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การศกึษาครัง้นี ้ มีจดุประสงค์เพ่ือศกึษาผลของการใช้กิจกรรมการเลา่เร่ืองท่ีมีตอ่ 

ความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญั

คอนแวนต์ สีลม 

 กลุม่ตวัอยา่งคือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน ท่ีได้จากทําการทดสอบก่อนการวิจยัด้วยแบบทดสอบวดั

ความสามารถด้านการฟัง และมีคะแนนความสามารถด้านการฟังต่ํากวา่ร้อยละ 50 การทดลอง

ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2550 ใช้เวลาทดลอง 7 สปัดาห์รวม 14 คาบๆละ 50 นาที 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูประกอบด้วยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การเลา่เร่ืองเพ่ือ

เพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษ จํานวน 7 แผน และแบบทดสอบวดัความสามารถในการ

ฟังภาษาองักฤษใช้วดัก่อนและหลงัการทดลอง  
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือคา่เฉลีย่และคา่ร้อยละของคะแนน และ t – test  for 

Dependent Samples 

ผลการวิจยัพบวา่ 

การใช้การเลา่เร่ืองสามารถเพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนอยา่งมี 

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01 โดยนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองสงูขึน้ 7.83 คดิเป็นร้อยละ 

39.17 
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 The purpose of this study was to enhance Prathomsuksa 3 students’English listening 

ability by using storytelling. 

 The sample group was twelve Prathomsuksa 3 students at Assumption Convent 

Silom School, Bangkok. They were chosen by obtaining the minimum 50 percent range in 

their score in a pre-listening test. The study was carried out in the first semester of the 2007 

academic year and lasted for seven weeks with a total of fourteen 50-minute periods. 

 The instruments used in this study were seven storytelling lesson plans and a pre-

post listening test. 

 The data collected were statistically analyzed by mean, percentage and t-test for 

dependent sample. 

 The results of this study revealed that: 

Using storytelling increased the students’ ability in listening significantly at the  

.01 level. The mean increased by 7.83 points, an increase of 39.17 percent. The study 

proved that teaching through storytelling enhanced students’ ability in listening English.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมิหลังู  
  

ในสงัคมโลกปัจจบุนั ความเจริญ ด้านวตัถ ุ การคมนาคม การสื่อสาร และเทคโนโลยีตา่งๆ เข้า

มามีบทบาทกบัชีวิตประจําวนัอย่างมากมาย  จึงถือได้ว่ายคุนีเ้ป็นยคุแห่งข้อมลูข่าวสารท่ีมีการพฒันา

อย่างไม่หยุดยัง้  ความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยจะต้องอาศัยภาษา  ศรีวิไล      

พลมณี (2545 : 71; อ้างอิงจาก Trudgill,1974) กล่าวว่า คนเราใช้ภาษาในการสร้างและรักษา

สมัพนัธภาพท่ีดีกบับคุคลอ่ืนๆ ดงันัน้จึงได้มีการศกึษาเก่ียวกบัภาษาเพ่ือนํามาพฒันาการเรียนรู้ภาษา

ของมนษุย์ตัง้แตเ่กิดจนโต   การเรียนภาษาตา่งประเทศจึงเป็นสิ่งจําเป็นและมีประโยชน์ทัง้ในด้านการ

ติดต่อส่ือสาร  การศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และเพ่ือการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือให้

สามารถนําประเทศไปสูก่ารแขง่ขนัด้านเศรษฐกิจ   

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2544 โดยมุ่งให้

จดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้ เรียนเรียนอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศึกษา

จนถึงระดบัชัน้มธัยมศกึษา ผู้ เรียนจะมีเจตคตท่ีิดีตอ่ภาษาตา่งประเทศ และสามารถใช้ภาษาตา่ง 

ประเทศส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ อีกทัง้ยงัสามารถแสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ หรือศึกษาใน

ระดบัสงูตอ่ไป การเรียนภาษาตา่งประเทศจงึแตกตา่งจากการเรียนสาระการเรียนรู้อ่ืน เน่ืองจากผู้ เรียน

ไม่ได้เรียนเพ่ือรู้เก่ียวกับภาษาเท่านัน้ แต่เรียนภาษาเพ่ือให้สามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารกับ

ผู้ อ่ืนได้ตรงตามสถานการณ์ต่างๆ  จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ท่ี 1 สาระท่ี 1 ในหวัข้อภาษาเพ่ือ

การสื่อสารกําหนดไว้ว่า ผู้ เรียนควรเข้าใจกระบวนการฟัง การอ่าน สามารถตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่าน

จากส่ือประเภทตา่งๆ และนําความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ  โดยธรรมชาติแล้วคนเราจะเร่ิมต้นจาก

การฟังเป็นอนัดบัแรก แล้วถึงจะใช้ภาษาในการสื่อสารได้  โดยการเลียนแบบเสียงพดูก่อนการอ่านและ

การเขียน สมุิตรา องัวฒันากลุ (2540 :15) ได้กลา่วไว้ว่า การสอนภาษาองักฤษควรเร่ิมสอนทกัษะการ

ฟังก่อนทักษะอ่ืนๆ โดยยึดหลักท่ีว่าคนเราต้องเข้าใจในส่ิงท่ีฟังก่อนท่ีจะพูด อ่าน และเขียน           

วิจิตร  อาวะกลุ (2543 : 74) กลา่วว่าทกัษะการฟังเป็นทกัษะท่ีมนษุย์ใช้มากท่ีสดุ และเป็นทกัษะแรกท่ี

มนษุย์ใช้ในการเรียนรู้ภาษาจนสามารถส่ือสารกบับคุคลอ่ืนๆ การฟังท่ีดีจะช่วยให้ผู้ ฟังสามารถรวบรวม

ข้อเท็จจริงตา่งๆ ซึง่นําไปสูก่ารตดัสินใจท่ีดีและ ถกูต้อง และช่วยให้ผู้ ฟังได้รับประโยชน์จากผู้พดู ได้แก่ 

ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับการคิด การพูด 
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และพฤตกิรรมตา่งๆของผู้ ฟัง  ซึง่สอดคล้องกบั กศุยา แสงเดช ( 2545 : 132 ) ได้กลา่วไว้ว่า ทกัษะการ

ฟังเป็นทกัษะท่ีสําคญัท่ีจะนําไปสูก่ารเรียนรู้ทกัษะการพดู การอา่น และการเขียน 

ถึงแม้ว่าทกัษะการฟังเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีสําคญัและนําไปสู่การพฒันาทกัษะอ่ืนๆ แต่เท่าท่ี

ผ่านมาครูสว่นมากมกัเน้นการสอนทกัษะการอ่านและการเขียนแก่นกัเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้

ด้านไวยากรณ์ภาษาองักฤษ นกัเรียนจึงรู้กฎเกณฑ์ทางภาษามากกว่าการฝึกฝนทกัษะการฟัง ซึง่ตรง

กบัผลการวิจยัของ   กญัญา  กอบกาญจนสินธุ (กญัญา  กอบกาญจนสินธุ. 2545 : บทคดัย่อ; อ้างอิง

จาก สํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัชยันาท. 2538 : 84 – 85) ท่ีได้ศกึษาพฤติกรรมการจดัการ

เรียนการสอนภาษาองักฤษของครูผู้สอนภาษาองักฤษชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนประถมศึกษา 

สงักัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัชยันาท พบ ว่าครูมีปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนทกัษะด้านการฟัง และการพดูมากกว่าทกัษะการอ่านและการเขียน ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนฟังครูพดู

แล้วไมเ่ข้าใจเน่ืองจากครูไมใ่ช้ภาษาองักฤษในการสอน นกัเรียนจึงไม่เกิดทกัษะในด้านการฟังและการ

พดู นอกจากนี ้นกัเรียนยงัมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษน้อย และไมส่ามารถนํา

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวนัได้ (สรุพนัธ์  กศุลสง่. 2543 : 2) 

จากปัญหาดงักล่าว ได้มีผู้ศกึษาปัญหาอปุสรรคในการฟังภาษาองักฤษเพ่ือหาวิธีการ รวมทัง้

กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเพิ่มความสามารถด้านการฟังของนกัเรียน ดงัเช่น มอร์โรจ์(Morrow.1993) ได้ทํา

การวิจยัผลการเล่านิทานแบบเล่าเร่ืองซํา้โดยไมม่ีการชีแ้นะในระดบัวยัอนบุาล อายเุฉลี่ย 5 ปี 7 เดือน 

ผู้ วิจัยและผู้ ช่วยแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจะเล่านิทานเร่ือง

เดียวกนัให้เดก็ฟังในช่วงเวลาเลา่นิทานปกต ิหลงัจากนัน้จะให้กลุม่ควบคมุวาดภาพจากเร่ืองท่ีฟัง สว่น

กลุม่ทดลองเลา่เร่ืองซํา้ให้ครูฟังเป็นรายบคุคลโดยไมมี่การชีแ้นะ ผลการวิจยัพบวา่ กลุม่ทดลองมีคะแน

ความรู้เค้าโครงเร่ืองสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 แต่คะแนนความรู้โครงเร่ืองหลงั

การทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนการทดลองเ พียง ร้อยละ  3 .1  ซึ่ งสอดคล้องกับ  มาล์กินา 

(Malkina.1993:1) ท่ีได้เสนอความคิดว่า การเล่าเร่ืองเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการสอน

ภาษาต่างประเทศแก่เด็ก เพราะทําให้ทราบถึงอารมณ์ และจิตวิทยาของเด็ก เช่น ความอยากเป็น

เจ้าของ การแสดงออก การแข่งขนั รวมถึงการแสดงการตอ่ต้าน ดงันัน้เร่ือง และนิทานถือเป็นส่ือท่ีเด็ก

ให้ความสนใจตามธรรมชาติ  เตือนใจ เฉลิมกิจ (2000 : 32 ; แปลจากPhillips.1993) ได้กล่าวถึง 

กิจกรรมการเลา่เร่ืองวา่สามารถนํามาใช้ได้อยา่งได้ผลดียิ่งในการเรียนภาษา เน่ืองจากการเลา่เร่ืองเป็น

เทคนิคหนึง่ของทกุๆวฒันธรรมท่ีดงึดดูใจคนทกุชาตทิกุภาษา อนัเน่ืองจากผู้ เลา่จะใช้ทา่ทาง และภาษา

กายประกอบทําให้ผู้ ฟังสนใจ และติดตามเร่ืองตัง้แต่ต้นจนจบ  นอกจากนี ้สทอยล์ (Stoyle.Online. 

2003 : 1) ได้กลา่วว่า ธรรมชาติของเด็กมีความช่ืนชอบกบัการฟังเร่ืองเลา่อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เร่ืองท่ีมีเวทย์มนต์คาถา หรือพลงัวิเศษเหนือธรรมชาติ  อีกทัง้เร่ืองเลา่สามารถสอนเก่ียวกบัการดําเนิน
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ชีวิตของตนเองและของผู้ อ่ืนด้วย นอกจากนีก้ารเลา่เร่ืองถือได้วา่เป็นวิธีการหนึง่ท่ีพิเศษซึง่สามารถช่วย

ให้ผู้ ฟังเข้าใจวฒันธรรมในแตล่ะชาตไิด้เป็นอยา่งดี 

จากผลการวิจยัของ ธาดา จนัทร์เรือง (2530 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษาการใช้นิทานพืน้บ้านล้านนา

ไทยเสริมทกัษะการฟังของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธิในการฟังก่อนเรียนและหลงัเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิ ์

ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ นนทพร ภวูรัตน์ (2546 : 45) ท่ีได้ศกึษาและทดลองโดยใช้เพลงและ

นิทานในการเพิ่มความสามารถด้านการฟังของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านบางวนั 

จงัหวดัพงังา พบว่าการใช้เพลงและนิทานเป็นกิจกรรมฟังภาษาองักฤษ ทําให้นกัเรียนมีความสามารถ

ด้านการฟังภาษาองักฤษเพิ่มขึน้โดยได้คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้ และนกัเรียนมีความสามารถด้านการฟัง

ภาษาองักฤษเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ 

จะเห็นได้วา่กิจกรรมการเลา่เร่ืองจงึเป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีสามารถพฒันาการเรียนรู้ภาษาท่ีสําคญั

ของนกัเรียน เน่ืองจากสามารถพฒันาการใช้ภาษาทางด้าน การฟัง พดู อา่น และเขียน  ซึง่การเลา่เร่ือง

เป็นกิจกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิด และประสบการณ์ให้นกัเรียนในฐานะเป็นผู้ ฟังได้รับรู้  

จากเหตุผลดังท่ีได้กล่าวมา ทําให้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการใช้กิจกรรมการเล่าเร่ืองเพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ให้นกัเรียนได้ใกล้ชิดกบัภาษาองักฤษ และมีความเข้าใจจากการฟังภาษาองักฤษ อีกทัง้

เพ่ือให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งได้

กําหนดแนวทางการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษว่า ครูควรเน้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ให้นกัเรียนมีความสขุ และสนุกสนาน เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนสนใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ

จากการใช้กิจกรรมการเลา่เร่ือง 
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 เพ่ือศกึษาผลของการใช้กิจกรรมการเลา่เร่ืองท่ีมีตอ่ความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 
 

ความสาํคัญของการวจิัย 
 การใช้ภาษาองักฤษในการเลา่เร่ืองจะช่วยเพิ่มความสามารถในการฟังภาษาองักฤษของ

นกัเรียน และอาจเป็นแนวทางสําหรับครูในการนํากิจกรรมดงักลา่วไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัวยัและ

ระดบัของผู้ เรียนตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั 

  กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียน 

อสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม  เขตบางรัก  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 248 คน 

 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย 
1.   กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  

โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม  เขตบางรัก  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน ได้จากการคดัเลือก

นกัเรียนในห้องเรียนท่ีผู้วิจยัรับผิดชอบในการสอน 1 ห้องเรียน โดยให้นกัเรียนทัง้ห้องเรียน จํานวน 42 

คน ทําการทดสอบก่อนการวิจยัด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการฟัง แล้วคดัเลือกเฉพาะผู้ ท่ีมี

คะแนนความสามารถด้านการฟังต่ํากวา่ร้อยละ 50 มาเป็นกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 12 คน  

2. ระยะเวลาในการศกึษา ผู้วิจยัใช้เวลาในการดําเนินการทดลองในชัว่โมงซอ่มเสริมเป็น 

เวลา 7 สปัดาห์ๆละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 14 คาบ ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2550  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การเล่าเร่ือง หมายถงึ การเลา่นิทาน หรือเร่ืองสัน้ๆ ภาษาองักฤษ ท่ีผู้วิจยัได้คดัเลือกมา

เป็นกิจกรรมการฟังในแตล่ะคาบเรียน ซึง่มีวงคําศพัท์และโครงสร้างภาษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้

พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ท่ี 1 

 2. ความสามารถในการฟัง หมายถึง ความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ ซึง่ได้แก่การฟัง

นิทาน เร่ืองสัน้ๆ แล้วสามารถเข้าใจความสําคญัและบอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีฟังโดยสามารถปฏิบตัิ

ตามคําสัง่ และเลือกคําตอบท่ีถกูต้องได้ ซึง่สามารถวดัได้จากแบบทดสอบความสามารถในการฟังซึง่

ผู้วิจยัสร้างขึน้ 

 

สมมตฐิานในการวจิยั 
การใช้การเลา่เร่ืองสามารถเพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม  

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตามลําดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. สาระและมาตรฐานการเรียนร้กลุ่มสาระการเรียนร้ภาษาต่างประเทศู ู  
1.1 โครงสร้างหลกัสตูรภาษาตา่งประเทศช่วงชัน้ท่ี 1 (ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี1 – 3) 

1.2  สาระหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

             1.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

      1.2.2 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ภาษาตา่งประเทศ 
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการฟังภาษาอังกฤษ 

2.1 ความหมายของการฟัง 
2.2 ความสําคญัของการฟัง 
2.3 จดุมุง่หมายของการฟัง 
2.4 การพฒันาการฟัง 
2.5 ความสามารถในการฟัง 
2.6 การสอนทกัษะการฟัง 
2.7 กลวิธีท่ีช่วยพฒันาการฟังเพ่ือความเข้าใจของเดก็ 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการเล่าเร่ือง 
2.8 ความสําคญัของการเลา่เร่ือง 
2.9 จดุมุง่หมายของการเลา่เร่ือง 
2.10 ประโยชน์ของการใช้การเลา่เร่ืองในการสอนภาษาองักฤษ 

2.11 เทคนิคในการเลา่เร่ือง 

2.12 ลกัษณะเร่ืองเลา่ท่ีเหมาะสมสําหรับเดก็ 
4. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเล่าเร่ืองหรือนิทานในการสอนเดก็ 

4.1 งานวิจยัในประเทศ 

4.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
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1. สาระและมาตรฐานการเรียนร้กลุ่มสาระการเรียู นร้ภาษาต่างประเทศู  
1.1 โครงสร้างหลักสตรภาษาต่างประเทศช่วงชัน้ ู 1 (ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่1 – 3) 

 หลกัสตูรการเรียนการสอนภาษาตา่งประเทศ(ภาษาองักฤษ) ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พทุธศกัราช 2544 มีความคาดหวงัวา่ เม่ือผู้ เรียนเรียนภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) อยา่งตอ่ 

เน่ืองกนัตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาถึงชัน้มธัยมศึกษา ผู้ เรียนจะมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ สามารถใช้

ภาษาองักฤษส่ือสารในสถานการณ์ตา่งๆแสวงหาความรู้ประกอบอาชีพ และศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

รวมทัง้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราว และวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ

ช่วยถ่ายทอดความคดิ และวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกได้อยา่งสร้างสรรค์ 

 โครงสร้างของหลกัสตูรภาษาตา่งประเทศ กําหนดตามระดบัความสามารถทางภาษาและ

พฒันาการของผู้ เรียน (Proficiency-Based) เป็นสําคญั โดยจดัแบง่เป็น 4 ระดบั คือ 

 1. ช่วงชัน้ ป.1-3   ระดบัเตรียมความพร้อม (Preparatory Level) 

 2. ช่วงชัน้ ป.4-6   ระดบัต้น (Beginner Level) 

 3. ช่วงชัน้ ม.1-3   ระดบักําลงัพฒันา (Developing Level) 

 4. ช่วงชัน้ ม.4-6   ระดบัก้าวหน้า (Expanding Level) 

 หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้กําหนดให้สาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเป็น

สาระการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างพืน้ฐานความเป็นมนษุย์ และสร้างศกัยภาพในการคิดและการทํางานอย่าง

สร้างสรรค์ เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร การเรียน

ภาษาต่างประเทศจะช่วยให้ผู้ เรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเกิดความมั่นใจในการส่ือสารกับชาว

ต่างประเทศ โดยยงัคงความภมูิใจในภาษาและวฒันธรรม การท่ีจะทําให้ผู้ เรียนเกิดคณุภาพได้ตามท่ี

คาดหวังดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้กําหนดองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และ

คณุธรรมจริยธรรมคา่นิยมท่ีผู้ เรียนพงึมีในช่วงชัน้ท่ี 1 ดงันี ้

1. เข้าใจและใช้ภาษาตา่งประเทศ แลกเปล่ียนและนําเสนอข้อมลูขา่วสารในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ตนเอง ชีวิตประจําวนั และสิง่แวดล้อมใกล้ตวั 

 2. มีทกัษะการใช้ภาษาตา่งประเทศในการฟัง –พดู ตามหวัข้อเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิง่แวดล้อมใกล้ตวั อาหาร เคร่ืองด่ืม และความสมัพนัธ์กบับคุคลภายในวงคําศพัท์ 300-450 

(คําศพัท์รูปธรรม)               

3. ใช้ประโยคคําเด่ียว (one word sentence) และประโยคเด่ียว (simple sentence) ในการ

สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวนัได้ 

4. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมทางภาษา และชีวิตความเป็นอยูข่องเจ้าของภาษา

ตามระดบัชัน้ 
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5. มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษในการเสนอข้อมลูท่ีเป็นความรู้ในวิชาอ่ืนตามความ

สนใจและวยั 

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาภายในห้องเรียน และในโรงเรียนในการแสวงหาความรู้และ

ความเพลดิเพลนิ  

 
1.2 สาระของหลักสตรกลุ่มสาระการเรียนร้ภาษาต่างประเทศู ู  

 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานใช้มาตรฐานเป็นตวักําหนดคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน

ตามจดุหมายของหลกัสตูร เพ่ือเป็นแนวทางในการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยแบ่งตามสาระหลกั

ดงันี ้

 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หมายถึง องค์ความรู้ท่ีเป็นสากลสําหรับ

ผู้ เรียนภาษาตา่งประเทศ ประกอบด้วย  

สาระที่ 1 สาระด้านภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communication) หมายถึง การใช้ภาษาตา่งประเทศเพ่ือ

ทําความเข้าใจ แลกเปล่ียน นําเสนอข้อมลูข่าวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณ์ และความรู้สกึ

ในเร่ืองตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นภาษาพดูและภาษาเขียน 

สาระที่ 2 ภาษาและวฒันธรรม (Cultures) หมายถึง ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู ่

พฤตกิรรมทางสงัคม คา่นิยม และความเช่ือท่ีแสดงออกทางภาษา 

สาระที่ 3 ภาษากบัความสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน (Connection) หมายถึง ความสามารถ

ทางภาษาตา่งประเทศในการแสวงหาความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบักลุม่สาระอ่ืน 

สาระที่ 4 ภาษากับความสมัพนัธ์กบัชุมชนโลก (Communities) หมายถึง ความสามารถในการใช้

ภาษาตา่งประเทศภายในชมุชน และเป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.2.1 มาตรฐานการเรียนร้การศึกษาขัน้พืน้ฐานู  

 มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ เป็นผลการเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียน โดย

กําหนดจากสาระหลกัทัง้ส่ี ประกอบด้วย 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอา่น สามารถตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจากส่ือ 

ประเภทตา่งๆ และนําความรู้มาใช้อยา่งมีวจิารณญาณ 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะในการส่ือสารทางภาษา แลกเปล่ียนข้อมลู ขา่วสาร ความคดิเห็น แสดง 

ความรู้สกึโดยใช้เทคโนโลยี และการจดัการท่ีเหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มาตรฐาน ต 1.3 เข้าใจกระบวนการพดู การเขียน และส่ือสารข้อมลู ความคดิเห็น และความคดิรวบ 

ยอดในเร่ืองตา่งๆ ได้อยา่งสร้างสรรค์ มีประสทิธิภาพ และมีสนุทรียภาพ 
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สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษาและนําไปใช้ได้

อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนํามาใช้อยา่งมีวิจารณญาณ 
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนร้อ่ืนู  
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พืน้ฐานในการพฒันาและเปิดโลกทศัน์ของตน 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ในสถานศกึษาชุมชน และ

สงัคม 

มาตรฐาน ต 4.2 สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ การศกึษาต่อการประกอบ

อาชีพ การสร้างความร่วมมือและการอยูร่่วมกนัในสงัคม 
   1.2.2 มาตรฐานการเรียนร้ช่วงชัน้ภาษาต่างประเทศู  

 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ เป็นผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ หรือคาดหวงัให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียน

หลังจากท่ีได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในช่วงชัน้ท่ี 1 หรือเม่ือนักเรียนจบชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยกําหนดจากสาระทัง้ 4 และมาตรฐานการเรียนรู้ทัง้ 8 มาตรฐาน แต่สําหรับ

ทกัษะการฟังได้ถกูกําหนดไว้ในสาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสารมาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟัง

และการอ่าน สามารถตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และนําความรู้มาใช้อย่างมี

วิจารณญาณ โดยมุง่ให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจดงัตอ่ไปนี ้

1. เข้าใจคําสัง่ คําขอร้อง ภาษาทา่ทาง และประโยคงา่ยๆในสถานการณ์ใกล้ตวั 

2. อา่นออกเสียงคํา กลุม่คํา และประโยคงา่ยๆได้ถกูต้องตามหลกัการออกเสียง 

3. เข้าใจคํา กลุม่คํา และประโยค โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสญัลกัษณ์ง่ายๆ 

4. เข้าใจบทสนทนา เร่ืองสัน้ หรือนิทานงา่ยๆท่ีมีภาพประกอบ 

จะเห็นได้วา่การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียน ครูต้องคํานงึถงึ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีถกูกําหนดไว้ โดยมุง่เน้นให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ

ฟัง เพ่ือสามารถตีความจากสิง่ท่ีได้ฟัง และสามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวนัได้ ในขณะ 

เดียวกนัครูจะต้องพฒันานกัเรียนให้มีความรู้ ทกัษะ คณุธรรมและคา่นิยม ตามมาตรฐานการเรียนรู้

หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 

 

 



 9 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการฟังภาษาอังกฤษ 
 2.1 ความหมายของการฟัง 
 โดยธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนษุย์จะเร่ิมจากการฟัง และการเลียนแบบเสียงท่ีได้ฟัง จึง

อาจกล่าวได้ว่า การฟังเป็นจดุเร่ิมต้นแห่งทกัษะการเรียนรู้ภาษา แต่ความหมายของการฟังไม่ใช่เพียง

แค่การฟังเสียงอ่านนัน้ แต่การฟังเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการทําความเข้าใจ ดงัท่ี แอบบอต 

(Abbott. 1981 : 57 – 58) ได้กล่าวว่า การฟังภาษาเป็นการฟังคําพดูหรือเสียง ไม่ใช่มุ่งเพียง

ความหมายอย่างเดียว แตต้่องเข้าใจว่า ผู้พดูพดูถึงอะไร และสิ่งท่ีพดูนัน้หมายถึงสิ่งใด ดงันัน้การฟังท่ี

มีประสิทธิภาพจะต้องมีความเข้าใจด้วย นอกจากนีย้งัมีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ

การฟังไว้ดงันี ้

 ริเวอร์ส (Rivers. 1980 :16) กลา่ววา่ การฟังเป็นทกัษะสร้างสรรค์ในการทําความเข้าใจเสียงท่ี

เราได้ยิน ผู้ฟังจะรับเอาคําพดูท่ีได้ยิน การจดัเรียงลําดบัคํานัน้ๆ ตลอดจนการขึน้ลงของเสียงมาสร้างให้

เกิดความหมาย 

วิดโดว์สนั (Widdowson. 1981 : 60) ได้กลา่วว่าการฟัง (Listening) หมายถึงความสามารถท่ี

จะเข้าใจว่าประโยคหนึ่งประโยคใดนัน้มีความสมัพนัธ์กบัประโยคอ่ืนๆท่ีพดูไปแล้วอย่างไร และเข้าใจ

ว่าประโยคดงักล่าวมีหน้าท่ีอย่างไรในการส่ือสาร ซึง่ในการฟังผู้ ฟังจะเลือกแต่เฉพาะสิ่งท่ีสมัพนัธ์หรือ

ตรงกบัจดุประสงค์ในการฟังและจะไมส่นใจกบัสิง่ท่ีไมต้่องการ 

ริกซอน (Rixon. 1986 : 28) ได้อธิบายความหมายของการฟัง (Listening) โดยเปรียบเทียบกบั

ความสามารถของการได้ยิน (Hearing) ซึง่สรุปได้ว่า การฟังกบัการได้ยินมีข้อแตกต่างกนั โดยการได้

ยินเป็นการจําแนกเสียงในขัน้ต้น หรือในขัน้พืน้ฐานเท่านัน้ นัน่คือในระดบัของการได้ยินประสาทหขูอง

มนษุย์จะแยกแยะว่า เสียงท่ีได้ยินนัน้เป็นเสียงอะไร เช่นเป็นเสียงสนุขัเห่า เสียงดนตรี หรือเสียงพดูคยุ

กนัของมนุษย์ ในขณะท่ีการฟังนัน้เป็นการกระทําด้วยความตัง้ใจ ผู้ ฟังต้องมุ่งความสนใจของตนไปท่ี

เสียงท่ีได้ยินเพ่ือท่ีจะได้เข้าใจความหมายของสิง่ท่ีฟังนัน้ และการฟังเพ่ือให้เข้าใจความหมาย ผู้ ฟังต้อง

มีความรู้ทางภาษาและประสบการณ์เดมิเก่ียวกบัสิง่ท่ีฟังมาประกอบกนั 

อนัเดอร์วดู (Underwood. 1993:1) ได้ให้ความหมายของการฟังไว้ว่า การฟังหมายถึง การท่ี

ผู้ ฟังให้ความสนใจและความพยายามเพ่ือการเข้าใจความหมายของสิง่ท่ีฟัง รวมทัง้ความพยายามท่ีจะ

เข้าใจความหมายตามวตัถปุระสงค์ของผู้สง่สารด้วย 

 จากความหมายของการฟังดงักล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการฟังเป็นกระบวนการในการทําความ

เข้าใจเสียงท่ีได้ยินเพ่ือให้เกิดความหมาย ซึ่งจะมีการกําหนดจุดประสงค์ในการฟัง และในการฟัง

เพ่ือให้เข้าใจความหมาย ผู้ ฟังต้องมีความรู้ทางภาษาและประสบการณ์เดมิเก่ียวกบัสิง่ท่ีฟังมาประกอบ

กนั 
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 ความสาํคัญของการฟัง 
ในชีวิตประจําวนัของคนเรานัน้จะใช้ทกัษะการฟังมากกวา่ทกัษะอ่ืนๆ ซึง่ถ้าทกัษะการฟังได้รับ 

การฝึกฝนท่ีดี ผู้ ท่ีได้รับการฝึกจะมีทักษะสูงกว่าผู้ ท่ีไม่ได้รับการฝึกฝน ซึ่งสอดคล้องกับสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2541 : 100) ได้อธิบายว่าการฟังเป็นทกัษะท่ีสําคญัท่ีสดุท่ี

จะนําไปสู่ทกัษะอ่ืนๆ ได้แก่ ทกัษะการพดู การอ่านและการเขียน ดงันัน้ครูจะต้องให้ความสําคญัและ

ฝึกฝนอยา่งตอ่เน่ืองให้แก่ผู้ เรียนเกิดทกัษะในการฟัง นอกจากนีย้งัมีผู้ เช่ียวชาญได้กลา่วถงึความสําคญั

ของทกัษะการฟัง ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 ดอฟฟ์ (Doff. 1991 : 198) กลา่วถึงความสําคญัในการฟังท่ีมีผลตอ่ความสําเร็จในการสนทนา

ว่า ในการส่ือสารนัน้ผู้ ฟังจะต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งท่ีผู้พูดพูดนัน้หมายความว่าอย่างไร เม่ือเข้าใจก็จะ

ตระหนกัว่าควรจะพดูตอบไปอย่างไร ทําให้เป็นการพฒันาการพดูของตนเองด้วย ดงันัน้ผู้ เรียนจึงต้อง

ฝึกทกัษะการฟังให้มาก โดยเฉพาะในการสื่อสารด้วยภาษาตา่งประเทศจะต้องฟังจนสามารถเข้าใจได้

ดี และสามารถพดูได้ 

แมคโดแนลล์  (Mc Donell. 1992 : 58 – 59) กลา่วถึงความสําคญัของการฟังวา่ เป็นเคร่ืองมือ

ของการเรียนรู้ และมีความสําคัญมากต่อประสิทธิภาพในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ผู้ ท่ี มี

ความสามารถในการฟังจะสามารถใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารได้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

ฮเูซน และโพสเทิลธ์เวท (Husen & Postlethwaite. 1994 : 34 – 39) ได้แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบั    การฟังว่า ผู้ เรียนต้องใช้ทกัษะการฟังในอตัราสงูมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัทกัษะอ่ืนๆ ทกัษะ

การฟังประกอบด้วยทักษะย่อยๆจํานวนมาก ซึ่งผู้สอนสามารถสอนทักษะย่อยๆเหล่านัน้ได้ เพ่ือให้

ผู้ เรียนมีความสามารถทางการฟัง และใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ทกัษะอ่ืนๆ 

เยาวรัตน์  การพานิช กบัองัคณา  ทองพนู (2543 : 22 – 24)   และโบเวน(Bowen. 1985 : 89) 

ได้กลา่วถึงการฟังอยา่งคล้ายคลงึกนัวา่เป็นทกัษะท่ีสําคญัสําหรับผู้ เรียนภาษา เน่ืองจากเป็นทกัษะการ

รับสาร (Receptive Skills) ซึง่จะต้องมีสว่นเก่ียวข้องกบัภาษาพดู แตท่กัษะการฟังต้องได้รับการพฒันา

เป็นลําดบัแรก ทัง้ในการเรียนภาษาแม่ และภาษาท่ีสอง โดยเฉพาะนกัเรียน เพราะนกัเรียนจะประสบ

ความสําเร็จในการเรียนขึน้อยูก่บัความเข้าใจขณะท่ีฟังครูบรรยาย และร่วมทํากิจกรรมในห้องเรียน 

 กลา่วโดยสรุป ทกัษะการฟังมีความสําคญัอย่างยิ่ง เพราะเป็นทกัษะแรกในการรับรู้ภาษาของ

มนุษย์ และยงัเป็นทกัษะท่ีช่วยพฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ในทกัษะอ่ืนๆ อีกทัง้เป็นทกัษะท่ีจะช่วยเก็บ

รวบรวมข้อมลูความรู้ ความคิด ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ตา่งๆ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการแสดง

พฤตกิรรมให้ถกูต้องและเหมาะสม 
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2.3 จุดมุ่งหมายของการฟัง 
ฮาร์เมอร์ (สมใจ  สืบวฒันาพงษ์กลุ.2537 : 26 – 27 อ้างอิงจาก Harmer.1991) กลา่วถงึ 

จดุประสงค์ในการฟังเพ่ือเป็นการยืนยนัความคาดหมายท่ีผู้ ฟังตัง้ไว้ก่อนการฟังวา่  

1. เพ่ือคดัเลือกรายละเอียดเฉพาะท่ีตนสนใจและต้องการฟัง  
2. เพ่ือมีสว่นร่วมในการสื่อสาร 
3. เพ่ือเก็บข้อมลูทัว่ๆไป เชน่ การฟังขา่ว โฆษณา 

4. เพ่ือเก็บข้อมลูไว้ใช้ในโอกาสอ่ืน 

5. เพ่ือเก็บรายละเอียดของข้อมลูท่ีฟัง เป็นต้น 

เจียรนยั พงษ์ศวิาภยั (2539 :101 – 102) ได้กลา่วถงึความมุง่หมายหลกัของการฟัง 3 ประการ 

คือ 

 1. การฟังเพ่ือความเพลดิเพลนิ ได้แก่การฟังเร่ืองราวท่ีสนกุสนานชวนให้เกิดความนกึฝัน หรือ

จินตนาการ แล้วทําให้เกิดความสขุและผอ่นคลาย 

 2. การฟังเพ่ือความรู้ นัน่คือฟังเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัวิชาการขา่วสาร และข้อแนะนําตา่งๆ ซึง่การ

ฟังเพ่ือความรู้นี ้ผู้ฟังต้องฟังให้เข้าใจ ใช้ความคดิและบนัทกึสาระสําคญัไว้ 

 3. การฟังเพ่ือให้ได้รับคตชีิวิตหรือความจรรโลงใจ ซึง่ความมุง่หมายของการฟังประเภทนี ้ผู้ ฟัง

ต้องฟังอยา่งมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมลูในแตล่ะประเภท เพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินชีวิต 

 กลา่วโดยสรุปวา่ การฟังในแตล่ะครัง้จะเกิดขึน้ ตามจดุมุง่หมายของผู้ฟัง วา่จะฟังเพ่ืออะไร ซึง่

อาจจะฟังเพ่ือความเพลดิเพลนิ ผอ่นคลายความตงึเครียด ฟังเพ่ือให้ได้ความรู้ แล้วนําข้อมลู หรือสาระ

ท่ีมีประโยชน์มาใช้ในการดําเนินชีวิตชีวิต 

 
2.4 การพัฒนาการฟัง 
การท่ีผู้ ฟังจะมีความสามารถในการฟังเร่ืองราวตา่งๆ และสามารถโต้ตอบได้ถกูต้องนัน้ ผู้ ฟัง 

ต้องได้รับการพฒันาการฟังให้มีประสทิธิภาพ ได้มีนกัการศกึษาจากสถาบนัศกึษาตา่งๆให้แนวคดิใน

การพฒันาการฟังดงัตอ่ไปนี ้

 รอสท์ (Rost. 1991 : 7 – 8) และ เฟรดเดอริกส์ (Fredericks.1997 : 202) ได้กลา่วถงึการ

พฒันาการฟังทัว่ไป และการพฒันาการฟังท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนไว้ดงันี ้

1. ควรสร้างความกระตือรือร้นในการฟัง โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ รวมทัง้ 

ใช้อปุกรณ์การฟังท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนฟังอยา่งตัง้ใจ 

2. ควรสร้างอปุนิสยัในการฟังโดยใช้ภาษาองักฤษในชัน้เรียน พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้นกัเรียน 

พดูคยุเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการฟังให้อยูใ่นระดบัท่ีดีท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ 
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3. สง่เสริมกระตุ้นให้นกัเรียนมีอิสระในการฟังภาษาองักฤษหลงัจากท่ีได้เรียนในห้องแล้ว  

เช่น การพดูคยุกบัชาวตา่งชาต ิหรือฟังภาษาองักฤษจากส่ือตา่งๆ เป็นต้น 

นอกจากนีเ้ฟรดเดอริกส์ได้กลา่วเพิ่มเตมิวา่ ครูและนกัเรียนควรศกึษา และเพิ่มพนูคําศพัท์ 

ตา่งๆให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ โดยวางจดุมุ่งหมายของการฟังพร้อมจดัขัน้ตอนการฟังและบรรยากาศ

ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย อีกทัง้ครูควรใช้เทคนิคและวิธีการท่ีจะช่วยพฒันาการฟังให้นกัเรียนเกิด

ความเข้าใจโดยการจดักิจกรรมหลงัการฟัง ซึ่งจดุประสงค์ของการทํากิจกรรมนี ้ เพ่ือฝึกการใช้ภาษา 

เช่น การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) กิจกรรมการแก้ปัญหาและกิจกรรมการตดัสินใจ ซึง่ผู้ เรียน

สามารถอาศยัข้อมลูจากเร่ืองท่ีฟังแก้ปัญหาท่ีกําหนดให้  

จากข้อความการพฒันาการฟังข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ครูผู้สอนต้องจดักิจกรรมการฟังท่ี 

มีความหมายและน่าสนใจ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะฟังอย่างตัง้ใจ ใน

การฝึกทกัษะการฟัง นกัเรียนจะต้องมีจดุมุง่หมายในการฟัง เพ่ือให้นกัเรียนมีความเข้าใจ และสามารถ

นําสิง่ท่ีได้ฟังไปพฒันาในทกัษะอ่ืนๆ รวมถึงรู้จกัท่ีจะแสวงหาข้อมลูใหม่ๆ ตอ่ไป 

 
2.5 ความสามารถในการฟัง 
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ได้กําหนดให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารด้วยการฟัง พดู อ่าน และเขียนได้อย่างถกูต้อง ชดัเจน เหมาะสมตามช่วง

ชัน้ รวมทัง้ให้ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดีตอ่ภาษาองักฤษ และสามารถใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ตา่งๆเพ่ือ

เข้าสู่สงัคม วฒันธรรมได้ แต่การท่ีจะเกิดความสามารถเช่นนีไ้ด้ ผู้ เรียนต้องมีความสามารถในการฟัง

ตัง้แตร่ะดบัคําจนถึงการฟังข้อความให้เข้าใจเสียก่อน แล้วสามารถสรุปใจความสําคญั หรือตีความจาก

เร่ืองท่ีฟังได้  ผู้ ฟังจึงจะสามารถส่ือสารได้ตามต้องการ ฉะนัน้จึงได้มีนกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึง

ความสามารถในการฟังภาษาองักฤษไว้ดงันี ้

แวลเลท็ และ ดสิคิ (Valette & Disick. 1972 :141 – 142) ได้แบง่ระดบัความสามารถในการ 

ฟังภาษาตา่งประเทศเป็น 5 ระดบัดงันี ้

1. ระดบักลไก เป็นระดบัท่ีผู้ ฟังสามารถแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งภาษาแมก่บั 

ภาษาตา่งประเทศจากเสียงท่ีได้ยิน โดยไมจํ่าเป็นต้องเข้าใจความหมาย 

2. ระดบัความรู้ เป็นระดบัท่ีผู้ ฟังเข้าใจความหมายของคําหรือประโยคท่ีได้ฟังและสามารถ 

ตอบสนองได้ 

3. ระดบัถ่ายโอน เป็นระดบัท่ีผู้ ฟังข้อความยาวๆหลายๆประโยคและเข้าใจประโยคท่ีแตง่ขึน้ 

ใหม ่โดยใช้คําศพัท์และไวยากรณ์ท่ีเรียนมาแล้ว 

4. ระดบัส่ือสาร เป็นระดบัท่ีผู้ ฟังสามารถเข้าใจความหมายโดยทัว่ไปของข้อความท่ีมีคําศพัท์ 
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ใหม ่โดยการคาดหมายจากประสบการณ์เดมิ และสามารถฟังข้อความท่ีพดูอยา่งรวดเร็วได้ เช่นบท

ภาพยนตร์ รายการวทิยหุรือโทรทศัน์ 

5. ระดบัวิพากษ์วิจารณ์ เป็นระดบัท่ีผู้ ฟังเข้าใจและแยกประเภทข้อความท่ีฟังพร้อมสามารถ 

ประเมินผลได้วา่ เป็นภาษามาตรฐานหรือไม ่ตลอดจนเข้าใจอารมณ์ ความรู้สกึและความมุง่หมายของ

ผู้พดูจากนํา้เสียงถ้อยคํา 

แฮร์ริส (Harris. 1974 : 32 – 40) ได้จําแนกความสามารถในการฟังภาษาตา่งประเทออกเป็น  

2 ระดบั รวมทัง้ให้ตวัอยา่งลกัษณะของความสามารถในการฟังระดบัตา่งๆดงันี ้

1. ความสามารถในการจําแนกเสียง ประกอบด้วย 

1.1 ความสามารถในการจําแนกเสียงคําโดด โดยสามารถจําแนกเสียงวา่เหมือนหรือตา่ง 

กนัอยา่งไร หรือคําใดออกเสียงตา่งไปจากคําอ่ืนๆท่ีได้ยนิ 

1.2 ความสามารถในการจําแนกคําท่ีมีอยูใ่นข้อความ โดยสามารถจําแนกได้วา่ คําใดท่ีได้ 

ยินในประโยค หรือข้อความนัน้ตรงกบัรูปภาพใด หรือประโยคใด 

2. ความสามารถในการเข้าใจข้อความท่ีได้ฟัง ประกอบด้วย 

2.1 ความสามารถในการปฏิบตัติามประโยคคําสัง่ท่ีให้ผู้ ฟังปฏิบตัติาม 

2.2 ความสามารถในการเลือกคําตอบให้ตรงกบัข้อความท่ีได้ฟัง 
2.3 ความสามารถในการเข้าใจเร่ืองราวทัว่ไปท่ีจําลองสถานการณ์ในชีวติประจําวนั โดย 

ผู้ ฟังสามารถจดจําสาระสําคญัตา่งๆได้ 

ฮิกกิน (Higgin. 1978 : 55) และ รอสท์ (Rost. 1991 : 3 – 4 ) ได้กลา่วถึงความสามารถในการ

ฟังภาษาองักฤษวา่ผู้ ฟังต้องมีทกัษะตา่งๆดงันี ้

1. ทกัษะด้านการรับรู้ (Perceptive Skills) คือความสามารถในการจําแนกเสียงตา่งๆ และ 

จดจําคําท่ีฟังได้ โดยสามารถบอกได้วา่ เสียงท่ีได้ยินเป็นเสียงในภาษาอะไร 

2. ทกัษะด้านการวิเคราะห์ (Analysis Skills) คือความสามารถในการจําแนกหน่วยทาง 

ไวยากรณ์ โดยสามารถแยกโครงสร้างประโยค และเข้าใจความสมัพนัธ์สว่นตา่งๆของประโยค 

ตลอดจนเข้าใจเก่ียวกบัการลงเสียงหนกั เบาในคํา และระดบัสงู – ต่ํา ของเสียงในประโยค 

3.  ทกัษะด้านการสงัเคราะห์ (Synthesis Skills) คือความสามารถในการเช่ือมโยงตวัชีแ้นะ 

ด้านภาษากบัสว่นอ่ืนๆ และสามารถนําความรู้เดมิมาใช้ประกอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการฟังได้

อยา่งเหมาะสม 

จากแนวคดิของนกัการศกึษาดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ ความสามารถในการฟังมีหลายระดบั  

โดยเร่ิมต้นจากระดับพืน้ฐาน นั่นคือความสามารถในการจําแนกเสียงเป็นคํา ประโยค และระดับ

แยกแยะความแตกต่างระหว่างภาษาแม่กบัภาษาต่างประเทศ ส่วนความสามารถในการฟังท่ีสงูกว่า
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ระดบัพืน้ฐานเป็นความสามารถในการนําความรู้เดิมเช่ือมโยงในสิ่งท่ีฟัง แล้วตอบสนองส่ือสารได้

ถกูต้อง  

 
2.6 การสอนทกัษะการฟัง 
การเรียนรู้ภาษาเพ่ือการส่ือสารประกอบด้วย 4 ทกัษะ แตท่กัษะแรกของการเรียนรู้ภาษาคือ 

การฟังซึง่กศุยา  แสงเดช (2545 : 133) ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายของการสอนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ

ว่า เป็นการสอนฟังเสียงของคํา วลี เพ่ือสงัเกต แยกแยะ หรือเปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกับสิ่ง

ตา่งๆ และเป็นการฟังประโยค หรือเร่ืองราว แล้วสามารถเข้าใจในสิง่ท่ีฟังได้  

 ในการสอนทกัษะการฟัง กระทรวงศึกษาได้กําหนดจุดมุ่งหมายไว้ในหลกัสูตรการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 โดยให้ผู้ เรียนฟังประโยคคําสัง่ คําขอร้อง และสามารถตีความเร่ืองท่ีฟังจาก

ส่ือประเภทตา่งๆได้ ดงันัน้จึงมีนกัการศกึษาได้กลา่วถึงวิธีการสอนท่ีสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายดงักลา่ว 

ดงัตอ่ไปนี ้

 ทิพพดี  ออ่งแสงคณุ (2535 : 32 – 34) และ รวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน (2539 : 113 – 125) ได้

กลา่วถึงการสอนฟังวา่ ควรสอนไปตามลําดบัจากง่ายไปยาก ดงันี ้

1. ฝึกทกัษะให้จดจําและเข้าใจความหมายของสิง่ท่ีได้ยนิ เช่น การฟังเสียงพยญัชนะ คํา 

เด่ียว วลี และประโยค โดยพยายามเช่ือมโยงคําตา่งๆท่ีได้ยินเป็นกลุม่คําท่ีมีความหมาย 

2. ฝึกทกัษะให้ผู้ เรียนคาดเดาเหตกุารณ์ในสิง่ท่ีได้ยนิ และจดจําเนือ้เร่ือง เช่นการฟังเร่ืองสัน้ๆ  

การฟังบทสนทนา หรือข้อความตา่งๆ 

อนัเดอร์วดู (Underwood. 1989 : 25 – 28) ได้แนะนําการสอนทกัษะการฟังดงันี ้

1. การเตรียมการก่อนการสอน เช่น การเลือกบทเรียน การเตรียมเทป การเตรียมบทเรียน 

ก่อนสอน การวางแผนการสอน เป็นต้น 

2. การวางขัน้ตอนในการสอน ซึง่มี 3 ขัน้ตอน คือ 

2.1 ก่อนการฟัง (Pre – listening) เป็นการเตรียมตวันกัเรียนก่อนท่ีจะฟัง และทํากิจกรรม 

ตา่งๆ เชน่ พดูเก่ียวกบัภาพ อภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะฟัง อา่นเนือ้หาให้ฟัง ทบทวนบทเรียน หรือสอน

คําศพัท์และโครงสร้างท่ีสําคญั เป็นต้น 

      2.2 ระหวา่งการฟัง (While – listening or During listening) ในขณะท่ีนกัเรียนฟังควรมี 

กิจกรรมต่างๆ ให้ทําเพ่ือแสดงว่านกัเรียนฟังเร่ืองแล้วมีความเข้าใจ เช่น ตรวจสอบสิ่งท่ีฟังกบัรูปภาพ 

จบัคูภ่าพกบัสิง่ท่ีฟัง จดัลําดบัรูปภาพตามเร่ืองท่ีฟัง เขียนเคร่ืองหมายถกูหรือผิดหน้าข้อความตามสิ่งท่ี

ฟัง หรือเตมิคําลงในช่องวา่ง เป็นต้น 
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2.3 หลงัการฟัง (Post – listening) เป็นกิจกรรมท่ีครูจดัให้สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีได้ฟังไป 

แล้ว เชน่ วจิารณ์อารมณ์ของบคุคลหรือลกัษณะนิสยัของบคุคลในเร่ืองท่ีฟัง สรุปเร่ืองท่ีฟัง แสดง

บทบาทสมมตุ ิเป็นต้น 

กศุยา  แสงเดช (2545 :132 -136) ได้เสนอแนวคดิเก่ียวกบักิจกรรมการสอนทกัษะการฟัง ไว้ 

ดงันี ้

1. กิจกรรมท่ีนําสูก่ารฟัง ครูผู้สอนต้องให้ข้อมลูเก่ียวกบัเนือ้หาสิง่ท่ีคาดหวงั เพ่ือท่ีจะช่วยให้ 

นกัเรียนมองเห็นแนวทางหรือสถานการณ์ได้ชดัเจน และสามารถคาดหวงัได้ก่อนท่ีจะฟัง 

2. กิจกรรมระหวา่งการสอน เป็นกิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจในสิง่ท่ีได้ฟัง โดยให้นกัเรียน 

ฝึกปฏิบตัขิณะกําลงัฟังเร่ืองนัน้ๆ เพ่ือให้นกัเรียนมีความเข้าใจยิ่งขึน้ กิจกรรมระหว่างการสอนฟังนัน้ไม่

ควรให้นกัเรียนต้องเขียนมากนกั เพราะจะทําให้การฟังของนกัเรียนขาดความเข้าใจท่ีสมบรูณ์  เพราะ

นกัเรียนจะไปสนใจในสิ่งอ่ืนๆ กิจกรรมท่ีนํามาใช้ระหว่างการสอนการฟัง ได้แก่ การจบัคู่ภาพ การเติม

คํา การวาดภาพ หรือให้นกัเรียนแสดงท่าทางประกอบกบัสิง่ท่ีฟัง 

3. กิจกรรมหลงัการฟัง เป็นกิจกรรมท่ีมุง่หวงัท่ีจะทําอะไรบางอยา่งภายหลงัการฟังเร่ืองใด 

เร่ืองหนึง่ ซึง่จดุมุง่หมายของการทํากิจกรรมนี ้ก็เพ่ือฝึกการใช้ภาษานัน่เอง เชน่ การแสดงบทบาท

สมมต ิการอภิปราย และการตอบคําถามแบบปลายเปิด หรือแบบตวัเลือก 

จากแนวคดิข้อเสนอแนะในการสอนฟัง สรุปได้วา่ ครูต้องเตรียมตวันกัเรียนก่อนการฟัง จดั 

กิจกรรมให้สอดคล้องกับบทเรียน เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน และครูต้องกําหนด

จดุประสงค์การฟังให้ชดัเจนเพ่ือให้การฟังของนกัเรียนบรรลเุป้าหมาย แล้วดําเนินการสอนตามลําดบั

ขัน้ท่ีวางแผนไว้ และตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียนโดยใช้กิจกรรมตา่งๆหลงัการฟัง 

 
2.7 กลวิธีที่ช่วยพัฒนาการฟังเพื่อความเข้าใจของเดก็ 
แอลลสิ และบรูสเตอร์ (Ellis; & Brewster. 1991 : 41-42) ได้กลา่วถงึ สิง่ท่ีชว่ยพฒันาให้เดก็มี 

การพฒันาทกัษะการฟังเพ่ือความเข้าใจคือ การท่ีครูกระตุ้นให้เดก็สามารถคาดเดาในการฟัง เชน่ การ

อธิบายให้เดก็รู้จกัใช้ความรู้เดมิเพ่ือหาความหมายของคําศพัท์ใหม ่หรือ วาดภาพตามข้อมลูภาพหรือ

แผนภมูิท่ีสมัพนัธ์กบัเร่ือง เดก็ต้องถกูกระตุ้นให้รู้จกัสงัเกตภาษาทา่ทาง  หรือวิธีการในการใช้เสียงเพ่ือ

เน้นคําสําคญัของครู ซึง่ครูสามารถให้คําใบ้เพ่ือให้เดก็เดาความหมายคํานัน้ๆ กลวธีิท่ีชว่ยในการฟังมี

ดงัตอ่ไปนี ้

1. การคาดคะเน ซึง่เป็นวิธีการท่ีสนบัสนนุให้นกัเรียนคาดคะเนเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดตอ่ไปใน 

เร่ือง ซึง่เป็นวธีิให้เดก็ฟังเพ่ือตรวจสอบถึงแม้วา่สิง่ท่ีคาดคะเนจะถกูต้องหรือไม ่หากเดก็สามารถ

คาดคะเนได้ถกูต้องจะทําให้เขารู้สกึมีความเช่ือมัน่ยิ่งขึน้ 
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2. การแสดงทา่ทาง การเน้นเสียง เสียงสงูต่ํา และภาษากาย ได้แก่ การแสดงออกทางสีหน้า 

หรือท่าทางจะช่วยให้เดก็สามารถเข้าใจตวัละครในเร่ืองวา่มีอารมณ์อะไร เช่นอารมณ์โกรธ มีความสขุ 

หรือเศร้า 

3. การเดาความหมายจากบริบท ถงึแม้วา่คําสําคญัในเร่ืองเดก็ยงัไมท่ราบความหมายก่อนท่ี 

เดก็จะรับฟังเร่ืองท่ีเลา่ ควรได้รับการกระตุ้นให้รู้จกัเดาความหมายคําจากภาพและความรู้ในเร่ืองทัว่ไป 

นอกจากนี ้การรู้จกัรูปแบบคําในเนือ้เร่ือง เช่นคําบอกลําดบัเหตกุารณ์ ก่อน-หลงั หรือ-แต ่และ ดงันัน้ 

ซึง่คําเหลา่นีช้ว่ยบอกเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดตอ่ไปในเร่ือง ทําให้เดก็สามารถลําดบัเร่ืองเพ่ือท่ีจะคาดคะเน

เร่ือง 

จากแนวคิดของกลวิธีท่ีช่วยพฒันาการฟังเพ่ือความเข้าใจของเด็ก สรุปได้ว่า ครูควรใช้กลวิธี

การต่างๆ เพ่ือให้เด็กสามารถคาดเดาความหมาย หรือเหตุการณ์ในสิ่งท่ีฟัง เช่น การแสดงท่าทาง

ประกอบ การใช้นํา้เสียง และการเดาความหมายจากบริบท ซึง่วิธีการดงักลา่วสามารถช่วยกระตุ้นแล

สนบัสนนุให้เดก็สามารถเข้าใจในสิง่ท่ีฟังมากยิ่งขึน้ 

 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการเล่าเร่ือง 
3.1 ความสาํคัญของการเล่าเร่ือง 
ฟิลลปิส์ (Phillips. 1993 : 32) ได้ให้ความหมายของการเลา่เร่ืองวา่ หมายถงึ เร่ืองราวหรือ

เหตกุารณ์ท่ีถกูนํามาเลา่ แล้วสามารถดงึดดูใจคนทกุชาตทิกุภาษา ไมว่า่เดก็หรือผู้ใหญ่ตา่งช่ืนชอบ 

และหลงใหลในเร่ืองเลา่ 

มาล์กินา (Malkina. 1995 : 38) กลา่ววา่ การเลา่เร่ืองเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสทิธิผลกบัผู้ เร่ิม

เรียนภาษา เพราะสามารถแสดงถึงอารมณ์ตา่งๆ การรับรู้ และความต้องการได้ดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

กบัเดก็เลก็ 

เอียซ์ (Aiex. 2006 : Online) ได้กลา่วเก่ียวกบัการเลา่เร่ืองวา่ เป็นศาสตร์ท่ีสร้างความร่ืนรมย์

แก่ผู้ เรียนได้ ซึง่เร่ืองท่ีเลา่สามารถแสดงวฒันธรรมของแตล่ะชาตไิด้ 

 สมศกัดิ  ปริ์ บรุณะ (2550 : Online) ได้กลา่วว่า การเลา่เร่ืองเป็นการเลา่เร่ืองราวท่ีสร้างขึน้มา

เพ่ือให้ความรู้สึก หรือผ่อนคลาย โดยการถ่ายทอดด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ โดยมีจุดประสงค์

เฉพาะเจาะจงสําหรับเด็ก เช่นการเล่านิทานทั่วไป นิทานพืน้บ้าน นิทานสมยัใหม่ ท่ีนํามาปรับปรุง

เปล่ียนแปลง แก้ไข เสริมแตง่ เพ่ือให้เหมาะสมกบัเดก็ 

 โดยสรุปการเลา่เร่ืองจึงเป็นวิธีการท่ีสามารถกระตุ้นความสนใจแก่ผู้ เร่ิมเรียนภาษาโดยเฉพาะ

กบัเดก็เพราะเร่ืองท่ีนํามาเลา่นัน้ ผู้ เรียนสามารถรับรู้อารมณ์ การเรียนรู้วฒันธรรมจากเร่ืองท่ีฟังได้ 
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 จุดมุ่งหมายของการเล่าเร่ือง 
ฉวีวรรณ  กินาวงศ์ (2533 : 101 – 102) กลา่ววา่ การเลา่เร่ืองสามารถพฒันาทกัษะการใช้ 

ภาษาของนกัเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะการฟัง เม่ือนักเรียนได้ฟังเร่ืองเล่าจากครู จะเกิดความ

จดจําความต่อเน่ืองของเร่ืองราว ตลอดจนการเรียนรู้คําศพัท์ใหม่ และเสริมประสบการณ์ของนกัเรียน

ได้ดียิ่งขึน้ ซึง่การเลา่เร่ืองมีจดุมุง่หมายดงันี ้

1. เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธรรมชาตขิองเดก็ 

2. เพ่ือให้เกิดความสนกุสนานเพลดิเพลนิทัง้ผู้ เลา่และผู้ ฟัง 
3. เพ่ือสง่เสริมพฒันาการด้านอารมณ์ของเดก็ให้รู้จกัควบคมุอารมณ์ของตน 

4. เพ่ือสง่เสริมด้านมนษุยสมัพนัธ์ คณุธรรม และเจตคตท่ีิดี 

5. เพ่ือสง่เสริมพฒันาการทางภาษาของเดก็ 

6. เพ่ือให้มีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นและการสนทนา 

7. เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เดก็มีความสนใจอยากอา่นหนงัสือ 

 
 ประโยชน์ของการใช้การเล่าเร่ืองในการสอนภาษาอังกฤษ 
 แอลลิส และบรูสเตอร์ (Ellis; & Brewster. 1991: 1-2) กลา่วว่า ธรรมชาติของเด็กเพลิดเพลิน

กบัการฟังเร่ืองเล่า เน่ืองจากเขาสามารถเข้าใจเนือ้เร่ือง บทสนทนาตามภาษาแรกของตน ยกตวัอย่าง

เช่น เพียงแคเ่ด็กได้ยิน คําพดูว่า  “กาลครัง้หนึ่งนานมาแล้ว...” เพียงแค่นี ้เขาจะทราบทนัทีว่าพวกเขา

จะได้ฟังนิทาน  และรอท่ีจะฟังเ ร่ืองต่อไป  ดังนัน้จึงมีการนําเ ร่ืองเล่ามาเป็นส่ือในการเรียน

ภาษาตา่งประเทศ ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1. เร่ืองเลา่ช่วยสร้างความสนกุสนานและช่วยพฒันาทศันคตใินทางบวกในการเรียน 

ภาษาตา่งประเทศในอนาคต และเป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจเรียนภาษาตา่งประเทศ 

2. เร่ืองเลา่ช่วยสร้างจินตนาการ เดก็สามารถจินตนาการตวัเองแทนตวัละครในเร่ือง ซึง่ 
ประสบการณ์แห่งการจินตนาการช่วยพฒันาพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์ 

3. เร่ืองเลา่เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถเช่ือมโยงจินตนาการให้สมัพนัธ์กบัโลกแห่งความเป็นจริง 
ของเดก็ ซึง่เดก็สามารถสร้างจิตสํานกึของตนเองให้เช่ือมโยงกบัการดําเนินชีวิตในแตล่ะวนัระหวา่ง

บ้านกบัโรงเรียน 

4. การฟังเร่ืองเลา่ในห้องเรียนเป็นการปันประสบการณ์ทางสงัคม ซึง่การอา่น และการเขียน 

เป็นเพียงกิจกรรมเด่ียวเท่านัน้ แตก่ารฟังการเร่ืองเลา่สามารถแบง่ปันความรู้สกึตา่งๆ เชน่ ความสขุจาก

เสียงหวัเราะ ความเศร้า ความต่ืนเต้น และการคาดคะเน ซึง่ไมใ่ช่เป็นเพียงความสนกุสนานเท่านัน้  แต่

สามารถช่วยสร้างความมัน่ใจ และกระตุ้นการพฒันาทางสงัคมและอารมณ์ให้เกิดขึน้ 
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5. การฟังเร่ืองเลา่ซํา้ไปซํา้มา ทาให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษา ในขณะท่ีทกัษะอ่ืนๆต้องได้รับการํ  

กระตุ้น หรือผลกัดนั ซึง่เร่ืองเลา่หลายๆเร่ืองมกัจะมีคํา และโครงสร้างประโยคซํา้ไปซํา้มา เพ่ือช่วยให้เด

จดจําทุกรายละเอียดได้ ดงันัน้คํา หรือโครงสร้างประโยคนัน้จะช่วยให้เด็กคาดคะเนเร่ืองท่ีจะเกิดขึน้

ต่อไป คําหรือโครงสร้างประโยคท่ีซํา้ไปมาช่วยกระตุ้นให้เดก็เข้ามามีสว่นร่วมในเร่ืองที่กําลงัฟัง ด้ว

เหตนีุค้รูควรเตรียมเนือ้ภาษาให้มีความหมาย เพ่ือให้เดก็สามารถเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศได้ 

6. การฟังเร่ืองเลา่ช่วยให้ครูแนะนําคําศพัท์ หรือเป็นการทบทวนคําศพัท์ โครงสร้างภาษา โดย 

เปิดให้เดก็ได้จดจํา และเทียบเคียงบริบท โดยใช้ความคดิ แล้วคอ่ยๆนําไปสูคํ่าพดูของเดก็เอง 

7. การฟังเร่ืองเลา่ช่วยพฒันาการฟัง และทกัษะอ่ืนเข้าด้วยกนัโดยผา่นสิง่ตอ่ไปนี ้

- ส่ือท่ีมองเห็นได้แก่ รูปภาพ หนงัสือท่ีมีภาพประกอบ 

- ความรู้ทางภาษาท่ีเคยเรียนมา 

- ความรู้ทัว่ไป 

สิง่เหลา่นีช้่วยให้เดก็เข้าใจความหมายของเร่ือง และมีความเก่ียวเน่ืองกบัประสบการณ์ตวัเอง 

8. เร่ืองเลา่สร้างสรรค์การพฒันาการเรียนรู้ของเดก็ให้ตอ่เน่ืองกบัวิชาอ่ืนๆในหลกัสตูร 
9. การเรียนภาษาองักฤษจากเร่ืองเลา่สามารถวางรากฐานทางภาษาในการเรียนระดบั 

มธัยมศกึษา เช่น โครงสร้าง คําศพัท์ และการเรียนภาษาในทกัษะอ่ืน 

 
 เทคนิคในการเล่าเร่ือง 

การเลา่เร่ืองให้สนกุ และเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ ฟัง มีความจําเป็นท่ีผู้ เลา่จะต้องมีเทคนิคในการ 

เล่าเร่ือง ซึง่เกิดจากการฝึกฝนอบรมจนเป็นทกัษะ หรือเกิดจากความสามารถเฉพาะตวัท่ีมาแต่ดัง้เดิม 

ทัง้นีห้ากครูในฐานะท่ีเป็นผู้ เลา่มีความต้องการเป็นผู้ เลา่ท่ีดี เก่ง มีความสามารถในการจงูใจนกัเรียนท่ี

เป็นผู้ ฟัง ควรท่ีจะศกึษา ค้นคว้าหาความรู้ ทดลองปฏิบตั ิและเลา่เร่ืองให้เดก็ฟังอยูเ่สมอเป็นประจํา จึง

ได้มีนกัการศกึษาหลายท่านท่ีได้ให้ทรรศนะถึงหลกัการในการเลา่เร่ืองให้ประสบผลสําเร็จไว้ดงันี ้

พรทิพย์  วินโกมินทร์ (2530 : 39 – 40) และ ฉวีวรรณ  กินาวงศ์ (2533 : 104) ได้กลา่วถึง การ

เล่าเร่ืองให้ดีนัน้เป็นเร่ืองยากพอสมควร ครูผู้ เล่าจําต้องมีเทคนิคในการเล่าเร่ืองอย่างมาก เพ่ือท่ีจะทํา

ให้เดก็สนใจได้ ตลอดเวลาครูผู้ เลา่ต้องมีศลิปะในการเลา่เร่ืองอยา่งยอดเย่ียม นอกจากนีย้งัจะให้ความ

รัก ความอดทน ความใกล้ชิดสนิทสนมกบัเด็กอีกด้วย บุคลิกภาพและท่าทางของครูก็เป็นส่วนสําคญั

อีกประการหนึ่งและก่อนท่ีจะเล่าเร่ืองให้เด็กฟังทกุครัง้ ครูจะต้องมีการเตรียมการเล่าอยู่เสมอ อย่าคิด

วา่ไมสํ่าคญั เพราะถ้าครูได้เตรียมไว้ลว่งหน้า จะทําให้การเลา่เร่ืองประสบความสําเร็จตามจดุประสงค์

ท่ีวางไว้เสมอ โดยจะต้องคํานงึถึงสิง่ตอ่ไปนี ้ 
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1. จดัเดก็ให้นัง่เรียบร้อยและนัง่ตามสบาย ซึง่อาจจะเป็นกลุม่ หรือวงกลม บนเก้าอี ้หรือบน 

พืน้ก็ได้ สว่นครูควรนัง่บนเก้าอีเ้ตีย้เพ่ือให้เดก็มองเห็นได้อยา่งทัว่ถึง และได้ยินเสียงครูชดัจน 

2. ครูต้องใช้นํา้เสียงดงัพอท่ีจะได้ยินทัว่ถึงกนัด้วย เสียงธรรมชาตขิองตนเอง ออกเสียงให้ 

ชดัเจน มีจงัหวะการพดูให้พอเหมาะ ไมเ่ร็วหรือช้าเกินไป ใช้นํา้เสียงเหมาะกบัตวัละคร ซึง่อาจใช้เสีย

ตามธรรมชาตมิาประกอบการเลา่ด้วยก็ได้ 

3. ขณะเลา่ อาจทําท่าทางประกอบด้วย แตต้่องเป็นท่าทางท่ีนา่ด ูและไมม่ากจนเกินไป  

รวมทัง้เป็นทา่ทางท่ีไมไ่ด้แกล้งทําจนผิดธรรมชาต ิ

4. ครูต้องไมอ่อกนอกเร่ืองหรือเลา่เร่ืองอ่ืนแทรก เพราะจะทําให้เดก็เข้าใจไขว้เขว และอยา่ 

สอดแทรกเร่ืองของศีลธรรมมากเกินไป จะทําให้เดก็เบ่ือ 

5. พยายามถ่ายทอดเร่ืองท่ีเลา่ให้เป็นภาพท่ีมีชีวิตจิตใจ โดยบรรยายบคุลกิลกัษณะของตวั 

ละครให้ชดัเจน บรรยายสถานท่ีเกิดขึน้ให้มีลกัษณะใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสดุ และทําให้เดก็เกิด

ความรู้สกึวา่ตนเองได้เข้าไปนัง่ตามเนือ้เร่ืองอยู ่ณ ท่ีนัน้ด้วย 

6. เลือกถ้อยคําหรือสํานวนให้เหมาะสมกบัระดบัของเดก็ ควรเลือกคําท่ีง่ายๆ เพ่ือให้เดก็ฟัง 

แล้วนกึออกมาเป็นภาพ 

7. ขณะเลา่เร่ือง ทําใจให้สบายๆ พยายามเป็นกนัเองกบัเดก็ให้มากท่ีสดุ มองเดก็อยา่งทัว่ถงึ 

ทกุคน อยา่ให้สายตาจบัจ้องกบัเดก็คนหนึง่คนใดนานเกินควร ควรสงัเกตพฤตกิรรมของเดก็ หากเดก็ๆ

ไมส่นใจฟัง ครูควรใช้ไหวพริบแก้ไขวิธีการเลา่ให้ต่ืนเต้นเร้าใจยิ่งขึน้ 

8. ควรคํานงึถึงระยะเวลาในการเลา่ให้เหมาะกบัความสนใจของเดก็คือประมาณ 15 – 25  

นาที 

9. ควรกําหนดเวลาเผ่ือสําหรับคําถาม หรือข้อวิจารณ์ของเดก็ ถ้าในระหวา่งการเลา่ เดก็ 

ขดัจงัหวะหรือซกัถาม ครูควรบอกให้รอจนเลา่เร่ืองจบก่อน 

พิกลุ  ภมูิแสน (พิกลุ.Online.2550 : 1) ยงัให้แนวคดิในการเลา่เร่ือง ไว้ดงันี ้

1. ก่อนเร่ิมเลา่เร่ือง ครูสามารถใช้วิธีการจงูใจเดก็ด้วยเพลง ปริศนาคําทาย ใช้รูปภาพ เพ่ือ 

เป็นการสร้างความสนใจให้แก่เดก็ 

2. ขณะเลา่เดก็ควรมีอิสระด้านร่างกาย ความรู้สกึ เช่น จดัเดก็ให้นัง่เรียบร้อยและนัง่ตาม 

สบาย ซึง่อาจจะเป็นกลุม่ หรือวงกลม บนเก้าอี ้หรือบนพืน้ก็ได้ สว่นครูควรนัง่บนเก้าอีเ้ตีย้เพ่ือให้เดก็

มองเห็นได้อยา่งทัว่ถึง และได้ยินเสียงครูชดัจน 

3. ในขณะเลา่เร่ือง ครูควรมีอารมณ์ร่วมกบัเร่ืองท่ีกําลงัเลา่ โดยแสดงออกทางสีหน้า และ 

อารมณ์ เพ่ือให้ผู้ ฟังสนใจ และเกิดภาพพจน์ท่ีชดัเจนยิ่งขึน้เช่น ยิม้ หวัเราะ โกรธ 
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4. ใช้ภาพหรือท่าทางประกอบขณะเลา่ เช่นรูปภาพในกระดาษ หรือการวาดภาพประกอบ 

การเลา่ เพ่ือให้เดก็มีอารมณ์ร่วมในการเลา่เร่ือง การแสดงท่าทางประกอบก็จะทําให้เร่ืองนัน้มีชีวติชีวา

ได้สมกบัความตัง้ใจของครู 

5. ครูควรใช้นํา้เสียงตามตวัละครขณะเลา่เร่ือง ซึง่อาจมีการเลียนเสียงตวัละครบ้าง เพ่ือให้ 

สมจริง เชน่เสียงเดก็ เสียงคนชรา เสียงสตัว์ เสียงคนเดนิ 

6. ครูให้ความสนใจเดก็ในขณะท่ีกําลงัเลา่เร่ืองอยา่งทัว่ถงึทกุคน เพ่ือสงัเกตพฤตกิรรมของ 

เดก็วา่ให้ความสนใจหรือไม ่

7. ครูใช้ภาษาในการเลา่เร่ืองท่ีเหมาะสมกบัเดก็ 

8. ลําดบัเร่ืองราวให้เข้าใจงา่ย ไมซ่บัซ้อนเกินไป 

9. ในตอนท้ายควรสรุปเร่ืองพร้อมทัง้แสดงข้อคดิ คตเิตือนใจ 

เม่ือครูเลา่เร่ืองเสร็จแล้ว ควรจดักิจกรรมหลงัการเลา่เร่ือง เพ่ือทดสอบนกัเรียนวา่มีความรู้ 

ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ซึง่ แอลลสิ และบรูสเตอร์ (Ellis; & Brewster. 1991 : 41-42) ได้เสนอ

กิจกรรมหลงัการเลา่เร่ือง ไว้ดงันี ้

1. นําประโยคท่ีใช้ในการเลา่เร่ืองมาวางสลบัท่ีกนั แล้วให้นกัเรียนเรียงลําดบัให้ถกูต้อง 

2. จดันกัเรียนเป็นกลุม่ โดยนกัเรียนแตล่ะคนในกลุม่จะได้ภาพในสว่นของเร่ืองท่ีแตกตา่งกนั  

ให้นกัเรียนบรรยายภาพของตนให้เพ่ือนฟัง แล้วเรียงลําดบัให้ถกูต้อง 

            3. เขียนประโยคของเร่ืองท่ีเลา่ นําแตล่ะประโยคมาตดัเป็น 2 สว่น จบัสลบัท่ีกนั แล้วให้ 

นกัเรียนบรรยายภาพของตนให้เพ่ือนฟัง แล้วเรียงลําดบัภาพให้ถกูต้อง 

4. ให้เร่ืองท่ีได้ตดับางสว่นออกไป แล้วให้นกัเรียนเตมิสว่นท่ีหายไป 

5. ให้นกัเรียนแสดงละครเร่ืองท่ีเลา่ หรือใช้หุ่นแทน 

6. ให้นกัเรียนแสดงท่าทางประกอบเร่ืองขณะท่ีครูเลา่ 

7. ให้นกัเรียนวาดภาพการ์ตนูจากเร่ืองท่ีฟัง 

จากหลกัการของการเลา่เร่ืองของนกัการศกึษาท่ีได้กลา่วถึงมาแล้วนัน้ พอท่ีให้ความคดิเห็น 

เป็นแนวทางได้ว่า หลกัการในการเลา่เร่ืองมีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ กลา่วคือ ประการแรกเป็นการ

เตรียมตวัในการเล่าเร่ือง หมายถึงการเตรียมตวัของครู ตลอดจนการเลือกเร่ือง และการเลือกใช้ส่ือ

ประกอบการเล่าเร่ือง ประการท่ีสองคือ การปฏิบตัิการเล่าเร่ือง เร่ิมจากการจดัท่ีนัง่เด็ก การตกลงกฎ

กติกาก่อนฟังเร่ืองและการใช้ศิลปะท่าทาง และนํา้เสียงที่น่าสนใจ สว่นประการสดุท้าย คือ การจดั

กิจกรรมหลงัจากเล่าเร่ืองจบ เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และเกิดการเรียนรู้เนือ้หาหรือแนวคิดใน

เร่ือง             
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 ลักษณะเร่ืองเล่าที่เหมาะสมสาํหรับเดก็ 

ในการเลือกเร่ืองท่ีจะเลา่ให้นกัเรียนฟัง ครูจะต้องรู้จกัเลือกเร่ืองให้เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

เพราะเดก็แตล่ะวยัให้ความสนใจและความต้องการท่ีแตกตา่งกนั มีนกัการศกึษาได้เสนอแนะไว้ดงันี ้

พชัรี  วาศวิท (2537 : 63) และ สภุสัสร วชัรคปุต์ (2543 : 37) ได้ให้แนวทางในการเลือกเร่ือง 

เลา่ท่ีให้เหมาะสมกบันกัเรียนท่ีคล้ายคลงึกนั ดงันี ้

1. เป็นเร่ืองสัน้ งา่ย แตมี่ใจความสมบรูณ์ โดยปกตจิะมีความยาวประมาณ 15 – 20 นาที มี 

การดําเนินเร่ืองได้อยา่งรวดเร็ว เน้นเหตกุารณ์เดียวให้นกัเรียนพอคาดคะเนเช่ือได้บ้าง อาจสอดแทรก

เกร็ดท่ีชวนให้นกัเรียนสงสยัวา่อะไรเกิดขึน้ตอ่ไป เพ่ือทําให้เร่ืองมีรสชาตต่ืินเต้น 

2. เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนให้ความสนใจ อาจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิตเดก็ๆ ครอบครัว สตัว์ หรือ 

เร่ืองท่ีเดก็จินตนาการตามได้ 

3. เป็นเร่ืองท่ีมีบทสนทนามากๆ เพราะนกัเรียนสว่นมากไมส่ามารถฟังเร่ืองราวท่ีเป็นความ 

เรียงได้ดีพอ และภาษาท่ีใช้ต้องสละสลวย ไมค่วรใช้คําศพัท์แสลง (slang) ควรใช้ภาษาง่ายๆ ประโยค

สัน้ๆ มีการกลา่วซํา้ คําสมัผสัซึง่จะช่วยให้นกัเรียนจดจําเร่ืองได้ง่ายและรวดเร็ว 

4. เป็นเร่ืองท่ีมีตวัละครน้อย ซึง่ประกอบด้วยตวัละครเอก และตวัประกอบ และช่ือของตวั 

ละครเป็นช่ืองา่ยๆ โดยตวัละครควรเน้นให้เห็นลกัษณะเดน่ของตวัละครแตล่ะตวั เพ่ือนกัเรียนจะได้

เข้าใจความหมายได้ 

5. เป็นเนือ้เร่ืองท่ีจบง่ายๆและนา่พงึพอใจ เม่ือนกัเรียนฟังเร่ืองเลา่จบ นกัเรียนควรมีความสขุ 

หรือถ้ามีความทกุข์ก็ต้องมีคตสิอนใจด้วย ซึง่เนือ้เร่ืองควรสอดแทรกคตธิรรมสอนใจ และสง่เสริมให้

นกัเรียนมีลกัษณะนิสยัท่ีดีงาม 

นอกจากนี ้มานิตา โทชวลติ (มานิตา.Online.2544 : 1) ยงัให้แนวคดิในการเลือกนิทาน เพ่ือ 

เล่าเร่ืองให้เข้าถึงจิตใจของเด็ก โดยใช้ภาษาท่ีสละสลวย และสามารถให้ภาพในจินตนาการจาก

เร่ืองราวในนิทานไปสู่การสร้างโยงใยของสมอง และพฒันาการขึน้ด้วยการนําจินตนาการของตนมา

สร้างสรรค์เป็นเร่ืองราวผา่น    สิง่เร้าท่ีเหมาะสมภายนอกท่ีครูจดัไว้รองรับ เช่น การเป็นตวัอย่างท่ีดีของ

ครู ของเลน่ ธรรมชาตท่ีิไมเ่น้นรายละเอียด หรือ สภาพห้องท่ีเอือ้ตอ่การจินตนาการ ดงัตอ่ไปนี ้

 คดัเลือกนิทานท่ีมีเนือ้หาใกล้เคียงกบัเดก็ 

1. ปรับเร่ืองให้ไมซ่ํา้ซ้อน ดําเนินเร่ืองตามลําดบัเวลา และมีการดําเนินเร่ืองซํา้ๆ  

อยา่งเป็นจงัหวะ 

2.  จํานวนตวัละครท่ีมากเกินไปทําให้นกัเรียนสบัสน โดยตดัตวัละครท่ีไมช่่วยทําให้ 

เร่ืองดําเนินไปออกบ้าง หรือกลา่วถึงแตเ่พียงโดยรวม 
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3.  แทรกบทสนทนาสัน้ ๆ ระหวา่งบทบรรยายอยา่งมีจงัหวะสม่ําเสมอ เพ่ือให้เดก็ได้ 

เรียนรู้ผา่นกิจกรรมท่ีมีการซํา้ ยํา้ทวน อยา่งเป็นจงัหวะ เน่ืองจากบทสนทนาสัน้ ๆ ชว่ยให้เดก็สามารถ

จดจําถ้อยคําในนิทานได้ง่ายขึน้ 

จากแนวคดิการเลือกเร่ืองเลา่ดงักลา่วข้างต้น ควรเลือกเร่ืองให้เหมาะสมกบันกัเรียน เนือ้เร่ือง 

ของนิทานจะต้องเป็นเร่ืองงา่ยๆ แตมี่ความสมบรูณ์ โดยเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่กล้ตวันกัเรียน ตวัละครมีไมม่าก

นกั แตมี่ลกัษณะเดน่ท่ีนกัเรียนสามารถเห็นและจดจําได้ง่าย 

 

4.งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการเล่าเร่ืองหรือนิทานในการสอนเดก็ 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 นนทพร  ภวูรัตน์ (2546 : 45) ได้ศกึษาถึงการใช้เพลงและนิทานในการเพิ่มความสามารถด้าน

การฟังภาษาองักฤษของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านบางวนั จงัหวดัพงังา ผลการวิจยั

พบว่าการใช้เพลงและนิทานเป็นกิจกรรมฟังภาษาองักฤษ ทําให้นกัเรียนมีความสามารถด้านการฟัง

ภาษาองักฤษเพิ่มขึน้หลงัการทดลอง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 อไุรวรรณ  ปราบริป ู(2543 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการใช้บทเรียนภาษาองักฤษท่ีมีนิทานเป็น

องค์ประกอบกับผลสัมฤทธิทางการเรียนและพัฒนาการทางการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้์

มธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวิจัยพบว่า การใช้บทเรียนท่ีมีนิทานเป็นองค์ประกอบส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสมัฤทธิทางการเรียนภาษาองักฤษสงูขึน้ โดยมีผลสมัฤทธิ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง์ ์

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีพัฒนาการทางการใช้ภาษาอังกฤษดีขึน้ โดยมี

พฒันาการด้านความคล่องในการใช้ภาษาอยู่ในระดบัสูง และด้านความถูกต้องในการใช้ภาษาใน

ระดบัปานกลาง 

 สจิุตรา  ศาสตรวาหา (2541 : 46) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของ์

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในชัน้เรียนท่ีใช้ในการสอนแบบส่ือสาร โดยมีนิทานเป็นองค์ประกอบ ซึง่

ครูเป็นผู้ เล่าพบ ว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบส่ือสาร โดยมีนิทานเป็นองค์ประกอบมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงูกวา่กลุม่ท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 สนธยา  ออ่นน้อม (2538 : 96) ได้ศกึษาเก่ียวกบัผลของการเสริมแรงในกิจกรรมการเลา่เร่ืองท่ี

มีต่อความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยักบักลุ่มตวัอย่าง อาย ุ5 – 6 ปี ท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม ่

จํานวน 30 คน กลุ่มทดลองการเล่าเร่ืองแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการเล่าเร่ืองแบบครูให้การเสริมแรงมีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูกว่าเด็กท่ีได้รับการจดักิจกรรม

การเลา่เร่ืองแบบปกต ิอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01 
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 อบุล  เวียงสมทุร (2538 : 67) ได้ศกึษาความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั

ประสบการณ์การเลา่เร่ืองประกอบหุ่นมือ โดยใช้ภาษากลางควบคูก่บัภาษาถ่ิน และเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ

การจดัประสบการณ์การเลา่เร่ืองประกอบหุ่นมือโดยใช้ภาษากลาง กลุม่ตวัอย่างเป็นเด็กอนบุาลปีท่ี 2 

อายุ 5 – 6 ปี จํานวน 60 คน ซึ่งเด็กทัง้สองกลุ่มใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ผลการศึกษาพบว่า เด็ก

ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลา่เร่ืองประกอบหุ่นมือ โดยใช้ภาษากลางควบคูก่บัภาษาถ่ิน มี

ความพร้อมทางภาษาแตกตา่งจากเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การเลา่เร่ืองประกอบหุ่นมือ 

โดยใช้ภาษากลางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

4.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
   ลาร์ท และมาสนั (Lartz and Mason. 1988 : 193 – 208) ได้ศกึษากรณีเดก็คนหนึง่ท่ียงัอา่น 

หนงัสือไมอ่อกเขียนยงัไมไ่ด้ ได้เลา่เร่ืองท่ีตนเองได้ยินเร่ืองท่ีสมบรูณ์ในครัง้แรกและมีการเลา่ซํา้ใน 

แต่ละสปัดาห์รวมเวลา 8 สปัดาห์ มีการบนัทึกเทปเพ่ือวิเคราะห์ดกูารเปล่ียนแปลง และธรรมชาติของ

เด็กในการเล่าเร่ืองนัน้ๆ กลบัอีกครัง้ ผลพบว่าเด็กสามารถเล่าเร่ืองราวต่างๆได้ โดยการเล่ากลบัใน

ช่วงแรก 2 สปัดาห์แรก จะสัน้ๆ จากนัน้เดก็จะพยายามเลา่เร่ือง โดยพยายามท่ีจะอา่นหนงัสือตวัโตๆใน

เร่ือง จากผลการวิจยัผู้วิจยัได้แนะนําว่า เด็กท่ีมีการอ่านเร่ืองให้ฟังท่ีบ้านสามารถใช้กิจกรรมการอ่านซํ ้

ช่วยได้ และในท่ีสดุเดก็ก็จะเลา่เร่ืองนัน้กลบัได้ใกล้เคียงกบัเร่ืองท่ีได้ฟังจริงๆ จนนําไปสูก่ารอา่นเองได้ 

วิคเก (Wicke. 1992 : 51) ได้ทําการศกึษาการใช้นิทานในการสอนภาษาเยอรมนัในประเทศ

แคนาดา พบวา่ นิทานเป็นส่ือท่ีทําให้เกิดประสทิธิภาพทางเรียนอยา่งดียิ่ง กลา่วคือ มีความแตกตา่งกนั

อย่างมีนยัสําคญัระหว่างคะแนนการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน นกัเรียนให้การตอบสนองและร่วม

กิจกรรมทางภาษาจาการเลา่นิทาน ผลคะแนนและการประเมินทางด้านพฤตกิรรมการเรียนชีใ้ห้เห็นว่า

นกัเรียนช่ืนชอบและเพลิดเพลินกบัการเล่านิทาน การเรียนและการเขียนเร่ือง นอกจากนีนิ้ทานยงัเป็น

ส่ือท่ีสง่เสริมพฒันาทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียนอีกด้วย 

 เซเดล (Seidel. 2002 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการใช้การเล่าเร่ืองเพ่ือพฒันาความรู้เดิมของ

นกัเรียนก่อนเข้าเรียนระดบัประถมศกึษา  กลุม่ตวัอย่างคือนกัเรียนอนบุาลจํานวน 8 คน โดยใช้วิธีการ

สงัเกตพร้อมจดบนัทกึพฤตกิรรมก่อนและหลงัการฟังของนกัเรียน ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่

มีความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษสูง นอกจากนีย้ังพบว่านักเรียนสามารถนําเร่ืองท่ีฟังจาก

โรงเรียนไปเลา่ให้ผู้ปกครองฟังอีกด้วย 

 เวอโดโก และ เบลมอนท์ (Verdogo; & Belmonte : 2005) ได้ศกึษาถึงการใช้ดิจิตอลสตอร่ี 

(Digital Stories) เพ่ือพฒันาความเข้าใจด้านการฟังภาษาองักฤษของเด็กชาวสเปนในช่วงอาย ุ6 ปีท่ี

เร่ิมเรียนวิชาภาษาองักฤษ โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนตามคําแนะนําของครูจาก
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หนังสือคู่มือครู โดยไม่ใช้อินเตอร์เนตใน 2 สัปดาห์แรก ส่วนกลุ่มทดลองจะได้รับการสอนตาม

คําแนะนําของครูจากหนงัสือคู่มือครู และใช้ดิจิตอลสตอร่ี (Digital Stories) จากอินเตอร์เนต ผล

การศึกษาพบว่า เด็กกลุ่มทดลองมีการพฒันาการฟังสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 โดยสามารถเข้าใจคําสัง่และโต้ตอบจากเร่ืองท่ีฟังได้เป็นอยา่งดี 

จากผลงานวิจัยข้างต้นดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าการเล่าเร่ืองเป็นกิจกรรมท่ีสามารถเพิ่มพูน

พฒันาการทางการเรียนภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะการฟัง รวมถึงการพฒันาทกัษะการพดู อ่าน 

เขียน เน่ืองจากนกัเรียนจะได้ฝึก การฟังเสียง การจดจําความต่อเน่ืองของเร่ืองราว การสนทนา การ

เขียนเร่ือง การแสดงบทบาทสมมตุหิลงัจากได้ฟังเร่ืองเลา่จากครู นอกจากนีก้ารเลา่เร่ืองยงัเป็นกิจกรรม

ท่ีทําให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เสริมประสบการณ์ สร้างจินตนาการและช่วยสร้าง

ทศันคตท่ีิดีตอ่การเรียนภาษาองักฤษให้เกิดขึน้กบันกัเรียนอีกด้วย    

 ดงันัน้ การจัดการเรียนสอนโดยใช้กิจกรรมการเล่าเร่ืองเพ่ือเพิ่มความสามารถด้านการฟัง

ภาษาองักฤษของนกัเรียนนัน้ ครูควรคํานึงถึงสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ท่ีถูกกําหนดไว้ในหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2544  และมีความรู้

ความเข้าใจแนวคิดต่างๆเก่ียวกับการฟังภาษาอังกฤษ เร่ิมตัง้แต่ครูควรทราบถึงความสําคัญ 

จดุมุง่หมาย การพฒันาการฟังอยา่งไรให้มีประสทิธิภาพ  และความสามารถในการฟังภาษาองักฤษใน

แต่ละระดบั จนกระทัง่สามารถจดักิจกรรมการเล่าเร่ืองให้น่าสนใจ เพ่ือท่ีจะทําให้นกัเรียนเกิดความ

เข้าใจในสิ่งท่ีฟัง ว่ามีความหมาย หรือจดุมุ่งหมายอะไร แล้วสามารถนําสิ่งท่ีฟังไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

รวมทัง้สามารถพฒันาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทกัษะอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะแสวงหาข้อมลูใหม่ๆ  ตอ่ไป 

 
 
 



บทที่ 3 
วธีิการดาํเนินการวจิัย 

 
ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
     กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญั 

คอนแวนต์ สีลม  เขตบางรัก  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 248 คน 

 
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
     กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  

โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม  เขตบางรัก  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน ได้จากการคดัเลือก

นกัเรียนในห้องเรียนท่ีผู้วิจยัรับผิดชอบในการสอน 1 ห้องเรียน โดยให้นกัเรียนทัง้ห้องเรียน จํานวน 42 

คน ทําการทดสอบก่อนการวิจยัด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการฟัง แล้วคดัเลือกเฉพาะผู้ ท่ีมี

คะแนนความสามารถด้านการฟังต่ํากวา่ร้อยละ 50 มาเป็นกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 12 คน  

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลประกอบด้วยู  
1. แผนการจดัการเรียนรู้ จํานวน 7 แผนๆละ 2 คาบๆละ 50 นาที ซึง่เร่ืองเลา่ทัง้หมดผู้วจิยัจะเป็น 

ผู้ เลา่เอง (ภาคผนวก ก หน้า 49 - 67) 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ ใช้วดัก่อนและหลงัการทดลอง โดยวดั 

ความสามารถด้านการฟังเป็นรายบคุคล จํานวน 20 ข้อ (ภาคผนวก ข หน้า 68 - 73) 
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ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ 

1.1 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544  แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

1.2 ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ท่ี1 ของกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ 

(กระทรวงศกึษาธิการ.2544 : 8 – 12) 

1.3 ศกึษาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาองักฤษจากหนงัสือเรียน English  

Time3 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ของ Susan Rivers และ Setsuko Toyoma 

1.4 ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเลา่เพ่ือนํามาประกอบการศกึษา ได้แก่ หนงัสือ The  

Storytelling Handbook ซึง่แตง่โดย Gail  Ellis หนงัสือกิจกรรมภาษาองักฤษกบัเด็ก โดย Sarah  

Phillips หนงัสือ  Storytelling with children โดย Andrew  Wright  และ หนงัสือ Storytelling Art and 

Technique  ซึง่แตง่โดย Ellin  Greene 

1.5 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ซึง่เป็นการสอนทกัษะการฟังโดยใช้วธีิการเลา่เร่ือง  
 จากเนือ้หาในหนงัสือเรียน English Time 3 หนงัสือ Storytelling with Children และหนงัสือ กิจกรรม

ภาษาองักฤษกบัเดก็ จํานวน 7 แผนๆ ละ 2 คาบ ได้แก่ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง Timmy Goes Shopping 

2. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง The Bottom of the Sea 

3. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง Father, Son and Donkey 

4. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองThe Town Mouse and the Country Mouse  

5. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง The Frog Family 

6. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง Little Red Riding Hood 

7. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง Ghosts  

แผนการจดัการเรียนรู้แตล่ะแผนประกอบด้วย 

- กิจกรรมก่อนการฟัง (Pre- listening activities) เพ่ือสร้างความพร้อมของนกัเรียน 

ก่อนการฟังจริง และให้นกัเรียนได้ใช้ความรู้เดมิ เดาเร่ืองราวก่อนท่ีจะฟัง 

- กิจกรรมระหวา่งการฟัง (While- listening activities) ให้นกัเรียนฟังนิทานเป็นการ 

ฝึกทกัษะการฟังด้วยความเข้าใจ เพ่ือให้นกัเรียนบรรลจุดุประสงค์ของการฟัง 

- กิจกรรมหลงัการฟัง (Post-listening activities) เป็นการช่วยให้การฟังของนกัเรียน 

บรรลตุามจดุประสงค์ และตดิตามผลหลงัจากการฟังของนกัเรียน 
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        1.6 นําแผนการจดัการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้อง 

แก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงระดบัความยากง่ายของเนือ้หาทางภาษา ความสอดคล้องของกิจกรรม 

และขัน้ตอนการสอน  

        1.7  ทดลองสอนโดยใช้การเลา่เร่ืองกบันกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีไมใ่ช่กลุม่

ตวัอยา่งจํานวน 8 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในวธีิการ และเวลาท่ีใช้ในการเลา่เร่ือง ตลอดจน

ความเข้าใจของคําชีแ้จงในกิจกรรมตา่งๆท่ีใช้ในแผนการจดัการเรียนรู้ 

  1.8 นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปดําเนินการทดลองกบักลุม่

ตวัอยา่ง 

 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ 

2.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษโดยใช้การเลา่เร่ือง เป็น 

แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังเร่ืองเลา่ท่ีผู้วิจยันํามาจากเนือ้หาในหนงัสือ Storytelling with 

Children และหนงัสือ กิจกรรมภาษาองักฤษกบัเดก็ ซึง่มีรูปแบบของการทดสอบดงันี ้

            2.1.1 สว่นท่ี 1 นกัเรียนฟังเร่ืองเลา่ แล้วเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุโดย 

แบบทดสอบสว่นนีมี้ 2 ตอน มีคะแนนรวม 10 คะแนน โดยใช้เวลาสอบ 30 นาที ดงัมีรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้

 ตอนท่ี 1 นกัเรียนฟังเร่ือง The Fox and the Crow จากเทป โดย 

แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบถกูผิด จํานวน 5 ข้อ คะแนนเตม็ 5 คะแนน  

 ตอนท่ี 2 นกัเรียนฟังเร่ือง The Pied Piper จากครู โดยแบบทดสอบเป็นแบบ 

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 5 ข้อ คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

            2.1.2 สว่นท่ี 2   นกัเรียนฟังคําสัง่แล้วปฏิบตัใิห้ถกูต้อง โดยแบบทดสอบนีมี้ 2 

ตอน มีคะแนนรวม 10 คะแนน  โดยใช้เวลาคนละประมาณ 5 นาทีดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

    ตอนท่ี 1 นกัเรียนฟังคําสัง่จากเทป แล้วระบายสี วาดภาพ และเตมิอกัษรท่ี

หายไป ซึง่ข้อสอบในสว่นนีมี้ 5 ข้อ คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 ตอนท่ี 2  นกัเรียนฟังคําสัง่จากครู แล้วปฏิบตัติามคําสัง่ 5 คําสัง่ คะแนนเตม็  

5 คะแนน ถ้านกัเรียนสามารถปฏิบตัไิด้ถกูต้อง จะได้ 1 คะแนน สําหรับแตล่ะคําสัง่ท่ีนกัเรียนสามารถ

ปฏิบตัไิด้ถกูต้อง 

2.2 ขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษโดยใช้ 

การเลา่เร่ือง มีดงันี ้

            2.2.1 ศกึษาการสร้างแบบทดสอบ จากหนงัสือพฤตกิรรมการสอนวิชา 
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ภาษาองักฤษ (อําไพ เกียรตชิยั. 2531) การทดสอบและการประเมินผลทางภาษา (สําอาง หิรัญบรูณะ.

2542) การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

(กระทรวงศกึษาธิการ.2544) ภาษาองักฤษภาคปฏิบตัิสําหรับครูประถมศกึษา (กศุยา  แสงเดช.2545) 

แล้วนําวิธีการและแนวคดิมาประยกุต์ใช้เพ่ือสร้างแบบทดสอบ 

            2.2.2 ศึกษาหลกัสูตรเนือ้หาทางภาษา และจุดประสงค์การเรียนรู้ของกิจกรรม

การฟังสําหรับช่วงชัน้ท่ี 1 เพ่ือนําไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบ 

            2.2.3 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษโดยใช้การเลา่เร่ือง 

ให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนภาษาองักฤษตรวจสอบความถกูต้องและเท่ียงตรงตามเนือ้หา  

                               2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ 

โดยใช้การเลา่เร่ืองตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 

2.3 นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

ก่อนและหลงัการทดลอง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 ผู้วิจยัได้ดําเนินการรวบรวมข้อมลูตามลําดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. แจ้งให้นกัเรียนทราบเพ่ือทําความเข้าใจกบันกัเรียนถงึวธีิการดําเนินการทดลอง  
จดุประสงค์ของการทดลองและวิธีการประเมินผลการเรียน 

2. ทําการทดสอบก่อนการสอน โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ 

ของนกัเรียน  

3. ดําเนินการสอนโดยผู้วิจยัเป็นผู้ เลา่เร่ืองเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการฟัง โดยใช้ 

วิธีการเลา่เร่ืองจํานวน 7 แผนๆละ 2 คาบ รวม 14 คาบ และบนัทกึจดุดีและจดุด้อยของการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนโดยการเลา่เร่ืองหลงัการสอนทกุครัง้ 

4. ให้นกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัการสอนครบ 7 แผนเสร็จสิน้ โดยใช้แบบทดสอบวดั 

ความสามารถในการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนชดุเดียวกบัก่อนการทดลอง 

 

การจัดกระทาํข้อมลและการวเิคราะห์ข้อมลู ู  
ผู้วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยดําเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1.  นําแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษโดยใช้การเลา่เร่ือง ท่ีได้จดัเตรียม

ไว้ไปทําการทดสอบกบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลองตามวนั เวลาท่ีกําหนด  
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 2.  ผู้วิจยัตรวจแบบทดสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด แล้วนําไปทําการวเิคราะห์

ข้อมลูตอ่ไป 

3. หาคา่เฉลีย่  คา่ร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการฟัง 

ภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง 

4. เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการฟัง 

ภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง 

5. เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อน และหลงัการทดลอง  

โดยใช้ t-test for Dependent Samples 

6. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

     6.1 คา่เฉลีย่ (Mean) ของคะแนนการทดสอบการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง 

     6.2 คา่ร้อยละ (Percentage) ของคะแนนการทดสอบการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงั

การทดลอง 

      6.3 ใช้ t-test for Dependent Samples เพ่ือเปรียบเทียบนยัสําคญัทางสถิตด้ิาน 

ความสามารถในการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลองโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 
 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  

 
การศึกษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการใช้การเล่าเร่ืองเพ่ือเพิ่มความสามารถด้านการฟัง

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  เขตบางรัก                  

จ.กรุงเทพมหานคร  จํานวน 12 คน หลังจากทําการทดสอบก่อนการวิจัยด้วยแบบทดสอบวัด

ความสามารถด้านการฟัง และมีระดบัคะแนนความสามารถด้านการฟังต่ํากวา่ร้อยละ 50  โดยใช้

ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองในชัว่โมงซ่อมเสริมเป็นเวลา 7 สปัดาห์ๆละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที 

รวมทัง้สิน้ 14 คาบ ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2550 ซึง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นดงันี ้

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู  
 ผู้วิจยัใช้สญัลกัษณ์ในการแปลความหมายของผลการวเิคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

N แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

x  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 

S.D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ΣD  แทน ผลรวมความตา่งของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

ΣD2     แทน ผลรวมความตา่งของคะแนนก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

ยกกําลงัสอง 

t แทน คา่สถิตแิจกแจงที 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  
 จากการศกึษาโดยใช้การเล่าเร่ืองเพ่ือเพิ่มความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ โดยผู้วิจยัได้

ทําการทดสอบวดัความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่ม

ทดลอง แล้วนําคะแนนท่ีได้มาหาคา่ t - test for Dependent Samples ดงัแสดงใน ตาราง 1 ดงันี ้
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ตาราง 1 แสดงผลการทดสอบนยัสําคญัทางสถิตจิากคา่เฉล่ียของผลคะแนนการทดสอบการฟัง        

      ภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง 

 

คะแนนวดัความสามารถ 

ด้านการฟังภาษาองักฤษ 

N x  S.D. ΣD    ΣD2     t 

ก่อนการทดลอง 12 6.08 1.1645 

หลงัการทดลอง 12 13.91 1.3371 

94 756 20.30** 

* *  มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึน้หลังการ

ทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทัง้นี ้นกัเรียนมีคะแนนก่อนการทดลองคิดเป็นคา่เฉล่ีย 

6.08 ส่วนคะแนนหลงัการทดลองคิดเป็นค่าเฉล่ีย 13.91 แสดงให้เห็นว่าการใช้การเล่าเร่ืองสามารถ

เพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียน โดยมีค่าเฉล่ียหลงัการทดลองเพ่ิมขึน้ 7.83 

หรือคดิเป็นร้อยละ 39.17 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

ซึง่แสดงถึงความแตกตา่งของคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงั

การทดลอง ปรากฏผลดงัตาราง 2 ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนรายบคุคลก่อน    

      และหลงัการทดลอง 

 

คนท่ี ก่อนการทดลอง 

(20 คะแนน) 

หลงัการทดลอง 

(20 คะแนน) 

ผลตา่ง 

(D) 

(ผลตา่ง)2  
( D)2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

8 

6 

7 

7 

7 

5 

5 

6 

4 

7 

5 

6 

15 

14 

15 

15 

15 

14 

12 

16 

11 

17 

11 

12 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

7 

10 

7 

10 

6 

6 

49 

64 

64 

64 

64 

81 

49 

100 

49 

100 

36 

36 

รวม 73 167  D  = 94  D2   = 756 

คา่เฉลี่ย 6.08 13.91 7.83  

 

จากตาราง 2 พบว่า หลงัการทดลองนักเรียนทุกคนมีคะแนนเพิ่มขึน้ คะแนนเฉล่ียก่อนการ

ทดลองอยูท่ี่ 6.08 สว่นหลงัการทดลองคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้เป็น 13.91 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 7.83

ทัง้นีน้กัเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษเพิ่มขึน้สงูสดุคือ 10 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 ซึ่งมีนกัเรียนจํานวน 2 คน ส่วนคะแนนเพิ่มขึน้น้อยท่ีสุดคือ 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

30.00 ซึง่มีนกัเรียนจํานวน 2 คน 

 เม่ือพิจารณาคะแนนความสามารถด้านการฟังก่อนการทดลองนกัเรียนจะมีระดบัคะแนนต่ํ

กว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน หลงัจากทดลองปรากฏว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่าน

เกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ ซึ่งมีนกัเรียนจํานวน 1 คน ท่ีได้คะแนนสงูสดุถึง 17 คะแนน ส่วนนกัเรียนท่ีมี

คะแนนน้อยท่ีสดุคือ 11 คะแนน มีจํานวน 2 คน ทัง้นีน้กัเรียนทุกคนมีความสามารถด้านการฟังเพิ่ม

มากขึน้ ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 แผนภมูิแท่งแสดงผลคะแนนการวดัความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษ 

                   ของนกัเรียนแตล่ะคนก่อนและหลงัการทดลอง 

 

จากการศึกษารายละเอียดของผลจากแบบทดสอบซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 นกัเรียน

ฟังเร่ืองเล่าแล้วเลือกคําตอบท่ีถกูต้อง และส่วนท่ี 2 ให้นกัเรียนฟังคําสัง่และปฏิบตัิได้ถกูต้อง ผลการ

เปรียบเทียบแบบทดสอบทัง้ 2 สว่น แสดงให้เห็นดงัตาราง 3  ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

นักเรียนคนที่ 

คะแนน 



 34 

ตาราง 3  เปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษทัง้ 2 สว่น  

      ของนกัเรียนแตล่ะคนก่อนและหลงัการทดลอง 

 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  

 

คนท่ี 
แบบทดสอบ 

สว่นท่ี 1 

(10 คะแนน) 

แบบทดสอบ 

สว่นท่ี 2 

(10 คะแนน) 

(รวม 20 

คะแนน) 

แบบทดสอบ 

สว่นท่ี 1 

(10 คะแนน) 

แบบทดสอบ 

สว่นท่ี 2 

(10 คะแนน) 

(รวม 20 

คะแนน) 

 

คะแนน

เพิ่มขึน้ 

 

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

3 

3 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

3 

5 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

2 

3 

3 

3 

8 

6 

7 

7 

7 

5 

5 

6 

4 

7 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

8 

5 

7 

5 

5 

9 

8 

9 

9 

8 

8 

6 

8 

6 

10 

6 

7 

15 

14 

15 

15 

15 

14 

12 

16 

11 

17 

11 

12 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

7 

10 

7 

10 

6 

6 

35 

40 

40 

40 

40 

45 

35 

50 

35 

50 

30 

30 
รวม 33 40 73 73 94 167 94 

คา่เฉล่ีย 2.75 3.33 6.08 6.08 7.83 13.91 7.83 
คิดเป็น 

ร้อยละ 
27.50 33.33 30.41 60.83 78.33 69.58 39.17 

 

 
  

จากตาราง 3 พบวา่ คะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนทกุคนเพิ่มขึน้

หลงัจากการทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการทดลองเป็น 6.08 และ 13.91 ตามลําดบั คิด

เป็นร้อยละ 30.41 และร้อยละ 69.58 ตามลําดบัเช่นเดียวกนั 

สําหรับส่วนท่ี 1 นกัเรียนฟังเร่ืองเล่า แล้วเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ และส่วนท่ี 2 ให้นกัเรียน

ฟังคําสัง่แล้วปฏิบตัิให้ถกูต้อง ซึง่คะแนนท่ีนกัเรียนได้ก่อนการทดลอง คิดเป็นคา่เฉลี่ย 2.75 และ 3.33 

คิดเป็นค่าร้อยละ 27.50 และ 33.33 ตามลําดบั  ส่วนคะแนนหลงัการทดลองนกัเรียนได้คะแนนเฉล่ีย 
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6.08 และ  7.83 คิดเป็นร้อยละ  60.83 และ  78.33 ตามลําดับเช่นเดียวกัน  แสดงให้เห็นว่า

ความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนเพิ่มขึน้โดยมีคา่เฉลี่ย 7.83 คดิเป็นร้อยละ 39.17 

 เม่ือพิจารณาคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษทัง้ก่อนและหลงัการทดลองของ

นักเรียนจากแบบทดสอบทัง้ 2 ส่วน ซึ่งคะแนนในส่วนท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.75 และ 6.08 คิดเป็น

คา่เฉลี่ยร้อยละ 27.50 และ 60.83 ตามลําดบั สว่นคะแนนในสว่นท่ี 2 คิดเป็นคา่เฉลี่ย 3.33 และ 7.83 

คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ33.33 และ 78.33 ตามลําดบัเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า นกัเรียนส่วนใหญ่

สามารถฟังคําสัง่แล้วปฏิบตัิให้ถกูต้องสงูกว่าการฟังเร่ืองเล่าแล้วเลือกคําตอบท่ีถกูต้อง โดยมีค่าเฉล่ีย

ก่อนและหลงัการทดลองเพิ่มขึน้ คดิเป็นคา่เฉลี่ย 3.33 และ4.50 

  

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 เพ่ือศกึษาผลของการใช้กิจกรรมการเลา่เร่ืองท่ีมีตอ่ความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม 

 

วธีิดาํเนินการศกึษาวจิัย 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนอสัสมัชญั 

คอนแวนต์ สีลม  เขตบางรัก  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 248 คน 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3  

โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม  เขตบางรัก  จ.กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน ได้จากการคดัเลือก

นกัเรียนในห้องเรียนท่ีผู้วิจยัรับผิดชอบในการสอน 1 ห้องเรียน โดยให้นกัเรียนทัง้ห้องเรียน จํานวน 42 

คน ทําการทดสอบก่อนการวิจยัด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการฟัง แล้วคดัเลือกเฉพาะผู้ ท่ีมี

คะแนนความสามารถด้านการฟังต่ํากวา่ร้อยละ 50 มาเป็นกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 12 คน  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ จํานวน 7 แผนๆละ 2 คาบๆละ 50 นาที ซึง่เร่ืองเลา่ทัง้หมดผู้วจิยัจะ 

เป็นผู้ เลา่เอง  

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ ใช้วดัก่อนและหลงัการทดลอง ซึง่ 

แบบทดสอบนีเ้ป็นการวดัความสามารถด้านการฟังเป็นรายบคุคล จํานวน 20 ข้อ  
 

การเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดลองโดยสรุปตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. แจ้งให้นกัเรียนทราบเพ่ือทําความเข้าใจกบันกัเรียนถงึวธีิการดําเนินการทดลอง  
จดุประสงค์ของการทดลองและวิธีการประเมินผลการเรียน 

2. ทําการทดสอบก่อนการสอน โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการฟังภาษาองักฤษ 

ของนกัเรียน  
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3. ดําเนินการสอนโดยผู้วจิยัเป็นผู้ เลา่เร่ืองเองตามแผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการฟัง โดยใช้ 

วิธีการเลา่เร่ืองจํานวน 7 แผนๆละ 2 คาบ รวม 14 คาบ และบนัทกึหลงัการสอนทกุครัง้ 

4. ให้นกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัการสอนครบ 7 แผนเสร็จสิน้ โดยใช้แบบทดสอบวดัความ 

ความสามารถในการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนชดุเดมิ 
 

การจัดการะทาํข้อมลและการู วิเคราะห์ข้อมลู  
 ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนมาวิเคราะห์ ดงันี ้

1. เปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง 
โดยใช้  t – test for Dependent Samples 

2. เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยและคา่ร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถด้านการฟัง  
ภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง 

 

สรุปผลการศกึษาวจิัย 
 จากการศกึษาค้นคว้าการใช้กิจกรรมการเลา่เร่ืองเพ่ือเพิม่ความสามารถด้านการฟัง

ภาษาองักฤษ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. นกัเรียนมีความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

หลงัจากได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเลา่เร่ือง 

2. การใช้การเลา่เร่ืองเพ่ือเพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษ ทําให้นกัเรียนมี 

ความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษสงูขึน้โดยได้คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการทดลอง 6.08 และ 

13.91 ตามลําดบั โดยมีคะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ 7.83 และคดิเป็นร้อยละ 39.17 

 

อภปิรายผล 
 ผลการใช้การเล่าเร่ืองเพ่ือเพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของนกัเรียนปรากฏว่า

นกัเรียนมีความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษสูงขึน้หลงัการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 ซึง่ได้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินแบบทดสอบความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง โดยสามารถอภิปรายผลได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเล่าเร่ืองเป็นกิจกรรมการฟังท่ีสะดวก เพราะผู้วิจยัใช้วิธีการเล่าเร่ืองด้วยตนเอง พร้อม

กบัสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนได้เป็นระยะๆ เช่น ผู้ วิจยัได้เว้นจงัหวะการเล่าเร่ืองเพ่ือสงัเกตความ

สนใจของนกัเรียนในขณะท่ีกําลงัฟัง ซึง่การกระทําดงักลา่ว ไม่ทําให้นกัเรียนรู้สกึเสียบรรยากาศในการ

ฟังเร่ือง อีกทัง้การเลา่เร่ืองด้วยตนเอง ผู้วิจยัได้ใช้นํา้เสียง และเสียงตา่งๆ เพื่อแทนตวัละครในเร่ือง แล

สง่ความรู้สกึให้นกัเรียนเกิดอารมณ์คล้อยตามในขณะท่ีฟัง เน่ืองจากเสียงเป็นส่ือท่ีแสดงความรู้สกึได้ดี 
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และช่วยให้นกัเรียนเข้าใจเร่ืองได้ เช่น ผู้วิจยัใช้เสียงห้าวใหญ่เป็นตวัละครผู้ชาย เสียงนุ่มแหลมเป็นตวั

ละครผู้หญิงและเด็ก  เสียงเบาและสัน่เครือแทนตวัละครคนแก่ และความรู้สึกเสียใจ เช่น ผู้ วิจยัเล่า

เร่ือง Father, Son and Donkey ซึง่เป็นเร่ืองท่ีมีตวัละคร ผู้ชาย ผู้หญิงสาว ผู้หญิงแก่ เด็กและลา 

ระหว่างท่ีผู้วิจยัเล่าเร่ืองได้มองกวาดดนูกัเรียนทกุคนเพ่ือดวู่านกัเรียนมีปฏิกิริยาใด เช่น ผู้วิจยัใช้เสียง

เบาและสัน่เครือของตวัละครผู้หญิงแก่ในเร่ืองและพดูว่า “Is that your donkey? Are you crazy?  

Two people? You are very heavy!  The donkey is nearly dead.” ซึง่สงัเกตได้ว่า นกัเรียนให้ความ

สนใจในการติดตามเร่ืองโดยพดูเลียนเสียงเป็นเสียงตวัละครดงักลา่ว นอกจากนีเ้นือ้หาในเร่ืองเลา่เป็น

เร่ืองท่ีอยู่ใกล้ตวัและเก่ียวข้องกบัชีวิตเด็ก ครอบครัว สตัว์ หรือเร่ืองท่ีเด็กจินตนาการตามได้ อีกทัง้ใน

เร่ืองเลา่จะมีถ้อยคํา ภาษา ประโยคสัน้ๆทีมีการกลา่วซํา้ ทําให้นกัเรียนฟังแล้วสามารถเข้าใจและจําได

ง่าย และจินตนาการเป็นภาพได้ เช่น เร่ือง Timmy Goes Shopping เม่ือผู้วิจยัพดูว่า On the way 

home, he meets a duck. A duck says “I’m hungry.”  He meets a dog. A dog says “I’m 

hungry.”   He meets a donkey. A donkey says “……….”  ซึง่ผู้วิจยัหยดุพดู เพ่ือทดสอบว่า

นกัเรียนจะพูดต่อหรือไม่ ผลปรากฏว่า นกัเรียนสามารถพูดด้วยตวัเองว่า “I’m hungry.” แสดงว่า

นกัเรียนสามารถเข้าใจและจําประโยคท่ีมีการกล่าวซํา้ในเร่ืองได้ ซึง่ตรงกบั สภุสัสร วชัรคปุต์ (2543 : 

37) ท่ีกลา่ววา่ เดก็มีความสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสตัว์ บทพดูมีมากกว่าความเรียงและเป็นเร่ืองท่ีง่ายมี

ใจความสมบรูณ์ เม่ือครูสามารถจดัเตรียมเร่ืองท่ีมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาในบทเรียนตามมาตรฐาน

การเรียนรู้หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 อย่างสม่ําเสมอ สามารถสง่ผลให้นกัเรียนม

ความรู้ความเข้าใจและสามารถตีความเร่ืองท่ีฟังได้มากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  นนทพร  

ภูวรัตน์ (2546 : 45) ท่ีกล่าวว่า การใช้นิทานเป็นกิจกรรมการฟังภาษาอังกฤษ ทําให้นักเรียนมี

ความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษเพิ่มขึน้ 

2. วิธีการสอนกิจกรรมการฟัง ผู้วิจยัได้ดําเนินลําดบัขัน้ตอนของกิจกรรมการฟังโดยเร่ิมตัง้แต ่

กิจกรรมก่อนการฟัง (Pre-listening)  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนําสู่การฟัง โดยผู้ วิจยัจะให้ข้อมลูเก่ียวกับ

เนือ้หา สิ่งท่ีคาดหวงั เพ่ือท่ีจะช่วยให้นกัเรียนมองเห็นแนวทางหรือสถานการณ์ได้ชดัเจน และสามารถ

คาดหวงัได้ก่อนท่ีจะฟังเร่ืองเล่า กิจกรรมก่อนการฟังท่ีผู้วิจยัได้จดัขึน้มาได้แก่ การพดูคยุเก่ียวกบัภาพ 

และการใช้คําถามกบันกัเรียน เช่น ผู้วิจยัวาดภาพผีบนกระดาน แล้วถามว่า “What’s this?” “Do you 

believe in ghosts?” ในเร่ือง The Ghosts และ“Have you ever seen a frog?”  “Where do frogs 

live?”  ในนิทานเร่ือง The Frog Family ซึง่เม่ือนกัเรียนมีความเข้าใจและพร้อมท่ีฟังแล้ว ผู้วิจยัจึงจะ

เข้าสู่กิจกรรมระหว่างการฟัง (While-listening)   โดยให้นกัเรียนฝึกปฏิบตัิขณะกําลงัฟังเร่ืองนัน้ๆ 

เพ่ือให้นกัเรียนมีความเข้าใจย่ิงขึน้ แล้วตรวจสอบว่านกัเรียนมีความเข้าใจหรือไม่ เช่น การจบัคู่ภาพ 

เรียงลําดบัเหตกุารณ์ การแสดงท่าทางประกอบการเล่า ซึ่งกิจกรรมเหล่านีน้กัเรียนสามารถปฎิบตัิได้
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โดยไม่มีขัน้ตอนท่ียุ่งยาก นอกจากนีข้ณะท่ีเล่าเร่ือง ผู้วิจยัใช้คําถามถามนกัเรียนเพ่ือตรวจสอบความ

เข้าใจ ตอ่จากนัน้จึงให้นกัเรียนทําใบงานเพ่ือทบทวนความเข้าใจจากเร่ืองท่ีฟัง ซึง่ตรงกบัคํากลา่วของ 

กศุยา  แสงเดช (2545 : 133 – 134) ซึง่ได้กลา่วว่า กิจกรรมท่ีนํามาใช้ระหว่างการสอนการฟัง ได้แก่ 

การจบัคูภ่าพ การเตมิคํา การเรียงลําดบัเหตกุารณ์ หรือให้นกัเรียนแสดงท่าทางประกอบกบัสิ่งท่ีฟัง ซึง่

กิจกรรมระหว่างการฟังนีไ้ม่ควรให้นกัเรียนต้องเขียนมากนกั เพราะจะทําให้การฟังของนกัเรียนขาด

ความเข้าใจท่ีสมบรูณ์  เพราะนกัเรียนจะไปสนใจในสิง่อ่ืนๆ สว่นขัน้ตอนสดุท้ายของกิจกรรมการฟัง คือ 

กิจกรรมหลงัการฟัง (Post-listening)   ผู้วิจยัได้จดักิจกรรมเพ่ือติดตามผลหลงัการฟัง เพ่ือให้นกัเรียน

บรรลจุดุมุง่หมายในการฟังเร่ือง เช่น การแสดงบทบาทสมมต ิการตอบคําถามแบบปลายเปิด หรือแบบ

ตวัเลือก การแสดงความคิดเห็น และสรุปข้อคิดท่ีได้จากการฟัง ซึง่ตรงกบัคํากลา่วของ กศุยา  แสงเดช 

(2545 : 135) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมหลงัการฟังเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งหวงัให้ผู้ เรียนได้ฝึกการใช้ภาษา

ภายหลงัจากการฟังเร่ือง เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย และการตอบคําถาม ซึง่กิจกรรม

ดงักลา่วล้วนแล้วแตเ่ป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์สําหรับนกัเรียน โดยผู้วิจยัมีความมุ่งหวงัท่ีจะให้นกัเรียน

ประสบความสําเร็จตามจดุมุง่หมายในการฟังภาษาองักฤษ และสนกุสนานกบักิจกรรมการเลา่เร◌ื◌่อง 

รวมทัง้มีเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนภาษาองักฤษอีกด้วย 

3. เทคนิคในการเล่าเร่ือง ก็เป็นส่วนสําคญัให้นักเรียนประสบความสําเร็จตามจุดประสงค์ 

เพราะขณะท่ีผู้ วิจัยเล่าเร่ืองได้ออกเสียงดังชัดเจนพอท่ีนักเรียนได้ยินทั่วถึงกัน มีจังหวะการพูดท่ี

พอเหมาะ ไม่เร็วหรือช้าเกินไป ใช้นํา้เสียงเหมาะกบัตวัละคร พร้อมทําท่าทางประกอบ ซึง่ช่วยนํ

ความรู้สึกของผู้ ฟังให้คล้อยตาม พยายามถ่ายทอดเร่ืองท่ีเล่าให้เป็นภาพท่ีมีชีวิตจิตใจ โดยบรรยาย

บคุลิกลกัษณะของตวัละครให้ชดัเจน และบรรยายสถานท่ีเกิดขึน้ให้มีลกัษณะใกล้เคียงความเป็นจริง

มากท่ีสดุ เช่น ผู้วิจยัพดูว่า “The man goes to sleep. He snores very loudly” พร้อมกบัยกมือขึน้มา

ดเูวลา และทําท่านอนและกรนเสียงดงั ซึ่งสอดคล้องกับเตือนใจ เฉลิมกิจ (2000: 32; แปลจาก

Phillips.1993) ได้กล่าวถึง กิจกรรมการเล่าเร่ืองว่า สามารถนํามาใช้ได้อย่างได้ผลดียิ่งในการเรียน

ภาษา อนัเน่ืองจากผู้ เล่าจะใช้ท่าทาง และภาษากายประกอบทําให้ผู้ ฟังสนใจ และติดตามเร่ืองตัง้แต่

ต้นจนจบ แสดงว่าการใช้การเล่าเร่ืองเป็นกิจกรรมการฟังท่ีสามารถสร้างบรรยากาศในการเรียน

ภาษาองักฤษ เน่ืองจากมีเทคนิคต่างๆท่ีน่าสนใจ และช่วยส่งเสริมให้การฟังของนกัเรียนมีพฒันาการ

เพิ่มมากขึน้ 

4. ผู้วิจยัใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การเลา่เร่ืองเพ่ือเพิ่มความสามารถด้านการฟังของ

นกัเรียน ซึง่ผลของแต่ละกิจกรรมสามารถสง่เสริมพฒันาการทางภาษาด้านทกัษะการฟังของนกัเรียน

ได้ เช่น  

               4.1 ฟังแล้วแสดงท่าทางประกอบ กิจกรรมนีช้่วยให้นกัเรียนมีอารมณ์ร่วมและคล้อยตามกบั 
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เร่ือง เพ่ือช่วยให้นกัเรียนเข้าใจเร่ืองได้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้เป็นการเปล่ียนบรรยากาศให้นกัเรียนได้แสดงออก 

และเคลื่อนไหวเปล่ียวอิริยาบถแทนท่ีจะนัง่ฟังโดยตลอด อีกทัง้เป็นการสร้างความสนกุสนานในการฟัง

อีกด้วย เช่น เร่ือง The Frog Family เม่ือผู้วิจยัพดู “It is hot very very hot. And Daddy frog goes 

jump, jump, jump and sit on a leaf in the pond.” นกัเรียนแสดงท่าทางเอามือเช็ดหน้าผาก เพ่ือ

แสดงท่าทางวา่ร้อน พร้อมกระโดด 3 ครัง้ แล้วทําท่านัง่ลง 

4.2 ฟังแล้วตอบคําถามจากครู  เป็นกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบนักเรียนว่าเข้าใจเร่ืองมากน้อย

เพียงใด เช่น จากเร่ือง Father, Son and the Donkey ผู้วิจยัถามนกัเรียนว่า “Where do the father 

and the son go?”, “Why do they go there?”, “Do they meet an old woman?” และ “Who do 

they meet“ ซึง่นกัเรียนสามารถตอบแตล่ะคําถามด้วยคําสัน้ๆ เช่น “The market”, “ Sell a donkey”, 

“Yes”, “A man and a woman” เป็นต้น 

4.3 ฟังแล้วตอบคําถามจากใบงาน เป็นกิจกรรมเพ่ือทบทวนความเข้าใจจากเร่ืองท่ีนกัเรียนฟัง 

เช่น การตอบคําถามจากใบงานจากเร่ืองTimmy Goes Shopping ซึง่เป็นใบงานระหว่างการฟัง และ

หลงัการฟัง โดยในใบงานแรกนกัเรียนเลือกตอบว่าตะกร้าใบใดเป็นของทิมมี แล้วใสจํ่านวนอาหารแต่

ละอยา่งวา่มีจํานวนเท่าไร สว่นใบงานท่ี 2 นกัเรียนตอบคําถามชนิดมีตวัเลือก  

4.4 ฟังแล้วเรียงลําดบัเหตกุารณ์จากเร่ือง เป็นกิจกรรมหลงัการฟัง เพ่ือตรวจสอบว่านกัเรียน

สามารถจดจํารายละเอียด และวิเคราะห์ว่าเหตกุารณ์ใดเกิดก่อนหลงัจากเร่ืองท่ีฟัง เช่น ผู้วิจยัได้แบ่ง

นกัเรียนออกเป็นกลุ่ม แล้วแจกแถบประโยคให้แต่ละกลุ่ม เม่ือนักเรียนได้รับแล้วให้ช่วยกันอ่านแล้ว

คดัเลือกวา่ประโยคใดบ้างเกิดขึน้ในเร่ือง The Bottom of the Sea หลงัจากนัน้นกัเรียนกลุม่เดมิช่วยกนั

เรียงลําดบัเหตกุารณ์จากเร่ือง  

4.5 ฟังแล้วแสดงบทบาทสมมต ิ เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาจากเร่ือง เพราะเร่ือง

เล่าหลายเร่ืองจะมีเนือ้หา ถ้อยคําท่ีแสดงความรู้สกึต่างๆ เช่น ความสขุ ความเศร้า ความต่ืนเต้น เช่น 

เร่ือง The Frog Family, The Town Mouse and the Country Mouse และ The Ghosts ซึง่เม่ือ

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมติ ถือว่าเป็นการสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และ

กระตุ้นการพฒันาทางสงัคมและอารมณ์ให้เกิดขึน้ ทําให้นกัเรียนรู้สกึสนกุสนานมีความสขุจากการได้

ฟังเร่ืองเลา่ ซึง่สอดคล้องกบั สภุสัสร วชัรคปุต์ (2543 : 39) ได้กลา่วไว้ว่า การเลา่เร่ืองโดยใช้นิทานเป็น

ส่ือ เป็นกิจกรรมการฟังท่ีสร้างความสนกุสนานเพลิดเพลิน พร้อมกบัเป็นการเสริมสร้างพฒันาการทาง

ภาษา ความคดิ และจินตนาการ 

4.6 ฟังแล้วแสดงความคิดเห็นและคติท่ีได้จากเร่ืองท่ีฟัง เป็นกิจกรรมหลงัการฟัง เพ่ือกระตุ้น

ให้นกัเรียนรู้จกัแสดงความคิดจากเร่ืองท่ีฟัง เช่น นกัเรียนแสดงความคิดเห็นจากเร่ือง Father, Son, 

and a Donkey ผู้วิจยัถามนกัเรียนว่าถ้านกัเรียนเป็นเด็กผู้ชายในเร่ือง นกัเรียนจะทําอย่างไร ซึง่มี
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นกัเรียนหลายคนตอบว่า ตวัเองจะไม่เช่ือคําพดูของบุคคลต่างๆในเร่ือง และจะมัน่ใจในความคิดของ

ตวัเอง   

กิจกรรมต่างๆท่ีกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของ

นกัเรียนได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัทกัษะอ่ืนๆดงัท่ี ไรท์ (Wright. 1995 :   

คํานํา) กล่าวว่า การจดักิจกรรมการฟังจะต้องสมัพนัธ์กบัการพดู การอ่าน และการเขียน  ซึง่ตรงกบั

แอบบ๊อต (Abbott. 2002 : 10) ได้กลา่วว่าการเรียนภาษาจากการเลา่นิทานเป็นการมุ่งเน้นทกัษะการ

ฟัง พร้อมทัง้ได้ฝึกทกัษะการพดู การอ่าน และการเขียน เช่นเดียวกบัคํากลา่วของทิพพดี อ่อนแสงคณุ 

(2535 : 36) ท่ีกลา่วถึงการจดักิจกรรมการฟังว่า หลงัจากท่ีผู้ เรียนฟังเร่ืองเลา่ แล้วแสดงบทบาทสมมต ิ 

หรือลําดบัเหตกุารณ์ตามเร่ือง จะช่วยพฒันาการฟังให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึน้  นอกจากนี ้เฟ

รดเดอริกส์ (Fredericks. 1997 : 2002) ได้กลา่วเพิ่มเติมว่า การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) และ

กิจกรรมการตดัสินใจ เป็นกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จกัแสดงความคิดเห็น โดยอาศยัข้อมลูจากเร่ืองท่ีฟัง

แก้ปัญหาท่ีกําหนดให้ ซึง่จดุประสงค์ของการทํากิจกรรมนี ้เพ่ือฝึกการใช้ภาษาของผู้ เรียนนัน่เอง  

จากการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการฟัง เช่น กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  การแสดง

ท่าทางประกอบการเล่าเร่ือง เป็นกิจกรรมท่ีผลกัดนันักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองท่ีฟัง เพราะ

กิจกรรมดงักล่าวเป็นการช่วยทบทวนเร่ืองเล่าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึน้ ดงัคํากล่าวของ 

แอลลิส และ บรูสเตอร์ (Ellis; & Brewster. 1991: 64) ท่ีว่า การแสดงบทบาทสมมติ และการแสดง

ท่าทางประกอบการเล่าเร่ือง เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่าเร่ือง ซึ่ง

สามารถทําให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทางภาษา เพราะเม่ือเด็กสวมบทบาทเป็นตวัละครในเร่ือง จะเป็น

การช่วยฝึกภาษา ช่วยให้เด็กจดจําทุกรายละเอียดได้จากถ้อยคํา สํานวนหรือโครงสร้างประโยคได้ 

เน่ืองจากเร่ืองเล่าหลายๆเร่ืองมกัจะมีคํา และโครงสร้างประโยคซํา้ไปซํา้มา นอกจากนีก้ารแสดงบทบ

สมมติเป็นการสร้างจินตนาการ และพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอีกด้วย เม่ือผู้ วิจยัใช้การเล่า

เร่ืองเป็นกิจกรรมการฟัง พบว่า นกัเรียนมีพฒันาการด้านการฟังเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการฟังคําสัง่แล้ว

ปฎิบัติตามได้ แสดงว่าการใช้การเล่าเร่ืองได้ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถด้านการฟังเพิ่มขึน้

ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 2 หน้า  32 ท่ีได้จากการทดสอบวัดความสามารถด้านการฟัง

ภาษาองักฤษ ซึง่ตรงกบังานวิจยัของ สจิุตรา  ศาสตรวาหา (2541 : 46) ซึง่กลา่วไว้ว่า วิธีการสอนโดย

ใช้การเล่านิทานเป็นองค์ประกอบทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถด้านการฟังของ

นกัเรียนเพิ่มมากขึน้ 

 5. ผู้ วิจัยใช้ส่ือประกอบการเล่าเร่ือง ซึ่งได้แก่ ส่ือของจริง  รูปภาพ  และตุ๊ กตาหุ่นท่ีใช้

ประกอบการเล่าเร่ือง เพราะส่ือดังกล่าวช่วยสร้างความสนใจสามารถทําให้นักเรียนบรรลุตาม

วตัถุประสงค์ ซึ่งผู้ วิจยักําหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ทุกประการ ทําให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจใน
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การฟังมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั กระทรวงศกึษาธิการ (2544 : 178) ได้อธิบายว่า ส่ือของจริง หรือส่ือ

สิ่งพิมพ์ช่วยสง่เสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างกว้างขวาง มีคณุค่า น่าสนใจ ชวนคิดชวนติดตาม เข้าใจ

ได้ง่าย และรวดเร็วขึน้ รวมทัง้สามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง 

และตอ่เน่ือง นอกจากนีทิ้พพดี  อ่องแสงคณุ (2535 : 36)  และประนอม  สรัุสวดี (2535 : 13) ได้กลา่ว

ไว้อย่างสอดคล้องกนัว่า การใช้หุ่นมือ หรือรูปภาพประกอบการเลา่เร่ือง พดูตามเนือ้เร่ือง เป็นกิจกรรม

ส่งเสริมการฟัง ทําให้นกัเรียนเข้าใจได้ง่ายและสนใจมากขึน้ เน่ืองจากสื่อการสอนคือศนูย์รวมความ

สนใจของนกัเรียน  เพราะนกัเรียนจะได้รับประสบการณ์เพิ่มขึน้จากการได้เห็น ได้ฟัง ได้สมัผสั และได้

แสดงออก 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการใช้การเลา่เร่ืองมาจดัเป็นกิจกรรมการฟัง 

 การคดัเลือกเร่ืองเลา่ ควรคดัเลือกเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัเดก็ เช่น ในระดบัประถมศกึษา 

ตอนต้น ต้องมีความน่าสนใจ มีภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซบัซ้อน เช่น เร่ืองเก่ียวกบัเทพนิยายท่ีมีเจ้าหญิง 

เจ้าชาย หรือความมหศัจรรย์ตา่งๆในเร่ือง 

 ก่อนสอนครูควรฝึกการเลา่เร่ืองเพ่ือทดสอบนํา้เสียงและท่าทางประกอบการเลา่ให้คลอ่ง 

และจบัเวลาในการเลา่เร่ืองเพ่ือให้เหมาะสมกบัเวลาท่ีกําหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 ครูไมค่วรออกนอกเร่ืองหรือเลา่เร่ืองอ่ืนแทรกมากจนเกินไป เพราะอาจทําให้นกัเรียนเกิด 

ความเข้าใจไขว้เขว 

 ควรคํานงึถึงระยะเวลาในการเลา่ให้เหมาะสมกบัความสนใจของเดก็คือประมาณ 15 – 20  

นาที สําหรับระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 การทํากิจกรรมของนกัเรียน ครูควรทําให้นกัเรียนเกิดความรู้สกึสบายๆในกิจกรรม ครูไม ่

ควรเร่งนักเรียนทํากิจกรรมให้ครบถ้วน เพราะอาจทําให้นกัเรียนขาดความมัน่ใจ และเกิดความเบ่ือ

หน่ายท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 

 1.6 แบบฝึกหดัท่ีใช้ในกิจกรรมการฟัง ควรเป็นประโยคท่ีไม่ยาก และมีวิธีการทําท่ีไม่ซบัซ้อน 

เช่น เลือกข้อถูกผิด หรือคําถามแบบมีตัวเลือก แต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ ครูควรอ่านคําถามนัน้ๆให้

นักเรียนฟัง หรืออาจตรวจสอบความเข้าใจ โดยให้นักเรียนเลือกภาพท่ีถูกต้อง หรือวาดภาพให้

สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีครูเลา่ 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 ควรศกึษาการใช้การเลา่เร่ืองเพ่ือพฒันาทกัษะการพดูของผู้ เรียน 

 ควรศกึษาผลของการสอนแบบโครงงานโดยใช้การเลา่เร่ือง 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

แผนการจัดการเรียนร้ที่ ู  
กลุ่มสาระการเรียนร้ภาษาต่างประเทศ       ู               ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3      
ช่ือแผน Ghosts      จาํนวน  2  คาบเรียน                      คาบละ 50 นาท ี
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศกึษา 2550                             ผ้จัดทาํ  นางสาวอารีญา  เช่ียวจอหอู    

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถฟังเร่ืองเพ่ือจบัใจความสําคญัและตอบคําถามได้ 

2. นกัเรียนสามารถฟังเร่ือง แล้วปฏิบตัติามคําสัง่ได้ถกูต้อง 
สาระการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

สาระการเรียนร้อ่ืนู  -  กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาและวฒันธรรม  

      เร่ือง ความเช่ือ  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมก่อนการฟัง 
1. แสดงสิง่ของได้แก่ apple, book, eye glasses แล้วถามนกัเรียนวา่ “What’s this?” หรือ 

“What are these?”  นกัเรียนตอบ “It’s an apple.” หรือ “They are eye glasses.”แล้วครูนํา

ภาพไปตดิไว้บนกระดาน 

2.  วาดภาพผี 1 ตวั ทีละสว่นบนกระดาน เพ่ือให้นกัเรียนทายจนกวา่จะถกู เช่น ครูพดูวา่ “Do you   

know what it is?” 3 ครัง้ เม่ือนกัเรียนทายถกูให้กลา่วชมเชยนกัเรียนคนดงักลา่ว แล้วครูพดู

ประโยควา่ “It’s a ghost.” แล้วให้นกัเรียนพดูตาม 3 ครัง้ 

3.   ชีไ้ปท่ีรูปผีบนกระดาน  แล้วถามนกัเรียนวา่ “How many ghosts are there on the   

      blackboard?”นกัเรียนตอบ “One.” หรือ “One ghost.”  ก็ได้ 

4. ถามนกัเรียนวา่ “Do you believe in ghosts?” แล้วให้นกัเรียนแสดงความคดิเห็น 

5. วาดภาพผีเพิ่มอีก 2 ตวับนกระดาน แล้วถามนกัเรียนวา่  “How many ghosts are there on  

the blackboard?”  นกัเรียนตอบ “Three.” หรือ “Three ghosts.” 

6. วาดภาพบ้านหลงัหนึง่บนกระดาน แล้วถามนกัเรียนวา่ “What’s this?”   นกัเรียนตอบ “It’s a    

     house.” 

7. ครูเลา่เร่ือง Ghosts ให้นกัเรียนฟัง 
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กิจกรรมระหว่างการฟัง 
1. เลา่เร่ืองGhosts พร้อมกบัแสดงท่าทางประกอบเพ่ือชว่ยนกัเรียนเข้าใจความหมาย 

2. ขออาสาสมคัรนกัเรียนส่ีคนให้เป็นตวัละครในเร่ืองโดยคนแรกเป็น The first ghost  

นกัเรียนคนท่ีสองเป็น The second ghost  คนท่ีสามเป็น The third ghost และนกัเรียน

คนท่ีส่ีเป็นผู้ชาย หลงัจากนัน้ครูให้หน้ากากผี 3 อนัให้นกัเรียนท่ีแสดงเป็นผีทัง้ 3 คนสวม

หน้ากากผี  

3. นดัแนะกบันกัเรียนอาสาสมคัรทัง้ส่ีคนวา่ ถ้าครูเลา่เร่ืองถึงตอนใดให้ตวัละครแตล่ะตวั

แสดงท่าทาง เช่น  ครูเลา่วา่ “A man lives in an old house. One evening he is 

reading a book.”  นกัเรียนท่ีแสดงเป็นผู้ชายก็แสดงท่าทางอา่นหนงัสือ หรือ ครูเลา่เร่ือง

วา่ “The first ghost takes the glasses.”  ก็ให้นกัเรียนท่ีแสดงเป็นผีตวัแรกก็หยบิแวน่ตา  

4. ครูเลา่เร่ืองอีกครัง้หนึง่ สว่นนกัเรียนอาสาสมคัรทัง้ส่ีคนแสดงท่าทางประกอบ 
กิจกรรมหลังการฟัง 

5. แบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ๆละ 4 คน เพ่ือให้นกัเรียนแสดงท่าทางประกอบ 

6. ครูเลา่เร่ือง Ghosts โดยนกัเรียนทกุคนในกลุม่จะแสดงท่าทางประกอบการเลา่  

7. นกัเรียนทําใบงานเพ่ือตอบคําถามเก่ียวกบัเร่ือง Ghosts 
การวัดประเมินผล 

1. ความถกูต้องของการทําใบงาน 

2. ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
แหล่งการเรียนร้ ู / ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือ Storytelling with Children โดย Andrew  Wright 

2. สิง่ของ เชน่ แอปเปิล้ หนงัสือ และ แวน่ตา 

3. หน้ากากผี 3 อนั 

4. ทา่ทางประกอบการเลา่ 

5. ใบงาน 
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เร่ือง Ghosts 
 

     เนือ้เร่ือง       ท่าทาง 
A man lives in an old house.     ชีไ้ปท่ีรูปผู้ชาย แล้วแสดงทา่อา่นหนงัสือ 

One evening he is reading a book. 
 
He puts his glasses on the table.   วางแวน่ตาไว้บนโต๊ะ 

 

The first ghost takes the glasses   ชีไ้ปท่ีผีตวัแรกแล้วหยิบแวน่ 

 

The man says, “Where are my glasses?”                      ชีไ้ปท่ีผู้ชายเดนิไปมาแล้วมองหาแวน่ตา                            

He looks for them but he can’t find them. 

 

He puts his apple on the table.                                      วางแอปเปิล้ไว้บนโต๊ะ 

                                                                                                                                              

The second ghost takes the apple.                               ชีไ้ปท่ีผีตวัท่ีสอง แล้วหยบิแอปเปิล้ 

 

The man says, “Where is my apple?”                            ชีไ้ปท่ีผู้ชายเดนิไปมาแล้วมองหาแอปเปิล้                           

He looks for his apple but he can’t find it 

   

He puts his book on the table.                                       วางหนงัสือไว้บนโต๊ะ 

 

The third ghost takes the book.                                      ชีไ้ปท่ีผีตวัท่ีสาม แล้วหยบิหนงัสือ 

 

The man says, “Where is my book?”                              ชีไ้ปท่ีผู้ชายเดนิไปมาแล้วมองหาหนงัสือ 

He looks for his book but he can’t find it   

 

It is midnight. The man goes to sleep.     ยกข้อมือขึน้มาทําทา่ดเูวลา และ 

He snores very loudly.                                                      ทําทา่นอนเสียงกรนเสียงดงั 
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The ghosts don’t like his snoring.                                     ชีท่ี้ผีทัง้สามตวั แล้วทําท่าวิ่งออกไป 

They run out of the house.  

 

They leave his glasses, his apple, and his book        และวางแวน่ตา แอปเปิล้ และหนงัสือบนโต๊ะ 

on the table.                         

 
(จากหนงัสือStorytelling with Children โดย Andrew  Wright) 
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Assumption Convent Silom School 

Name ________________________________________ Prathom 3 class ____ No.  
 

Worksheet 
Choose the best answer. 

 

1. Where does the man live? He lives in the _________. 

a. house     b. pond 

c. school     d. hut 

 

2. What is the man doing in the evening? He is _________. 

a. sleeping     b. reading a book 

c. running out the house   d. snoring 

 

3. Why can’t the man find his book? 

a. He leaves on the table.   b. The ghost puts it on the table. 

c. He runs out the house.   d. The ghost takes it. 

 

4. What time does the man go to bed? 

a.      b.   .  

              
c.      d.   .   

                
5. Why do the ghosts run out of the house? 

a. The man leaves the glasses, the apple and the book on the table. 

b. The ghosts take the glasses, the apple and the book. 

c. The man snores very loudly. 

d. The ghost can’t find the glasses, the apple and the book. 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

แผนการจัดการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนร้ภาษาต่างประเทศ       ู                ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3      
ช่ือแผน The Bottom of the Sea จาํนวน  2  คาบเรียน            คาบละ 50 
นาท ี
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศกึษา 2550                              ผ้จัดทาํ นางสาวอารีญา  เช่ียวจอหอู    

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถฟังเร่ืองและจบัใจความสําคญัเพ่ือตอบคําถามได้ 

2. นกัเรียนสามารถเรียงลําดบัเหตกุารณ์จากเร่ืองท่ีฟังได้ถกูต้อง 
3. นกัเรียนสามารถวาดภาพประกอบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังได้ 

สาระการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

สาระการเรียนร้อ่ืนู  - กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

  เร่ือง การรักษาสิง่แวดล้อมทางทะเล  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   กิจกรรมก่อนการฟัง 
  1.   วาดภาพท้องทะเลบนกระดาน แล้วถามนกัเรียน “What’s this?’นกัเรียนตอบวา่ “It’s the sea.”  

         กลา่วชมนกัเรียนท่ีตอบได้ แล้วให้นกัเรียนทัง้ห้องอา่นออกเสียงประโยค“It’s the sea.” 

          อีก 3 ครัง้ 

  2.    นกัเรียนดภูาพสว่นบนของทะเล และให้นกัเรียนพดูตามครูวา่ “The top of the sea.” แล้วครู 

เขียนคําวา่ The top of the sea บนกระดาน หลงัจากนัน้ครูชีไ้ปท่ีใต้ทะเล นกัเรียนพดูตามครูวา่ 

“The bottom of  the  sea.” แล้วครูเขียนคําวา่ The bottom of  the sea บนกระดานในบริเวณ

ใต้ทะเล 

4. นกัเรียนช่วยกนัตอบวา่มีอะไรบ้างในทะเล เช่น fish, shell, crabs, seaweeds,  ครูเขียนคํา

เหลา่นัน้มมุกระดาน 

5. นกัเรียนดบูตัรภาพแล้วตอบวา่ภาพเหลา่นัน้คืออะไร เช่น ครูชภูาพสาหร่าย แล้วถามวา่ “What’s 

this? ให้นกัเรียนตอบวา่ “It’s a seaweed.” นกัเรียนออกเสียงพร้อมกนั 3 ครัง้หลงัจากนัน้ครู

เขียนคําวา่ seaweed ท่ีมมุกระดาน แล้วนําภาพสาหร่ายไปตดิบนกระดานบริเวณใต้ทะเลบน

กระดาน 
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6. ปฏิบตัเิช่นเดียวกนักบักิจกรรมท่ี 4 ดงัตอ่ไปนี ้stones, tower, trash can, sea horse, eel, 

shark, dolphin, starfish, plastic bottle, plastic bag, whale แล้วนําไปตดิบนกระดานบริเวณ

ใต้ท้องทะเล 

7. เรียกนกัเรียนคนหนึง่ให้ออกมาวาดภาพถงุพลาสตกิ (plastic bag) ด้วยวลี “Please draw a 

plastic bag at the bottom of the sea.”  หลงัจากนัน้เรียกนกัเรียนคนอ่ืนมาวาดภาพตามคําสัง่

บนกระดาน เช่น  

Draw a trash can at the bottom of the sea. 

Draw a plastic bottle at the bottom of the sea. 

Draw a whale at the top of the sea. 

Draw a sea horse in the sea. 
กิจกรรมระหว่างการฟัง 
8. เลา่เร่ือง The Bottom of the Sea โดยเลา่ไปพร้อมกบัแสดงสีหน้าและท่าทางประกอบ 

9. หลงัจากท่ีนกัเรียนได้ฟังเร่ือง The Bottom of the Sea แล้วแจ้งให้นกัเรียนทราบวา่เร่ือง The 

Bottom of the Seaซึง่เป็นผลงานของ ซาน มาริโอ(San Mario) จากการประกวดแตง่เร่ือง the 

‘21st Century Fairy Tale: F ET Story Competition.” ในปี 1994   

10. นกัเรียนเลือกคําศพัท์ท่ีชอบ 1 คําจากมมุกระดาน แล้วเขียนลงบนกระดาษ   

11. ให้นกัเรียนท่ีเลือกคําศพัท์ท่ีชอบเหมือนกนัออกมายืนด้วยกนัตามมมุตา่งๆของห้อง 
12. แจ้งให้นกัเรียนทราบวา่ ครูจะเลา่เร่ือง The Bottom of the Sea อีกครัง้ โดยในขณะท่ีครูเลา่นัน้ 

หากนกัเรียนได้ยินคําท่ีนกัเรียนชอบ ให้นกัเรียนกระโดด 
กิจกรรมหลังการเล่า 
13. จดันกัเรียนนัง่เป็นกลุม่ๆละ 3 คน 

14. แจกแถบประโยคให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ โดยให้นกัเรียนอา่นและช่วยกนัแยกแถบประโยคท่ี

เกิดขึน้จริง และไมจ่ริงในเร่ือง The Bottom of the Sea  

15. นกัเรียนช่วยกนัเฉลยวา่มีประโยคใดบ้างท่ีเกิดขึน้จริง และไมจ่ริงในเร่ือง The Bottom of the 

Sea 

16. ให้นกัเรียนกลุม่เดมิช่วยกนัเรียงลําดบัเหตกุารณ์ในเร่ือง The Bottom of the Sea 

17. นกัเรียนช่วยกนัเฉลยลําดบัเหตกุารณ์ในเร่ือง The Bottom of the Sea หากกลุม่ใดเรียงถกูต้อง 

นกัเรียนจะได้คําวา่ BEAUTIFUL แล้วกลา่วชมเชยกลุม่ท่ีสามารถเรียงได้ถกูต้อง 

18. นกัเรียนทําใบงานท่ี 1 ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ตอน โดยตอนท่ี 1 ให้นกัเรียนทบทวนคําศพัท์จากเร่ือง 

The Bottom of the Sea สว่นท่ี 2  เป็นการวิเคราะห์เหตกุารณ์จากเร่ือง 
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19. นกัเรียนทําใบงานท่ี 3 โดยวาดภาพประกอบเก่ียวกบัความสวยงามทางทะเล 
     การวัดประเมินผล 

1. ความถกูต้องของการทําใบงานตอนท่ี 1- 3 และ ใบงานท่ี 2 

2. ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
     แหล่งการเรียนร้ ู / ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเก่ียวกบัธรรมชาตทิางทะเล 

2. หนงัสือ Storytelling with Children โดย Andrew Wright 

3. รูปภาพตา่งๆ เช่น seaweed, stones, tower, trash can, sea horse, eel, shark, dolphin, 

starfish, plastic bottle, plastic bag, whale 

4. แถบประโยค 

5. ใบงานท่ี 1 และ 2 
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Assumption Convent Silom School 

Name ________________________ Prathom 3 class No.__ 
 

Worksheet 1 
Part 1  Match the vocabulary with the pictures. 
 

1. a sea horse     a. 

 

2. an eel 
b. 

3. a dolphin 

 

4. a starfish     c.        

 

5. a crab 

 

6. a shark      d.  

 

7. a multi-colored fish 
e. 

8. a whale 

 

9. a seaweed       
f. 

10.a coral reef 
 

g.   h.   i.   j. 
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Part 2 Read of the sentences (1 -12) below and write T if it is true or F if it is false. 
 

________ 1. King Triton lives in the sea. 

 

________ 2. King Triton is in a black tower. 

 

________ 3. King is sad because there are not any animals in the  sea.   

 

________ 4. The sea animals make the sea dirty.  

 

________ 5. The fish clean the sea with their fins. 

 

________ 6. The sea is dirty because of plastic bags, paper, and   plastic bottles. 

 

________ 7. The sea animals clean the sea in twenty – five days. 

 

________ 8. The sea is transparent because it is clean. 

 

________ 9. King Triton and the fish have a party in a tower. 

 

________ 10. They have a party at half past six. 

 

________ 11. The sea horses play the violins, an eel plays the trumpet and the   

                  dolphins play the keyboard. 

 

________ 12. All the sea animals are very happy because the sea  is clean now. 
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Assumption Convent Silom School 

Name ________________________ Prathom 3 class No.__ 
 

 

Worksheet 2 
Draw a bottom of the beautiful sea. In the picture, there are seaweeds, coral 
reefs, coloured fish, sea horses, crabs, starfish, and a dolphin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you think your sea is clean or dirty? Why? 
 
....................................................................................................................................................

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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เรียงลาํดบัเหตุการณ์จากเร่ือง The Bottom of the Sea 
B 

King Triton and the fish live in the dirty sea. 
 

E 
King Triton tells the fish can clean the dirty sea. 

 

A 
All the fish clean the sea. 

 

U1 
After 25 days they finish the work. 

 

T 
King Triton and the fish are not sick. 

 

I 
The seaweed is green and the coral reefs are pink. 

 

F 
King Triton invites all the fish to a party. 

 

U2 
The fish play the keyboards, the violins, and the trumpets. 

 

L 
King Triton and the fish live happily. 

 

C 
King Triton lives in a house. 

 

D 
King Triton and the fish have a party at seven o’clock. 

 

G 
The trash cans can eat the eels, the sharks, and the starfish. 
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เร่ือง The bottom of the Sea 
 

It is the year 2010. King Triton lives at the bottom of the sea, in an ivory tower, among weeds 

and little stones. The sea is very dirty and King Triton and all the fish are very sick and sad. 

 

“Oh, dear. Oh, dear. What can we do?” says one little fish. 

“Don’t worry.” The king says, “The fish can clean the water with their fins and the trash cans 

can eat all the trash.” 

 

So the multi-coloured fish, the sea horses, the eels, the sharks, the dolphins, the starfish, 

and the crabs clean and clean and clean the sea. The trash cans eat all the trash: all the 

paper, plastic bags, and plastic bottles, the old tins, and shoes. 

 

Finally, after twenty-five days, they finish the work. The water is clean and clear, the 

seaweed is green, and the coral reefs are pink. 

 

King Triton and the fish are not sick now. King Triton invites all the fish to a party at 6:30 p.m. 

in the whale’s mouth. 

 

An eel plays the keyboard, the sea horses play the violins, and the dolphins play the 

trumpets. Sebastian, the little crab, conducts the orchestra. They all live happily ever after. 

 

 
(จากหนงัสือ Storytelling with Children โดย Andrew Wright) 
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนร้ภาษาต่างประเทศ       ู                        ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3      
ช่ือแผน The Frog Family           จาํนวน  2  คาบเรียน                     คาบละ 50 นาท ี
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศกึษา 2550                             ผ้จัดทาํ  นางสาวอารีญา  เช่ียวจอหอู    

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถฟังเร่ืองแล้วสามารถจบัใจความจากเร่ืองท่ีฟังได้ 

2. นกัเรียนสามารถฟังเพ่ือแสดงท่าทางประกอบจากเร่ืองท่ีฟังได้ถกูต้อง 
สาระการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

สาระการเรียนร้อ่ืนู  - กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

     เร่ือง สมาชิกในครอบครัว 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมก่อนการฟัง 

1. บอกนกัเรียนเป็นภาษาไทยวา่ ครูจะเลา่เร่ืองเก่ียวกบัครอบครัวกบน้อย The Frog Family 

พร้อมกบัวาดภาพ หรือตดิภาพบนกระดาน ตรวจสอบให้แน่ใจวา่นกัเรียนรู้วา่แตล่ะตวัเป็น

ใครในครอบครัว 

2. ถามนกัเรียนเช่น “Have you ever seen a frog?” “Where do frogs live?” “What do 

they sit on?” “Do they like to be hot or cold?” และ “How can they get cool?” 

จากนัน้บอกให้นกัเรียนดอูาณาเขตของสระนํา้บนพืน้ห้อง และใบบวัขนาดใหญ่ในสระนํา้ 
กิจกรรมระหว่างการฟัง 

3. เลา่เร่ืองครอบครัวกบน้อย พร้อมกบัแสดงท่าทางประกอบเพ่ือช่วยนกัเรียนเข้าใจ

ความหมายอยา่งชดัเจนท่ีสดุ 

4. บอกนกัเรียนวา่ครูจะเลา่เร่ืองอีกครัง้หนึง่ แตค่ราวนีน้กัเรียน 5 คน จะแสดงเป็นครอบครัว

กบ โดยขออาสาสมคัร และจดัให้ยืนเป็นแถวท่ีขอบสระ 

5. เลา่เร่ืองอีกครัง้หนึง่ เม่ือนกัเรียนแตล่ะคนได้ยินบทบาทของตนจะต้องยกมือขึน้พร้อมกบั
ทําท่าทางประกอบพร้อมๆกบัท่ีครูเลา่เร่ือง 
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กิจกรรมหลังการฟัง 

6. แบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ๆละ 5 คน ให้ยืนตามมมุตา่งๆในห้องโดยสมมตวิา่เป็นสระ แล้ว

ให้นกัเรียนในกลุม่เลือกท่ีจะเป็นตวัละครจากเร่ือง The Frog Family 

7. ครูเลา่เร่ือง The Frog Family โดยนกัเรียนทกุคนในกลุม่จะแสดงทา่ทางประกอบการเลา่ 

ซึง่คราวนีจ้ะมีครอบครัวกบมากมายแสดงทา่ทางพร้อมๆกนั 

8. นกัเรียนทําใบงาน 
การวัดประเมินผล 

1. ความถกูต้องของใบงาน 

2. ความถกูต้องของการเขียนเก่ียวกบัครอบครัวกบน้อย 

3. ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 
แหล่งการเรียนรู้ / ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือหนงัสือกิจกรรมภาษาองักฤษกบัเดก็ โดย Sarah  Phillips แปลโดย เตือนใจ เฉลมิกิจ 

2. ใบงาน 

3. รูปภาพกบ ใบบวั 

4. นิทานเร่ือง The Frog Family 
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Assumption Convent Silom School 

Name _________________________ Prathom 3 class ____ No. ___ 
 

 

Worksheet 
Part 1  Listen and choose the correct answer. 
 

1. How many frogs are there in the frog family? 

a. Six frogs     b. Three frogs  

c. Four frogs     d. Five frogs 

 

2. Who is not in the frog family? 

a. Brother frog     b. Grandmother frog 

c. Baby frog     d. Mother frog 

 

3. How is the weather? 

a. It’s hot.     b. It’s cold. 

c. It’s snowy.     d. It’s rainy. 

 

4. What do the frogs do on the leaf? 

a. They dance     b. They sing. 

c. They jump.     d. They sleep. 

 

5. What happen to all the frogs when they sit on the leaf? 

a. They fall into the water.   b. They jump on the leaf. 

c. They play on the leaf.   d. They swim in the pond. 
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เร่ือง The Frog Family 
                 เนือ้เร่ือง                                                         ท่าทางประกอบ 

 

This is a story about Daddy frog, Mummy frog, ชีไ้ปท่ีภาพขณะท่ีครูเอย่ช่ือกบแตล่ะตวั 

 Sister  frog, Brother frog, and Baby frog. 

 

It is hot --- very, very hot. เอามือเช็ดหน้าผาก และแสดงท่าทางวา่

รู้สกึร้อน 

 

And Daddy frog ชีไ้ปท่ีภาพของพอ่กบและนัง่(แบบกบ) 

ข้างๆสระ 
 

Goes jump, jump, jump,    กระโดด 3 ครัง้ และนัง่บนใบบวัในสระ 

and sit on a leaf in the pond. 

 

Mummy frog is hot --- very, very hot. ชีไ้ปท่ีแมก่บนัง่(แบบกบ) ข้างๆสระ และ

แสดงท่าทางวา่ร้อน 

 

So Daddy frog says “Come here!” ชีไ้ปท่ีพอ่กบ กลบัไปท่ีใบบวั และพยกัหน้า

เรียกแมก่บ 

 

Mummy frog goes jump, jump, jump,  ชีไ้ปท่ีแมก่บ นัง่ข้างสระ และกระโดด 3 

ครัง้ 

and sit on a leaf in the pond.    ไปนัง่บนใบบวัใกล้ๆพอ่กบ 

 

Sister is hot --- very, very hot. ชีไ้ปท่ีกบตวัท่ีเป็นพ่ีสาว นัง่ลงข้างสระ และ

แสดงท่าทางวา่ร้อน 

 

So Mummy frog says “Come here!” ชีไ้ปท่ีแมก่บ กลบัไปท่ีใบบวั และพยกัหน้า

เรียกพ่ีสาวกบ  

Sister frog goes jump, jump, jump,    ชีไ้ปท่ีกบตวัท่ีเป็นพ่ีสาว นัง่ข้างสระและ 
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and sit on a leaf in the pond. กระโดด 3 ครัง้ไปนัง่บนใบบวัใกล้ๆแมก่บ 

 

Brother is hot --- very, very hot. ชีไ้ปท่ีกบตวัท่ีเป็นน้องชายนัง่ลงข้างสระ 

และแสดงท่าทางวา่ร้อน 

 

So Sister frog says “Come here!” ชีไ้ปท่ีพ่ีสาวกบ กลบัไปท่ีใบบวั และพยกั

หน้าเรียกน้องชายกบ 

 

Brother frog goes jump, jump, jump,    ชีไ้ปท่ีกบตวัท่ีเป็นน้องชาย นัง่ลงข้างสระ 

and sit on a leaf in the pond  และกระโดด 3 ครัง้ เพ่ือไปนัง่บนใบบวั

ข้างๆกบท่ีเป็นพ่ีสาว 

 

Baby is hot --- very, very hot. ชีไ้ปท่ีเจ้ากบน้องน้อย นัง่ข้างสระ และ

แสดงท่าทางวา่ร้อน 

 

So Brother frog says “Come here!” ชีไ้ปท่ีชายกบ กลบัไปท่ีใบบวั และพยกั

หน้าเรียกกบน้องน้อย 

 

Baby frog goes jump, jump, jump,    ชีไ้ปท่ีเจ้ากบน้องน้อย นัง่ลงข้างสระ และ  

and sit on a leaf in the pond กระโดด 3 ครัง้ เพ่ือไปนัง่บนใบบวัข้างๆกบ

ท่ีเป็นพ่ีชาย 

 

And then – SPLASH --  they all fall into the water! แสดงท่าเซไปเซมา เหมือนกบัวา่เสียการ

ทรงตวัแล้วหลน่ลงไปในสระ 

 
(จากหนงัสือหนงัสือกิจกรรมภาษาองักฤษกบัเด็ก โดย Sarah  Phillips แปลโดย เตือนใจ เฉลมิกิจ) 
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ภาคผนวก ข 
 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ 
ส่วนที่ 1   นักเรียนฟังเร่ือง แล้วเลือกคาํตอบที่ถกต้องู  

 
 

 

ตอนที่ 1  นกัเรียนฟังเร่ือง The Fox and the Crow แล้วใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องส่ีเหล่ียม 

 (5 คะแนน) 
         True       False 

1. The crow has a tree.        

2. The crow has a piece of cheese.      

3. The fox sits in a tree.        

4. The crow eats cheese.        

5. The fox is clever.        
 

ตอนที่ 2 นกัเรียนฟังเร่ือง The Pied Piper แล้วทําเคร่ืองหมายกากบาท ( )  บนตวัเลือกท่ี

ถกูต้อง (5 คะแนน) 
 

1. What is the problem in Hamelin? 

a. There are many birds.   b. There are many cars. 

c. There are many people.   d. There are many rats. 

2. What does the Pied Piper do to get rid of them? 

a. He plays his flute.    b. He sings a song. 

c. He gives a lot of beds.   d. He swims in the river. 

3. What does the Pied Piper wear? 

a. A coat     b. A tall hat 

c. A jacket     d. A cap 

4. What does the Pied Piper get if he can take the problem away? 

a. Money     b. Food 

c. Gold      d. Houses 

5. Do you think the Pied Piper can get a prize? 

a. No, he can’t.     b. Not at all.  

c. He never gets the prize.   d. Yes, he can. 
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แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟัง 
ส่วนที่ 2  นักเรียนฟังเพื่อปฏบิตัติามคาํส่ัง 

 
 

 

ตอนที่ 1 นกัเรียนฟังบทสนทนาแล้วระบายสี วาดภาพและเตมิตวัอกัษรตามคําสัง่ (5 คะแนน) 
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ตอนที่ 2  ครูออกคําสัง่ 5 คําสัง่จาก 10 คําสัง่ข้างลา่งนี ้แล้วให้นกัเรียนปฏิบตัติาม หากนกัเรียน

สามารถปฏิบตัติามได้ถกูต้อง จะได้คะแนนคําสัง่ละ1 คะแนน  (5 คะแนน) 

 
1. Go to the blackboard. 

2. Clean the blackboard. 

3. Put a bag under the table. 

4. Draw an apple on the blackboard. 

5. Run to the door and knock it. 

6. Take a book to your friend. 

7. Take off your socks. 

8. Walk to a table. 

9. Jump to the door. 

10. Give me a pencil. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

Listening Test Tape Script 
ส่วนที่ 1   นักเรียนฟังเร่ือง แล้วเลือกคาํตอบที่ถกต้องู  

 

ตอนที่ 1 เร่ือง The Fox and the Crow จากหนงัสือ Storytelling with Children  

โดย Andrew Wright 

 

A crow sits in a tree. The crow has a big piece of cheese in his beak. A fox comes and sees 

the crow and the cheese. The fox says “What a beautiful bird! What beautiful eyes! What 

beautiful feathers! Has she got a beautiful voice? I don’t know!”  
 

The crow opens her mouth and says “Caw!” 
 

The big piece of cheese falls down. The fox eats it! Then the fox says “She hasn’t got a 

beautiful voice and she hasn’t got any brains!” 
 
ตอนที่ 2 เร่ือง The Pied Piper จากหนงัสือหนงัสือกิจกรรมภาษาองักฤษกบัเดก็ โดย Sarah  

Phillips แปลโดย เตือนใจ เฉลมิกิจ 

There is a town called Hamelin.The people in the town have a problem. The town is full of 

rats! There are rats in the street, in the house, in the schools, in the shops, even in their 

beds.“We must get rid of the rats!” The people say. But how? 
 

Then one day, a strange man comes to the town. He wears a tall hat and has a flute. “I can 

get rid of the rats”, He said. “What will you give me if I take them all away?” 

“Lots of money!” say the people. 
 

So the pied Piper starts to play his flute. Strange music comes out of the flute, and soon rats 

come out of all the shops, houses, and schools. The road is full of rats! They all follow the 

Pied Piper. The Pied Piper leads the rats: Over the bridge, up the hill, down the hill, round 

the castle, along the road, past the little house, through the garden of the big house, into the 

wood, out of the wood, and into the river. 
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ส่วนที่ 2  นักเรียนฟังเพื่อปฏบิตัติามคาํส่ัง 
ตอนที่ 1 นกัเรียนดภูาพแล้วฟังบทสนทนาเพ่ือระบายสี วาดภาพและเตมิตวัอกัษรตามคําสัง่ 

1. Man: Can you see the boy? 

Girl: The boy? Yes. 

Man: OK. Now colour his shoes blue. 

Girl: Sorry, what colour? 

Man: Colour the boy’s shoes blue.   (pause) 

2. Man: Find the box under the cupboard. 

Girl: Sorry? Which box? 

Man: The box under the cupboard. 

Girl: OK. 

Man: Now, write the letter A on the box. Write the letter A on the box under  

the cupboard.     (pause) 

3.  Man: Can you see the flowers next to the window? 

Girl: Yes. 

Man: Colour the flowers pink. 

Girl: Pardon? 

Man: The flowers next to the window. Colour them pink. (pause) 

4. Man: Can you see the apples on the table? 

Girl: Yes. 

Man: Now, draw a banana next to the apples. 

Girl: What? 

Man: Draw a banana next to the apples on the table. (pause) 

5. Man: Now, look at the girl. 

Girl: The girl? 

Man: Yes. Now colour her T-shirt orange. 

Girl: Pardon? 

Man: Colour the girl’s T-shirt orange   (pause) 
------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ค 
 ภาพกจิกรรมระหว่างการทดลอง 
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นักเรียนแสดงท่าทางประกอบการเล่าเร่ือง The Frog Family 
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นักเรียนแสดงบทบาทสมมตจิากเร่ือง The Ghosts 
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นักเรียนเรียงลาํดบัเหตุการณ์จากเร่ือง The Bottom of the Sea 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตย่ิอผ้ทาํสารนิพนธ์ู  
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ประวัตย่ิอผ้ทาํสารนิพนธ์ู  
 

ช่ือ – ช่ือสกลุ     นางสาวอารีญา  เช่ียวจอหอ 

วนัเดือนปีเกิด     28 กรกฎาคม 2518 

สถานท่ีเกิด     อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั    34 หมู ่2  ตําบลตลาด  อําเภอเมืองนครราชสีมา 

      จงัหวดันครราชสีมา 30310 

ตําแหนง่หน้าท่ีการงานปัจจบุนั ครูผู้สอนวิชาภาษาองักฤษ  

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั โรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต์ สีลม  

 ถนนประมวญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ประวตักิารศกึษา 

                    พ.ศ. 2536 มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสรุนารีวิทยา 

 อําเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา   

                    พ.ศ. 2540 ค.บ.(ภมูิศาสตร์)  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

                    พ.ศ. 2551 ศศ.ม.(การสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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