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การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Developing of English Listening Skills for Mathayomsuksa 3 Students
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
โดยใช้รายการโทรทัศน์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนา
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์ 3) เปรียบเทียบทักษะฟังภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรายการโทรทัศน์ กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จานวน 28 คนได้มาโดยวิธีการสุม่ แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์ จานวน 8 แผน
แบบทดสอบทักษะการฟัง จานวน 30 ข้อมีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.34–0.67 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.33-0.72
และมีคา่ ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 และแบบวัดความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนด้วยรายการโทรทัศน์ มีค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.33–0.79 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
ทดสอบ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า
1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์มีประสิทธิภาพเท่ากับ
76.43/75.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 70/70
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์
มีค่าเท่ากับ 0.6042 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ด้านการฟังเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 60.42
3. นักเรียนมีคะแนนทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยรายการโทรทัศน์ โดยรวมและเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเรียนรู้ดว้ ยรายการโทรทัศน์ มีความหลากหลายของรายการโทรทัศน์
ทาให้เกิดทักษะการฟัง และการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ทาให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to study the effectiveness of learning activities and
developing English listening skills by using television programs that met the 70/70 criteria, 2) to study
the effectiveness index of development of learning in English listening activities by using television programs
with a concentration on Mathayomsuksa 3 students, 3) to compare students' improvement in listening
skills before and after input learning activities into the classroom, and 4) to investigate students' attitudes
toward learning activities by using television programs. The sample group was 28 Mathayomsuksa 3 students
enrolled in the first semester, academic year 2016, Fadadsoongyang Wittayakarn School, The Secondary
Education Service Area Office 24, Kamalasai District, Kalasin Province. All participants were selected by
Cluster Random Sampling. The instruments used in the study were (1) a lesson plan designed by using
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8 television programs for English listening comprehension, (2) the achievement test that had the difficulty
(p) from 0.34–0.67, discrimination (B) was 0.33–0.72, and the reliability of the questions was 0.81, (2) the measurement
of students' opinions on learning through television programs has discriminative range from 0.33-0.79,
and the reliability was 0.86. The mean, standard deviation and test statistics t-test (Dependent Samples)
were used for statistical analysis. The results of the study showed that;
1. The performance efficiency of the television programs designed for developing students
listening skills was 76.43/75.36 which met the criteria of 70/70.
2. The effectiveness Index of learning activities for improving students listening skills by using
television programs was 0.6042, this means that students had improved their listening skill with the
accounted score of 60.42 percent.
3. Students have showed his/her post-test score higher than pre-test score with statistically
significant at .05 level.
4. All of Mathayomsuksa 3 students had positive opinions towards the television programs with
an average of 4.35. Learning English through television programs makes learning English more fun and
enjoyable.
คาสาคัญ : การเรียนรู,้ ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ, รายการโทรทัศน์
Keywords : Learning, English listening skills, Television Programs
บทนา
การสื่อสารมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์มาก โดยเฉพาะในยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารหรือเรียกว่า
ยุคโลกาภิวัตน์ การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและสังคมการสื่อสาร ทาให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น ภาษาจึงมี
ความสาคัญยิ่งต่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลาง
ของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจาชาติ
เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้หลายชาติจึงบรรจุ
วิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจาชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
นาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือฟังพูด อ่านและเขียน ไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งทักษะการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นจุดสาคัญในการเริม่ ต้นการเรียนภาษา การฟังเป็นความสามารถ
ของบุคคลที่จะทาความเข้าใจในสิง่ ที่คนอื่นพูด ทักษะการฟังมีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะหากผู้ฟังมีทักษะการฟังที่ดี
ย่อมส่งเสริมให้ทักษะการพูดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าได้รบั การฝึกทักษะการฟังไม่เพียงพอจะมีผลทาให้ไม่สามารถใช้ภาษา
ในการสนทนาได้ ดังนั้นควรจะใส่ใจในทักษะการฟังเพื่อให้การฟังประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังภาษาอังกฤษ
ในทางวิชาการทักษะการฟังเป็นความสามารถในการจับประเด็นใจความหลัก จากสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ซึ่งเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนเพราะผู้เรียนต้องเข้าใจสาระสาคัญจากสิ่งที่พูด อารมณ์และความคิดเห็นของผู้พูด
และสามารถตอบสนองระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดหรือบริบทของการฟัง ดังนั้น ในการเรียนการสอนนักเรียนจึงควรได้รับ
การฝึกฝนทักษะการฟังอย่างเพียงพอและจริงจัง ซึ่งการฟังเป็นทักษะที่มีความสาคัญมาก และเป็นทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่
การพัฒนาทักษะอื่น ๆ หากผูเ้ รียนไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองฟังก็จะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ ดังนั้นครูผู้สอน
ควรให้ความสาคัญกับการสอนทักษะฟังเป็นพิเศษ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรทาให้ผู้เรียนคิดและเกิดการเรียนรู้โดยการฝึกทักษะภาษาเป็นทักษะสัมพันธ์
ที่สมจริง เน้นการใช้สื่อตามสภาพจริงคือวัสดุการสอนที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตาราหรือบทเรียนทีจ่ ัดพิมพ์เพื่อให้ผู้เรียน
ใช้เรียน ตัวอย่างของสื่อตามสภาพจริง เช่น ข่าวการพยากรณ์อากาศและการสัมภาษณ์ทางวิทยุโทรทัศน์การใช้สื่อตามสภาพจริง
ทาให้ผู้เรียนได้เกิดความสนใจและต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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ในชั้นเรียน (นิภาวรรณ ชูรัตน์สิทธิ์, 2535) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อที่ใช้กันในปัจจุบัน คือ โทรทัศน์ซึ่งปัจจุบันมีรายการที่มีคุณภาพ
หลายรายการ เช่น รายการสารคดีรายการสัมภาษณ์ (วรวิทย์ นิเทศศิลป์, 2551) โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอานาจมากในการช่วยเสริม
และทดแทนภาระหน้าที่ในการสื่อสารขั้นที่หนึ่งของครูผู้สอน สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางเพราะเป็น
สื่อที่มีทั้งภาพและเสียงจึงมีเสน่หด์ งึ ดูดความสนใจของผู้ชมได้มาก (วิภา อุดมฉันท์, 2544)
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสารที่เกีย่ วข้อง พบว่าการนารายการโทรทัศน์มาใช้ในการเรียนการสอนมีคุณประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนหลายประการ คือ สามารถนาเสนอภาพและเสียงได้พร้อม ๆ กัน ให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้ทุกรูปแบบตั้งแต่
การสอนความรู้ง่าย ๆ ไปจนถึงการอธิบายข้อมูลที่มคี วามสลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางจอโทรทัศน์ยังช่วยให้เกิด
ความสนใจและทาให้ผู้ชมจดจาสิ่งที่ได้ดูง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดให้คนเห็นและมีความรูส้ ึกร่วมไปพร้อม ๆ กันด้วย
รายการโทรทัศน์จึงเหมาะที่จะใช้เพื่อการเรียนการสอน สอดคล้องกับแนวคิดของ Cambre (1995) ที่ได้สรุปว่าโทรทัศน์
สามารถใช้เป็นสื่อการสอนและการบรรยายที่ดีทสี่ ุดที่จะทาให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเอง ให้เกิดความเชี่ยวชาญและมีอสิ ระ
ในการทางาน ครูที่นาสื่อโทรทัศน์มาใช้ในการสอนอาจจะไม่ได้มหี น้าที่เหมือนเช่นอดีต แต่หน้าที่ของครูก็ไม่ได้ถูกลด
ความสาคัญลงไป นักเรียนทีเ่ รียนรู้จากสื่อโทรทัศน์ไม่ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ แต่โอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนก็ไม่ได้น้อยลงไป
และอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วย โรงเรียนใดที่นาสื่อโทรทัศน์มาใช้จะทาให้ดูแตกต่างไปจากแบบแผนเดิม เพราะการดูโทรทัศน์จะมี
บทบาทเข้ามาแทนที่การจดบันทึก การเรียนและการท่องจา การนาสื่อโทรทัศน์มาใช้ในการสอนทาให้ครูมีเวลาเอาใจใส่นกั เรียน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา แทนที่การเรียนรู้แค่ในชั้นเรียน
เพียงอย่างเดียว
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่วิจัยพบว่า
ผู้เรียนฟังคาวลี ประโยค และจับใจความสาคัญของสิ่งที่ได้ฟังไม่ได้ ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่บรรลุผลตามที่คาดหวัง เช่น ฟังไม่รเู้ รื่องทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ ส่งผลให้ติดต่อสื่อสารไม่ได้ และยังทาให้เกิดความเบื่อหน่าย
ไม่เห็นความสาคัญและความจาเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษต่า และมี
เจตคติที่ไม่ดี เนื่องจากครูผู้สอนไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการฟัง โดยการฟังเสียงเจ้าของภาษาโดยตรง สื่อการสอน
ของครูไม่ดึงดูดความสนใจ ไม่สร้างความกระตือรือร้นให้เกิดกับนักเรียน ทาให้นักเรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับคา วลี ประโยค
และข้อความที่ได้ฟัง ไม่สามารถจับประเด็นใจความหลัก และไม่สามารถพูดสื่อสารให้บรรลุตามเป้าหมายกันได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนไม่คุ้นเคยกับเสียงเจ้าของภาษาจากสื่อจริง (Authentic Material) ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนาสื่อรายการโทรทัศน์มาใช้
ให้นักเรียนได้ฝึกฟัง จะทาให้คุ้นเคยกับเสียงเจ้าของภาษา และทาให้การฟังมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากหลักการ เหตุผล และสภาพปัญหาที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้รายการโทรทัศน์ในการพัฒนา
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่เรียนรูโ้ ดยใช้รายการโทรทัศน์
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยรายการโทรทัศน์
วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ในอาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จานวน 10 ห้อง จาก 4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนดอนไทรงาม

พิทยาคม มี 3 ห้องเรียน รวม 69 คนโรงเรียนโคกศรีเมือง มี 2 ห้องเรียน รวม 49 คนโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ มี 2 ห้องเรียน
รวม 39 คน โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร มี 2 ห้องเรียน รวม 75 คนรวม 232 คน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเหมือนกัน รวมทั้งมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค ปีการศึกษา 2/2558 ใกล้เคียงกัน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กาลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จานวน 28 คน
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ประกอบด้วย
2.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ จานวน 8 แผน แผนละ
3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
2.2 แบบทดสอบทักษะการฟัง จานวน 30 ข้อ
2.3 แบบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรายการโทรทัศน์จานวน 10 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลอง ดังนี้
3.1 ทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ
แล้วตรวจให้คะแนน เก็บคะแนนนีไ้ ว้เพื่อจะนามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
3.2 เริ่มดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 8 แผน ทาการทดลอง
จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
3.3 นาแบบทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษมาทดสอบหลังเรียน (Post-test) ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้ เพื่อจะ
นามาเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้โดยใช้รายการโทรทัศน์กับแบบปกติ
3.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รายการโทรทัศน์ภายหลังสิ้นสุด
การจัดการเรียนรู้ครบ 8 แผนการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจยั สร้างขึ้น เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
3.5 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติตามความมุ่งหมายของการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม พัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 โดยใช้สูตรE1/E2 (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2553) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการ
โทรทัศน์ และแบบปกติ ใช้สูตร E.I. วิธีของกูดแมนเฟลทเชอร์และชไนเดอร์ (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2553)
4.3 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รายการโทรทัศน์
โดยใช้สถิติทดสอบ t–test (dependent Samples)
4.4 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการ
โทรทัศน์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2553)
สรุปผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.43/75.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 70/70
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2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6042 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ด้านการฟังเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
60.42
3. นักเรียนมีคะแนนทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อการเรียน ด้วยรายการโทรทัศน์โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเรียนรู้ด้วยรายการโทรทัศน์มีความหลากหลายของรายการโทรทัศน์
ทาให้เกิดทักษะการฟัง และการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ทาให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รายการ
โทรทัศน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.43/75.36 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน
รวมทั้งหมด 8 แผน ได้คะแนนเฉลีย่ ระหว่างเรียนที่วัดได้จากการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบย่อย
ในแต่ละแผนของการจัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ทุกคนรวมกันได้คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 91.71 คิดเป็นร้อยละ 76.43 และมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเท่ากับ 22.61 คิดเป็น
ร้อยละ 75.36 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
รายการโทรทัศน์ที่ผู้วิจยั สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทตี่ ั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากก่อนการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศและศึกษาแนวคิดของแคมเบร์ (Cambre, 1995)
เกี่ยวกับการใช้โทรทัศน์เป็นสื่อการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยกิจกรรมแต่ละชุด
ได้เน้นให้นักเรียนสามารถฟังและชมรายการ แล้วคิดแยกแยะเรื่องราวเหตุการณ์ ประเภท ลักษณะไตร่ตรองข้อมูลวิเคราะห์
ความสาคัญ บอกความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และสรุปเรื่องได้ ตลอดจนผู้วิจัยได้นาพาผูเ้ รียนไปสู่ความสาเร็จโดยจะพูดให้กาลังใจ
ให้นักเรียนมีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง ทาให้นักเรียนเห็นความเกีย่ วข้องระหว่างการใช้โทรทัศน์ในการสอน
และชีวิตจริง โดยส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนที่มีต่อโทรทัศน์เพื่อการสอน และผู้วจิ ัยได้นาตัวอย่างของการใช้
ประโยชน์จากการดูโทรทัศน์เพื่อการสอนมายกตัวอย่าง ให้นักเรียนฟังจึงทาให้นักเรียนเกิดความสนใจ และเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดของแคมเบร์ (Cambre, 1995) ที่สรุปว่าโทรทัศน์สามารถใช้เป็นสื่อการสอน และการบรรยายทีด่ ีที่สุด
ทาให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญ และมีอสิ ระในการทางาน ครูที่นาสื่อโทรทัศน์มาใช้ในการสอน อาจจะไม่ได้
มีหน้าทีเ่ หมือนเช่นอดีต นักเรียนที่เรียนรู้จากสื่อโทรทัศน์มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนใดที่นาสื่อโทรทัศน์มาใช้
จะทาให้ดูแตกต่างไปจากแบบแผนเดิม เพราะการดูโทรทัศน์จะมีบทบาทเข้ามาแทนที่การจดบันทึก การเรียนและการท่องจา
การนาสื่อโทรทัศน์มาใช้ในการสอนทาให้ครูมีเวลาเอาใจใส่นักเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาแทนที่การเรียนรู้แค่ในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวิวัชรา
มาตรโพธิ์ (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังและการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงคาราโอเกะสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และพบว่ากิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังและการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงคาราโอเกะ
มีประสิทธิภาพเท่ากับ70.75/71.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 70/70
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์มีค่าเท่ากับ
0.6042 คิดเป็นร้อยละ 60.42 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโทรทัศน์สามารถใช้เป็นสื่อการสอน และการบรรยายที่ดีที่สุดทาให้นักเรียน
ได้ฝึกฝนตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญ และมีอิสระในการทางาน สอดคล้องกับแนวคิดของมอร์เลอร์ Moeller (1996)
ที่ได้สรุปว่าการใช้รายการโทรทัศน์ในการเรียนรู้ เป็นเพราะโทรทัศน์มีประสิทธิภาพที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะที่จะนามาใช้พัฒนา
ความรู้และทักษะของผู้เรียน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของธราบุญ คูจินดา (2550) ได้สรุปคุณค่าของโทรทัศน์ต่อการเรียน
การสอนไว้ว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่สามารถนาเอาสื่อหลายอย่างมาใช้ร่วมกันอย่างสะดวก เป็นการใช้สื่อที่เรียกว่าสื่อผสม
ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ มีความสามารถนารูปธรรมมาประกอบการสอนได้สะดวกและรวดเร็ว จึงส่งผลให้นักเรียนที่เรียน

ด้วยรายการโทรทัศน์มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวิวัชรา มาตรโพธิ์ (2554) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนาทักษะการฟัง และการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงคาราโอเกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และพบว่าดัชนีประสิทธิผล
ของกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟัง และการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงคาราโอเกะมีค่าเท่ากับ 0.23
3. นักเรียนมีคะแนนทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการนารายการโทรทัศน์ มาใช้เป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ช่วยขยายโอกาส
ของนักเรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยผ่านประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience) ซึ่งในที่สุดก็จะนาพานักเรียนไปสู่
ประสบการณ์ทางตรง (Direct Experience) กล่าวคือ นักเรียนจะบังเกิดความสนใจที่จะค้นคว้าทดลองด้วยตนเองหรือไปเยี่ยมเยือน
สถานที่ตา่ ง ๆ ที่เห็นในโทรทัศน์ดว้ ยตนเองในภายหลังนอกจากนี้รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่นามาใช้ในรายการเพื่อการศึกษา
มีหลากหลายรูปแบบ ที่สื่อให้ผู้ชมรายการสามารถนามาสร้างองค์ความรู้ในการศึกษา ได้แก่ รูปแบบพูดคุย สนทนา อภิปราย
บรรยาย สัมภาษณ์ เกม สารคดี ละคร สารละคร สาธิต ทดลองและนิตยสารทางอากาศ ในการวิจัยครัง้ นี้ผู้วิจัยได้นารูปแบบ
ดังกล่าวมาเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในภาษาอังกฤษ และสามารถวิเคราะห์
เรื่องที่ได้ฟัง สอดคล้องกับแนวคิดของอัจจิมา ลีรัตนชัย (2542) ที่สรุปว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถรับรู้ความยากง่าย
ในการเรียนภาษาที่ตา่ งกัน ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาในการเรียน ความถนัด อายุ ประสบการณ์ เป็นต้น
ดังนั้นการที่จะพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาตางประเทศจึงจาเป็นต้องอาศัยวิธีการเรียนการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ
ดังที่มอร์เลอร์ (Moeller, 1996) ได้กล่าวว่าไม่สามารถรับรองได้ว่าการเรียนรูผ้ ่านทางโทรทัศน์จะเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว
เพราะผู้เรียนบางคนต้องการให้โทรทัศน์ช่วยอธิบายเนื้อหา ทางทฤษฎีที่เป็นเนื้อหาใหม่ ๆ ซึ่งผลการวิจยั ครั้งนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ประสิทธิ์ เครือแตง (2553) ได้ทาวิจยั เรื่องผลการใช้สื่อภาพยนตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยรายการโทรทัศน์โดยรวม และเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.35 ทั้งนี้เป็นเพราะการเรียนรู้ด้วยรายการโทรทัศน์ มีความหลากหลายของรายการโทรทัศน์ทาให้เกิดทักษะ
การฟัง และการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ทาให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิภา อีโน (2551) ได้ทาวิจัยเรื่อง การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนได้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu (2005) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศนคติของนักเรียนและครูที่มีต่อการใช้โทรทัศน์ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือภาษาทีส่ อง
ในวิทยาลัยของประเทศไต้หวัน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนร้อยละ 64.8 และครูร้อยละ 74.8 มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้โทรทัศน์
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนักเรียนและครูชื่นชอบภาพยนตร์ของอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 68.7 และ 50.0 ตามลาดับ
นักเรียนร้อยละ 54.8 และครู ร้อยละ 50.0 มีความรู้สึกว่าระยะเวลา 1 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นเล็กน้อยต่อวัน เป็นช่วงที่พอเหมาะ
สาหรับการชมรายการภาษาอังกฤษ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ก่อนนารูปแบบการใช้รายการโทรทัศน์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผสู้ อนควรมีการศึกษา
และทาความเข้าใจรูปแบบของรายการแต่ละประเภท ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่บทเรียน
1.2 จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนเห็นด้วยกับการเรียนโดยใช้รายการโทรทัศน์ ดังนั้นผู้สอนควรนาวิธีการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ไปใช้ในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการฟัง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการใช้รายการโทรทัศน์
สามารถที่จะพัฒนากระบวนการฟังของนักเรียนได้ดยี ิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้สอื่ แบบบูรณาการ
2.2 ควรพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะทางภาษา
2.3 ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
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