52255211 : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คําสําคัญ : แบบฝึ กทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสื อสาร/วิธีธรรมชาติ
สุ ชาดา ธูสรานนท์ : การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสื อสารโดยใช้วธิ ี
ธรรมชาติสาํ หรับนักศึกษาชาวเกาหลี. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มีชยั เอียมจินดา ผศ.ดร.
สายวรุ ณ น้อยนิมิตร และ ดร.ภัทร์ ธีรา เทียนเพิมพูล. 174 หน้า.
การวิ จัย ครั งนี มี วตั ถุป ระสงค์เ พื อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการฟั ง ภาษาไทยเพื อการสื อสาร ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ / เพือเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ในการฟั งภาษาไทยเพือการสื อสารของนักศึ กษา
ชาวเกาหลีก่อนและหลังการทําแบบฝึ ก และเพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและ
แบบฝึ กทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสื อสารทีผูว้ ิจยั สร้างขึน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาชาวเกาหลี จ ากภาควิ ช าการล่ า มและการแปลภาษาไทยของ
มหาวิทยาลัยฮันกุก ภาษาและกิจการต่างประเทศทีมาเรี ยนภาษาไทย หลักสู ตรระยะสันของภาควิชาภาษาไทย
ในคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรี ยนที ปี การศึ กษา
จํานวน คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ) แผนการจัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กทักษะการฟั งภาษาไทยเพือการสื อสาร
จํานวน ชุ ด ) แบบทดสอบทักษะการฟั งภาษาไทยเพือการสื อสารก่ อนและหลังใช้แบบฝึ ก และ ) แบบ
สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชาวเกาหลีทีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึ กทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสื อสาร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สูตร E /E เพือหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก ใช้ค่าสถิติ t-test แบบไม่อิสระ
จากกัน เปรี ยบเทียบความสามารถในการฟั งภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทําแบบฝึ กทักษะการ
ฟัง และค่าเฉลีย (x) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาค่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า
1 2
. แบบฝึ กทักษะการฟั งภาษาไทยเพือการสื อสารที สร้างขึ นมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ . / . ซึ ง แสดงว่า
แบบฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพทียอมรับได้
. ผลสัมฤทธิ การใช้แบบทดสอบทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสื อสารหลังใช้แบบฝึ กทักษะการฟั งภาษาไทย
เพือการสื อสารโดยใช้วิธีธรรมชาติ ตามแนวคิ ดของวิลเลียม ลิ ตเติ ล วูดที ผูว้ ิจยั สร้างขึ นให้ผลสัมฤทธิ สู งกว่า
ก่อนการใช้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
. นักศึกษาชาวเกาหลีมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กทักษะการฟังภาษาไทยเพือการสื อสารอยูใ่ นระดับสูง
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52255211 : MAJOR : TEACHING THAI LANGUAGE
KEY WORD : THAI COMMUNICATIVE LISTENING PRACTICE /NATURAL APPROACH
SUCHADA TOOSARANONDA : THE DEVELOPMENT OF THAI COMMUNICATIVE
LISTENING PRACTICE BY NATURAL APPROACH FOR KOREAN STUDENTS. THESIS
ADVISORS : ASST.PROF.MEECHAI IEMJINDA,Ph.D. ASST.PROF.SAIWAROON NOINIMIT,Ph.D.
AND PATTEERA THIENPERMPOOL,Ph.D.. 174 pp.
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 2
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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วิทยานิ พนธ์ ฉบับนี สําเร็ จได้ด้วยความอนุ เคราะห์ อย่างดี ยิงจากผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.มี ชัย
เอี ยมจิ น ดา ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุ ณ น้ อ ยนิ มิ ต ร อาจารย์ ดร.ภัท ร์ ธี ร า เที ย นเพิ มพู ล
รองศาสตราจารย์ สมประสงค์ น่ ว มบุ ญ ลื อ และ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.บุ ษ บา บัวสมบู ร ณ์ ที ให้
คํา แนะนํา ปรึ ก ษา ตลอดจนกรุ ณาให้ข ้อ เสนอแนะแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ า งๆในการทํา วิท ยานิ พ นธ์
จนสําเร็ จสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชียวชาญ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อมั พร แก้วสุ วรรณ อาจารย์วชั ระ จันทราช และ
อาจารย์อุบลวรรณ ส่ ง เสริ ม ที กรุ ณาตรวจแก้และให้ค าํ แนะนํา ในการปรั บ ปรุ งแก้ไขเครื องมื อวิจยั
จนสมบูรณ์
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ธ วัชชัย ดุ สิ ตกุ ล ที ให้ความอนุ เคราะห์ จนผูว้ ิจยั ได้ท าํ การทดลอง
เครื องมือวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างซึ งเป็ นนักศึกษาชาวเกาหลีจนเป็ นผลสําเร็ จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณคุณประเสริ ฐ คุณอุษา และคุณสุ ริยะ ธูสรานนท์ คุณบุญพิง ดีเสมอ
คุณพฤทธิ นนั ท์ กมลาสน์ ณ อยุธยา คุณสุ พรรษา และ คุณ ณัฐกมล รัตนภักดิ ทีช่วยบันทึกเสี ยงในแบบ
ฝึ กจนสมบูรณ์ รวมทังผูม้ ีส่วนช่วยเหลือให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จสมบูรณ์
คุ ณ ค่ า และประโยชน์ อ ัน เนื องมาจากวิ ท ยานิ พ นธ์ นี ผู้วิ จ ัย ขอมอบเพื อกราบขอบพระคุ ณ
คุ ณ พ่ อ ประเสริ ฐ และคุ ณ แม่ อุ ษ า ธู ส รานนท์ ที คอยให้ ท ังกํา ลัง ใจ กํา ลัง กาย และกํา ลัง ทรั พ ย์
อย่างไม่เคยมีวนั หมดเสมอมา ตลอดจนอาจารย์ผปู้ ระสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู้และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
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