ความคล่องแคล่วในทกัษะทีฝึกก่อนแลว้ค่อยพฒันาทกัษะดา้นความถูกตอ้งต่อไป 

 

. เอกสารเกยีวกบัการจําและความสนใจ 

การจาํ (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการสะสมประสบการณ์ต่างๆ ในอดีตได ้
แลว้แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปการระลึกได ้(Recall) หรือการจาํสิงใดสิงหนึงไดเ้มือพบสิงทีเคย
มีประสบการณ์มา การเห็นแลว้จาํได ้(Recognition) และการฝึกฝนไดเ้ร็ว (Relearning) ซึงการจาํ
สามารถจาํแนกได้เป็น  ชนิด (กมล เภาพิจิตร : ) คือ ความจาํแบบเคยชินแบบกลไก 
หมายถึงความจาํทีเกิดจากการมีประสบการณ์กบัสิงใดๆ บ่อยครัง จนสามารถจดจาํไดเ้อง เช่น การ
ร้องเพลงทีไดฟั้งทุกวนัได ้หรือการจาํไดว้า่เดือนอะไรมีกีวนั เป็นตน้ และการจาํโดยเขา้ใจ หมายถึง
การจาํทีเกิดจากความเขา้ใจความหมายและความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงต่างๆ  
 การจาํเป็นพฤติกรรมทีมีความสําคญัอยา่งมากต่อการเรียนรู้ เพราะทาํให้การเรียนรู้เกิดการ
พฒันาอยูเ่สมอไม่ยาํอยูก่บัทีเรียนรู้สิงเดิมซาํๆ หากเขา้ใจธรรมชาติการทาํงานของการจาํของมนุษย์
แลว้จะยิงทาํให้สามารถพฒันาความจาํของตนเองไปไดอ้ย่างถูกทาง รวมทงัช่วยให้กระบวนการ
ทาํงานของความจาํรวดเร็วยงิขึนดว้ย ดงัทีณฐัพรหม อินทุยศ ( : - ) ไดก้ล่าวเกียวกบัเรือง
ธรรมชาติของการจาํทีน่าสนใจไวว้่า การจาํของมนุษยมี์ความยืดหยุ่นเพราะสามารถจาํ หรือลบ
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ความจาํออกได้ตลอดเวลา โดยจะเลือกจดจาํเพียงสิงทีมีความหมาย และทีมีความสําคัญทาง
ความรู้สึกไว้เ ป็นส่วนใหญ่เท่ านัน  อีกทังการจําจะมีประสิทธิภาพมากยิง ขึนหากสร้าง
สภาพแวดลอ้ม อารมณ์หรือสถานการณ์ให้ใกลเ้คียงกบัแบบเดิม นอกจากนีธรรมชาติของการจาํยงั
ส่งเสริมใหส้ามารถจดจาํสิงทีทาํใหมี้ความสุขไดดี้กวา่สิงทีทาํใหเ้กิดความทุกขท์รมานจิตใจดว้ย 

 ความสามารถในการจาํเป็นความสามารถพืนฐานของมนุษยทุ์กคน หากแต่บางคนสามารถ
จดจาํไดม้ากกว่า อนัเป็นผลทีเนืองมาจากคุณภาพของการจาํซึงมีการใช้เทคนิคช่วยจาํต่างๆ ดงัที
กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์( : - ) ไดแ้จกแจงเกียวกบัเทคนิคการจาํไว ้ดงันี 

 . การเรียนเกิน (Overlearning) หมายถึงการทบทวนสิงทีจดจาํไดอ้ยูแ่ลว้ซาํๆ เนืองจากผล
การทดลองของครูเกอร์ (Krueger: 1929) ยนืยนัวา่การเรียนเกินจะทาํให้มีความจาํในเรืองนนัไดม้าก
ขึน ฉะนนัเมือเวลาผา่นไปผูที้เรียนเกินก็จะหลงเหลือความจาํมากกวา่ผูที้ใชก้ารจาํแบบปกติ 

 . การทดสอบตนเอง หมายถึงการทดสอบความจาํของตนเอง หลงัจากจาํสิงใดๆ ไดแ้ลว้ 
อาจโดยการใช้คาํถาม หรือทบทวนความจาํในเรืองดงักล่าวซําแบบไม่ยอ้นกลบัไปดูตน้ฉบบั ซึง
เป็นไปตามผลการทดลองของเกทส์ (Gates: 1917) ทีกล่าววา่ การทดสอบตนเองจะทาํให้ความจาํใน
เรืองทีถูกทดสอบนนัดียงิขึน ทงัแบบทีใชก้ารทดสอบแบบทนัที หรือผา่นไปแลว้  ชวัโมง 

 . การจดัระเบียบ (Organization) หมายถึงการจดัการข้อมูลทีต้องการจาํให้เป็นกลุ่ม
ความจาํ ซึงสามารถจดัระเบียบได ้  แบบ ไดแ้ก่ การจดักลุ่ม คือการจดัขอ้มูลทีกระจดักระจายอยูใ่ห้
เป็นกลุ่มความจาํ และการจดัหมวดหมู่ คือการจดัขอ้มูลทีกระจดักระจายอยูใ่ห้เป็นกลุ่มความจาํโดย
จาํแนกตามประเภทของขอ้มูลทีมีลกัษณะเดียวกนั 

 . การจบัหลกั หมายถึงการจาํโดยวิเคราะห์ลกัษณะของขอ้มูลว่ามีลกัษณะอย่างไร แล้ว
จดจาํเพียงหลกัการทีวิเคราะห์ไวเ้ท่านนั ก็จะสามารถทราบไดว้่าขอ้มูลทีตอ้งการจาํประกอบดว้ย
อะไรบา้งโดยไม่ตอ้งจาํรายละเอียดของขอ้มูลทงัหมด 

 . การสร้างรหัส (Coding) หมายถึงการสร้างสัญลกัษณ์หรือความหมายแทนขอ้มูลที
ตอ้งการจาํ ซึงสามารถแบ่งการสร้างรหสัได ้  ประเภท ดงันี 

  .  รหัสตวัย่อ คือการสร้างรหัสการจาํด้วยการนําเอาตัวอักษรหลักของคาํที
ตอ้งการจาํมารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั กลายเป็นคาํใหม่ เช่น World Health Organization เขา้รหัสตวัย่อ
เป็น WHO 
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  .  รหสัแทนตวัเลข คือการสร้างรหสัจากการแปลงตวัเลขเป็นตวัอกัษร เช่น แทน 
 ดว้ย “ง” แทน  ดว้ย “ม” แทน  ดว้ย “น” แทน  ดว้ย “ศ” เขา้รหสัแทนตวัเลขเป็น งูมดันกัศึกษา 

  .  การสร้างคาํสัมผสั คือการนาํขอ้มูลทีตอ้งการจาํมาเรียบเรียงใหม่โดยแต่งต่อ
หรือเพิมเติมคาํเขา้ไปใหมี้ความคลอ้งจองกนั เช่น หลกัการใชไ้มม้ว้น  คาํ 

   “ผูใ้หญ่ หาผา้ใหม่  ใหส้ะใภใ้ชค้ลอ้งคอ 

   ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ   มิหลงใหลใครขอดู 

   จะใคร่ลงเรือใบ   ดูนาํใสและปลาปู 

   สิงใดอยูใ่นตู ้   มิใช่อยูใ่ตต้งัเตียง 

   บา้ใบถื้อใยบวั   หูตามวัมาใกลเ้คียง 

   เล่าท่องอยา่ละเลียง  ยสิีบมว้นจาํจงดี” 

  .  การสร้างจินตนภาพ ซึงเป็นการจาํทีเน้นเรืองลาํดบัขนั โดยมีวิธีการคือสร้าง
ภาพในใจของลาํดบัตวัเลข จากนนันาํขอ้มูลทีตอ้งการจาํมาแปลงเป็นภาพในใจแลว้นาํไปสัมพนัธ์
กบัภาพในใจของตวัเลข เช่น หากตอ้งการจาํสถานที  แห่ง ซึงอยูเ่รียงกนัไป ขนัแรกให้สร้างภาพ
ในใจของเลข  ถึง  ก่อน จากนนัใหน้าํภาพในใจของตวัเลขไปสัมพนัธ์กบัสถานทีทีตอ้งการจาํ ซึง
ไดเ้ป็น  เท่ากบั แกว้นาํ คู่กบั ตึก    เท่ากบั มา้นงั คู่กบัหอประชุม  เท่ากบั ตะเกียง คู่กบั ท่านาํ  
เท่ากบั พดัลม คู่กบั สาํนกัหอสมุด และ  เท่ากบั หมอนขา้ง คู่กบั ตึก  เป็นตน้ 

 ดงันนัจึงกล่าวไดว้า่ การจาํ (Remembering) คือความสามารถในการสะสมประสบการณ์ใน
อดีตได ้ซึงการจาํสามารถจาํแนกได ้  แบบ คือ การจาํแบบเคยชินแบบกลไกซึงเป็นการจาํทีเกิดจาก
การไดรั้บประสบการณ์นนับ่อยๆ และการจาํโดยเขา้ใจ แต่ไม่วา่จะเป็นการจาํชนิดใดก็ตามหากทาํ
ให้เกิดสภาวะจิตใจตึงเครียดก็จะถูกเก็บกดหรือลบออกไปจากความจาํ แต่อยา่งไรก็ตามการจาํเป็น
ความสามารถทีสามารถพฒันาไดด้ว้ยเทคนิคต่างๆ ไดแ้ก่ การเรียนเกิน (Overlearning) การทดสอบ
ตนเอง การจดัระเบียบ (Organization) การจบัหลกั การสร้างรหสั (Coding) เป็นตน้ 
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 ความสนใจ (Interest) เป็นสัญชาตญาณของสิงมีชีวิตทีจะกระทาํ หรือเขา้หาสถานการณ์
ต่างๆ หรือสิงต่างๆ ดว้ยความชอบ หรือความพอใจ ซึงสามารถแบ่งออกได ้  ชนิด (กมล เภาพิจิตร 

: ) คือ ความสนใจภายใน และความสนใจภายนอก 

 ความสนใจภายใน หมายถึงความสนใจทีเกิดจากการตอบสนองความตอ้งการทีบุคคลรู้สึก
วา่จาํเป็นตอ้งทาํซึงเป็นความสนใจทีเกิดขึนเองกบับุคคลตามธรรมชาติ ฉะนนัจะเป็นความสนใจที
คงอยูก่บับุคคลจนกวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดส้าํเร็จ 

 ความสนใจภายนอก หมายถึงความสนใจทีเกิดจากความกลวั ความคาดหวงั และความ
กระหายอยากจะได ้อยากจะทาํอนัเป็นผลมาจากความพอใจ ฉะนนัจึงเป็นความสนใจทีสามารถ
สร้างขึนไดด้ว้ยการกาํหนดเงือนไขต่างๆ  
 การจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพปัจจัยสําคัญประการหนึงคือการสร้างความ
น่าสนใจในการจดัการเรียนการสอนเพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ ซึงการสร้าง
ความสนใจสามารถกระทาํไดห้ลายทาง (กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์ : ) ดงันี 

 . ศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียนส่วนใหญ่ เพือไดส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกทาง ทงัดา้นเนือหาการเรียน เทคนิคทีใชใ้นการเรียนการสอน และบรรยากาศใน
ชนัเรียน 

 . สาํรวจพืนฐานทางดา้นความถนดัของผูเ้รียน เพือจดัเนือหาใหต้รงกบัความถนดันนั 

 . จดับรรยากาศในชนัเรียนให้น่าสนใจ โดยอาจใช้คาํถามยวัยุ ทา้ทายความสามารถของ
ผูเ้รียน หรือพยายามให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากทีสุด หรือพยายามสร้างสิงแปลก
ใหม่ทีตืนตาตืนใจมาใชป้ระกอบการเรียน 

 . พยายามให้ผูเ้รียนได้ทาํกิจกรรม หรือไดเ้รียนรู้ตามความสามารถของตนเอง และเมือ
สามารถปฏิบติัไดก้็ควรใหก้ารเสริมแรงเพือใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจทีจะทาํกิจกรรมนนัอีก 

 . ชีแนะแนวทางในการปฏิบติังาน และรายงานผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียนเสมอ 

 นอกจากนี กมล เภาพิจิตร ( : ) ยงัไดเ้สนอแนะการสร้างความสนใจในการจดัการ
เรียนรู้เพิมเติม ดงันี 
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 . ดาํเนินการสอนให้คล้อยตามสัญชาตญาณอยากรู้ อยากเห็น โดยการใช้สือทีมีความ
แตกต่างจากสือทวัไป อาจเป็นแนวการสอน ตวัอย่าง คาํพูด หรือโจทยที์แปลกไปจากแบบฉบบั
เดิมๆ 

 . สอนใหส้นุกดว้ยการสอดแทรกเรืองขบขนัในการนาํเสนอเนือหา  
 . เน้นการสอนบทเรียนให้หนกัไปทางรูปธรรมมากกวา่นามธรรม ซึงอาจกระทาํดว้ยการ
แสดงตวัอยา่งใหส้ามารถจบัตอ้งไดจ้ริง เห็นภาพจริง เห็นการเคลือนไหวต่างๆ รวมทงันาํผูเ้รียนไป
พบกบัประสบการณ์จริง 

 . สร้างบทเรียนใหเ้ขา้ใจง่าย ซึงอาจกระทาํดว้ยการจดัเนือหาไวเ้ป็นลาํดบัขนัตอน จากง่าย
ไปหายาก หรืออาจเป็นการใช้แผนภาพความคิดในการสรุปบทเรียนเพือให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิด
ความคิดรวบยอด 

 . ใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองในเรืองทีเรียน 

 . ชีแนะใหเ้ห็นประโยชน์ทีไดจ้ากการสนใจสิงนนัๆ 

 ดงันันจึงสรุปได้ว่าความสนใจ (Interest) คือความชอบ หรือความสนใจทีจะเข้าหา 

หรือกระทําสิงใดสิงหนึงซึงความสนใจสามารถแบ่งได้  ชนิด  คือความสนใจภายใน 

และความสนใจภายนอก โดยการสร้างความสนใจสามารถทาํไดห้ลายอย่าง เช่น การศึกษาความ
ตอ้งการของผูเ้รียน การสํารวจความถนดัของผูเ้รียน การจดับรรยากาศในชนัเรียน การรายงานผล
การปฏิบติังาน การใชเ้รืองขบขนั การสร้างความมีส่วนร่วมของผูเ้รียน การจดัลาํดบัเนือเรืองจากง่าย
ไปยาก และการชีใหเ้ห็นประโยชน์ของสิงทีกาํลงัสร้างความสนใจ เป็นตน้ 
 

. เอกสารงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

.  งานวจิยัภายในประเทศ 

 สมใจ สืบวฒันพงกุล ( : บทคัดย่อ) ทําวิจัยเรืองการสร้างแบบฝึกทักษะการฟัง
ภาษาองักฤษเพือการสือสารสําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  ซึงผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะ
การฟังภาษาองักฤษตามแนวการจดักิจกรรมการฝึกทกัษะการฟังเพือการสือสารของเออร์ ริชาร์ด 
และอนัเดอร์วดู กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน โดยใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการฟังภาษาองักฤษจาํนวน 
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 แบบฝึก ในเวลา  คาบ ผลการทดลองปรากฏว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพ . / .  และ
นักเรียนมีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษหลังใช้แบบฝึกมากกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมี
นยัสาํคญัทาํสถิติทีระดบั .  

 นิตยา ทองประเสริฐ (  บทคดัย่อ) ทาํวิจยัเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีมีผลต่อ
ความสามารถในการฟังภาษาองักฤษตามความคิดเห็นของครูและนกัเรียน กบัความสามารถในการ
ฟังภาษาองักฤษของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีคือครูผู ้สอน
ภาษาองักฤษชนัมธัยมศึกษาปีที  จาํนวน  คน และนกัเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัราชบุรีจาํนวน  คน 
ผลการวิจัยพบว่า  ( ) ความคิดเห็นของครูเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อความสามารถในการฟัง
ภาษาองักฤษในภาพรวมและแต่ละดา้น ซึงไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นผูฟั้ง ดา้นผูพู้ดและดา้น
สภาพแวดล้อมอยู่ในระดบัมาก ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมและแต่ละด้านอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( ) ระดบัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนในภาพรวมและแต่ละ
ขนัซึงไดแ้ก่ ขนักลไก ขนัถ่ายโอน ขนัสือสารและขนัวิเคราะห์วิจารณ์อยูใ่นระดบัอ่อนมาก ส่วนขนั
ความรู้อยู่ในระดบัค่อนขา้งอ่าน ( ) ปัจจยัทีมีผลต่อความสามารถในการฟังภาษาองักฤษตามความ
คิดเห็นของครูกบัความความสามารถในการฟังภาษาองักฤษของนักเรียนมีความสัมพนัธ์กนัใน
ภาพรวม และแต่ละดา้นอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ( ) ปัจจยัทีมีผลต่อความสามรถใน
การฟังภาษาองักฤษตามความคิดเห็นของนักเรียนกบัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษของ
นกัเรียนมีความสัมพนัธ์กนัในภาพรวม และแต่ละดา้นอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   และ 
( ) ความคิดเห็นของครูและนกัเรียนเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อความสามารถในการฟังภาษาองักฤษใน
ภาพรวมและแต่ละดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 อารีย์ สุวรรณทัศน์  ( :บทคัดย่อ)  ทําวิจัย เ รืองการสร้างแบบฝึกทักษะการฟัง
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร โดยใชสื้อการสอนจริงสําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียน
โพรงมะเดือวิทยาคม จงัหวดันครปฐม ซึงผูว้ิจยัได้สร้างแบบฝึกทกัษะการฟังตามแนวการจัด
กิจกรรมการฟังเพือการสือสารของ เออร์ ริชาร์ด และอนัเดอร์วดู ร่วมกบัการใชสื้อการสอนจริงซึง
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เป็นบทฟังทีได้จากแหล่งต่างๆ  ในสถานการณ์จริงทีได้กล่าวถึงเนือหาทีพบได้บ่อยใน
ชีวิตประจําวนั ซึงได้ปรับสารให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และ
บนัทึกเสียงพูดในระดบัปกติโดยเจา้ของภาษา กบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน โดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการสือสารกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  แบบฝึก ในเวลา  
คาบ ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการสือสารโดยใช้สือการสอนจริงมี
ประสิทธิภาพ . / .  และนกัเรียนมีความสามารถในการฟังภาษาองักฤษเพือการสือสาร
สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาองักฤษเพือการสือสารโดยใช้สือการสอนจริงอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 ศิริรักษ์ ทฬัหะกุลธร ( : บทคดัย่อ) ทาํวิจยัเรืองการพฒันาสือเสริมทกัษะการฟัง ดว้ย
ตนเองเกียวกบัเรืองในท้องถินของนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  โรงเรียนคงทองวิทยา จงัหวดั
นครปฐม ซึงผูว้ิจยัสร้างสือตามกรอบเนือหาการสํารวจหวัเรือง (Topics)ในทอ้งถินของผูเ้รียน และ
วเิคราะห์หนา้ทีทางภาษา (Functions) และรูปแบบภาษา (Forms) จากรายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด (อ 

) โดยทาํเป็นบทเรียนแบบโมดูลทีประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน จุดประสงค์ คาํสัง 
คาํอธิบายสาระแต่ละบทหรือตอน การทาํภาระงานในแบบฝึกหัด คาํเฉลย คาํอธิบายคาํตอบ และ
แบบทดสอบหลงัเรียนซึงผูเ้รียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองไดอ้ยา่งอิสระ จาํนวน  บทเรียน และทาํ
การทดลองกับนักเรียนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน  คน เป็นเวลา  สัปดาห์ สัปดาห์ละ  คาบเรียน 
ผลการวจิยัปรากฏวา่ สือเสริมทกัษะการฟังเพือการเรียนรู้ดว้ยตนเองเกียวกบัเรืองในทอ้งถินทีผูว้ิจยั
สร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั . / .  และนกัเรียนมีความสามารถในการฟังภาษาองักฤษหลงั
การใช้สือเสริมทกัษะฟังสูงกวา่ก่อนการใช้สือเสริมทกัษะการฟังอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.  รวมทงันกัเรียนมีความคิดเห็นต่อสือเสริมทกัษะทีผูว้จิยัสร้างขึนในระดบัสูงทุกบทเรียน 

สมร ปาโท (2545: บทคดัย่อ) ทาํวิจยัเรืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิในการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมเพือการสือสารและ
วิธีการสอนตามคู่มือครู โดยใช้แผนการสอนทีสร้างขึนตามแนวการสอนเพือการสือสารโดยใช้
สถานการณ์จาํลอง บทบาทสมมุติ และเกม  ผลการวิจยัปรากฏว่า ผลสัมฤทธิในการฟัง-พูด
ภาษาองักฤษของนกัเรียนทีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมเพือการสือสารและผลสัมฤทธิในการฟัง-

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 
 

พดูภาษาองักฤษของนกัเรียนทีเรียนดว้ยวิธีการสอนภามคู่มือครูมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.05 และนกัเรียนกลุ่มทดลองทีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมเพือการสือสารมี
ความคิดเห็นทีดีต่อการสอนฟัง-พูดตามแนวการสอนเพือการสือสาร โดยนักเรียนเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการฟัง-พูด รวมทงันาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัช่วยให้การเรียนการสอนภาษาองักฤษ
สนุกสนานและน่าสนใจมากยิงขึน อีกทงัทาํให้กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษไม่น่าเบือ 
เขา้ใจง่ายขึน และมีทศันคติทีดีต่อการเรียน นอกจากนีเนือหาในแต่ละกิจกรรมยงัช่วยส่งเสริมการ
ใชภ้าษาองักฤษสาํหรับการฟัง-พดูสือสารในชีวติประจาํวนัมากขึน 

ทศันีย ์องค์สรณะคมกุล (2546: บทคดัย่อ) ทาํวิจยัเรืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารสําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที   โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยสร้างแบบฝึกการฟังตาม
แนวคิดของ เออร์ ริชาร์ด และอนัเดอร์วดูไดแ้บบฝึกการฟังทีประกอบดว้ยขนัตอน 3 ขนัเรียงลาํดบั
จากกิจกรรมทีง่าย ไปหายากและมีความเหมาะสมกบันักเรียนระดบัประถมศึกษา อนัไดแ้ก่  ขนั
เตรียมความพร้อมก่อนเรียน (Pre-listening) ซึงเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนนาํสิงทีคุน้เคยอยูแ่ลว้มา
ทาํความเขา้ใจบทเรียน รวมทงัการเตรียมความพร้อมในเรืองคาํศพัท ์โครงสร้างทางไวยากรณ์และ
สํานวนภาษาทีจาํเป็นตอ้งใช้ในการทาํกิจกรรมขนัต่อไป เช่น การระดมสมอง การจบัคู่รูปภาพกบั
คาํศพัท ์การจบัคู่รูปภาพ เป็นตน้ ต่อมาเป็นขนัการฟัง (While-listening) ให้นกัเรียนฝึกฟังอยา่งนอ้ย 
2 ครัง แลว้ทาํกิจกรรมการฟังเพือการสือสารทีหลากหลาย เช่น ฝึกการกรอกขอ้มูลลงตาราง การ
ตอบคาํถาม การหาขอ้มูลจากแผนที การวาดภาพ เป็นตน้ นอกจากนีให้นกัเรียนฝึกโครงสร้างภาษา
ในประโยคทีมีความหมาย เพราะเป็นโครงสร้างภาษาทีพบในบทฟัง เพือให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ
ในเนือหาและสามารถถ่ายโยงความรู้ไปใชใ้นขนันาํภาษาไปใชใ้นชนั (Post-listening) ซึงเป็นขนัที
ฝึกใหน้กัเรียนนาํภาษาไปใชอ้ยา่งมนัใจในชีวิตประจาํวนั และทบทวนสิงทีไดเ้รียนมา เช่น การร้อง
เพลง การแสดงบทบาทสมมติ การสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึงผลการวิจยัปรากฏว่า แบบฝึกการฟัง
ภาษาองักฤษเพือการสือสารทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด ผลสัมฤทธิการฟัง
ภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัจากไดรั้บการฝึกจากแบบฝึกทกัษะการฟังทีผูว้จิยัสร้างขึนสูงกวา่ก่อน
ไดรั้บการฝึกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมแบบฝึก
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การฟังอยู่ในระดบัดีมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบ( . ) ด้านเนือหา( . ) และด้านกิจกรรม
( . ) 

พชัริดา วงคใ์จหาญ (2546: บทคดัยอ่) ทาํวิจยัเรืองการใชก้ลวิธีในการสือสารเพือส่งเสริม
ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษและกลวิธีในการสือสารของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
โดยการสร้างแผนการสอนทีเน้นกลวิธีในการสือสารตามขนัตอนการสอนทกัษะพูดของ Byrne 

ไดแ้ก่ ขนันาํเสนอเนือหา (Presentation Stage) โดยผูด้าํเนินการสอนสร้างความตระหนกัในเรือง
ความสําคญัของการฟัง-พูดภาษาองักฤษและการใช้กลวิธีในการสือสารโดยการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็นเกียวกับปัญหาทีผูเ้รียนประสบขณะทีสือสารกับชาวต่างชาติ และ
วิธีการทีจะนาํไปสู่การแก้ปัญหาเหล่านัน หลงัจากนันผูส้อนนาํเสนอกลวิธีในการสือสารแต่ละ
ประเภทโดยการอธิบายและยกตวัอยา่งการใชก้ลวธีิเหล่านนั หรือโดยการเปิดเครืองบนัทึกเสียงการ
สนทนา หรือเครืองฉายวิดีทศัน์บทสนทนาทีประกอบดว้ยการใชก้ลวิธีในการสือสารรูปแบบต่างๆ 
และใหผู้เ้รียนสังเกต และบนัทึกกลวธีิในการสือสารต่างๆ ทีผูส้นทนานาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาหรือ
ทาํให้การสือสารมีความหมายและประสิทธิภาพมากยิงขึน จากนนัในขนัการฝึก (Practice Stage) 

ผูส้อนกาํหนดกิจกรรม เช่น เกมใบค้าํ เกมทายปัญหา บทสนทนาทีไม่สมบูรณ์ และเนือหาทีเกียวกบั
ปัญหาทีเกิดขึนในปัจจุบนัซึงกิจกรรมเหล่านีมีทิศทางนาํไปสู่การใชก้ลวิธีในการสือสารเป้าหมาย 
และผูว้ิจยัฝึกให้ผูเ้รียนใช้กลวิธีต่างๆ ร่วมกบัเพือนโดยทาํกิจกรรมตามทีผูส้อนกาํหนดเพือให้
คุน้เคยกบัการใชก้ลวธีินนัๆ และขนัการใชภ้าษา (Production Stage) ผูเ้รียนจะเป็นผูด้าํเนินกิจกรรม
และทาํการใชก้ลวิธีในการสือสารดว้ยตนเอง โดยทาํกิจกรรมคู่หรือกิจกรรมกลุ่มขึนอยูก่บัลกัษณะ
ของกลวิธีแต่ละชนิด โดยผูว้ิจยัเป็นเพียงผูแ้นะนาํหรือให้คาํปรึกษา และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนนาํ
ความรู้ทางภาษามาใชไ้ดอ้ยา่งเสรี  ผลการวจิยัปรากฏวา่ นกัศึกษาทีไดเ้รียนโดยการใชก้ลวิธีทางการ
สือสารมีความสามารถในการฟัง-พูดภาษาองักฤษเพิมขึน และนกัศึกษาทีไดเ้รียนโดยการใชก้ลวิธี
ทางการสือสารมีการใชก้ลวธีิในการสือสารมากขึน  

 สุนนัทา เมฆสุทศัน์ (2548: บทคดัย่อ) ทาํวิจยัเรืองการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการฟัง
ภาษาองักฤษตามหลกัสูตรทอ้งถิน สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 2โรงเรียนเทศบาล 2 วดั
ปราสาททอง จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยสร้างแบบฝึกขึนตามกรอบเนือหาทีไดจ้ากการสํารวจหัวขอ้
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เกียวกบัทอ้งถิน แลว้นาํมาวิเคราะห์เนือหาภาษา อนัไดแ้ก่ หนา้ทีทางภาษา ศพัทแ์ละโครงสร้างใน
รายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด ผลการวิจัยปรากฏว่าได้แบบฝึกทีมีประสิทธิภาพดีคือมีค่าเท่ากับ 
76.29/78.08 รวมทงัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกเสริม
ทกัษะการฟังสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการฟังอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

นอกจากนีนกัเรียนยงัมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการฟังทีผูว้ิจยัสร้างขึนอยูใ่นระดบัดีดว้ย 

 อดิศา เบญจรัตนานนท์ และคณะ ( : - ) เขียนบทความวิชาการเรือง กิจกรรม
และสือเพือพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษไวว้่า การพฒันาทกัษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร การจดักิจกรรมเป็นสิงสาํคญัทีจะช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลสําเร็จในการ
ฝึกทกัษะการฟังและการพูดเพราะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนซึงช่วยให้การเรียนภาษา
เป็นไปอย่างธรรมชาติ และกิจกรรมทีสามารถนํามาใช้ในการเสริมทักษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษไดแ้ก่ การฝึกออกเสียง เกม บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง และทศันศึกษา ส่วนสือ
การสอนนนั สือทศันูปกรณ์จะช่วยให้ห้องเรียนสดใส กระตุน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจภาษาองักฤษไดดี้ขึน 
และเกิดพฒันาการในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสือทีสามารถนาํมาใชใ้นการเสริมทกัษะการฟัง
และการพูดภาองักฤษ ไดแ้ก่ เพลง ภาพยนตร์ ข่าวทางโทรทศัน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สาํเร็จรูป และบทเรียนออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 

 จากการศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการฟังภายในประเทศทาํให้ผูว้ิจยัพบวา่ การสร้างแบบ
ฝึกทกัษะการฟังเพือการสือสารให้ไดป้ระสิทธิผลนนัผูส้ร้างตอ้งคาํนึงถึงหลกัการในการสร้างแบบ
ฝึกทีสาํคญั  ประการคือการกระตุน้ผูเ้รียนก่อนการเรียนรู้ การฝึกฝนผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ซึงอาจ
ใชสื้อ หรือกิจกรรมต่างๆช่วยเสริมในการฝึก และการนาํความรู้ไปใช ้รวมทงัควรนาํขอ้มูลทีมีความ
เกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนโดยตรงมาสร้างสือการเรียนรู้ จึงจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและ
เขา้ใจเนือหาในแบบฝึกเพิมมากขึน อีกทงัสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

.  งานวจิยัต่างประเทศ 

 ไวท,์ แอน สจ๊วด (White, Ann Stewart 1988: Abstract) ทาํวิจยัเรืองการฟังเพือความเขา้ใจ
และความรู้สึกของผูเ้รียนภาษาสเปนด้วยการใช้วิธีธรรมชาติซึงการวิจัยปรากฏว่า การสอน
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ภาษาต่างประเทศดว้ยวิธีธรรมชาติเป็นเครืองมือพฒันาทกัษะการฟังของผูเ้รียนให้สูงขึนและช่วย
แปลความหมายโดยเฉพาะอย่างยิงช่วยเพิมความสามารถในการจับความหมายทีแตกต่างจาก
ความหมายโดยทวัไปของคาํดว้ยการฟังการออกเสียงคาํนนั  

ไบลาช วตัคิน และดาเรีย แอนน์ (Bilash Watkin and Daria Anne 1996: Abstract) ทาํวิจยั
เชิงคุณภาพเรืองการสร้างแบบจาํลองการสอนภาษาทีสองด้วยการรับรู้ภาษาทีง่ายขึนโดยใช้วิธี
ธรรมชาติของคราเชน (Krashen) ดว้ยการใชบ้ทเพลง ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการสือสาร
มีส่วนช่วยให้การเรียนภาษาทีสองดว้ยบทเพลงง่ายขึน และบทเพลงก็เป็นสือในการเรียนรู้ภาษาได้
ง่ายขึน รวมทงัแบบจาํลองการสอนภาษานียงัทาํให้ผูเ้รียนสนุก เพราะมีการใชเ้ทคนิคทีหลากหลาย 
อีกทงัยงัสามารถนาํไปฝึกทีบา้นไดอี้กดว้ย 

ฟูรูฮาตะ, ฮามาโกะ (Furuhata, Hamako 1996: Abstract) ทาํวิจยัเรืองการประเมินความ
เข้าใจของผูเ้รียนชาวญีปุ่นระหว่างวิธีแบบดังเดิม กับวิธีธรรมชาติ และการตอบโต้ทางกายใน      
การเรียนภาษาองักฤษด้วยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับผูเ้รียนทงัในโรงเรียนทวัไป และ
โรงเรียนทีเฉพาะทางจาํนวน  คน ผลการวิจยัปรากฏว่า ผูเ้รียนชาวญีปุ่นชอบวิธีการสอนแบบ
ใหม่ และชอบเทคนิคบางอยา่งในการสอนแบบใหม่ เช่น การเลียงสอนไวยากรณ์, การสอนโดยใช้
ภาษาองักฤษอย่างเดียว, เน้นการพูดและการฟัง, ใช้เกมและบทบาทสมมุติ, ใช้สือการสอน   และ
การบงัคบัให้ใช้ภาษาองักฤษ แต่อย่างไรก็ตามผูเ้รียนชาวญีปุ่นบางคนชอบการสอนด้วยวิธีแบบ
ดงัเดิมมากกวา่ เช่น การตรวจสอบเรืองขอ้ผิดพลาด และความถูกตอ้ง, การตอบโตด้ว้ยภาษาทีสอง
เท่านนั และการท่องจาํคาํศพัท ์นอกจากนีเมือแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลตามกลุ่มอายุแลว้พบวา่ ผูเ้รียน
ทีมีอายุน้อยกว่าชอบวิธีการสอนแบบใหม่มากกว่าแบบเก่าเมือเปรียบเทียบกบักลุ่มผูเ้รียนทีมีอายุ
มากกว่า ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลตามกลุ่มเพศและระดบัชันเรียนทีมีความสามารถต่างกนัพบว่า    
ไม่มีความแตกต่างกัน ด้านความชอบเกียวกับรูปแบบการเรียนรู้พบว่า ผูเ้รียนชาวญีปุ่นชอบ        
การเรียนรู้ทีใช้กิจกรรมมากกว่าการนังฟังเพียงอย่างเดียว นอกจากนีผูเ้รียนชาวญีปุ่นยงัชอบ        
การทาํงานเป็นกลุ่มมากกวา่การทาํงานคนเดียว รวมทงัชอบทาํงานในกลุ่มแบบคละเพศดว้ย สําหรับ
ความแตกต่างทางเพศในเรืองรูปแบบการเรียนพบว่า ผูเ้รียนทีเป็นเพศหญิงชอบการเรียนรู้ทีใช้
กิจกรรมมากกวา่เพศชาย และเพศชายชอบทาํงานในกลุ่มทีมีเพศตรงขา้มมากกวา่ผูห้ญิง นอกจากนี
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ผูเ้รียนทีมีอายมุากกวา่ชอบทาํงานในกลุ่มทีมีเพศตรงขา้มมากกวา่ผูเ้รียนทีมีอายุนอ้ยกวา่ และผูเ้รียน
ในโรงเรียนทวัไปชอบทาํงานในกลุ่มเพศตรงขา้มมากกวา่ผูเ้รียนในโรงเรียนเฉพาะทาง   

ฮิโรกาซึ นากาโอะ (Hirokazu Nakao 2000: Abstract) ทาํวิจยัเรือง การศึกษาผลการใช้
กิจกรรมก่อนการฟัง ระหว่างการฟัง และหลงัการฟังในการฟังเพือความเขา้ใจสําหรับการทดลอง
กบันกัเรียนชนัมธัยมปลาย เนืองจากความสามารถทางการสือสารภาษาองักฤษเป็นเรืองทีสําคญัมาก
ซึงความสามารถในการพดูและฟังสาํคญัมากต่อการประสบความสาํเร็จทางการสือสารภาษาองักฤษ 
ผูว้ิจยัจึงได้นาํวิธีการสอนฟังตามแนวคิดของอนัเดอร์วูด (Underwood) มาใช้ซึงประกอบด้วย
กระบวนการ  ขนั คือ กิจกรรมก่อนการฟัง กิจกรรมขณะฟัง และกิจกรรมหลังการฟัง มาจัด
กิจกรรมการสอนฟังให้กบันกัเรียนชนัมธัยมปลาย เพือตอบปัญหาการวิจยัวา่ กิจกรรมขึนก่อนการ
ฟัง ขนัระหวา่งการฟัง และขนัหลงัการฟังส่งผลต่อการฟังเพือความเขา้ใจหรือไม่ ซึงหลงัจากทาํการ
ทดลองแล้วได้ขอ้สรุปว่า กิจกรรมการสอนฟังทงั  ขนั คือ กิจกรรมขนัก่อนการฟังซึงเป็นการ
นาํเสนอคาํศพัท์ใหม่และการใช้รูปภาพ  ขนักิจกรรมระหว่างการฟัง และกิจกรรมขนัหลงัการฟัง
เป็นการใหอ่้านบทและใชบ้ทบาทสมมตินนั ส่งผลต่อการพฒันาการฟังภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ 

เดวิดสัน เคลลี เฟรนซ์ (Davidson, Kelly Frances 2009: Abstract) ทาํวิจยัเรืองการศึกษาผล
ของการใช้วิดีโอAdvance organizers ต่อพฤติกรรมการฟัง  และการเรียนรู้วฒันธรรมในชนัเรียน
การเรียนภาษาต่างประเทศเบืองตน้ซึงเป็นงานวิจยัเกียวกบัการใช้เทคโนโลยีในชนัเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพือตอบปัญหาเรืองการใชสื้อเทคโนโลยีทีดีทีสุดในการจดัการเรียน    การสอน
เพือการสือสารในชนัเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ หรือปัญหาการจะใช้สือเทคโนโลยีอย่างไร
โดยทีไม่ตอ้งฝึกฝนการใช้ ซึงผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ Advance organizers หรือสือการแนะนาํความรู้
เบืองตน้ดว้ยการดูวดิีโอทีเกียวขอ้งกบัเนือหาทีจะเรียนซึงจะช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนก่อน
เริมเรียนซึงเป็นประโยชน์มากต่อการเตรียมชนัเรียนให้กบันกัเรียนทีเรียนภาษาต่างประเทศ วิดีโอ
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการต่อพฤติกรรมการฟัง ช่วยเก็บรักษาขอ้มูลทางวฒันธรรม และแสดงการ
ส่งสารตามวตัถุประสงค์ทีหลายหลายอยา่งชดัเจนเช่นเดียวกนักบั         การสือสารจริง การศึกษา
ครังนีไดท้าํการทดลองกบัการสอนภาษาฝรังเศสในชนัเรียนระดบัตน้และเก็บขอ้มูลจากการให้ทาํ
แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์พบวา่ Advance organizers มีประโยชน์ต่อนกัเรียน
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ในด้านพฤติกรรมการฟัง และเก็บรักษาข้อมูลทางวฒันธรรมเอาไวไ้ด้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม
งานวจิยัพบวา่ นกัเรียนทีดูวดีิโอและนกัเรียนทีไม่ไดดู้วิดีโอ Advance organizers ไม่มีความแตกต่าง
กนัทางนยัสําคญัทางสถิติในด้านพฤติกรรมการฟัง หรือการเรียนรู้เกียวกบัวฒันธรรม อีกทงัการ
วเิคราะห์การรับรู้ของนกัเรียนยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ มีความชอบต่อการใชว้ิดีโอ Advance organizers ที
ช่วยกระตุน้ความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน หรือใช้วิดีโอทีมีเนือหาทียากอย่างใดอย่าง
หนึงเท่านนัเพือไม่ใหเ้ป็นการเพิมภาระการเรียนรู้ทีมากเกินไป 

วอลเตอร์ เบธ แอล (Walters, Beth L 2010: Abstract) ทาํงานวิจยัเรืองการพฒันาทกัษะการ
ฟังในผูเ้รียนทีมีความสามารถในการรับสารจากการดูสูงดว้ยกระบวนการกระตุน้ทางภาษา งานวิจยั
นีเป็นผลมาจากการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการเรียนทีลม้เหลวในชนัเรียนทีผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการรับสารจากการดูสูงแต่มีความสามารถในการรับสารจากการฟังตาํ ทาํให้การเรียนขาด
คุณภาพเพราะผูส้อนจะส่งสารการสอนสู่ผูเ้รียนจากการฟังและดูควบคู่กนัไป ทาํให้กระบวนการรับ
สารของผูเ้รียนขดัขวางการเรียนรู้ในชันเรียน ดังนันงานวิจยัชินนีจึงออกแบบวิธีสอนจากการ
ผสมผสานของวิธีต่างๆ มาเป็น Visual-Verbal Integration Training (VVIT) ซึงเป็นการออกแบบ
การใชภ้าษานวนิยายเป็นพืนฐานในการพฒันาทกัษะการฟังสําหรับนกัเรียนกลุ่มดงักล่าว โดยผูว้ิจยั
ไดท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน ทีวิเคราะห์แลว้วา่มีปัญหาดา้นการรับสารจากการฟังซึงมี
อายรุะหวา่ง -  ปี เป็นเวลา  เดือนไดผ้ลการวิจยัปรากฏวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนพฒันาการดา้น
การฟังและการพูดมากขึน . % และมีพฒันาการมากขึนอยา่งมีความสุข         ความมนัใจ และมี
หลกัการ ส่วนขอ้เสนอแนะในการวิจยัครังต่อไปคือควรเพิมจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง และควรทาํการ
ทดลองเพือตรวจสอบดูวา่วธีิสอนVVITช่วยกระตุน้ผูเ้รียนในกลุ่มทีมีทกัษะการรับสารจากการดูสูง
หรือในกลุ่มทีมีการรับสารจากการฟังตาํไดดี้กวา่กนั 

โซรานา วาซิเจวิค (Zorana Vasijevic 2010: 41-48) เขียนบทความวิจยัเรืองการพูดสะทอ้น
กลบัวิธีการสอนการฟังเพือความเขา้ใจสําหรับผูเ้รียนภาษาที  ซึงผูว้ิจยัไดน้าํเสนอวิธีการสอนฟัง
เพือความเขา้ใจดว้ยวิธีการพูดสะทอ้นกลบั (Dictogloss Method) ซึงเป็นวิธีการสอนทีพฒันามาจาก
วธีิการสอนไวยากรณ์ทีผูว้จิยันาํมาประยกุตใ์ชใ้นการสอนฟังใหก้บัผูเ้รียนภาษาที โดยกระบวนการ
การสอนฟังนีประกอบดว้ย  ขนัตอน คือ . ขนัเตรียม (Preparation) แบ่งเป็นการเตรียมความพร้อม
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ดา้นความรู้เกียวกบัเรืองทีจะฟัง และการเตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท ์โดยการเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้เกียวกบัเรืองทีจะฟังเป็นการเตรียมด้วยการใช้คาํถามเพือให้ผูเ้รียนร่วมกันอภิปราย
เกียวกบัหวัขอ้นนั นอกจากการใชค้าํถามเพียงอยา่งเดียวแลว้อาจใชรู้ปภาพ แผนภูมิ หรือวตัถุสิงของ
ต่างๆทีเกียวกบัหวัขอ้ร่วมดว้ย ส่วนการเตรียมพร้อมดา้นคาํศพัทส์ามารถแบ่งได ้  ลกัษณะคือ ( ) 
การสร้างความคุน้เคยดา้นความหมายและรูปแบบการใชข้องคาํศพัทใ์หม่ ( ) การช่วยให้ผูเ้รียนฟืน
ความจาํในชุดคาํศพัท์เป้าหมาย ( ) การช่วยให้ผูเ้รียนสามารถนาํคาํศพัท์เป้าหมายไปใช้ได้อย่าง
ถูกตอ้งโดยผูว้ิจยันาํเสนอกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเรืองคาํศพัทด์ว้ยการให้ผูเ้รียนเติมคาํศพัท์
เป้าหมายลงในช่องวา่งทีกาํหนดใหใ้นแต่ละประโยค (กาํหนดใหค้าํศพัทเ์ป้าหมาย คาํต่อ ประโยค) 
ให้ถูกตอ้ง ซึงการทาํตามวิธีนีจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในด้านความหมาย ไวยากรณ์ 
การสะกดคาํ และการนาํไปใชด้ว้ย  . ขนัฟัง (Listening procedure) ไดแ้บ่งการฟังออกเป็น  ครัง 
โดยครังที  ให้ผูเ้รียนตงัใจฟังอย่างเดียว ครังที  ฟังแลว้จดใจความสําคญัไว ้จากนนันาํใจความ
สําคญัทีจดไวม้าอภิปรายกนัในชนัเรียน จากนนัเริมการฟังครังที  เพือตรวจสอบใจความสําคญัที
ไดจ้ากการฟังครังที  สาํหรับขนัการฟังนีหากผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นการฟังดีขึนจากเดิมแลว้ให้ลด
การฟังเหลือเพียง  ครัง  . ขนัรายงานผลการฟัง (Reconstruction) ขนันีให้ผูเ้รียนจบักลุ่ม กลุ่มละ 

-  คน แลว้อภิปรายสิงทีไดฟั้งร่วมกนั จากนนันาํบนัทึกการฟังทีไดไ้ปติดไวร้อบๆ ห้อง จากนนัให้
สมาชิก  คนจากแต่ละกลุ่มตรวจสอบบนัทึกการฟังกบักลุ่มอืนเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่ม
ตนเอง ซึงหากมีขอ้มูลใดทีแตกต่างกนัให้ผูเ้รียนตรวจสอบกบักลุ่มเจา้ของบนัทึกการฟังนนั ส่วน
ผูส้อนในขนันีให้ทาํหนา้ทีเป็นผูส้ังเกตการณ์การทาํงานของแต่ละกลุ่ม โดยจะตอ้งคอยระวงัไม่ให้
การทาํงานกลุ่มเป็นการผลกัภาระใหแ้ก่ผูที้มีทกัษะในการฟังสูงทาํคนเดียว รวมทงัจบัเวลาในการทาํ
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมด้วย   . ขันวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง (Analysis and 

Correction) ใหผู้เ้รียนตรวจสอบบนัทึกการฟังกบัเฉลยของผูส้อนหรืออาจโดยให้ผูเ้รียนอ่านบนัทึก
การฟังของกลุ่มตนเอง  ยอ่หนา้ แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบับทแปลการฟังตน้ฉบบัก็ได ้เพราะการ
ให้ผลตรวจสอบยอ้นกลบัเป็นสิงสําคญัในการเรียนภาษา และสําหรับงานของครูในขนันีคือการ
แนะนาํหลกัทางภาษาเพิมเติมแก่ผูเ้รียน 

ไท เฟง ฮุง (Tsai, Feng-Hung 2010: Abstract) ทาํวิจยัเรืองการใชห้นงัทีมีคาํบรรยายในการ
พฒันาทกัษะการฟังเพือความเข้าใจของนักศึกษาวิทยาลัยไตห้วนัซึงงานวิจยันีทาํขึนเพือศึกษา
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วิธีการพฒันาทกัษะการฟังเพือความเขา้ใจของนักศึกษาวิทยาลยัไต้หวนัโดยการใช้หนังทีมีคาํ
บรรยาย โดยผูว้ิจยัทดลองกบันกัศึกษาทีเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศของวิทยาลยั
ไตห้วนั จาํนวน  คน ในการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยในการวิจยักึงทดลองผูว้ิจยั
แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มทดลอง ไดแ้ก่ กลุ่มคาํบรรยายภาษาองักฤษ และกลุ่มคาํบรรยาย
ภาษาจีน และกลุ่มควบคุม ซึงในการศึกษาในเชิงปริมาณผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบทดสอบการฟังเพือความ
เขา้ใจของ GEPT ระดบักลางในการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง และใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณ ส่วนการศึกษาในเชิงคุณภาพผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากการ
กลุ่มทดลองจาํนวน  คน โดยมาจากกลุ่มทดลอง  กลุ่มกลุ่มละ  คน และครูสอนภาษาองักฤษใน
โรงเรียนจาํนวน  คน โดยผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ไดผ้ลการวิจยัปรากฏว่า กลุ่ม
ทดลองทงั  กลุ่มคือกลุ่มคาํบรรยายเป็นภาษาองักฤษ และกลุ่มคาํบรรยายเป็นภาษาจีนมีผลการ
ทดสอบการฟังเพือความเขา้ใจของ GEPT สูงกวา่กลุ่มควบคุม และพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติระหว่างกลุ่มทีมีคาํบรรยายภาษาองักฤษและกลุ่มทีมี     คาํบรรยายภาษาจีน 
ส่วนผลการเก็บขอ้มูลในเชิงคุณภาพพบว่า ทงัครูและนกัศึกษาชอบวิธีการสอนโดยใช้หนงัทีมีคาํ
บรรยายในการสอนการฟังเพือความเขา้ใจ รวมทงัมีการเสนอแนะวา่ควรใชห้นงัทีมีคาํบรรยายใน
การเรียนภาษาองักฤษอีก และควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมการเรียนจะทาํให้การเรียน
สนุกมากขึน การเรียนรู้ภาษาไดท้งัความรู้และความสนุก 

ลี เฮซุน (Lee, HyeSun 2011: Abstract) ทาํวิจยัเรืองการเปรียบเทียบขอ้สอบภาษาองักฤษ
ระหว่างขอ้สอบ ,  และ  ตวัเลือก โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยัคือเพือศึกษาผลการใช้ขอ้สอบ
การฟังภาษาองักฤษชนิด ,  และ  ตวัเลือก ดา้น( ) คะแนนเฉลียจากการทาํแบบทดสอบทงัหมด
ในแต่ละประเภท ( ) ค่าเฉลียความง่าย ( ) ค่าเฉลียค่าอาํนาจจาํแนก ( ) ค่าความเชือมนัของขอ้สอบ
ทงัฉบับแต่ละประเภท ( ) ระยะเวลาในการทาํข้อสอบแต่ละประเภท ซึงจากการทดลองกับ
นักศึกษาชาวเกาหลีจํานวน   คน ทีเป็นกลุ่มตัวอย่างจากผู ้เ รียนภาษาอังกฤษทีเรียนเป็น
ภาษาต่างประเทศโดยในการทดลองได้สร้างแบบทดสอบทีมีความคู่ขนานกนั คือการนาํขอ้สอบ 

ชุด  ตวัเลือกมาประยุกต์ด้วยการตดัตัวเลือกออกให้เหลือ  และ  เพือให้ได้ข้อสอบอีก  ชุด 

คือขอ้สอบชุด ตวัเลือก และ 3ตวัเลือกซึงผลการวิจยัปรากฏวา่ขอ้สอบชุด  ตวัเลือก และ ตวัเลือก
มีคะแนนเฉลียจากการทาํแบบทดสอบทงัหมดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  แต่ค่าเฉลียดา้น
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ความง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และความเชือมนัไม่แตกต่างกัน ส่วนเวลาในการทาํข้อสอบพบว่า 
ขอ้สอบแบบ  ตวัเลือกใชเ้วลาในการทาํนอ้ยกวา่ขอ้สอบแบบ  ตวัเลือก นอกจากนีไดมี้การสํารวจ
ขอ้มูลจากผูท้าํขอ้สอบจาํนวน  คน พบวา่ % ชอบขอ้สอบแบบ  ตวัเลือก 

 โร แจมิน (Roh Jaemin 2011: Abstract) ทาํวิจยัเรืองการศึกษาประสิทธิผลของการใชว้ิดีโอ
เกียวกบัวฒันธรรมในการเรียนการสอนภาษาเกาหลีซึงการวิจยันีทาํขึนเพือประเมินประสิทธิภาพ
วธีิการสอนทีใชว้ดีิโอเป็นฐานโดยใชชื้อวา่ Cultural Video Project หรือ CVP ซึงออกแบบมาเพือใช้
กบัทงันกัศึกษาทีเขา้ใจและไม่เขา้ใจวฒันธรรมทีเรียนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศโดย
เป็นการเรียนรู้แบบรับรู้ทีจะทาํให้ผูเ้รียนชาวต่างชาติเขา้ใจบริบททางสังคม และแบบแผนการ
เคารพของเกาหลีดว้ยการใชสื้อละครควบคู่กบัภาระงานทีผูว้ิจยัสร้างขึนในการเรียนรู้ซึงผูเ้รียนจะ
ไดศึ้กษาสือวดีิโอดงักล่าวจากทงัในห้องเรียนและในอินเตอร์เน็ตซึงทาํให้ผูเ้รียนสามารถศึกษาและ
ฝึกฝนด้วยตนเอง นอกจากนีในสือวิดีโอยงัมีการนําเสนอโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ คาํศพัท ์
สาํนวน และการแสดงออกทางวฒันธรรมดว้ย และจากการสัมภาษณ์การนาํสือวิดีโอวฒันธรรมไป
ใช้สอนของอาจารยคิ์วพบว่านกัศึกษามีความสนใจต่อการเรียนการสอนเพิมมากขึน และจากการ
ประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาหลงัใช้สือวิดีโอวฒันธรรมในการสอนพบว่า นกัศึกษามีความ
เขา้ใจเกียวกบัวฒันธรรมและมีพฒันาการทางการฟัง และความเขา้ใจในการใชภ้าษาในสถานการณ์
ทางสังคมต่างๆ ทีมีความหลากหลายในการแสดงออกทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเพิม    
มากขึน 

 ไอดา อายุ มาเด ปุสปานี (Ida Ayu Made Puspani 2011: 499-504) เขียนบทความวิจยัเรือง
การสอนฟังและพูดให้กบัเด็กผา่นนิทานพืนบา้นโดยผูว้ิจยัไดท้ดลองสอนทกัษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษให้กบัผูเ้รียนชันประถม โรงเรียนประถมสะรัสวะติ (Saraswati Primary School) 

จาํนวน  คน ด้วยการใช้นิทานพืนบา้นเป็นสือในการจดัการเรียนการสอน ซึงเมือการทดลอง
ดงักล่าวผา่นไป  เทอม พบวา่ผูเ้รียนมีพฒันาการดา้นทกัษะการฟัง และการพูดดีขึน สามารถใชค้าํ
สัมผสัเสียง และการใชค้าํคลอ้งจองไดอี้กดว้ย โดยผูว้ิจยัไดใ้ชห้นงัสือภาพทีเป็นเรืองราวเหตุการณ์
ในนิทานประกอบขณะการเล่านิทาน และในบางครังให้ผูเ้รียนฟังเสียงเล่านิทานจากเจา้ของภาษา
ผ่านแผ่นซีดี เมือฟังเสร็จแล้วให้เติมบทสนทนาลงในช่องว่างทีกาํหนดไวใ้ห้สมบูรณ์ นอกจากนี
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ผูว้จิยัจะเล่านิทานชา้ๆ ชดัๆ ให้ผูเ้รียนฟัง และเมือถึงคาํศพัทห์รือประโยคทีน่าสนใจผูส้อนจะชูป้าย
บตัรคาํใหผู้เ้รียนดู อีกทงับตัรคาํเหล่านีผูว้จิยัจะนาํไปใชใ้นการสอนพดูดว้ย 

 ม่า เว่ย ซิน (Ma Wei-xin 2011: 450-455) เขียนบทความวิจยัเรืองการสอนฟังใน
มหาวิทยาลยัแห่งชาติตะวนัออกเฉียงเหนือ (Northwest University for Nationalities) ซึงไดน้าํเสนอ
ขอ้คน้พบเรืองธรรมชาติของการฟังเพือความเขา้ใจโดยแบ่งหลกัการสอนฟังไว ้  ขนั คือ . ขนัก่อน
การฟัง เป็นการเตรียมผูเ้รียนใหเ้กิดความสนใจและกระตุน้ความจาํเรืองคาํศพัทที์เกียวขอ้งกบัเรืองที
จะฟังดว้ยการใชค้าํถามกระตุน้ความคิดผูเ้รียนโดยการให้ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย เช่น การถามความ
คิดเห็นทีมีต่อชือเรือง โครงเรือง การดาํเนินเรือง เหตุการณ์ทีเป็นปกติ เหตุการณ์ทีผิดปกติ เป็นตน้ 
ซึงหัวขอ้ทีใช้อาจเป็นหัวขอ้บทสนทนา นิยาย ข่าว หรือรายงานต่างๆ นอกจากนีผูส้อนอาจใช้สือ
อืนๆ ร่วมดว้ยก็ได ้เช่น การใช้รูปภาพ การใช้เกม การใช้แผนที หรือแผนภูมิต่างๆ เป็นตน้ . ขนั
ระหว่างฟัง  เป็นการใช้บริบททางภาษาต่างๆ  ทังทีเป็นวัจนภาษา  และอวัจนภาษาช่วยใน              
การจับใจความสําคัญของเรืองทีฟังด้วยการอนุมานปะติดปะต่อเนือเรืองโดยไม่ต้องเข้าใจ
ความหมายของทุกคาํ . ขนัหลงัการฟัง เป็นการให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสสัมผสัการฟังของจริงซึงอาจ
เป็นการฟังข่าวจากสือโทรทศัน์ หรือวิทยุ หรือบทสนทนาบางตอนจากภาพยนตร์โดยให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาความหมายไปพร้อมกบัการฟังดว้ย หลงัจากการเรียนฟังจากสือการฟังทีผูส้อนจดัทาํขึนซึงมี
ลกัษณะและรูปแบบเสียงทีฟังง่ายกว่า ด้วยการออกแบบสือทีมีเสียงชัดและจงัหวะการพูดทีช้า     
กวา่ปกติ 
 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการฟังในต่างประเทศทาํให้ผูว้ิจยัพบวา่ การสร้างสือ
พฒันาทกัษะการฟังควรใช้สือทีสามารถถ่ายทอดการสือสารได้ครบทุกทกัษะ เพือให้สามารถ
เชือมโยงความรู้และพฒันาทกัษะการฟังไดอ้ยา่งสมบูรณ์ นอกจากนีการใชกิ้จกรรมเพือให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมกบักระบวนการสอนจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้และการฝึกฝน รวมทงั
ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีความสุข  
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บทท ี  

วธิีการดําเนินการวจิัย 

 การวจิยัเรือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ิธีธรรมชาติ
ตามแนวคิดของวิลเลียม  ลิตเติลวูด  สําหรับนักศึกษาชาวเกาหลี เป็นการวิจัย เชิงทดลอง 
(Experimental research) มีวตัถุประสงค์เพือพฒันาแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /  และเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิในการฟังภาษาไทยเพือการ
สือสารของนักศึกษาชาวเกาหลีก่อนและหลงั การทาํแบบฝึก รวมทงัเพือศึกษาความคิดเห็นของ
นกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึน  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชาวเกาหลีจากภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทยของ
มหาวทิยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศทีมาเรียนภาษาไทย หลกัสูตรระยะสันของภาควิชา
ภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา โดยมีแบบแผนการทดลอง
เป็นแบบ One Group Pre-test - Post-test Design   

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 

ขนัตอนการวจัิย   

ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการ   ขันตอน คือ ขันเตรียมการ ขันการสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครืองมือ ขนัทดลอง และขนัวเิคราะห์ขอ้มูล ซึงมีรายละเอียดการดาํเนินการแต่ขนัตอน ดงัต่อไปนี 

1. ขนัเตรียมการ 

.  ศึกษาเอกสาร หนงัสือ ตาํรา และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ซึงไดแ้ก่  

   . .  เอกสารเกียวกบัการเรียนรู้ภาษาทีสองโดยวธีิธรรมชาติ 
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   . .  เอกสารทีเกียวกบัจิตวทิยาการเรียนรู้ภาษา 
   . .  เอกสารทีเกียวกบัการสอนวชิาทกัษะ 

   . .  เอกสารทีเกียวกบัทฤษฎีการจาํ และความสนใจ 

   . .  เอกสารทีเกียวกบัการสร้างแบบฝึก 

   1.1.6 เอกสารทีเกียวกบัการสร้างแบบวดัเจตคติ 
   . .7 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบฝึก
ทกัษะการฟังภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้ภาษาดว้ยวิธีธรรมชาติทงัในและต่างประเทศ 

  1.2 ติดต่อประสานงานกบัภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา 
   1.2.1 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้และแบบฝึกการฟังภาษาไทยเพือการ
สือสารฉบบัตวัอยา่ง จาํนวน  ชุด    

. .  ติด ต่อหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา เพือนาํเสนอตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้และแบบฝึกทีจะใชใ้น         
การทดลอง 

  .  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.3.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นกัศึกษาชาวเกาหลีชนัปีที  
และ  จากภาควชิาการล่ามและการแปลภาษาไทย  มหาวทิยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศ 
ภาคเรียนที  ปีการศึกษา  จาํนวน  คน 

   1.3.2 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นักศึกษาชาวเกาหลีจาก    
ภาควชิาการล่ามและการแปลภาษาไทยของมหาวิทยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศทีเรียน
ภาษาไทยในหลักสูตรระยะสันของภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้นักศึกษาชาวเกาหลีทีเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จาํนวน 14 คน 
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. ขนัการสร้างและหาประสิทธิภาพเครืองมือ 

ขนัการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  

มีขนัตอนดาํเนินการดงัต่อไปนี 

 ขันที  ศึกษาองคป์ระกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้จากเอกสาร ตาํราทีเกียวขอ้งกบั
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 

 ขันที  กาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในการสอน จาํนวน  ครัง โดยการวิเคราะห์จาก
เนือหาหลกัสูตรการเรียนภาษาไทยของนกัศึกษาชาวเกาหลีชนัปีที  และ  ภาควิชาการล่ามและ
การแปลภาษาไทย มหาวิทยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศ เพือเติมเต็มจุดประสงค์ให้
ครอบคลุมมากขึน 
 ขนัท ี  นาํจุดประสงคก์ารเรียนรู้ทีกาํหนดขึนมาสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จาํนวน  แผน 
คือแผนการจดัการเรียนรู้ชุดที  เรืองภาพช่วยฟัง ( ) แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที  เรืองภาพช่วยฟัง 
( ) แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที  เรืองพบคุณหมอทีโรงพยาบาล แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที  เรือง
การแจง้ความ แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที  เรืองวนัและเวลา  แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที  เรือง
ครอบครัว  แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที  เรืองการซือและขายของ และแผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 
เรืองการเดินทาง  
 ขันที  เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ทีประกอบด้วย ชือแผนการจดัการเรียนรู้ วนั เวลา 
สถานทีทีสอน จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสําคญั ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั กิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ สือ เอกสารประกอบการสอน การวดัและการประเมินผล เครืองมือทีใช้ในการวดัผล และ
เนือหา   
 ขนัท ี  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีผูว้จิยัสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมทางเนือหา แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามทีอาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เสนอแนะดว้ยการปรับขอบเขตเนือหาการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัการ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัมากขึน 

 ขนัท ี  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแลว้ไปให้ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติ ดา้นการสอนภาษาต่างประเทศ และดา้นการวดัผล จาํนวน  ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ
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ความเทียงตรงตามเนือหา โดยนาํจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้มาเป็นเกณฑ์วดั
คุณภาพความตรงตามเนือหาของแผนการจดัการเรียนรู้ ซึงกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไวด้งันี 

  +   หมายถึง แน่ใจวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

      หมายถึง ไม่แน่ใจว่า แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

   -  หมายถึง  แน่ใจว่า แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 ขันที  นําคะแนนการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชียวชาญทัง  ท่าน คือ ด้านการสอน
ภาษาไทยใหช้าวต่างชาติ ดา้นการสอนภาษาต่างประเทศ และดา้นการวดัผลมาหาค่าความเทียงตรง
โดยการใช้สูตรการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ระหวา่งแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวชิา ดว้ยการคาํนวณโดยใชสู้ตร 

  

 

IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ทีสร้างขึน 

  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในแต่ละขอ้ 

 N คือ จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ให้ค่า IOC ตอ้งมีค่าเฉลียมากกว่าหรือเท่ากบั .  แผนการจดัการเรียนรู้จึงมี
ความตรงตามเนือหา ซึงจากการคาํนวณพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีค่า IOC เฉลียเท่ากบั .  

 ขันที  นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญทงั  
ท่านแลว้ไปใชใ้นการทดลองภาคสนาม  
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ขนัการสร้างแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพอืการสือสาร 

การสร้างแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารไดก้าํหนด แบบฝึกไว ้จาํนวน  ชุด โดย
กาํหนดเวลาในการทาํแบบฝึกไวชุ้ดละ  ชวัโมง รวมทงัหมด  ชวัโมง โดยแบ่งแบบฝึกทงั  ชุด 
เป็น  ระดบั ดงันี 

ระดบัที  คือแบบฝึกชุดที  และ  ซึงเป็นชุดแบบฝึกทีให้นกัศึกษาฟังเสียงการสนทนาจาก
สถานการณ์ต่างๆ แลว้จบัคู่กบัภาพทีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 

 ระดับที  คือแบบฝึกชุดที , ,  และ  ซึงเป็นชุดแบบฝึกทีประกอบด้วยกิจกรรม             
 กิจกรรมดว้ยกนั ดงันี 

 ให้นักศึกษาฟังเสียงการสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆ  แล้วจับคู่กับภาพ             
ทีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 

 ให้นักศึกษาฟังเสียงทีกาํหนดให้แล้วเติมขอ้มูลลงในช่องว่างให้ถูกตอ้ง และ 
ครบสมบูรณ์ 

ระดบัที  คือแบบฝึกชุดที  และ  ซึงเป็นชุดแบบฝึกทีประกอบดว้ยกิจกรรม  กิจกรรม
ดว้ยกนั ดงันี 

 ให้นักศึกษาฟังเสียงการสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆ  แล้วจับคู่กับภาพ             
ทีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 

 ให้นักศึกษาฟังเสียงทีกาํหนดให้แล้วเติมขอ้มูลลงในช่องว่างให้ถูกตอ้ง และ 
ครบสมบูรณ์ 

 ให้นักศึกษาฟังเสียงบทสนทนาทีกําหนดให้ แล้วถ่ายทอดเรืองราวทีได้ฟัง       
เป็นภาษาของตนเองได ้หรือสามารถวิเคราะห์วิจารณ์เรืองราวทีไดฟั้งได้ซึงมีการดาํเนินการสร้าง
แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารตามขนัตอน ดงัต่อไปนี 

 ขนัท ี  กาํหนดและคดัเลือกเนือหาลงในแบบฝึก ขนันีเริมตน้ดว้ยการวิเคราะห์จุดประสงค์
การเรียนรู้จากแผนการสอนทีสร้างขึน แล้วกาํหนดเนือหาทีสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้   
ลงในชุดแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร  
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ขนัท ี  กาํหนดรูปแบบ และทิศทางการสร้างกิจกรรมของแบบฝึกแต่ละระดบั ขนันีเริมจาก
การกาํหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการสร้างแบบฝึก จากนันคิดรูปแบบการจดักิจกรรมที
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดักิจกรรมการฟังของวลิเลียม ลิตเติลวดู (1995: 65) 

ขันที  วางแผนการดําเนินการสร้างแบบฝึก  ขันนีเป็นการเรียงลําดับการดําเนินงาน 
กล่าวคือเป็นการวางแผนการสร้างชุดแบบฝึกที  ไปจนถึงชุดแบบฝึกที  โดยแจกแจงรายละเอียด
เป็นขนัตอนซึงเริมจากการกาํหนดหวัเรือง กาํหนดบทสนทนา และกาํหนดรูปภาพตามลาํดบั 

ขนัท ี  ดาํเนินการสร้างแบบฝึก โดยมีขนัตอนดงัต่อไปนี 

 .  ศึกษาการเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural Approach) ของ คราเชน และ     
เทอเรล (Krashen and Terrel 1984)   

.  ศึกษาการสร้างกิจกรรมการฟัง (Listening Activities) ของ วิลเลียม ลิตเติลวดู 
(1995: 65) 

.  กําหนดเนือหาลงในแต่ละชุดแบบฝึก  โดยวิ เคราะห์เนือหาทีตรงกับ          
ความตอ้งการ  ความสนใจ และความจาํเป็นต่อนกัศึกษาชาวเกาหลี รวมทงัมีการเรียงลาํดบัเนือหา
จากทีมีความซบัซอ้นนอ้ยไปหาเนือหาทีมีความซบัซอ้นมากดว้ย   

.  เลือกชุดแบบฝึกทีตอ้งการจะสร้าง 

 .  ทาํโครงร่างสถานการณ์ และบทสนทนา  
.  เลือกสถานทีสาํหรับการอดัเสียงบทสนทนา 

 .  ลงพนืทีอดัเสียงตามสถานการณ์และบทสนทนาทีกาํหนดไว ้

 .  ถ่ายภาพบริบทแวดลอ้มของสถานการณ์ตามบทสนทนาทีจดัทาํขึน 

ขันที   ตรวจสอบคุณภาพแบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดย ใช ้              
วธีิธรรมชาติซึงเป็นวธีิการทีเกิดจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาของกลุ่มทดลองทีเป็นนกัศึกษาชาวเกาหลีจาก
ภาควชิาการล่ามและการแปลภาษาไทย มหาวิทยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศ ทีมาเรียน
ภาษาไทย หลักสูตรระยะสันของภาควิชาภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง มีขนัตอน ดงันี  

.  นําแบบฝึกทีสร้างเสร็จแล้วไปให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งเหมาะสมของเนือหา และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
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 .  นาํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้
ในการทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Try-out) กบันกัศึกษาชาวเกาหลีจากภาควิชาการล่ามและการ
แปลภาษาไทย มหาวิทยาลยัฮนักุก  ภาษาและกิจการต่างประเทศ ทีมาเรียนภาษาไทย หลกัสูตร   
ระยะสันของภาควิชาภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จาํนวน 

 คน โดยให้นักศึกษาเรียนตามแผนการสอนทีจดัทาํขึน และหาประสิทธิภาพด้วยการสังเกต
ปฏิกิริยาของผูเ้รียน และซักถามปัญหา หรือขอ้สงสัยต่างๆ ของนกัศึกษาทีพบขณะทาํแบบฝึกซึง
พบวา่มีหลายประเด็นทีน่าสนใจ ดงันี 

. แบบฝึกชุดที เรืองภาพช่วยฟัง  (Matching 1) และแบบฝึกชุดที  เรืองภาพช่วยฟัง  
(Matching 2) ไม่เชือมโยงกบั แบบฝึกชุดที เรือง พบคุณหมอทีโรงพยาบาล (At the Hospital) แบบ
ฝึกชุดที  เรือง การแจง้ความ (At the Police Station) แบบฝึกชุดที  เรืองวนัและเวลา (Day and 

Time) แบบฝึกชุดที  เรืองครอบครัว (Family) แบบฝึกชุดที  เรืองการซือและขายของ (At the 

Market) และแบบฝึกชุดที 8 เรืองการเดินทาง (On the Road)   เนืองจากนกัศึกษาไม่สามารถนาํ
ความรู้ หรือทกัษะทีไดจ้ากแบบฝึกทงั  ชุดไปประยุกตใ์ช้ในการทาํแบบฝึกชุดทีเหลืออืนๆได ้ซึง
ไม่ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยัทีตอ้งการใชแ้บบฝึกชุดที  เรืองภาพช่วยฟัง  (Matching 1) และ
แบบฝึกชุดที  เรืองภาพช่วยฟัง  (Matching 2) เพือการเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาสู่การฝึก
กิจกรรมการฟังในแบบฝึกชุดต่อๆ ไป  

 จากประเด็นขา้งตน้ผูว้ิจยัได้ปรับให้แบบฝึกชุดที เป็นการฝึกฟังเสียงบริบทต่างๆ ทีไม่
เจาะจงสถานการณ์ ส่วนแบบฝึกชุดที  เป็นชุดเสียงบทสนทนาทีเจาะจงบริบทให้ตรงกบัแบบฝึกชุด
ที , , , ,  และ  รวมทงัใชค้าํถามช่วยฟังเพือใหน้กัศึกษาเขา้ใจภาพและเสียงดงักล่าว 

 . กิจกรรมการฟังตอนที  ในแบบฝึกชุดที  เรืองครอบครัว (Family) และแบบฝึกชุดที  
เรืองการซือและขายของ (At the Market) ยากเกินไป เนืองจากตารางช่วยตอบมีตวัลวงจาํนวนมาก 
อีกทงัตวัลวงยงัมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย นอกจากนีชุดเสียงทีใช้ยงัเป็นบทสนทนาทีค่อนขา้ง
ยาว ไม่มีการหยุดเสียงให้นกัศึกษาไดพ้ิจารณาคาํตอบระหวา่งฟังดว้ย ทาํให้นกัศึกษาเกิดปัญหาลืม
คาํตอบบา้ง เลือกคาํตอบตอบไม่ถูกบา้ง 

 จากประเด็นขา้งตน้ผูว้จิยัไดป้รับให้ตารางช่วยตอบของกิจกรรมการฟังตอนที  ในแบบฝึก
ชุดที  เรืองครอบครัว (Family) และแบบฝึกชุดที  เรืองการซือและขายของ (At the Market)           
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มีเฉพาะคาํตอบ และปรับชุดเสียงบทสนทนาแยกเป็นรายขอ้ สามารถฟังซาํ และหยุดพกัเสียงให้
เลือกคาํตอบก่อนการฟังเสียงชุดต่อไป . นกัศึกษาตอบคาํถามกิจกรรมการฟังตอนที  ในแบบฝึก
ชุดที  เรืองการซือและขายของ (At the Market)  และแบบฝึกชุดที 8 เรืองการเดินทาง (On the 

Road) ได้น้อย และไม่ตรงกับคาํถาม เนืองจากชุดเสียงทีฟังเป็นเหตุการณ์ขนาดสัน นักศึกษา
สามารถจบัไดเ้พียงเหตุการณ์เดียวจึงไม่สามารถเขียนเรียงลาํดบัเหตุการณ์ได ้และเมือให้นกัศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายเนือเรืองพบว่านักศึกษาทาํได้น้อย เนืองจากนักศึกษาบางคน     
ไม่สนใจเรืองดงักล่าว อีกทงัเนือเรืองในชุดเสียงไม่ดึงดูดความสนใจของนกัศึกษาเพียงพอ รวมทงั
ใชค้าํถามแคบเกินไปสาํหรับการถามเพือวเิคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย เรืองราวต่อไป 

จากประเด็นขา้งตน้ผูว้ิจยัไดป้รับให้ชุดเสียงบทสนทนามีเหตุการณ์ในระหวา่งดาํเนินเรือง
มากขึน รวมทงัเพิมเสียงบริบทลงในบทสนทนาดว้ย อีกทงัไดป้รับเนือเรืองให้น่าสนใจมากขึน และ
ใชค้าํถามทีไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลมากเกินไป 

ขนัท ี  นาํแบบฝึกทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้อาจารยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติ ด้านการสอนภาษาต่างประเทศ และด้านการวดัผล จาํนวน  ท่าน ตรวจหาความ
สอดคล้องของแบบฝึกโดยนําการจัดกิจกรรมการฟังของวิลเลียม ลิตเติลวูดมาเป็นเกณฑ์วดั       
ความสอดคลอ้งของแบบฝึก และกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไวด้งันี 

  +   หมายถึง แน่ใจว่า แบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารมีความ
สอดคลอ้งเหมาะสม 

      หมายถึง ไม่แน่ใจว่า แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารมี       
ความสอดคลอ้งเหมาะสม 

   -  หมายถึง  แน่ใจว่า แบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารไม่มี       
ความสอดคลอ้งเหมาะสม 

จากนนันาํคะแนนการพิจารณาจากผูเ้ชียวชาญทงั  ท่านมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Item Objective Congruence: IOC) ดว้ยการคาํนวณโดยใชสู้ตร 
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IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งของแบบฝึกทีสร้างขึน 

  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในแต่ละขอ้ 

 N คือ จาํนวนผูเ้ชียวชาญ  

ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ให้ค่า IOC ตอ้งมีค่าเฉลียมากกว่าหรือเท่ากบั .  แบบฝึกทกัษะจึงมีความ
สอดคลอ้งเหมาะสม ซึงจากการคาํนวณพบวา่ แบบฝึกทกัษะมีค่า IOC เฉลียเท่ากบั .  

 ขันที  นาํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ิธีธรรมชาติตามแนวคิด
ของวิลเลียม ลิตเติลวูด ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  คน ในการทดลอง
ภาคสนาม  

ขนัการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาไทยเพอืการสือสาร  
แบบทดสอบทีใช้ในการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองเป็นขอ้สอบชุดเดียวกนั นาํมา

สลบัคาํถาม และตวัเลือก จาํนวน  ฉบบั   ขอ้ เป็นขอ้สอบปรนยัเลือกคาํตอบ จาํนวน  ตวัเลือก 
โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างตามขนัตอน ต่อไปนี 

 ขันที  ศึกษาแนวการสร้างแบบทดสอบ การเขียนขอ้สอบ และการวิเคราะห์ขอ้สอบจาก
เอกสาร หนังสือต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมทังศึกษาเกณฑ์การวดัทักษะการฟังภาษาไทยสําหรับ
ชาวต่างชาติ 

 ขนัท ี  กาํหนดจุดประสงคใ์นการสอบ และทาํตารางวเิคราะห์ขอ้สอบ 

ขันที  สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาไทยเพือการสือสารจาํนวน        
 ฉบบัโดยเป็นขอ้สอบแบบปรนยัเลือกคาํตอบ จาํนวน  ตวัเลือก จาํนวน  ขอ้  

 ขันที   นําแบบทดสอบทีสร้างขึนไปให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ          
ความถูกต้อง  เหมาะสมของแบบทดสอบ  แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามทีอาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์เสนอแนะ 

 ขันที  นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ในการทดลองกลุ่มเล็ก (Small 

Group Try-out) กบันกัศึกษาชาวเกาหลีจากภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทย มหาวิทยาลยั  
ฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศ ทีมาเรียนภาษาไทย หลกัสูตรระยะสันของภาควิชาภาษาไทย 
ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน  คน โดยให้นักศึกษา           
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ทาํแบบทดสอบทีจดัทาํขึน และศึกษาปัญหาการใชแ้บบทดสอบจากการสังเกตปฏิกิริยาของผูเ้รียน 
และซักถามปัญหา  หรือข้อสงสัยต่างๆ  ของนักศึกษาทีพบขณะทําแบบทดสอบซึงพบว่า
แบบทดสอบมีปัญหาเรืองชุดเสียงบทสนทนาทีใชป้ระกอบคาํถามไม่ค่อยชดัเจนในบางขอ้ 

ขันที  นาํแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขแลว้นาํไปให้อาจารยผ์ูเ้ชียวชาญด้านการสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ด้านการสอนภาษาต่างประเทศ และด้านการวดัผล  จาํนวน  ท่าน 
ตรวจสอบความตรงตามเนือหา โดยนาํจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมมาเป็นเกณฑ์วดัคุณภาพความตรง
ตามเนือหาของขอ้สอบแต่ละขอ้ในแบบทดสอบ ซึงกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไวด้งันี 

  +   หมายถึง แน่ใจวา่ ขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

      หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ ขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

   -  หมายถึง  แน่ใจวา่ ขอ้สอบไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 ขันที  นาํคะแนนการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญทงั  ท่านมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ดว้ยการคาํนวณโดยใชสู้ตร 

 

  

IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบทีสร้างขึน 

  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในแต่ละขอ้ 

 N คือ จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ให้ค่า IOC ตอ้งมีค่าเฉลียมากกว่าหรือเท่ากบั .  ขอ้สอบจึงมีความตรงตาม
เนือหา ซึงเมือคาํนวณแลว้พบวา่ แบบทดสอบมีค่า IOC เท่ากบั .    
 ขนัท ี  นาํแบบทดสอบทีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งในการทดลองภาคสนาม  

ขนัการสร้างแบบสํารวจความคิดเห็น 
การสร้างแบบสํารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟัง

ภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติตามแนวคิดของวิลเลียม ลิตเติลวูด สําหรับนกัศึกษา
ชาวเกาหลีเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า  ระดบั จาํนวน  ขอ้ ซึงพฒันาและปรับปรุง
จากวธีิของลิเคอร์ท (Likert) อา้งถึงในศิริรักษ ์ทฬัหะกุลธร ( ) โดยมีขนัตอนในการสร้าง ดงันี 
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 ขันที  ศึกษาวิธีสร้างแบบศึกษาความคิดเห็นจากวิธีของลิเคอร์ท อ้างถึงในศิริรักษ ์          
ทฬัหะกุลธร ( ) และธีรศกัดิ อุ่นอารมยเ์ลิศ ( ) 
 ขันที  สร้างขอ้ความทีแสดงความคิดเห็นโดยกาํหนดโครงสร้างของประเด็นทีตอ้งการ
ศึกษาซึงได้แก่ ประเด็นโครงสร้างด้านรูปแบบ ประเด็นโครงสร้างด้านเนือหา และประเด็น
โครงสร้างดา้นกิจกรรม โดยกาํหนดคุณลกัษณะสิงทีตอ้งการวดัอยา่งชดัเจน 

 ขนัท ี  กาํหนดค่าระดบัของขอ้คาํถามในแบบศึกษาความคิดเห็นเป็น  ระดบั ดงันี  
   มากทีสุด  ใหค้่าระดบัเท่ากบั   

   มาก   ใหค้่าระดบัเท่ากบั   

   ปานกลาง  ใหค้่าระดบัเท่ากบั   

   นอ้ย    ใหค้่าระดบัเท่ากบั  

   นอ้ยทีสุด  ใหค้่าระดบัเท่ากบั  

 ขนัท ี  นาํแบบศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทีสร้างขึนไปให้
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจพิจารณา แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

ขันที  นาํแบบศึกษาความคิดเห็นทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้มาใชก้บันกัศึกษาชาวเกาหลีทีเป็น
กลุ่มตวัอย่างในการทดลองภาคสนาม โดยให้นกัศึกษาทาํแบบศึกษาความคิดเห็นหลงัการใชแ้บบ
ฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารจนครบทงั  ชุดแบบฝึกแลว้ 

 
. ขนัทดลอง 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดลองตามขนัตอน ดงันี 

 . นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร (Pre-test) ไป
ทดสอบกบันกัศึกษาชาวเกาหลีกลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นนกัศึกษาชาวเกาหลีจากภาควิชาการล่ามและการ
แปลภาษาไทย มหาวทิยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศทีมาเรียนภาษาไทย หลกัสูตรระยะ
สันกบัภาควชิาภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จาํนวน  คน 
ตรวจและจดบนัทึกคะแนนของแต่ละบุคคล 

 . ทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติเป็นเวลา    
4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  ครัง ครังละ  ชวัโมง  โดยแบ่งแบบฝึกทงั  ชุด เป็น  ระดบั ดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



62 
 

  .  ระดบัที  คือแบบฝึกชุดที  และชุดที  ซึงประกอบดว้ยทงัภาพและเสียง โดย 
แบบฝึกชุดที  กาํหนดใหน้กัศึกษาจบัคู่ภาพและเสียงบริบททีกาํหนดใหถู้กตอ้ง พร้อมทงัเขียนบอก
ไดว้่าบทสนทนาทีจะไดย้ินจากภาพและเสียงบริบทดงักล่าวเกียวกบัเรืองใด  และแบบฝึกชุดที 
กาํหนดใหน้กัศึกษาตอบคาํถามจากภาพและเสียงบทสนทนาทีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 

  .  ระดับที  คือแบบฝึกชุดที , ,  และ  ซึงเป็นชุดแบบฝึกทีประกอบด้วย
กิจกรรม  กิจกรรมดว้ยกนั ดงันี 

 ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามจากภาพและเสียงบทสนทนาทีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 

 ใหน้กัศึกษาฟังเสียงทีกาํหนดใหแ้ลว้เติมขอ้มูลลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง  

.  ระดบัที  คือแบบฝึกชุดที  และ  ซึงเป็นชุดแบบฝึกทีประกอบดว้ยกิจกรรม  
กิจกรรมดว้ยกนั ดงันี 

 ใหน้กัศึกษาตอบคาํถามจากภาพและเสียงบทสนทนาทีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 

 ใหน้กัศึกษาฟังเสียงทีกาํหนดใหแ้ลว้เติมขอ้มูลลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง  

 ให้นักศึกษาฟังเสียงบทสนทนาทีกําหนดให้ แล้วถ่ายทอดเรืองราวทีได้ฟัง 
รวมทงัสามารถอภิปรายเรืองราวทีไดฟั้งได ้

 . นาํแบบศึกษาความคิดเห็นทีสร้างขึนให้นกัศึกษาชาวเกาหลีทาํหลงัจากการใช้แบบฝึก
ทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารครบทงั  ชุดแบบฝึกแลว้ 
 . นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร (Post-test) ไป
ทดสอบกบันกัศึกษาชาวเกาหลีกลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นนกัศึกษาชาวเกาหลีจากภาควิชาการล่ามและการ
แปลภาษาไทย มหาวทิยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศทีมาเรียนภาษาไทย หลกัสูตรระยะ
สันกบัภาควชิาภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา จาํนวน  คน 
หลงัจากการทาํแบบศึกษาความคิดเห็น ตรวจและจดบนัทึกคะแนนเป็นรายบุคคล เพือใช้ในการ
เปรียบเทียบความสามารถทางการฟังของนกัศึกษาชาวเกาหลีก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก 
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. ขันวเิคราะห์ข้อมูล   

 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

 . หาประสิทธิภาพของแบบฝึกโดยใช ้คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
โดยใชสู้ตร E  /E  (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ ) 

          สูตรที              

 

เมือ 

 E คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการของแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการ
สือสารโดยใชว้ธีิธรรมชาติ 

 X  คือ คะแนนการทาํกิจกรรมในแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดย
ใชว้ธีิธรรมชาติ  
 A คือ คะแนนเตม็ของกิจกรรมในแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดย
ใชว้ธีิธรรมชาติ 

 N คือ จาํนวนผูเ้รียน 

 

     สูตรที                   

 

เมือ 

 E คือ ประสิทธิภาพของแบบฝึกในการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียน 

 F  คือ คะแนนสอบหลงัเรียน 

 B คือ คะแนนเตม็ของคะแนนสอบหลงัเรียน 

 N คือ จาํนวนผูเ้รียน 

 

2 1 

1 

2 
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 2. เปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาไทยของกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและหลงัการทาํ
แบบฝึกการฟัง โดยใชสู้ตรสถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระจากกนั (Dependent)    

 

 

เมือ 

 d คือ ผลต่างของคะแนน Pre-test และคะแนน Post-test 

 n คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการทดลอง  

 

 3. วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและ
แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยนาํค่าระดบัคะแนนทีไดม้าหาค่าเฉลีย ( x ) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปแปลความหมายตามเกณฑก์ารแปลผลโดยใชค้่าเฉลียของ
ลิเคิร์ท (อา้งถึงใน ศิริรักษ ์ทฬัหะกุลธร : - .) ดงันี 

4.51 – 5.00   หมายถึง  ความคิดเห็นทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกอยูใ่นระดบัสูงทีสุด 

.  – .  หมายถึง  ความคิดเห็นทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกอยูใ่นระดบัสูง 

.  – .  หมายถึง  ความคิดเห็นทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกอยูใ่นระดบัปานกลาง 

.  – .  หมายถึง  ความคิดเห็นทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกอยูใ่นระดบัตาํ 

.  – .   หมายถึง  ความคิดเห็นทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกอยูใ่นระดบัตาํทีสุด 
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บทท ี  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเรืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติ
สําหรับนักศึกษาชาวเกาหลี ฉบบันีได้ทดลองใช้แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร 
จาํนวน  ชุดแบบฝึก แบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารจาํนวน  ชุดแบบทดสอบ 
และแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสาร จาํนวน  ชุด กบักลุ่มตวัอย่างซึงเป็นนักศึกษาชาวเกาหลีจากภาควิชา   
การล่ามและการแปลภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศทีมาเรียน
ภาษาไทย หลักสูตรระยะสันของภาควิชาภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน  คน เพือตอบ
ปัญหาการวจิยัทีตงัไว ้จาํนวน  ขอ้ คือ   

. แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติตามแนวคิดของวิลเลียม       
ลิตเติลวดู (William Littlewood) ทีผูว้จิยัสร้างขึนจะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ /  หรือไม่ 

. ผลสัมฤทธิการใช้แบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารหลงัใช้แบบฝึกทกัษะ     
การฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ธีิธรรมชาติตามแนวคิดของวิลเลียม ลิตเติลวดู ทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึนใหผ้ลสัมฤทธิมากกวา่ก่อนใช ้หรือไม่ 

. นกัศึกษาชาวเกาหลีทีไดรั้บการฝึกมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้จิยัสร้างขึน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการใช้แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพอืการสือสาร 

ผลการวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองภาคสนามได้ผลปรากฏว่า 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารมีค่าเท่ากบั . / .  แสดงว่า
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แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไวคื้อ /  
ซึงไดแ้สดงรายละเอียดผลการวเิคราะห์ไวใ้นตารางที  

ตารางที  ค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบประจาํชุดแบบฝึกทงั  ชุด และค่าร้อยละ
ของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังหลงัการใช้แบบฝึกของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

คะแนนแบบทดสอบประจําแบบฝึก คะแนนหลังใช้
แบบฝึก 

แบบฝึก
ชุดท ี

        รวม 

 
ร้อยละ รวม 

 
ร้อยละ 

เตม็ 
คนท ี

            

 10 10 10 10 8 10 10 9 77 .  29 .  
 10 10 7 9 10 6 5 5 62 .  27 .  
 10 10 8 10 10 10 9 8 75 .  29 .  
 10 10 7 9 10 10 10 8 74 .  29 .  
 10 10 9 7 8 7 7 8 66 .  26 .  
 7 10 6 9 9 4 7 7 59 .  27 .  
 7 8 6 9 10 10 9 8 67 .  25 .  
 10 10 8 5 9 10 9 9 70 .  29 .  
 10 8 6 7 10 6 10 8 65 .  29 .  
 8 6 10 10 10 9 7 8 68 .  28 .  
 10 10 7 8 10 8 5 5 63 .  28 .  
 10 10 8 9 9 10 9 7 72 .  29 .  
 9 8 9 10 8 10 9 6 69 .  29 .  
 10 10 8 8 9 10 8 8 71 .  30  

รวม  130 109 120 130 120 114 104 958 .   .  
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 จากตารางที  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งทาํคะแนนจากแบบทดสอบประจาํแบบฝึกได้
คะแนนรวมทงัหมด  คะแนน จากคะแนนเต็ม ,  คะแนน คิดคะแนนเป็นร้อยละได ้ .  
และทําแบบทดสอบหลังใช้แบบฝึกได้คะแนนรวมทังหมด   คะแนน  จากคะแนนเต็ม              

 คะแนน คิดคะแนนเป็นร้อยละได้ .   ดังนันประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสารในการทดลองภาคสนามจึงมีค่าเท่ากบั . / .  จึงแสดงว่าแบบฝึก
ทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไวคื้อ /  และเกิน
กวา่ร้อยละ .  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที  

 นอกจากนีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ผลคะแนนการทาํแบบฝึกแต่ละชุด ทงั  ชุดแบบฝึกดว้ย ซึง
ไดผ้ลการวเิคราะห์ แสดงรายละเอียดไวใ้นตารางที  

ตารางที  คะแนนเฉลีย (X) ค่า S.D. และลาํดบัของคะแนนเฉลียจากการทาํแบบทดสอบประจาํชุด
แบบฝึกในแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารแต่ละชุดแบบฝึก 

ชุดท ี ชือชุดแบบฝึก คะแนนเตม็ คะแนนเฉลยี (X) S.D. ลาํดบัท ี

 ภาพช่วยฟัง (Matching 1) 10 .  1.15  

2 ภาพช่วยฟัง  (Matching 2) 10 .  1.27  

3 พบคุณหมอทีโรงพยาบาล 
(At the Hospital) 

 

10 

 

.  

 

1.37 

 

 

4 การแจง้ความ               
(At the Police Station) 

 

10 

 

.  

 

1.45 

 

5 วนัและเวลา (Day and Time) 10 .  0.83  

6 ครอบครัว (Family) 10 .  2.03  

7 การซือและขายของ          
(At the Market) 

 

10 

 

.  

 

1.70 

 

8 การเดินทาง (On the Road) 10 .  1.28  

 

จากตารางที  แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งสามารถทาํแบบทดสอบประจาํชุดแบบฝึกชุดที 
 เรือง ภาพช่วยฟัง (Matching 1) ไดค้ะแนนเฉลียมากทีสุด ( . ) รองลงมาคือแบบทดสอบประจาํ
ชุดแบบฝึกชุดที  เรือง ภาพช่วยฟัง  (Matching 2) มีคะแนนเฉลีย .  และ แบบทดสอบประจาํ
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ชุดแบบฝึกชุดที  เรือง วนัและเวลา (Day and Time) มีคะแนนเฉลีย .  รองลงมาคือแบบทดสอบ
ประจาํแบบฝึกชุดที  เรือง ครอบครัว (Family) มีคะแนนเฉลีย .  (S.D. = 2.03) รองลงมาคือ
แบบทดสอบประจาํชุดแบบฝึกชุดที  เรือง การแจง้ความ (At the Police Station) มีคะแนนเฉลีย 

.  (S.D. = 1.45) รองลงมาคือแบบทดสอบประจาํชุดแบบฝึกชุดที  เรือง การซือและขายของ (At 

the Market) มีคะแนนเฉลีย .  รองลงมาคือแบบทดสอบประจาํแบบฝึกชุดที  เรือง พบคุณหมอที
โรงพยาบาล (At the Hospital) มีคะแนนเฉลีย .  รองลงมาคือแบบทดสอบประจาํแบบฝึกชุดที  
เรือง การเดินทาง (On the Road) มีคะแนนเฉลีย .  
 

ตอนท ี  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการใช้แบบทดสอบการฟังภาษาไทยเพอืการสือสาร 

ผลการวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองภาคสนามได้ผลปรากฏว่า 

ผลสัมฤทธิการใชแ้บบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารหลงัใชแ้บบฝึกทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึน ให้ผลสัมฤทธิ สูงกว่า ก่อนการใชอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  (Sig. = 0.002 < 0.01)  
ซึงไดแ้สดงรายละเอียดผลการวเิคราะห์ไวใ้นตารางที   

ตารางที  เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย (X) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลต่างเฉลีย (D) และ
ค่าทดสอบ t  ของกลุ่มตวัอยา่ง 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X S.D. D t Sig. 
ก่อนเรียน 

 

หลงัเรียน 

30 

 

30 

25.14  

 

28.14 

3.110 

 

1.406 

 

3  

 

3.421* 
 

0.002 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

จากตารางที  แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้ิจยัสร้างขึนมีค่าเท่ากบั .  คะแนน ซึงสูงกวา่คะแนน
เฉลียของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึนซึงมีค่าเท่ากบั .  คะแนน และมีคะแนนผลต่างเฉลียระหว่างการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน
และก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้ิจ ัยสร้างขึนเท่ากับ  
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คะแนน   การเปรียบเทียบค่าเฉลียโดยการทดสอบทีมีค่าเท่ากบั . * และมีค่าระดบันยัสําคญัทาง
สถิติเท่ากบั .  ดังนันแสดงว่า ความสามารถในการฟังของกลุ่มตวัอย่างหลงัการใช้แบบฝึก
ทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้ิจยัสร้างขึน สูงกว่า ก่อนการใช้แบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (Sig. = 0.002 < 0.01) ซึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ที  

 นอกจากนีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ผลคะแนนการทาํแบบทดสอบเป็นรายบุคคล จาํนวน  คน 
ซึงไดผ้ลการวเิคราะห์ แสดงรายละเอียดไวใ้นตารางที  

ตารางที  คะแนนการทาํแบบทดสอบการฟังภาษาไทยเพือการสือสารของกลุ่มตวัอย่างก่อนและ
หลงัการทดลอง และผลต่าง (D) ของคะแนนในการทดสอบทงั  ครัง 

นักศึกษาคนที คะแนนเต็ม  ผลต่าง 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 
 29 29 0 

 23 27 4 

 27 29 2 

 27 29 2 

 22 26 4 

 27 27 0 

 28 25 -3 

8 24 29 5 

9 24 29 5 

10 23 28 5 

11 24 28 4 

12 27 29 2 

13 18 29 11 

14 29 30 1 

  

จากตารางที  แสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนนการทาํแบบทดสอบหลงัการทดลองดว้ยการเรียนโดย
ใชแ้บบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้จิยัสร้างขึนทาํให้นกัศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนน
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เพิมสูงมากขึนกวา่การทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  จากคะแนนเต็ม  คะแนน พบวา่ ค่าผลต่างของ
คะแนนจากการทดสอบก่อน และหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารสูงสุดมี
ค่าเท่ากบั  และตาํสุดมีค่าเท่ากบั -    
 

ตอนที  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้แบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อ
กจิกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพอืการสือสาร  

ผลการวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทดลองภาคสนามได้ผลปรากฏว่า 
นกัศึกษาชาวเกาหลีมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารอยู่
ในระดับสูง โดยมีค่าระดบัความคิดเห็นเฉลียอยูที่ .   ซึงไดแ้สดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ไว้
ในตารางที  

ตารางที  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึก
ทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร 

ข้อความ X S.D. ค่าระดับ อนัดับ 

ด้านรูปแบบ 

. คาํสังและคาํชีแจงในแบบฝึกชดัเจน เขา้ใจง่าย 
 

.  

 

.  

 

สูง 
 
6 

. เสียงในแบบฝึกมีความชดัเจน และเป็นธรรมชาติ .  .  ปานกลาง 10 

. รูปภาพในแบบฝึกเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
เนือหา 

 

.  

 

.  

 

สูง 

 
1 

ด้านเนือหา 

. เนือหาสอดคลอ้งกบัชือเรือง 

 

.  

 

.  

 

สูง 

 
1 

. เนือหาในแบบฝึกเป็นประโยชน์ต่อการฟังใน
ชีวติประจาํวนั 

 

.  

 

.  

 

สูง 

 
5 

. เนือหาของบทฟังน่าสนใจ .  .  สูง 7 
ด้านกจิกรรม 

. กิจกรรมในแบบฝึกช่วยพฒันาการฟังใหสู้งขึน 

 

.  

 

.  

 

สูง 
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ตารางที  (ต่อ)  

ข้อความ X S.D. ค่าระดับ อนัดับ 

. กิจกรรมแบบฝึกประเภทฝึกการฟังโดยใหจ้บัคู่ภาพ
กบัเสียงทีไดฟั้งน่าสนใจและช่วยการฟังในการทาํ
กิจกรรมขึนต่อไปได ้

 

 

.  

 

 

.  

 

 

สูง 

 
8 

. กิจกรรมแบบฝึกประเภทฝึกการฟังโดยใชต้าราง
วเิคราะห์ขอ้มูล ช่วยจบัใจความสาํคญัของเรืองทีฟังได ้

 

 

.  

 

 

.  

 

 

สูง 

 
9 

. กิจกรรมแบบฝึกประเภทฝึกการฟังโดยใหเ้ขียน
เรียงลาํดบัและอภิปรายเรืองทีฟังช่วยใหเ้ขา้ใจและ
ถ่ายทอดเนือเรืองได ้

 

 

.  

 

 

.  

 

 

สูง 

 
4 

รวมทุกด้าน .  .  สูง  
 

จากตารางที  แสดงให้เห็นวา่ นกัศึกษาชาวเกาหลีมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสารเฉลียอยู่ระหว่าง .  – .  และเมือจดัอนัดบัค่าเฉลีย (X) คะแนน        
ทงั  ขอ้ พบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมสอดคลอ้งของรูปภาพกบัเนือหาและ
ความสอดคล้องของเนือหากับชือเรืองในระดับสูงเป็นอันดับแรก  และมีความคิดเห็นต่อ           
ความชดัเจนและเป็นธรรมชาติของเสียงในแบบฝึกในระดบัสูงเป็นอนัดบัสุดทา้ย นอกจากนีพบว่า
นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบ  เนือหา  และกิจกรรมของแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือ
การสือสาร ดงัต่อไปนี 

 ด้านรูปแบบพบว่า นักศึกษาชาวเกาหลีมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม  สอดคล้อง       
ของรูปภาพกบัเนือหาในแบบฝึกสูงทีสุด (X = 4.07, S.D. = 0.83) รองลงมาคือความคิดเห็นเรือง
ความชดัเจนและเขา้ใจง่ายของคาํสังและคาํชีแจงในแบบฝึก (X = 3.79, S.D. =  0.97) รองลงมาคือ
ความคิดเห็นเรืองความชดัเจน และเป็นธรรมชาติของเสียงในแบบฝึก (X = 3.50, S.D. = 0.85) 

ด้านเนือหาพบว่า นักศึกษาชาวเกาหลีมีความคิดเห็นต่อความสอดคล้องของเนือหากับ     
ชือเรืองสูงทีสุด (X = 4.07, S.D. = 0.83) รองลงมาคือความคิดเห็นเรืองเนือหาในแบบฝึก            
เป็นประโยชน์ต่อการฟังในชีวิตประจาํวนั (X = 3.86, S.D. = 0.77) รองลงมาคือความคิดเห็น      
เรืองความน่าสนใจของเนือหาในบทฟัง (X = 3.71, S.D. = 0.83)  
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ด้านกิจกรรมพบว่า  นัก ศึกษาชาวเกาหลี มีความคิดเ ห็นต่อกิจกรรมในแบบฝึก                 
ช่วยพฒันาการฟังให้สูงขึนสูงทีสุด (X = 4.00, S.D. = 0.88) รองลงมาคือความคิดเห็นเรืองกิจกรรม
แบบฝึกประเภทฝึกการฟังโดยให้เขียนเรียงลาํดบัและอภิปรายเรืองทีฟังช่วยให้เขา้ใจและถ่ายทอด
เนือเรืองได ้(X = 3.93, S.D. = 0.83) รองลงมาคือความคิดเห็นเรืองกิจกรรมแบบฝึกประเภท          
ฝึกการฟังโดยให้จบัคู่ภาพกบัเสียงทีไดฟั้งน่าสนใจและช่วยการฟังในการทาํกิจกรรมขึนต่อไปได ้
(X = 3.71, S.D. = 0.61) รองลงมาคือความคิดเห็นเรืองกิจกรรมแบบฝึกประเภทฝึกการฟังโดย      
ใชต้ารางวเิคราะห์ขอ้มูลช่วยจบัใจความสาํคญัของเรืองทีฟังได ้(X = 3.64, S.D. = 0.93) 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสารพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาชาวเกาหลีเฉลียอยู่ที .  ดังนันจึง    
สรุปได้ว่า นักศึกษาชาวเกาหลีมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทย       
เพือการสือสารอยูใ่นระดบัสูงซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที    
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บทท ี  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวจิยัเรือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ิธีธรรมชาติ
สําหรับนกัศึกษาชาวเกาหลีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) มีวตัถุประสงค์เพือ
พฒันาแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /  และเพือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิในการฟังภาษาไทยเพือการสือสารของนกัศึกษาชาวเกาหลีก่อนและหลงั 
การทาํแบบฝึก รวมทงัเพือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึก
ทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้ิจยัสร้างขึน  กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาชาวเกาหลีจาก
ภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทยของมหาวิทยาลยัฮนักุก ภาษาและกิจการต่างประเทศทีมา
เรียนภาษาไทย หลกัสูตรระยะสันของภาควิชาภาษาไทย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที  ปีการศึกษา   จาํนวน  คน จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน  แผน 
ประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที  เรือง ภาพช่วยฟัง 1 (Matching 1 ) แผนการจดัการเรียนรู้
ชุดที 2 เรือง ภาพช่วยฟัง  (Matching 2) แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 3 เรือง พบคุณหมอที
โรงพยาบาล (At the Hospital)  แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 4 เรือง การแจง้ความ (At the Police 

Station)  แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 5 เรือง วนัและเวลา (Day and Time) แผนการจดัการเรียนรู้ชุด
ที 6 เรืองครอบครัว (Family) แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 7 เรืองการซือและขายของ (At the Market)  
และแผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 8 เรืองการเดินทาง (On the Road) โดยมีประสิทธิภาพผ่าน          
การตรวจสอบของทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ่านเกณฑ์ผูเ้ชียวชาญ มีค่า IOC เฉลียเท่ากบั . , 
แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร จาํนวน  ชุดแบบฝึก ไดแ้ก่ แบบฝึกชุดที  เรืองภาพ
ช่วยฟัง  (Matching 1) แบบฝึกชุดที  เรืองภาพช่วยฟัง  (Matching 2) แบบฝึกชุดที  เรืองพบคุณ
หมอทีโรงพยาบาล (At the Hospital)  แบบฝึกชุดที  เรืองการแจง้ความ (At the Police Station)   
แบบฝึกชุดที  เรืองวนัและเวลา (Day and Time) แบบฝึกชุดที  เรืองครอบครัว (Family) แบบฝึก
ชุดที  เรืองการซือและขายของ (At the Market)  และแบบฝึกชุดที  เรืองการเดินทาง (On the 
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Road) โดยมีประสิทธิภาพผา่นการตรวจสอบของทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผา่นเกณฑผ์ูเ้ชียวชาญ มี
ค่า IOC เฉลียเท่ากบั .  รวมทงัปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการทดลองใชใ้นการทดลองกลุ่ม
เล็ก (Small Group Try-out), แบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร จาํนวน  ชุด 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารก่อนเรียน จาํนวน  ขอ้ แบบทดสอบ
ทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารหลงัเรียนซึงไดจ้ากการนาํแบบทดสอบก่อนเรียนมาสลบัขอ้
คาํถาม และตวัเลือก จาํนวน  ขอ้ และแบบทดสอบประจาํชุดแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือ
การสือสารจาํนวน  ชุด ชุดละ  ข้อ โดยมีประสิทธิภาพผ่านการตรวจสอบของทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และผ่านเกณฑ์ผูเ้ชียวชาญ มีค่า IOC เฉลียเท่ากับ .  รวมทงัปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องจากการทดลองใชใ้นการทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Try-out)  และแบบสํารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการ
สือสารในด้านรูปแบบ เนือหา และกิจกรรม จาํนวน  ขอ้ ซึงมีประสิทธิภาพผ่านการปรับปรุง
แกไ้ขจากทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  วิธีดาํเนินการทดลองประกอบดว้ยหลายขนัตอนคือ ขนัแรกผูว้ิจยั
นาํแบบทดสอบก่อนเรียนไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จากนนัตรวจแลว้จดบนัทึกผลคะแนนไว ้ 

จากนันผู ้วิจ ัยนําแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร และ
แบบทดสอบประจาํแบบฝึกจาํนวน  ชุด ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยใชเ้วลาชุดละ  ชวัโมง 
จากนนัตรวจ แลว้บนัทึกผลคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบประจาํแบบฝึกแต่ละชุดไว ้ จากนนั
ผูว้ิจยันาํแบบสํารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้ิจยัสร้างขึนไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  จากนนัผูว้ิจยันาํแบบทดสอบหลงั
เรียนไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จากนนัตรวจแลว้จดบนัทึกผลคะแนนไว ้และจากนนัผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ผลขอ้มูลโดยนาํคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบประจาํแบบฝึกทงั  ชุด 
และคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์โดยใชสู้ตร E  /E   
(ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ ) เพือตรวจสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ที  คือ แบบฝึกทกัษะการ
ฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ิธีธรรมชาติทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ /  จากนนั
นาํคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียน และคะแนนทีได้จากการทาํแบบทดสอบหลงั
เรียนของกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้สูตรสถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระจากกัน 
(Dependent) เพือตรวจสอบสมมติฐานการวิจยัขอ้ที  คือ ผลสัมฤทธิการใช้แบบทดสอบทกัษะ   

E  /

ะกา
 

าร
/E

าร
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การฟังภาษาไทยเพือการสือสารหลงัใช้แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธี
ธรรมชาติทีผูว้จิยัสร้างขึนให้ผลสัมฤทธิสูงกวา่ก่อนการใช ้ และนาํค่าระดบัคะแนนทีไดจ้ากการทาํ
แบบศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งมาหาค่าเฉลีย (x) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้
นาํไปแปลความหมายตามเกณฑก์ารแปลผลโดยใชค้่าเฉลียของลิเคิร์ท (อา้งถึงใน ศิริรักษ ์ทฬัหะกุล
ธร  - ) เพือตรวจสอบสมมติฐานการวจิยัขอ้ที  คือ ความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีที
มีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้จิยัสร้างขึนในระดบัสูง  
  

สรุปผลการวจัิย   
 จากการศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั สามารถสรุปผลได ้ดงันี 

. แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั . / .  ซึง
สูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไวคื้อ /  และเกินกว่าร้อยละ .  แสดงว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพที
ยอมรับได ้และสูงกวา่เกณฑที์กาํหนด 

. ผลสัมฤทธิการใช้แบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารหลงัใช้แบบฝึกทกัษะ     
การฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติทีผูว้ิจยัสร้างขึนให้ผลสัมฤทธิสูงกว่าก่อน      
การใชอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

. ความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการ
สือสารทีผูว้ิจยัสร้างขึนโดยเฉลียมีค่าเท่ากบั .  แสดงว่า นักศึกษาชาวเกาหลีมีความคิดเห็นต่อ
แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารอยูใ่นระดบัสูง 

 

อภิปรายผลการวจัิย 

 การวิจยัเพือพฒันาแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติ
สําหรับนกัศึกษาชาวเกาหลีไดผ้ลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไวซึ้งสามารถอภิปรายผลได้
ตามประเด็น ดงัต่อไปนี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

 . แบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
. / .  ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไวคื้อ /  และเกินกว่าร้อยละ .  แสดงว่าแบบฝึก            

มีประสิทธิภาพทียอมรับได ้ทงันีอาจเนืองมาจาก 

  .  ผูว้ิจยัสร้างแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารตามแนวคิดการจดั
กิจกรรมการฟังเพือการสือสารของวิลเลียม ลิตเติลวูด (1995: 68-74) ซึงประกอบดว้ยกิจกรรม  
กิจกรรม คือ กิจกรรมฝึกความสามารถในการฟังจากการรับร่องรอยทางภาษา กิจกรรมนีผูว้ิจยัฝึก 
ใหผู้เ้รียนทาํความเขา้ใจกบัเสียงทีฟังจากการรับร่องรอยทางภาษา ไดแ้ก่ ภาพและเสียงบริบทซึงทาํ
ให้ผูเ้รียนถอดความหมายของเสียงทีฟังไดอ้ย่างถูกตอ้ง แมไ้ม่สามารถเขา้ใจหรือเก็บความขอ้มูล
เสียงทีฟังได้ทงัหมดซึงสอดคลอ้งกบัวิธีการสร้างกิจกรรมการสอนของสมร ปาโท ( ) ทีใช้
สถานการณ์จาํลอง บทบาทสมมติ และเกมในการสร้างกิจกรรมสําหรับสอนการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษให้กับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที  ซึงปรากฏผลการวิจยัว่า ผูเ้รียนทีใช้กิจกรรม
สถานการณ์จาํลอง บทบาทสมมติ และเกม มีผลสัมฤทธิในการฟังพดูภาษาองักฤษมากกวา่การเรียน
โดยไม่ใช้กิจกรรม อีกทงัยงัทาํให้ผูเ้รียนเกิดทศันคติทีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษเพิมขึนดว้ย และ 
ม่า เวย่ ซิน ( )ทีนาํเสนอการสอนฟังในมหาวิทยาลยัแห่งชนชาติตะวนัออกเฉียงเหนือวา่ ให้ใช้
บริบททางภาษาต่างๆ ทงัทีเป็นวจันภาษา และอวจันภาษาช่วยในการจบัใจความสาํคญัของเรืองทีฟัง
ด้วยการอนุมานปะติดปะต่อเนือเรืองโดยไม่ต้องเข้าใจความหมายของทุกคาํ  กิจกรรมสร้าง
ความสามารถในการถ่ายโอนขอ้มูล กิจกรรมนีผูว้ิจยัฝึกให้ผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายในการฟัง โดยให้
จาํแนกขอ้มูลเสียงทีฟังลงในตารางขอ้มูลซึงส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถคดัเลือกขอ้มูลทีมีความสําคญั
ในการฟังแต่ละครังไดซึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทศันีย ์องคส์รณะคมกุล ( ) ซึงกาํหนดให้
นกัเรียนฝึกฟังอย่างน้อย 2 ครัง แลว้ทาํกิจกรรมการฟังเพือการสือสารทีหลากหลาย เช่น ฝึกการ
กรอกข้อมูลลงตาราง การตอบคาํถาม การหาข้อมูลจากแผนที การวาดภาพ เป็นต้น และได้
ผลการวิจยัปรากฏว่า ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิการฟังหลงัใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.   และกิจกรรมขนัสร้างความสามารถในการฟังจากการถ่ายโอนขนัสูง กิจกรรมนีผูว้ิจยัฝึกให้
ผูเ้รียนเรียงลาํดบัเหตุการณ์ รวมทงัอภิปรายขอ้มูลเสียงทีฟัง ทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในขอ้มูลเสียง
ทีฟังทงัหมดในระดบัทีสามารถถ่ายทอดได ้ 
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  .  ผูว้ิจ ัยนําแบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารฉบับนีไปใช้ผ่าน       
วิถีทางเขา้แบบธรรมชาติ หรือ Natural Approach กล่าวคือ ในการจดัการเรียนการสอนเพือทดลอง
ใช้แบบฝึกทีสร้างขึน ผูว้ิจ ัยใช้ภาษาไทยเป็นสือกลางในการสือสาร แม้ว่าในบางครังผูเ้รียน           
ไม่สามารถทาํความเขา้ใจได ้ผูว้ิจยัไดแ้กปั้ญหาทางการสือสารนีดว้ยการพูดให้ง่ายขึนคือ การใช้
คาํศพัท์ทีง่ายกว่าเดิม และลดความซับซ้อนในการร้อยเรียงประโยคลง  นอกจากนีผูว้ิจยัยงัได้ใช ้   
สืออืนๆ คือ กิริยาท่าทาง และรูปภาพช่วยเสริมในการอธิบาย ซึงใช้ไดผ้ลดี  อีกทงัยงัทาํให้ผูเ้รียน 
ได้มีโอกาสสัมผสัตัวภาษามากขึนอันเป็นการเสริมทักษะการฟังทางอ้อมให้แก่ผู ้เรียนด้วย            
ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเนตรปรียา ชุมไชโย (เอกซีทบุ๊ค, บรรณาธิการ. : - )   ทีกล่าวไว้
วา่ การเรียนภาษาดว้ยวธีิธรรมชาติ หมายถึงการเรียนภาษาใดๆ โดยไม่ผา่นภาษาทีสองเพือให้ผูเ้รียน
มีโอกาสสะสมขอ้มูลทางภาษาไดม้ากพอจนสามารถนาํมาใช้ไดโ้ดยอตัโนมติั และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของอคัรา บุญทิพย  ์(มหาวิทยาลยัภาษาและการคา้ต่างประเทศกวางตุง้. ศูนยอ์บรมบณัฑิต
สาํหรับภาษากลุ่มนอ้ย. : ) ทีกล่าวถึงการสอนภาษาไทยดว้ยวิธีธรรมชาติไวว้า่ การสอนโดย
วิธีธรรมชาติตอ้งเนน้เรืองการพูดและการฟังโดยไม่ใช้ภาษาแม่ของผูเ้รียนให้ภาษาไทยไดส้ัมพนัธ์
กับความคิดของผูเ้รียน สามารถคิดเป็นภาษาไทยโดยไม่ผ่านภาษาแม่ซึงวิธีการเช่นนีต้องใช้
เวลานานจึงจะสัมฤทธิผล แต่ก็สามารถยน่ระยะให้เร็วขึนไดด้ว้ยการใช้สืออุปกรณ์ต่างๆ ทงัทีเป็น
ของจริง หุ่นจาํลอง ภาพ และกิริยาท่าทางของผูส้อน อีกทงัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุมณฑา 
ศกัดิชยัสมบูรณ์ (อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัภาษาและการคา้ต่างประเทศกวางตุง้. ศูนยอ์บรมบณัฑิต
สําหรับภาษากลุ่มน้อย. : )   ทีกล่าวไวว้่า ผูส้อนทีใช้วิธีสอนแบบธรรมชาติตอ้งใช้อวจัน
ภาษาช่วยสอนดว้ย นอกจากนีแลว้ผูว้ิจยัไดส้ร้างชุดเสียงจาํนวนมากสําหรับใชฝึ้กฝนทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสารแก่ผู ้เรียน อีกทังชุดเสียงทีสร้างขึนยงัเป็นบทสนทนาทีมีเรืองราว              
มีความเป็นเหตุเป็นผลกนัซึงช่วยให้ผูเ้รียนสามารถตีความขอ้มูลเสียงจากความเป็นเหตุเป็นผลที
ปรากฏอยู่ในเรืองได ้ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แครชเชน และเทอเรล (1984: 14)  ทีกล่าวว่า  
การสอนแบบ Natural Approach  ซึงอยูใ่นกลุ่ม Audio lingual ตอ้งสอนแบบใชบ้ทสนทนาไป
เรือยๆ จนผูเ้รียนเกิดความเคยชินจนไดภ้าษาไปเอง ทงั  ระบบโครงสร้างไวยากรณ์ และระบบเสียง  
และสอดคล้องกบัแนวคิดของเสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ (อา้งถึงใน ปรียา หิรัญประดิษฐ์ : )        
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ทีกล่าวไวว้่า ทฤษฎีการสอนภาษาแบบธรรมชาติต้องเน้นการให้ปัจจัยป้อนทีมีความหมาย          
เป็นทีเขา้ใจไดแ้ก่ผูเ้รียน  

  .  ผูว้ิจยันาํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารฉบบันีไปใชต้ามหลกั
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา กล่าวคือ ผูว้ิจยัจะพูดคุย และตกลงกับนักศึกษาเรืองเวลาสําหรับทาํ
กิจกรรมในการจดัการเรียนการสอนแต่ละครังให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูเ้รียน และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการทดลอง เนืองจากกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นนกัศึกษาจากต่างประเทศทีเขา้มา
เรียนเสริมทกัษะความรู้ทางภาษาไทยซึงมีการเรียนตามหลกัสูตรทุกวนัตงัแต่เวลาเช้าถึงบ่ายทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความเหนือยลา้มาก แต่ยงัตอ้งเขา้เรียนเพือทดลองแบบฝึกกบัผูว้ิจยัอีกซึงไดรั้บอนุญาตให้
จดัการเรียนการสอนเป็นชวัโมงสุดทา้ยของวนั ดงันนัการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้รียนจึงเป็นทางออกทีช่วยลดความตึงเครียดได ้ซึงสอดคลอ้งกบั อบรม สินภิบาล (ม.ป.ป. : )    
ทีไดก้ล่าวถึงจิตวทิยาการเรียนรู้ภาษาเกียวกบัทฤษฎีความพึงพอใจแห่งตน (The Autism Theory) ไว้
ว่า การคน้พบของ โอ โฮบาร์ต โมวเ์รอร์ ทาํให้เขา้ใจเกียวกบัการเรียนรู้ภาษาว่า ความรู้สึกปิติ       
พึงพอใจมีผลต่อพฒันาการทางภาษา และตรงกบัคริสติน วาร์ด และแจน ดาเลย ์(Christine Ward 

and Jan Daley 1996: 17) ทีกล่าวถึงเรืองระบบประสาทสมองเกียวกบัการเรียนรู้ไวว้่า ระบบ
ประสาทจะปิดรับการเรียนรู้หากผูเ้รียนไดรั้บภาระงานทีมากเกินไป ภาระงานทีสร้างความสับสน 
หิว ง่วง หวาดกลวั และเกิดความเบือหน่าย  เพราะการทีผูว้ิจยัจดัการเรียนการสอนตามความพร้อม
ของผูเ้รียนจึงทาํใหร้ะบบประสาทสมองเปิดรับการเรียนรู้ไดดี้ 

อีกทงัผูว้ิจยัยงันาํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารฉบบันีไปใช้ตามแนวคิด
การสอนภาษาต่างประเทศ กล่าวคือ ในช่วงกิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียนผูว้ิจยัไดพ้ยายามสร้างความ
น่าสนใจของเนือเรืองแก่ผูเ้รียน เช่น การกล่าวถึงประโยชน์ทีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการศึกษาเรืองนนัๆ  
การเล่าประสบการณ์ หรือซักถามผูเ้รียนเกียวกบัเนือหาทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีเรียน เพือให้ผูเ้รียนได้
คิดคาํนึงหรือสนใจเรืองทีจะเรียนมากขึน ซึงสอดคลอ้งกบัสตีเวน ดาเรียน (อา้งถึงใน บาํรุง โตรัตน์ 

: - ) ซึงกล่าวถึงแนวคิดเรืองการสอนภาษาต่างประเทศไวว้่า การเตรียมตวัขนัตน้ในการ
สอนภาษาต่างประเทศคือ การสร้างสิงดึงดูดใจในเรืองทีจะเรียนแก่ผูเ้รียน 
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นอกจากนีผูว้จิยัยงัไดน้าํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารฉบบันีไปใชร่้วมกบั
กระบวนการจาํ กล่าวคือ ในขนัสอนผูว้ิจยัพยายามทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจความหมายและความสัมพนัธ์
ของสิงต่างๆ ในเนือหาซึงตรงกบั กมล เภาพิจิตร ( : ) ทีกล่าววา่ การจาํโดยเขา้ใจ คือการจาํ
ที เ กิดจากการเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของสิงต่างๆ  รวมทังผู ้วิจ ัยทําให้ เ กิด                
ความสนุกสนานระหวา่งเรียน ดว้ยการใชเ้กมในเวลาทีจาํกดั เช่น เกมลุกนงั และเกมเอกซ์โอ ซึงใช้
สร้างความสนุกสนานในการจดจาํคาํศพัทที์สําคญัไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงสอดคลอ้งกบั ณัฐพรหม อินทุ
ยศ ( : - ) ทีกล่าวถึงธรรมชาติของการจาํไวว้่า สามารถทาํงานไดดี้ในขณะทีมีความสุข  
นอกจากนีในการจดัการเรียนการสอนยงัไดส้ร้างเสริมความจาํด้วยการสุ่มให้ผูเ้รียนเล่นบทบาท
สมมุติจากบทสนทนาสันๆ อีกด้วย ซึงถือว่าเป็นการทบทวนสิงทีเพิงได้เรียนผ่านไป ซึงตรงกบั 
กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์( : - ) ซึงกล่าววา่ คุณภาพของความจาํเป็นผลมาจากเทคนิคช่วยจาํ
ต่างๆ เช่น การเรียนเกินหรือการทบทวนสิงทีจดจาํไดอ้ยูแ่ลว้ซาํๆ และการทดสอบตวัเอง หรือการ
ทดสอบตวัเองหลงัจากการจาํสิงใดๆ   

 อีกทงัผูว้ิจยัไดน้าํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารไปใช้ร่วมกบัเทคนิคการ
สร้างความสนใจ กล่าวคือ ในการจดัการเรียนการสอนผูว้ิจยัได้สร้างความมีส่วนร่วมในชนัเรียน
ดว้ยการใช้คาํถาม สุ่มถามเป็นรายบุคคล ถึงเรืองทีเพิงเรียนผ่านไป อีกทงัผูว้ิจยัยงัให้การเสริมแรง
ดว้ยการกล่าวคาํชมเชย เมือผูเ้รียนตอบถูก หรือทาํคะแนนไดดี้ รวมทงัมีการรายงานผลคะแนนแบบ
ฝึก และแบบทดสอบ เพือให้ผูเ้รียนเกิดกาํลงัใจ และสนใจทาํแบบฝึกแบบทดสอบอย่างเต็มที  ซึง
ตรงกบั กลมรัตน์ หลา้สุวงษ ์( : ) ทีกล่าวถึงการสร้างความสนใจในการจดัการเรียนการสอน
ไวว้า่ ตอ้งจดับรรยากาศในชนัเรียนให้น่าสนใจ โดยอาจใชค้าํถามยวัยุเพือทา้ทายความสามารถของ
ผูเ้รียน หรือพยายามให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนมากทีสุด หรือพยายามใช้สิง
แปลกใหม่ทีตืนตาตืนใจมาใชป้ระกอบการเรียน และเมือผูเ้รียนสามารถทาํกิจกรรมทีกาํหนดให้ได้
ก็ควรให้การเสริมแรง เพือให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจทีจะทาํกิจกรรมนันอีก อีกทงัให้ผูส้อนคอย
ชีแนะแนวทางในการปฏิบติังานดว้ย และรายงานผลความก้าวหน้าของผูเ้รียนเสมอ  นอกจากนี
ผูว้ิจยัยงัไดสุ่้มให้ผูเ้รียนอ่านออกเสียงบทสนทนาตวัอย่างในแบบฝึก และคาํศพัท์ในตารางขอ้มูล
ดว้ย ซึงตรงกบั ยาสุโคชิ เทด็สึยะ (ศกัดา ดาดวง, แปล. : - ) ซึงกล่าวถึงงานวจิยันิวโรอิเมจิง 
(Neuroimaging) ของศาสตราจารยริ์วตะ คาวาชิมะ ซึงเป็นการดูภาพคลืนสมองเมือมีกิจกรรมต่างๆ 
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ซึงพบวา่ เมือมีการอ่านออกเสียงภาษาต่างประเทศ ส่วนทีเป็นศูนยก์ลางของความคิดบนสมองส่วน
หน้ามีการทาํงานอย่างหนัก จึงแสดงว่าการอ่านออกเสียงขณะเรียนช่วยสร้างความตืนตวัในการ
เรียนสูงขึนไดใ้นทนัที 

 . ผลสัมฤทธิการใช้แบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารหลงัใช้แบบฝึก
ทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ธีิธรรมชาติทีผูว้จิยัสร้างขึนใหผ้ลสัมฤทธิสูงกวา่ก่อน
การใชอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ทงันีอาจเนืองมาจาก  

  2.1 ผูเ้รียนผา่นการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือ
การสือสาร กล่าวคือ การจดัการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสใชค้วามรู้ทีเพิง
ศึกษาไดท้นัที โดยตอ้งนาํความรู้ทีไดไ้ปประยุกต์ใช้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมซึงช่วยให้ผูเ้รียนได้มี
ความรู้ความเขา้ใจในรายละเอียดปลีกย่อยของเนือหาความรู้ทีนาํไปใช้มากขึน ซึงตรงกบั พิทชี        
(อา้งถึงใน Seels and Glasgow 1990: 4) ทีกล่าวถึงความหมายของการสร้างแบบฝึกไวว้า่ การสร้าง
แบบฝึกเป็นศาสตร์ในการสร้างสรรคร์ายละเอียดปลีกยอ่ยของโครงสร้างการสอนทีกาํหนดขึน และ
สวสัดิ สุวรรณอกัษร ( : ) ทีกล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไวว้า่ แบบฝึกเสริมทกัษะช่วย
เพิมเติมภาคปฏิบติัเมือครูอธิบายภาคทฤษฎีไปแลว้ เพือให้ผูเ้รียนมีทกัษะหรือความชาํนาญมากขึน  
นอกจากนีในการจดัการเรียนการสอนผูว้ิจยัยงัให้ผูเ้รียนตรวจ และอภิปรายคาํตอบร่วมกนัอีกดว้ย 
ซึงทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้และความเขา้ในในเนือหามากยิงขึน อีกทงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
ทางภาษาทีดีขึน และคงทนอีกดว้ย ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กนัเทอร์ (1990: 80) ทีกล่าวว่า   
การนาํแบบฝึกไปใชใ้นการเรียนการสอนครูตอ้งคอยช่วยแนะนาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในการทาํ
แบบฝึก และเมือผูเ้รียนทาํแบบฝึกเสร็จแลว้ ครูและนกัเรียนควรอภิปราย ตรวจสอบ และซกัถามข้อ
สงสัยในคาํถามและคาํตอบในแบบฝึกร่วมกัน  และวนิดา สุขวนิช ( : - ) ทีกล่าวถึง
ประโยชน์ของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึกช่วยเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทน เนืองจากมีการฝึกซํา 
หลายๆครัง 

  .  ผูเ้รียนผา่นการจดัการเรียนการสอนทีเสริมสร้างทกัษะการฟัง กล่าวคือ ผูว้ิจยั
ให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนทกัษะการฟังในช่วงเวลาทีไม่นานจนเกินไป และมีการรายงานผลคะแนนให้
ผูเ้รียนทราบเสมอ เพือใหผู้เ้รียนเกิดกาํลงัใจทีจะฝึกฝนทกัษะการฟังต่อไปและปรับปรุงแกไ้ขส่วนที
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ยงัขาดอยู ่ซึงตรงกบั เดอเซคโก (1968) ทีกล่าวถึงขอ้ควรระวงัในการเสริมสร้างทกัษะวา่ ตอ้งมีการ
แจง้ผลการฝึกให้ผูเ้รียนทราบตลอดเวลาทีฝึกฝนเพือเสริมแรงให้อยากฝึกฝนต่อไป และปรับปรุง
แกไ้ขส่วนทียงับกพร่องอยู ่และสอดคลอ้งกบั กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์( : 273) ทีกล่าวถึงขอ้ควร
ระวงัในการสอนทกัษะวา่ การสอนทกัษะควรใชเ้วลาในการฝึกฝนทกัษะในช่วงสันๆ เพือป้องกนั
ไม่ใหผู้เ้รียนเบือ หรือหมดแรงจูงใจทีจะฝึกฝนทกัษะต่อไป 

 สําหรับผูเ้รียนบางคนทีมีคะแนนก่อนเรียนเท่ากบัคะแนนหลงัเรียน และผูเ้รียนทีมีคะแนน
ก่อนเรียนสูงกวา่คะแนนหลงัเรียนผูว้จิยัไดแ้ยกอภิปรายถึงสาเหตุไว ้ดงัต่อไปนี 

  ผูเ้รียนทีมีคะแนนหลงัเรียนเท่ากบัก่อนเรียน มีจาํนวน  คน จากการสอบถามเป็น
รายบุคคลพบวา่ สาเหตุเกิดจากความไม่รอบคอบ เมือไดย้นิเสียงคาํทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัคาํตอบที
ถูกต้องจึงไม่ลังเลทีจะเลือกตัวลวงดังกล่าว  แล้วรีบอ่านโจทย์ และตัวเลือกเพือเตรียมทํา
แบบทดสอบในขอ้ถดัไป 
  ผู ้เ รียนทีมีคะแนนก่อนเรียนสูงกว่าคะแนนหลังเรียน  มีจ ํานวน   คน  จาก           
การสอบถามเป็นรายบุคคลพบวา่ สาเหตุเกิดจากผูเ้รียนขาดสมาธิ เนืองจากทาํงานทีคา้งในชวัโมง
ก่อนหนา้ยงัไม่เสร็จ อีกทงัไดน้ดัหมายให้เพือนคนไทยมาช่วยสอนหลงัจากจบการทาํแบบทดสอบ
ของผูว้ิจยั จึงทาํให้ผูเ้รียนไม่ตงัใจทาํแบบทดสอบ เพราะจิตใจจดจ่ออยูก่บัการทาํงานทีคา้งไว ้และ
การนดัหมายกบัเพือนคนไทยดงักล่าวดว้ยความรู้สึกเกรงใจจึงรีบทาํใหเ้สร็จไวทีสุด    

 . ความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทย
เพือการสือสารทีผู ้วิจ ัยสร้างขึนโดยเฉลียมีค่าเท่ากับ  .  แสดงว่า นักศึกษาชาวเกาหลีมี           
ความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารอยูใ่นระดบัสูง ซึงผูว้ิจยัได้อภิปราย
ผลไวด้งัต่อไปนี 

  .  ดา้นรูปแบบ ประเด็นเกียวกบัคาํสังและคาํชีแจงในแบบฝึกชดัเจน เขา้ใจง่าย 
อาจเนืองมาจากการทีผูว้ิจ ัยออกแบบคาํสังและคาํชีแจงในแบบฝึกโดยใช้ภาษาไทยควบคู่กับ
ภาษาองักฤษและมีตวัอย่างการทาํแบบฝึกประกอบคาํชีแจงดงักล่าว ซึงแมผู้เ้รียนจะไม่สามารถ
เขา้ใจคาํสงัทีเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษแต่ก็สามารถทาํความเขา้ใจจากภาพตวัอยา่งได ้ซึงตรง
กบัที มอร์โร (Mowrer อา้งถึงใน อบรม สินภิบาล ม.ป.ป. : ) กล่าวถึงการสือความหมายดว้ย    
การเขียนว่า การสือความหมายด้วยการเขียนอาจใช้สไตล์การเขียนภาพ แผนภูมิต่างๆ ช่วยสือ
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ความหมายให้ชดัเจนยิงขึน  ประเด็นเกียวกบัเสียงในแบบฝึกมีความชดัเจนและเป็นธรรมชาติ อาจ
เนืองมาจากการทีผูว้ิจยับนัทึกเสียงในสถานทีทีปราศจากเสียงรบกวน และบนัทึกเสียงผ่านผูที้
ถ่ายทอดอารมณ์ของตวัละครไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทงัผา่นการตดัต่อเสียงอยา่งละเอียด นอกจากนียงั
ถ่ายทอดเสียงผ่านลาํโพงทีมีคุณภาพอีกด้วย   ประเด็นเกียวกบัรูปภาพในแบบฝึกเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเนือหา อาจเนืองมาจากการทีผูว้ิจยัใช้โปรแกรมตดัต่อภาพดดัแปลงและร้อยเรียงรูป
แต่ละรูปให้เกิดเรืองราวตามเนือหาทีกาํหนดไว ้  จากสาเหตุขา้งตน้จึงส่งผลทาํให้ผูเ้รียนมีความ
คิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารดา้นรูปแบบอยูใ่นระดบัสูง 

  .  ดา้นเนือหา  ประเด็นเกียวกบัเนือหาสอดคลอ้งกบัชือเรือง อาจเนืองมาจากการ
ทีผูว้จิยัไดล้งพนืทีเก็บขอ้มูลจากสถานทีจริง และศึกษาเนือหาจากบทเรียนทีมีชือเรืองคลา้ยกนั แลว้
นาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมได้มาใช้เป็นเนือหาในแบบฝึก  ประเด็นเกียวกบัเนือหาในแบบฝึกเป็น
ประโยชน์ต่อการฟังในชีวิตประจาํวนั อาจเนืองมาจากการทีผูว้ิจยัคดัเลือกเนือหาทีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมในประเด็นเกียวกบัเฉพาะเนือหาทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั หรือเรืองทียากจะ
หลีกเลียงในการดาํเนินชีวิต เช่น การซือของ ความเจ็บป่วย และการเดินทาง เป็นตน้  ประเด็น
เกียวกบัเนือหาของบทฟังน่าสนใจ อาจเนืองมาจากการทีผูว้ิจยัไดส้อดแทรกความตลกขบขนัไวใ้น
บทสนทนาในชุดเสียงบา้ง  และการสร้างบทสนทนาในชุดเสียงทีเป็นเรืองใกลต้วัทีทุกคนมีโอกาส
ประสบพบเจอไดต้ลอดเวลา จึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เนืองจากอาจนาํไปคิดเทียบเคียงกบั
ตนเองวา่เมือเกิดประสบการณ์เช่นเดียวกบัในบทฟังบา้งแลว้จะตอ้งเตรียมตวั หรือปฏิบติัตวัอยา่งไร 
ซึงตรงกบัแนวคิดของ กมล เภาพิจิตร ( : ) ทีเสนอแนะการสร้างความสนใจในการจดั     
การเรียนรู้ว่า ต้องดําเนินการสอนให้คล้อยตามสัญชาตญาณอยากรู้ อยากเห็น ต้องสอดแทรก     
เรืองขบขนัในการนาํเสนอเนือหา และตอ้งเน้นการสอนทีหนกัไปทางรูปธรรมมากกว่านามธรรม 
อาจดว้ยการใช้ตวัอยา่งทีสามารถจบัตอ้งไดจ้ริง เห็นภาพ เห็นการเคลือนไหวต่างๆ หรือนาํผูเ้รียน
ไปพบกบัประสบการณ์จริง  จากสาเหตุขา้งตน้จึงส่งผลทาํให้ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะ
การฟังภาษาไทยเพือการสือสารดา้นเนือหาอยูใ่นระดบัสูง 

  .  ดา้นกิจกรรม  ประเด็นเกียวกบักิจกรรมในแบบฝึกช่วยพฒันาการฟังให้สูงขึน 
อาจเนืองมาจากการทีผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกฝนมาก  โดยเฉพาะการไดฝึ้กฝนในเรืองเดิมซาํๆ ทาํให้
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ทกัษะการฟังสูงขึนได้จริง ซึงตรงกับที วนิดา สุขวนิช ( : - ) กล่าวถึงประโยชน์ของ     
แบบฝึกว่า แบบฝึกช่วยเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทนเนืองจากมีการฝึกซาํหลายๆ ครัง ประเด็น
เกียวกับ กิจกรรมแบบฝึกประเภทฝึกการฟังโดยให้จบัคู่ภาพกับเสียงทีได้ฟังน่าสนใจและช่วย     
การฟังในการทาํกิจกรรมขนัต่อไปได ้มีระดบัความคิดเห็นจากผูเ้รียนอยูใ่นระดบัสูงอาจเนืองมาจาก 
ภาพทีใช้ในกิจกรรมนีมีความสวยงาม และกิจกรรมประเภทนีมีเนือหาทีเกียวขอ้งกับเนือหาใน    
บทถดัไป   ประเด็นเกียวกบักิจกรรมแบบฝึกประเภทฝึกการฟังโดยใชต้ารางวิเคราะห์ขอ้มูลช่วยจบั
ใจความสําคญัของเรืองทีฟังได้ มีระดับความคิดเห็นจากผูเ้รียนอยู่ในระดับสูงอาจเนืองมาจาก 
ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีผูว้ิจยัสร้างขึนช่วยจาํแนกขอ้มูลทีสําคญัในการสนทนาไวเ้ป็นหมวดหมู่ 
เขา้ใจง่าย จึงสามารถจบัใจความสําคญัของเรืองไดจ้ริง  ประเด็นเกียวกบักิจกรรมแบบฝึกประเภท
ฝึกการฟังโดยให้เขียนเรียงลาํดับและอภิปรายเรืองทีฟังช่วยให้เข้าใจและถ่ายทอดเนือเรืองได ้        
มีระดบัความคิดเห็นจากผูเ้รียนอยู่ในระดบัสูงอาจเนืองมาจาก กิจกรรมดงักล่าวช่วยทาํให้ผูเ้รียน
ทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึนบา้ง เหตุการณ์ใดเกิดก่อน เกิดหลงั จึงสามารถถ่ายทอดเนือเรือง
และสามารถอธิบายให้แก่ผูอื้นฟังได้จริง  จากสาเหตุขา้งตน้จึงส่งผลทาํให้ผูเ้รียนมีความคิดเห็น    
ต่อแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารดา้นกิจกรรมอยูใ่นระดบัสูง 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะไว ้  ประการ คือ ขอ้เสนอแนะสําหรับ  
นาํผลการวจิยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครังต่อไป ดงันี 

  . ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวจัิยไปใช้ 

 .  ผูว้ิจยันาํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารไปใช้ในห้องเรียนปกติซึงตอ้ง
เปิดเสียงผ่านลาํโพงขยายเสียงทาํให้เกิดปัญหาเรืองการไดย้ินเสียงไม่ทวัถึง ดงันนัการนาํแบบฝึก
ทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้จิยัสร้างขึนนีไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้กบัผูเ้รียนชาวต่างชาติควรนาํไปใช้ในห้องปฏิบติัการทางภาษาแทนการฟังชุดเสียงผ่านลาํโพง 
เพราะช่วยใหผู้เ้รียนไดฟั้งเสียงทีชดัขึน เนืองจากปราศจากเสียงรบกวนจากเพือนซึงช่วยลดอุปสรรค
ในการฟังเสียงของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมาก 
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 .  ผูว้ิจยันาํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารไปใช้เพียงครังละ  ชัวโมง 
พบวา่ การดาํเนินกิจกรรมตอ้งกระทาํดว้ยความรวบรัดอยา่งมาก  ดงันนัการนาํแบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้จิยัสร้างขึนนีไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยให้กบัผูเ้รียน
ชาวต่างชาติควรเพิมระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนแต่ละครังให้มากกว่า  ชวัโมง เพือให้
ผูส้อนไม่ตอ้งเร่งกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากเกินไป จนละเลยผูเ้รียนบางคนทีไม่สามารถเกิด
ทกัษะการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาสันๆ ได ้ อีกทงัการเพิมเวลาในการจดัการเรียนการสอนดงักล่าว
ยงัช่วยลดความตึงเครียดของผูเ้รียนใหรู้้สึกผอ่นคลายขณะจดัการเรียนการสอนอีกดว้ย 

 .  ผูว้ิจยันาํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้ิจยัสร้างขึนไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอย่างแลว้พบวา่ ผูเ้รียนมีความสนใจ และตงัใจทาํแบบฝึกมากในประเด็นเนือหาทีเกียวขอ้งกบั
การดาํเนินชีวิตประจาํวนั ดงันนัการนาํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้ิจยัสร้าง
ขึนนีไปใช้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับผู ้เ รียนชาวต่างชาติควรสร้างแบบฝึกทีมี
ความสัมพนัธ์กบัการดาํเนินชีวิตเพิมขึนจากเดิมอีก เพือเพิมความสนใจ และดึงดูดใจในการทาํ   
แบบฝึกมากยงิขึน 

 .  ผูว้ิจยัทาํการทดลองเครืองมือวิจยักบักลุ่มตวัอย่างซึงเป็นนกัศึกษาชาวเกาหลีทีไม่เคย
รู้จกั หรือพบปะพดูคุยกนัมาก่อน อีกทงัยงัมีความแตกต่างดา้นวฒันธรรมดว้ย จึงส่งผลให้ผูว้ิจยัและ
กลุ่มตวัอยา่งเกิดระยะห่างระหวา่งความสัมพนัธ์อยา่งมากซึงหากไม่แกไ้ข ระยะห่างความสัมพนัธ์นี
จะเป็นปัญหาต่อการทดลองในแง่ตวัแปรสอดซ้อนอยา่งมาก ผูว้ิจยัไดป้รึกษาอาจารยที์ปรึกษาซึงมี
ความเชียวชาญการสอนภาษาไทยให้กบันกัศึกษาชาวเกาหลี ไดข้อ้สรุปว่า เมือมีโอกาสพบปะกบั
นกัศึกษาชาวเกาหลีเป็นครังแรกให้พยายามสร้างมิตรภาพทีดีระหวา่งกนั ทงัทางร่างกายและจิตใจ 
ดงันนัหากนาํแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารทีผูว้ิจยัสร้างขึนนีไปใชจ้ดัการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้กบัผูเ้รียนชาวต่างชาติ ควรสร้างมิตรภาพอนัดีทงัทางร่างกายและจิตใจแก่ผูเ้รียน
เพือทาํลายระยะห่างระหวา่งความสัมพนัธ์ลง โดยมิตรภาพทางร่างกายอาจเป็นขนมชนิดต่างๆทีหา
ซือไดต้ามร้านของฝากทวัไป เพือแสดงความเป็นมิตรและความมีนาํใจ  ส่วนมิตรภาพทางจิตใจคือ
การไม่ดูถูกชนชาติหรือวฒันธรรมของผูเ้รียน และอาจแสดงความสนใจในภาษาและวฒันธรรมของ
ผูเ้รียนบา้ง เช่น การใชค้าํศพัท ์หรือการแสดงมารยาทตามแบบอยา่งวฒันธรรมของผูเ้รียน เป็นตน้ 
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  . ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยครังต่อไป 

.  จากผลการวจิยัพบวา่แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ิธีธรรมชาติ
ตามแนวคิดของวิลเลียม ลิตเติลวูด ใช้ได้ผลดีกบักลุ่มตวัอย่างทีเคยเรียนภาษาไทย ดงันันควรมี   
การทาํวิจัยเพือพฒันาแบบฝึกทักษะการฟังโดยใช้วิธีธรรมชาติกับกลุ่มตัวอย่างทีไม่เคยเรียน
ภาษาไทย เพือพิสูจน์ขอ้จาํกดัในการสร้างแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารต่อไป  

.  จากผลการวจิยัพบวา่แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ิธีธรรมชาติ
ตามแนวคิดของวิลเลียม ลิตเติลวูด ใช้ไดผ้ลดีกบักลุ่มตวัอย่างในชนัเรียน ดงันนัควรมีการทาํวิจยั
เพือพฒันาแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติตามแนวคิดของ          
วิลเลียม ลิตเติลวูด ในลกัษณะออนไลน์ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพือพิสูจน์ขอ้จาํกดัในการสร้าง
แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารต่อไป 

.  จากผลการวจิยัพบวา่แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารโดยใชว้ิธีธรรมชาติ
ตามแนวคิดของวิล เ ลียม  ลิต เ ติลวูดใช้ได้ดีกับก ลุ่มตัวอย่าง ที เ รียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ดงันนัควรมีการนาํแนวคิดของวิลเลียม ลิตเติลวูดไปทดลองใช้กบักลุ่มนกัเรียน
ไทยทีเรียนภาษาต่างประเทศอืนๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรังเศส ภาษาญีปุ่น และ     
ภาษารัสเซีย ฯลฯ เป็นต้น เนืองจากกระบวนการมีความเป็นสากลทีสามารถนําไปประยุกต์ใช ้      
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจริง 
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 แบบสอบถามผู้เชียวชาญเกียวกบัคุณภาพความเทยีงตรงตามเนือหา 
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แบบสอบถามผู้เชียวชาญ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชียวชาญเกียวกบัคุณภาพความเทยีงตรงตามเนือหาของแผนการ
จัดการเรียนรู้ในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพอืการสือสารโดยวธีิธรรมชาติสําหรับ

นักศึกษาชาวเกาหลี 

คําชีแจง:  กรุณาทาํเครืองหมาย   ในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด และ
เขียนขอ้เสนอแนะลงในช่องวา่งทีกาํหนดให ้

 ให ้ +   เ มือแน่ใจว่าแผนการจัดการเ รียน รู้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 ให ้  เมือไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

 ให ้ -  เมือแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแผนการจดัการเรียนรู้ 
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รายการ เกณฑค์ะแนน ขอ้เสนอแนะ 
+   -  

. แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 1 เรือง Matching 1มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ “เพือศึกษาบริบทในการ
ฟังภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความเขา้ใจในระดบัที
สามารสือสารได”้ 

    

2. แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 2 เรือง Matching 2 มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ “เพือศึกษาบริบทในการ
ฟังภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความเขา้ใจในระดบัที
สามารถสือสารได”้ 

    

3. แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 3 เรือง At the Hospital มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ “เพือศึกษาการฟัง
ภาษาไทยจากการสนทนาระหวา่งแพทย ์หรือพยาบาลกบัผูเ้ขา้
รับการรักษาทงัในดา้นความหมายและการนาํไปใชจ้นสามารถ
นาํไปใชใ้นการสือสารได”้  

    

4. แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 4 เรือง At the Police Station มี
ความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ “เพือศึกษาการฟัง
ภาษาไทยจากการสนทนาระหวา่งเจา้หนา้ทีตาํรวจกบัผูแ้จง้
ความกรณีของหายทงัในดา้นความหมายและการนาํไปใชจ้น
สามารถนาํไปใชใ้นการสือสารได”้ 

    

5. แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 5 เรือง Day and Time มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ “เพือศึกษาการฟัง
ภาษาไทยจากการสนทนาเรืองวนัและเวลา จนเกิดความเขา้ใจ 
และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการสือสารได”้ 

    

6. แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 6 เรือง Family มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ “เพือศึกษาระบบความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัวจากการฟังการสนทนาระหวา่งบุคคลภายใน
ครอบครัวซึงจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจเรืองระบบการใหค้วาม
เคารพในสังคมไทยซึงเป็นประโยชน์ต่อการแสดงออกทางการ
สือสารทีถูกตอ้งเหมาะสม” 
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7. แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 7 เรือง At the Market มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ “เพือศึกษาการฟัง
ภาษาไทยจากการสนทนาระหวา่งผูซื้อ และผูข้ายในการซือ-
ขายสินคา้ ทงัในดา้นความหมายและการนาํไปใชเ้พือสามารถ
นาํไปใชใ้นการสือสารได”้ 

    

8. แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที 8 เรือง On the Road มีความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ “เพือศึกษาการฟัง
ภาษาไทยจากการสนทนาของนกัท่องเทียวระหวา่งการเดินทาง
ไปยงัสถานทีต่างๆ ในดา้นความหมายและการนาํไปใชจ้น
สามารถนาํไปใชใ้นการสือสารได”้ 

    

รวม     
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ภาคผนวก  ง  

 แบบสอบถามผู้เชียวชาญเกียวกบัคุณภาพความสอดคล้องของ 

แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพอืการสือสาร 
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แบบสอบถามผู้เชียวชาญ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชียวชาญเกียวกบัคุณภาพความสอดคล้องของแบบฝึกทกัษะการ
ฟังภาษาไทยเพอืการสือสารโดยวธีิธรรมชาติสําหรับนักศึกษาชาวเกาหล ี

คําชีแจง:  กรุณาทาํเครืองหมาย   ในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด และ
เขียนขอ้เสนอแนะลงในช่องวา่งทีกาํหนดให ้

 ให ้ +   เมือแน่ใจว่าแบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารมี
ความสอดคลอ้งเหมาะสม 

 ให ้  เมือไม่แน่ใจว่าแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารมี               
ความสอดคลอ้งเหมาะสม 

 ให ้ -  เมือแน่ใจว่าแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารไม่มี               
ความสอดคลอ้งเหมาะสม 
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รายการ เกณฑค์ะแนน ขอ้เสนอแนะ 
+   -  

1. ดา้นคาํชีแจงการใชแ้บบฝึกทกัษะการ
ฟังภาษาไทยเพือการสือสาร 

.  สือความหมายชดัเจนเขา้ใจง่าย 

    

.  บอกรายละเอียดของเนือหาได้
ครอบคลุม 

    

2. ดา้นเนือหา 
.  เรียงลาํดบัเนือหาจากง่ายไปยาก 

    

.  มีความยากความง่ายพอเหมาะ     

.  แบบฝึกชุดที  มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ชุดที  

    

.  แบบฝึกชุดที  มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ชุดที  

    

.  แบบฝึกชุดที  มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ชุดที  

    

. แบบฝึกชุดที  มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ชุดที  

    

.  แบบฝึกชุดที  มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ชุดที  
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.  แบบฝึกชุดที  มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ชุดที  

    

.  แบบฝึกชุดที  มีความสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ชุดที  

    

.  แบบฝึกชุดที  มีความสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแผนการ
จดัการเรียนรู้ชุดที  

    

.  แบบฝึกชุดที  และ  สอดคลอ้งกบั
กระบวนการขนั Performing Physical 

Tasks ของ William Littlewood  

    

.  แบบฝึกชุดที , ,  และ  
สอดคลอ้งกบักระบวนการขนั 
Transferring Informationของ William 

Littlewood 

    

.  แบบฝึกชุดที  และ  สอดคลอ้งกบั
กระบวนการขนั Reformulating and 

Evaluating  Information ของ William 

Littlewood  

    

.  ส่งเสริมทกัษะการฟังภาษาไทยเพือ
การสือสาร 

    

3. ดา้นลกัษณะแบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพือการสือสาร 

.  แบบฝึกมีจาํนวนพอเหมาะ 

    

.  แบบฝึกมีกระบวนการพฒันาทกัษะ
การฟังทีต่อเนืองกนั 

    

.  ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัเนือหา 

    

.  เสียงทีใชมี้ความสมจริง และเป็น     

 

.......................................................... 
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 แบบสอบถามผู้เชียวชาญเกียวกบัคุณภาพความตรงตามเนือหาของ 
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แบบสอบถามผู้เชียวชาญ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชียวชาญเกียวกบัคุณภาพความตรงตามเนือหาของแบบทดสอบ
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพอืการสือสารในการพฒันาแบบฝึกทกัษะการ

ฟังภาษาไทยเพอืการสือสารโดยวธีิธรรมชาติสําหรับนักศึกษาชาวเกาหลี 

คําชีแจง:  กรุณาทาํเครืองหมาย   ในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด และ
เขียนขอ้เสนอแนะลงในช่องวา่งทีกาํหนดให ้

 ให ้ +   เมือแน่ใจวา่แบบทดสอบก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการ
ฟังภาษาไทยเพือการสือสารมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 ให ้  เมือไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ
การฟังภาษาไทยเพือการสือสารมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 ให ้ -  เมือแน่ใจวา่แบบทดสอบก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการ
ฟังภาษาไทยเพือการสือสารไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
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จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม แบบทดสอบ เกณฑ์คะแนน ข้อเสนอแนะ 
+   -  

. สามารถตอบคาํถามจากภาพและเสียงบริบท
จากสถานการณ์ทีกาํหนดใหไ้ด ้

ก่อนเรียน (ขอ้ , ขอ้
, ขอ้ ) 
หลงัเรียน (ขอ้ , 
ขอ้ , ขอ้ ) 

    

. สามารถตอบคาํถามจากภาพเหตุการณ์และ
เสียงบทสนทนาทีกาํหนดใหไ้ด ้

ก่อนเรียน (ขอ้ , 
ขอ้ , ขอ้ ) 
หลงัเรียน (ขอ้ , 
ขอ้ , ขอ้ ) 

    

. สามารถตอบคาํถามจากเสียงบทสนทนาจาก
สถานการณ์ทีโรงพยาบาลได ้

ก่อนเรียน (ขอ้ , ขอ้ 
, ขอ้ , ขอ้ ) 
หลงัเรียน (ขอ้ , 
ขอ้ , ขอ้ , ขอ้ 

) 

    

. สามารถตอบคาํถามจากเสียงบทสนทนาจาก
สถานการณ์ทีสถานีตาํรวจได ้

ก่อนเรียน (ขอ้ , 
ขอ้ , ขอ้ , ขอ้ 

) 
หลงัเรียน (ขอ้ , 
ขอ้ , ขอ้ , ขอ้ 

) 

    

. สามารถตอบคาํถามจากเสียงบทสนทนาจาก
สถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบัเรืองวนัและเวลาได ้

ก่อนเรียน (ขอ้ , 
ขอ้ , ขอ้ , ขอ้ 

) 
หลงัเรียน (ขอ้ , ขอ้ 

, ขอ้ , ขอ้ ) 

    

. สามารถตอบคาํถามจากเสียงบทสนทนาจาก
สถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบัครอบครัว หรือเครือ
ญาติได ้

ก่อนเรียน (ขอ้ , 
ขอ้ , ขอ้ , ขอ้

) 
หลงัเรียน (ขอ้ , ขอ้

, ขอ้ , ขอ้ ) 

    

. สามารถตอบคาํถามจากเสียงบทสนทนาจาก 

 

 

ก่อนเรียน (ขอ้ ,  
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สถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการซือขายได ้ ขอ้ , ขอ้ , ขอ้ 
) 

หลงัเรียน (ขอ้ , ขอ้ 
, ขอ้ , ขอ้ ) 

. สามารถตอบคาํถามจากเสียงบทสนทนาจาก
สถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการเดินทางได ้

ก่อนเรียน (ขอ้ , 
ขอ้ , ขอ้ , ขอ้ 

) 
หลงัเรียน (ขอ้ , 
ขอ้ , ขอ้ , ขอ้ 

) 

    

 

 

  

.................................................................. 
(                                                 ) 

ผูต้รวจ 
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ภาคผนวก  ฉ   

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ชุดท ี  

เรือง การซือขายของทตีลาด 

แผนการจัดการเรียนรู้ประจําวนั      ท ี        เดือน    พ.ศ.         เวลา      
สถานที  

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เพือศึกษาการฟังภาษาไทยจากการสนทนาระหวา่งผูซื้อ และผูข้ายในการ
ซือ-ขายสินคา้ ทงัในดา้นความหมายและการนาํไปใชเ้พือสามารถนาํไปใช้
ในการสือสารได ้

สาระสําคัญ  : การศึกษาประโยคสันสําหรับการซือ – ขายสินคา้จะทาํให้สามารถซือ – 
ขายสินค้าได้สะดวก เพราะสามารถสือสารถึงความต้องการได้ซึงเป็น
ประโยชน์อยา่งมากต่อการซือ – ขายสินคา้ 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง : . ผูเ้รียนสามารถอ่านออกเสียงประโยคสันในการซือขายสินคา้ไดอ้ยา่ง
นอ้ย  ประโยค จาก  ประโยค 

    . ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายของประโยคสันในการซือขายสินคา้ได้
อยา่งนอ้ย  ประโยค จาก  ประโยค  

กจิกรรมการจัดการเรียนรู้: 

 ขันนําเข้าสู่บทเรียน 

. ผูส้อนกล่าวถึงสินคา้ส่งออกทีสาํคญัของประเทศไทย ทงัในแง่ความงามและเอกลกัษณ์ของสินคา้ 
รวมทงัแหล่งซือ – ขายสินคา้ทีสาํคญัในประเทศไทยโดยนาํเสนอภาพประกอบการบรรยาย 

. ผูส้อนถามความคิดเห็นของผูเ้รียนวา่มีสินคา้ชินใดหรือไม่ทีผูเ้รียนอยากซือมาเป็นของตนเองมาก
ทีสุด เพราะอะไร  
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ขันกจิกรรมการเรียนรู้ 

. ผูส้อนนาํเสนอประโยคสันโดยจาํแนกกลุ่มประโยคของผูซื้อ และผูข้าย พร้อมทงัอธิบายหน้าที
การนาํประโยคสนทนาเหล่านนัไปใชใ้นการซือ – ขายสินคา้  

. ผูส้อนแจกแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารชุดที  เรือง At the Market ซึงภายใน
แบบฝึกประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการฟังในกระบวนการขนั Performing Physical 

Tasks ทีกาํหนดให้ผูเ้รียนฟังคลิปเสียงแลว้จบัคู่กบัภาพทีกาํหนดให้ กระบวนการขนั Transferring 

Information ทีกําหนดให้ผู ้เรียนฟังคลิปเสียงแล้วเติมข้อมูลลงในตารางทีกําหนดให้ และ
กระบวนการในขนั Reformulating and Evaluating Information ทีกาํหนดให้ผูเ้รียนฟังคลิปเสียง
แล้วตอบคาํถามทีกาํหนดให้ ซึงกระบวนการทงัสามขนัเป็นการจดักิจกรรมตามแนวคิดของ 
William Littlewood และกาํหนดโดยใหผู้เ้รียนทาํเป็นรายบุคคล โดยใชเ้วลา  นาที 

 ขนัประเมินผล 

. ผูส้อนสรุปความคิดรวบยอดเรืองการประโยคสันสาํหรับการซือ – ขายสินคา้ใหผู้เ้รียนฟัง 

. ผูส้อนแจกแบบทดสอบชุดที  เรือง At the Market ให้ผูเ้รียนทาํเป็นรายบุคคล โดยใช้เวลา        
 นาที 

. ผูส้อนเก็บแบบทดสอบชุดที  เรือง At the Market เมือหมดเวลาในการทาํแบบทดสอบ 

สือ   :  1. PowerPoint แผนการจดัการเรียนรู้ชุดที  เรือง At the Market  

2. แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารชุดที  เรือง At the 

Market 

    3. แบบทดสอบชุดที  เรือง At the Market 

เอกสารประกอบการสอน: . แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสารชุดที  เรือง At the 

Market 

     . ใบความรู้เรือง At the Market  
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  . แบบทดสอบชุดที  เรือง At the Market  

การวดัและประเมินผล : . วดัผลโดยการให้ทาํแบบทดสอบชุดที  เรือง At the market ซึงเป็น
ขอ้สอบชนิดเลือกตอบ  ตวัเลือก 

. ประเมินผลโดยการตรวจแบบทดสอบชุดที  เรือง At the market ซึง
กาํหนดให้ทาํคะแนนไดอ้ยา่งนอ้ย  คะแนน จาก  คะแนน จึงผา่นการ
ประเมิน 

เครืองมือทใีช้ในการวดัผล: แบบทดสอบชุดที  เรือง At the Market 

เนือหา   :  คาํศพัท์ และประโยคสันในการซือ – ขายสินคา้ทีน่าสนใจ ไดแ้ก่ คาํ
ดงัต่อไปนี 

ผู้ซือ ผู้ขาย 
. มี (ชือสินคา้) ไหมคะ/ครับ . มีคะ/ครับ   , ไม่มีคะ/ครับ 
. (ชือสินคา้) ราคาเท่าไรคะ/ครับ . (ราคาสินคา้) บาท คะ/ครับ 
. ลดไดไ้หมคะ/ครับ . ไดค้ะ/ครับ  , ไม่ไดค้ะ/ครับ 
. เอา (ชือสินคา้ ) ให ้(ลกัษณะนามเรียกชือ
สินคา้ + จาํนวนทีตอ้งการ) 

 

. (จ่ายเงินเสร็จแลว้) . เงินทอนคะ/ครับ 

. (เมือซือสินคา้เสร็จแลว้) . ขอบคุณคะ/ครับ โอกาสหนา้เชิญใหม่นะคะ/
ครับ 
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ใบความรู้ 

เรือง At the market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ่อค้า / แม่ค้า ลูกค้า 
คําตอบ 

            - มี / ไม่มี 

            - ราคา 

คําถาม 

            - สิงทีตอ้งการซือ 

            - ราคา 
คาํเชิญชวน  

คําตอบ 

            - ราคาทีต่อรอง 
คําถาม 

            - ต่อรองราคา 
 

พ่อค้า  /แม่ค้า 

ลูกค้า 
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Test  

Unit : การซือขายของทตีลาด  

จงวงกลมตัวอกัษรหน้าคําตอบทถูีกต้อง (Circle the letter A, B or C in front of the correct 

answer.) 

Listen and answer the questions 1-2. 

. ซือเนือหมูชนิดใด (What kind of the pork is bought?) 

A. เนือสันคอ   B. เนือสะโพก   C. เนือสันใน 

. จ่ายเงินซือเนือหมูเท่าไร (How much does the buyer pay for the pork?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 

Listen and answer the questions 3-5. 

. ไดส่้วนลดการซือเสือจากราคาเดิมเท่าไร (How much is the discount of the shirt?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 

. ผูซื้อใส่เสือขนาดใด (What is the buyer’s size of the shirt?) 

A.  M    B.  L     C. S 

. ควรมาซือเสืออีกในวนัใด (If you want to buy more the shirt, when should you buy it?) 

A. วนัพุธ   B. วนัองัคาร   C. วนัจนัทร์ 

Listen and answer the questions 6-8. 

. ลูกคา้ซืออะไร (What does the client buy?) 

A. ปลาสด   B. ปลาหมึก   C. ปลาหลด 
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. ลูกคา้ไม่ได้ซืออะไร (Which product does the client decide not to buy?) 

A. หนวดปลาหมึก  B. ปลาหมึกตวัเล็ก  C. ปลาหมึกตวัใหญ่ 

. ราคาทีไม่ได้ลดคือขอ้ใด (How much does the goods cost before getting the discount?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 

Listen and answer the questions 9-10. 

. ลูกคา้ตอ้งการซือหมวกราคาใด (What is the cost that the client bargains for the hat?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 

. ผูข้ายขายหมวกราคาใด (How much does the buyer pay for the hat?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 
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เฉลยแบบทดสอบชุดท ี7  

เรือง At the Market 

.  B. เนือสะโพก 

. C.  บาท 

. B.  บาท 

. A. size M 

. A. วนัพุธ 

. B. ปลาหมึก 

. C. ปลาหมึกตวัใหญ่ 

. C.  บาท 

. A.  บาท 

. B.  บาท 
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บทสนทนาแบบทดสอบชุดท7ี เรือง การซือขายของทีตลาด 

ชุดเสียงข้อ -   

ลูกคา้: เนือหมูขายยงัไงครับ 

แม่คา้: ถา้เนือสันคอนีโลละ  บาทจา้ เนือสะโพกกบัเนือสันในนีโลละ  เอาแบบไหนดีจะ๊ 

ลูกคา้: เอาเนือสะโพกนะครับ เอาครึงกิโลครับ เอาตรงทีไม่ค่อยติดมนันะครับ 

แม่คา้: ตรงนีนะ เอาอยา่งอืนเพิมมยัจะ๊ 

ลูกคา้: ไม่ครับ แค่นีครับ 

แม่คา้: จา้ 60 บาท จา้ 

ลูกคา้: นีครับ  บาท 

แม่คา้: จา้ ขอบคุณจา้ 

ชุดเสียงข้อ -  

แม่คา้: ดูเสือไปใส่สักตวัไหมจะ๊ วนันีพีเซลทงัร้านเลยนะ 

ลูกคา้: ตวันีเท่าไหร่ครับ 

แม่คา้: ตวันนัเหรอจะ๊  บาทจา้ นีพีลดมาจาก  เลยนะ เป็นคอตตอ้ลแทน้ะจะ๊ ผา้นุ่ม ไม่ตอ้ง
กลวัหดเลย ไม่ตอ้งกลวัรัดมากดว้ยจา้ เพราะวา่ผา้มนัเขา้รูปพอดีแลว้ก็ทิงตวั สวยนะเนียตวัเนีย แลว้
พีลดวนัสุดทา้ยแลว้ดว้ยวนัเนีย 

ลูกคา้: มีSizeใหญ่กวา่นีไหมครับตวันี 

แม่คา้: แลว้นนั Size อะไรน่ะ เอสปะ 

ลูกคา้: อ๋อ เอสครับเอส 
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แม่คา้: เอสนะ เดียวพีหาเอม็ใหน้ะ นีจา้ 

ลูกคา้: ลดใหอี้กหน่อยไดไ้หมครับพี 

แม่คา้: พีลดเยอะแลว้นะ นีก็ลดไป เปอร์เซ็นตแ์ลว้ละ ถา้ใหพ้ีลดอีก ขายไม่ไดจ้ริงๆ  แหละ
เนอ้ 

ลูกคา้: ครับ โอเคครับ   

แม่คา้: จา้ ขอบคุณมากจา้ ยงัไงแวะมาดูอีกนะ เนียพีลงเสือใหม่ทุกวนัพุธแหละ ยงัไงลองเขา้มาดูนะ
จะ๊ 

ลูกคา้: ครับผม 

ชุดเสียงข้อ -  

ลูกคา้: ปลาหมึกนีโลเท่าไหร่ครับพี 

แม่คา้: ถา้ตวัใหญ่เนียพีคิด  บาทจา้ ส่วนตวัเล็กนีคิดไปโลละ  บาทละกนั 

ลูกคา้: ขนาดก็ไม่ค่อยต่างกนัมากเลยนะครับ 

แม่คา้: คือถา้โลละ  บาทเนียตวัมนัจะใหญ่กวา่กนัแลว้เนือก็แน่นกวา่กนั ส่วนไอต้วัโลละ เนีย
ตวัมนัก็จะเล็กกวา่กนัหน่อยนึงแลว้เนือมนัก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ แต่ถา้นอ้งอยากไดแ้บบไม่ถึง
ร้อยนะ พีมีเหมือนกนั กินเป็นหนวดไปมะ กินเป็นหนวดปลาหมึกน่ะ พีคิดโลละ  บาทเอง เอา
แบบไหนดีจะ๊ 

ลูกคา้: งนัเอาตวัใหญ่โลนึงนะครับพี แลว้ก็เอาหนวดหนึงโลดว้ยครับ เท่าไหร่ครับ 

แม่คา้: คิดไป  บาทละกนัจา้ ลดให ้  บาทนะ 

ลูกคา้: ครับขอบคุณมากครับเดียวมาอุดหนุนบ่อยๆ 

แม่คา้: จา้ 
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ชุดเสียงข้อ -  

ลูกคา้: หมวกปีกกวา้งใบนีราคาเท่าไหร่ครับ 

แม่คา้: บาทจา้ 

ลูกคา้: ลดไดไ้หมครับ 

แม่คา้: ได ้300 จา้ 

ลูกคา้: 280 ไดไ้หมครับ 

แม่คา้: ไดแ้ค่  บาทนะคะ แต่ถา้อยากไดร้าคานีนะลองดูใบนีไหมคะคิดให ้  บาทเลยค่ะ 

ลูกคา้: ชอบใบนีนะครับ  ไม่ไดจ้ริงๆ หรอครับ 

แม่คา้: ไม่ไดจ้ริงๆ ค่ะ ไดแ้ค่  จริงๆ เอาไหมคะ  ไม่แพงนะ  น่ะ 

ลูกคา้: งนัเอาอนัเนียครับ 

แม่คา้: คา้ ขอบคุณมากนะคะ โอกาสหนา้เชิญใหม่ค่ะ 

ลูกคา้: ครับผม 
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ภาคผนวก  ช   

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพอืการสือสาร 
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แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพอืการสือสาร  

ชุดท ี  

การซือขายของทีตลาด (At the Market) 

. คําสัง: ฟัง และเติมคําตอบลงในช่องว่างทกีาํหนดให้  

Listen to the conversation and write the answer on the blank. 

ตวัอยา่ง: เสียง // เด็กผูห้ญิงพาคุณยายลงจากรถเมล ์// 

 

 

       

 

  

ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

. .............. ก ..................... 

. ....................................... 

. ....................................... 

. ....................................... 

. ....................................... 
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. คําสัง: จงทาํเครืองหมาย  ลงในช่องว่างเพอืระบุว่า “จอย”, “ตมั” และ “พลอย” ซืออะไรที
ตลาดจากบทสนทนาทฟัีงให้ถูกต้อง 

Listen and put a mark (  ) in the blank to indicate what “จอย”, “ตมั” and “พลอย” buy at 

the market.    

ตัวอย่าง: เสียง //แม่คา้: ซืออะไรจะ๊ จอย 

  จอย: ซือกรรไกรหนึงอนัค่ะ 

----------------------- 

ตมั: มีกาแฟไหมครับ ผมขอซือสักหนึงกระป๋อง 

แม่คา้: มีจา้ อยูใ่นตูเ้ยน็ชนัทีสองนะ หยบิไดเ้ลย // 

----------------------- 

แม่คา้: เอาอะไรเพิมอีกไหมจ๊ะพลอย 

พลอย: ค่ะ เอาถุงเท้าเพิมอีกหนึงคู่ค่ะ // 

Menu จอย ตมั พลอย 

กาแฟ    

กรรไกร    

ถุงเทา้    
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Menu จอย ตมั พลอย 

วุน้เส้น    

ยาสระผม    

กาวแท่ง    

กาแฟ    

เชือก    

หว ี    

กรรไกร    

ถ่าน เอ    

ไหมพรม    

ถุงเทา้    

ปากกา    

ยาสีฟัน    

ถุงน่อง    

กระดาษแขง็สี    

แปรงสีฟัน    

  

   ส
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. คําสัง: ฟังและตอบคําถามต่อไปนี 

Listen and answer the question below. 

 .  เขียนเรียงลาํดับเหตุการณ์จากเรืองทฟัีงเป็นภาษาไทย  

From the conversation, what happens?  Make a list of situations in Thai. 

. ทิวปลุกนดัตืนนอนตอน  โมงเชา้ 

.  ____________________________________________________________________________________________________ 

. _____________________________________________________________________________________________________ 

.______________________________________________________________________________________________________ 

. ______________________________________________________________________________________________________ 

.  _____________________________________________________________________________________________________ 

.  _____________________________________________________________________________________________________ 

 .  ถ้าเป็น “นัด” จะซือ หรือทาํอะไรให้เป็นของขวัญวนัเกดิเพอืน เพราะอะไร  

If you were “นัด” in this situation, what would you buy  or  do for best  friend’s birthday?  

Why?    in Thai.    

_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

   ส
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เฉลยแบบฝึก 

. คําสัง: จงตอบคําถามต่อไปนี 

2. จ . ข . ง . ค 

เกณฑก์ารประเมิน 

 . เลือกคาํตอบทีกาํหนดใหถู้กตอ้งมากกวา่ หรือเท่ากบั ขอ้ หมายถึง ผา่นเกณฑ ์           
การประเมิน 

 . เลือกคาํตอบทีกาํหนดใหถู้กตอ้งนอ้ยกวา่  ขอ้ หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

. คําสัง: จงทาํเครืองหมาย  ลงในช่องว่างเพอืระบุว่า “จอย”, “ตมั” และ “พลอย” ซืออะไรที
ตลาดจากบทสนทนาทฟัีงให้ถูกต้อง 

Menu จอย ตมั พลอย 

วุน้เส้น    

ยาสระผม    

กาวแท่ง    

กาแฟ    

เชือก    

หว ี    

กรรไกร    

ถ่าน เอ    

ไหมพรม    

ถุงเทา้     

ปากกา    

ยาสีฟัน    

ถุงน่อง    

กระดาษแขง็สี    

แปรงสีฟัน    

   ส
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เกณฑก์ารประเมิน 

 . เลือกคาํตอบถูกมากกวา่ หรือเท่ากบั  ขอ้  หมายถึง ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 . เลือกคาํตอบถูกนอ้ยกวา่  ขอ้    หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

. เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนตอบ 

.  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเรือง การถ่ายทอดเรืองราวทีไดฟั้งดว้ยภาษาไทย 

ตารางประเมินผลการถ่ายทอดเรืองราวทีไดฟั้ง 

รายการประเมนิ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

    

 การเรียงลาํดบัเนือเรือง     

 

เกณฑก์ารประเมินเรืองการถ่ายทอดเรืองราวทีไดฟั้ง 

รายการประเมนิ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

    

การเรียงลาํดบัเนือ
เรือง 

ลาํดบัเหตุการณ์
ถูกทงัหมด 

ลาํดบัเหตุการณ์
ผดิ  เหตุการณ์ 

ลาํดบัเหตุการณ์
ผดิตงัแต่  
เหตุการณ์ขึนไป 

ลาํดบัเหตุการณ์
ผดิทงัหมด 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 . ไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั  หมายถึง ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 . ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่      หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  

 

.  เกณฑ์การให้คะแนนเรือง ถ้าเป็น “นัด” จะซือ หรือทาํอะไรให้เป็นของขวญัวนัเกิด
เพือน เพราะอะไร 

   ส
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ตารางประเมินผลการแสดงความคิดเห็นเมือเป็นตวัละครในบทสนทนาทีฟัง 

รายการประเมนิ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

    

 การระบุชือสิงของหรือพฤติกรรมของตนเองเมือ
เป็นตวัละคร 

    

. การระบุเหตุผลของการแสดงพฤติกรรม     

เกณฑ์การประเมินเรืองหากท่านเป็นตวัละครในบทสนทนาจะปฏิบติัเหมือนหรือต่างจาก
ตวัละครหรือไม่ อยา่งไร 

รายการประเมนิ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

    

. การระบุชือ
สิงของหรือ
พฤติกรรมของ
ตนเองเมือเป็นตวั
ละคร 

ระบุชือสิงของ หรือ
พฤติกรรมของ
ตนเองเมือเป็นตวั
ละครไดม้ากกวา่  
พฤติกรรม 

ระบุชือสิงของ หรือ
พฤติกรรมของ
ตนเองเมือเป็นตวั
ละครไดเ้ท่ากบั  
พฤติกรรม 

ระบุชือสิงของ หรือ
พฤติกรรมของ
ตนเองเมือเป็นตวั
ละครได ้  
พฤติกรรม 

ไม่สามารถระบุ
ชือสิงของ หรือ
พฤติกรรมของ
ตนเองเมือเป็นตวั
ละครได ้

. การระบุเหตุผล
ของการแสดง
พฤติกรรม 

    

ระบุเหตุผลของการ
แสดงพฤติกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมมากกวา่  
ขอ้ 

ระบุเหตุผลของการ
แสดงพฤติกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมเท่ากบั   
ขอ้ 

ระบุเหตุผลของการ
แสดงพฤติกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม  ขอ้ 

ไม่สามารถระบุ
เหตผุลของการ
แสดงพฤติกรรม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 . ไดค้ะแนนมากกวา่หรือเท่ากบั  หมายถึง ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 . ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่      หมายถึง ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน  
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บทสนทนา แบบฝึกชุดที  การซือขายของทีตลาด 

ชุดเสียงตอนท ี   

ชุดเสียงชุดที   

ลูกคา้: กระดูกหมูนีขายกิโลเท่าไหร่คะ 

แม่คา้: โลละ  บาทค่ะ เอากีโลดีคะ 

ลูกคา้: เอา 2 โลค่ะ เอาชินนีคะ แลว้ก็สับใหด้ว้ย 

แม่คา้:  บาทค่ะ ... ขอบคุณค่ะ 

ชุดเสียงชุดท ี  

ลูกคา้: ปลานิลนีขายยงัไงคะ 

พอ่คา้: โลละ  บาทครับ 

ลูกคา้: เอา  ตวันะคะ เอาตวันนัน่ะค่ะ แลว้ก็อืม..เอาตวัเนียน่ะค่ะ  แลว้ทาํใหด้ว้ยนะคะ 

พอ่คา้: ครับ 2 ตวันีนะครับ 

ลูกคา้: ค่ะ 

พอ่คา้: โลครึง ครับ ...  บาทครับ 

ลูกคา้: นีค่ะ 

พอ่คา้: ครับ … ทอนนีครับ  บาท ขอบคุณครับ 

ลูกคา้: ค่ะ 

ชุดเสียงชุดท ี  
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ลูกคา้: ผกันีขายกาํเท่าไหร่คะ 
แม่คา้: กาํละ  บาทคะ เอากีกาํดีคะ 

ลูกคา้: เอาคะนา้ 1 กาํค่ะ แลว้ก็กวางตุง้  กาํ 

แม่คา้:   บาทคค่ะ ... ขอบคุณนะคะ 

ชุดเสียงชุดที  

ลูกคา้: ส้มขายยงัไงครับ 

แม่คา้: โลละ  บาทจา้ อนันีเป็นสายนาํผงึแทน้ะ อยา่งดี แวกซ์ดว้ย  บาท  แลว้ก็มีโชกุน โลละ 
 บาทจา้ แต่วา่ไม่ไดแ้วก๊ซ์นะ เอาแบบไหนดีจะ๊ 

ลูกคา้: อืม… งนัเอาแบบเป็น...เอาเป็นส้มสายนาํผงึละกนัครับ เอาโลครึงครับ 

แม่คา้: เอาโลครึงนะ .... เดียวพีคิดใหร้้อยนึงละกนั ลดให ้  บาทจา้  

ลูกคา้: ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

ชุดเสียงตอนท ี  เรือง ซือของกนัดีกว่า 

******เสียงประตูเลือนเปิด********เสียงประตูเลือนปิด********* 

แม่คา้: ซืออะไรจะ๊ จอย 

จอย: หลายอยา่งมากค่ะ ขอเดินดูของก่อนนะคะ 

แม่คา้: จา้ เอาเลย เลือกเดินดูตามสบายเลย ถา้หาไม่เจอก็ถามไดน้ะ 

จอย: ป้าคะกระดาษแขง็สีฟ้าขนาดเอ  อยูต่รงไหนคะ 

แม่คา้: เดินตรงไป อยูที่ชนักระดาษทางขวาจา้  
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 จอย: กรรไกรอนันีราคาเท่าไหร่คะ 

แม่คา้:  บาท 

จอย: ไหมพรมแบบนีราคาเท่าไหร่คะ 

แม่คา้: กลุ่มละ  บาท 

จอย: ซือ  กลุ่ม ลดราคาใหห้น่อยไดไ้หมคะ 

แม่คา้: ถา้ซือ  กลุ่มนะ คิดไปกลุ่มละ  บาท ละกนั 

จอย: แลว้เชือกมว้นนีขายยงัไงคะ 

แม่คา้: จะเอายกมว้นเลย หรือจะแบ่งเอาเป็นวา ก็ได ้

จอย: มว้นละเท่าไหร่คะ 

แม่คา้: มว้นละ  บาท 

จอย:  กาวแท่งแบบนีราคาเท่าไหร่คะ 

แม่คา้:  บาทจา้ 

จอย: ถุงเทา้คู่เท่าไหร่คะ 

แม่คา้: ถุงเทา้มี  แบบนะ แบบสันป้าขายคู่ละ  บาท ส่วนแบบยาวป้าขายคู่ละ  บาท 

จอย: คิดเงินดว้ยค่ะ  

แม่คา้: ไดเ้ลยจา้ ไหนมีอะไรบา้ง เชือก  บาท กรรไกร  บาท กาวแท่ง  บาท ถุงเทา้  บาท 
ไหมพรม  บาท กระดาษ  บาท ทงัหมดก็  บาท จา้ 

จอย: ป้าคะเอาปากกาเพิมดา้มนึงดว้ยค่ะ ทงัหมดเท่าไหร่คะ 

แม่คา้: 291 บาทจา้     
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*******เสียงเปิดลินชกัเครืองคิดเงิน******* 

แม่คา้:  เงินทอน 19 บาท  ขอบใจจา้ 

******เสียงประตูเลือนเปิด********เสียงประตูเลือนปิด********* 

 

******เสียงประตูเลือนเปิด********เสียงประตูเลือนปิด********* 

แม่คา้: ซืออะไรจะ๊ ตมั 

ตมั: ผมอยากไดย้าสระผมครับ  อนันีราคาเท่าไหร่ครับ 

แม่คา้:  บาทจา้ 

ตมั: แปรงสีฟันกบัยาสีฟันคู่ละเท่าไหร่ครับ 

แม่คา้:  บาทจา้ 

ตมั: ป้าครับแลว้เอาวุน้เส้นกบัขา้วสารใหด้ว้ยนะครับ 

แม่คา้: วุน้เส้นเอาห่อเล็ก หรือวา่ห่อใหญ่ 

ตมั: ห่อเล็กครับ 

แม่คา้: เอาอยา่งอืนอีกไหม 

ตมั: ไม่แลว้ครับ เอ่อ ป้าครับขา้วสารตราฉตัรไม่มีเหรอครับ 

แม่คา้: หมดจา้ เหลือแต่ตราเสือทอง กินเหมือนกนัขา้วนุ่ม ขา้วสารคดัเกรดเดียวกนัแหละ 

ตมั: ไม่เอาครับป้า แม่ผมสังใหซื้อขา้วตราฉตัรน่ะครับ เอาเท่านีละกนั  คิดเงินเลยครับ 

แม่คา้: ได ้ ...  บาท 

*******เสียงเปิดลินชกัเครืองคิดเงิน******* 
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แม่คา้: ขอบใจจา้ 

******เสียงประตูเลือนเปิด********เสียงประตูเลือนปิด********* 

 

******เสียงประตูเลือนเปิด********เสียงประตูเลือนปิด********* 

แม่คา้: ซืออะไรจะ๊ พลอย 

พลอย: มีถุงน่องไหมคะ 

แม่คา้: มีจา้ เอาสีอะไรละ 

พลอย: เอาถุงน่องสีดาํ 1 อนั แลว้ก็ถ่าน 2เอ 3 กอ้นค่ะ 

แม่คา้: นีจา้ 

พลอย: มีหวไีหมคะ 

แม่คา้: มีจา้ อยูต่รงชนัยายอ้มผมนะไปเลือกเอาเลย 

พลอย: ป้าคะ แลว้มีกาแฟไหม อยูต่รงไหนคะ 

แม่คา้: มี อยูต่รงชนันาํตาลน่ะ เห็นไหม 

พลอย: อ๋อ ค่ะ เจอแลว้ค่ะ 

แม่คา้: เอาอยา่งอืนเพิมอีกไหม 

พลอย: ไม่แลว้ค่ะ คิดเงินเลยค่ะ 

แม่คา้: 243 บาทจา้     

*******เสียงเปิดลินชกัเครืองคิดเงิน******* 

แม่คา้: ขอบใจจา้ 
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******เสียงประตูเลือนเปิด********เสียงประตูเลือนปิด********* 

 

ชุดเสียงตอนท ี  เรือง ไปซือของขวัญ 

*********เสียงนาฬิกาปลุก************ 

ทิว: นดั นดั  ตืนไดแ้ลว้ 

นดั: หือ  กีโมงแลว้ล่ะ 

ทิว: หกโมงเชา้  

นดั: เชา้จงั จะใหน้ดัตืนไปไหนหรอ 

ทิว: อา้ว ไหนวนันีบอกวา่จะใหพ้าไปซือของขวญัใหเ้พือนทีทาํงานไม่ใช่หรอ  

นดั: อืม ใช่ เกือบลืมเลย แลว้นีเราจะไปกนัตอนไหนหรอทิว กีโมงดี นดัอยากไปซือของขวญัทีหา้ง
เซน 

ทิว: งนัก็ตอ้งออกจากบา้นประมาณ สิบโมง นดัจะทนัไหมล่ะ 

นดั: ทนัซิ ก็นดัมีทิวเป็นผูช่้วยซะอยา่งไม่ทนัไดไ้ง เนอ้ 

ทิว: หรอ  แลว้จะใหทิ้วทาํอะไรหรอ 

นดั: อยา่งแรกเลยนะทิวดูดฝุ่ นทาํความสะอาดบา้นก่อนเลย แลว้เดียวนดัจะไปทาํอาหารเชา้ เราจะ
ไดท้านขา้วแลว้ค่อยอาบนาํแต่งตวัออกไปกนั 

ทิว: จา้ 

********เสียงเครืองดูดฝุ่ นทาํงาน********** 

********เสียงเปิดประตู******** 
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ทิว: นดัอาหารเสร็จรึยงั 

นดั: ยงัจา้ แต่กาํลงัจะเสร็จแลว้ เอาออกจากไมโครเวฟก็กินไดเ้ลยจา้ 

*******เสียงทอดหมู ******* 

ทิว: แลว้นีทอดอะไรไวใ้นกระทะหรอ 

นดั: หมูหมกัแดดเดียวสูตรนุ่มนิมจา้  เสร็จแลว้จา้ ทิวมาทานขา้วกนัเถอะ 

ทิว: นดัอิมแลว้หรอ 

นดั: อืม นดัไปอาบนาํก่อนนะ 

ทิว: อืม  

****เสียงเลือนประตูเปิด***เสียงเลือนประตูปิด**** 

******เสียงอาบนาํ**** 

ทิว: นดัจะไปรึยงัจะสิบโมงแลว้นะ 

นดั: เสร็จแลว้ ไปกนัเลย 

******เสียงติดเครืองยนตร์ถ********* 

พอ่คา้: สนใจลายไหนครับ  หยบิออกมาดูไดเ้ลยนะครับ 

นดั: ค่ะ เนคไทเ้ส้นเท่าไหร่คะ 

พอ่คา้: 250 บาท ครับ 

นดั: แลว้เขม็ขดัละคะ ราคาเท่าไหร่ 

พอ่คา้: 300 บาทครับ 

นดั: ทีวางอยูต่รงนนัราคาเดียวกนัหมดเลยไหมคะ 
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พอ่คา้: ไม่ครับ เฉพาะแถวบน 300 บาท ส่วนแถวล่างนีขายเส้นละ 200 บาทครับ  เลือกดูก่อนนะ
ครับ ขา้งในร้านยงัมีอีกนะครับ ถา้สนใจลองเขา้ไปดูขา้งในก่อนไหมครับ 

นดั: ไม่เป็นไรค่ะ ยงัไม่ค่อยสนใจ ขอบคุณมากนะคะ 

พอ่คา้: ครับ ไม่เป็นไรครับ 

นดั: ทิววา่นดัซืออะไรดี เขม็ขดั เนคไท ้หรือวา่ นาฬิกา ใช่แลว้ นาฬิกา  

ทิว: ทิววา่ไดห้มดเลย เป็นของทีเขาตอ้งใชอ้ยูแ่ลว้ แลว้ก็ไม่ตอ้งวดัขนาดดว้ย  แต่ดูท่าทาง ตอนนีนดั
คงรู้แลว้แหละวา่จะซืออะไรดี 

นดั: อืม ใช่ นาฬิกาสวยมากเลย ดูดี และเก๋มากๆ 

พอ่คา้: สนใจเรือนไหนหยบิดูไดน้ะครับ ไม่ซือไม่วา่ แวะชมกนัก่อนครับ สนใจซือไวใ้ส่เองหรือวา่
ซือไวเ้ป็นของขวญัใหใ้ครครับคุณพี 

นดั: สนใจค่ะ อยากจะซือเป็นของขวญัใหเ้พือนค่ะ 

พอ่คา้: ผูช้ายหรือวา่ผูห้ญิงครับ 

นดั: ผูช้ายคะ 

พอ่คา้: งนัเชิญคุณพีเขา้ไปดูแบบนาฬิกาขา้งในเลยครับ เพราะทีวางตรงนีจะเป็นนาฬิกาของผูห้ญิง
ซะเป็นส่วนใหญ่ 

นดั: ค่ะ  

****เสียงประตูเลือนเปิด****เสียงประตูเลือนปิด**** 

พอ่คา้: มีหลายราคานะครับ แถบซา้ยนีก็จะเหมาะกบัคุณผูช้ายทีเป็นคนเนียบๆ  เรียบหรู ราคาก็อยูที่
ประมาณ 300 - 500 บาทครับ ไม่เกินนี ส่วนฝังนีเหมาะกบัคุณผูช้ายทีลุยๆ แบบสปอร์ตแมน ชอบ
เล่นกีฬา ชอบกิจกรรมลุยๆ เปือนๆ เนน้ความคงทนและการใชง้านทีหลากหลาย ราคาก็อยูที่
ประมาณ  –  บาทครับ  
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นดั: เรือนนีราคาเท่าไหร่คะ 

พอ่คา้: 450 บาทครับ 

นดั: ลดราคาลงใหห้น่อยไดไ้หม 

พอ่คา้: 430 บาทครับ 

นดั: 400 บาทไดไ้หมคะ 

พอ่คา้: ลดไดแ้ค่นนัจริงๆ ครับ 

นดั: แลว้เรือนนีละคะ ราคาเท่าไหร่ 

พอ่คา้: เท่ากนัครับ 0 บาทครับ 

นดั: แลว้ลดใหไ้ดเ้ท่าไหร่คะ 

พอ่คา้: เรือนนีลดไม่ไดเ้ลยครับ มาแพงจริงๆ 

นดั: งนัเอาเรือนนนัละกนั  บาทใช่ไหมคะ 

พอ่คา้: ครับ 

****เสียงเปิดลินชกัเก็บเงิน*****เสียงถุงพลาสติก***** 

พอ่คา้: ขอบคุณครับ 

****เสียงเลือนประตูเปิด***เสียงเลือนประตูปิด**** 

นดั: ทิวเสร็จแลว้ เรากลบับา้นกนัเถอะ 

ทิว: จา้ แลว้นนันดัจะไปไหน 

นดั: ก็ไปทีรถไง 

ทิว: นดัรถจอดอยูท่างนีนะ มาเร็ว 
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นดั: ทิวก่อนกลบับา้นเราไปกินขา้วกนัก่อนนะ 

ทิว: ได ้งนัไปทานทีร้านครกเงินนะ ทิวอยากทานส้มตาํ 

นดั: จา้  

*****เสียงติดเครืองยนต*์**** 
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ภาคผนวก  ซ  

 แบบทดสอบความสามารถในการฟัง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
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Test 

คําสัง: ฟัง และเติมคําตอบลงในช่องว่างทกีาํหนดให้  

Listen to the conversation and write the answer on the blank 

ตวัอยา่ง: เสียง // เอ: คุณแม่กาํลงัทาํกบัขา้วอะไรอยูค่ะ // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงวงกลมตัวอกัษรหน้าคําตอบทถูีกต้อง (Circle the letter A, B or C in front of the correct 

answer.) 

Listen and answer the questions 7-8. 

7. “สมปอง” มาหาหมอทาํไม (Why does “สมปอง” go to the doctor?) 

A. ปวดทอ้ง   B. ปวดหวั   C.ปวดฟัน   

 

ตวัอยา่ง    .....  ช  ....... 

. .............. ........................ 

. ....................................... 

. ....................................... 

. ....................................... 

. ....................................... 

. ....................................... 

ก 
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ค 

ง 

จ 

ฉ 
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8. สมปองตอ้งไปทีใด (Where  “สมปอง” have to go?) 

A.หอ้งทนัตกรรมเบอร์    B. หอ้งทนัตกรรมเบอร์    C. หอ้งทนั
ตกรรมเบอร์  

Listen and answer the questions 9 – 10. 

9. ผูป่้วยมีอาการอยา่งไร (What are the patient’s symptoms?) 

A. ปวดทอ้ง   B. ปวดหลงั   C. ปวดหวั   

10. หมอใชว้ธีิใดในการรักษา (How does the doctor treat the symptoms?) 

A. ดมยา   B. ฉีดยา    C. ฝังเขม็   

Listen and answer the questions 11 – 13. 

11. รถยนตมี์ลกัษณะอยา่งไร (What is the characteristic of the car?) 

A. สีแดง   B. สีขาว   C. สีดาํ    

12. รถหายเมือใด (When has he lost his car ?) 

A. สีโมงเยน็   B. สามโมงเยน็   C. สองโมงเยน็   

13. รถหายทีไหน (Where was the car stolen?) 

A. ถนนวรจกัร   B. ถนนประจกั   C.ถนนประทดั  

Listen and answer the questions 14. 

14. แจง้ความเรืองอะไร (What is the report about?) 

A. กระปุกหาย   B. กระป๋องหาย   C.กระเป๋าหาย 

Listen and answer the questions 5 – 16. 
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5. โรงเรียนเปิดวนัไหน (Which day does the school open?) 

A. วนัพุธ   B. วนัองัคาร   C. วนัจนัทร์ 

16. นอ้ยไปโรงเรียนเวลาใด (What time does “นอ้ย” go to school?) 

A.ตอนเชา้   B. ตอนเทียง   C. ตอนบ่าย 

Listen and answer in questions 17 – 8 

17. วนัพระคือวนัใด (Which day of the week is “วนัพระ” ?) 

A.วนัจนัทร์   B. วนัพุธ   C. วนัศุกร์ 

8. วนัเขา้พรรษาคือวนัใด (Which day of the week is “วนัเขา้พรรษา” ?) 

A. วนัเสาร์   B. วนัจนัทร์   C. วนัพุธ 

Listen and answer the questions 19 – 21 

19. คู่สนทนาคือใคร (Who is the interlocutor?) 

A. ป้า-ปู่    B. อาหญิง-ปู่    C. ป้า-นอ้ย 

20. ใครไม่สบาย (Who is sick?) 

A.ปอม    B. ปู่     C. ป้า  

21. ปู่ อยูที่ไหน (Where is “ปู่ ”?) 

A. บา้นอาหนิง   B. บา้นอาขิง   C. บา้นอาหญิง 

Listen and answer in questions 22. 

22. คู่สนทนาคือใคร (Who is the interlocutor?) 

A. พ-ีนอ้ย   B. พี-พอ่   C. นอ้ย-พอ่ 
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Listen and answer in questions 23 – 4 

23. ซือเนือหมูชนิดใด (What kind of the pork is bought?) 

A. เนือสันคอ   B.เนือสะโพก   C. เนือสันใน 

24. จ่ายเงินซือเนือหมูเท่าไร (How much does the buyer pay for the pork?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 

Listen and answer in questions 25 –26 

25. ลูกคา้ตอ้งการซือหมวกราคาใด (What is the cost that the client bargains for the hat?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 

26. ผูข้ายขายหมวกราคาใด (How much does the buyer pay for the hat?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 

Listen and answer in questions 27 – 8. 

27. เป้าหมายในการเดินทางคือทีไหน (Where is the destination?) 

A. วดัอาทุน   B. วดัอรุณ   C. วดัอดุน 

 

8. ตอ้งขึนรถสายอะไร (What bus should they take to go to the destination?) 

A.     B. 56    C. 53 

Listen and answer the questions 29 – 30. 

29. ตอ้งขึนรถสายอะไร (What bus should they take to go to the destination?) 

A. สายวงัแจง   B.สายวงัแมง   C. สายวงัมา้ 
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30. ค่าโดยสารเป็นเงินเท่าไหร่ (How much is the bus fare?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ข 11. C 21. C 

2. ง 12. A 22. A 

3. ก 13. A 23. B 

4. ฉ 14. C 24. A 

5. ค 15. C 25. C 

6. จ 16. B 26. B 

7. C 17. B 27. B 

8. C 18. A 28. A 

9. A 19. C 29. C 

10. B 20. B 30. A 
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บทสนทนา  แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดเสียงข้อ  

พยาบาล: คนไขอ้า้ปากอมปรอทไวใ้ตลิ้นหน่อยนะคะ พยาบาลจะดูวา่ยงัมีไขอ้ยูไ่หม 

ชุดเสียงข้อ  

 เอ: อ่างลา้งมืออยูไ่หนครับ มือเปือนมากเลย ขอลา้งมือสักหน่อย 

บี: จะลา้งมือเหรอ อ่างลา้งมืออยูต่รงโนน้ค่ะ 

****เสียงนาํก๊อกลา้งมือ**** 

ชุดเสียงข้อ  

เอ: สมชายกาํลงัทาํอะไรอยูเ่หรอคะ 

สมชาย: นอนหลบัครับ 

เอ: ถา้เขาตืนแลว้ช่วยบอกเขาวา่เมขลามาหานะคะ 

ชุดเสียงข้อ  

เอ: หมวกใบนี ราคาเท่าไหร่คะ 

พอ่คา้: หมวกราคาใบละ  บาทครับ  

ชุดเสียงข้อ  

เอ: อากาศร้อนทาํใหก้ระหายนาํนะ ฉนัขอนาํดืมสักแกว้ไดไ้หม 

บี: ไดซิ้จะ๊ อ่ะนีจะ๊ นาํดืมเยน็ๆ ช่วยดบักระหาย 

ชุดเสียงข้อ  

เอ: คุณแม่ครับ เครืองซกัผา้นี ใชเ้วลาซกัผา้กีนาทีครับ 
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แม่: ใชเ้วลา   นาทีจา้ 

ชุดเสียงข้อ7-8 

พยาบาล: เป็นอะไรมาคะคุณสมปอง 

สมปอง: ผมปวดฟันครับ 

พยาบาล: ปวดซีไหนคะ 

สมปอง: ฟันกรามดา้นซา้ยครับ 

พยาบาล: เชิญพบคุณหมอทีหอ้งทนัตกรรมเบอร์สองค่ะ 

ชุดเสียงข้อ 9-10 

หมอ: เป็นอะไรมาคะ 

สมยั: ผมปวดทอ้งครับ 

หมอ: ปวดตรงไหนครับขอหมอดูหน่อย หมอกดตรงนีเจบ็ไหมคะ 

สมยั: เจบ็ครับ 

หมอ: งนัเดียวหมอฉีดยาให ้แลว้ทานยาใหห้มดนะคะ 

สมยั: ครับ 

ชุดเสียงข้อ 11-13 

ตาํรวจ: ลกัษณะของรถเป็นอยา่งไรครับ 

จิต: เป็นรถยนตย์หีอ้ฮอนดา้ รุ่นซิตี ปี  สีดาํค่ะ 

ตาํรวจ: รถหายเมือไหร่ครับ 

จิต: ตอนสีโมงเยน็ค่ะ 
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ตาํรวจ: รถหายทีไหนครับ 

จิต: รถหายทีถนนวรจกัรค่ะ 

ชุดเสียงข้อ14 

ตาํรวจ: กระเป๋าหายทีไหนครับ 

นิว: หายบนรถแทก็ซีค่ะ 

ตาํรวจ: รถทะเบียนอะไร ทราบไหมครับ 

นิว: กจ หนึงสองแปดค่ะ 

ชุดเสียงข้อ 5-16  

นอ้ย: กอ้ยโรงเรียนเปิดวนัไหนจะ๊ 

กอ้ย: วนัจนัทร์นีจา้นอ้ย 

นอ้ย: งนัฝากเธอลาอาจารยใ์หฉ้นัครึงวนันะ ฉนัคงไปโรงเรียนตอนเทียงแหละ 

กอ้ย: อ๋อ ไดจ้า้นอ้ย   

นอ้ย: ขอบใจนะ 

ชุดเสียงข้อ17- 8 

ยาย: วนัพระอาทิตยนี์เป็นวนัอะไรนอ้ย 

นอ้ย: วนัพุธจา้ยาย 

ยาย: ตรงกบัวนัเขา้พรรษารึเปล่า 

นอ้ย: ไม่จา้ วนัเขา้พรรษาเป็นวนัเสาร์  

ชุดเสียงข้อ 19-21 
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นอ้ย: ป้าจะไปไหนคะ 

ป้า: ป้าวา่จะไปวดัโพธิหน่อยน่ะ มีอะไรเหรอนอ้ย 

นอ้ย: เป่ลาค่ะ แค่จะชวนป้าไปเยยีมคุณปู่  พอดีอาหญิงโทรมาบอกวา่คุณปู่ ไม่สบาย 

ป้า: แลว้ตอนนีคุณปู่ อยูที่ไหนล่ะ 

นอ้ย: อยูบ่า้นอาหญิงค่ะ  

ชุดเสียงข้อ 22 

พี: นอ้ยจะ๊ช่วยหยบิกระดาษใหพ้ีหน่อยซิ 

นอ้ย: กระดาษอะไรคะ 

พี: กระดาษอะไรก็ไดพ้ีจะเอามาเขียนรายการอาหารเยน็นี 

นอ้ย: นีค่ะ แลว้พีจะเอาปากกาดว้ยไหมคะ 

พี: ไม่ตอ้งจา้ ขอบใจมากนอ้ย 

ชุดเสียงข้อ23- 4  

ลูกคา้: เนือหมูขายยงัไงครับ 

แม่คา้: ถา้เนือสันคอนีโลละ  บาทจา้ เนือสะโพกกบัเนือสันในนีโลละ  เอาแบบไหนดีจะ๊ 

ลูกคา้: เอาเนือสะโพกนะครับ เอาครึงกิโลครับ เอาตรงทีไม่ค่อยติดมนันะครับ 

แม่คา้: ตรงนีนะ เอาอยา่งอืนเพิมมยัจะ๊ 

ลูกคา้: ไม่ครับ แค่นีครับ 

แม่คา้: จา้ 60 บาท จา้ 

ลูกคา้: นีครับ  บาท 
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แม่คา้: จา้ ขอบคุณจา้ 

ชุดเสียงข้อ25-26 

ลูกคา้: หมวกปีกกวา้งใบนีราคาเท่าไหร่ครับ 

แม่คา้: บาทจา้ 

ลูกคา้: 280 ไดไ้หมครับ 

แม่คา้: ไดแ้ค่  บาทนะคะ แต่ถา้อยากไดร้าคานีนะลองดูใบนีไหมคะคิดให ้  บาทเลยค่ะ 

ลูกคา้: ชอบใบนีนะครับ  ไม่ไดจ้ริงๆ หรอครับ 

แม่คา้: ไม่ไดจ้ริงๆ ค่ะ ไดแ้ค่  จริงๆ เอาไหมคะ  ไม่แพงนะ  น่ะ 

ลูกคา้: งนัเอาอนัเนียครับ 

แม่คา้: คา้ ขอบคุณมากนะคะ โอกาสหนา้เชิญใหม่ค่ะ 

ลูกคา้: ครับผม 

ชุดเสียงข้อ27- 8 

นอ้ย: ขอโทษนะคะ ถา้จะไปวดัอรุณตอ้งขึนรถสายอะไรคะ 

คนในพืนที: ไม่แน่ใจนะค่ะ แต่น่าจะเป็นรถเมลส์าย 555 ค่ะ 

นอ้ย: ขอบคุณค่ะ แลว้ตอ้งรอรถฝังนีรึเปล่าคะ 

คนในพืนที: ไม่ค่ะ ตอ้งไปขึนรถฝังเซ็นทรัลค่ะ 

นอ้ย: ขอบคุณค่ะ 

ชุดเสียงข้อ29-30 

คนเดินทาง: ขอโทษนะคะถา้จะไปวงัแจงนีตอ้งขึนรถอะไรคะ 
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คนในพืนที: ขึนรถสายวงัมา้ได ้ผา่นเหมือนกนั 

คนเดินทาง: ขอบคุณค่ะ 

กระเป๋ารถเมล์: วงัมา้ครับ ไปวงัมา้ไหมครับพี 

นกัเดินทาง: รถออกเมือไหร่คะ 

กระเป๋ารถเมล์: อีกหา้นาทีครับ เก็บค่าโดยสารครับ  บาทครับ 

นกัเดินทาง: ลงวงัแจงค่ะ เท่าไหร่คะ 

กระเป๋ารถเมล์: บาทครับ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
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Test 

คําสัง: ฟัง และเติมคําตอบลงในช่องว่างทกีาํหนดให้  

Listen to the conversation and write the answer on the blank 

ตวัอยา่ง: เสียง // เอ: คุณแม่กาํลงัทาํกบัขา้วอะไรอยูค่ะ // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงวงกลมตัวอกัษรหน้าคําตอบทถูีกต้อง (Circle the letter A, B or C in front of the correct 

answer.) 

Listen and answer the questions 7-8. 

7. วนัพระคือวนัใด (Which day of the week is “วนัพระ”?) 

A.วนัเสาร์   B.วนัศุกร์   C. วนัพุธ 

 

ช 

ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

ฉ 

ตวัอยา่ง    .....  ช  ....... 

. .............. ........................

. .......................................

. .......................................

. .......................................

. .......................................

. .......................................
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8. วนัเขา้พรรษาคือวนัใด (Which day of the week is “วนัเขา้พรรษา” ?) 

A. วนัศุกร์   B.วนัพุธ   C. วนัเสาร์ 

Listen and answer the questions 9 – 10. 

9. โรงเรียนเปิดวนัไหน (Which day does the school open?) 

A. วนัจนัทร์   B.วนัพุธ   C. วนัศุกร์ 

10. นอ้ยไปโรงเรียนเวลาใด (When does “นอ้ย” go to school?) 

A.ตอนบ่าย   B. ตอนเทียง   C.ตอนเชา้  

Listen and answer the questions 11 –12. 

11. ลูกคา้ตอ้งการซือหมวกราคาใด (What is the cost that the client bargains for the hat?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 

12. ผูข้ายขายหมวกราคาใด (How much does the buyer pay for the hat? 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 

Listen and answer the questions 13 – 14 

13. ซือเนือหมูชนิดใด (What kind of the pork is bought?) 

A. เนือสะโพก   B.เนือสันคอ   C.เนือสันใน  

14. จ่ายเงินซือเนือหมูเท่าไร (How much does the buyer pay for the pork?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท 
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Listen and answer the questions 15. 

15. คู่สนทนาคือใคร (Who is the interlocutor?) 

A.พ-ีพอ่    B. นอ้ย-พอ่   C. พี-นอ้ย 

Listen and answer the questions 16 –18. 

16. คู่สนทนาคือใคร (Who is the interlocutor?) 

A.ป้า-อาหญิง   B. ป้า-นอ้ย   C. อาหญิง-ปู่  

17. ใครไม่สบาย (Who is sick?) 

A.ป้า    B. ปู่     C.อาหญิง  

18. ปู่ อยูที่ไหน (Where is “ปู่ ”?) 

A.บา้นอาหญิง   B.บา้นปู่    C. บา้นป้า 

Listen and answer the questions 19 – 20. 

19. ผูป่้วยมีอาการอยา่งไร (What are the patient’s symptoms?) 

A.ปวดหลงั   B.ปวดหวั   C.ปวดทอ้ง   

20. หมอใชว้ธีิใดในการรักษา (How does the doctor treat the symptoms?) 

A.ฝังเขม็   B. ฉีดยา    C. ดมยา 

Listen and answer the questions 21 – 22. 

21. “สมปอง” มาหาหมอทาํไม (Why does “สมปอง” see the doctor?) 

A.ปวดหวั   B. ปวดทอ้ง   C.ปวดฟัน   
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22. สมปองตอ้งไปทีใด (Where “สมปอง” have to go?) 

A.หอ้งทนัตกรรมเบอร์    B.หอ้งทนัตกรรมเบอร์3    C.หอ้งทนัตกรรม
เบอร์4 

Listen and answer the questions 23 –24. 

23. ตอ้งขึนรถสายอะไร (What bus should they take to go to the destination?) 

A.สายวงัแจง   B.สายวงัมา้   C. สายวงัแมง 

24. ค่าโดยสารเป็นเงินเท่าไหร่ (How much is the bus fare?) 

A.  บาท   B.  บาท   C.  บาท  

Listen and answer the questions 25 – 26. 

25. เป้าหมายในการเดินทางคือทีไหน (Where is the destination?) 

A. วดัอดุน   B.วดัอาทุน   C. วดัอรุณ 

26. ตอ้งขึนรถสายอะไร (What bus should they take to go to the destination?) 

A. 56    B.     C. 53 

Listen and answer the questions 27. 

27. แจง้ความเรืองอะไร (What is the report about?) 

A. กระป๋องหาย   B. กระเป๋าหาย   C.ทาเป๋าหาย 
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Listen and answer the questions 28 – 30 

28. รถยนตมี์ลกัษณะอยา่งไร (What is the characteristic of the car?) 

A. สีดาํ    B. สีขาว   C. สีแดง  

  

29. รถหายเมือใด (When has he lost his car?) 

A. สามโมงเยน็   B.สองโมงเยน็   C. สีโมงเยน็   

30. รถหายทีไหน (Where was the car stolen?) 

A. ถนนวรจกัร   B. ถนนประทดั   C.ถนนประจกั  
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

1. ฉ 11. C 21. C 

2. ข 12. A 22. A 

3. ค 13. A 23. B 

4. ง 14. C 24. A 

5. ก 15. C 25. C 

6. จ 16. B 26. B 

7. C 17. B 27. B 

8. C 18. A 28. A 

9. A 19. C 29. C 

10. B 20. B 30. A 
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บทสนทนา  แบบทดสอบหลงัเรียน 

ชุดเสียงข้อ    

เอ: สุขสันตว์นัเกิดนะ ขอใหเ้ธอมีความสุขมากๆ นีของขวญัจากฉนัจา้ 

ชุดเสียงข้อ  

เอ: ขอโทษนะคะ จะไปทะเลตอ้งไปทางไหนคะ 

บี: ไปทางนีครับ เป็นทางลดัลงชายหาด 
ชุดเสียงข้อ  

เอ: คุณยายจะไปไหนคะ 

ยาย: ยายอยากลงไปเดินเล่นขา้งล่างหน่อย 

เอ: มาคะคุณยาย ใหห้นูช่วยพาเดินลงบนัไดนะคะ 
ชุดเสียงข้อ  

ตาํรวจ: หยดุนะ!! ไอห้วัขโมย นีเจา้หนา้ทีตาํรวจ  
เอ: โอย๊!! อยา่ตีผม ผมยอมแลว้ครับ 
ชุดเสียงข้อ  

เอ: เยน็แลว้ ผมขอตวักลบับา้นก่อนนะครับ 

บี: ค่ะ ขบัรถดีๆนะคะ เดินทางปลอดภยั 

เอ: ขอบคุณครับ  ****เสียงสตาร์ทรถยนต*์*** 
ชุดเสียงข้อ  

เอ: ไฟเขียวแลว้ เรารีบเดินขา้มถนนกนัเถอะ 
ชุดเสียงข้อ7-8 

ยาย: วนัพระอาทิตยนี์เป็นวนัอะไรนอ้ย 

นอ้ย: วนัพุธจา้ยาย 

ยาย: ตรงกบัวนัเขา้พรรษารึเปล่า 
นอ้ย: ไม่จา้ วนัเขา้พรรษาเป็นวนัเสาร์ 

ชุดเสียงข้อ9-10  

นอ้ย: กอ้ยโรงเรียนเปิดวนัไหนจะ๊ 
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กอ้ย: วนัจนัทร์นีจา้นอ้ย 

นอ้ย: งนัฝากเธอลาอาจารยใ์หฉ้นัครึงวนันะ ฉนัคงไปโรงเรียนตอนเทียงแหละ 

กอ้ย: อ๋อ ไดจ้า้นอ้ย   
นอ้ย: ขอบใจนะ 

ชุดเสียงข้อ11-12 

ลูกคา้: หมวกปีกกวา้งใบนีราคาเท่าไหร่ครับ 

แม่คา้: บาทจา้ 
ลูกคา้: ลดไดไ้หมครับ 

แม่คา้: ได ้300 จา้ 
ลูกคา้: 280 ไดไ้หมครับ 

แม่คา้: ไดแ้ค่  บาทนะคะ แต่ถา้อยากไดร้าคานีนะลองดูใบนีไหมคะคิดให ้  บาทเลยค่ะ 

ลูกคา้: ชอบใบนีนะครับ  ไม่ไดจ้ริงๆ หรอครับ 

แม่คา้: ไม่ไดจ้ริงๆ ค่ะ ไดแ้ค่  จริงๆ เอาไหมคะ  ไม่แพงนะ  น่ะ 

ลูกคา้: งนัเอาอนัเนียครับ 

แม่คา้: คา้ ขอบคุณมากนะคะ โอกาสหนา้เชิญใหม่ค่ะ 

ลูกคา้: ครับผม 

ชุดเสียงข้อ13-14  

ลูกคา้: เนือหมูขายยงัไงครับ 

แม่คา้: ถา้เนือสันคอนีโลละ  บาทจา้ เนือสะโพกกบัเนือสันในนีโลละ  เอาแบบไหนดีจะ๊ 

ลูกคา้: เอาเนือสะโพกนะครับ เอาครึงกิโลครับ เอาตรงทีไม่ค่อยติดมนันะครับ 

แม่คา้: ตรงนีนะ เอาอยา่งอืนเพิมมยัจะ๊ 

ลูกคา้: ไม่ครับ แค่นีครับ 

แม่คา้: จา้ 60 บาท จา้ 
ลูกคา้: นีครับ  บาท 

แม่คา้: จา้ ขอบคุณจา้ 
ชุดเสียงข้อ 15 
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พี: นอ้ยจะ๊ช่วยหยบิกระดาษใหพ้ีหน่อยซิ 

นอ้ย: กระดาษอะไรคะ 

พี: กระดาษอะไรก็ไดพ้ีจะเอามาเขียนรายการอาหารเยน็นี 

นอ้ย: นีค่ะ แลว้พีจะเอาปากกาดว้ยไหมคะ 

พี: ไม่ตอ้งจา้ ขอบใจมากนอ้ย 

ชุดเสียงข้อ 16-18 

นอ้ย: ป้าจะไปไหนคะ 

ป้า: ป้าวา่จะไปวดัโพธิหน่อยน่ะ มีอะไรเหรอนอ้ย 

นอ้ย: เป่ลาค่ะ แค่จะชวนป้าไปเยยีมคุณปู่  พอดีอาหญิงโทรมาบอกวา่คุณปู่ ไม่สบาย 

ป้า: แลว้ตอนนีคุณปู่ อยูที่ไหนล่ะ 

นอ้ย: อยูบ่า้นอาหญิงค่ะ 

ชุดเสียงข้อ 19-20 

หมอ: เป็นอะไรมาคะ 

สมยั: ผมปวดทอ้งครับ 

หมอ: ปวดตรงไหนครับขอหมอดูหน่อย หมอกดตรงนีเจบ็ไหมคะ 

สมยั: เจบ็ครับ 

หมอ: งนัเดียวหมอฉีดยาให ้แลว้ทานยาใหห้มดนะคะ 

สมยั: ครับ 

ชุดเสียงข้อ21-22 

พยาบาล: เป็นอะไรมาคะคุณสมปอง 

สมปอง: ผมปวดฟันครับ 

พยาบาล: ปวดซีไหนคะ 

สมปอง: ฟันกรามดา้นซา้ยครับ 

พยาบาล: เชิญพบคุณหมอทีหอ้งทนัตกรรมเบอร์สองค่ะ 

ชุดเสียงข้อ23-24 

คนเดินทาง: ขอโทษนะคะถา้จะไปวงัแจงนีตอ้งขึนรถอะไรคะ 
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คนในพืนที: ขึนรถสายวงัมา้ได ้ผา่นเหมือนกนั 

คนเดินทาง: ขอบคุณค่ะ 
กระเป๋ารถเมล์: วงัมา้ครับ ไปวงัมา้ไหมครับพี 
นกัเดินทาง: รถออกเมือไหร่คะ 

กระเป๋ารถเมล์: อีกหา้นาทีครับ เก็บค่าโดยสารครับ  บาทครับ 

นกัเดินทาง: ลงวงัแจงค่ะ เท่าไหร่คะ 

กระเป๋ารถเมล์: สามสิบบาทครับ 

ชุดเสียงข้อ25-26 

นอ้ย: ขอโทษนะคะ ถา้จะไปวดัอรุณตอ้งขึนรถสายอะไรคะ 

คนในพืนที: ไม่แน่ใจนะค่ะ แต่น่าจะเป็นรถเมลส์าย 555 ค่ะ 

นอ้ย: ขอบคุณค่ะ แลว้ตอ้งรอรถฝังนีรึเปล่าคะ 

คนในพืนที: ไม่ค่ะ ตอ้งไปขึนรถฝังเซ็นทรัลค่ะ 

นอ้ย: ขอบคุณค่ะ 

ชุดเสียงข้อ27 

ตาํรวจ: กระเป๋าหายทีไหนครับ 

นิว: หายบนรถแทก็ซีค่ะ 

ตาํรวจ: รถทะเบียนอะไร ทราบไหมครับ 

นิว: กจ หนึงสองแปดค่ะ 

ชุดเสียงข้อ 28-30 

ตาํรวจ: ลกัษณะของรถเป็นอยา่งไรครับ 

จิต: เป็นรถยนตย์หีอ้ฮอนดา้ รุ่นซิตี ปี  สีดาํค่ะ 
ตาํรวจ: รถหายเมือไหร่ครับ 

จิต: ตอนสีโมงเยน็ค่ะ 

ตาํรวจ: รถหายทีไหนครับ 

จิต: รถหายทีถนนวรจกัรค่ะ 
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แบบสํารวจความคดิเห็น 

แบบสาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรม และ 

แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพือการสือสาร 

คําสัง: ทาํเครืองหมาย (  ) ลงในช่องวา่งทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษามากทีสุด เพียง 
ช่องต่อ ขอ้ความเท่านนั 

 

ข้อความ 

ระดับการประเมิน 

มากทสุีด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสุีด 

ด้านรูปแบบ      

. คาํสังและคาํชีแจงในแบบฝึกชดัเจน เขา้ใจง่าย 

. เสียงในแบบฝึกมีความชดัเจน และเป็นธรรมชาติ      

. รูปภาพในแบบฝึก เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเนือหา      

ด้านเนือหา      

. เนือหาสอดคลอ้งกบัชือเรือง 

. เนือหาในแบบฝึกเป็นประโยชน์ต่อการฟังใน
ชีวติประจาํวนั 

     

. เนือหาของบทฟังน่าสนใจ       

ด้านกจิกรรม      

. กิจกรรมในแบบฝึกช่วยพฒันาการฟังใหสู้งขึน 

. กิจกรรมแบบฝึกประเภทฝึกการฟังโดยใหจ้บัคู่ภาพกบั
เสียงทีไดฟั้งน่าสนใจและช่วยการฟังในการทาํกิจกรรม
ขนัต่อไปได ้

     

. กิจกรรมแบบฝึกประเภทฝึกการฟังโดยใชต้าราง
วเิคราะห์ขอ้มูล ช่วยจบัใจความสาํคญัของเรืองทีฟังได ้

     

. กิจกรรมแบบฝึกประเภทฝึกการฟังโดยใหเ้ขียน
เรียงลาํดบัและอภิปรายเรืองทีฟัง ช่วยใหเ้ขา้ใจและ
ถ่ายทอดเนือเรืองได ้
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ภาพกจิกรรมเกยีวกบังานวจัิย 
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ภาพท ี  ผูว้จิยัและกลุ่มตวัอยา่งอยา่งซึงเป็นนกัศึกษาชาวเกาหลีจากภาควชิาการล่าม
และการแปลภาษาไทย มหาวทิยาลยัฮนักุก 

ภาพท ี  ภาพกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

ชือ –สกุล  นางสาวสุชาดา ธูสรานนท ์

ทีอยู ่  หมู่  ตาํบล ชุมตาบง  อาํเภอชุมตาบง จงัหวดันครสวรรค ์  

ประวติัการศึกษา  

พ.ศ.  สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย   
วชิาโทภาษาองักฤษ จาก  มหาวทิยาลยันเรศวร 

พ.ศ.   ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบญัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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