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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1. เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบของการสอนฟงโดยการให
ผูเรียนฟงสารคดีเชิงขาวพรอมกับการอานบทบรรยายขณะฟงท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการฟงในดานการหารายละเอียด
และการจับใจความสําคัญของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
ฟงภาษาอังกฤษของผูเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนแหง
หน่ึง ในจังหวัดปตตานี ท่ีกําลังศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30  คน ซ่ึงไดมาจากการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ 1) แบบทดสอบวัดกอนและหลังเรียนและวัดความคงทนใน
การเรียนรู และ  2 ) แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง ผลการวิจัยพบวา  
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการวัด
ความคงทนของความรูสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2) ปจจัยท่ีสงผลเชิงบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการฟงของกลุมตัวอยางโดยใชการสอนฟงควบคูกับการอานบท
บรรยายคือการอภิปรายกลุม การนําเสนอและแลกเปลี่ยนประเด็นสําคัญ การตั้งคําถามและใหผูเรียนรวมกัน
วิเคราะหเน้ือหา  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปคือการทดลองวัดความสามารถดานคําศัพทรวมท้ังการออกเสียงของ
ผูเรียนรวมดวย และศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการฟงควบคูไปกับการอานและรูปแบบการเรียนรูของ
ผูเรียน 
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Abstract  
 The purposes of this study were twofold 1) to examine the extent to which the use of 
listening while reading approach affected listening ability of the participants who were exposed 
to feature news, and 2) to examine factors affecting their learning outcomes.  The participants in 
this study were thirty Mathayom Suksa 4 students enrolling in a high school in Pattani province 
and were purposively selected. Two data collection instruments used in this study were 1) a pre-
post and retention tests and 2) semi-structured interview questions. The results were:  
 1) the post-test score was significantly higher than that of the pre-test with the significant 
level at .01, and the retention rate was higher than the post-test score with the significant level 
at .01 
 2) factors rendering their positive listening outcomes were group discussions, 
presentations and exchange of ideas, questioning and analyzing listening input.  
 Future research should be conducted to examine learners’ vocabulary knowledge as 
well as their pronunciation. It should also investigate the relationship between listening ability 
and learning styles of learners exposed to listening while reading approach. 
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บทนํา 
การฟงจัดวาเปนทักษะท่ีสําคัญเพราะเปนทักษะแรกของการเรียนรูภาษากอนการพัฒนาทักษะทางภาษา

ทักษะอื่นๆ (Underwood, 1989; Vandergrift, 2004) กระบวนการฟงภาษาแมเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจน้ัน
เร่ิมจากความสามารถในการแยกแยะเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เขาใจความหมายของเสียงหรือคําศัพทท่ีไดยิน รูจัก
โครงสรางไวยากรณ ตีความหมายของสิ่งท่ีไดยิน รวมท้ังยังตองคํานึงถึงบริบททางสังคมท้ังน้ีเพ่ือนําสิ่งท่ีไดยินท้ังหมด
มาประมวลเขาดวยกันเปนความเขาใจของตนเองในขณะฟง และกระบวนการฟงดังกลาวน้ีจะย่ิงซับซอนมากขึ้นไป
อีกสําหรับผูเรียนท่ีเรียนภาษาท่ีสอง/ภาษาตางประเทศ  ท้ังน้ีเพราะระบบเสียง  โครงสรางทางภาษา  สํานวนภาษา
คําศัพทการลงเสียงหนักและเสียงเบา รวมท้ังความเร็วของเสียงท่ีไดยิน ลวนเปนสิ่งท่ีผูเรียนไมคุนหูหรือยังเปนสิ่งท่ี
ผูเรียนยังไมมีความรูความสามารถมากพอ (Goh, 1999; Chang & Read, 2006; Shang, 2008) ดังน้ันวิธีการสอน
ฟงท่ีจะชวยใหผูเรียนมีท้ังความสามารถและกลยุทธในการฟงอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 

วิธีการหน่ึงท่ีเปนท่ีสนใจของนักวิชาการคือการนําแนวคิดวาดวยทฤษฎีรหัสคู (Dual Coding Theory) มา
ใชในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงของผูเรียน ทฤษฎีรหัสคู
เปนทฤษฎีท่ี Allan Paivio (1971) เปนผูพัฒนาขึ้นโดยมีสมมุติฐานวาหากมนุษยเราไดรับขอมูลมากกวา 2 ชองทาง
มนุษยก็จะสามารถจดจําขอมูลเหลาน้ันไดดีกวาการไดรับขอมูลเพียงอยางใดอยางหน่ึง ตามทฤษฎีน้ีขอมูลท่ีผูเรียน
สามารถรับรูแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลท่ีเปนคําพูดหรือเสียง (Verbal หรือ Auditory) และขอมูลท่ีเปน
ภาพหรือสิ่งท่ีสามารถมองเห็นได (Visual) และถึงแมวาผูเรียนจะตองใชชองทางท่ีแตกตางกันในการรับรูขอมูลแตละ
ประเภทผานหูหรือตา แตกระบวนการรับรูขอมูลไมทําใหขอมูลท้ังสองประเภทแทรกแซงกันหรือรบกวนกัน แตจะ
สงเสริมซ่ึงกันและกันมากกวาเพราะระบบสมองจะนําขอมูลท่ีไดรับไปประมวลผลเปนความรูความเขาใจประกอบกัน
และจัดเก็บไวในระบบความจําเพ่ือการเรียกขอมูลออกมาใชอีกคร้ังในเวลาตอมา ตัวอยางเชน  การรับชมสารคดีทาง
โทรทัศนเก่ียวกับการใชชีวิตของสัตวปาท่ีมีท้ังภาพและเสียงชวยใหผูเรียนทําความเขาใจขอมูลรับเขา (Input) ได
ดีกวาการไดรับขอมูลประเภทเดียว หรือการท่ีผูเรียนไดฟงเร่ืองเลาจากเคร่ืองบันทึกเสียง (Audio) ไปพรอมๆกับการ
อานเร่ือง (Written Text) ไปดวยก็จะชวยสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการอานสูงกวาผูเรียนท่ีใชวิธีการอานแต
เพียงอยางเดียว (Chang & Millet, 2015) 
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สําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย พบวาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษยังไมอยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ  ซ่ึงเห็นไดจากระดับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตั้งแตปการศึกษา 2555-2557 พบวา คะแนนเฉลี่ยรายวิชา
ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑต่ํากวารายวิชาอื่นๆหลายวิชา ซึ่งมคีะแนนเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง อยูท่ี 21.08, 22.13 และ 
25.35 ตามลําดับ (สถาบันการศึกษาแหงชาติ 2555, 2556, 2557) ถึงแมวาคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษจาก
ผลการทดสอบ (O-NET) ดังกลาวไมใชคะแนนการทดสอบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยตรง แตก็
สามารถอนุมานไดวาผูเรียนจําเปนตองไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ท้ังน้ีพบวา
สภาพและปญหาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใตคือการขาดแคลน
ครูผูสอนและเจาของภาษาท่ีมีคุณวุฒิท่ีเหมาะสม รวมท้ังขาดแคลนอุปกรณการเรียนรูตางๆ เชน คอมพิวเตอร 
หองปฏิบัติการทางภาษา นอกจากน้ียังมีสื่อหรือชองทางในการเรียนภาษาไมเพียงพอ เชน ภาพยนตรเพลง หนังสือ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม (ปองรัตน ศรีสืบ และ ปญชลี วาสนสมสิทธิ์ (2553) 

ดวยตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงปนผูเรียนท่ีอยูในระดับมัธยมตอนปลายซึ่งควรไดรับการเตรียมความพรอมทางภาษาอังกฤษให
มีคุณลักษณะของผูเรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผูวิจัยจึงตองการศึกษา
วาการสอนฟงโดยการใหผูเรียนฟงสารคดีเชิงขาวพรอมกับการอานบทบรรยายขณะฟงจะมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
ฟงในดานการหารายละเอียดและการจับใจความสําคัญของผูเรียนระดับน้ีหรือไม อยางไร และมีปจจัยเสริมหรือ
อุปสรรคท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการฟงทางการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียนอยางไรบาง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลของการใชรูปแบบของการสอนฟงโดยการใหผูเรียนฟงสารคดีเชิงขาวพรอมกับการอานบท

บรรยายขณะฟงท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการฟงดานการหารายละเอียดและการจับใจความสําคัญของผูเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยเสริมและอุปสรรคท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการฟงภาษาอังกฤษของผูเรียน   

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการใชทฤษฎีรหัสคูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูของผูเรียน

ผูวิจัยพบขอคนพบท่ีขัดแยงกันกลาวคืองานวิจัยท่ีพบวาขอมูลนําเขามากกวา 1 ชองทางสงผลทางบวกตอการเรียนรู 
และงานวิจัยท่ีพบวาขอมูลนําเขาเพียง 1 ชองเทาน้ันท่ีจะสงผลทางบวกตอการเรียนรู ตัวอยางของผลการวิจัยกลุม
แรก เชน การศึกษาของ Sadoski & Paivio (2001) ท่ีเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนท่ีไดรับขอมูล
นําเขามากกวา 1 ชองทาง เชน ไดเห็นภาพ คําศัพท และเสียง ในเวลาเดียวกันกับผูเรียนท่ีไดรับขอมูลนําเขา เชน
ภาพ คําศัพท หรือฟงเสียงเพียงอยางใดอยางหน่ึง พบวาการเรียนของผูเรียนดวยวิธีการแรกมีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองตอการเรียกขอมูลหรือความรูท่ีไดรับมาใชไดมากกวาผูเรียนท่ีไดรับขอมูลนําเขาเพียง 1 ชองทาง 
หรืองานวิจัยของ Van Bon, Boksebeld, Freide, Van den Hurk (1991) Goh (1999) Chang & Read (2006) 
ท่ีพบวาการใหผูเรียนฟงและอานในเวลาเดียวกันสามารถทําใหผูเรียนรูคําศัพทมากขึ้นและยังเปนวิธีการท่ีสามารถ
ชวยผูเรียนท่ีมีปญหาในการฟงไดนอกจากน้ันยังมีงานวิจัยท่ีพบวาผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนท่ีนําเสนอขอมูล
รับเขาสองรูปแบบพรอมๆกันและรูสึกวาบทเรียนงายขึ้นและทําใหมีความนาสนใจมากขึ้น สวนตัวอยางของ
ผลการวิจัยกลุมท่ี 2 คือผลการศึกษาของ Moussa-Inaty, Ayers & Sweller (2012) ท่ีกลับพบวาผูเรียนในกลุมท่ีใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบอานอยางเดียว สามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบการฟงภาษาอังกฤษไดดีกวากลุม
ท่ีไดฟงและดูบทบรรยาย (Script) ไปพรอมๆกัน เน่ืองจากผูเรียนประสบปญหาจากการรบกวนของขอมูลจากนําเขา
หลายชองทางในเวลาเดียวกัน  

โดยท่ัวไปแลว ผูสอนจะใชกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงของผูเรียนในหองเรียนดวย
กลวิธีพ้ืนฐานในการสอนฟง คือ การนําเขาสูบทเรียน การใหผูเรียนไดฟง และการทําแบบฝกหัดหลังการฟง ซ่ึงเปน
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วิธีการสอนท่ีเนนผลลัพธ (Products) จากการฟงหรือเปนการใหความสําคัญกับผลการเรียนรูของผูเรียนมากกวา
วิธีการหรือกระบวนการเรียนการสอน (Process) ในการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือใหพบจุดบกพรองและปญหาในการฟง
ของผูเรียนและชวยหาแนวทางแกไขได (Field, 2008) และมีนักวิจัยกลุมหน่ึง เชน Field (2008) Goh (2002) และ 
Vandergrift (2004) ไดศึกษาวิจัยและนําเสนอวิธีการสอนท่ีเนนกระบวนการของการฟง ซ่ึงเปนกระบวนการท่ี
เลียนแบบขั้นตอนของการไดยินเสียงและการฟงในชีวิตจริง และเปนกระบวนการท่ีจะชวยใหผูเรียนท่ีมีความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานไดเรียนรูและทําความเขาใจกับบทฟงสั้นๆท่ีไดยิน เชน การฟงโฆษณาหรือการฟงขาว 
กลยุทธท่ีใชในการฟงรูปแบบน้ีเปนกลยุทธอภิปญญาหรือการรูคิด (Metacognitive strategies) ท่ีสามารถชวยให
ผูเรียนดึงความรูเดิมท่ีมีอยูในระบบความจํา (Schemas) มาใชเปนเคร่ืองมือชวยในการสรางความเขาใจในการฟง 
(Sweller, 1994) และเปนกระบวนการท่ีใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน เน่ืองจากผูเรียนจะไดนํา
ความรูทางภาษามาใช เชน การออกเสียง คําหรือประโยค และความรูอื่นๆท่ีไมเก่ียวของกับความรูทางภาษา เชน 
ความรูเดิมหรือประสบการณท่ีสามารถเชื่อมโยงกับความรูใหมได โดยความรูท้ังสองสวนจะทํางานรวมกันอยาง
ตอเน่ืองในกระบวนการฟง   

กลาวโดยสรุป เมื่อนําทฤษฎีรหัสคูไปใชในการสอนฟงโดยใชรวมกับกระบวนการสอนท่ีเนนกลยุทธอภิ
ปญญาอาจชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถฟงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนโดยการใช
วิธีการดังกลาว 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใชแผนการทดลองแบบ One-

group pre-test and post test design (Hatch & Lazaraton, 1991) ท่ีใชกลุมทดลอง 1 กลุม โดยมีการทดสอบ
ซํ้า 3 คร้ัง คือ กอนเรียน หลังเรียน และการทดสอบความคงทนของความสามารถทางการฟงกลุมตัวอยางซึ่ง
ประกอบดวยนักเรียน 30 คน ท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 ของ
โรงเรียนแหงหน่ึง ในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  กลุมตัวอยางน้ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงเพราะเปนกลุมท่ี
ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถเกง ปานกลาง และออน คละกัน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. บทฟงสารคดีเชิงขาว บทฟงท่ีใชในการทดลองมีจํานวน 12 บท ใชเวลาในการสอนท้ังหมด 30 ชั่วโมง 

บทฟงน้ีมีเนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 บทฟงเหลาน้ีผูวิจัย
คัดเลือกจากเว็บไซตสาธารณะเพ่ือการศึกษาเพ่ือใชกับผูท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เว็บไซตน้ีชื่อวา
Manythings (http://www.manythings.org/voa)  ซ่ึงเปนเว็บไซตสาธารณะเพ่ือผูเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ เสียงบรรยายเปนสําเนียงอเมริกันท้ังชายและหญิง ความยาวของบทฟงประมาณ 250-500 คํา ใช
เวลาในการบรรยาย 3-5 นาที และมีความเร็วเฉลี่ย 150 คําตอนาที ซ่ึงเปนระดับความเร็วปกติในการฟงเสียง
สนทนาโดยท่ัวไป อีกท้ังยังเปนความเร็วท่ีเหมาะสมตอการฟงเพ่ือการเรียนรูผานสื่อนําเสนอท่ีมีเสียงบรรยายหรือ
หนังสือเสียง ระดับความยาก-งาย ของบทฟงท่ีใชในงานวิจัยน้ีอิง Lexical Frequency Profile (LFP) ท่ีจัดทําขึ้น
โดย Laufer and Nation (1995) ท่ีแบงคําศัพทเปน 4 ระดับ คือ 1000 และ 2000 คําแรกวาเปนคําศัพทท่ีพบบอย 
ระดับท่ี 3 เปนคําศัพทวิชาการ (Academic Word List  หรือ AWL) ท่ีรวบรวมโดย Coxhead (2000) และระดับท่ี 
4 เปนคําศัพทท่ีไมรวมอยูใน 3 ระดับแรก (Offlist) เน่ืองจากกลุมทดลองในงานวิจัยน้ีมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษไมสูงพอ ผูวิจัยจึงคัดเลือกบทบรรยายท่ีมีคําศัพทอยูในระดับ 1000 คําแรกของ LFP ไมต่ํากวา 75 % 
โดยตรวจสอบจากโปรแกรม Compleat Lexical Tutor จากเว็บไซต http://www.lextutor.ca/ บทฟงท่ีใชในการ
ทดลองมีจํานวน 12 บท ใชเวลาในการสอนท้ังหมด 24 ชั่วโมง เปนเวลา 12 สัปดาห โดยใชวิธีการสอนท่ีเนนกลยุทธ
อภิปญญาหรือการรูคิด (Metacognitive strategies) ท่ี Vanderfgrift (2004) เพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียนให
สามารถคาดเดาวาจะไดฟงเร่ืองราวเก่ียวกับอะไรหรือจะไดยินคําศัพทใดบาง การฟงซํ้าและการใหผูเรียนทุกคน
รวมกันอภิปรายเพ่ือสรุปประเด็นและใจความสําคัญหรือรายละเอียดอื่นๆรวมกัน ทบทวนและวิเคราะหอยาง
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ละเอียดถึงวิธีการทําความเขาใจเร่ืองราวหรือคําศัพทบางคํา รวมท้ังวิธีการในการฟงโดยใหมีการกําหนดเปาหมาย
หรือการใชกลวิธีในการฟงบทฟงเพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถฟงไดอยางมีประสิทธิภาพในคร้ังตอไป 

2. แบบทดสอบกอน-หลังเรียนและวัดความคงทน เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดความสามารถทางการฟง
ภาษาอังกฤษซ่ึงเปนขอสอบชุดเดียวกัน ขอสอบท้ังหมดมี 30 ขอ ซ่ึงเปนขอสอบวัดความสามารถในการฟง
รายละเอียด จํานวน 20 ขอ และการจับใจความสําคัญ 10 ขอ  ขอละ 1 คะแนน ขอสอบชุดน้ีไดรับการตรวจสอบ
ความถูกตองเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความถูกตองเชิงปรากฏ (Face Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ทาน และนําไปทดลองใชสอบกับผูเรียนจากโรงเรียนอื่นท่ีมีความสามารถดานการฟงภาษาองักฤษในระดับ
เดียวกับกลุมตัวอยางจํานวน 12 คน ซ่ึงวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร Kudar-Richardson 
(KR-20) พบวามีขอสอบ 10 ขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกสูงกวา 0.80 และ 2ขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกต่ํากวา 0.02 ผูวิจัย
จึงปรับปรุงขอสอบ 12 น้ันใหมกอนนําไปใชจริง ขอสอบชุดน้ีมีคาความยาก-งาย 0.46 คาอํานาจจําแนก 0.29 คา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.6  

3. แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง (Semi-Structured Interview) แบบสัมภาษณเพ่ือใชเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพเกี่ยวกับปจจัยเสริมและปญหาสงผลตอการเรียนรูการฟง การสัมภาษณเกิดขึ้นทันทีหลังจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนในสัปดาหสดุทายของการเรียน ใชเวลาในการสัมภาษณคนละประมาณ 20 นาที โดยแบงกลุม
ผูเรียนออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ผูเรียนท่ีสอบไดคะแนนสูง 5 คน และ 2) ผูเรียนท่ีสอบไดคะแนนต่ํา 5 คน ท้ังน้ี 
คําถามชุดน้ีผานการตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาและความถูกตองเชิงปรากฏจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 
กอนการนําไปใชในการสัมภาษณจริง 

 

สรุปผลการวิจัย 
ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ ผลการวิเคราะหคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยและคารอยละ

ของการสอบกอนและหลังเรียนโดยใชสถิติ Paired Sample t-test ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางท่ี 1 เปนการ
นําเสนอคาความสามารถรายดานคือ ดานการฟงเพ่ือหารายละเอียดและการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญและคา
ความสามารถรวมซ่ึงชี้ใหเห็นวาคะแนนรวมกอนเรียนของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 13.40 (44.67%) และคะแนน
รวมหลังเรียนมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 16.43 (54.84%) คะแนนท่ีเพ่ิมขึ้นหลังเรียนมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายละเอียด จะพบวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนดานการฟงเพ่ือหารายละเอียดเพ่ิมขึ้นจาก 
8.60 (43.00%) เปน 11.00 (55.00%) ซ่ึงเปนความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการทดลอง
ดังกลาวสรุปไดวาการสอนฟงภาษาอังกฤษโดยการใหนักเรียนฟงในขณะเดียวกันกับการอานบทบรรยายสงผลเชิง
บวกตอความสามารถทางการฟงของผูเรียนโดยเฉพาะอยางย่ิงการฟงเพ่ือหารายละเอียด 

ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยและคารอยละกอนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางแยกตามความสามารถรายดาน 

ขอสอบ 
กอนเรียน(n=30) หลังเรียน(n=30) 

t-value df 
p-

value  % S.D.  % S.D. 
หารายละเอียด 
(20 คะแนน) 

8.60 43.00 3.63 11.00 55.00 3.23 -5.230** 29 .00 

จับใจความสําคัญ 
(10 คะแนน) 

4.80 48.00 1.79 5.43 54.33 1.96 -1.573 29 .13 

รวม 
(30 คะแนน) 

13.4
0 

44.67 4.80 16.43 54.78 3.84 -4.860** 29 .00 

* = p<0.05 ; ** = p< 0.01 
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หลังการทดสอบหลังเรียน 2 สัปดาห กลุมตัวอยางไดรับการทดสอบอีกคร้ังเพ่ือวัดความคงทนของความรู 
ขอมูลในตารางท่ี 2 เปนผลการวิเคราะหคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยและคารอยละของการสอบโดยใชสถิติ 
Paired Sample t-test  

 
ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและคะแนนเฉลี่ยของความคงทนแยกตามความสามารถรายดาน 

ขอสอบ 
หลังเรียน(n=30) ความคงทน(n=30) 

t-value df 
p-

value  % S.D.  % S.D. 
หารายละเอียด 
(20 คะแนน) 

11.00 55.00 3.23 12.13 60.65 3.08 -2.831** 29 .01 

จับใจความสําคัญ 
(10 คะแนน) 

5.43 54.33 1.96 6.03 60.30 1.61 -2.632* 29 .02 

รวม 
(30 คะแนน) 

16.43 54.78 3.84 18.17 60.57 3.52 -4.069** 29 .01 

* = p<0.05 ; ** = p< 0.01 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นวาคะแนนรวมหลังเรียนมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 16.43 (54.84%) และคะแนนรวมของความ
คงทนของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 18.17 (60.57%) ซ่ึงเปนคะแนนท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถรายดานก็จะพบวาคะแนนความคงทนของความสามารถในการฟงท้ังสองดาน
เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญเชนกันโดยมีคะแนนความคงทนดานการหารายละเอียดเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (12.13 หรือ 60.05%) แตคะแนนความคงทนดานการจับใจความสําคัญเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 (6.30หรือ 60.30%) ผลการทดสอบน้ีสามารถอธิบายไดวาการสอนฟงภาษาอังกฤษโดยการใหนักเรียน
ฟงในขณะเดียวกันกับการอานบทบรรยายสงผลเชิงบวกตอความคงทนของความสามารถทางการฟงท้ังในดานของ
ความสามารถในการหารายละเอียดและการจับใจความสําคัญ  

เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมาแบงกลุมเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการฟงของกลุม
ท่ีมีคะแนนสูงและกลุมท่ีมีคะแนนต่ํา (ตารางท่ี 3) จะพบวาท้ัง 2 กลุมมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวมของความคงทน
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวมหลังสอบ แตเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีมีคะแนนต่ําเทาน้ันท่ีมีความคงทนของความรู
มากกวากลุมท่ีมีคะแนนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 (หลังเรียน = 13.63 หรือ 45.42% และความคงทน 
= 16.13 หรือ 53.75% ตามลําดับ) ซึ่งอาจสรุปไดวาผูเรียนท่ีมีคะแนนภาษาอังกฤษต่ํามีพัฒนาการของการฟงได
ดีกวาหากไดฟงพรอมกับการไดอานบทบรรยาย 
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ตารางท่ี 3  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและคะแนนเฉลี่ยของความคงทนของกลุมตัวอยางแยกท่ีมีคะแนนสูงและกลุม
ตัวอยางท่ีมีคะแนนต่ําแยกตามความสามารถรายดาน 

ผูเรียน ขอสอบ 
หลังเรียน ความคงทน ความตาง t-

value df 
p-

value  % SD  % SD  SD 

คะแนน
ต่ํา  
(n =8) 

รายละเอียด 9.13 45.63 2.53 10.25 51.25 1.04 +1.13 2.30 -1.39 7 0.21 
ใจความสําคัญ 4.50 45.00 2.00 5.88 58.75 1.89 +1.38 1.85 -2.106 7 0.07 
รวม 13.63 45.42 3.46 16.13 53.75 1.30 +2.50 2.27 -3.118* 7 0.02 

คะแนน
สูง 
(n =8) 

รายละเอียด 14.00 70.00 2.27 14.88 74.38 1.64 +.88 1.81 -1.369 7 0.21 
ใจความสําคัญ 5.63 56.25 1.30 5.88 58.75 1.13 +.25 .71 -1.000 7 0.35 

 รวม 19.63 65.42 3.07 20.75 69.17 1.75 +1.13 1.96 -1.624 7 0.15 
* = p<0.05 ; ** = p< 0.01 

 ปจจัยเสริมและอุปสรรคท่ีสงผลตอความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษจากการฟงและอานบท
บรรยายในเวลาเดียวกนั  
 ผูวิจัยไดสัมภาษณกลุมตัวอยางหลังการทดสอบหลังเรียนเพ่ือรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับปจจัยและ
ปญหาท่ีสงผลตอความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษจากกระบวนการเรียนการสอนฟงและอานในเวลาเดียวกัน ผล
การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงและคะแนนเฉลี่ยต่ํากลุมละ 5 คน สามารถสรุป
ไดวาผูเรียนท่ีมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงและต่ําของกลุมทดลองท้ัง 2 กลุม สวนใหญใหความเห็นวาบทบาทของ
ครูและเพ่ือนในกระบวนการการเรียนท่ีเนนกลยุทธอภิปญญาเปนปจจัยเสริมท่ีสําคัญในการพัฒนาความสามารถใน
การฟงของตน เชน การตั้งคําถามและการอธิบายเพ่ิมเติมจากครูผูสอนรวมถึงการวิเคราะหประเด็นตางๆของเน้ือหา
รวมกับเพ่ือนรวมชั้นดวยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมระหวางครูผูสอนกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน ดัง
จะเห็นจากตัวอยางคําใหสัมภาษณของนักเรียนดังน้ี  

“การไดฟงและอานในเวลาเดียวกันสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถดานการฟงได ถา
เพ่ือนๆ ชวยกันอธิบายเน้ือหา วิเคราะห ไดแลกเปลีย่นขอมูลและพูดคุย แลวใหครูคอยชวยเหลอืเพ่ิมเติมอยู
ตลอดเวลา”                                       วาต ี(คะแนนต่ํา) 

“ครูและเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน ชวยกันอธิบายเน้ือหา วิเคราะห แลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน 
สามารถทําเกิดความรูความเขาใจได”                                                                      ฟาติน (คะแนนสูง) 

“การฟงภาษาอังกฤษเปนทักษะท่ียาก แตสามารถเกิดความรูความเขาใจได ถาครูใชวิธีการสอน
โดยใหเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน ชวยกันอธิบายเน้ือหา วิเคราะห แลกเปลี่ยนขอมูลและพูดคุย โดยครูจะตองใหความ
ชวยเหลือและใหขอมูลเพ่ิมเติมใหนักเรียน”                                                            รินลนี (คะแนนต่ํา) 

 นอกจากน้ันผูเรียนท่ีมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงยังแสดงความเห็นเพ่ิมเติมอีกวาการฟงไปพรอมๆกับ
การอานสามารถทําใหผูเรียนคาดเดาและจดจํารายละเอียดของเน้ือหาจากบทบรรยายได นอกจากน้ันยังไดเรียนรู
คําศัพทและโครงสรางทางภาษาอีกดวย ดังจะเห็นไดจากคําสัมภาษณตอไปน้ี  

“การฟงและอานในเวลาเดียวกัน ทําใหสามารถเหลือบมองเน้ือหายอนหลังและไปอานในสวน
อื่นๆไดหากไมเขาใจเน้ือหาในบางสวน ทําใหไมกังวลกับปญหาเร่ืองฟงไมทัน”           ไลลา (คะแนนสูง) 

 ถึงแมวาผูเรียนสวนใหญจะเห็นวาการฟงพรอมอานชวยสงเสริมความสามารถในการฟงของตน แตก็มี
ผูเรียนท่ีประสบปญหาจากการฟงและอานบทบรรยายไปพรอมๆกัน เพราะผูเรียนตองใชเวลาในการคิดเพ่ิมขึ้นและ
ตองใชความสามารถหรือทักษะดานการอานรวมดวย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางคําใหสัมภาษณตอไปน้ี  
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 “การฟงและอานในเวลาเดียวกันทําใหรูสึกสับสนวาควรจะฟงหรืออานมากกวากัน ครูควรใหนักเรียนฟง
เพียงอยางเดียวหรือใหอานเพียงอยางเดียวดีกวาหรือถาจะใหฟงกอนแลวคอยอานก็ได”         มีนา (คะแนนต่ํา) 

 ผลการศึกษาขางตนสามารถสรุปไดวาการฟงและอานบทบรรยายไปพรอมๆกันชวยพัฒนาความสามารถ
ในการฟงของผูเรียนไดซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีกลุมตัวอยางมีความสามารถในการฟงหลังเรียนและความคงทนดาน
ความสามารถในการฟงสูงขึ้นกวากอนเรียน และความสามารถท่ีมีพัฒนาการขึ้นอยางเห็นไดชัดคือความสามารถดาน
การฟงเพ่ือหารายละเอียด ผูเรียนสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ระหวางครูผูสอนกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน  แตผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ําใหความเห็น
วาการอานขณะฟงเปนการเพ่ิมภาระในการเรียนของตนเน่ืองจากมีความสามารถในการอานนอย 

อภิปรายผลการวิจัย 
กลาวโดยสรุป ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษานี้คือการสอนฟงโดยใหผูเรียนไดฟงและอานบทบรรยายใน

ระหวางการฟงเปนวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพราะชวยใหผูเรียนสามารถฟงบทฟงไดเขาใจโดยเฉพาะการฟงเพ่ือ
หารายละเอียด ขอคนพบน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาท่ีผานมาท่ีพบวาผูเรียนไดประโยชนในการฟงขอมูลรับเขาท่ี
มากกวา 1 ชองทาง ซ่ึงก็คือชองทางการฟงและการอาน และประโยชนท่ีไดรับคือผูเรียนไดเรีนรูคําศัพทเพ่ิมมากขึ้น 
เขาใจบทฟงไดงายขึ้นเพราะมีบทบรรยายชวยยืนยันวาในสิ่งท่ีตนไดฟงวาฟงไดถูกตอง (Van Bon, Boksebeld, 
Freide, Van den Hurk, 1991; Sadoski & Paivio, 2001) และผูท่ีไดประโยชนจากการฟงและอานในเวลา
เดียวกันคือผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษต่าํ (Goh, 1999; Chang & Read, 2006) แตผลการวิจัยน้ีกลับ
พบวาการอานขณะฟงเปนการเพ่ิมภาระในการเรียนของผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ําเน่ืองจากผูเรียน
มีความสามารถในการอานนอย จึงเปนภาระในการใชความคิดหรือภาระทางสมองเพ่ิมขึ้น ดังน้ันสิ่งท่ีผูเรียนกลุมน้ี
ตองการเพ่ือชวยในการเรียนการฟงใหรูเร่ืองคือกระบวนการสอนท่ีผูสอนและผูเรียนคนอื่นรวมกันอภิปรายกลุม ไดมี
โอกาสนําเสนอและแลกเปลี่ยนประเด็นสําคัญ รวมท้ังการตั้งคําถามและรวมกันวิเคราะหเน้ือหา ซ่ึงสามารถกระตุน
ใหผูเรียนเกิดความสนใจ มีความพยายาม ไดเปรียบเทียบความคิดเห็นเพ่ือประมวลความรูท่ีไดใหเปนความเขาใจของ
ตนเอง ซึ่งกระบวนการสอนในลักษณะน้ีเปนกระบวนการสอนท่ี Vandergrift (2004) เรียกวากระบวนการสอนท่ี
เนนกลยุทธอภิปญญา (Metacognitive strategies) นอกจากน้ัน Goh (2002) และ Vandergrift (2004) ยังได
เสนอแนะไววากระบวนการสอนท่ีเนนกระบวนการของการฟงนั้นเปนกระบวนการท่ีเลียนแบบขั้นตอนของการไดยิน
เสียงและการฟงในชีวิตจริงท่ีสามารถสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐานไดเรียนรูและ
ทําความเขาใจกับบทฟงสั้นๆท่ีไดยินไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 อยางไรก็ตาม โดยปกติคะแนนความคงทนมักลดลงเมื่อระยะเวลาผานไป แตการท่ีกลุมตัวอยางของ
งานวิจัยน้ีมีคะแนนความคงทนสูงกวาคะแนนทดสอบหลังเรียนอาจเปนขอจํากัดของงานวิจัยน้ีท่ีใหกลุมตัวอยางทํา
ขอสอบชุดเดิม 3 คร้ังและอาจมีสวนในการทําใหผูเรียนเกิดความชํานาญในการทําขอสอบ (practice effect) ก็
เปนได และอีกประการหน่ึงคือระยะเวลาของการวัดความคงทนหางจากการทดสอบหลังเรียนเพียง 2 สัปดาห ซึ่ง
อาจเปนระยะเวลาท่ีสั้นเกินไปตอการวัดความคงทนของการเรียนรู หรืออาจอธิบายไดวาผูเรียนมีประสบการณการ
ฟงภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้นจากการเรียนรายวิชาอื่นหรือแหลงเรียนรูอื่นๆ  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. นําทฤษฏีรหัสคูมาประยุกตใชในการสอนฟงโดยการใหผูเรียนไดฝกฟงควบคูการอานบทบรรยายในขั้น
แรกเร่ิมในการเรียน เมื่อผูเรียนมีความสามารถเพ่ิมขึ้นแลวจึงคอยๆลดการอานบทบรรยายลง  

2. เนนการมีสวนรวมระหวางผูสอนกับผูเรียน ใหผูเรียนไดมีโอกาสในการอภิปรายกลุม การนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนประเด็นสําคัญ การตั้งคําถามและใหผูเรียนรวมกันวิเคราะหเน้ือหาท่ีไดยินมาใชในการสอนฟง 

3. ในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรทดสอบเพ่ือวัดความคงทนของความรูหลังเสร็จสิ้นการทดลองแลวอยาง
นอย 4 สัปดาหเพ่ือใหมั่นใจวาความรูท่ีเหลืออยูน้ันเปนความรูท่ีแทจริง 

4. ควรเพ่ิมการวัดความสามารถดานคําศัพทรวมท้ังการออกเสียงของผูเรียนรวมดวย 
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5. ศึกษาความสัมพันธของความสามารถในการฟงพรอมกับการอานบทบรรยายและรูปแบบการเรียนรูของ
ผูเรียน (Learning style) 

6. ศึกษาผลการใชรูปแบบการสอนฟงท้ัง 5 ขั้นตอน คือ 1) การฟงเพียงอยางเดียว 2) การฟงและอานใน
เวลาเดียวกัน 3) การอภิปรายรวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 4) ครูใหความชวยเหลือเพ่ิมเติม และ 5) การฟงซ้ําอีกคร้ัง 
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