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 The purpose of this study was to enhance the listening ability and desirable 

characteristics, namely cooperative learning and applying the learned skill of Prathomsuksa 

Five students by using English tales.  The subjects were 36 Prathomsuksa five students at 

Prathomnonsee School, Bangkok in the first semester of academic year 2008. They were 

selected by simple random sampling. The experiment was carried out in a ten-week time: 

fifteen class periods of sixty minutes each.  For the first phase, they were taught in the 

classroom for 15 periods. In the second phase they practiced in real situations to 

dramatization and telling stories for 10 periods. The instruments used in this study were 

fifteen lesson plans on English tales, a pre-post test of listening test, the teacher’s 

observation form and the students’ self-assessment form. The data were statistically 

analyzed by mean scores, percentage standard deviation and t-test for dependent samples. 

 1. The findings of this study indicated that listening ability of the subjects was 

enhanced higher than before the experiment at the .01 level of significance. This result is 

supported by the analysis of the data from the teacher’s observation form and the students’  

self-assessment form. 

 2. The subjects have developed cooperative learning skill. They have also shown 

the ability in applying the learned skill as a tool for knowledge enhancement and 

entertainment. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 สังคมโลกปจจุบันการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดสรางสภาพโลกที่ไรพรมแดน 

ทําใหการติดตอส่ือสารระหวางประเทศสามารถดําเนนิไปไดอยางรวดเร็ว ในการติดตอส่ือสารภาษา 

ถือวาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญยิ่งในการแลกเปล่ียนความรู ขอมูลขาวสาร และการเรียนรูวิทยาการอ่ืน ๆ    

ตลอดจนการประกอบอาชีพ การทีน่ักเรียนจะสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไดนั้น นักเรียน

จําเปนตองฝกฝนทักษะทั้งส่ี  คือ  การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนไปพรอม ๆ  กนั  อีกทัง้ยัง

สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอยางแทจริง  (บัญชา  อ้ึงสกลุ.  2545: 53)    ซึ่งในบรรดา

ทักษะการใชภาษา ทกัษะการฟงเปนทกัษะที่สําคัญยิง่ของมนษุย และเปนพืน้ฐานสําคัญที่จะพฒันา

ความสามารถในทักษะอ่ืน  (Oxford.  1993: 205)   ซึง่หมายความวา   ในลําดับแรก  นักเรียนตองมี

ความสามารถในการฟง เพราะเม่ือฟงเขาใจแลวจะมีผลตอการพัฒนาทักษะการพูด  การอาน   และ

การเขียน นอกจากนี้  ลันสสทีน (Lundsteen.  1976: 213)  ไดกลาววา  การสื่อสารในชีวิตประจาํวัน 

ของคนเราใชทักษะการฟงมากที่สุด สอดคลองกับ มอรเลย (Morley.  1991: 82) กลาววา การฟงเปน

ทักษะรับสารที่สําคัญในการส่ือสารในชีวติประจําวนั ซึง่ใชกันมากที่สุดถึงรอยละ 50  ในขณะที่ทกัษะ

การพูดใชรอยละ 25  ทักษะการอานรอยละ 15  และทักษะการเขียนมเีพียงรอยละ 10  

 ดอฟฟ (Doff.  1991: 198-199)  กลาววา การฟงเปนจุดเร่ิมตนของการเรียนรู ทาํใหนักเรียน

สามารถจดจาํโครงสรางและคําศัพทของภาษา ถานกัเรียนมีโอกาสฟงภาษาที่เรียนมามาก การเรียนรู

ภาษากเ็กิดข้ึนไดงาย   แตถานักเรียนขาดโอกาสในการฟง  การเรียนรูภาษาก็อาจเปนไปไดชา  ดังนัน้ 

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง นักเรียนควรมีโอกาสฟงมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

จารุพรรณ เพง็ศรีทอง (2544: 173-175)  กลาวเสริมวา การฟงเปนทกัษะทีน่ักเรียนรูสึกวายาก เพราะ

คําพูดที่ไดยนิจะผานหูผูฟงในชวงเวลาส้ัน   คําและประโยคตาง ๆ    ติดตามกันมาอยางรวดเร็ว   และ

ตอเนื่อง   ถาผูฟงไมสามารถตามไดทนั   ก็จะฟงไมเขาใจ   และคิดวาผูพูดพูดเร็วจึงจับใจความสําคัญ 

ไมทัน จําแนกเนื้อหาไมได ทัง้ ๆ ที่ผูพูดพูดอยางเปนธรรมชาติดวยความเร็วปกติที่เจาของภาษาเขาใจ 

อีกทั้งผูฟงตองการฟงทุกคําใหเขาใจเหมือนการอานหนงัสือซ่ึงสามารถเห็นไดทกุตัวอักษร     จึงมวัแต

คิดถึงขอความที่ยงัไมเขาใจ ทาํใหสับสนและไมเขาใจเมื่อฟงขอความตอไป สอดคลองกับ  อันเดอรวูด 

(Uderwood.  1990: 19)  และเออร (Ur.  1994: 7)  กลาววา   นักเรียนสวนมากไมสามารถจําเนือ้หา

โดยเฉพาะขอความยาว ๆ และบางคร้ังไมเขาใจความหมายของเนื้อหาที่ไดยิน ปญหาท่ีเกิดข้ึนบอย ๆ 

มาจากการที่ผูฟงตองการฟงทุกคําใหเขาใจ และแยกไมออกวาขอความใดเปนเนื้อหาสําคัญ 
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 แมวาทักษะการฟงจะมีความสําคัญดังไดกลาวมาแลว แตจากการศึกษางานวิจัยการจัดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษของ  จารุพรรณ เพ็งศรีทอง  (2544: 173-75)  พบวา  นกัเรียนไดรับการฝกทกัษะ 

การฟงนอยมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะอื่น   การจัดการเรียนรูสวนใหญเนนการฝกทักษะการอาน 

และการเขียน  โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา ผลจากการสังเคราะหงานวิจยัการสอนภาษาอังกฤษ 

ของ พนัธณีย วิหคโต (2546 : 26-27) พบวา ครูในระดับประถมสวนใหญถึงรอยละ 86 ไมจบวิชาเอก

ภาษาอังกฤษโดยตรง  จงึขาดความรูความเขาใจในเนื้อหา  และขาดทักษะการสอน  โดยเฉพาะดาน 

การสอนฟงและพูด  

 จากประสบการณของผูวิจัยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนประถม

นนทรี   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา  นักเรียนสวนใหญมีปญหา

เกี่ยวกับการฟงคําส่ัง ขาดความสนใจในการฟง และไมสามารถบอกสาระสําคัญ หรือตอบคําถามของ

เร่ืองทีฟ่งได   ปญหาเหลานีเ้ปนผลกระทบตอทักษะทางภาษาดานอ่ืน ๆ   ทําใหการสอนภาษาอังกฤษ

ไมประสบความสําเร็จเทาทีค่วร  และเม่ือพิจารณาการจัดกิจกรรมการฟงใหกับนกัเรียน พบวา การจัด

กิจกรรมในหองเรียนปกติไมสรางแรงจูงใจในการฝกทักษะการฟง  

 จากสภาพปญหาและความสําคัญของทักษะการฟง     ครูผูสอนภาษาอังกฤษจงึมหีนาที่ใน 

การชวยนกัเรียนใหมีความรู  ความสามารถในดานการฟงมากยิง่ข้ึน โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับ 

ระดับความสนใจของนักเรียน  จากการศึกษาพบวา  มนีักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดการจัด 

การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการฟง  เทเลอร  (Taylor.  2000: 4-15)  ไดกลาววา  นิทานสามารถใชใน 

การจัดการเรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไมวาจะนํามาสอนแบบ 

บูรณาการทกัษะทัง้ส่ี   หรือแยกสอนแตละทักษะก็ตาม  ทัง้นี้เพราะเนือ้เร่ืองในนทิานมีการเรียงลําดับ 

เหตุการณ   ซึง่นกัเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณการใชคํา  เหตุการณที่คลาย ๆ กนั  ชวยใหนกัเรียน

จําคําศัพท  ประโยค  รวมทัง้  โครงสรางทางไวยากรณ  นอกจากนี้ภาพที่ใชประกอบนิทานสามารถส่ือ

ความหมายได  ซึง่สอดคลองกับ อภิญญา เบญจวรรณากร (2540: 45) และ ประนอม สุรัสวดี (2541: 

29) ซึ่งกลาววา การเลานิทานสามารถสรางความกาวหนาในการฟง การจําคําศัพท รูปประโยค เพราะ 

เด็กสามารถรูความหมายจากเร่ืองในนทิานภาษาอังกฤษได แมจะยงัไมเขาใจโครงสรางทางไวยากรณ  

อยางไรก็ตามในการจัดการเรียนรูโดยใชนทิานควรคํานึงถึงรูปแบบการนําเสนอทีห่ลากหลาย ทั้งนี้เพื่อ

ดึงดูดความสนใจในการเรียนรูของนกัเรียน จากการศึกษาพบวานทิานมีหลากหลายรูปแบบ ครูผูสอน 

สามารถเลานทิานใหนาสนใจไดหลากหลายวิธ ี วยุพา  ทศศะ  (2541: 1-6)   ไดศึกษาผลของการเลา

นิทาน และนาํเสนอการเลานิทานแบบตาง ๆ เชน  การเลานทิานประกอบการวาดภาพ การเลานิทาน

เปนภาษาอังกฤษทีม่ีการแปลเปนภาษาพืน้บานและภาษาไทย การเลานทิานประกอบการแสดงละคร

และการเลานทิานโดยการรองเพลง การศึกษาพบวา  ครูผูสอนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู 
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โดยใชนทิาน  ซึ่งสามารถนํามาประยกุตใชในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  การศึกษา

ของ บราวน (Brown.  2006: 1)  พบวา  การนาํบทกลอน การพูดเปนจังหวะ บทเพลง นทิานและเร่ือง

เลา มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน ทาํใหผูเรียนมีความสามารถดานการฟง และเขาใจ 

คําศัพท การออกเสียงคํา และประโยคได 

 จากสภาพปญหาดังกลาว   และจากการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใชนทิานเปน

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการฟงของนักเรียน      ผูวิจัยจงึนํานิทานมาใชเปนส่ือในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการฟงของนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี โดยหวงัวาผลการวิจยั 

ที่ไดคร้ังนี้จะเปนประโยชนมาสูการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนกัเรียน

โดยเฉพาะทักษะการฟงใหมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนภาษาเพื่อ

การสื่อสารไดอยางแทจริง 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. ศึกษาผลของการใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรูเพื่อพฒันาความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 
 2. เปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใชนิทานเปนส่ือ 
ในการเรียนรู กอนการทดลอง และหลังการทดลอง ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

 3. ศึกษาพัฒนาการดานความรวมมือในการเรียนรู และการนาํประโยชนจากการเรียนรู 

ไปใช   

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาการใชนทิานเพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ  จะเปน

แนวทางใหกับครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ในการใชนทิานเปนส่ือในการจัดการเรียน

การสอน เพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน และไดแผนการจัดการเรียน 

รูที่เหมาะสมกบันักเรียน  ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการฟงโดยใชนทิาน สําหรับนักเรียนระดับประถม 

ศึกษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย        

          นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ประถมนนทรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา กรุงเทพมหานคร 

เขต 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 108 คน 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย  
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนประถมนนทรี สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 เลือกกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน  จํานวน 36 คน  โดยการสุม

อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม จากวธิีการจับฉลาก 

จํานวนหองเรียนทั้งหมด 3 หองเรียน 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรู 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก   

   2.1 ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 

   2.2 ความรวมมือในการเรียนรู 

   2.3 การนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช  
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ดําเนนิการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โดยใชใชเวลาในการทดลอง 10 

สัปดาห  สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 60 นาท ี แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกเปนการจัดกจิกรรม

การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการฟงโดยใชนิทานเปนส่ือ  โดยจัดการเรียนการสอนในหองเรียนปกติเปน

เวลา 5 สัปดาห  จํานวน 15 คาบ ระยะที่สอง  คือ  การฝกปฏิบัติจริงนอกหองเรียน โดยจัดแสดงละคร 

และการเลานทิาน เปนเวลา 5 สัปดาห จาํนวน 10 คาบ  
 เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
  การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกนทิานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ตอนปลาย เพือ่เปนส่ือในการเรียนรูนําไปสูการพัฒนาทักษะการฟง นทิานที่นาํมาใชในการวิจัยคร้ังนี้

มีวงคําศัพท เนื้อหา และโครงสรางภาษา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 สาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงชัน้ที ่2  ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 โดยคัดเลือกบท

นิทาน นทิานประกอบภาพที่มีเสียงประกอบ  นทิานประกอบทาทาง  นิทานเพลง  และนทิานประกอบ

เพลง จํานวน 5 เร่ือง ดังนี ้

  1. นิทานประกอบภาพที่มีเสียงประกอบ เร่ือง The Three Little Pigs and the Big Bad  

   Wolf 

  2. นิทานประกอบภาพที่มีเสียงประกอบ เร่ือง The Wind and the Sun 

  3. นิทานประกอบทาทาง เร่ือง Enormous Elephant 

  4. นิทานเพลง เร่ือง A Little Old Man and a Rabbit 

  5. นิทานประกอบเพลง เร่ือง The Hare and the Tortoise 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
  การใชนิทานเปนสื่อในการเรียนรู   หมายถงึ   การจดักิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ทักษะการฟงภาษาอังกฤษ   โดยใชนิทานประกอบภาพที่มีเสียงประกอบ   นทิานประกอบทาทาง   

นิทานประกอบเพลง และนทิานเพลง เปนส่ือในการจัดการเรียนรู  โดยจัดกิจกรรมตามข้ันตอน  คือ 

กิจกรรมกอนฟง กิจกรรมระหวางฟง และกิจกรรมหลังฟง 

  ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ หมายถงึ ความสามารถในการฟง เพื่อจับใจ 

ความเฉพาะในรายละเอียด การจับใจความสําคัญ การบอกลําดับเหตุการณของส่ิงทีฟ่ง การทํานาย

เหตุการณลวงหนา  การคาดเดาความหมายจากบริบท 

  ความรวมมือในการเรียนรู หมายถึง การแสดงพฤติกรรมความรวมมอืของนักเรียน

ระหวางการจดักิจกรรมการเรียนรู  เชน  การทํางานรวมกับผูอ่ืน การทาํกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติตามคําส่ังในขณะทํากิจกรรม การตอบคําถามระหวางเรียน พฤติกรรมต้ังใจฟง การมมีารยาท

ในการฟง  

  การนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช หมายถงึ ความสามารถในการฟงเพื่อแสวงหา

ความรู และความบันเทิงจากส่ือตาง ๆ   
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรูมีความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรูมพีัฒนาการดานความรวมมือ

ในการเรียนรู และการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกีย่วของ และไดนําเสนอตามหวัขอ 

ตอไปนี้ 

1. เอกสารที่เกีย่วของกับนทิาน 

 1.1 ความหมายของนิทาน 

 1.2 ความสําคัญของนิทาน 

 1.3 ประเภทของนิทาน 

 1.4 รูปแบบการเลานทิานและเทคนิคในการเลานทิาน 

 1.5 การนํานิทานไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 1.5.1 จุดมุงหมายในการนํานิทานไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 1.5.2 กิจกรรมการใชนทิานในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

เอกสารที่เกีย่วของกับการฟง 2. 

 2.1 ความหมายของการฟง 

 2.2 ความสําคัญของการฟง 

 2.3 ความสามารถในการฟง 

 2.4 จุดมุงหมายของการสอนทกัษะการฟง 

 2.5 การสอนทกัษะการฟง 

 2.6 การวัดและประเมินผลความสามารถในการฟง 

  2.6.1 การวัดความสามารถในการฟงเพื่อการสื่อสาร 

  2.6.2 เกณฑการประเมินความสามารถในการฟง 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชนิทานประกอบการสอนฟง 

 3.1 งานวิจัยในประเทศ 

 3.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับนิทาน 
 1.1 ความหมายของนิทาน 
  มีนักวิชาการหลายทาน  ไดใหคําจํากัดความและอธิบายความหมายของนิทานไว ดังนี้

  สัณหพัฒน อรุณธารี  (2542: 1-2)  กลาววา  นทิาน คือ  เร่ืองที่มีผูแตงข้ึนใหม   หรือเปน 
การเลาสืบตอกันมา  เพื่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแกผูฟงเปนสําคัญและสอดแทรกคติธรรม

สอนใจ   การฟงนิทานยังชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการพฒันาทางดานภาษาทั้ง   การฟง   การพูด  และ 

การอาน  อีกทัง้ชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีของผูฟงและผูเลา สอดคลองกับ ครุรักษ ภิรมยรักษ (2540: 

45) กลาววา นิทานเปนเร่ืองราวทั่ว ๆ ไป  ที่เลาสืบตอกนัมา  มจีุดประสงคเพื่อสืบทอดประสบการณ 

ความรู ความคิด  หรือคานยิมบางอยางใหกับผูฟง พรอมทั้งสอดแทรกคุณธรรม และความสนุกสนาน

เพลิดเพลินไปพรอม ๆ กนั  สวนสมศักด์ิ ปริปุรณะ (2542: 48) กลาวไววา นทิานเปนเร่ืองที่ผูกข้ึนโดย

การใชวาจาเปนส่ือในการถายทอด หรือใชรูปแบบการเขียนทํานองการเลาดวยปากเปลา  จุดประสงค

หลักของนิทาน  เพื่อความบันเทงิใจ และสอดแทรกคําส่ังสอนไวเปนจุดประสงครอง 

 จากขางตนสรุปไดวา   นทิานเปนเร่ืองราวที่เลาตอ ๆ กนัมา    โดยมีเนือ้เร่ืองที่อางอิงจาก

ความจริง หรือเปนเร่ืองที่แตงข้ึนมา โดยมีจุดประสงคเพื่อความสนกุสนานเพลิดเพลิน และสอดแทรก

คติธรรมสอนใจ  ทั้งยังสงเสริมพัฒนาการดานภาษาดานการฟง การพดู  และการอาน  ดังจะกลาวถึง

ความสําคัญของนทิานตอไป 
  1.2 ความสําคัญของนิทาน 
   นิทานมีความสําคัญตอพัฒนาการดานภาษาของนักเรียน   ซึง่นกัวิชาการหลายทาน

ไดใหแนวคิดไวอยางนาสนใจ ดังนี ้

   สัณหพัฒน อรุณธารี (2542: 3-4)  และ  วรรณี ศิริสุนทร (2539: 30-31) ไดกลาวถึง 

ในการเลานทิานใหเด็กฟงอยางสม่ําเสมอจะเปนการสงเสริม และสนับสนุนใหเด็กเกดิพัฒนาการทัง้

ทางภาษา อารมณ สังคม และสติปญญา กลาวคือ 

   1. สรางเสริมพัฒนาการทางภาษา เด็กไดมีโอกาสฝกทกัษะการฟง การพูด เด็กรูจัก

คํามากข้ึน รูจกัจับใจความสําคัญของเร่ือง 

   2. พฒันาการดานอารมณ และสังคม นทิานชวยใหเด็กไดแสดงออก อีกทัง้สราง

ความสัมพันธอันดี ระหวางเด็กดวยกนั และระหวางครูกบัเด็ก 

   3. สงเสริมพฒันาการดานสติปญญา   นทิานชวยใหเด็กไดฝกคิดพิจารณาเกิด

ความคิดสรางสรรค  การไดรับแงมุมดานตาง ๆ  จากนิทานที่ฟง  ทาํใหสามารถตัดสินใจในดาน 

การแสดงออกและสนองตอเหตุการณตาง ๆ ไดอยางถกูตอง 
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   ในทาํนองเดียวกัน กุลยา  ตันติผลาชวีะ (2541: 11-12) ไดกลาวถึงความสําคัญของ

นิทาน ไวดังนี ้

   1. นทิานสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด  ขยายความคิดของตนใหกระจางและ

เปนการพัฒนาภาษาอีกทางหนึ่ง 

   2. สรางนิสัยรักการอาน ผูเรียนรูสึกเพลิดเพลินขณะฟงครูเลา ซึ่งนาํไปสูการคนควา 

หาอานนิทานดวยตนเอง 

   3. นทิานเปนการสรางการเรียนรูอยางมีความหมายใหกับนักเรียน  เนื้อหาในนิทาน

มีประเด็นชัดเจน และการเลานทิานซํ้า ๆ ทําใหนกัเรียนสามารถถายโอนขอมูลใหมเพื่อหาขอสรุปได 

 จากคํากลาวขางตนสามารถสรุปความสําคัญของนิทานไดวา  นทิานเปนส่ือที่สามารถชวย

ใหเด็กมพีัฒนาการในทกุดาน   นอกจากนีน้ิทานยังเปนเคร่ืองมือกอใหเกิดการเรียนรู   ซึ่งสามารถนํา 

มาใชใหเกิดประโยชนแกนักเรียนไดเปนอยางดี พรอมทัง้ปลูกฝงคุณธรรม ความดี สรางความคิดริเร่ิม   

และการเลียนแบบที่ดีใหกับเด็กอีกดวย    อนึ่งจากการศึกษารูปแบบของนทิาน   พบวา  นทิานมี

หลากหลายรูปแบบ แตละประเภทจะมีเอกลักษณเฉพาะและมทีี่มาแตกตางกนัดังจะกลาวตอไป 
  1.3 ประเภทของนิทาน 
   ในการเลือกนทิานเพื่อที่จะนําไปใชใหกับนักเรียนนัน้ ผูสอนจะตองรูจกัเลือกนทิาน

ใหเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียนแตละวัย มีนกัวชิาการไดเสนอแนะประเภทของนิทานไวดังนี้

   เกริก ยุยพนัธ (2539: 20-22)   กลาวถึง  การแบงประเภทนทิานตามรูปแบบของ

นิทาน แบงออกเปน 8 ประเภท คือ 

   1. เทพนิยายหรือเทพนิทาน   หรือเร่ืองราวปรัมปรา   เปนนทิานหรือนยิายที่เกนิเลย

ความเปนจริง    เหนือความเปนจริงของมนษุยเปนสวนใหญเปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับอภิหารตัวเอก 

หรือตัวละครเดน  จะมีอภินหิารหรือเวทมนต  ฤทธิ์เดช  สามารถบันดาลส่ิงที่ดีงาม  หรือส่ิงทีช่ั่วรายได 

ฉากหรือสถานท่ีในเนื้อเร่ืองมักเปนสถานที่พิเศษ   หรือถูกกาํหนดข้ึนมา   เชน   สรวงสรรค  หรือเมือง

บาดาล มีพระเอกเปนเจาชาย มนีางเอกเปนเจาหญิง มนีางฟา มีเทวดา มียักษ เปนตน 

   2. นทิานประจําถิน่หรือนทิานพื้นบาน     มักเปนนทิานที่ถูกเลาขานตกทอดตอเนื่อง 

กันมา  เปนเร่ืองราวที่เกีย่วของกับตํานานพืน้บาน ประวัติความเปนมาของทองถิน่  ภูเขา ทะเลแมน้ํา 

ฯลฯ เปนเร่ืองราวที่เกิดข้ึนจริงหรือมีเคาความจริง 

   3. นทิานคติสอนใจ เปนนทิานที่เลียบเคียงเชิงเปรียบเทยีบกับชีวิต และความเปนอยู

รวมกันในสังคมมนุษย ใหบังเกิดผลในการดํารงชีวิต และความเปนอยูใหพิถพีิถนั ละเอียดรอบคอบ  

และไมประมาท ชวยเหลือและเมตตาตอผูอ่ืน และอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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   4. นทิานวีรบุรุษ  เปนนิทานที่กลาวอางถงึบุคคลที่มีความสามารถองอาจกลาหาญ  

ฟนฝาอุปสรรคและประสบความสําเร็จในที่สุด เปนเร่ืองทีถ่ายทอดเร่ืองจริงของบุคคลที่สําคัญ ๆ  

   5. นทิานอธิบายเหตุผล  เปนนทิานที่เปนเร่ืองราวของเหตุที่มาของส่ิงหนึง่ส่ิงใด และ

อธิบายพรอมตอบคําถามเร่ืองนัน้ ๆ ดวย 

   6. เทพปกรณัม  เปนนิทานที่เกีย่วของกับความเชื่อโดยเฉพาะตัวบุคคลที่มีอภินหิาร 

 เหนือความเปนจริง เปนเร่ืองลึกลับ 

   7. นทิานที่มีสัตวเปนตัวเอก   เปรียบเทียบเร่ืองราวเกีย่วกบัชีวิตมนษุย  เปนเร่ืองราว 

ที่เกีย่วของกับการอยูรวมกันในสังคม สอนจริยธรรมแฝงแงคิด และแนวทางแกไขเปนบางคร้ัง หรือ 

บางคร้ังสอนแบบทางออม ผูอานหรือผูฟงจะตองพิจารณาเอง 

   8. นทิานตลกขบขัน เปนนทิานที่ มเีร่ืองราวเปรียบเทียบชีวิต ความเปนอยูแตมีมุมที่

ตลกขบขัน สนุกสนาน ทําใหเกิดความรูสึกเปนสุข เนื้อเร่ืองจะเปนเร่ืองราวที่เกีย่วของกับปฏิภาณไหว

พริบเร่ืองราวแปลก ๆ เร่ืองเหลือเช่ือ เร่ืองเกนิความจริง เปนตน 

   วรรณี ศิริสุนทร (2539: 13-19) ไดแบงนิทานออกเปน 5 ประเภท ดังนี ้

   1. นทิานพื้นบาน (Folk tales) มักเปนนทิานที่ถูกเลาขานตกทอดตอเนื่องกนัมา ไม

ปรากฏผูแตง เปนเร่ืองราวทีเ่กี่ยวของกับตํานานพื้นบาน ประวัติความเปนมาของทองถิน่ ภูเขา ทะเล  

แมน้ํา ฯลฯ   เปนเร่ืองราวทีเ่กิดข้ึนจริงหรือมีเคาความจริง   นทิานพื้นบานแบงออกเปนชนิดใหญ ๆ 

ดังนี ้

    1.1 นทิานเกีย่วกับสัตวพูดได (Talking-Beast tales)   มีตัวละครเปนสัตวพูดจา

โตตอบกัน บางคร้ังสัตวกพ็ูดจาโตตอบกับคนดวย 

    1.2 นทิานไมรูจบ (Cumulative tales)   เปนนทิานเร่ืองธรรมดา   แตเนือ้เร่ืองม ี

การกระทําตอเนื่องกันไปเร่ือย ๆ และซํ้า ๆ กัน 

    1.3 นทิานตลกขบขัน (Humorous tales) เปนนทิานที่มีเร่ืองราวเปรียบเทียบชวีิต 

ความเปนอยูแตมีมุมที่ตลกขบขัน   สนกุสนาน  ทาํใหเกดิความรูสึกเปนสุข  เนื้อเร่ืองจะเปนเร่ืองราวที่

เกี่ยวของกับปฏิภาณไหวพริบเร่ืองราวแปลก ๆ เร่ืองเหลือเช่ือ เร่ืองเกนิความจริง เปนตน 

    1.4 นทิานอธบิายเหตุผล  (Pour quoi stories  หรือ Tales that tell why) เปน

นิทานที่เปนเร่ืองราวของเหตุที่มาของส่ิงหนึ่งส่ิงใด และอธิบายพรอมตอบคําถามเร่ืองนัน้ ๆ ดวย สวน

ใหญอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของสัตว หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของผูคนในชาติตาง ๆ บางคร้ังก็

เกี่ยวกับธรรมชาติ เชน เร่ืองทําไมกระตายจึงหางส้ัน ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม 
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    1.5 เทพนยิายหรือเทพนทิาน หรือเร่ืองราวปรัมปรา(Fairy tales) เปนนิทาน หรือ 

นิยายทีเ่กนิเลยความเปนจริง เหนือความเปนจริงของมนษุยเปนสวนใหญ เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับ

อภิหาร ตัวเอก หรือตัวละครเดน จะมีอภินิหารหรือเวทมนต ฤทธิเ์ดช สามารถบันดาลส่ิงที่ดีงาม หรือ

ส่ิงที่ชัว่รายได ฉากหรือสถานท่ีในเนื้อเร่ืองมักเปนสถานที่พิเศษ หรือถกูกําหนดข้ึนมา เชน สรวงสรรค  

หรือเมืองบาดาล  มีพระเอกเปนเจาชาย  นางเอกเปนเจาหญิง นางฟา  เทวดา  ยักษ  ผูวเิศษสามารถ

ทําส่ิงนัน้ ส่ิงนีไ้ดอยางคนที่ธรรมดาไมสามารถจะทําได เปนตน 

   2. นทิานสอนคติธรรม (Fables) มีลักษณะเปนนิทานส้ัน ๆ ตัวละครมีทั้งคนและสัตว   

สัตวมีบทบาทเหมือนคน   มแีกนเร่ืองเดียว  มีโครงเร่ืองงายและส้ัน และตองใหบทเรียนที่สอนใจเปน

ขอสรุปที่ชัดเจน ซึง่แบงออกเปน 2 ประเภท 

    2.1 นทิานเทียบสุภาษิต เปนนิทานที่มกัจะยกสุภาษิตต้ังเปนโคลง 1 บท แลวมี

นิทานเปรียบเทียบไดกับโคลงน้ัน 

    2.2 นทิานชาดก เปนนทิานสอนคติธรรม เปนเร่ืองราวของพระพุทธเจา และพระ

สาวกที่เกิดข้ึนมาแลวในชาติกอน ๆ  และในแตละชาติไดบําเพญ็บารมี คือความดียิ่งข้ึนจนพระชาติ

สุดทายไดสําเร็จเปนพระพุทธเจา 

   3. เทพปกรณัม  (Myth)  เปนเร่ืองที่แสดงใหเหน็ถงึเหตุการณ  เร่ืองราวในบรรพกาล  

เกี่ยวกับพืน้โลก ทองฟา  และพฤติกรรมตาง ๆ  ของมนษุย   มีเทพเจาเปนผูควบคุมปรากฏการณทาง

ธรรมชาติ   ซึ่งมีอํานาจทางเวทยมนต   คาถา  และอิทธิปาฏิหาริย   ลึกลับ เหนือความเปนจริง 

   4. มหากาพยและนิทานวีรบุรุษ  (Hero tale)   เปนนทิานที่มีลักษณะคลายกับเทพ

ปกรณัม ตางกันที่ตัวละครของนิทานประเภทน้ีเปนมนษุยไมใชเทพเจา มกีารกระทําที่กลาหาญฟนฝา

อุปสรรค และประสบผลสําเร็จในที่สุด 

   5. หนังสือภาพที่มเีร่ืองอานเลนสมัยที่มีตัวละครเปนสัตว (Animal  stories) นทิาน

สมัยเกาที่มีตัวละครเปนสัตว เราจะพบมากในบทกลอมเด็ก นทิานพื้นบาน และนทิานสอนคติธรรม 

แตในปจจุบันนี้มีผูแตงนิทานสําหรับเด็กทีม่ีตัวละครเปนสัตว  โดยแบงเปน  3  ชนิด ไดแก นิทานทีม่ี

บทบาทการกระทําอยางคน สัตวทีม่ีความเปนอยูอยางสัตวแตพูดไดอยางคน และสัตวที่มีความเปน 

อยู และความนึกคิดตามธรรมชาติของสัตว เร่ืองประเภทนี้ มกีารแตงออกมาเปนเร่ือง และเปนหนงัสือ

ชุด 

   เชพเพดิ (Shepard.  1996: 1 ) ไดเสนอแนะนิทาน และเร่ืองเลาที่นาํมาใชในการเลา

ใหเด็กฟง ดังนี ้

   1. นิทานพื้นบาน (Folk tale) ซึ่งประกอบดวย 

    1.1 เทพนยิาย (Fairy tale) 
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    1.2 นทิานวีรบุรุษ (Hero tale) 

    1.3 นทิานตลกขบขัน (Humorous tale) 

    1.4 นทิานเทพปกรณัม (Tall tale) 

    1.5 นทิานเสริมสรางปญญาและคุณธรรม (Wisdom tale) 

    1.6 นทิานสอนคติธรรม (Fables) 

    1.7 นทิานทีม่ตัีวละครเปนสัตว (Animal story) 

    1.8 นทิานทีม่ีเร่ืองรัก (Love story) 

    1.9 เร่ืองผี (Ghost story) 

    1.10 เร่ืองล้ีลับ (Myth) 

    1.12 ตํานาน (Legend) 

   2. นิทานในวรรณคดี (Literary tale)  

   3. เร่ืองจริง ทางประวัติศาสตร หรือประสบการณของบุคคล (Real-life story) 

 จากที่กลาวมาจะเหน็วา การแบงประเภทของนิทานมีการแบงไดหลายประเภท แตทีน่ิยมกัน

มากที่สุด  คือการแบงตามรูปแบบของนิทาน  โดยยึดตามลักษณะของเนื้อเร่ือง  ความสําคัญของเร่ือง  

และที่มาของนิทานเปนสําคัญ  จุดมุงหมายของการแบงประเภทนิทานท้ังนีเ้พื่อใหผูเลานทิาน ไดเลือก

นิทาน   ใหเหมาะสมกับวยั   และความตองการของเด็กเปนสําคัญ   อีกทั้งเพื่อจัดเก็บนทิานทีม่ีเร่ือง

คลายคลึงกนัไวดวยกันเพื่อสะดวกตอการศึกษาคนควาตอไป 
 1.4 รูปแบบการเลานทิานและเทคนคิในการเลานิทาน 
  การเลานิทานเพื่อใหเกิดความนาสนใจนั้นข้ึนอยูกับ ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล 

ที่เปนผูดําเนินการเลา   ซึ่งมนีักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดรูปแบบการเลานิทาน   และ

เทคนิคในการเลานทิาน สัณหพนัธ อรุณธารี.  2544: 25) และกุลยา ตันติผลาชวีะ (2541: 13-14)  

พอสรุปไดดังนี ้

 1. การเลานิทานปากเปลา   เปนการเลานทิานที่อาศัยเพียงคําพูด  และน้ําเสียงของ 

ผูเลาไมมีการใชส่ือประกอบการเลา     นอกจากนํ้าเสียงและจังหวะการพูดที่สูงตํ่าเราใจผูฟงตาม 

เนื้อเร่ืองที่นาํเสนอ การเลานิทานวิธนีี้ตองใชศิลปะการพูด และการเลาที่จงูใจมาก 

 2. การเลานิทานประกอบทาทาง การเลานิทานแบบนี้เปนการเลาที่มชีีวิตชีวามากกวา 

การเลาปากเปลา เพราะเด็กสามารถติดตามเร่ืองที่เลาได และจินตนาการเปนรูปธรรมมากข้ึนตาม 

ทาทางของผูเลาและสนกุสนานมากข้ึน   เพราะเหน็ภาพพจนของเร่ืองที่เลา   ทาทางที่ใชประกอบ  

การเลานิทานอาจเปนทาทางของผูเลา หรือเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการคิดทาทางประกอบ 
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 3. การเลานิทานประกอบภาพ ภาพที่ใชประกอบการเลานทิานมีหลายชนิด  อาทิเชน 

ภาพถาย ภาพโปสเตอร ภาพจากหนังสือ ภาพวาด ฯลฯ  การใชภาพสวย ๆ  มาประกอบการเลานทิาน    

โดยเฉพาะภาพการตูนที่เคล่ือนไปแตละลําดับภาพ  สามารถจูงใจเด็ก  และสรางสรรคจินตนาการของ

เด็ก  ทําใหเด็กติดตามเร่ืองราวดวยความอยากรู  เด็กจะสนุกมากข้ึนถาในขณะที่ฟงเร่ือง ผูเลากระตุน

ใหเด็กแสดงความคิดเห็น  โดยใหเด็กเลือกภาพนํามาติดเอง  เปนการรวมสรางจนิตนาการใหกับเร่ือง

ที่เลา 

 4. การวาดภาพประกอบการเลานทิาน วิธนีี้ผูเลาจะวาดการตูนประกอบไปดวย คือ เลา 

เร่ืองขณะเดียวกันก็วาดภาพไปจนจบเร่ือง จะทําใหเด็กสนใจ ต่ืนเตน และเกิดศรัทธาในตัวผูเลา 

 5. การใชเพลงประกอบ  หรืออาจจะเลานทิานที่ประพนัธเปนเพลง  ทัง้นีเ้พื่อใหเด็กเกิด

ความสนุกสนาน  เพราะมีทาํนองคลองจองกนั  มีความไพเราะจนทําใหเด็กประทับใจ  และสามารถ

จดจํานทิานทีไ่ดฟงไดในที่สุด 

 6. การเลานิทานประกอบเสียง ไดแก เสียงเพลง เสียงดนตรี และเสียงอ่ืน ๆ สามารถ

นํามาประกอบการเลานทิานได มีลักษณะเชนเดียวกับละครวิทย ุจุดประสงคเพื่อสรางบรรยากาศที่

กระตุนเราใหเกิดความต่ืนเตน อยากติดตาม ผูฟงเกิดจินตนาการ  

 7. การเลานิทานประกอบอุปกรณ   หรือส่ิงประดิษฐทีม่อียู   หรือผูเลาจัดทําข้ึน  เชน 

หนากากตัวแสดงในนทิาน  หุนนิว้มือ  หุนมือ  หุนชัก  หุนเชิด  ตุกตา  เปนตน  ลวนแลวแตเปนส่ือ

ประกอบการเลานทิานที่สําคัญ อุปกรณสามารถทําใหเด็กสนุกและต่ืนเตนไปกับนทิานทีเ่ลาไดเปน

อยางดี สรางความสนใจในการฟงนทิานใหแกเด็กมากกวารูปแบบอ่ืน ๆ 

 จากขอความขางตนสรุปไดวา     การเลานทิานใหนาสนใจนั้นข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะของ 

ผูเลานทิาน  ตามความถนัด  เชน การเลานทิานแบบปากเปลา การเลานิทานประกอบทาทาง การเลา

นิทานโดยใชภาพประกอบ อีกทัง้ใชบทเพลงประกอบการเลานทิานควบคูกันไป ทั้งนี้การที่ผูเลานทิาน

ไดจัดเตรียมส่ือในการเลานทิานทีเ่หมาะสม  และมีการฝกซอมวิธกีารเลามากอน  จะชวยใหเกิดความ

มั่นใจในการเลา  และชวยใหผูฟงเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเขาใจเร่ืองราวตาง ๆ ที่ฟงจากนทิาน

ไดเปนอยางดี 
 1.5 การนํานทิานไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 การใชนทิานเปนส่ือการสอนภาษาอังกฤษ สําหรับนกัเรียนในระดับประถมศึกษา ถอืเปน

ประโยชนอยางยิ่ง  นทิานนอกจากใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว  เนื้อหาในนิทานชวย

สงเสริมประสบการณชีวิต  นักเรียนสามารถตีความจากเนื้อเร่ือง  ทําใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ความหมาย   นอกจากนีย้ังเสริมสรางจินตนาการ   และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูกับผูเรียนใน 
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การนาํนทิานไปใชในการเรียนการสอน   ควรคํานงึถงึจุดมุงหมาย    รวมทั้งกิจกรรมการใชนิทานใน

การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนดังจะกลาวโดยละเอียดตอไป 
  1.5.1 จุดมุงหมายในการนํานิทานไปใชในการเรียนการสอนทักษะการฟงภาษา 
อังกฤษ 
   เทเลอร (Taylor.  2000: 4-15)   กลาววา   นทิานสามารถใชในการจดัการเรียน 

การสอนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษไดอยางมปีระสิทธิภาพ ไมวาจะนํามาสอนแบบบูรณา

การทกัษะทั้งส่ี หรือแยกสอนแตละทักษะก็ตาม รวมทัง้การฝกการออกเสียงทัง้นี้เพราะเนื้อเร่ืองใน

นิทานมีการเรียงลําดับเหตุการณ ซึ่งผูเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณการใชคํา เหตุการณที่คลาย 

กัน  ชวยใหผูเรียนจําคําศัพท  ประโยค  รวมทัง้  โครงสรางทางไวยากรณ  อีกทัง้ภาพที่ใชประกอบ

นิทานสามารถส่ือความหมายได 

   ในทาํนองเดียวกัน   ไรท  (Wright.  2000: 4 )  กลาววา    การนาํนิทานมาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนนัน้  ควรนาํมาสอนใหครอบคลุมทักษะทัง้ส่ี  โดยเนนความคลองมากกวา

ความถกูตอง  กลาวคือนักเรียนควรไดมีโอกาสฝกทักษะการฟงและการอาน  โดยมุงเนนใหนกัเรียน

คนหาความหมายของเนื้อเร่ือง โดยการทาํนายหรือการเดาเร่ือง สวนทกัษะการพูดและการเขียน ควร

ใหนักเรียนไดฝกการเลาเร่ือง หรือเขียนเร่ืองเพื่อส่ือความหมายจากทีไ่ดอานหรือฟง โดยไมตองกงัวล

กับการพูดผิด 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2547:120)   ไดกลาวถึง   การนํานิทานไปใชในการเรียน 

การสอน ทั้งนี้เพราะนิทานมกีารใชคํา และรูปแบบประโยคเดิมซ้ํา ๆ หลาย ๆ คร้ัง ซึง่เปนเทคนิคที่

สําคัญในการสอนภาษาตางประเทศ  ที่ตองการชวยผูเรียนใหจดจําคําศัพท หรือขอความนั้น ๆ โดย

ผานการเหน็  หรือการไดยินบอยคร้ังในบริบทที่เปล่ียนไป ทัง้นี้เพื่อไมใหนกัเรียนเกิดความเบื่อหนาย 

เพราะมกีารพลางไวในรูปของเพลงหรือนทิาน ดังนัน้ครูผูสอนจึงไมควรกังวลกบัความยาวของนิทาน 

   สําหรับ สุจิตรา ศาสตรวาหา (2541: 11) ไดอธิบายถงึจดุมุงหมายในการนาํนทิาน

ไปใชในการเรียนการสอน ดังนี ้

   1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง    เพราะเนื้อหาของนิทานจะมีลําดับทางภาษาอยางเต็ม

รูปแบบ ซึ่งเปนการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร นักเรียนสามารถพัฒนาดานโครงสรางของภาษาซึ่งจะชวย

ใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อเร่ืองนทิานที่ใชภาษาสลับซับซอนไดมากยิ่งข้ึน 

   2. เพื่อใหนกัเรียนฝกทักษะทางดานภาษาทั้ง  4  ทกัษะ  โดยการฝกทกัษะการฟง

รวมกับ การพดู การอานและการเขียน 

   3. เพื่อใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูทางภาษาและวัฒนธรรมจากการฟงนทิาน 
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   สําหรับ ประนอม สุรัสวดี (2541: 29)  กลาวเสริมถงึประโยชนของการใชนิทานใน

การสอนภาษาอังกฤษ ดังนี ้

   1. นกัเรียนคุนเคยกับเนื้อเร่ืองจึงทําใหการเรียนรูภาษาอังกฤษไดเร็ว 

   2. นกัเรียนสามารถเรียนรูคําศัพทใหมไดงายโดยการเปรียบเทยีบกับภาษาไทยตาม

เนื้อเร่ืองในนทิานที่เคยรูมากอนแลว 

   3. นกัเรียนสามารถฝกสมาธใินการฟงและการจับใจความ 

   4. นกัเรียนสามารถสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

   นอกจากนี ้ฮารมอน (Harmon.  2003: 51)  ไดกลาวถึง ประโยชนในการนํานทิาน 

ไปใชในการเรียนการสอน ซึง่สรุปสาระสําคัญได ดังนี ้

   1. นทิานสวนมากมีเนื้อหาพอเหมาะ ทีน่าํมาจัดการเรียนการสอนในแตละคร้ัง 

   2. เนื้อหาในนทิานเหมาะสมในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ซึง่เปนการสอนภาษา 

อังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางแทจริง  กลาวคือ  นกัเรียนมโีอกาสไดพูดเพื่อส่ือความหมายมากกวา 

การเนนความถูกผิดที่เนื้อหา 

   3. การนํานทิานมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก

ทักษะที่จาํเปน  เชน  การคาดเดาเนื้อเร่ือง  ทัง้นี้ภาพประกอบในหนงัสือเปนปริบทที่สําคัญ  นาํไปสู 

ความเขาใจนกัเรียนในการพัฒนาทักษะ การอาน  การเลาเร่ือง  การสรุปความ  นอกจากนี้ การใช

คําศัพท วลี หรือประโยคซ้ํา ๆ ยังทําใหนกัเรียนไดฝกเกี่ยวกับการออกเสียง 

   4. นิทานเปนสื่อที่สําคัญอยางหนึง่    ที่สัมพันธกับการสอนวัฒนธรรมของแตละ

ทองถิน่ นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซึ่งกนัและกนั 

   5. นทิานสามารถนาํมาบูรณาการไดกับกลุมวิชาอ่ืน 

   6. นทิานเปนสื่อการเรียนการสอนทีห่าไดงาย ซึ่งมีแพรหลายอยูทัว่ไป 

   7. นทิานสามารถนาํมาสอนนักเรียนดานคุณธรรม ซึ่งเปนส่ิงที่ตองการปลูกฝงใหแก

นักเรียน 

 จากแนวคิดขางตนพอสรุปไดวา  จุดมุงหมายของการนาํนทิานมาใชในการจัดการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาทักษะทางภาษา  ตามแนวภาษาอังกฤษ 

เพื่อการส่ือสาร กลาวคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน รวมทัง้ยังสามารถนาํมาใชฝกเร่ือง

การออกเสียง   นอกจากนีน้กัเรียนสามารถเรียนภาษาและวัฒนธรรมจากการฟงนทิานไดเชนกัน  

อนึ่งในการที่จะนํานกัเรียนใหไปถึงจุดหมายทีว่างไว จําเปนอยางยิ่งทีต่องมีการจัดกจิกรรมที่สนับสนุน

ผูเรียนใหเกิดทักษะทางภาษาที่ต้ังไว ซึง่ผูวิจัยไดเรียบเรียงนาํมากลาวในหัวขอตอไป 
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  1.5.2 กิจกรรมการใชนิทานในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
   กิจกรรมการใชนิทานในการจักการเรียนรู ครูผูสอนสามารถนาํนทิานมาจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดหลากหลาย    ตามจดุมุงหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาสามารถ

นํามาสอนแบบบูรณาการทัง้ส่ีทกัษะ หรือสอนแยกทักษะ ซึ่งสามารถประยุกตใชตามความเหมาะสม

กับระดับของนักเรียนทกุระดับ    ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจยัมุงประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการฟง    ซึง่มี

นักการศึกษาไดเสนอแนะแนวทางพอสรุปไดดังนี ้

ประนอม สุรัสวดี (2541: 30-31) ไดกลาวถึงการใชกิจกรรมนิทานในการสอนภาษา  

อังกฤษสําหรับเด็กวัยประถมศึกษาไวดังนี ้

 1. อานเร่ืองที่เปนขอความสัน้ ๆ   แลวใหนกัเรียนพูดตามพรอมทัง้แสดงทาทาง

ประกอบ ควรเปดโอกาสใหนกัเรียนไดออกมาอานประโยคจากนิทานแทนครู  และคิดทาประกอบ 

 2. อานนทิานบางเร่ืองที่เปนเร่ืองตอเนื่องกนั  ครูอานใหนกัเรียนพูดตามทีละหนา 

เมื่อเปดหนาตอไปใหนักเรียนเดาวาเหตุการณจะเปนอยางไร 

 3. เลือกนิทานที่บางตอนใชคําซํ้า  ใหนักเรียนพูดตาม  แลวใหนกัเรียนวาดภาพ

แสดงคําศัพทจากนิทาน 

 4. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อตอบคําถามจากเร่ืองนทิาน 

 5. ใหนักเรียนแตงเร่ือง โดยดัดแปลงคําศัพทจากเรื่องทีไ่ดฟง 

 6. ใหนักเรียนเลานทิานประกอบอุปกรณทีส่รางข้ึน เชนการแสดงละครดวยตุกตา

ดินสอ 

ฮารมอน (Harmon.  2003: 51)  ไดเสนอแนะแนวคิดการใชกิจกรรมนทิานในจัด  

การเรียนการสอน 

 1. การแตงนทิานแลวนํามาเลา หรือแสดงละครหุน  

 2. การสัมภาษณบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับเร่ืองที่ไดยินหรือไดรับฟงมาในวัยเด็ก 

แลวกลับมาเลาใหเพื่อนรวมหองฟง 

 3. การนําเร่ืองในนทิานมาประดิษฐเปนเกมทางภาษา เชน บนัไดง ู

 4. การนํานทิานมาเปรียบเทยีบดานคุณธรรม 

 5. การจับคูนทิานกับสํานวนสุภาษิตตาง ๆ 

 6. การแตงนทิานเปนภาษาอังกฤษ 

 7. การนําเสนอและเผยแพรนิทานกับกลุมเพื่อนบนเว็บไซดเพื่อแลกเปล่ียนความคิด 

เห็นกัน 
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   นอกจากนี ้ฟลิปส; เบอรวูด; และดันฟอรด (2544: 89-114)   ไดเสนอแนะการนาํ

นิทานมาจัดทาํเปนโครงงานภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมทีห่ลากหลาย พอสรุปเปนข้ันตอน ดังนี ้

   1. นักเรียนเลาเร่ืองโดยใชภาพประกอบ หรือใชภาพถาย 

   2. นกัเรียนเลาเร่ืองที่อิงจากบทเพลง 

   3. นกัเรียนชวยกันแตงเร่ืองข้ึนเองโดยอาศัยแนวเร่ืองทีไ่ดฟง หรืออานมาแลว โดย

เปล่ียนตัวละคร เหตุการณในเร่ือง แลวนาํมาเลาใหเพื่อนฟง 

   4. แบงกลุมนกัเรียนฝกเขียนโครงเร่ืองนทิานที่ตนเองแตงข้ึน 

   5. แบงกลุมนกัเรียนทําแผนงานสําหรับ ถายทาํเร่ือง ตัวละคร ฉาก เคร่ืองแตงกาย 

และอุปกรณประกอบฉากทีจ่ําเปน 

   6. นกัเรียนเขียนรายละเอียดการถายทาํเร่ือง (storyboard) สําหรับนทิานภาพ 

ของตน โดยเขียนบรรยายส่ิงที่เกิดข้ึนแตละฉาก และวางแนวบทสนทนาหรือหวงความคิดที่ปรากฏใน

ลูกโปงคําพูดของแตละภาพ 

 7. นกัเรียนถายภาพที่เลาเร่ืองจากตนจนจบ 

 8. นกัเรียนนาํภาพถายทั้งหมดมาจัดเรียงตามลําดับเนื้อเร่ืองในนทิานภาพของตน

แลวเติมบทสนทนา รวมทั้งหวงความคิด และคําบรรยายเร่ืองใตกรอบภาพ 

 9. แตละกลุมนําเสนอผลงาน ผลัดกนัอานนิทานภาพ และรวมกนัปรับปรุงแกไข

ขอผิดพลาด 

 นอกจากนี้ไดนําเสนอการใชนิทานภาพทีแ่ตงข้ึนเองมาจัดกิจกรรมเสริม ดังนี ้

 1. กิจกรรมสลับเร่ือง โดยครูแจกคําบรรยายเร่ืองนทิาน 2-3 เร่ืองผสมคละกัน 

แบงนักเรียนเปนกลุมชวยกนัแยกคําบรรยาย แลวนาํไปจับคูภาพในนทิาน 

 2. กิจกรรมการหาตอนจบของเร่ือง โดยครูติดเฉพาะคําบรรยายภาพไวทีห่นาสุดทาย

ของนิทาน แลวใหนักเรียนหาภาพที่สัมพันธกับคําบรรยายนัน้ ๆ 

 3. กิจกรรมการต้ังคําถาม โดยใหนกัเรียนฝกต้ังคําถามจากเร่ือง แลวใหนักเรียนคน

อ่ืน ๆ ชวยกนัหาคําตอบ 

 4. กิจกรรมวิ่งจดตามคําบอก ใหนักเรียนจับคู ครูต้ังคําถามใหสอดคลองกับ 

นิทานภาพที่ติดอยู แลวใหนกัเรียนวิ่งไปหาคําตอบแลวกลับมาบอกใหเพื่อนจดตามคําบอก 

 5. กิจกรรมการแสดงละครยอย โดยผูเรียนอาจขยายเร่ืองราวในนทิานของ 

ตนเอง หรือเพิม่บทสนทนา แลวนํามาแสดงเปนละคร 

 ในสวนของการใชนิทานเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงนัน้ ผูสอนสามารถจดักิจกรรม 

ฟงนิทานไดหลายรูปแบบพอสรุปไดดังนี้ 
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 ทิพพดี อองแสงคุณ (2535: 36) ไดกลาวถงึกิจกรรมการฟงนิทาน ดังนี ้

 1. ฟงเร่ืองแลวแสดงบทบาทสมมุติตามเนื้อเร่ือง โดยแขงขันเปนกลุม 

 2. วาดภาพจากเร่ืองทีฟ่ง 

 3. ใชหุนมือประกอบการแสดง 

 4. ลําดับเหตุการณตามเร่ือง 

 5. ฟงเร่ืองที่ครูอานแลวเติม ซึ่งครูจะเวนชองวางไว อาจเปนคําทายประโยค 

ตนประโยค กลางประโยค นักเรียนจะสนใจฟงและติดตามเร่ือง 

 นอกจากนี ้เทเลอร (Taylor.  2000: 17-18) ไดเสนอกิจกรรมการใชนทิานมา 

เพื่อพัฒนาทักษะการฟง ดังนี ้

   1. ครูอานเร่ืองจากหนงัสือใหนักเรียนฟง หรือเลาเร่ืองใหนักเรียนฟง 

   2. ใหนักเรียนฟงแถบบันทึกเสียงแลวพูดตาม 

   3. ใหนักเรียนผลัดกันออกมาเลาเร่ืองใหฟง 

   4. ใหนักเรียนแสดงบทบาทจากเร่ืองทีฟ่ง 

   5. ใหนักเรียนฟงเร่ืองแลวเรียงภาพตามลําดับเหตุการณ 

   6. ใหนักเรียนฟงเร่ืองแลวเติมคําลงในชองวาง 

 การนาํนทิานเปนส่ือในการจดัการเรียนรูนัน้ มีความเหมาะสมกับนักเรียนทุกวยั ทั้งนีเ้พราะ

เนื้อหาในนทิานสามารถส่ือความหมายใหเขาใจงาย   นักเรียนสามารถตีความจากเนื้อเร่ือง   ทําให 

นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชนิทานนัน้ในมี

หลากหลายวิธี ครูผูสอนควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมตามระดับความสามารถ และความสนใจของ

นักเรียนในการศึกษาคร้ังนี ้ผูวิจัยใชนิทานเปนสื่อในการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาทกัษะการฟงโดยเลือก

รูปแบบการนาํเสนอนิทานที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจในการเรียนรูของนกัเรียน เชน การฟง

นิทานประกอบภาพ  นทิานประกอบทาทาง และนิทานประกอบการรองเพลง และนิทานเพลง 

 
2. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการฟง 
 2.1 ความหมายของการฟง 
  นักการศึกษา และผูเชี่ยวชาญทางการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ   ไดกลาวถงึ

ความหมายของการฟงไว ดังนี ้

  อันเดอรวูด (Underwood.  1993: 1) กลาววา การฟงเปนกิจกรรมที่ตองใช ความสนใจ  

ความพยายาม   เพื่อที่จะทราบความหมายของเสียงทีไ่ดยิน  และเขาใจความหมายตามวัตถุประสงค

ของผูสงสารดวย 
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  บุณยาพร อูนากูล  (2545: 6)   กลาววา  การฟงเปนพฤติการณที่มีสวนเกีย่วของกับ  

การรับรู ความเขาใจ ดังนี้การฟงจึงมาไดหมายถงึการไดยินเทานั้น แตการฟงหมายถงึ การไดยินอยาง

รับรู และต้ังใจที่จะรู โดยพยายามเขาใจความหมายของเสียงที่ไดยินใหตรงตามจุดประสงคของผูเปลง

เสียงนั้น ดังนัน้ การฟงจึงเปนพฤติกรรมทีต่องฝกฝน จนเกิดการเรียนรู 

  แกลวิน (Galvin.  1992: 4) และสายฝน ทรงเส่ียงไชย (2544: 15) กลาววา การฟงเปน

กระบวนการซึง่ประกอบดวย  การรับ (Receiving)  การแปลความหมาย (Interpreting)  การประเมนิ 

(Evaluating)   และการโตตอบขอความทีไ่ดยิน (Responding)  การฟงจึงมิใชเปนการปลอยใหเสียง

ผานหูเทานั้น ประสิทธิภาพของการฟงข้ึนอยูกับความสนใจ และความต้ังใจของผูฟงนอกจากนี้การฟง

ผูฟงจะตองใชความสามารถในการเรียบเรียง  ตีความ  เพื่อใหเขาใจความหมายของผูพูด   โดยอาศัย

ประสบการณเดิมของผูฟง   อีกทั้งยังตองประเมินความคิด   และความรูสึกที่เกีย่วของกับขอความที่

ไดยินแลวจึงโตตอบจึงจะเปนการฟงที่สมบูรณ 

 จากคํากลาวขางตนของนกัวชิาการพอสรุปวา   การฟงเปนกระบวนการในการรับรูขอมูล  

ที่มีความหมาย  การฟงจะมปีระสิทธิภาพดี เมื่อผูฟงมีความต้ังใจ สนใจ อีกทัง้ความรูทางภาษา และ

ประสบการณเดิมของผูฟง การฟงตองอาศัยกระบวนการหลายอยาง เชน การรับสาร การแปลความ 

การประเมนิ และการโตตอบขอความที่ไดยนิ ดังนัน้การฟงถือเปนทกัษะที่สําคัญของการเรียนรูภาษา 

ทั้งในการเรียนรูภาษาทีห่นึ่ง และภาษาที่สอง ซึง่จะไดกลาวถงึตอไป 
 2.2 ความสําคัญของการฟง 
 ในการสื่อสารในชีวิตประจาํวัน การฟงนับวาเปนทกัษะรับสารที่สําคัญ เพราะนกัเรียน

ตองฟงใหเขาใจเสียกอน จงึสามารถพูดโตตอบ อานหรือเขียนได ทกัษะการฟงจงึเปนทกัษะพื้นฐานที่

สําคัญในการเรียนรูทักษะอ่ืน ๆ  ดังนั้นในการเรียนการสอน นักเรียนจึงควรไดรับการฝกทักษะการฟง 

อยางเพียงพอ ดังที่ผูเชี่ยวชาญไดกลาวถงึความสําคัญของทักษะการฟง ดังนี ้

 มอรเลย (Morley.  1984: 7)   ไดชี้ใหเห็นวาในการส่ือสารในชีวิตประจาํวนัเราใชทักษะ

การฟงมากทีสุ่ด คือ ในแตละวันมนษุยใชทักษะการฟงถึงรอยละ 50 ในขณะที่ใชทกัษะอ่ืน คือ การพูด 

รอยละ 25 การอานรอยละ 15 และการเขียนรอยละ10 สอดคลองกับ  รูบิน และทอมสัน (Rubin and 

Thompson.  1994: 85) ชี้ใหเหน็วาในการส่ือสารในชีวติประจําวนั คนเราใชเวลาเฉล่ียรอยละ 60 ของ

เวลาทั้งหมดไปในการฟง ทัง้นีก้ารฟงจะนาํไปสูทักษะการพูด ถาผูเรียนไดรับการฝกทักษะการฟงไม

เพียงพอจะมีผลทําใหไมสามารถใชภาษาในการสนทนาได 

 ในทาํนองเดียวกัน  ดอฟฟ (Doff.  1989: 198)  กลาวถงึความสําคัญในการฟงที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการสนทนาวา ในเร่ืองการส่ือสารนั้น ผูฟงจะตองเขาใจกอนวา ส่ิงที่ผูพูดพูดนัน้ 
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หมายความวาอยางไร  เมื่อเขาใจก็ตระหนักวาควรจะพดูตอบไปอยางไร ซึ่งทาํใหเปนการพัฒนาการ

พูดของตนเองดวย ดังนัน้นกัเรียนจึงตองฝกทักษะการฟงใหมาก โดยเฉพาะในการส่ือสารดวยภาษา 

ตางประเทศจะตองฟงจนสามารถเขาใจไดดี และสามารถพูดได 

  นอกจากนี ้เยาวรัตน การพานิช และอังคณนา ทองพนู (2543: 22-24)  กลาววา การฟง 

เปนทกัษะที่สําคัญสําหรับนกัเรียนภาษา เนื่องจากเปนทกัษะการรับสาร (Receptive Skills) ซึ่งตองมี

สวนเกี่ยวของกับภาษาพูด ทักษะการฟงตองไดรับการพัฒนาเปนลําดับแรก  ทัง้ในการเรียนภาษาแม

และภาษาที่สอง    โดยเฉพาะนกัเรียน     เพราะนักเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนข้ึนอยูกับ 

ความเขาใจขณะที่ฟงครูบรรยาย และกิจกรรมอ่ืน ๆ ในหองเรียน 

 จากแนวคิดตาง ๆ    ที่กลาวมาแลวขางตน    จะเห็นวาการฟงมีความสําคัญอยางยิง่ตอ 

การเรียนรูภาษาตางประเทศ   และมีบทบาทในการส่ือสารในชีวิตประจําวนัมากกวาทักษะอ่ืน  เชน  

การพูด การอาน และการเขียน ดังนัน้ส่ิงทีอ่ยูเบ้ืองหลังการฟงที่ประสบความสาํเร็จ คือความสามารถ

ในการฟง  ซึง่เปนกุญแจสําคัญในการเรียนรูภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศ  
 2.3 ความสามารถในการฟง 
 ในการฟงนักเรียนควรเขาใจต้ังแตระดับคํา ตลอดจนขอความ แลวสามารถสรุปใจความ

สําคัญของเร่ืองทีฟ่งได จงึสามารถส่ือสารไดตามตองการ นักการศึกษาไดกลาวถงึ ความสามารถใน

การฟงภาษาอังกฤษวาผูฟงตองมีทกัษะตาง ๆ ดังนี ้

 รอสท (Rost.  1991: 4) ไดกลาวถงึความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ  ซึ่งมทีักษะท่ี

สําคัญ ดังนี้  

 1. ทกัษะการรับรู (Perception skills) อันไดแก ความสามารถในการจําแนกเสียงตาง ๆ 

และสามารถจดจําคําทีฟ่งได 

 2. ทกัษะการวเิคราะห (Analysis skills)  ไดแก  ความสามารถในการจําแนกหนวยทาง

ไวยากรณ และสามารถจําแนกหนวยทางภาษาที่ควรนาํไปใชได 

 3. ทกัษะการสังเคราะห (Synthesis skills)  ไดแก  ความสามารถในการเชื่อมโยงตัว

ชี้แนะทางภาษากับสวนอ่ืน ๆ ได และสามารถนําความรูเดิมมาใชประกอบเพื่อใหเกิดความเขาใจ 

ในการฟงไดอยางเหมาะสม 

  นอกจากนี ้ ลินซ  (Lynch.  1996: 20-21)  ไดอธิบายถึง   ความสามารถระหวาง

องคประกอบที่กอใหเกิดความสามารถในการฟง ดังนี ้

  1. พืน้ความรูเดิม  (Background knowledge)  จะครอบคลุมขอมูลทีก่วาง  และ 

เปนประสบการณที่เกี่ยวกับความทรงจํา   เชน  ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร 

เหตุการณทางประวัติศาสตร ซึ่งเปนไดทัง้ความเชื่อ และธรรมเนียมทางวัฒนธรรม เชน ความรูดาน 
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ทองถิน่เกี่ยวกบัถิ่นที่อยูอาศัย  ประสบการณของแตละคนในสังคมที่อาศัยอยู   และการดําเนินชวีติ

สวนตัว 

  2. ความรูเกี่ยวกับภาษา  (Language)   ซึง่ผูฟงสามารถสะสมไดอยางไมเปนทางการ 

ในกรณีที่เปนภาษาแมของตน หรือเรียนรูโดยผานการสอนในโรงเรียน 

  3. บริบททางภาษา  (Context)   ซึ่งเปนตัวเชื่อมโยงระหวางพืน้ความรูเดิม  และความรู

เกี่ยวกับภาษา ในขณะที่ผูฟงไดยินขอความ บริบทเปนกระบวนการทีม่อิีทธิพลที่กอใหเกิดความเขาใจ

ในการฟงและชวยใหความหมายของคําแคบลง เชน “iron” คํา ๆ นี้มหีลายความหมายในพจนานุกรม     

บริบทเปนส่ิงที่ผูฟงอาจตองตระหนักถงึมากข้ึน เมื่อความหมายไมปรากฏในขอความ 

  แวลเล็ท และดิสิค (Valette and Disick.  1972: 141-142)   ไดแบงระดับความสามารถ

ในการฟงภาษาตางประเทศ เปน 5 ระดับ ดังนี ้

  1. ระดับทกัษะกลไก (Mechanical Skills: Perception) เปนระดับที่ผูฟงสามารแยกแยะ

ความแตกตางระหวางภาษาแม   กับภาษาตางประเทศจากเสียงที่ไดยิน  โดยไมจําเปนตองเขาใจ

ความหมาย 

  2. ระดับความรู (Knowledge : Recognition) เปนระดับที่ผูฟงเขาใจความหมายของคํา 

หรือประโยคทีไ่ดฟงแลวสามารถตอบสนองได 

  3. ระดับถายโอน (Transfer : Reception)  เปนระดับที่ผูฟงสามารถฟงขอความยาว ๆ  

หลายประโยค  และเขาใจประโยคที่แตงข้ึนใหม  โดยใชศัพทและไวยากรณที่เรียนมาแลว 

  4. ระดับส่ือสาร (Communication : Comprehension) เปนระดับที่ผูฟงสามารถเขาใจ

ความหมายโดยทั่วไปของขอความที่มีคําศัพทใหม  โดยการคาดหมายจากประสบการณเดิม  และ

สามารถฟงขอความที่พูดอยางรวดเร็วได เชน บทภาพยนตร รายการวทิยุ หรือโทรทศัน 

  5. ระดับวพิากษวิจารณ (Criticism : Analysis)  เปนระดับที่ผูฟงเขาใจและแยกประเภท

ขอความทีฟ่งพรอมสามารถประเมินไดวา     เปนภาษามาตรฐานหรือไม ตลอดจนเขาใจอารมณ

ความรูสึก และความมุงหมายของผูพูด จากน้าํเสียงถอยคํา 

  ริชารดส (Richards.  1990: 55)   ไดกลาวถึง   ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษไว

วา  การส่ือสารมีทั้งการให  และการรับขอมูล การมีปฏิสัมพันธตามมารยาททางสังคม ริชารด  กลาว

วา  ความสามารถในการเขาใจทักษะการฟงมี 2 ประการ  คือ  ความสามารถในการพจิารณาหนวย

ยอยของสาร และความสามารถในการนาํความรูดานภาษา   และประสบการณมาใชในการฟง  ซึ่ง 

พอสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี ้
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  1. ความสามารถในการพิจารณาหนวยยอยของสาร 

   1.1 การฟงอยางคราว ๆ เพือ่จับความหมายของคําศัพท 

   1.2 การแบงกระแสเสียงที่ตอเนื่องกันออกเปนพยางค 

   1.3 การใชตัวแนะทางเสียงเพื่อหาจุดเนนของสาร 

   1.4 การใชตัวช้ีแนะทางไวยากรณเพื่อเรียบเรียงเสียงออกเปนหนวยของสารทีม่ี

ความหมาย 

  2. ความสามารถในการนําความรูดานภาษาและประสบการณมาใชในการฟง 

   2.1 กําหนดไดวาสารที่รับเปนเร่ืองราวประเภทใด เปนสวนหนึ่งของเหตุการณ 

ใด เชน เปนเร่ืองเลา เร่ืองตลก การสวดมนต หรือการบน เปนตน 

   2.2 การจัดประเภทสถานทีบุ่คคล หรือส่ิงของ 

   2.3 การกลาวพาดพงิถงึเหตุและผล 

   2.4 การคาดหมายเหตุการณที่จะเกิดข้ึน 

   2.5 การตีความหัวเร่ือง 

   2.6. การลําดับเหตุการณที่เกิดกอน-หลัง 

   2.7 การตีความถึงรายละเอียด หรือขอมูลที่ขาดหายไป 

 จากแนวคิดของนักวิชาการที่กลาวมาขางตน จงึสรุปไดวา ความสามารถในการฟงภาษา 

ตางประเทศมีหลายระดับ กลาวคือ ความสามารถในระดับพื้นฐานเปนความสามารถแยกแยะความ

แตกตางระหวางเสยีง ความสามารถในการจําแนกเสียงเปนคํา สวนความสามารถในการฟงที่สูงกวา

ระดับพื้นฐาน เปนความสามารถในการเขาใจขอความทีฟ่ง  สรุปใจความสําคัญของเร่ืองทีฟ่ง และ

สามารถสรุปอางอิงเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟง  โดยอาศัยความรูทางดานภาษา ตลอดจนพื้นความรูเดิมที่มีอยู  

ชวยในการตีความขอความที่ฟง และการที่ผูฟงมีความสามารถในการฟงนัน้ ผูฟงตองมีทกัษะการรับรู 

ทักษะการวิเคราะห และทกัษะการสังเคราะหนัน่เอง 
 2.4 จุดมุงหมายของการฟง 
  หมายของการสอนทักษะการฟง  เพื่อใหผูเรียนนกัเรียนเกิดความเขาใจ  ซึง่จะม ี

จุดมุงหมายเฉพาะที่ตองการฝก   เพื่อการฟงของนักเรียนเกิดประสิทธภิาพสูงสุด  เฮลกัสเซน  และ 

บราวน  (Helgesen and Brown.  1995: XII)  ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการฟง ไว 3 ประเภท ดังนี ้

  1. การฟงเพื่อทราบเนื้อหาโดยรวม (Listening for the Gist or Listening for the Main 

Idea) 

  2. การฟงเพื่อทราบขอมูลเฉพาะ (Listening for Specific Information or Listening for 

Details) 
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  3. การฟงเพื่อสรุปถึงสถานการณแวดลอม (Listening Between Line หรือ 

Understanding Inference) 

  กรมวิชาการ (2544: 138) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการฝกทักษะการฟง ดังนี ้

  1. ความสามารถในการคาดการณ (Ability to predict) 

  2. ความสามารถในการจับใจความสาํคัญ (Ability to listen for the gist) 

  3. ความสามารถในการเก็บขอมูลเฉพาะ (Ability to extract specific information) 

  4. ความสามารถในการเดาความหมายจากบริบท (Ability to guess meaning from 

context) 

  ในทาํนองเดียวกับ แทนเนอร และ กรีน (Tanner and Green.  1998) ไดสรุปแนวคิด

เกี่ยวกับทกัษะการฟงไวอยางนาสนใจ ดังนี ้

  1. การฟงเพื่อหาสาระสําคัญ (Listening for the main idea/gist) 

  2. การฟงเพื่อทราบขอมูลเฉพาะ (Listening for specific information) 

  3. การฟงเพื่อตรวจสอบคําตอบ (Listening to check if your answers are right or 

not) 

  4. การฟงเพื่อตรวจสอบขอผิดพลาด (Listening to check for mistakes) 

  5. การฟงเพื่อการะกดคํา (Listening for dictation) 

  6. การฟงเพื่อเรียงลําดับเหตุการณของบทสนทนา (Listening to re-order a jumbled 

dialogue) 

  7. การฟงเพื่อการจดบันทึก (Listening to take note) 

  8. การฟงเพื่อเติมรูปภาพใหสมบูรณ (Listening to complete a picture) 

  9. การฟงเพื่อจับคูภาพกับคําบรรยาย (Listening to match pictures with 

descriptions) 

  สําหรับ แฮรริส (Harris.  1969: 32-40)  ไดสรุปจุดมุงหมายของการฟง   โดยไดจําแนก

ความสามารถในการฟงภาษาตางประเทศเปน 2 ระดับ รวมทัง้ใหตัวอยางลักษณะของความสามารถ

ในการฟงระดับตาง ๆ ดังนี ้

  1. ความสามารถในการจําแนกเสียง ประกอบดวย 

   1.1 ความสามารถในการจําแนกเสียงคําโดด โดยสามารถจําแนกเสียงวาเหมือน 

หรือตางกนัอยางไร หรือคําใดออกเสียงตางไปจากคําอ่ืน ๆ ที่ไดยนิ 

   1.2 ความสามารถในการจําแนกคําที่มีอยูในขอความโดยสามารถจําแนกไดวา  

คําใดที่ไดยินในประโยค หรือขอความนัน้ตรงกับรูปภาพใด หรือประโยคใด 
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  2. ความสามารถในการเขาใจขอความทีฟ่ง ประกอบดวย 

   2.1 ความสามารถในการปฏิบัติตามประโยคคําส่ังที่ใหผูฟงปฏิบัติตาม 

   2.2 ความสามารถในการเลือกคําตอบใหตรงกับขอความที่ไดฟง 

   2.3 ความสามารถในการเขาใจบทสนทนา ที่จําลองสถานการณในชีวติประจําวนั  

   2.4 ความสามารถในการสรุปสาระสําคัญของเร่ืองทีก่ําหนด 

 จะเหน็วาจุดมุงหมายของการฟงนัน้เนนหนักไปทีก่ารฟงเพื่อจับเสียง หนวยเสียง คํา และ

ประโยค   การฟงเพื่อจับใจความสาํคัญ   การจับใจความเฉพาะในรายละเอียด  การคาดการณ  หรือ

ทํานายเหตุการณลวงหนา และการเดาความหมายจากปริบท โดยวิธนีี้นกัเรียนจะไดรับการฝกกลยุทธ

การฟงเปนลําดับข้ันไป จากงายไปหายาก ส่ิงเหลานี้จะชวยทาํใหนักเรียนมีความมั่นใจในการฟง และ

ไมคิดวาการฟงเปนทักษะทีย่ากอีกตอไป  ดังนัน้จุดมุงหมายในการพฒันาทักษะการฟงที่แตกตางกัน

ของนักเรียน    จําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตามจุดมุงหมายเฉพาะที่

ตองการฝก ซึง่จะกลาวในหวัขอตอไป 
 2.5 การสอนทักษะการฟง 
  การสอนทักษะการฟงเปนทกัษะที่สําคัญกอนการเรียนรูทักษะอ่ืน  จงึควรไดรับการฝก

อยางตอเนื่อง ครูผูสอนควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฟงเสียง และสําเนียงของเจาของ

ภาษา อีกทัง้ความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองราวทีฟ่ง จึงมีนักการศึกษาไดเสนอแนะวิธกีารสอนทกัษะการฟง 

ดังนี ้

  เออร (Ur.  1984: 47-166) ไดเสนอกิจกรรมในการฟงไว 4 กลุม ดังนี ้

  1. การฟงโดยไมโตตอบ (Listening and making no response) ไดแก 

   1.1 การฟงพรอมกับการอานตามไปดวย (Following a written text) เพื่อใหผูเรียน

รูจักวิธีการออกเสียง แตไมสงเสริมใหผูเรียนฟงเพื่อความเขาใจ 

   1.2 การฟงส่ิงที่ผูเรียนรูแลว (Listen to a familiar text) 

   1.3 ใหผูเรียนดูภาพประกอบ ส่ิงของ แผนที่ ตารางในขณะฟง (Listen aided  

by visuals) 

 1.4 ฟงจากการพูดแบบไมเปนทางการของครูในข้ันเรียน (Informal teacher  

talk) 

   1.5 ฟงจากส่ิงบันเทงิตาง ๆ (Entertainment) เชน นทิาน เพลง ภาพยนตร 

  2. การฟงแลวโตตอบส้ัน ๆ (Listening and making short responses) 

   2.1 การปฏิบติัตามคําส่ัง (Obeying instructions) 

   2.2 การฟงแลวตรวจสอบรายการ (Ticking off items) 
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   2.3 การตอบคําถามแบบถูก-ผิด (True / False) 

   2.4 การหาที่ผิดจากการดูภาพและคําบรรยายเร่ือง (Detecting mistakes) 

   2.5 การฟงเพือ่ความเขาใจ (Aural cloze) เชน การเติมคําลงในชองวาง 

   2.6 การฟงแลวเดาส่ิงของ (Guessing definitions) 

   2.7 การจดขอมูลที่สําคัญ (Noting specific Information) 

   2.8 การใชรูปภาพ (Pictures) เชน การระบุภาพและเรียงลําดับเหตุการณการวาด

ภาพจากการฟง 

   2.9 การใชแผนท่ี (Maps) เชน การระบุสถานที่สําคัญในแผนที่ การทาํรองลอยบน

แผนที่ การวาดภาพราง วาดภาพคราว ๆ ลงในแผนที่ หรือแผนผัง 

   2.10 การวาดภาพแผนภูมิครอบครัว (Family tree) 

   2.11 การสรางแผนภูมิแทง (Graphs) 

  3. การฟงโดยมีการโตตอบทีย่าวข้ึน (Listening and making longer responses) 

   3.1 การพูดตามเพื่อเลียนแบบและเขียนตามคําบอก (Repetition and  

dictation) 

   3.2 การนําขอความกลับมาเรียบเรียงเปนคําพูดใหม (Paraphrase) 

   3.3 การแปลความ (Translation)  

   3.4 การตอบคําถาม (Answering question) 

   3.5 การตอบคําถามเพื่อความเขาใจในรูปแบบของขอสอบหลายตัวเลือก 

(Multiple choice) 

   3.6 การทํานาย หรือคาดการณเหตุการณลวงหนา (Prediction) 

   3.7 การเติมขอมูลที่ขาดหายไป (Filling in the gaps) 

   3.8 การสรุปความ (Summarizing) 

  4. การฟงเพื่อเปนขอมูลในการศึกษาและอภิปราย (Listening as a basis for  

study and discussion) 

   4.1 การแกปญหา (Problem-solving) 

   4.2 การนําขอความ หรือประโยคมาเรียงตอกันใหสมบูรณ (Jigsaw listening) 

   4.3 การตีความ (Interpretative listening) 

   4.4 การประเมิน และวิเคราะหรูปแบบบทประพันธ (Evaluative and stylistic  

analysis) 
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  นอกจากนี ้มนีกัการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดในการสอนทักษะการฟงไวอยาง

สอดคลองกัน  โดยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน  คือ ข้ันกอนการฟง (Pre-listening) ข้ันระหวางการฟง 

(While-listening) และข้ันหลังการฟง (Post-listening) ซึ่งพอสรุปไดดังนี ้

  1. ข้ันกอนการฟง  (Pre-listening)   เปนกจิกรรมที่ชวยใหนกัเรียนเกิดความสนใจใน

หัวขอทีจ่ะฟง   บอกจุดมุงหมายในการฟง กระตุนนักเรียนใหมีความสนใจใครรูในเนือ้หา   อีกทัง้เปน

การเช่ือมโยงส่ิงที่เรียนมาแลวกับความรูใหม  ซึง่ ฟนอคเชียโร (Finocchiaro. 1989: 96-97), อันเดอร

วูด (Underwood.  1989: 31-93) และนักวิชาการหนวยศึกษานิเทศก (กระทรวง 

ศึกษาธิการ.  2540: 5-23) ไดเสนอแนะวิธกีารเตรียมนักเรียนดานภาษา และเนื้อหา ดังตอไปนี้ 

 1.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ที่จะใชประกอบการสอนใหพรอม เชน รูปภาพ ของจริง 

ของจําลอง บตัรคํา บตัรภาพ แถบบันทกึเสียง 

 1.2 สอนคําศัพทใหม โดยใชคําอธิบายดวยภาษางาย ๆ ชัดเจนและกระชับ ตลอดจน

การแสดงทาทางประกอบเพือ่อธิบายคําศัพท 

 1.3 ทบทวนคําศัพทประจําบทเรียนที่ผานมาแลว 

 1.4 อธิบายคํายาก และใหความรูเกีย่วกับวัฒนธรรมในบทเรียนนัน้ ๆ  

 1.5 อภิปรายส่ิงที่ควรรูในสถานการณที่จะฟง 

 1.6 อภิปรายเกี่ยวกับโครงสรางทางภาษา หรือหนาที่ของภาษา ตัวช้ีแนะ (clues)  

ที่ซ้ําซอนในประโยค 

 1.7 จัดเตรียมบทเรียน หรือขอความ อาจมีการแบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ 

 1.8 การอานคําถามที่เตรียมไว เพื่อใหนกัเรียนเหน็แนวทางในการฟงเร่ืองราว 

  สําหรับริกสัน (Rixon. 1986: 63-73)  ฟนอคเชียโร (Finocchiaro. 1989: 96-97) 

อันเดอรวูด (Underwood.  1989: 31-93)  กลาววา การจัดกิจกรรมในข้ันกอนการฟง ที่สามารถ

นํามาใชควรเราความสนใจและเหมาะสมกบัระดับความสามารถของนักเรียน พอสรุปได ดังนี ้

   1. นกัเรียนและครูสนทนาถามตอบเกี่ยวกบัภาพ (Picture cue) 

   2. ใหนักเรียนทําแบบฝกตรวจสอบรายการ (Checking list)  

   3. ใหนักเรียนเติมชื่อรายการคําศัพท หรือขอความจากภาพ (Labeling picture) 

  2. ข้ันระหวางการฟง (While-listening) กจิกรรมในข้ันนีไ้มมุงเนนใหนกัเรียนตองเขียน 

หรืออานมากนัก    กิจกรรมควรเนนใหนักเรียนสามารถดึงขอมูลจากส่ิงที่ไดฟง   เขาใจขอความทีผู่พูด

ส่ือความหมายออกมา ในข้ันนี้ควรใหนกัเรียนไดฝกทกัษะการคาดการณ การจับคู และการตีความ 

หมาย ซึง่ อันเดอรวูด (Underwood.  1989: 31-93) และ ริกสัน (Rixon. 1986: 63-73)  ไดนาํเสนอ

กิจกรรมตาง ๆ ที่นาสนใจ ดังนี ้

 



26 

 

   2.1 การตรวจสอบส่ิงทีฟ่งกบัรูปภาพทีก่ําหนด (Marking/checking items in 

pictures) 

   2.2 การจับคูภาพกับส่ิงที่ฟง (Matching a picture) 

   2.3 การเลือกภาพชุดจากเร่ืองทีฟ่ง (Storyline picture sets) 

   2.4 การเรียงลําดับภาพตามเหตุการณที่ฟง (Putting pictures in order) 

   2.5 เติมรูปภาพใหสมบูรณ (Completing pictures) 

   2.6 วาดภาพจากส่ิงทีฟ่ง (Picture drawing) 

   2.7 การปฏิบติัตามคําส่ัง คําแนะนํา หรือข้ันตอนการทาํงาน(Carrying-out action) 

   2.8 การเขียนแผนท่ีการเดินทาง (Following a route) 

   2.9 การเติมขอมูลจากตารางท่ีกําหนด (Completing grids) 

   2.10 การกรอกขอมูลจากแบบฟอรม หรือตาราง (Form/Chart completion) 

   2.11 การเติมชื่อรายการคําศัพท หรือขอความจากภาพ (Labeling) 

   2.12 การทาํแบบฝกตรวจสอบรายการ (Using lists) 

   2.13 การเลือกคําตอบถูก-ผิด (True-False) 

   2.14 การเลือกคําตอบแบบมีตัวเลือกหลายตัว (Multiple-choice questions) 

   2.15 การเติมคําลงในชองวาง (Gap filling) 

   2.16 การหาจุดที่ผิดพลาดในภาพ (Spotting mistakes) 

   2.17 การทาํนายขอความทีพู่ดจากบทสนทนา (Predicting) 

   2.18 การฟงเพื่อหาขอมูลเฉพาะเจาะจง (Seeking specific items of information) 

   ซึ่งสอดคลองกับ นกัวิชาการหนวยศึกษานิเทศก (กระทรวงศึกษาธิการ.  2540: 5-23) 

ที่ไดเสนอแนะกิจกรรมระหวางการฟง ไวอยางนาสนใจ ดังนี ้

  1. การเลือกภาพที่กาํหนด (Checking things in a picture) นักเรียนทําเคร่ืองหมาย

กากบาท ลงบนภาพที่กาํหนด ในขณะที่ผูสอนกําลังอานขอความ 

 2. การเลือกรูปภาพใหตรงกบัคําบรรยาย (Choosing a picture) ผูเรียนเลือกรูปภาพที่

ตรงกับคําบรรยายที่ผูสอนกาํลังกลาวถึง อาจทาํเคร่ืองหมายใตภาพ หรือเขียนชื่อใหตรงกับภาพ 

 3. การแกไขคําผิด (Correcting mistakes) ครูผูสอนอานเร่ือง หรือขอความที่เปนจริง 

อาจเปนจาํนวนตัวเลข แลวใหนกัเรียนแกส่ิงที่ตางกับความจริง 

  4. การแสดงทาทาง (Total Physical Response) ผูเรียนจะตอบสนอง หรือแสดงทาทาง 

เมื่อไดยิน ไดฟงภาษา หรือผูสอนเปนผูพดูแลวใหนักเรียนแสดงทาทางประกอบกิจกรรมหลังจากที่

นักเรียนทาํกิจกรรมการระหวางการฟงแลว  ครูควรใหผลยอนกลับทนัที เพื่อใหนักเรียนทราบถงึ 
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ผลสัมฤทธิ์ของภาระงานทีน่กัเรียนทํา นกัเรียนจะไดรูวาตนเขาใจสิ่งทีฟ่งถกูตองมากนอยเพียงใด    ซึ่ง

สวนใหญจะใชการอภิปรายขอผิดพลาดของนักเรียน  โดยครูตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจขอผิดพลาด

ของตนดวย 

  3. ข้ันหลังการฟง  (Post-listening)  มีวัตถปุระสงคเพื่อตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียนในเร่ืองทีฟ่ง และสะทอนใหเหน็ถงึสาเหตุตาง ๆ ที่ทาํใหนักเรียนฟงไมเขาใจ เชน การออกเสียง

คําหนัก   เสียงเบา   ทาํนองเสียง   นอกจากนี้ในข้ันนีย้ังเปดโอกาสใหนกัเรียนไดมีโอกาสพจิารณา

ทัศนคติของผูพูดแลวสามารถขยายมุมมองไปยังส่ิงอ่ืน ๆ  อีกดวย ลักษณะของกิจกรรมในข้ันนี้

สามารถใชเวลานานกวาในข้ันกอนฟง และขณะฟง เพราะนกัเรียนมีเวลาคิด อภิปราย ซึ่ง ริกสัน

(Rixon. 1986: 63-73) และนักวชิาการหนวยศึกษานเิทศก (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2540: 5-23)ได

เสนอแนะกิจกรรมไวอยางสอดคลองกัน ดังนี ้

   3.1 การแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) 

   3.2 การแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem-solving and decision- making) 

   3.3 การอภิปรายเกีย่วกับอารมณ และเจตคติของผูพูด (Discussing mood and 

attitude of speakers) 

   3.4 การเขียนตามคําบอก (Dictation) 

   3.5 กิจกรรมการถายโอน การเขียน เชน การเติมแผนภูมิ หรือแบบฟอรมใหสมบูรณ 

การยอความ การเขียนจดหมาย เปนตน 

  สําหรับ ฟนอคเชียโร (Finocchiaro. 1989: 96-97) และอันเดอรวูด (Underwood.  

1989: 31-93) ไดเสนอกิจกรรมข้ันหลังการฟง ไวดังนี ้

   1. การตีความหมาย (Interpreting) 

   2. การเติมคําลงในชองวาง (Gap filling) 

   3. การตอบคําถามปลายเปด (Open-end Responses) 

   4. การตอบคําถามแบบมีขอเลือก (Multiple-choice questions) 

   5. การเขียนสรุปความ (Written work) 

 ในการสอนทกัษะการฟงครูผูสอนควรเลือกกิจกรรม ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายการสอน

ทักษะการฟงที่ครูวางไว  เนือ้หา  กิจกรรมที่ใชในการสอนควรเราความสนใจ  และความตองการของ

นักเรียน  รวมทั้งเหมาะสมกบัระดับความสามารถของนักเรียน  โดยสรุปการสอนทกัษะการฟงภาษา 

อังกฤษแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกอนการฟง (Pre-listening) ข้ันการฟง (While-listening) และ

ข้ันหลังการฟง (Post-listening) 
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 2.5 การวัดและประเมินผลความสามารถในการฟง 
  2.5.1 การวัดความสามารถในการฟง 
   การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการ ทีส่ามารถช้ีใหเห็นถึงความแตกตางของ 

คุณลักษณะทีต่องการวัด การวัดผลมีเคร่ืองมือทีห่ลากหลาย ในระบบการศึกษานยิมใชแบบทดสอบ

ลักษณะตาง ๆ เชน แบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนกัวชิาการหลายทานไดให แนวคิดเกี่ยวกับการวัด

และประเมินผล ดังนี ้

   บาคแมน (Bacheman. 1991: 671-704)  กลาวถึง  ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา 

ในการทดสอบ   ความสามารถทางภาษาวามวีัตถุประสงคสําคัญในการทดสอบ  2 ประการ คือ 

 1. เพื่อนําผลของการทดสอบมาใชอางอิงถึงความสามารถทางภาษาของผูเขารับ 

การทดสอบ 

 2. เพื่อคาดเดาถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อทาํกิจกรรมตาง ๆ ในอนาคต 

นอกสถานการณการทดสอบ 

 ในการสรางแบบสอบจึงควรสรางแบบสอบที่สามารถดึงเอาสามารถที่แทจริงของ 

ผูทดสอบออกมาใหมากที่สุด  บาคแมน  (Bacheman. 1991: 671-704)  กลาวถงึ  แบบสอบที่ดีมี

ศักยภาพวาตองมีความสอดคลอง 2 ประการ คือ 

 1. ความสอดคลองระหวาง   ความสามารถทางภาษาทีแ่บบสอบวัดกบัแบบสอบ 

วัดความสามารถในการใชภาษาในชีวิตจริง 

 2. ความสอดคลองระหวางกิจกรรมในการทดสอบกับกจิกรรมในการใชภาษา ใน 

สถานการณการใชภาษาเปาหมาย 

   ศิริพร พงษสุรพิพัฒน (2539: 283) กลาวถงึองคประกอบสําคัญในการกําหนด 

ลักษณะขอทดสอบทักษะการฟงไวดังนี ้

 1. รูปแบบ  อาจจะใชประโยคที่เปนประโยคคําถาม-คําตอบ  หรือใชบทสนทนา 

แลวมีคําถาม  คําตอบ  หรือบทพูดคนเดียวแลวมีคําถามคําตอบเกี่ยวกับบทพูดนัน้ 

 2. ประเภทของคําถาม อาจใชคําถามในลักษณะ ตอไปนี ้

    2.1 คําถามขอมูล ใคร อะไร เมื่อไร ทําไม อยางไร ที่ไหน 

    2.2 คําถามตอบรับหรือปฏิเสธ 

    2.3 คําถามใหเลือกตอบ 

   3. ระดับความยากงาย 

    3.1 คําถามเรียงลําดับความยากงาย จากงาย ปานกลาง และยาก 

    3.2 คําถามตรงไปตรงมา หรือคําถามประเภทตีความ 
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   4. ขอควรปฏิบัติ พอสรุปไดดังนี ้

    4.1 เวนระยะใหผูสอบมีเวลาคิดและตอบทันเวลา 

    4.2 ภาษาที่ใชควรเปนภาษาพูดไมใชภาษาเขียน 

    4.3 ใหปริบทเพียงพอสําหรับการตอบ 

    4.4 เรียงลําดับขอความตามที่ปรากฏในการฟง 

    4.5 เรียงคําถามทั่วไปไวทายสุด 

  เวียร (Weir.  1990: 10-14)  ไดกลาวถงึ   ขอควรคํานึงในการทดสอบความสามารถ 

ทางภาษาไววา ผูสรางแบบสอบจะตองระบุถึงทักษะ และกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการใช

ภาษาในสถานการณจริง ควรมีการสรางแบบสอบเฉพาะภาษาข้ึน และปริบท ในการทดสอบความ 

สามารถทางภาษาก็เปนอีกประเด็นหนึ่งทีม่ีความสาํคัญ   เพราะภาษาจะไมมีความหมายเลย   ถา

ปราศจากปริบท ไดแก ตัวภาษา ความสัมพันธของขอความ ตลอดจนองคประกอบ ทางสังคม และ

วัฒนธรรม เนือ้หาของแบบสอบจึงควรมคีวามหลากหลาย และคลายคลึงกับการใชภาษาจริง ทัง้ใน

ดานความยาว ประเภทรูปเร่ือง  และรูปแบบในการสื่อสาร  ซึ่งไดสรุปแนวทางในการสรางขอสอบ

ทักษะการฟงไว 7 ประการ ดังนี ้

  1. ถามรายละเอียดของเร่ืองที่ฟง 

  2. ถามใจความสําคัญของเร่ืองทัง้หมด 

  3. ถามเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกีย่วของกับส่ิงที่ไดฟง 

  4. สรุปอางอิงจากเร่ืองทีฟ่ง 

  5. ถามเกีย่วกบัอารมณและความรูสึกของผูพูด 

  6. ระบุชนิดของขอความที่ฟง  

  7. วิเคราะหการกระทาํที่เหมาะสมที่เกีย่วของกับเร่ืองทีฟ่ง 

  ฮีตัน (Heaton. 1990: 37-54)  ไดแบงการทดสอบความสามารถในการฟงภาษา 

อังกฤษออกเปน 4 หมวดใหญ ดังนี ้คือ 

 1. ทดสอบความสามารถในการจําแนกหนวยเสียง เปนการทดสอบในระดับตน ไดแก 

การทดสอบการเนนหนักเสียงในคํา   ความสามารถในการจําแนกเสียงในประโยค   และทดสอบ 

ความสามารถในการจาํแนกเสียงในบริบทภาษา 

 2. ทดสอบความสามารถในการออกเสียงเนนหนกัในคํา  และระดับเสียงสูง-ตํ่า 

ในประโยค 

 3. ทดสอบความเขาใจในการฟงบทสนทนาส้ัน ๆ หรือ บรรยายส้ัน ๆ อาจเปนการฟง 

แลวเขียนตามคําบอก หรือฟงโดยมีรูปภาพหรือแผนที่ประกอบ เปนการตรวจสอบความเขาใจ 
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ในการฟงระดับประโยคทัง้ทีเ่ปนขอความ  และบทสนทนาเก่ียวกับรูปภาพ  อาจต้ังคําถามแบบถกูผิด 

(True-False) 

 4. ทดสอบความเขาใจในการฟงบทสนทนา และการบรรยายที่ยาวข้ึน เปนการทดสอบ

ความสามารถในการฟง สําหรับผูเรียนระดับกลาง และระดับสูง ครูอาจจะบนัทกึเทปจากวิทยุ  หรือ

โทรทัศน  เชน  รายการพยากรณอากาศ  รายงานขาว  รายงานการแขงขัน ถาไมมขีองจริงอาจเขียน

รายงานตาง ๆ ข้ึนมาเองแลวปรับภาษาใหงายข้ึนตามความเหมาะสมของระดับนักเรียน 

 ในทาํนองเดียวกัน   แมดเซน  (Madsen.  1983: 127-143)   ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกบั

รูปแบบของการทดสอบการฟงไวอยางนาสนใจ ดังนี ้

 1. แบบทดสอบที่มีการตอบสนองที่จํากัด  (Limited response)  ขอทดสอบประเภทนี้

เหมาะสมกับผูเรียนระดับเร่ิมตน ซึง่ประกอบดวย 

   1.1 การจาํแนกเสียง   (Native-language response)    การใหนักเรียนฟงแถบ

บันทกึเสียงของเจาของภาษาและภาษาอ่ืน ๆ แลวใหนักเรียนบอกความแตกตาง ลักษณะขอทดสอบ

เปนแบบ การเลือกคําตอบแบบถูก-ผิด (True/False) หรือ ใช หรือไมใช (Yes/No) 

   1.2 การใชรูปภาพ  (Picture cues)  การใหผูเรียนฟง  ขอความ  บทสนทนา  หรือ 

เนื้อเร่ือง แลวใหนกัเรียนเลือกรูปภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้ใหนักเรียนดูรูปภาพขณะฟงขอความแลว

บอกวาส่ิงทีป่รากฏอยูในภาพนัน้ถกูหรือผิด 

   1.3 การใชกจิกรรมเพื่อตอบสนองการปฏิบัติ (Task response) การปฏิบัติตามคํา 

ส่ัง การวาดภาพระบายสีจากขอความที่ไดฟง การเขียนเสนทางในแผนท่ีการเดินทาง การจับคูภาพ 

  2. การใชคําถามแบบเลือกตอบ (Multiple - Choice appropriate response) เปน

ขอสอบเพื่อวัดความเขาใจ เชน ใหนกัเรียนสรุปประเด็นสําคัญ 

 จากที่กลาวมาจุดประสงคสําคัญในการทดสอบ     เพื่อนาํผลการทดสอบมาใชอางอิง

ความสามารถทางภาษาของนักเรียน และเพื่อนาํมาจัดกจิกรรมตามแตกตางของนักเรียน ขอทดสอบ

มีหลากหลายรูปแบบ เชน การมีบทฟงแลวใหเลือกตอบคําถามหลายลักษณะ ไดแก เลือกตอบแบบ

ถูก-ผิด  แบบเลือกตอบ เติมคํา การฟงแลวเขียนตอบส้ัน ๆ เปน คํา วลี หรือขอความส้ัน ๆ นอกจากนี้

ยังสามารถทดสอบโดยการใหแสดงกิริยาทาทางจากการฟงคําส่ัง ทัง้นีก้ารเลือกแบบทดสอบแบบใด

ควรคํานึงถึงความสามารถของนักเรียนเปนสําคัญ 
  2.5.2 เกณฑการประเมินความสามารถในการฟง 
   นักการศึกษาไดเสนอแนะการประเมินความสามารถในการฟงโดยแบงตามระดับ

ความสามารถในการฟง ไวดังนี ้
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   รอสท  (Rost.  1994: 137-138)  ไดแบง  ระดับความสามารถในการฟงภาษา 

ตางประเทศโดยเนนเร่ือง ความเขาใจในการฟง กลวิธีในการทาํความเขาใจ การตอบสนองอยาง

เหมาะสม และการประยุกตใช ออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้

   1. ผูฟงมีความสามารถในการฟงเปนอยางดี คือ 

    1.1 สามารถเขาใจการพูดทกุรูปแบบที่เจาของภาษาพึงจะเขาใจ และสามารถ

เขาใจความคิดที่เปนนามธรรมได 

    1.2 มีกลวิธีทาํความเขาใจกบัส่ิงที่คลุมเครือ สามารถบอกกลวธิีของตนเองที่

นําไปสูความความเขาใจภาษา และบอกสวนที่ไมชัดเจนของผูพูด 

    1.3 ตอบสนองทางภาษาอยางเหมาะสม   สามารถเขาใจและตอบสนองทาง 

การฟงอยางเหมาะสมกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรม 

    1.4 มีความสามารถ  และความพยายาม  สามารถนําภาษาไปประยุกตใชในทุก

สถานการณทีใ่ชภาษาอังกฤษ 

   2. ผูฟงมีความสามารถในการฟงพอสมควร คือ 

    2.1 สามารถเขาใจรูปแบบการพูดสวนใหญของเจาของภาษา เขาใจความคิดที่

เปนนามธรรมบางอยางได แตมักตองการใหพูดซ้าํ หรืออธิบายใหม 

    2.2 พยายามหากลวิธทีําความเขาใจกบัส่ิงที่คลุมเครือ แตมักไมประสบผล 

สําเร็จ สามารบอกกลวธิีของตนเองที่นาํไปสูความความเขาใจภาษา และบอกไดวาผูพูดพูดส่ิงใดไม

ชัดเจน แตยงัคงมีความสับสนในการทาํความเขาใจ 

    2.3 สามารถเขาใจและตอบสนองทางการฟงในบริบททางสังคมและเปาหมาย

ทางวัฒนธรรม แตบอยคร้ังผูเรียนตอบสนองทางการฟงอยางไมถูกตองเหมาะสม 

    2.4 สามารถมคีวามเขาใจประเด็นสําคัญของเหตุการณที่ใชในการติดตอส่ือสาร 

และสามารถใชภาษาในสถานการณทีก่ําหนดใหเทานัน้ 

   3. ผูฟงมีความสามารถในการฟงจาํกัด คือ 

    3.1 เขาใจรูปแบบการพูดของเจาของภาษาในขอบเขตจาํกัด ไมสามารถเขาใจ

ความคิดที่เปนนามธรรม ตองการใหพูดซ้าํ การอธิบายใหม หรือการใหขอมูลอ่ืน ๆ 

    3.2 ไมสามารถหากลวธิีเพื่อทําความเขาใจกับส่ิงที่คลุมเครือ ไมสามารถบอก

กลวิธีของตนเองทีน่ําไปสูความความเขาใจภาษา  ไมสามารถระบุสวนที่ไมชัดเจนของผูพูด และมี

ความสับสนในการทําความเขาใจ 

    3.3 ไมสามารถเขาใจการส่ือสารเม่ือตองมปีฏิสัมพันธกับผูพูด การตอบสนองอยู

ในลักษณะจาํกัด 
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    3.4 ไมมีความเขาใจประเด็นสําคัญของเหตุการณที่ใชในการติดตอส่ือสาร และ

ไมสามารถใชภาษาในสถานการณที่กาํหนดใหเทานั้น 

   ศิริพร พงษสุรพิพัฒน (2543: 7-9) ไดแบง ระดับความสามารถการฟงไว 3 ระดับ คือ 

ระดับเร่ิมตน ระดับกลาง และระดับสูง โดยอธิบายไวดังนี ้

 1. ระดับเร่ิมตน (Novice) ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้

  1.1 ระดับเร่ิมตน-ระดับตํ่า (Novice-Low)  เขาใจเฉพาะคําโดด ๆ  ไมสามารถ 

เขาใจคําพูดตอเนื่อง หรือมหีลายคําได 

 1.2 ระดับเร่ิมตน-ระดับกลาง (Novice-Mid) เขาใจคําพดูส้ัน ๆ ที่มีตอเนื่อง และ

ไดเรียนมาไดบาง โดยเฉพาะตองมีบริบทชวย และไดยนิคําพูดอยางชัดเจน อาจเปนจากประโยค หรือ

คําถาม คําส่ังที่ใชบอย ๆ ประโยคที่ใชในสถานการณแสดงมารยาทเบือ้งตน  และเปนเร่ืองบางสวน

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมรอบตัว มักจะใชเวลาในการทําความเขาใจ และตองการใหพูดซ้าํ หรือพูดชาลง 

 1.3 ระดับเร่ิมตน-ระดับสูง (Novice-High)   เหมือนระดับกลาง  แตคุณภาพ 

การฟงดีข้ึน อาจมีเร่ืองการขอใหพูดซ้ํา หรือพูดชาลง หรือเรียบเรียงคําพูดใหมเปนบางคร้ัง 

 2. ระดับกลาง (Intermediate)แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้

  2.1 ระดับกลาง-ระดับตํ่า (Intermediate-Low) เขาใจระดับประโยคไดเฉพาะ

เร่ืองในวงจํากดั ตองมีบริบทชวยดวย อาจเปนเร่ืองขอมูลและความตองการสวนบุคคลกฎระเบียบใน

สังคมและชีวติประจําวนั เชน การจัดหาอาหารรับประทาน และการรับฟงคําส่ัง หรือคําแนะนํา เปน 

การฟงตัวตอตัว   เขาใจไมไดตลอด   ตองมีพูดซ้ํา  หรือใชคําใหม   มักจะไมเขาใจความสําคัญและ 

รายละเอียดเสมอ 

 2.2 ระดับกลาง-ระดับกลาง (Intermediate-Mid) เหมือนระดับแรก แตเนื้อหามี

ความหลากหลาย  และซับซอนมากข้ึน เชน ที่อยูอาศัย การคมนาคมขนสง การจับจาย การซื้อของ 

รวมทัง้การฟงการสนทนาทางโทรศัพท คําประกาศ หรือรายงานส้ัน ๆ จากส่ือตาง ๆ และยังเขาใจ

ไมไดตลอด เชนกนั 

 2.3 ระดับกลาง-ระดับสูง (Intermediate-High) เขาใจความที่ตอเนื่องยาวข้ึนแต

เปนเร่ืองที่เกิดข้ึนในเวลาและสถานทีท่ี่แตกตางกันได แตจับใจความสําคัญและรายละเอียดทั้งหมด

ไมได 

 3. ระดับกาวหนา (Advanced)แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี ้

  3.1 ระดับกาวหนา-ระดับตน (Advanced) เขาใจความสําคัญ และรายละเอียด

เกือบทัง้หมดของขอความ   ที่ตอเนื่องในเรื่องที่หลากหลายนอกเหนือไปจากเร่ืองรอบตัว   อาจเปน

ขอความที่เปนเร่ืองเลา หรือบรรยายเหตุการณที่เกิดข้ึนในเวลา และสถานที ่ที่แตกตางกนัในรูปแบบ 
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ตาง ๆ เชน การสัมภาษณ การบรรยายส้ัน ๆ ในเร่ืองที่คุนเคยรูจัก ขาว และรายงานขาว ซึ่งสวนมาก

เปนเร่ืองของขอเท็จจริง เปนตน อาจจะเขาใจไมตลอด  เพราะไมเขาใจภาษาหรือเกิดจากเร่ืองอ่ืน เชน 

ไมคุนเคยกับเนื้อหาของเร่ืองทีฟ่ง หรือติดตามต้ังใจฟงไมไดตลอด 

    3.2 ระดับความกาวหนา-ระดับเพิ่มข้ึน (Advanced-Plus) เขาใจความสําคัญได

ทั้งหมดในเกือบทุกสถานการณที่ใชภาษาอังกฤษที่เปนมาตรฐานเทานั้น แตยังไมสามารถฟงเขาใจได

ตลอด   โดยเฉพาะเม่ือคูสนทนาใชภาษาที่ซับซอนและมีความหมายแฝงอยู อาจเขาใจบางแตยงัไม

สามารถเขาใจไดลึกซึ้งในเร่ืองทางสังคม และวัฒนธรรม 

 4. ระดับสูง (Superior)แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี ้

  4.1 ระดับสูง (Superior)   เขาใจความสําคัญไดหมดในทกุสถานการณที่ใช 

ภาษาอังกฤษเปนมาตรฐาน และในสถานการณวิชาชพีเฉพาะดวย เชน การฟงคําบรรยาย คํากลาว 

สุนทรพจน  และการรายงาน เปนตน นอกจากน้ียงัสามารถเขาใจไดตลอด ถึงแมวาภาษาจะซับซอน

และมีความหมายแฝงอยู  อาจเปนสํานวน  ภาษาทองถิน่  หรือการใชคําศัพทเฉพาะ แทบจะไมมทีี่

เขาใจผิดเลย เร่ืองทางสังคมและวัฒนธรรม   แตถาพูดเร็วมากและใชภาษาถิน่มาก   หรือเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมทองถิน่มาก ก็อาจจะไมเขาใจได 

  4.2 ระดับยอดเย่ียม (Distinguished)  เขาใจตลอดในการพูดทกุสไตล  และ 

ทุกรูปแบบของแตละคน  หรือในสังคม  วิชาชีพเฉพาะ   เขาใจไดลึกซึ้งเร่ืองทางสังคมและวัฒนธรรม 

อาจเปนละคร   บทภาพยนตร  บทบรรณาธิการ    การประชุมทางวิชาการ การอภิปรายทางวิชาการ 

การประกาศนโยบายใหสาธารณชนทราบ   การอานวรรณกรรม  เร่ืองตลก  การเลนคํา   และคําทีม่ี

ความหมายแฝงเกือบทั้งหมด แตอาจมีปญหาบางเร่ืองภาษาทองถิน่ และคําแสลง 

 อัจฉรา วงศโสธร (2538: 130-133) กลาวถึง เกณฑการประเมินทักษะการฟง ไววา 

การทดสอบทกัษะการฟงสามารถวัดไดทัง้ที่เปนหนวยความยอย และความเขาใจสาร โดยรวมที่อาศัย

โครงสรางความรูของผูเรียน เกณฑการประเมินผลควรเปนไปตามรูปแบบการฟง เชน  

 1. การฟงแบบตัวตอตัว   ในการสนทนาควรใชเกณฑทีก่ําหนดความสามารถใน 

การจับใจ  ความการตีความ สังเกตเกี่ยวกบักริยาอาการ  สีหนาทาทางของผูพูด  วัตถุประสงคของ 

การพูด ปริบทขงการพูด สัมพันธภาพระหวางผูพูดกับผูฟง ลีลาภาษาที่ใช 

 2. การฟงที่มิใชแบบตัวตอตัว  ที่เปนการส่ือสารทางเดียว  เชน  การฟงวทิยุ โทรทัศน 

การบรรยาย ควรเพิ่มเกณฑการกําหนดความสามารถในการระบุประเภทของเนื้อความของการพูด วา

เปนโวหารชนดิใด หนาที่ของภาษา ความสัมพันธของเนือ้ความทางดานภาษา  และความสัมพันธของ

เนื้อความตามประสบการณของผูพูดและผูฟงอยางไร นอกจากนี้เกณฑการประเมินอาจเปนไปตาม

เนื้อหาวาเปนภาษาอังกฤษทั่วไป หรือภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
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 สรุปไดวาการประเมินความสามารถในการฟง  จําเปนจะตองอาศัยแบบทดสอบ วดัและ

ประเมินดานความเขาใจประเด็นหลัก  ความเขาใจในรายละเอียดของส่ิงทีฟ่ง การคาดเดาเหตุการณ

ลวงหนา การเดาความหมายจากปริบท  ตลอดจนการระบุลําดับเหตุการณของเร่ืองทีฟ่ง แบบทดสอบ

การฟงมหีลากหลายชนิด  ครูผูสอนจึงควรเลือกใชใหตรงกับจุดมุงหมายการประเมินมีการประเมิน

หลายดานจากบุคคลหลายฝาย  ทัง้ครูผูสอน  ผูสังเกตการณ  และตัวผูเรียนควรมีโอกาสไดประเมิน

ตนเองดวยเชนกนั 
 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการใชนิทาน 3. 
 3.1 งานวิจัยในประเทศ 
  จากการศึกษารายงานการวจิัยหลายเร่ือง  พบวา มีนกัวจิัยหลายทานไดทําการศึกษา

ทดลองการใชนิทานเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ดังนี ้

  วยุพา ทศศะ (2541: 1-6) ไดศึกษาผลของความพงึพอใจในการเลานทิานแบบตาง ๆ  

เชน   การเลานิทานประกอบการวาดภาพ   การเลานทิานเปนภาษาอังกฤษที่มีการแปลเปนภาษา

พื้นบานและภาษาไทย  การเลานทิานประกอบการแสดงละคร และการเลานทิานโดยการรองเพลง   

โดยจัดอบรมเร่ืองเทคนิคการเลานทิานแบบตาง  ๆ  ใหแกครูระดับประถมศึกษาในภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ จากการศึกษาพบวาครูผูสอนมีความพึงพอใจที่ไดเรียนรูการใชนิทานประกอบการสอน  

ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และตระหนักถึงคุณคาของนิทาน ที่สามารถ

กลอมเกลานิสัยนักเรียนใหเปนผูมีจิตใจงดงาม อีกทัง้พฒันาจินตนาการใหกวางไกล อีกทัง้ใหความรู

ความบันเทงิไปพรอม ๆ กัน 

  นนทพร ภูวรัตน (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการใชเพลงและนทิานในการเพิม่ 

ความสามารถดานการฟง กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จาํนวน 11 คน เคร่ืองมือ 

ที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูประกอบดวย    แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงกอนและหลัง

การทดลอง    แบบการสังเกตพฤติกรรมดานการฟงของนักเรียน   และการประเมนิตนเองของนักเรียน

ดานการฟง  ผลการทดลองพบวา  นักเรียนมีความสามารถดานการฟงเพิม่ข้ึนอยางมีนัยสําคัญทีส่ถิติ

ระดับ .01 
 3.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
  ดิกสัน จอหนสัน และซอลซ  (Dixon, Johnson & Salts.  1977: 367-379)   ไดวิจัย

เกี่ยวกับเร่ืองการจัดกิจกรรมการเลานิทานใหนักเรียนจํานวน 46 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุม กลุมที่ 

1 เลานิทานใหเด็กฟงแลวแสดงบทบาทประกอบตามเนือ้เร่ือง  กลุมที ่2  เลานทิานใหฟงพรอมกับพา 
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นักเรียนไปดูของจริงนอกสถานที่ เชน สวนสัตว รานขายสินคา กลุมที่ 3 เลานิทานแลวสนทนากับเด็ก  

เกี่ยวกับเร่ืองทีเ่ลาใหฟง และกลุมที ่4 เปนกลุมควบคุม ผลการทดลอง พบวา กลุมนกัเรียนที่ไดแสดง 

บทบาทประกอบตามเนื้อเร่ือง    ซึง่ไดแสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครในเนื้อเร่ืองสามารถพัฒนาจิต

ลักษณะดานตาง ๆ ไดดีที่สุด แสดงวาเมื่อนักเรียนไดฟงนิทานแลว เกดิความตองการที่จะเลียนแบบ

ตัวละครที่ตนเองช่ืนชอบ หรือตัวละครที่ไดรับความสําเร็จ 

  อิลลี  (Elley.  1989: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถดานคําศัพท รูปแบบการทดลอง

เปนทดสอบกอนและหลังเรียน    โดยเปรียบเทยีบวิธกีารอานเร่ืองใหฟง    และวิธีการอานเร่ืองใหฟง

รวมกับการอธบิายความหมายของคําศัพทเพิม่เติม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาประเทศ

นิวซีแลนดอายุระหวาง 7-8 ป   ผลการทดลองพบวา  กลุมตัวอยางที่ไดรับวิธีการสอนโดยครูอานเรื่อง

ใหฟง   มีความสามารถดานคําศัพทเพิ่มข้ึน  รอยละ  15  สวนกลุมตัวอยางที่ไดรับวิธีการสอนโดยครู

อานเร่ืองใหฟง และครูอธิบายความหมายของคําศัพทเพิ่มเติม มีความสามารถดานคําศัพท เพิ่มข้ึน

รอยละ  40  หลังจากนัน้ทาํการทดลองอานเร่ืองจากหนงัสือเลมอ่ืนใหกับกลุมตัวอยางเดิมฟง   ผล

การทดลองพบวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทตํ่ามีความสามารถดานคําศัพทเพิ่มข้ึน และย่ิงไป

กวานัน้ พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการทํานาย โดยนักเรียนพิจารณาจากคําซ้าํ ๆ 

และดูจากรูปภาพประกอบในหนังสือ 

  เมดินา ( Medina.  2000: 1-5) ไดศึกษาความสามารถดานการฟงและความสามารถ

ดานคําศัพท  กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนเกรด 3  จํานวน 48 คน ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 

การทดลองผูวจิัยเปรียบเทียบวิธีการเลาเร่ืองโดยใชประกอบภาพ  และการเลาเร่ืองเปนบทเพลงและ 

มีรูปภาพประกอบผลการทดลอง พบวา และการเลาเร่ืองเปนบทเพลง และมีรูปภาพประกอบสามารถ

เพิ่มความสามารถดานการฟง และความสามารถดานคําศัพทไดสูงกวาการเลาเร่ืองทีม่ีภาพประกอบ 

  เวอรดูโก และ เบลมอนท (Verdugo and Belmonte.  2007: 87-101) ไดศึกษาผล 

การใชนทิานดิจิตอลในการพฒันาทักษะการฟงเพื่อความเขาใจ กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนประเทศ

สเปนระดับประถมศึกษา อายุ 6 ป จํานวน 220 คน ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  

การทดลองโดยใหนกัเรียนศึกษานิทานดิจิตอล ซึ่งมีเร่ืองใหนักเรียนเลือกตามความสนใจถึง 69 เร่ือง

นิทานแตละเร่ืองมีการนําเสนอเร่ืองการออกเสียงคําศัพท การใชภาษาที่ถกูตองตามหลักไวยากรณ 

นักเรียนไดเรียนรูโดยการผานการดูรูปภาพ และการฟง ซึ่งมีเสียงผูบรรยายใหนักเรียนปฏิบัติตาม

ข้ันตอนเปนภาษาอังกฤษ ผลการทดลองพบวา นักเรียนมีความสามารถดานการฟงเพิม่ข้ึนมากกวา

กอนการทดลอง 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ พบวา การใชนิทานเปนวิธีหนึง่ที่สามารถ

นํามาใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอน       เพื่อพฒันาทักษะการฟงภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ในการทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดนํานิทานหลากหลายรูปแบบ เชน นทิานประกอบภาพที่มี

เสียงประกอบ นทิานประกอบทาทาง นิทานประกอบเพลง  และนทิานเพลง มาใชเปนส่ือการเรียนรู

เพื่อพัฒนาทักษะการฟง  ตามวิธีของ  วยพุา ทศศะ (2541: 1-6), กรมวชิาการ (2547: 120), เทเลอร  

(Taylor.  2000: 4-15)  และ ฟลิปส, เบอรวูด  และดันฟอรด (2544: 89-114) โดยจัดกิจกรรมตามขั้น 

ตอน คือ กิจกรรมกอนการฟง (Pre-listening Activities) กิจกรรมระหวางการฟง  (While-listening 

Activities)    และกิจกรรมหลังการฟง   (Post-listening Activities)   วตัถุประสงค   เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชนทิานเปนส่ือใน 

การเรียนรู กอนการทดลอง และหลังการทดลอง 



 

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการใชนทิานเปนส่ือในการเรียนรูเพื่อพัฒนา 

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนประถมนนทรี 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับข้ัน ดังนี ้

 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1.1 ประชากร 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ประถมนนทรี สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพ 

มหานครเขต 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 3 หองเรียน จาํนวน 108 คน 
 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนประถมนนทรี สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 เลือกกลุมตัวอยาง 1  หองเรียน  จํานวน 36 คน  โดยการสุม

อยางงาย  (Simple Random Sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม  จากวิธีการจับฉลาก 

จํานวนหองเรียนทั้งหมด 3 หองเรียน 
 1.3 ระยะเวลาในการศกึษาคนควา 
  ดําเนนิการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2551  โดยใชใชเวลาในการทดลอง 10 

สัปดาห  สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 60 นาท ี แบงออกเปน 2 ระยะ  คือ ระยะแรกเปนการจัดกจิกรรม

การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการฟงโดยใชนิทานเปนส่ือ  โดยจัดการเรียนการสอนในหองเรียนปกติเปน

เวลา 5 สัปดาห   จาํนวน 15 คาบ  ระยะทีส่อง  คือ  การฝกปฏิบัติจริงนอกหองเรียน โดยจัดกิจกรรม

เลานทิาน และแสดงละคร เปนเวลา 5 สัปดาห จาํนวน 10 คาบ  
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2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 
 1. แผนการจัดการเรียนรูทักษะการฟง    โดยใชนิทานเปนส่ือ    ซึง่นักเรียนจะไดฟงนทิาน

ประกอบภาพ นิทานประกอบทาทาง นิทานประกอบการรองเพลง และนิทานเพลงท้ังหมด จาํนวน    
5 เร่ือง 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียน 

 3. แบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟง 

 4. แบบประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษ  

 ผูวิจัยมกีารสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังนี ้
 1. แผนการจดัการเรยีนรู โดยใชนิทานเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการฟง 
  1.1 ศึกษารายละเอียดโครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544    คูมือการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศของกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ.  2544)  

  1.2 ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร ขอบขายของสาระรายวิชา มาตรฐานการเรียนรูชวง

ชั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวงัของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชวงชัน้ที ่2 สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5  

  1.3 คัดเลือกเนื้อหาการฟง โดยคัดเลือกนทิานภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถมศึกษา

ตอนปลาย ทีม่ีวงคําศัพท เนื้อหา และโครงสรางภาษา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 

2544 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันที่ 2 ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 และ

คัดเลือกบทนทิาน  นทิานประกอบภาพ  นิทานประกอบเพลง  และนทิานเพลง  จํานวน 5 เร่ือง  จาก

หนงัสือ  และแถบบันทกึเสียงตาง ๆ  ไดแก  แบบเรียน Projects Play and Learn 5-6 (กรมวิชาการ.  

2547), 100+ Ideas for Children (Hoderness and Hughs.  1997) Drama With Children 

(Phillips.  1999), Get Set Go (Driscoll. 2005) และ Super Song (Ayliffe, Stevenson and 

Murphy.  2003) โดยใชนิทานตอไปนี ้

 1. นิทานประกอบภาพที่มีเสียงประกอบ เร่ือง The Three Little Pigs and the Big Bad 

Wolf 

 2. นิทานประกอบภาพที่มีเสียงประกอบ เร่ือง The Wind and the Sun 

 3. นิทานประกอบทาทาง เร่ือง Enormous Elephant 

 4. นิทานเพลง เร่ือง A Little Old Man and a Rabbit 

 5. นิทานประกอบเพลง เร่ือง The Hare and the Tortoise 
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  1.4 ศึกษาเอกสาร คูมือครูเกีย่วกับวิธีการใชนิทานเปนส่ือในการจัดกิจกรรมตามวิธีของ 

วยุพา ทศศะ (2541: 1-6) กรมวิชาการ (2547: 120) เทเลอร (Taylor.  2000: 4-15)  และ ฟลิปส; 

เบอรวูด; และดันฟอรด (2544: 89-114) 

  1.5 สรางแผนการจัดการเรียนรู โดยการใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรู    เพื่อสงเสริม

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 

   1) กิจกรรมกอนการฟง (Pre-listening Activities) เพื่อสรางความพรอมของนักเรียน 

กอนการฟงจริง และกระตุนใหผูเรียนไดใชความรูเดิมที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะฟง 

   2) กิจกรรมระหวางการฟง (While-listening Activities) ใหผูเรียนฟงแบบฝกทักษะ

การฟง และนทิาน  ซึ่งเปนการฝกทกัษะการฟงที่มกีารจดัลําดับจากงายไปหายาก คือ การฝกฟงเสียง

ประกอบ  การฝกฟงเพื่อจับคํา  และประโยค การฝกฟงเพื่อจับใจความสําคัญ  การฟงเพื่อการเดา

ความหมายจากบริบท  การฝกฟงเพื่อระบุลําดับเหตุการณของส่ิงทีฟ่ง และการฝกฟงเพื่อทาํนาย

เหตุการณลวงหนา 

   3) กิจกรรมหลังการฟง (Post-listening Activities) เพื่อชวยการฟงของผูเรียนให

บรรลุจุดประสงค ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน และการใชภาษาไปใชในสถานการณอ่ืน การจดั

กิจกรรมการเรียนรูพฒันาทกัษะการฟงใหสัมพันธกับทักษะทางภาษาดานการพูด  การอาน  และ 

การเขียน 

  1.6 นาํแผนการจัดการเรียนรูทั้งหมดไปใหผูทรงคุณวุฒิจาํนวน 2 ทาน ตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรม และเวลาท่ีใช แลวนาํมาปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน 
  เปนแบบทดสอบใชวัดกอนและหลังการทดลอง เพื่อวัดความสามารถในการฟงภาษา 

อังกฤษของนกัเรียน โดยมีข้ันตอนวธิีการสรางแบบทดสอบ ดังนี ้

  2.1 ศึกษาวิธกีารสรางแบบทดสอบจากหนงัสือ  การทดสอบ  และประเมินผลการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ (อัจฉรา วงศโสธร.  2544) การทดสอบ และการประเมินผลทางภาษา (สําอาง 

หิรัญบูรณะ.  2542) ลักษณะของแบบทดสอบ (เฉลียวศรี จิรสิทธิ์.  2520 : 29) 

  2.2 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร  เนื้อหาทางภาษา  และจุดประสงคการเรียนรูของ

กิจกรรมการฟง ที่ใชในการทดลอง เพื่อนําไปใชในการสรางแบบทดสอบ 

  2.3 สรางขอสอบตามตารางวิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู โดยสรางให

ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรูในเร่ืองที่ใชสอน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 

ขอ ใหคะแนนขอละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน ใชเวลา 60 นาท ี
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 ลักษณะของแบบทดสอบ 

  1. แบบทดสอบวัดทักษะการฟง แบงออกเปน 3 ตอน 

   ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบวดัทักษะในการฟงประโยคสั้น ๆ แลวเลือกรูปภาพ 

    ใหตรงกับประโยคที่ไดยนิ 

   ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบวดัทักษะการฟงบทสนทนาส้ัน ๆ ระหวางบุคคล  

   ตอนที่ 3 เปนแบบทดสอบวดัทักษะในการฟงขอความส้ัน ๆ ซึง่ประกอบดวย 

      ประโยค 3-4 ประโยค 

  2.4 นาํแบบทดสอบที่สรางข้ึน ไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

รวมทัง้ใหขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงแกไข  

  2.5 นาํแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปใหอาจารยเจาของภาษาพูดบันทึกเสียงไว  

เพื่อนาํไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัยตอไป 

  2.6 นาํแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบใชกบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

ที่ไมใชนักเรียนกลุมตัวอยาง เสร็จแลวนําผลการทาํแบบทดสอบมาวเิคราะหหาคาความเชื่อมัน่ของ

แบบทดสอบวดัความสามารถในดานการฟง โดยวิธีคูเดอรริชารดสัน (Kuder-Richardson) KR-20 

(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  2538: 168) 
 3. แบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟง 
  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท 

(Likert’s Scale)  ซึ่งแบงเปน 2 สวน  สวนแรกเปน  รายการตรวจสอบพฤติกรรมในดานความเขาใจ 

การฟง ดานความรวมมือในการเรียนรู และดานการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช  สวนที ่2  เปน

การบันทึกขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  โดยผูวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมดาน 

การฟงของนักเรียนเปนระยะหลังจากเรียนจบทุกแผนการเรียนรูของนทิานแตละเร่ือง  รวม 5 ระยะ 

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

  ระดับ 5 หมายถึง มพีฤติกรรมการฟงสูงทีสุ่ด 

  ระดับ 4 หมายถึง มพีฤติกรรมการฟงสูง 

  ระดับ 3 หมายถึง มพีฤติกรรมการฟงปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง มพีฤติกรรมการฟงตํ่า 

  ระดับ 1 หมายถึง มพีฤติกรรมการฟงตํ่าทีสุ่ด 

 ทั้งนี้การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียน มีข้ันตอน ดังนี ้

  3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวธิีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงจากหนงัสือ  

การวัดและประเมินผลกลุมวชิาทกัษะและสรางเสริมประสบการณ (วิรัช วรรณรัตน.  2535: 321) 
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และคูมือการจดัการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (กรมวิชาการ.  2544)     

  3.2 ศึกษาเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยของ นนทพร ภูวรัตน (2546: 76)  

  3.3 สรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยกําหนดเกณฑ

การใหคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟง พิจารณาจากองคประกอบ  ดังนี ้ ความเขาใจ 

ดานการฟง เชน  การตอบคําถาม การบอกรายละเอียดจากส่ิงทีฟ่ง  การบอกลําดับเหตุการณ ฯลฯ  

และสังเกตความรวมมือในการเรียนรูของนกัเรียนระหวางการเรียนการสอน เชน พฤติกรรมต้ังใจฟง 

มารยาทในการฟง   การใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกับผูอ่ืน   เปนตน   นอกจากนี้สังเกต

พฤติกรรมดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช เชน  การคนควาเพิ่มเติมจากการรับชมรายการ

โทรทัศนที่เปนภาษาอังกฤษ   นทิาน   หรือ    การฟงเพลง และการนาํความรูที่ไดรับจากนิทานมา

ประยุกตใชในการฝกปฏิบัติจริงนอกหองเรียน โดยจัดกจิกรรมการเลานิทาน และการแสดงละคร 

  3.4 นาํแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงที่สรางเสร็จแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ จาํนวน 2 

ทาน ตรวจสอบ แลวนาํมาปรับปรุงแกไข 
 4. แบบประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษ 
  มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา  5  ระดับ (Rating Scale) ตาม

แบบของลิเคิรท  (Likert’s Scale)   ซึ่งแบงเปน 2 สวน  สวนแรกเปน   รายการตรวจสอบพฤติกรรม 

ดานความเขาใจการฟง  ดานความรวมมอืในการเรียนรู และดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไป 

ใช  สวนที่ 2   ใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็เพิม่เติมในส่ิงทีฟ่ง   โดยนกัเรียนจะประเมินตนเองดาน 

การฟง เปนระยะๆ หลังจากเรียนจบทุกแผนการเรียนรูของนทิานแตละเร่ือง รวม 5 ระยะ โดยกําหนด

เกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

  คาระดับ 5 หมายความวา เห็นดวยอยางยิ่ง 

  คาระดับ 4 หมายความวา เห็นดวย 

  คาระดับ 3 หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 

  คาระดับ 2 หมายความวา เห็นดวยนอย 

  คาระดับ 1 หมายความวา เห็นดวยนอยทีสุ่ด 

 การสรางแบบประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน มข้ัีนตอน ดังนี ้

  4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแบบประเมินพฤติกรรมดานการฟงจากหนงัสือ การวัดและ

ประเมินผลกลุมวิชาทักษะและสรางเสริมประสบการณ (วิรัช วรรณรัตน.  2535: 321) และ คูมือ 

การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (กรมวิชาการ.  2544) 

  4.2 ศึกษาเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยของ นนทพร ภูวรัตน (2546: 78)  
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  4.3 สรางแบบประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งมีรายการประเมิน

พฤติกรรมการฟง 3 ดาน คือ  ดานความเขาใจ  ดานความรวมมือ และดานการนาํประโยชนไปใช โดย

พฤติกรรมดานความเขาใจ เชน  การตอบคําถาม  การบอกรายละเอียดจากส่ิงที่ฟง  การบอกลําดับ

เหตุการณ ฯลฯ สวนพฤติกรรมดานความรวมมือในการเรียนรูของนกัเรียนระหวางการเรียนการสอน   

เชน  การทํางานรวมกับผูอ่ืน การทาํกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบติัตามคําส่ังในขณะทํากจิกรรม 

การตอบคําถามระหวางเรียน พฤติกรรมต้ังใจฟง การมมีารยาทในการฟง  นอกจากนี้พฤติกรรมดาน

การนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช  เชน  การคนควาเพิ่มเติม   และการนาํความรูที่ไดรับจากนทิาน

มาประยกุตใชในการฝกปฏิบัติจริงนอก 

  4.4 นาํแบบประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียน ที่สรางเสร็จแลวไปให

ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 2 ทาน ตรวจสอบ แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจยัคร้ังนี ้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ One Group 

Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.  2538 : 215-230) โดยมีวิธีดําเนนิการ

ทดลอง ดังนี ้

  3.1 จัดปฐมนเิทศนักเรียนเพือ่ทําความเขาใจ วิธกีารทดลอง จุดประสงคของการทดลอง 

และวิธีการประเมินผลการเรียน 

  3.2 ทาํการทดสอบกอนการเรียน (Pretest) เพื่อวัดความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษกอนการทดลองกับกลุมตัวอยาง 

  3.3 ดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่จดัทาํข้ึนตามระยะเวลาที่กาํหนดไว และระหวาง 

การทดลองในแตละแผนการสอน ผูวจิัยสังเกตพฤติกรรมดานการฟงของนกัเรียน โดยใชแบบบันทึก

การสังเกตพฤติกรรมดานการฟงของนักเรียน 

  3.4 ใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงโดยจัดกิจกรรมเลานทิาน และแสดงละครนอกหองเรียน ใน

ชั่วโมงพัฒนาศักยภาพ สัปดาหละ 2 ชั่วโมง จํานวน 5 สัปดาห 

  3.5 ใหนักเรียนทาํแบบประเมินตนเองดานการฟงหลังการทดลอง 

  3.6 ทาํการทดสอบหลังการเรียน (Posttest) เพื่อวัดความสามารถดานการฟงโดยใช

แบบทดสอบชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนการทดลอง 

  3.7 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามวิธทีางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Window  
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4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 4.1 หาคาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความมนีัยสําคัญทางสถิติ   เพือ่

เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนความสามารถดานทกัษะการฟงภาษาอังกฤษกอนและ 

หลังการทดลอง โดยใชสูตร t-test 

 4.2 นาํผลการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟง นํามาหาคาเฉลี่ยในแตละระยะ 

หลังจากจบทกุแผนการเรียนรูของนทิานแตละเร่ือง รวม 5 ระยะ แบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงนี้

เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑการแปลคาความหมายของ

คาเฉลี่ย ดังนี ้

  4.51-5.00 หมายถึง มพีฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมมากท่ีสุด 

  3.51-4.50 หมายถึง มพีฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมมาก 

  2.51-3.50 หมายถึง มพีฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมปานกลาง 

  1.51-2.50 หมายถึง มพีฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมนอย 

  1.00-1.50 หมายถึง มพีฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมนอยที่สุด        

 4.3 นาํผลจากการประเมินตนเองดานการฟงของนักเรียน มาหาคาเฉล่ีย โดยแบบประเมิน

ตนเองดานการฟงของนักเรียนฉบับนี้เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมี

เกณฑการแปลคาความหมายของคาเฉล่ีย ดังนี ้

  4.51-5.00 หมายถึง ระดับความสามารถมากที่สุด 

  3.51-4.50 หมายถึง ระดับความสามารถมาก 

  2.51-3.50 หมายถึง ระดับความสามารถปานกลาง 

  1.51-2.50 หมายถึง ระดับความสามารถนอย 

  1.00-1.50 หมายถึง ระดับความสามารถนอยที่สุด        

 4.4 นาํขอความที่แสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไดจากคําถามประเภทปลายเปด

จากแบบสังเกตพฤติกรรม  และแบบประเมินพฤติกรรมดานการฟงของนกัเรียน  มาวิเคราะห และ

ประมวลสรุปเปนความเรียง 
 สถิติในการวเิคราะหขอมลู 
 1. สถิตพืน้ฐาน โดยหาคาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถ

ดานการฟง จากแบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินตนเองดานการฟงของนักเรียน 

 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมอื หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธ ี

คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) KR-20 
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 3. สถิติทดสอบสมมุติฐาน หาคา t-test แบบ Dependent Samples โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรประมวลผลสําเร็จรูป SPSS ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทดสอบวัด 

ความสามารถดานทักษะการฟงภาษาอังกฤษกอนการทดลอง และหลังการทดลอง 



 

 

บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรู  เพื่อพฒันา

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน  36  คน  ใชเวลาในการทดลอง 10

สัปดาห  สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ  60  นาที โดยเสนอการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน

กอน และหลังทดลอง 

2. ผลการสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียนเปนระยะ หลังจากเรียนจบ

ทุกแผนการเรียนรูของนิทานแตละเร่ือง  รวม 5 ระยะ    

3. ผลการประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน เปนระยะ หลังจากเรียนจบทุก

แผนการเรียนรูของนิทานแตละเร่ือง รวม 5 ระยะ 

4. การเปรียบเทียบผลการสังเกตพฤติกรรมดานการฟงของนักเรียน  และผลการประเมิน

ตนเองดานการฟงของนักเรียน 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยกาํหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปล

ความหมายของผลการทดลอง และการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้  
  N = จํานวนนักเรียนของกลุมตัวอยาง 

  X = คาเฉลี่ยรอยละของคะแนน 

  ΣX = ผลรวมคารอยละของจํานวนคะแนนที่ได 

  S = ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  ΣD =   ผลรวมความตางของคะแนนกอนการทดลองและหลัง 

การทดลอง 

  ΣD2 =   ผลรวมความตางของคะแนนกอนการทดลองและหลัง 

การทดลองยกกําลังสอง 

  t =   คาสถิติแจกแจงที ่(t-distribution) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน

กอน และหลังทดลอง 

  ผูวิจัยไดทาํการทดสอบวัดความสามารถดานการฟงกอนและหลังการทดลองของ

นักเรียนกลุมทดลอง แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย คารอยละ และ t-test แบบ Dependent 

Samples เพื่อเปรียบเทยีบกนั ผลปรากฏดังตาราง 1 ตาราง 2 และตาราง 3 ดังนี ้

 

ตาราง 1  การเปรียบเทยีบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  

 โรงเรียนประถมนนทรี กอนและหลังการทดลอง 

 

N X S ΣD ΣD2 t ความสามารถดานทักษะ

การฟงภาษาอังกฤษ 

กอนการทดลอง 36 7.67 3.19    

    404 4696 31.28** 

หลังการทดลอง 36 18.89 3.59    

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 1 แสดงวา  ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนประถมนนทรี กอนและหลงัการทดลอง แตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา  การใชนทิานภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนรู  สามารถ 

ชวยใหนักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถดานทักษะการฟงสูงข้ึน 

 2. ผลการสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียน  

  ในทุกแผนการเรียนรูของนทิานแตละเร่ือง ผูวิจัยสงัเกตพฤติกรรมดานการฟงของ

นักเรียน โดยใชแบบบันทกึการสังเกต รวม 5 ระยะ แบงเปน 2 สวน สวนที ่1 เปนรายการตรวจสอบ

พฤติกรรม ในดานความเขาใจการฟง ดานความรวมมอืในการเรียนรู และดานการนําประโยชนจาก

การเรียนรูไปใช  จํานวน 21 ขอ สวนที่ 2 เปนการบันทึกขอคิดเห็นเพิม่เติมจากการสงัเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

  สวนที่ 1 เมื่อการทดลองส้ินสุดลง    ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากแบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน มาหาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมแตละดาน และวิเคราะห

ตามเกณฑการใหคะแนน ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตาราง 2 ดังนี ้
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ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยผลการสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนทกุรายการ   

 พฤติกรรม 5 ระยะ 

 
 การใชนิทานภาษาอังกฤษ 

พฤติกรรมดานการฟง ระยะที่1 ระยะที่2 ระยะที่3 ระยะที่4 ระยะที่5 

      

1. ดานความเขาใจ 2.42 2.73 3.24 3.69 4.06 

2. ดานความรวมมือในการเรียนรู 2.64 2.91 3.31 3.80 4.19 

3. ดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช 2.56 2.95 3.51 3.81 4.14 

คาเฉล่ีย 2.54 2.86 3.35 3.77 4.13 

ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

 

 จากตาราง 2  คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม   ดานการฟงของนกัเรียนทุกรายการพฤติกรรม 

พบวา   พฤติกรรมดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาข้ึนทั้ง 3 ดาน คือ  ดานความเขาใจ 

ดานความรวมมือในการเรียนรู และดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช คือ ระยะที่ 1 ถึงระยะ 

ที่ 3  มีคาเฉลีย่อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย คือ 2.54 , 2.86, 3.35  ตามลําดับ สวนระยะที่  

ถึง  ระยะที ่5  มีคาเฉลีย่พฒันาข้ึนอยูใน  ระดับมาก  คือ 3.77  และ 4.13  ตามลําดับ  และจาก 4 

การวิเคราะหพฤติกรรมการฟงแตละดาน   พบวา   พฤติกรรมดานความรวมมือในการเรียนรู   มี

พัฒนาการสูงสุด โดยมีคาเฉล่ีย 4.1 รองลงมา คือ พฤติกรรมดานการนําประโยชนจากการเรียนรู 

ไปใช และพฤติกรรมดานความเขาใจ ที ่4.14 และ 4.06 ตามลําดับ 

 ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขอมูลของพฤติกรรม แตละรายการของแตละดาน ไดผลปรากฏตาม

ตารางที่ 3,4 และ 5 ดังนี ้
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ตาราง 3 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการฟงภาษาอังกฤษ ดานความเขาใจของนกัเรียน 

 
 การใชนิทานภาษาอังกฤษ 

พฤติกรรมดานการฟง ระยะที่1 ระยะที่2 ระยะที่3 ระยะที่4 ระยะที่5 

      

1. ดานความเขาใจ      

1.1 นักเรียนสามารถฟงประโยคสั้น ๆ ไดเขาใจ 2.47 2.81 3.28 3.69 4.31 

1.2 นักเรียนสามารถฟงขอความสั้น ๆ  

      ไดเขาใจ 

 

2.28 

 

2.78 

 

3.14 

 

3.50 

 

3.78 

1.3 นักเรียนสามารถฟงการสนทนา ระหวาง 

       บุคคลไดเขาใจ 

 

2.33 

 

2.58 

 

3.11 

 

3.44 

 

3.61 

1.4 นักเรียนสามารถตอบคําถามจากส่ิงที ่

      ฟงได 

 

2.44 

 

2.75 

 

3.19 

 

3.61 

 

3.97 

1.5 นักเรียนเขาใจส่ิงที่ฟงแลวปฏิบัติตามได 2.39 2.69 3.28 4.03 4.14 

1.6 นักเรียนสามารถเลาเหตุการณตามลําดับ 

       เร่ืองที่ฟงได 

 

2.39 

 

2.67 

 

3.17 

 

3.67 

 

4.08 

1.7 นักเรียนใหความสนใจกับ หัวขอเร่ือง และ 

       ภาพประกอบเพื่อชวยในการทํา 

       ความเขาใจในการฟง 

 

 

2.61 

 

 

2.89 

 

 

3.39 

 

 

4.06 

 

 

4.69 

1.8 นักเรียนนําความรูเดิมมาชวย 

      ทําความเขาใจเร่ืองที่ฟง 

 

2.58 

 

2.81 

 

3.39 

 

3.78 

 

4.36 

1.9 นักเรียนแสดงอารมณทางสีหนา น้ําเสียง 

      ในระหวางการฟงนิทาน 

 

2.58 

 

2.78 

 

3.36 

 

3.72 

 

4.36 

1.10  

2.17 

 

2.53 

 

3.08 

 

3.39 

 

3.50 

นักเรียนฟงเจาของภาษาพูด 

        ไดเขาใจ 

คาเฉล่ีย 2.37 2.73 3.23 3.69 4.08 

ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 
 

  
       จากตาราง 3  คะแนนพฤติกรรมการฟงภาษาอังกฤษ   ดานความเขาใจของนกัเรียน  พบวา 

พฤติกรรมดานความเขาใจแตละรายการพัฒนาข้ึน โดยระยะที่ 1 ระยะที ่2 และระยะท่ี 3 นักเรียนมี

พฤติกรรมดานความเขาใจอยูในระดับปานกลาง   สวนระยะที ่4   และ 5 นักเรียนมพีฤติกรรมดาน

ความเขาใจอยูในระดับมาก    และจากการวิเคราะห   แตละรายการพฤติกรรม พบวา พฤติกรรมทีม่ี

พัฒนาการสูงสุด   คือ   พฤติกรรมที่ 1.7   นักเรียนสนใจดูหัวเร่ือง และภาพประกอบ    แลวอธิบาย

รายละเอียดทีสั่มพันธกับส่ิงที่ฟง โดยมีคาเฉล่ียที ่4.69  สวนพฤติกรรมที่มพีัฒนาการนอยที่สุด  คือ 

พฤติกรรมที ่1.10  การฟงเจาของภาษาพดูไดเขาใจ  โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.50 
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ตาราง 4 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการฟงภาษาอังกฤษ ดานความรวมมือในการเรียนรูของ 

 นักเรียน 5 ระยะ 

 
 การใชนิทานภาษาอังกฤษ 

พฤติกรรมดานการฟง ระยะที่1 ระยะที่2 ระยะที่3 ระยะที่4 ระยะที่5 

      

2. ดานความรวมมือในการเรียนรู      

2.1 นักเรียนมีปฏิสัมพันธในการถามตอบ 

      ระหวางเรียน 

 

2.67 

 

2.94 

 

3.33 

 

3.92 

 

4.58 

2.2 นักเรียนฟงอยางต้ังใจขณะปฏิบัติ          

      กิจกรรม 

 

2.67 

 

2.92 

 

3.31 

 

3.89 

 

4.19 

2.3 นักเรียน มีมารยาทในการฟง 2.58 2.86 3.28 3.56 3.94 

2.4 นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติ 

      ตามคําส่ัง 

 

2.64 

 

2.94 

 

3.31 

 

3.86 

 

4.19 

2.5 นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

      ในหองเรียน 

 

2.64 

 

2.89 

 

3.31 

 

3.81 

 

4.19 

2.6 นักเรียนใหความรวมมือในการทํางาน  

2.61 

 

2.89 

 

3.31 

 

3.75 

 

4.06       กับผูอื่น 

คาเฉล่ีย 2.64 2.91 3.31 3.80 4.19 

ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

 

 จากตาราง 4 คะแนนพฤติกรรมการฟงภาษาอังกฤษดานความรวมมอืในการเรียนรู ของ

นักเรียน พบวา  พฤติกรรมดานความรวมมือในการเรียนรู  แตละรายการพฤติกรรมพัฒนาข้ึน  โดย

ระยะที ่1 ระยะที่ 2  และระยะท่ี 3  นักเรียนแสดงพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง  และมีการพฒันา

อยูในระดับมาก ในระยะที่ 4 และ 5 ตามลําดับ และจากการวิเคราะหแตละรายการพฤติกรรม พบวา  

พฤติกรรมทีม่พีัฒนาการสูงสุด คือ  พฤติกรรมที่ 2.1 นกัเรียนมปีฏิสัมพันธในการตอบคําถามระหวาง

เรียน โดยมีคาเฉล่ียที ่4.58 สวนพฤติกรรมที่มพีัฒนาการนอยที่สุด  คือพฤติกรรมที่ 2.3 คือ นกัเรียนมี

มารยาทในการฟง  โดยมีคาเฉล่ียที ่3.94 
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ตาราง 5 แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมการฟงภาษาอังกฤษ ดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช 

 ของนักเรียน 5 ระยะ 

 
 การใชนิทานภาษาอังกฤษ 

พฤติกรรมดานการฟง ระยะที่1 ระยะที่2 ระยะที่3 ระยะที่4 ระยะที่5 

      

3. ดานการนําประโยชนจากการเรยีนรู 
   ไปใช 

     

3.1 นักเรียนสามารถบอกขอมูลที่ไดรับชม 

      รายการโทรทัศน ที่เปนการเรียน 

      การสอนภาษาอังกฤษ 

 

 

2.50 

 

 

2.86 

 

 

3.39 

 

 

3.67 

 

 

4.17 

3.2 นักเรียนสนใจรองเพลง และฟงเพลง 

      ภาษาอังกฤษ 

 

2.50 

 

2.72 

 

3.28 

 

3.61 

 

4.00 

3.3 นักเรียนสนใจรับชม หรือฟงนิทาน 

     ภาษาอังกฤษ 

 

2.58 

 

2.81 

 

3.28 

 

3.67 

 

4.00 

3.4 นักเรียนเขารวมฝกปฏิบัติจริงนอก 

       หองเรียน 

 

2.61 

 

3.19 

 

3.78 

 

3.94 

 

4.19 

3.5 นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

 

2.61 

 

 

3.19 

 

 

3.81 

 

 

4.17 

 

 

4.36 

       จากการแสวงหาความรู และความบันเทิง 

       เพิ่มเติมนอกหองเรียน 

คาเฉล่ีย 2.56 2.95 3.51 3.81 4.14 

ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก 

 

 จากตาราง 5 คะแนนพฤติกรรมการฟงภาษาอังกฤษดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไป

ใช   พบวา   พฤติกรรมดานการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช แตละรายการพฤติกรรมพัฒนาข้ึน 

ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นกัเรียนแสดงพฤติกรรมอยูใน  ระดับปานกลาง  สวนระยะที่ 3, 4 และ 5  

นักเรียนแสดงพฤติกรรมอยูในระดับมาก     และจากการวิเคราะหแตละรายการพฤติกรรม    พบวา

พฤติกรรมทีม่พีัฒนาการสูงสุด  คือ  พฤติกรรมที ่ 3.5  นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก 

การแสวงหาความรู และความบันเทงิเพิม่เติมนอกหองเรียน โดยมีคาเฉล่ียที่ 4.36 สวนพฤติกรรมที ่

มีพัฒนาการนอยที่สุด คือ พฤติกรรมที่ 3.2 นักเรียนสนใจรองเพลงภาษาอังกฤษ และฟงเพลงภาษา 

อังกฤษ  และพฤติกรรมที ่3.3 คือ นกัเรียนสนใจรับชม หรือฟงนทิานภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉลี่ยที ่

4.00 
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 สวนที่ 2 ผลจากการบันทึกขอคิดเห็นเพิม่เติมจากการสงัเกตพฤติกรรมระหวางการเรียนใน 

แตละระยะ สามารถสรุปได ดังนี ้

 1. พฤติกรรมดานความเขาใจ 

  ระยะที ่1 จากการสังเกตพฤติกรรมการฟงของนักเรียน   พบวา   มีความสนใจภาพ 

ประกอบในนทิานเปนอยางมาก   และใชภาพชวยในการตอบคําถาม   หรือทําความเขาใจเร่ือง ม ี

การแสดงอารมณทางสีหนาเมื่อไดยินเสียงประกอบ พยายามนาํความรูเดิมมาใชในการตอบคําถาม   

ฟงประโยค  และขอความสัน้ ๆ เขาใจ  สวนรายการพฤติกรรมที่มีปญหาที่ผูวิจยัพบ  คือ  สับสนใน 

การเลาเร่ืองตามลําดับเหตุการณ นักเรียนไมเขาใจเจาของภาษาพูดบทสนทนาระหวางบุคคล ไม

เขาใจเมื่อฟงขอความที่ยาวข้ึน 

  ระยะที ่2 ครูตองถามคําถามย้ําหลายคร้ัง   นักเรียนจึงตอบคําถาม   นกัเรียนใชภาพ 

ประกอบ ใชความรูเดิมในการตอบคําถาม ทาํความเขาใจเร่ืองทีฟ่ง และกิจกรรมทีป่ฏิบัติ สามารถ 

จับประเด็นที่ตองการ  สามารถเลาเร่ืองตามลําดับเหตุการณไดมากข้ึน  นักเรียนฟงประโยคสั้น ๆ 

ขอความทีย่าวข้ึน   และบทสนทนาส้ัน ๆ   ไดเขาใจ  รายการพฤติกรรมทีม่ีปญหาที่ผูวจิยัพบ  คือ  

นักเรียนไมคุนเคยกับสําเนียงเจาของภาษา  และไมมั่นใจวาตนเองฟงถูกหรือไม  ตองการฟงซีดี

บันทกึเสียงซ้ํา ๆ หรือใหครูพดูประโยคนัน้ซ้าํ เพื่อความม่ันใจ 

  ระยะที ่3 นักเรียนสามารถตอบคําถามจากส่ิงที่ฟงมากข้ึน นกัเรียนมคีวามต้ังใจฟง 

มากข้ึน   มีการนําความรูเดิมมาใชในการตอบคําถาม   ในระยะนี้ผูวิจยัใชนทิานประกอบทาทาง 

สามารถปฏิบติัตามส่ิงที่ฟง   สามารถเดาความหมายของคําจากบริบท  แสดงอารมณทางสีหนา  

น้ําเสียงขณะเลานทิาน   สามารถเลาเร่ืองเรียงตามลําดับเหตุการณได  เลียนแบบสําเนียงของเจา 

ของภาษา  นกัเรียนสวนใหญฟงประโยคสั้น ๆ ขอความที่ยาวข้ึน และบทสนทนาระหวางบุคคลได

เขาใจมากข้ึน นักเรียนฟงเจาของภาษาพดูไดเขาใจมากข้ึน ไมกงัวลกับการฟง  

  ระยะที ่4 นักเรียนมีการตอบคําถามจากเร่ืองที่ฟงมากข้ึน โดยใชภาพประกอบในนทิาน 

และใชความรูเดิม  ในระยะนี้ผูวิจยัใชนทิานเพลง  จึงทาํใหผูเรียน  สนใจการรองเพลง และแสดงทา 

ทางประกอบ มีความสุข และผอนคลายกบัการฟงนทิานเพลง ซึ่งมกีารโยกตัวไปมาตามจงัหวะดนตรี

ในนทิานประกอบ ปฏิบัติตามส่ิงที่ครูส่ังหรือส่ิงที่ไดยินไดดีข้ึน นักเรียนเลาเร่ืองตามลําดับเหตุการณ

ไดมากข้ึน  นกัเรียนสวนใหญฟงประโยคสั้น ๆ  ขอความที่ยาวข้ึน  และบทสนทนาส้ัน ๆ ไดเขาใจ ไม

กังวลกับการฟงสําเนียงเจาของภาษาพูด 

   ระยะที ่5 ผูวจิยัพบวาพฤติกรรมที่นักเรียนนํามาใชในการพัฒนาทกัษะการฟงมากทีสุ่ด 

คือ การใหความสนใจหัวเร่ือง ภาพประกอบในนิทาน นกัเรียนสนใจเสยีงประกอบในนิทานเปนอยาง

มาก  มกีารแสดงอารมณทางสีหนา การนาํความรูเดิมมาใช ในการทําความเขาใจเนือ้เร่ือง และ 
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สามารถเดาเหตุการณของเร่ืองได นักเรียนฟงประโยคสั้น ๆ ไดเขาใจ นกัเรียนตอบคําถามจากส่ิงที ่

ฟงได ปฏิบัติตามส่ิงที่ฟงได  เรียงลําดับเหตุการณจากเร่ืองทีฟ่ง นกัเรียนสวนใหญฟงประโยคสั้น ๆ 

ขอความทีย่าวข้ึน และบทสนทนาส้ัน ๆ ไดเขาใจ อีกทั้งนกัเรียนฟงเจาของภาษาพูดไดเขาใจมากข้ึน 

 2. พฤติกรรมดานความรวมมือในการเรียนรู 

  ระยะที ่1 นักเรียนไมกลาตอบคําถาม นักเรียนบางคนชวนเพื่อนคุยขณะฟง บางคนนัง่

เงียบ แตทํางานอ่ืน บางคนตะโกนและไมฟงคําตอบของเพื่อนที่ตอบไปแลว นักเรียนใหความรวมมอื

ในการทํากิจกรรมตาง ๆ นอย  และใหความรวมมือในรวมมือในการทาํงานกลุมอยูในระดับนอย 

  ระยะที ่2 นักเรียนตอบคําถามระหวางเรียน และแสดงความคิดเห็นมากข้ึน มีสมาธิใน 

การฟงตอบคําถามมากข้ึน   นกัเรียนมีมารยาทในการฟง   ไมรบกวนผูอ่ืน   มีความกระตือรือรนใน 

การปฏิบัติกิจกรรม ใหความรวมมือในการจัดเตรียมส่ิงของในการทํากิจกรรมตาง ๆ มีความรวมมือ 

ในการทํางานกลุม สนุกสนานกับการทาํกจิกรรมเสริมบทเรียนในหองเรียน 

  ระยะที ่3 นักเรียนมีปฏิสัมพนัธในการถามตอบมากข้ึน มีมารยาทในการฟง มีสมาธิใน 

การฟงคําตอบของเพื่อนมากข้ึน  มีความกระตือรือรนทีจ่ะปฏิบัติกิจกรรม  ใหความรวมมือในการทํา 

งานกลุม   มีการวางแผนการทํางาน   และแบงหนาที่รับผิดชอบกันอยางชัดเจน  ทกุกลุมนําอุปกรณ

มาพรอม มีการฝกซอมอยางจริงจัง และตองการใหครูชวยแกไข กอนเขารวมฝกปฏิบติัจริงนอก

หองเรียน  

  ระยะที ่4 นักเรียนกระตือรือรนในการตอบคําถาม และซักถามส่ิงที่ไมเขาใจ มีพฤติกรรม

ต้ังใจฟง  ใหความรวมมือในการทาํงานรวมกับผูอ่ืนเปนอยางดี  สมาชิกในกลุมใหความชวยเหลือกนั

และใหกําลังใจกัน มีการวางแผนการทาํงานตามความสามารถของสมาชิกในกลุม การทาํงานประณีต

มากข้ึน ทํางานไดเสร็จตามเวลาที่กําหนด นักเรียนช่ืนชอบการรองเพลง และทําทาทางประกอบเพลง

นิทานมาก  สามารถเลาเร่ืองเรียงตามลําดับเหตุการณ  มีการฝกซอมกอนนําเสนอ มีความมั่นใจใน

การแสดงออก 

  ระยะที ่5 นักเรียนทกุคนมีความกระตือรือรนในการตอบคําถาม มีสมาธิในการฟงมาก

ข้ึน นกัเรียนต้ังใจทาํกิจกรรม ใหความชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทาํงาน 

พยายามนาํเสนอผลงานที่แตกตางจากกลุมอ่ืน บรรยากาศในหองเรียนสนกุสนาน มีชีวิตชีวา นักเรียน

มีความมั่นใจในการแสดงออก  สามารถเลียนแบบออกเสียง และแสดงอารมณไดดี 

 3. พฤติกรรมดานการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช 

  ระยะที ่1 นักเรียนใหความรวมมืออยูในระดับปานกลาง เมื่อครูกําหนดใบงานใหปฏิบัติ 

เชน  การบันทกึสาระสําคัญการรับชมรายการภาษาอังกฤษทางสถานวีิทย ุโทรทัศน  และการรับชม 
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นิทานภาษาอังกฤษ   การฟงเพลงภาษาอังกฤษ  นักเรียนกลุมเรียนออนไมคอยสนใจ ไมสงงานตาม 

กําหนด และเขารวมฝกปฏิบัติจริงนอกหองเรียนนอย 

  ระยะที ่2 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรมเสริม   มกีารคนควางานที่

ครูมอบหมาย ซักถามเมื่อมีขอสงสัย นักเรียนกลุมที่เรียนออนมีการสงงานมากข้ึน และเขารวมฝก

ปฏิบัติจริงนอกหองเรียนเพิม่มากข้ึน 

  ระยะที ่3 นักเรียนเขารวมกจิกรรมเสริมนอกหองเรียนดวยความสนุกสนาน นักเรียนสวน

ใหญใหความรวมมือ  มีการสงงานตามเวลาที่กาํหนด  มีการจดบันทกึขอมูลเพิ่มเติมเชน  คําศัพท

สําคัญ สรุปขอคิดและคติสอนใจจากนทิาน ประโยชนจากการเรียนภาษาอังกฤษ 

  ระยะที ่4 นักเรียนเขารวมกจิกรรมเสริม  นอกหองเรียนดวยความสนกุสนาน  นักเรียน

มักมาใหกาํลังใจตัวแทนเพื่อน ๆ ที่รวมกิจกรรมสอนนอง และอยากมีสวนรวมในกจิกรรม มีอาสา 

สมัครหนาใหมเขามาชวยงานครูมากข้ึน นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือ มีการสงงานตามเวลาที่

กําหนด และเตือนใหครูเก็บงานที่ส่ังไว นกัเรียนชอบรองเพลงทีม่ีจังหวะไมเร็วมากนัก มีดนตรี

ประกอบ พรอมกับมีการเคล่ือนไหวรางกาย 

  ระยะที ่5 นักเรียนสวนใหญสนุกสนานในเขารวมกิจกรรมที่หองสมุดกลางสวน   นักเรียน

และสงงานตามกําหนดเวลา มีการจดบันทกึ และรวบรวมขอมูลการคนควาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่

ครูส่ัง   เชน  มกีารรวบรวมสมุดคําศัพท ยมืหนงัสือจากหองสมุด หรือนําหนงัสือสวนตัวมาใชคนควา 

นักเรียนที่ไมชอบรองเพลงชอบการรองเพลงมากข้ึน 

 3. ผลการประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน  

  การประเมนิตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน มีลักษณะเปนแบบประเมิน

ชนิดมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ  โดยใหนกัเรียนประเมินตนเองดานการฟง เปนระยะ หลังจาก

เรียนจบทุกแผนการเรียนรูของนทิานแตละเร่ือง  รวม  5  ระยะ  ซึ่งแบงเปน 2 สวน  สวนแรกเปน

รายการตรวจสอบพฤติกรรม จํานวน 21 ขอ ในดานความเขาใจการฟง ดานความรวมมือในการเรียนรู  

และดานการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช สวนที ่2 ใหนกัเรียนแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม 

 สวนที่ 1 เมื่อการทดลองส้ินสุดลง ผูวิจยันาํคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามการประเมินตนเอง

ดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียน จํานวน 21 ขอ โดยใหนกัเรียนประเมินตนเองดานการฟง เปน

ระยะ   หลังจากเรียนจบทุกแผนการเรียนรูของนิทานแตละเร่ือง  รวม 5 ระยะ  โดยกาํหนดเกณฑเฉลี่ย   

และแปลความหมายเชนเดียวกับการสังเกตพฤติกรรม ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตาราง 6 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยแสดงผลการประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียนทกุรายการ 

 พฤติกรรม 5 ระยะ 

 
 การใชนิทานภาษาอังกฤษ 

พฤติกรรมดานการฟง ระยะที่1 ระยะที่2 ระยะที่3 ระยะที่4 ระยะที่5 

      

1. ดานความเขาใจ 2.64 3.10 3.56 3.92 4.11 

2. ดานความรวมมือในการเรียนรู 3.65 3.87 4.12 4.13 4.34 

3. ดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช 3.63 3.84 4.15 4.41 4.48 

คาเฉล่ีย 3.31 3.60 3.94 4.15 4.31 

ระดับความสามารถ ปานกลาง มาก มาก มาก มาก 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูล   พบวา   การประเมินตนเองดานการฟงของนักเรียนทกุรายการ

พฤติกรรม  พบวา  พฤติกรรมดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนพฒันาข้ึนทัง้ 3 ดาน คือ ดาน 

ความเขาใจ ดานความรวมมอืในการเรียนรู และดานการนําประโยชนจากการฟงไปใช คือ ในระยะ 

ที่ 1  มีคาเฉลีย่อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย คือ 3.31  ระยะที่ 2  ถงึในระยะที่ 5  มีคาเฉล่ีย 

อยูในระดับมาก   โดยมีคาเฉล่ียพัฒนาข้ึน  คือ 3.60, 3.94, 4.15  และ 4.34  ตามลําดับ และจาก 

การวิเคราะหพฤติกรรมการฟงแตละดาน พบวา พฤติกรรมดานการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช  

มีพัฒนาการสงูสุดโดยมีคาเฉล่ีย 4.48  รองลงมาคือ พฤติกรรมดานความรวมมือในการเรียนรู และ

พฤติกรรมดานความเขาใจ โดยมีคาเฉลี่ย 4.34 และ 4.11 ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 

ปานกลางถึงระดับมากมาก 

 ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขอมูลของพฤติกรรม แตละรายการของแตละดาน ไดผลปรากฏตาม

ตาราง 7,8 และ 9 ดังนี ้
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ตาราง 7 แสดงผลการประเมินตนเองพฤติกรรมการฟงดานความเขาใจของนักเรียน 5 ระยะ 
 

 

 การใชนิทานภาษาอังกฤษ 

พฤติกรรมดานการฟง ระยะที่1 ระยะที่2 ระยะที่3 ระยะที่4 ระยะที่5 

      

1. ดานความเขาใจ      

1.1 นักเรียนสามารถฟงประโยคสั้น ๆ ไดเขาใจ 2.42 2.94 3.44 4.06 4.33 

1.2 นักเรียนสามารถฟงขอความสั้น ๆ ได 

      เขาใจ 

 

2.19 

 

2.69 

 

3.39 

 

3.86 

 

4.06 

1.3 นักเรียนสามารถฟงการสนทนา ระหวาง 

       บุคคลไดเขาใจ 

 

2.11 

 

2.78 

 

3.47 

 

3.78 

 

4.06 

1.4 นักเรียนสามารถตอบคําถามจากส่ิงที ่

      ฟงได 

 

2.58 

 

3.08 

 

3.58 

 

3.81 

 

4.17 

1.5 นักเรียนเขาใจส่ิงที่ฟงแลวปฏิบัติตามได 2.89 3.22 3.75 4.00 4.19 

1.6 นักเรียนสามารถเลาเหตุการณตามลําดับ 

       เร่ืองที่ฟงได 

 

2.39 

 

3.17 

 

3.47 

 

4.06 

 

4.25 

1.7 นักเรียนใหความสนใจกับ หัวขอเร่ือง และ 

       ภาพประกอบเพื่อชวยในการทํา 

       ความเขาใจในการฟง 

 

 

3.00 

 

 

3.47 

 

 

3.75 

 

 

4.00 

 

 

4.17 

1.8 นักเรียนนําความรูเดิมมาชวยทํา 

      ความเขาใจเร่ืองที่ฟง 

 

3.14 

 

3.25 

 

3.69 

 

3.97 

 

4.00 

1.9 นักเรียนเขาใจเร่ืองที่ฟงมากข้ึนเมื่อไดยิน 

       เสียงประกอบ 

 

3.44 

 

3.72 

 

4.00 

 

4.28 

 

4.39 

1.10 นักเรียนฟงเจาของภาษาพูดไดเขาใจ 2.25 2.72 3.08 3.31 3.50 

คาเฉล่ีย 2.64 3.10 3.56 3.92 4.11 

ระดับความสามารถ ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก 

 

 จากตาราง 7 คะแนนจากการประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษ    โดยจําแนกเปน

พฤติกรรมดานความเขาใจ  พบวา   คาเฉล่ียพฤติกรรมในแตละรายการพัฒนาข้ึน  ในระยะที่ 1  และ

ระยะที ่2นกัเรียนประเมนิตนเองวามพีฤติกรรมดานความเขาใจอยูในระดับปานกลาง สวนระยะที ่3, 

4 และ 5 นักเรียนประเมนิตนเองวามพีฤติกรรมดานความเขาใจอยูในระดับมาก และจากการวิเคราะห

แตละรายการพฤติกรรม  พบวา  พฤติกรรมที่มพีัฒนาการสูงสุด  คือ พฤติกรรมที ่1.9  นักเรียนเขาใจ 

เร่ืองทีฟ่งมากข้ึน เมื่อไดยนิเสียงประกอบ  โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.39  สวนพฤติกรรมทีม่พีัฒนาการนอย

ที่สุด คือรายการพฤติกรรมที ่1.10 การฟงเจาของภาษาพูดไดเขาใจ โดยมีคาเฉลี่ยที ่3.50 
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ตาราง 8 แสดงผลการประเมินตนเองพฤติกรรมการฟง ดานความรวมมือในการเรียนรูของนักเรียน  

 5 ระยะ 

 
 การใชนิทานภาษาอังกฤษ 

พฤติกรรมดานการฟง ระยะที่1 ระยะที่2 ระยะที่3 ระยะที่4 ระยะที่5 

      

2. ดานความรวมมือในการเรียนรู      

2.1 นักเรียนตอบคําถามระหวางเรียน 3.53 3.75 3.94 4.19 4.25 

2.2 นักเรียนฟงอยางต้ังใจขณะปฏิบัติ       

      กิจกรรม 

 

3.58 

 

3.69 

 

4.00 

 

4.17 

 

4.25 

2.3 นักเรียน ไมรบกวนผูอื่นขณะฟง 3.72 3.83 4.11 3.36 4.36 

2.4 นักเรียนพรอมที่จะปฏิบัติตามคําส่ัง 

      ในขณะรวมกิจกรรม 

 

3.56 

 

3.81 

 

4.14 

 

4.31 

 

4.39 

2.5 นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

      ในหองเรียน 

 

3.81 

 

4.03 

 

4.33 

 

4.36 

 

4.39 

2.6 นักเรียนใหความรวมมือในการทํางาน 

      กับผูอื่นในขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 

3.72 

 

4.08 

 

4.22 

 

4.36 

 

4.42 

      

คาเฉล่ีย 3.65 3.87 4.12 4.13 4.34 

ระดับความสามารถ มาก มาก มาก มาก มาก 

 

 จากตาราง 8  คะแนนจากการประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษ   โดยจําแนกเปน

พฤติกรรมดานความรวมมอืในการเรียนรู พบวา คาเฉลีย่พฤติกรรมในแตละรายการพัฒนาข้ึนในระยะ

ที่ 1 ถึง ระยะที่ 5  นกัเรียนประเมินตนเองวามีพฤติกรรมดานความรวมมือในการเรียนรู   อยูในระดับ

มาก และจากการวิเคราะหแตละรายการพฤติกรรม พบวา พฤติกรรมทีม่ีพัฒนาการสงูสุด คือ รายการ

พฤติกรรมที ่2.6  นักเรียนใหความรวมมือในการทํางานรวมกบัผูอ่ืนในขณะปฏิบัติกิจกรรม  โดยมคีา 

เฉล่ียที ่ 4.42 สวนพฤติกรรมที่มพีัฒนาการนอยที่สุด คือ รายการพฤติกรรมที่ 2.3  นักเรียนไมรบกวน

ผูอ่ืนขณะฟง โดยมีคาเฉลี่ยที ่4.25 
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ตาราง 9 แสดงผลการประเมินตนเองพฤติกรรมการฟง ดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช 

 ของนักเรียน 5 ระยะ 

 
 การใชนิทานภาษาอังกฤษ 

พฤติกรรมดานการฟง ระยะที่1 ระยะที่2 ระยะที่3 ระยะที่4 ระยะที่5 

      

3. ดานการนําประโยชนจากการเรยีนรู 
   ไปใช 

     

3.1 นักเรียนสนใจฟง หรือรับชมรายการ 

      โทรทัศนที่เปนภาษาอังกฤษ 

 

3.17 

 

3.50 

 

3.83 

 

4.14 

 

4.22 

3.2 นักเรียนสนใจรองเพลง และฟงเพลง 

      ภาษาอังกฤษ 

 

3.19 

 

3.64 

 

3.97 

 

4.28 

 

4.36 

3.3 นักเรียนสนใจรับชม หรือฟงนิทาน 

      ภาษาอังกฤษ 

 

3.83 

 

3.94 

 

4.17 

 

4.36 

 

4.56 

3.4 นักเรียนเขารวมฝกปฏิบัติจริงนอก 

      หองเรียน 

 

3.83 

 

4.03 

 

4.36 

 

4.64 

 

4.64 

3.5 นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

 

4.11 

 

 

4.08 

 

 

4.42 

 

 

4.64 

 

 

4.64 

      จากการแสวงหาความรู และความบันเทิง 

      เพิ่มเติมนอกหองเรียน 

คาเฉล่ีย 3.63 3.84 4.15 4.41 4.48 

ระดับความสามารถ มาก มาก มาก มาก มาก 

 

 จากตาราง 9  คะแนนจากการประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษ โดยจําแนกเปน

พฤติกรรมดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช พบวา  คาเฉลีย่พฤติกรรมในแตละรายการ

พัฒนาข้ึน ในระยะที ่1 ถงึ ระยะที่ 5 นักเรียนประเมนิตนเองวามพีฤติกรรมดานการนําประโยชนจาก

การเรียนรูไปใช อยูในระดับมาก และจากการวิเคราะหแตละรายการพฤติกรรม พบวา พฤติกรรมทีม่ี

พัฒนาการสูงสุด  คือ  รายการพฤติกรรมที ่ 3.4  นักเรียนเขารวมฝกปฏิบัติจริงนอกหองเรียน  และ

รายการพฤติกรรมที่   3.5   นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการแสวงหาความรู   และ 

ความบันเทงิเพิ่มเติมนอกหองเรียน  โดยมีคาเฉลี่ยที ่4.64   สวนพฤติกรรมที่มพีัฒนาการนอยที่สุด  

คือ รายการพฤติกรรมที่ 3.1 นักเรียนสนใจฟง หรือรับชมรายการโทรทศันที่เปนการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉลี่ยที ่4.22 

 สวนที่ 2  เปนการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเพิ่มเติม  ซึง่ผูวิจยันําขอมูลมาสรุปเปน 4 

ดาน กลาวคือ การพัฒนาทกัษะดานความเขาใจการฟง ดานความรวมมือในการเรียนรู ดานการนํา 
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ประโยชนจากการเรียนรูไปใช และดานอ่ืน ๆ  แลวนําขอมูลดังกลาวมาหาคาเฉลี่ย ซึ่งผูวิจยัไดเรียง 

ลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอย ไวดังนี ้

 1. การพัฒนาทักษะดานการฟง  

  1.1 กิจกรรมชวยพฒันาทกัษะการฟง คิดเปนรอยละ 55.56 

  1.2 ทาํใหสนุกสนานท่ีไดฟงนิทาน และรองเพลง แสดงทาประกอบ คิดเปนรอยละ 

30.56 

  1.3 เสียงประกอบในนทิาน ทําใหรูสึกต่ืนเตน เราใจ คิดเปนรอยละ 27.76 

  1.4 ภาพประกอบชวยใหเขาใจนทิานขณะฟงไดดีข้ึน คิดเปนรอยละ 19.44 

  1.5 เรียนรูคําศัพทจากนิทาน และโครงสรางทางภาษา คิดเปนรอยละ 13.89 

  1.6 รูสึกตลกขบขันในการแสดงทาทางประกอบนทิาน คิดเปนรอยละ 11.11 

  1.7 ฟงเจาของภาษาพูดไดเขาใจมากข้ึน 11.11 

  1.8 ชื่นชอบบทเพลงในนทิาน 11.11 

  1.9 การแสดงสีหนา และทาทาง ขณะเลานิทาน ชวยใหเขาใจเร่ืองในนิทานเพิ่มมากข้ึน 

คิดเปนรอยละ 8.33 

  1.10 การทาํทาทางประกอบเพลงชวยใหเขาใจนทิาน 5.56 

  1.11 มีความมั่นใจในการตอบคําถามจากส่ิงที่ฟง 5.56 

  1.12 คุนเคยกบัเนื้อเร่ืองนิทานที่เคยเรียนรูมากอน คิดเปนรอยละ 5.56 

  1.13 สนุกสนานกับการทํากิจกรรมทีห่ลากหลายในหองเรียน 5.56 

 2. ดานความรวมมือในการเรียนรู 

  2.1 ไดฝกทํางานเปนทีม ทําใหเกิดความสามัคคี และเรียนรูนิสัยของเพื่อนรวมงาน คิด

เปนรอยละ 8.33 

  2.2 มีสมาธิในการฟงมากข้ึน รอยละ 5.56 

 3. ดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช 

  3.1 นักเรียนไดแสดงออก ไดฝกพูดภาษาอังกฤษ จากการแสดงละครในนทิาน การเลา

นิทานประกอบทาทาง และการรองเพลง คิดเปนรอยละ 72.22 

  3.2 ควรนาํนทิานที่นกัเรียนแตงข้ึนเองมาแสดง คิดเปนรอยละ 16.67 

  3.3 ภูมิใจ ที่ไดมีโอกาสสอนนองเลนเกม และรองเพลงทําทาประกอบ คิดเปนรอยละ 

13.89 

  3.4 ไดขอคิดคติสอนใจจากนทิานคิดเปนรอยละ 13.89 

  3.5 ไดฟงสาํเนียงเจาของภาษา ชวยใหฝกการออกเสียงทีถู่กตอง คิดเปนรอยละ 11.1 
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 4. ดานอ่ืน ๆ 

  4.1 ควรปรับปรุงเคร่ืองแตงกายของตัวละครใหมีสีสันสวยงาม คิดเปนรอยละ 41.67 

  4.2 ควรทาํอุปกรณประกอบฉากเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 16.67 

  4.3 ควรปรับปรุงเคร่ืองขยายเสียงที่ใชในการแสดง คิดเปนรอยละ 8.33 

  4.4 ควรแปลเปนไทย เพื่อใหผูชมไดเขาใจมากข้ึน คิดเปนรอยละ 22.22 

 4. ผลการเปรียบเทยีบการสงัเกตพฤติกรรมดานการฟงของนักเรียน และผลการประเมิน

ตนเองดานการฟงของนักเรียน 

  เมื่อนําผลการสังเกตพฤติกรรมดานการฟงของนักเรียนโดยครู และผลการประเมินตน 

เองดานการฟงของนกัเรียนมาเปรียบเทียบกัน พบวาไดผลสอดคลองกัน คือ ความสามารถในการฟง

ภาษาอังกฤษของนักเรียนมพีัฒนาการเพ่ิมข้ึนโดยลําดับ รายละเอียดปรากฏดัง ภาพประกอบ 1 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงการเปรียบเทยีบผลการสังเกตพฤติกรรมดานการฟงของนักเรียน และผล 

 การประเมนิตนเองดานการฟงของนักเรียน 

 

การเปรียบเทียบผลการสังเกตพฤติกรรม และ
การประเมินตนเองดานการฟง

2.54
2.86

3.35
3.77

4.13

3.31 3.6
3.94 4.15 4.31

0
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ระยะที่ 1
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ด
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ค
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ม
สา
ม
าร
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ผลการสังเกตพฤติกรรมดานการฟง ผลการประเมินตนเองดานการฟง

ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ระยะที่ 5

 
 

       จากภาพประกอบ 1  พบวา  คาเฉลีย่จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน   และคาเฉลี่ย 

การประเมนิตนเองของนักเรียนแตละระยะมีความสอดคลองกัน กลาวคือ มีคาสูงข้ึนตามลําดับ ซึง่

หมายความวา การใชนทิานเปนส่ือในการสอนฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 

สูงข้ึน แมวาในแตละระยะพบวาการประเมินตนเองของนกัเรียนสูงกวาการสังเกตพฤติกรรมโดยครู 

 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจยัในคร้ังนี ้  เปนการศึกษาผลของการใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรู  เพื่อพัฒนา

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนประถมนนทรี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. ศึกษาผลของการใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรูเพื่อพฒันาความสามารถดานการฟงภาษา 

อังกฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 
 2. เปรียบเทียบความสามารถการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียน โดยใชนิทานเปนส่ือในการ

เรียนรู กอนการทดลอง และหลังการทดลอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
 3. ศึกษาพัฒนาการดานความรวมมือในการเรียนรู และการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนประถมนนทรี สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 3 หองเรียน จาํนวน 108 คน 
  1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนประถมนนทรี สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 เลือกกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จาํนวน 36 คน  โดยการสุม 
อยางงาย (Simple Random Sampling) ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม โดยวิธีการจับฉลากจํานวน 

จากหองเรียนทั้งหมด 3 หองเรียน 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 

  2.1 แผนการจัดการเรียนรูทกัษะการฟง  โดยใชนิทานเปนส่ือ  โดยนกัเรียนจะไดฟง

นิทานประกอบภาพ นิทานประกอบทาทาง นทิานประกอบการรองเพลง และนทิานเพลงท้ังหมด 

จํานวน 5 เร่ือง 

  2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถดานการการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียน 

  2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟง 

  2.4 แบบประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษ 
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 3. วธิีดําเนินการทดลอง 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 โดยใชเวลาในการทดลอง  

10  สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ  คาบละ 60 นาที โดยดําเนินการทดลองดังนี้ โดยแบงออกเปน 2 ระยะ   

ระยะแรกเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพือ่พัฒนาทกัษะการฟงโดยใชนิทานเปนส่ือ โดยจัดการเรียน

การสอนในคาบเรียนปกติ เปนเวลา 5 สัปดาห จาํนวน 15 คาบ ระยะที่สอง คือ การฝกปฏิบัติจริงนอก

หองเรียน  โดยจัดแสดงละคร  และการเลานทิาน  ในชั่วโมงพัฒนาศักยภาพ สัปดาหละ 2 ชั่วโมง เปน

เวลา 5 สัปดาห จาํนวน 10 คาบ  

  3.1 จัดปฐมนเิทศผูเรียนเพื่อทําความเขาใจ วิธกีารทดลอง จุดประสงคของการทดลอง

และวิธีการประเมินผลการเรียน 

  3.2 ทาํการทดสอบกอนการเรียน (Pretest) เพื่อวัดความสามารถดานการฟงภาษา 

อังกฤษกอนการทดลองกบักลุมตัวอยาง 

  3.3 ดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่จดัทําข้ึนตามระยะเวลาที่กาํหนดไว และระหวาง

การทดลองในแตละแผนการสอน   ผูวิจยัสังเกตพฤติกรรมดานการฟงของนักเรียน โดยใชแบบบันทกึ

การสังเกตพฤติกรรมดานการฟงของนักเรียน 

  3.4 ใหผูเรียนทําแบบประเมนิตนเองดานการฟงหลังจากเรียนจบทุกทุกแผนการเรียนรู

ของนิทานแตละเร่ือง รวม 5 ระยะ 

  3.5 ทาํการทดสอบหลังการเรียน  (Posttest)   เพื่อวัดความสามารถดานการฟงโดยใช

แบบทดสอบชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนการทดลอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. คํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความมนียัสําคัญทางสถิติ   

เพื่อเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนความสามารถดานทักษะการฟงภาษาอังกฤษกอน    และ

หลังการทดลอง โดยใชสูตร t-test 

 2. นาํผลการประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟง นํามาหาคาเฉลี่ยในแตละระยะ 

หลังจากจบทกุแผนการเรียนรูของนทิานแตละเร่ือง รวม 5 ระยะ แบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงนี้

เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑการแปลคาความหมายของ

คาเฉลี่ย ดังนี ้

  4.51-5.00 หมายถึง มพีฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมมากท่ีสุด 

  3.51-4.50 หมายถึง มพีฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมมาก 

  2.51-3.50 หมายถึง มพีฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมปานกลาง 
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  1.51-2.50 หมายถึง มพีฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมนอย 

  1.00-1.50 หมายถึง มพีฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมนอยที่สุด 

 3. นําผลจากการประเมินตนเองดานการฟงของนักเรียน มาหาคาเฉล่ีย โดยแบบประเมิน

ตนเองดานการฟงของนักเรียนฉบับนี้เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมี

เกณฑการแปลคาความหมายของคาเฉล่ีย ดังนี ้

  4.51-5.00 หมายถึง ระดับความสามารถมากที่สุด 

  3.51-4.50 หมายถึง ระดับความสามารถมาก 

  2.51-3.50 หมายถึง ระดับความสามารถปานกลาง 

  1.51-2.50 หมายถึง ระดับความสามารถนอย 

  1.00-1.50 หมายถึง ระดับความสามารถนอยที่สุด        

  

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาการใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนประถมนนทรี สรุปผลไดดังนี ้

 1. นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่   5   ที่ไดรับการสอนโดยใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรู  มี

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวา กอนการทดลอง อยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  

 2. จากผลการสังเกตพฤติกรรม และการประเมินตนเองของนักเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับ 

การสอนโดยใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรูมีพัฒนาการดานการฟงภาษาอังกฤษเพิม่ข้ึนทกุระยะตลอด

การทดลอง จากระดับปานกลางจนถึงมาก 

 3. จากผลการสังเกตพฤติกรรม และการประเมินตนเองของนักเรียน พบวา นักเรียนที่ไดรับ 

การสอนโดยใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรูมีพัฒนาการดานความรวมมอืในการเรียนรู และดานการนํา

ประโยชนจากการเรียนรูไปใชเพิ่มข้ึนทุกระยะตลอดการทดลอง จากระดับปานกลางจนถึงมาก 

 

การอภิปรายผล 
 การวิจยัในคร้ังนี้มจีุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5   โรงเรียนประถมนนทรี   โดยใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรู  ปรากฏผล

การทดลองเปนไปตามสมมติุฐานที่ต้ังไว คือ การใชนทิานเปนส่ือในการเรียนรูสามารถพัฒนา

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนกัเรียนใหสูงข้ึน อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

ทั้งนี้ผลที่ไดจากงานวิจัยคร้ังนี้สามารถอภิปรายได  2 ประเด็น ดังนี ้
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 1. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษจากการเรียนโดยใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรู 

 2. คุณลักษณะอันพงึประสงคที่เกิดข้ึนกบันักเรียนการเรียนโดยใชนทิานเปนส่ือในการเรียนรู

ดานความรวมมือในการเรียนรู และการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช 

 ดังจะนาํมาอภิปรายดังตอไปนี ้

 1. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษจากการเรียนโดยใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรู 

  จากผลการวิจยั    การใชนทิานเปนส่ือในการเรียนรูเพื่อพฒันาความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษของนักเรียน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

โดยคะแนนเฉล่ีย   จากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษกอนการทดลอง   ของ

นักเรียนเทากบั  7.67  และคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองเทากับ 18.89 สูงข้ึน 11.22 สอดคลองกับผล

จากการวิเคราะห     ขอมูลการสังเกตพฤติกรรมการฟงภาษาอังกฤษ      และการประเมินตนเองของ

นักเรียน ซึ่งพบวา นักเรียนมีการพฒันาดานการฟงภาษาอังกฤษเพิม่ข้ึนทกุระยะ จากระดับปานกลาง

จนถงึมาก ทั้งนี้ผลที่ไดดังกลาวอาจมาจากประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

  1.1 นทิานทีน่าํมาใชในการทดลองมีรูปแบบการนาํเสนอที่หลากหลาย   
   ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัไดคัดเลือกนิทานภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ คือ นทิาน

ภาพทีม่ีเสียงประกอบ    นทิานประกอบทาทาง    นทิานเพลง    และนิทานประกอบเพลง    มาใชใน

การทดลอง ซึง่มีความเหมาะสมกับวยัของนกัเรียนระดับประถมศึกษา   สามารถดึงดูดความสนใจใน

การเรียนรูของนักเรียน     นทิานแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกนั     และสามารถเอื้อตอ 
การพัฒนาการฟงของนักเรียน ผลจากการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัย พบวา นทิานที่ใชเทคนคิหลากหลายทั้ง

ภาพ เสียงประกอบ  การใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงทาทาง   รวมทั้งมีบทเพลงประกอบ  ชวยให

นักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีทีสุ่ด โดยภาพประกอบในนทิานเปนบริบททีสํ่าคัญ สามารถส่ือความหมาย

ไดเปนอยางดี ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อเร่ือง ดังเหน็จากผลการวิเคราะหจากการสังเกตพฤติกรรมดาน

การฟงของนักเรียน    ซึ่งสอดคลองกับการประเมินตนเองของนักเรียนดานความเขาใจการฟง   พบวา 

นักเรียนใหความสนใจกับหวัขอเร่ือง และภาพประกอบ เพื่อชวยในการทําความเขาใจในการฟง และ

จากการแสดงขอคิดเห็นเพิม่เติมของนักเรียนจากแบบประเมินตนเอง ยังพบวา นักเรียนรอยละ 19.44  

ระบุวาภาพประกอบชวยใหเขาใจนิทานขณะฟงไดดีข้ึน  สอดคลองกับผลการศึกษาของ  วูลฟ (ศรีเงิน 

แพสุพัฒน.  2541 : 16 อางจาก Wolf.  1987 : 316)   ซึ่งไดทําการศึกษานักเรียนชาวเยอรมันที่เรียน

ภาษาอังกฤษ  อาย ุ 12-18  ป พบวา ในการฟงเร่ืองทีม่ีเนื้อหายาก นักเรียนมีความจาํเปนตองอาศัย

ภาพชวยใหเกดิความเขาใจ 
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สวนการใชเสียงประกอบในนิทาน ซึ่งมีเสียงเพลง เสียงดนตรีและเสียงประกอบ (effect)    

ทําใหบทเรียนมีความสมจริงตามบริบทของเนื้อเร่ืองในนทิาน สงผลใหนักเรียนมีอารมณคลอยตาม

เหตุการณของเร่ือง รูสึกต่ืนเตนเราใจ  และเขาใจเนื้อเร่ืองมากข้ึน ดังผลจากการประเมินตนเองของ

นักเรียน  ซึ่งพบวา นักเรียนเขาใจเร่ืองทีฟ่งมากข้ึนเมื่อไดยินเสียงประกอบ โดยและรอยละ 27.76  

ระบุวา เสียงประกอบในนทิาน  ทาํใหรูสึกต่ืนเตน เราใจ สอดคลองกับ แมน (เฉลิมชัย สีตะระโส.  

2539: 2; อางจาก Mann.  1979)  ซึง่กลาวไววา ประสิทธิภาพของดนตรี   และเสียงประกอบคํา

บรรยายในนิทาน   ชวยเพิ่มความเขาใจในการฟง   และความคงทนในการจาํ 
 นอกจากนีก้ารใชนิทานที่เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงออกโดยใชทาทางประกอบการเลา

นิทาน   มีความเหมาะสมกบัธรรมชาติของเด็กวยัประถมศึกษา   ที่ชอบกิจกรรมที่มกีารเคลื่อนไหว

นักเรียนจะไมรูสึกเบ่ือหนาย อีกทัง้การเคล่ือนไหวรางกายโดยการแสดงทาทางตาง ๆ ประกอบนทิาน

ชวยใหนักเรียนสามารถติดตามเร่ืองที่เลาไดอยางตอเนือ่ง และรูสึกเหมือนอยูในเหตุการณ   รวมทัง้

ชวยใหนักเรียนมีจนิตนาการที่เปนรูปธรรมไดมากข้ึน ดังที ่อัชเชอร (Asher.  1982: 17-19)  กลาววา  

การทีน่ักเรียนเรียนรูโดยใชประสาทสัมผัส    และกลามเนื้อโดยการเคล่ือนไหวรางกาย    จะชวยให

นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูทีถ่าวร     ดังปรากฏจากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกต
พฤติกรรมการฟงของนักเรียน สอดคลองกับผลจากการประเมินตนเอง ซึง่พบวา นกัเรียนสามารถ

เขาใจสิ่งที่ฟงแลวปฏิบัติตามได จากระดับปานกลาง พฒันาข้ึนอยูในระดับมาก และจากการแสดง

ขอคิดเห็นเพิม่เติมของนักเรียนจากแบบประเมินตนเองดานการฟง ซึง่นกัเรียนรอยละ 11.11 ระบุ 
วา การเคลื่อนไหวรางกายตามบทบาทของตัวละครในนทิานทาํใหนักเรียนสนกุสนาน และรอยละ 

8.33  ระบุวา   การแสดงสีหนาและทาทางขณะเลานทิาน   ชวยทําใหเขาใจเร่ืองในนทิานเพิม่ข้ึน 

สอดคลองกับการศึกษาของ  พงษจนัทร  อยูเปนสุข  (จติราภรณ เตมียกุล.  2531: 16; อางอิงจาก 

พงษจันทร อยูเปนสุข.  2525: 321)  ซึ่งไดศึกษารูปแบบการเลานทิานท่ีสงผลตอความสามารถใน 

การฟง และความคงทนในการจําของนักเรียน โดยแบงนกัเรียนเปน 4 กลุม  กลุมละ 20 คน ในแต 

ละกลุมกาํหนดใหนักเรียนฟงนทิานทีม่ีการเลาแตกตางกัน  ดังนี้  การเลานทิานปากเปลา การเลา

นิทานประกอบภาพ   การเลานทิานประกอบการแสดงหุนมือ  และการเลานทิานประกอบทาทาง   

ผลการทดลอง  พบวา  นักเรียนที่ฟงครูเลานิทานประกอบทาทาง  มีความสามารถในการฟง และ 
ความคงทนในการจาํสูงข้ึนมากกวาการเลานทิานปากเปลา อยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .05 

 นอกจากนีก้ารนําบทเพลงเปนส่ือในการเลานทิาน เชน การเลานทิานโดยการรองเพลง หรือ 

การเลานิทานสลับกับการใชเพลงประกอบ ชวยใหการฟงนทิานไดอรรถรสมากยิ่งข้ึน  การเรียบเรียง

เนื้อรองที่มีการใชคําคลองจอง  และคําพองเสียง ประกอบกับเสียงดนตรี ทําใหเกิดความไพเราะ ชวย

ทําใหนกัเรียน มีความสุข และรูสึกผอนคลาย ซึง่เพลงประกอบนทิานทีน่ํามาใชในการทดลองคร้ังนีม้ี 
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ทาทางประกอบการรองเพลง จงึชวยใหนกัเรียนสามารถจดจําเนื้อเร่ืองในนิทานไดอยางรวดเร็ว  และ

เขาใจนทิานมากย่ิงข้ึน ดังเหน็ไดจากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงของ

นักเรียน ซึง่สอดคลองกับ ผลการวิเคราะหจากแบบประเมินตนเองของนกัเรียนดานการฟง  ซึ่งพบวา  

พฤติกรรมดานการรองเพลง  และฟงเพลงภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาข้ึนจากระดับปานกลางถึง

ระดับมาก นอกจากน้ีจากการแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมของนกัเรียนจากแบบประเมินตนเองดานการฟง  

พบวา   นักเรียนรอยละ  11.11  ระบุวา  ชืน่ชอบบทเพลงในนิทาน  สอดคลองกับ  คาลิโวดา  (ศรีเงิน  

แพสุพัฒน.  2541 : 18; อางอิงจาก Kalivoda.1989 : 2953-A) ซึ่งไดทาํการวิจัยเปรียบเทยีบการสอน

ความเขาใจในการฟงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ชาวสเปน  โดยแบงการทดลองเปน  2  กลุม 

กลุมทดลองใหนกัเรียนฟงเนื้อหาบทเรียนที่ประพนัธเปนบทเพลง      กลุมควบคุมใหนกัเรียนฟงจาก 

การเลาเร่ืองและบทสนทนา ผลการทดลองพบวากลุมทดลองที่ไดรับการฟงเนื้อหาบทเรียนที่ประพนัธ

เปนบทเพลงมคีะแนนความสามารถในการฟงสูงกวา    นักเรียนที่ไดรับการฟงจากเรื่องเลา   และบท

สนทนาเพียงอยางเดียว 

  1.2 การจัดกิจกรรมที่มีข้ันตอนการฝกอยางเปนระบบ 

   ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัไดจัดกิจกรรมโดยใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรู เพื่อพัฒนา

ทักษะการฟงภาษาอังกฤษอยางมีข้ันตอน โดยในแตละข้ันตอนมีความสัมพันธกัน กลาวคือ  กิจกรรม

กอนการฟง  เปนการเตรียมนักเรียนใหพรอมดานภาษา  และเนื้อหา เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจสิง่ที่ฟง

ไดงายข้ึน  กจิกรรมระหวางการฟง   มุงเนนใหนักเรียนดึงขอมูลจากส่ิงที่ฟงไดเขาใจ สวนกจิกรรมหลัง

การฟงเปดโอกาสใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย ซึง่สามารถกระตุนใหนกัเรียนไดใชภาษาให

สัมพันธกับกิจกรรมที่ทาํมาอยางตอเนื่อง    รวมทั้งมกีารจัดกิจกรรมทัง้ในหองเรียน และกิจกรรมเสริม

ใหนักเรียนไดฝกปฏิบัตินอกหองเรียน หลังการทดลองพบวา นักเรียนมีความสามารถในการฟงเพิม่ข้ึน

หลังการทดลอง      ดังเหน็ไดจาก ผลการวิเคราะหแบบสังเกตพฤติกรรมการฟงดานความเขาใจของ

นักเรียน   ซึง่สอดคลองกับการประเมินตนเองพฤติกรรมการฟงดานความเขาใจ วา พฤติกรรมการฟง 
ภาษาอังกฤษดานความเขาใจของนักเรียน ในแตละรายการพัฒนาข้ึนจากระดับปานกลางจนถึงระดับ 

มาก และจากการแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนจากแบบประเมนิตนเอง  พบวานักเรียนรอยละ 

55.56   ระบุวา  กิจกรรมชวยพัฒนาทักษะการฟง  และรอยละ 13.89 ระบุวา  ไดเรียนรูคําศัพท  และ

โครงสรางทางภาษา ดังนัน้จงึกลาวไดวาผลจากการจัดการเรียนรูทีเ่ปนข้ันตอน มีการวางแผนทาํงาน

อยางเปนระบบ    ทาํใหนักเรียนมีความสามารถดานการฟงเพิ่มข้ึน     สอดคลองกับ    อันเดอรวูด

(Underwood.  1993: 25-28) และสุไร พงษทองเจริญ (2535: 117-121) ซึ่งกลาววา การจัดกิจกรรม

อยางเหมาะสมในแตละข้ันตอน   ไดแก  ข้ันกอนการฟง   (Pre-listening)   ข้ันระหวางฟง  (While-

listening) และข้ันหลังการฟง (Post-listening) จะชวยใหนกัเรียนบรรลุจุดมุงหมายในการฟง 
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  1.3 การจัดกิจกรรมที่เนนการฝกทักษะการฟงจากงายไปหายาก และการเปดโอกาสให

นักเรียนนาํความรูและประสบการณที่มีอยูมาประยกุต 

         ในการจัดกิจกรรมที่ใชในการฝกทักษะการฟงในการวิจัยคร้ังนี้ มกีารจดัลําดับจาก

งายไปหายาก กลาวคือ การฝกฟงเสียงประกอบ  การฝกฟงเพื่อจับคํา และประโยค   การฝกฟงเพือ่ 
จับใจความสําคัญ การฟงเพือ่การเดาความหมายจากบริบท การฝกฟงเพื่อระบุลําดับเหตุการณของ

ส่ิงทีฟ่ง   และการฝกฟงเพื่อทํานายเหตุการณลวงหนา   ตามลําดับ จากผลการวเิคราะหขอมูลจาก 
แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงภาษาอังกฤษ สอดคลองกบัผลจากการประเมินตนเองของนักเรียนดาน 
ความเขาใจ พบวา นักเรียนสามารถตอบคําถามจากสิ่งทีฟ่งไดมากข้ึน สามารถฟงเจาของภาษาพูด
ประโยค ขอความ หรือบทสนทนาไดเขาใจมากข้ึนจากระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยมพีัฒนาการ

เพิ่มข้ึนทุกระยะตลอดการทดลอง และจากการแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนจากแบบประเมิน
ตนเอง  พบวา  นกัเรียนรอยละ 11.11 ระบุวา  สามารถฟงเจาของภาษาพูดไดเขาใจมากข้ึน  รอยละ 

5.56  ระบุวา นักเรียนมีความมั่นใจในการตอบคําถามจากสิ่งทีฟ่งไดมากข้ึน สอดคลองกับ แทนเนอร 

และ  กรีน (Tanner and Green.  1998)   และกรมวิชาการ (2544: 138)  ซึ่งกลาววา  การฝกทกัษะ 

การฟงเพื่อความเขาใจนั้นควรฝกฟงเปนลําดับข้ันไปจากงายไปหายาก        จะชวยทําใหนกัเรียนมี 

ความมัน่ใจในการฟง  และไมคิดวาการฟงเปนส่ิงที่ยากเกินความสามารถของตนเอง ในทาํนองเดียว 

กัน  เทเลอร  (Taylor.  1993: บทนาํ)  กลาววา   การฝกฟงในข้ันแรกควรฝกใหนักเรียนมีความไวตอ 

การฟงเสียงส่ิงตาง ๆ รอบตัว (sensitive to sound)   ตอจากนั้นจงึฝกใหนกัเรียนไดฟงเสียงเจาของ

ภาษาที่ถูกตองเหมาะสม เชน การฟงคํา วลี เนื้อเร่ือง  บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ  และขอมูล

ขาวสารอ่ืน ๆ   โดยผานทางรายการโทรทศัน  หรือการชมภาพยนตร 
  1.4 การใชส่ือการสอนที่หลากหลายและนาสนใจ    

   การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยใชส่ือชวยในการพัฒนาทักษะการฟง ประกอบดวยซีดีนิทาน

ประกอบเสียงโดยใหอาจารยเจาของภาษาพูดบันทกึเสียง และแบบฝกทักษะการฟงที่จัดทําข้ึน พบวา 

สามารถดึงดูดความสนใจของนกัเรียน   และชวยใหนกัเรียนเขาใจบทเรียนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งผูวิจัยได

จัดเตรียม รูปภาพ บัตรคํา ใบงาน บทนทิานท่ีมีรูปภาพประกอบ และใชเทคนิคการอธิบายดวยทาทาง  

ส่ือการสอนทีห่ลากหลายเหลานี้ชวยเพิ่มความสนใจ และชวยใหนกัเรียนเขาใจสิง่ทีฟ่งมากข้ึน สงผล

ทําใหนกัเรียนมีความสามารถดานการฟงเพิ่มมากข้ึน   ดังปรากฏจากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบ

สังเกตพฤติกรรมการฟงดานความเขาใจ พบวา พฤติกรรมดานความเขาใจของนกัเรียนพัฒนาข้ึนทกุ

ระยะจากระดับปานกลาง ถงึระดับมาก โดยนักเรียนใหความสนใจในหัวขอเร่ือง และภาพประกอบ  

เพื่อชวยในการทําความเขาใจในการฟง   ซึ่งสอดคลองกับผลการวเิคราะหจากแบบประเมินตนเอง

พฤติกรรมการฟงดานความเขาใจ นกัเรียนดานการฟง พบวา นักเรียนเขาใจเร่ืองทีฟ่งมากข้ึน  เมื่อ 
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ไดยินเสียงประกอบ  นอกจากนี้ผลการวิเคราะหการแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติม  พบวา  นักเรียนรอยละ 

11.11 ระบุวา  ไดฟงสาํเนยีงเจาของภาษาจากซีดีบนัทกึเสียง  ชวยใหฟงเจาของภาษาไดเขาใจมาก

ข้ึน และใชเปนแบบอยางในการฝกการออกเสียงที่ถกูตอง สอดคลองกับ ว ู(Wu.  2008: 1)  ซึ่งกลาว

วา  การสอนทกัษะการฟง  และการพูดภาษาอังกฤษใหเกิดประสิทธภิาพมากที่สุด     ตองอาศัยส่ือ 

การสอนและวธิีการที่หลากหลาย เชน การใชหนังสือภาพ ใชบัตรภาพ บัตรคํา แถบประโยค การเลา

นิทานประกอบการแสดงหุน   การใชแถบบันทกึเสียง การอานออกเสียง   การแสดงบทบาทสมมติ  

การพูดคํากลอน การรองเพลง การทาํทาทาง 

 2. คุณลักษณะอันพงึประสงคที่เกิดข้ึนกบันักเรียนการเรียนโดยใชนทิานเปนส่ือในการเรียนรู

ดานความรวมมือในการเรียนรู และการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช 

  ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบการสังเกตพฤติกรรมการฟงภาษาอังกฤษ และแบบ

ประเมินตนเองพฤติกรรมดานการฟง หลังจากเรียนจบทกุแผนการเรียนรูนทิานแตละเร่ืองรวม 5 ระยะ 

พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมดานความรวมมือในการเรียนรู และดานการนําประโยชนจากการเรียนรูไป

ใช เพิ่มข้ึนทกุระยะจากระดับปานกลางถึงมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี ้

  2.1 การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพนัธรวมกนั 

   ในการศึกษาคร้ังนี้    ผูวิจยัไดจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนกัเรียนไดใชภาษาเปน

กิจกรรมคู  เปนกลุม  และรวมกันทั้งชั้น   ซึง่เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทกัษะการใชภาษา   

รวมกันแสดงความคิดเหน็    นกัเรียนใหความชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั     ทาํใหเกิดปฏิสัมพันธอันดี   

ระหวางนักเรียนกับนักเรียน   เกิดการยอมรับความคิดเหน็ของผูอ่ืน   ทาํใหบรรยากาศในการเรียน 

ผอนคลาย  สนุกสนานและเปนกนัเอง  ดังปรากฏผลจากการวเิคราะหการสงัเกตพฤติกรรมการฟง

ภาษาอังกฤษดานความรวมมือในการเรียนรู    พบวา    พฤติกรรมในการตอบคําถามของนักเรียน  

ความรวมมือในการทํากิจกรรมระหวางเรียน    และทาํงานรวมกบัผูอ่ืนของนักเรียนพฒันาข้ึนจาก

ระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งสอดคลองกับผลจากการประเมินตนเองของนกัเรียนดานความรวมมือใน

การเรียนรู พบวา พฤติกรรมการฟงภาษาอังกฤษดานความรวมมือในการเรียนรูของนกัเรียนพัฒนา 

ข้ึนอยูในระดับมากทุกระยะ โดยมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนทกุระยะตลอดการทดลอง และจากการแสดง

ขอคิดเห็นเพิม่เติมของนักเรียนจากแบบประเมินตนเอง พบวา นักเรียนรอยละ  8.33  ระบุวา ไดฝก

ทํางานเปนทีม ทาํใหเกิดความสามัคคี  สอดคลองกับผลการวิจยัของ  กมลวรรณ โดมสีฟา (2551 : 

52)  และวิรงรอง เทพสุริยวงศ ซึ่งพบวา ปฏิสัมพันธของนักเรียนภายในหองเปนไปดวยดี นักเรียนมี

โอกาสไดทาํกจิกรรมรวมกนั  ไดชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ทาํใหเกิดความสามัคคีภายในกลุม  และ 

ชวยใหนักเรียนมีความมัน่ใจในการใชภาษาเพิ่มมากข้ึน 
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  2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาทกัษะการฟงทีม่ีการบูรณาการทักษะทางภาษา ดานการพูด  

การอาน การเขียน และการฝกการออกเสียง   
   ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจยัไดจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหมกีารบูรณาการทักษะภาษา

ทั้ง 4 คือ  จัดกิจกรรมสงเสริมการพูด เชน  การเลนปริศนาคําทาย การพูดบรรยายภาพ  การเลาเร่ืองที่

อิงจากบทเพลงนทิาน   การเลาเร่ืองตามลําดับเหตุการณ   การเลาเร่ืองที่แตงข้ึนเองตามแนวคิด  หรือ

จินตนาการของตนเอง  การพูดเลาเร่ืองประกอบทาทาง  รวมทัง้การแสดงหุนมือ  และการแสดงละคร 

สวนทักษะการอาน   ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมโดยใหนกัเรียนฝกอานแบบกวาดสายตา  การอานออกเสียง

เพื่อเลียนแบบการออกเสียงที่ถูกตองของเจาของภาษา   การอานขอความแลววาดภาพประกอบ เปน

ตน ในสวนของทกัษะการเขียน    ผูวิจยัจดักิจกรรมใหนกัเรียนไดฝกการเขียนบรรยายภาพ  การเขียน

นิทานเลียนแบบเร่ืองที่กาํหนด การเขียนตอนจบของเร่ือง การทาํสมดุภาพนทิาน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่

กลาวมาขางตน สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และสามารถนาํภาษาไปใชไดตาม

สถานการณจริง   มีความมัน่ใจในการแสดงออก  สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกต

พฤติกรรมการฟงดานการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช ซึ่งพบวา พฤติกรรมในแตละรายการในแต

ละชวงระยะของการทดลองมีการพฒันาเพิ่มข้ึนจากระดับปานกลาง  ถึงระดับมาก สอดคลองกับ ผล

การประเมนิตนเองพฤติกรรมการฟงดานการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช พบวา พฤติกรรมในแต

ละรายการมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนอยูในระดับมาก   ทุกระยะตลอดการทดลอง   นอกจากนีจ้ากการแสดง

ขอคิดเห็นเพิม่เติมของนักเรียนจากแบบประเมินตนเอง พบวา นักเรียนรอยละ 72.22 ระบุวา  นักเรียน

ไดแสดงออก ไดฝกพูดภาษาอังกฤษจากการแสดงละคร  การเลานทิานประกอบทาทาง  และการรอง

เพลง  และรอยละ 13.89 ระบุวา  มีโอกาสสอนนองเลนเกม  รองเพลง   การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ทั้ง 4  แบบบูรณาการในงานวิจัยคร้ังนี ้ สอดคลองกับ ไรท (Wright.  2000 : 4 )  ซึ่งกลาววา  การนํา

นิทานมาจัดกจิกรรมการเรียนการสอน นั้นควรนํามาสอนใหครอบคลุมทักษะทัง้ส่ี โดยเนนความคลอง

มากกวาความถูกตอง นอกจากนี ้พิตรวัลย  โกวทิวที (2537 : 25-26)  กลาววา  ควรใชกระบวนการ

เรียนรูแบบบูรณาการ (Learning  Integration) ในการจดัประสบการณการเรียนรูใหแกนกัเรียน เพื่อ 

ใหนักเรียนเกดิการเรียนรูทีม่ีความหมาย  และตระหนักถึงความเปนไปไดในการนาํภาษาไปใช 

 จากการอภิปรายทีก่ลาวมา   จะเห็นไดวาการใชนิทานเปนส่ือในการเรียนรูสามารถพฒันา

ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียน     และคุณลักษณะอันพงึประสงคที่เกิดข้ึนกบั

นักเรียนดานความรวมมือในการเรียนรู และการนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช  ทัง้นี้เนื่องมาจาก

การใชนทิานภาษาอังกฤษทีม่ีรูปแบบหลากหลาย มีการกําหนดจุดมุงหมายของการฟงอยางชัดเจน      

นักเรียนไดทํากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาทีห่ลากหลาย ในรูปแบบการบูรณาการรวมกับทักษะดาน

การพูด การอาน  การเขียน รวมทัง้ฝกฟงเสียงและการออกเสียงเจาของภาษา นอกจากนี ้การใชส่ือ 
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การสอนที่หลากหลายในบทเรียน เปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ และทาทายในการทาํ

กิจกรรม ชวยใหเขาใจเนื้อหาในบทเรียน และเหน็ประโยชนของการนาํภาษาไปใช  สอดคลองกับผล 
การวิจยัของ  วยุพา ทศศะ  (2541: 1-6)   ซึ่งไดทําการศึกษาความพึงพอใจของครู  ในการใชนิทาน

ประกอบการสอน  โดยนาํเสนอการเลานทิานแบบตาง ๆ  ผลการศึกษา  พบวา  ครูผูสอนมีความพงึ

พอใจที่ไดเรียนรูการใชนิทานประกอบการสอน   สามารถนําไปประยุกตในการจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ และการศึกษาของ  นนทพร ภูวรัตน  (2546 : 45)  ซึ่งไดศึกษาการใชเพลง และ

นิทานเปนกิจกรรมการฟงในการสอนภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนมีความสามารถดานการฟงเพิ่มข้ึน 

รวมทัง้ผลการวิจัยของ เมดินา ( Medina.  2000 : 1-5) ซึ่งไดศึกษาเปรียบเทียบ วธิกีารเลาเร่ืองโดยใช

ภาพประกอบ และการเลาเร่ืองที่เปนบทเพลงท่ีมีรูปภาพประกอบ ผลการทดลองพบวา  การเลาเร่ือง

เปนบทเพลง และมีรูปภาพประกอบ สามารถเพิม่ความสามารถดานการฟง และความสามารถดาน

คําศัพทไดสูงกวาการเลาเร่ืองที่มีภาพประกอบอยางเดียว 

 
ขอเสนอแนะในการใชนิทานเปนสื่อเพือ่พัฒนาการฟง 
       1. การคัดเลือกนิทาน ควรคํานึงถึงประเภทของนทิานใหเหมาะสมกับวยัของนกัเรียน ถาหาก

นิทานเปนเร่ืองยาว ครูผูสอนควรแบงนิทานเปนตอน ๆ ทั้งนี้เพราะการตัดทอนเร่ือง หรือขอความให 

ส้ันลง   เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถจดจาํขอมูลที่เปนความคิดรวบยอด  และรายละเอียดไดดีกวา 

การฟงเร่ือง   หรือขอความที่ยาว  นอกจากนีก้ารแบงนทิานออกเปนตอน ๆ   ทาํใหผูสอนสะดวกใน 

การจัดเตรียมเนื้อหา และการกิจกรรมการฟงไดอยางเหมาะสม 

       2. ผูสอนควรเตรียมเคร่ืองเลน รวมทั้งส่ืออุปกรณตาง ๆ ใหพรอมกอนสอนทุกคร้ัง เพื่อตรวจ 

สอบความสมบูรณของส่ือ   และอุปกรณ    ตลอดจนแกไขขอบกพรองกอนดําเนนิการสอนเพื่อใหเกิด

ความราบร่ืนในขณะสอน    และเกิดประโยชนตอนกัเรียนในการพฒันาทักษะการฟง 

       3. ครูผูสอนควรฝกการรองเพลง ทําทาทางประกอบ   หรือฝกการเลานทิานกอนการสอน 

ทุกคร้ัง ทัง้นี้เพื่อใหเกิดความม่ันใจในการสอน ปองกันขอผิดพลาด และดึงดูดใจนักเรียนใหปฏิบัติ

กิจกรรมดวยความสนุกสนาน 

       4. ในการปฏิบัติกิจกรรม ครูควรอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงวิธีการอยางชัดเจน มีการสาธิตและ

ตรวจสอบความเขาใจ เพื่อใหนกัเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       5. ครูผูสอนควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ   และปรับปรุงเร่ืองการจัดหา 

อุปกรณประกอบฉาก เส้ือผา เคร่ืองแตงกายนกัแสดง ทัง้นี้เพื่อใหผูแสดงเกิดความภาคภูมิใจ และ

ผูชมไดรับอรรถรสในการชมมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
       1. ควรศึกษาการใชนทิานเพื่อพฒันาทักษะทางภาษาดานอ่ืน ๆ เชน การพูด การอาน และ 

การเขียน 

       2. ควรศึกษาการใชนทิานเพื่อพฒันาทักษะการฟงในระยะยาว และความคงทนใน 

การเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรูการใชนิทานเปนสื่อในการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาความสามารถดานการฟง 
_____________________________________________________________________ 
 
สาระสําคัญ 
 การใชนทิานหรือเร่ืองเลา เปนส่ิงที่ชวยใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน และไดเรียนรูภาษาที่

ใชในการสื่อสารอยางแทจริง เนื่องจากนิทาน  หรือเร่ืองเลาจะชวยใหเด็กเขาใจและเรียนรูหนวยเสียง

ของภาษา และโครงสรางประโยค ภาพประกอบในนิทานเปนบริบททีช่วยใหนักเรียนเขาใจเร่ืองราวได

อยางชัดเจน นอกจากนีก้ารที่ผูเรียนไดฟงนิทานหรือเร่ืองเลา  ทําใหสามารถพัฒนาความสามารถใน

การเดาความหมายของคําศัพท และเดาเหตุการณลวงหนาได   ซึ่งเปนการต้ังจุดประสงคในการฟง 

เพราะเด็กอยากรูวาส่ิงที่ตนคาดเดาไวถกูตองเพยีงใด และจะต้ังใจฟงอยางมีจุดมุงหมายมากข้ึน ซึง่

ถือเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนอยางยิง่ในการเรียนภาษาตางประเทศ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนเขาใจกระบวนการฟงที่ครูผูสอนไดจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาทกัษะการฟง ซึ่งทําให

ผูเรียนมีสามารถในการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ    การฟงเพื่อจับใจความเฉพาะในรายละเอียด  

การเดาความหมายจากปริบท ตลอดจนสามารถเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดข้ึนในเร่ืองได 

 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. นกัเรียนสามารถตอบคําถามจากเร่ืองเลา หรือนิทานที่ฟงได 

 2. นกัเรียนสามารถอธิบายเร่ืองราว และบอกรายละเอียดของขอความ หรือเร่ืองราวในเร่ือง

เลา หรือนทิานได 

 3. นกัเรียนสามารถคาดเดาความหมายของคําศัพท และประโยคอยางมีเหตุผล 

 4. นกัเรียนสามารถบอกลําดับเหตุการณเกี่ยวกับเร่ืองทีฟ่งได 
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แผนการเรยีนรู   15 แผน 

 

1. นิทานประกอบภาพที่มีเสียงประกอบ  

    เร่ือง The Three Little Pigs and the Big Bad Wolf    จํานวน 3 ชัว่โมง 

2. นิทานประกอบภาพที่มีเสียงประกอบ เร่ือง The Wind and the Sun จํานวน 3 ชัว่โมง 

3. นิทานประกอบทาทาง เร่ือง Enormous Elephant   จํานวน 3 ชัว่โมง 

4. นิทานเพลง เร่ือง A Little Old Man and a Rabbit   จํานวน 3 ชัว่โมง 

5. นิทานประกอบเพลง เร่ือง The Hare and the Tortoise   จํานวน 3 ชัว่โมง 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 

 

หลักการและเหตุผล 
ดานเนื้อหา 

นิทานประกอบภาพ เร่ือง The Three Little Pigs and the Big Bad Wolf เปนนทิานท่ี

สงเสริมคุณธรรมใหผูเรียนมคีวามรูรักสามคัคี  ความผูกพันระหวางสมาชิกภายในครอบครัว และ

ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั   ซึง่เปนการเชื่อมโยงส่ิงที่เรียนกบัชีวิตจริงในดานการอยูรวมกันในสังคม 

อยางมีความสุข ซึ่งผูเรียนสามารถนาํไปประยุกตใชในชวีติประจําวนัได 
ดานการจัดกจิกรรม 
 การจัดการเรียนการสอน ในนิทานเร่ือง The Three Little Pigs and the Big Bad Wolf  

นี้มุงใหผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาในลักษณะบูรณาการทักษะทัง้ส่ี รวมทัง้การฝกออกเสียง  

การฟง การฝกใหผูเรียนฟงในระยะแรก เปนการฝกฟงเสียงตาง ๆ รอบ ๆ ตัว ทัง้นี ้เพื่อให

ผูเรียนมีประสาทในการรับรูในการฟงที่ดี และมีสมาธิฟงการฟงเสียง นอกจากนีก้ารฟงเสียง และ

สําเนยีงของเจาของภาษา ชวยใหผูเรียนสามารถเลียนแบบการออกเสียง และคุนเคยกับสําเนียง 

การพูดของเจาของภาษา เพราะเด็กในวยัประถมศึกษาถามีโอกาสฟงมากก็สามารถเลียนแบบไดดี 

การฝกฟงประโยคยาวข้ึน รวมกับการใชภาพประกอบ ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของเนื้อเร่ือง  

การพูด การใหผูเรียนเลาเร่ืองตามลําดับเหตุการณ ชวยใหผูเรียนมีการเช่ือมโยงความคิด 

มีการคิดที่เปนระบบ นาํไปสูการสรุปความ การพดูคํา หรือประโยคเดิมซ้ํา ๆ หลาย ๆ คร้ัง ในปริบท 

ที่เปล่ียนไปทาํใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และไมตองกงัวลกับการพดูผิด การฝกให 

ผูเรียนพูดเลียนแบบการออกเสียงและสําเนียงของเจาของภาษา     ชวยทาํใหการพดูในการแสดง

บทบาทของตัวละครในนทิานเปนธรรมชาติ และสามารถทําใหผูชมมอีารมณรวมกบัการแสดง 

การอาน  การอานแบบกวาดสายตาเปนการชวยฝกกลามเนื้อสายตา    เพราะเด็กในวัย

ประถมศึกษามักจะมีปญหาดานการมิติสัมพันธ และชวยใหผูเรียนมสีมาธิดีข้ึน นอกจากนี้การฝก 

ใหผูเรียนอานประโยครวมกบัการใชภาพประกอบชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของเนื้อเร่ืองไดดี 

การเขียน มุงเนนใหผูเรียนฝกเขียนตามแบบ   เพื่อฝกใหผูเรียนมีความรอบคอบถี่ถวนใน 

เร่ืองการใชเคร่ืองหมายวรรคตอน     และรูจักที่จะใชภาษาเขียนใหถูกตองเหมาะสม    อีกทั้งเปน 

การเปรียบเทยีบวัฒนธรรมการใชภาษาของท้ังสองภาษา ชวยใหเด็กไดตระหนักถึงความแตกตาง 

ที่มีทางวัฒนธรรมของภาษานั้น ๆ การเขียนนทิาน หรือเร่ืองเลา เนนใหผูเรียนเขียนส่ือความหมาย 

ในรูปประโยคเหตุการณในอดีต 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 

 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 1. นกัเรียนสามารถคาดเดา เนื้อเร่ือง ตัวละคร และการกระทําจากเสียงประกอบที่ไดยินไดถู

กกตอง 

 2. นกัเรียนสามารถตอบคําถาม จากนทิานประกอบภาพ เร่ือง The Three Little Pigs and 

the Big Bad Wolf  ไดถูกตอง 

 3. นกัเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณเกี่ยวกับเร่ืองทีฟ่งไดถูกตอง 

 4. นกัเรียนสามารถจับคูภาพและประโยคในรูปของเหตุการณในอดีตได 

 5. นกัเรียนสามารถเลาเร่ืองตามลําดับเหตุการณได 

 6. นกัเรียนสามารถอานออกเสียงเลียนแบบเสียงของเจาของภาษาได 

 7. นกัเรียนสามารถบอกขอคิดที่ไดจากการเลนเกมได 

 
เนื้อหา 

Sub skill   Listen for identification of a sequence of event 

Language focus  Past Simple Tense 

    Phrasal verbs 

    Adjective (expression) 
Vocabulary  

 Review Vocabulary   ate, played, clean up, want, did not, lived, said 

     Daddy, Mummy, brother, sister, baby 

 New Vocabulary  little, dirty, angry, told, ran away, built 

     wood, straw, paper, brick 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. Script “The Three Little Pigs and the Big Bad Wolf” 

 2. บัตรคําศัพท 

 3. บัตรภาพ 

 4. ซีดีบันทึกเสียง 

 5. พจนานุกรม 

6. ใบงานที่ 1 “Predicting” 
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 7. ใบงานที่ 2 “Scrambled pictures” 

 8. ใบงาน “เกมหมนูอยสรางบาน” 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 Pre-listening 

1. ครูทบทวนคําศัพทเกี่ยวกบัคํากิริยา ครูชูภาพคําศัพท และพูดคํากิริยาชองที่ 1 แลวให

นักเรียนบอกกริิยารูปอดีต (กริิยาชองที่ 2) 

2. ครูแจก ใบงาน (Worksheet 1) ใหนักเรียนดูภาพรวมกัน ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม 

โดยใหนกัเรียนฟงเสียงประกอบ แลวเลือกภาพใหตรงกับเสียงที่ไดยิน  

3. ครูเปดซีดีบันทกึเสียง ใหนักเรียนเดาเสียงที่ไดยินวาเปนเสียงอะไรโดยใหนกัเรียนเขียน

วงกลมใหตรงกับภาพนั้น ตามลําดับของเสียงที่ไดยินจากรูปภาพแสดงสัญลักษณของเสียง 

 4. ครูเปดซีดีบันทกึเสียงซ้ําอีกคร้ังเพื่อเปนการตรวจคําตอบ 

 5. ครูซักถามความคิดเห็นนกัเรียนวาจากเสียงตาง ๆ   ทีไ่ดยินเปนเสียงจากนทิานทีจ่ะไดฟง

ตอไป นักเรียนคิดวามีตัวละครอะไรบาง และมีการกระทําอะไรบาง ใหนกัเรียนเดาวานาจะเปนนทิาน

เร่ืองใดที่นกัเรียนเคยทราบ หลังจากนั้นครูเขียนชื่อเร่ืองนิทานบนกระดาน The Three Little Pigs with 

the Big Bad Wolf 

6. ครูสอนคําศัพทใหม   โดยใหนกัเรียนดูภาพประกอบเร่ืองในนทิาน   แลวซักถามเกี่ยวกับ

คําศัพท  นอกจากนี้ครูแสดงทาทางประกอบ ครูพยามกระตุนใหนักเรียนเดาความหมายของคํา ครู

อธิบายความหมายประกอบเพิ่มเติม 

7. ครูออกเสียงคําศัพทซ้ําหลาย ๆ คร้ัง แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม ครูเขียนคําศัพทบน

กระดานดํา 
 While-listening 
 1. ครูใหนักเรียนดูภาพแตละภาพรวมกัน ใหนักเรียนชวยกันบรรยายภาพท่ีเหน็ และคาดเดา

วานักเรียนจะไดยินเสียงคําศัพทอะไรบาง  ครูเขียนคําศัพทบนกระดาน   ตรวจสอบวานักเรียนเขาใจ

ความหมายของคําศัพทนัน้ ๆ 

 2. ใหนกัเรียนจับคู  แลวครูแจกภาพลําดับเหตุการณ “Scrambled pictures” (Worksheet 2) 

 3. ใหตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนคําตอบ     หลังจากนัน้ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย

คําตอบโดยใหนักเรียนพยายามบอกเหตุผลสนับสนนุรายละเอียดวาทาํไมจึงเรียงลําดับภาพเชนนัน้ 

4. ใหนักเรียนฟงนิทานจากซีดีบันทกึเสียง แลวชวยกนับอกลําดับเหตุการณ โดยใสหมายเลข 

1,2,3…. ใหตรงกับรูปภาพที่กําหนด 
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 5. ครูเปดซีดีบันทกึเสียงซ้ําอีกคร้ัง เพื่อเปนการตรวจคําตอบ ในคร้ังนี้ครูเปดแถบบันทึกเสียง

เปนชวง ๆ ตามเหตุการณ และอาจเปดซ้ําถานกัเรียนยงัไมไดคําตอบ ระหวางการตรวจคําตอบครูอาจ

สอบถามนักเรียน เชน นกัเรียนไดยินคําศัพทตัวใด หรือขอความใด ทีส่ื่อความหมายตรงกับภาพนั้น ๆ 
 Post listening 
 1. ครูแจก Tape script ใหนักเรียน ครูเปดซีดีบันทึกเสียงเปนประโยคใหนักเรียนฟงและอาน

ตามพรอมทั้งดูภาพประกอบ  

     ภาพที ่1 เปนภาพลูกหมู 3 ตัว (This is the story of the three little pigs : Brother Pig, 

Sister Pigs, and Baby Pig.) 

     ภาพที ่2 เปนภาพบานอิฐ (They lived with Daddy Pig and Mummy Pig in a house of 

bricks.) 

     ภาพที ่3 เปนภาพที่ลูกหมกูินและเลนกนัจนบานสกปรก (One day, the three little pigs 

ate and played. Their house got dirty.) 

     ภาพที ่4 เปนภาพแมหมูโกรธและดุลูก (She told them to clean up the house.) 

     ภาพที ่5 เปนภพลูกหม ู3 ตัววิ่งหนีออกจากบาน (They did not want to do it. So they 

ran away from home.) 

     ภาพที ่6 ลูกหมูตัวที ่1 สรางบานไม (Brother Pigs said, “I can build my own house.” 

So he built a house of wood.) 

     ภาพที ่7 ลูกหมูตัวที ่2 สรางบานดวยฟาง (Sister Pig said, “I can build my own house, 

too.” So she built a house of straw.) 

     ภาพที ่8 ลูกหมูตัวที ่3 สรางบานดวยกระดาษ (Baby Pig said, “They can build their 

own house…. “I can build my own house, too.” So she built a house of paper.)  

     ภาพที ่9 ภาพลูกหมูอาศัยอยูในบานของตนเอง (Then each lived in their own house.) 

 2. ใหนักเรียนชวยกนัเลาเร่ืองตามลําดับเหตุการณอีกคร้ัง 

3. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 5-6 คน ครูใหนักเรียนเลนเกมหมูนอยสรางบาน 

ครูอธิบายกติกา (ภาคผนวก) พรอมสาธติการเลนเกม 

 4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากการเลนเกม โดยมุงเนนคุณธรรม เร่ืองความ

สามัคคี 
 
 
 



 
86 

 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

ทักษะ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
การฟง-การพดู 1. การสังเกต 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

    1.1 พฤติกรรมการฟง     ดานการฟง 

    1.2 การตอบคําถาม 2. ใบงาน 

การอาน    1.3 การอานออกเสียง 3. สมุดภาพนทิาน 

    1.4 สังเกตพฤติกรรมการรวม  

          กิจกรรม  

การเขียน 2. ตรวจผลงาน  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

 1. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟงภาษาอังกฤษ 
 3. แบบประเมินตนเองดานการฟง 
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แบบทดสอบการฟงวชิาภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศกึษาปที ่5 
Teacher Script 

 
Part 1 
Instruction : Listen to the sentences and choose the correct picture. 
1. Billy doesn’t have any brothers or sisters. 

2. Sue always runs around a pond and over a bridge at the park. 

3. Today was a boring day so Jane called her friend. 

4. Kim is catching a ball. 

5. Tony is taller than his sister but not as tall as his father. 

6. Bob wants to play computer games but first he has to wash the dishes. 

7. The man with the umbrella is getting into a taxi. 

8. Fredrick sat between his mother and Mary. 

9. The dog with black spots was sleeping under the tree.  

10. George is going to play baseball tomorrow. What will he need? 

 
Part 2 
Instruction : Listen to the conversation and choose the correct picture. 
11.  

F : John, do you have any brothers or sister? 

M : Yes, I have one brother and two sisters. 
How many brothers or sisters does John have? 
12.  

F : When is your birthday? 

M : It’s on September the twelfth. 

F  : Really? That’s my birthday, too. 
When is Kevin Birthday? 
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13.  

M : John stayed home today. He’s sick. 

F : Does he have a fever? 

M : No, he doesn’t. He has a toothache. 

F: Oh! Poor John. 
Why does John stay home? 
14.  

F : Do you like reading, Joe? 

M : No! 

F : What do you like, drawing or painting? 

M : I like drawing but I don’t like painting. 
What is Joe’s favorite lesson? 
15. 

M : Can you drive a car, Jane? 

F : No, I can’t. 

M : Can you ride a horse? 

F : Well, I can’t ride a horse but I can ride a bike. 
What activity can Jane do? 
16. 

F : Hey, David, what did you do last summer vacation? 

M : Oh, I learned how to sail a boat. 

F : Wow! That’s fantastic. 
What did David do last summer vacation? 
17.  

M : Mom, can I play outside? 

F : All right. Do you want to take your skateboard? 

M : It’s broken. And there isn’t enough wind for flying a kite. 

F : Why don’t you  play soccer? 

M : No. I don’t like it. I’m going to go bike riding. 
What is Harry going to do? 
 



 
95 

 
18.  

F : It’s time to clean up your room, Tom. 

M : Do I have to? I’m watching TV now. 

F : Yes, turn it off. You can watch it again later. 
Which chore does Tom have to do? 
19.  

M : Have you got a TV in your bedroom, Sandy? 

F : No, I haven’t, but I’ve got a radio. 

M : How about a computer? 

F : No, I haven’t. 
What does Sandy have in her bedroom? 
20.   

M : I drew that picture. 

F : Which one? 

M : The monkey in a cage. Do you like it? 

F : Not much. 

M : Why not? 

F : The monkey’s tail is too short. 
Which picture are they looking at? 
 
Part 3  
Instruction : Listen to the paragraph and choose the correct picture. 
21.  

    Ben and Amy went to the zoo yesterday. They saw monkeys and elephants.  

    They ate hot dogs and ice-cream. 
   What did they see? What did they eat? 
22.  

      It looks like a horse. It eats grass. It has got black and white stripes. 
What animal is it? 
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23.  

    Pete wants a pet. It is not a dog or a bird. It looks like a rabbit but much smaller. 
What kind of pet does Pete want? 
24.  

    Jane is at the airport. She is waiting for her cousins. They are coming to get her at the 

airport. 
What were they doing at the airport? 
25.  

    Kate’s cake is more delicious than Beth’s cake but Jane’s cake is the most delicious of 

all. Jane is the winner. 
Who won the first prize? 
26.  

    The boy was not swimming or fishing in the pond. He fell down when he was feeding the 

ducks. 
What was happening? 
27.  

    Tony needed three pencils, two notebooks and one eraser. But he didn’t have enough 

money. He bought only one pencil and one eraser. 
What did Tony buy? 
28.  

    Kevin is a creative boy. And now he is building a robot. 
What was he doing? 
29.  

   George didn’t pass the exam because he didn’t study hard. His mother was angry. And 

George looked sad. 
How did they feel? 
30.  

       My mother made special cake for me. She put candles on it. Everyone sang a song to 

me. I made a wish and blew out the candles. 
What day is it?   
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แบบสังเกตพฤติกรรมดานการฟง 

โดยใชนิทานเปนสื่อในการพัฒนาทักษะการฟง 
สังเกตคร้ังที่ ________ วันที ่_____ เดือน ________________ พ.ศ. _________ 

เร่ือง __________________________________________________________________________ 

คําช้ีแจง กาเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมการฟงของผูเรียน ซึง่ม ี5 ระดับ ดังนี ้

     ระดับ 5 หมายถงึ มีพฤติกรรมการฟงสูงที่สุด 

     ระดับ 4 หมายถงึ มีพฤติกรรมการฟงสูง 

     ระดับ 3 หมายถงึ มีพฤติกรรมการฟงปานกลาง 

     ระดับ 2 หมายถงึ มีพฤติกรรมการฟงตํ่า 

     ระดับ 1 หมายถงึ มีพฤติกรรมการฟงตํ่าที่สุด 

รายการพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 4 5 

1. ดานความเขาใจ      

1.1 นักเรียนสามารถฟงประโยคสั้น ๆ ไดเขาใจ      

1.2 นักเรียนสามารถฟงขอความสัน้ ๆ ไดเขาใจ      

1.3 นักเรียนสามารถฟงการสนทนาระหวางบุคคลไดเขาใจ      

1.4 นักเรียนสามารถตอบคําถามจากส่ิงทีฟ่งได      

1.5 นักเรียนเขาใจสิ่งที่ฟงแลวปฏิบัติตามได      

1.6 นักเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณจากเร่ืองทีฟ่งได      

1.7 นักเรียนใหความสนใจกับ หวัขอเร่ือง และ      

    ภาพประกอบเพื่อชวยในการทาํความเขาใจในการฟง      

1.8 นักเรียนนาํความรูเดิมมาชวยทาํความเขาใจเร่ืองทีฟ่ง      

1.9 นักเรียนแสดงอารมณทางสีหนา น้ําเสียง ในระหวาง      

    การฟงนทิาน      

1.10 นักเรียนฟงเขาใจเจาของภาษาพูดไดเขาใจ      
2. ดานความรวมมือในการเรียนรู      

2.1 นักเรียนมปีฏิสัมพันธในการถามตอบระหวางเรียน      

2.2 นักเรียนฟงอยางต้ังใจในขณะปฏิบัติกิจกรรม      

2.3 นักเรียนมมีารยาทในการฟง      
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รายการพฤติกรรม ระดับคุณภาพ 

 1 2 3 4 5 

      

2.4 นักเรียนมคีวามกระตือรือรนที่จะปฏิบติัตามคําส่ัง      

2.5 นักเรียนใหความรวมมอืในการทํากจิกรรมในหองเรียน      

2.6 นักเรียนใหความรวมมอืในการทํางานกับผูอ่ืน      
3. ดานการนาํประโยชนจากการเรียนรูไปใช      

3.1 นักเรียนสามารถบอกขอมูลที่ไดรับชมจากรายการ      

      โทรทัศนทีเ่ปนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ      

3.2 นักเรียนสนใจรองเพลงภาษาอังกฤษ และฟงเพลง      

       ภาษาอังกฤษ      

3.3 นักเรียนสนใจรับชม หรือฟงนิทานภาษาอังกฤษ      

3.4 นักเรียนเขารวมฝกปฏิบติัจริงนอกหองเรียน      

3.5 นักเรียนมคีวามสนุกสนานเพลิดเพลินจาก      

      การแสวงหาความรู และความบนัเทิงเพิ่มเติมนอก      

      หองเรียน      

 

ขอคิดเห็นเพิม่เติม________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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แบบประเมินตนเองดานการฟงภาษาอังกฤษ 

 

คร้ังที่ ________ วันที ่_____ เดือน ________________ พ.ศ. _________ 
 

ชื่อ _________________________ นามสกุล _________________ ชั้น ____ เลขที ่____ 
 

คําชี้แจง     ใหนกัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
 

ขอความ เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย 

 อยางยิ่ง มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

1. ดานความเขาใจ      

1.1 นักเรียนสามารถฟงประโยคสั้น ๆ ไดเขาใจ      

1.2 นักเรียนสามารถฟงขอความสัน้ ๆ ไดเขาใจ      

1.3 นักเรียนสามารถฟงการสนทนาระหวางบุคคลไดเขาใจ      

1.4 นักเรียนสามารถตอบคําถามจากส่ิงทีฟ่งได      

1.5 นักเรียนเขาใจสิ่งที่ฟงแลวปฏิบัติตามได      

1.6 นักเรียนสามารถเลาเหตุการณตามลําดับเร่ืองที่ฟงได      

1.7 นักเรียนใหความสนใจกับ หวัขอเร่ือง และ      

    ภาพประกอบเพื่อชวยในการทาํความเขาใจในการฟง      

1.8 นักเรียนนาํความรูเดิมมาชวยทาํความเขาใจเร่ืองทีฟ่ง      

1.9 นักเรียนเขาใจ เร่ืองที่ฟงมากข้ึนเมื่อไดยินเสียง      

      ประกอบ      

1.10 นักเรียนฟงเจาของภาษาพูดไดเขาใจ      
2. ดานความรวมมือในการเรียนรู      

2.1 นักเรียนตอบคําถามระหวางเรียน      

2.2 นักเรียนฟงอยางต้ังใจขณะปฏิบัติกิจกรรม      

2.3 นักเรียน ไมรบกวนผูอ่ืนขณะฟง      

2.4 นักเรียนพรอมที่จะปฏิบติัตามคําส่ังในขณะรวม      

      กิจกรรม      

2.5 นักเรียนใหความรวมมอืในการทํากจิกรรมในหองเรียน      

2.6 นักเรียนใหความรวมมอืในการทํางานกับผูอ่ืนในขณะ      

      ปฏิบัติกิจกรรม      
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ขอความ เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย 

 อยางยิ่ง มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สดุ 

3. การนําประโยชนจากการเรียนรูไปใช      

3.1 นักเรียนชอบฟง หรือดูรายการโทรทัศนที่เปนภาษา      

      อังกฤษ      

3.2 นักเรียนสนใจรองเพลงภาษาอังกฤษ และฟงเพลง      

       ภาษาอังกฤษ      

3.3 นักเรียนสนใจรับชม หรือฟงนิทานภาษาอังกฤษ      

3.4 นักเรียนเขารวมฝกปฏิบติัจริงนอกหองเรียน      

3.5 นักเรียนมคีวามสนุกสนานเพลิดเพลินจาก      

      การแสวงหาความรู และความบนัเทิงเพิ่มเติมนอก      

      หองเรียน      

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตาราง 10 แสดงคาความเช่ือมั่น และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบการฟง 
ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบคะแนนการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน และ 
              หลังการทดลอง 
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ตาราง 10 แสดงคาความเชือ่มั่น และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบการฟง 

  

ขอที่ ph pl p r 

1 0.67 0.33 0.50 0.33 

2 0.44 0.22 0.33 0.22 

3 0.61 0.39 0.50 0.22 

4 0.56 0.17 0.36 0.39 

5 0.50 0.22 0.36 0.28 

6 0.50 0.28 0.39 0.22 

7 0.67 0.44 0.56 0.22 

8 0.72 0.39 0.56 0.33 

9 0.67 0.44 0.56 0.22 

10 0.67 0.39 0.53 0.27 

11 0.67 0.44 0.56 0.23 

12 0.50 0.00 0.25 0.50 

13 0.50 0.17 0.33 0.33 

14 0.56 0.22 0.39 0.33 

15 0.61 0.39 0.50 0.22 

16 0.56 0.28 0.42 0.28 

17 0.50 0.27 0.38 0.22 

18 0.50 0.06 0.28 0.45 

19 0.72 0.39 0.56 0.33 

20 0.78 0.33 0.56 0.45 

21 0.77 0.33 0.55 0.44 

22 0.61 0.33 0.47 0.28 

23 0.44 0.06 0.25 0.38 

24 0.83 0.28 0.56 0.56 

25 0.72 0.39 0.56 0.33 

26 0.50 0.22 0.36 0.27 
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ขอที่ ph pl p r 

27 0.61 0.11 0.36 0.50 

28 0.78 0.39 0.558 0.39 

29 0.67 0.28 0.47 0.39 

30 0.56 0.28 0.42 0.28 
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ตาราง 11 แสดงผลตางของคะแนนจากการทดสอบความสามารถดานทกัษะการฟงภาษาอังกฤษ 

    กอนและหลังการทดลอง 

 

คนที ่ กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลตาง ผลตาง2 

 (30 คะแนน) (30 คะแนน) (D) (D) 2 

1 5 16 11 121 

2 7 16 9 81 

3 10 22 12 144 

4 13 23 10 100 

5 10 21 11 121 

6 8 19 11 121 

7 8 19 11 121 

8 5 15 10 100 

9 4 17 13 169 

10 7 19 12 144 

11 8 20 12 144 

12 6 19 13 169 

13 19 28 9 81 

14 4 15 11 121 

15 8 16 8 64 

16 4 15 11 121 

17 12 21 9 81 

18 4 16 12 144 

19 10 25 15 225 

20 9 16 7 49 

21 12 24 12 144 

22 9 22 13 169 

23 7 18 11 121 

24 4 15 11 121 
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คนที ่ กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลตาง ผลตาง2 

 (30 คะแนน) (30 คะแนน) (D) (D) 2 

25 8 24 16 256 

26 5 17 12 144 

27 9 24 15 225 

28 5 18 13 169 

39 4 15 11 121 

30 5 16 11 121 

31 7 15 8 64 

32 6 15 9 81 

33 6 15 9 81 

34 8 24 16 256 

35 11 20 9 81 

36 9 20 11 121 

รวม 276 680 ΣD=404 (ΣD)2=4696 

คาเฉลี่ย 7.67 18.89 t-test = 31.28 

    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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