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บทคัดย่อ   
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
โดยใช้รายการโทรทัศน์ ท่ีมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนา
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์  3)  เปรียบเทียบทักษะฟังภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
และ  4)  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยรายการโทรทัศน์ กลุม่ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนฟ้าแดดสงูยางวิทยาคาร อ าเภอกมลาไสย จงัหวัดกาฬสินธุ์  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จ านวน 28 คนไดม้าโดยวิธีการสุม่แบบกลุม่  (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์ จ านวน 8 แผน 
แบบทดสอบทักษะการฟัง จ านวน 30 ข้อมีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.34–0.67 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.33-0.72 
และมีคา่ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 และแบบวัดความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนด้วยรายการโทรทศัน์ มีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.33–0.79 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
ทดสอบ t-test (Dependent Samples) ผลการวจิัยพบว่า 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  โดยใช้รายการโทรทัศน์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
76.43/75.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 
 2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์ 
มีค่าเท่ากับ 0.6042 หมายความวา่ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ด้านการฟังเพิ่มขึ้น คดิเป็นร้อยละ 60.42 
 3.  นักเรียนมีคะแนนทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05   
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยรายการโทรทัศน ์โดยรวมและเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเรียนรู้ดว้ยรายการโทรทัศน์ มีความหลากหลายของรายการโทรทัศน์
ท าให้เกิดทักษะการฟัง และการเรยีนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น   
 
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. 
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บทน า 
 การสื่อสารมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก โดยเฉพาะในยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารหรือเรยีกว่า
ยุคโลกาภิวัตน ์การสื่อสารมีประโยชน์ท้ังต่อบุคคลและสังคมการสื่อสาร ท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น ภาษาจึงมี
ความส าคญัยิ่งต่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลาง 
ของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่มนุษยบ์นโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลกั ไม่ว่าแตล่ะคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ  
เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจ าเป็นตอ้งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้หลายชาติจึงบรรจุ
วิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษาประจ าชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 การจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีเปา้หมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
น าทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือฟังพูด อ่านและเขียน ไปใช้ในสถานการณจ์ริง โดยทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งทักษะการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับวา่เป็นจุดส าคญัในการเริม่ต้นการเรยีนภาษา การฟังเป็นความสามารถ
ของบุคคลที่จะท าความเข้าใจในสิง่ที่คนอื่นพูด ทักษะการฟังมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะหากผู้ฟังมีทักษะการฟังที่ดี  
ย่อมส่งเสริมให้ทักษะการพูดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ถ้าได้รบัการฝึกทักษะการฟังไมเ่พียงพอจะมผีลท าให้ไมส่ามารถใช้ภาษา
ในการสนทนาได้ ดังนั้นควรจะใส่ใจในทักษะการฟังเพื่อให้การฟังประสบผลส าเรจ็โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการฟังภาษาอังกฤษ
ในทางวิชาการทักษะการฟังเป็นความสามารถในการจับประเด็นใจความหลัก จากสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่สลบัซับซ้อนเพราะผู้เรยีนต้องเข้าใจสาระส าคญัจากสิ่งท่ีพูด อารมณ์และความคดิเห็นของผู้พูด 
และสามารถตอบสนองระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดหรือบริบทของการฟัง ดังนั้น ในการเรียนการสอนนักเรียนจึงควรไดร้ับ
การฝึกฝนทักษะการฟังอย่างเพียงพอและจริงจัง ซึ่งการฟังเป็นทักษะที่มีความส าคัญมาก และเป็นทักษะพื้นฐานท่ีน าไปสู ่
การพัฒนาทักษะอื่น ๆ หากผูเ้รียนไม่เข้าใจในสิ่งท่ีตนเองฟังก็จะไมส่ามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ ดังนั้นครผูู้สอน 
ควรให้ความส าคัญกับการสอนทักษะฟังเป็นพิเศษ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรท าให้ผู้เรียนคิดและเกิดการเรยีนรู้โดยการฝึกทักษะภาษาเป็นทกัษะสัมพันธ์ 
ที่สมจริง เน้นการใช้สื่อตามสภาพจริงคือวัสดุการสอนที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ต าราหรือบทเรียนท่ีจัดพิมพ์เพื่อให้ผู้เรียน 
ใช้เรียน ตัวอย่างของสื่อตามสภาพจริง เช่น ข่าวการพยากรณ์อากาศและการสัมภาษณ์ทางวิทยุโทรทัศน์การใช้สื่อตามสภาพจริง
ท าให้ผู้เรียนได้เกิดความสนใจและต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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ในช้ันเรียน (นิภาวรรณ  ชูรัตน์สิทธิ์, 2535) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อที่ใช้กันในปัจจุบัน คือ โทรทัศน์ซึ่งปัจจุบันมีรายการที่มีคุณภาพ
หลายรายการ เช่น รายการสารคดีรายการสัมภาษณ์ (วรวิทย์  นิเทศศิลป,์ 2551) โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอ านาจมากในการช่วยเสริม
และทดแทนภาระหน้าที่ในการสื่อสารขั้นที่หนึ่งของครูผู้สอน สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางเพราะเป็น 
สื่อที่มีท้ังภาพและเสียงจึงมเีสน่หด์งึดูดความสนใจของผู้ชมไดม้าก (วิภา  อุดมฉันท์, 2544) 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้อง พบว่าการน ารายการโทรทศัน์มาใช้ในการเรียนการสอนมีคุณประโยชน์ 
ตอ่การเรียนการสอนหลายประการ คือ สามารถน าเสนอภาพและเสยีงได้พร้อม ๆ กัน ใหค้วามรู้แก่ผู้เรียนได้ทุกรูปแบบตั้งแต่
การสอนความรู้ง่าย ๆ ไปจนถึงการอธิบายข้อมูลที่มคีวามสลับซับซ้อนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทางจอโทรทัศน์ยังช่วยให้เกิด
ความสนใจและท าให้ผู้ชมจดจ าสิ่งที่ได้ดูง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถถา่ยทอดให้คนเห็นและมีความรูส้ึกรว่มไปพร้อม ๆ กันด้วย
รายการโทรทัศน์จึงเหมาะที่จะใช้เพื่อการเรียนการสอน สอดคล้องกบัแนวคิดของ Cambre (1995) ที่ได้สรุปว่าโทรทัศน์
สามารถใช้เป็นสื่อการสอนและการบรรยายที่ดีทีสุ่ดที่จะท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเอง ให้เกิดความเช่ียวชาญและมีอสิระ 
ในการท างาน ครูที่น าสื่อโทรทัศน์มาใช้ในการสอนอาจจะไมไ่ด้มหีนา้ที่เหมือนเช่นอดีต แตห่น้าท่ีของครูก็ไมไ่ด้ถูกลด
ความส าคญัลงไป นักเรียนท่ีเรียนรู้จากสื่อโทรทัศน์ไม่ได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ แต่โอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนก็ไมไ่ด้น้อยลงไป
และอาจจะเพิ่มมากข้ึนด้วย โรงเรยีนใดท่ีน าสื่อโทรทัศนม์าใช้จะท าให้ดูแตกต่างไปจากแบบแผนเดมิ เพราะการดูโทรทัศน์จะมี
บทบาทเข้ามาแทนท่ีการจดบันทึก การเรียนและการท่องจ า การน าสื่อโทรทัศน์มาใช้ในการสอนท าให้ครูมีเวลาเอาใจใส่นกัเรียน
มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ันนักเรียนยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา แทนท่ีการเรยีนรู้แค่ในช้ันเรยีน
เพียงอย่างเดียว 
  การสังเกตพฤติกรรมนักเรยีนและการสัมภาษณค์รผูู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในพื้นท่ีวิจัยพบว่า 
ผู้เรยีนฟังค าวลี ประโยค และจับใจความส าคัญของสิ่งที่ได้ฟังไม่ได้ ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ไม่บรรลผุลตามที่คาดหวัง เช่น ฟังไม่รูเ้รื่องท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ ส่งผลให้ติดต่อสื่อสารไม่ได้ และยังท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 
ไม่เห็นความส าคัญและความจ าเปน็ในการเรียนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษต่ า และม ี
เจตคติที่ไม่ดี เนื่องจากครูผู้สอนไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการฟัง โดยการฟังเสียงเจ้าของภาษาโดยตรง สื่อการสอน
ของครูไม่ดึงดดูความสนใจ ไมส่รา้งความกระตือรือร้นให้เกดิกับนักเรียน ท าให้นักเรียนไมเ่ข้าใจเกี่ยวกบัค า วลี ประโยค 
และข้อความที่ได้ฟัง ไม่สามารถจับประเด็นใจความหลัก และไม่สามารถพูดสื่อสารให้บรรลุตามเป้าหมายกันได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนไม่คุ้นเคยกับเสียงเจ้าของภาษาจากสื่อจริง (Authentic Material) ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการน าสื่อรายการโทรทัศน์มาใช้ 
ให้นักเรียนได้ฝึกฟัง จะท าให้คุ้นเคยกับเสียงเจ้าของภาษา และท าใหก้ารฟังมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากหลักการ เหตผุล และสภาพปญัหาที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้รายการโทรทัศน์ในการพัฒนา
ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อให้นักเรียนเกดิการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ  
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกจิกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน ์
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2.  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน ์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 3.  เพื่อเปรยีบเทียบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ที่เรียนรูโ้ดยใช้รายการโทรทัศน์   
 4.  เพื่อศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการเรยีนด้วยรายการโทรทัศน ์
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ในอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จ านวน 10 ห้อง จาก 4 โรงเรยีน ประกอบด้วยโรงเรยีนดอนไทรงาม



พิทยาคม มี 3 ห้องเรียน รวม 69 คนโรงเรยีนโคกศรีเมือง มี 2 ห้องเรียน รวม 49 คนโรงเรียนธัญญาพฒันวิทย์ มี 2 ห้องเรียน
รวม 39 คน โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร มี 2 ห้องเรียน รวม 75 คนรวม 232 คน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนเหมือนกัน รวมทั้งมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนปลายภาค ปีการศึกษา 2/2558 ใกล้เคียงกัน   
  1.2  กลุ่มตัวอยา่ง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จ านวน 28 คน 
ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ประกอบด้วย 
  2.1  แผนการจดักิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ จ านวน 8 แผน แผนละ  
3 ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง 
  2.2  แบบทดสอบทักษะการฟัง จ านวน 30 ข้อ 
  2.3  แบบวัดความคดิเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรยีนด้วยรายการโทรทัศน์จ านวน 10 ข้อ 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง ดังนี้    
 3.1  ทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ 

แล้วตรวจให้คะแนน เก็บคะแนนนีไ้ว้เพื่อจะน ามาเปรยีบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน 
  3.2  เริ่มด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 8 แผน ท าการทดลอง
จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   

 3.3  น าแบบทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษมาทดสอบหลังเรียน (Post-test) ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้ เพื่อจะ
น ามาเปรยีบเทียบระหว่างการเรียนรู้โดยใช้รายการโทรทัศน์กับแบบปกติ 
  3.4  น าแบบสอบถามความคิดเหน็ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รายการโทรทัศน์ภายหลังสิ้นสดุ 
การจัดการเรยีนรู้ครบ 8 แผนการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผู้วิจยัสร้างขึ้น เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 

 3.5  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมลูเพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูดังต่อไปนี้               

 4.1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม พัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการโทรทัศน์  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 โดยใช้สูตรE1/E2  (บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2553) วิเคราะหข์้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2  วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ การพฒันาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการ
โทรทัศน์ และแบบปกติ ใช้สูตร E.I. วิธีของกูดแมนเฟลทเชอร์และชไนเดอร์ (บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2553) 

 4.3  เปรียบเทียบคะแนนทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รายการโทรทัศน์ 
โดยใช้สถิติทดสอบ t–test (dependent Samples) 

 4.4  วิเคราะห์ความคดิเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้รายการ
โทรทัศน์  โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2553)  
 
สรุปผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ผู้วิจัยสรุปผลไดด้ังนี ้
 1.  แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.43/75.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 
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 2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.6042 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ด้านการฟังเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
60.42 
 3.  นักเรยีนมคีะแนนทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศนห์ลังเรยีนสูงกวา่ก่อนเรยีน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05   
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มคีวามคิดเห็นต่อการเรียน ด้วยรายการโทรทัศน์โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเรียนรู้ด้วยรายการโทรทัศน์มีความหลากหลายของรายการโทรทัศน์ 
ท าให้เกิดทักษะการฟัง และการเรยีนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น   
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดด้ังนี้ 
 1.  แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้รายการ
โทรทัศน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.43/75.36 หมายความว่า นักเรยีนได้คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน  
รวมทั้งหมด 8 แผน ได้คะแนนเฉลีย่ระหว่างเรียนท่ีวัดได้จากการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรยีน และแบบทดสอบย่อย 
ในแต่ละแผนของการจัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ทุกคนรวมกันได้คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 91.71 คิดเป็นร้อยละ 76.43 และมคีะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเท่ากับ 22.61 คิดเป็น
ร้อยละ 75.36 แสดงว่าแผนการจดักิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
รายการโทรทัศน์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากก่อนการจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศและศึกษาแนวคิดของแคมเบร ์(Cambre, 1995) 
เกี่ยวกับการใช้โทรทัศน์เป็นสื่อการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรยีน โดยกิจกรรมแต่ละชุด 
ได้เน้นให้นักเรียนสามารถฟังและชมรายการ แล้วคิดแยกแยะเรื่องราวเหตุการณ์ ประเภท ลักษณะไตร่ตรองข้อมูลวเิคราะห์
ความส าคญั บอกความสัมพันธ์เชงิเหตุผล และสรุปเรื่องได้ ตลอดจนผู้วิจัยได้น าพาผูเ้รียนไปสู่ความส าเร็จโดยจะพูดให้ก าลังใจ
ให้นักเรียนมีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง ท าให้นักเรียนเห็นความเกีย่วข้องระหว่างการใช้โทรทัศน์ในการสอน 
และชีวิตจริง โดยส่งเสรมิและกระตุ้นความสนใจของนักเรียนท่ีมีต่อโทรทัศน์เพื่อการสอน และผู้วจิัยไดน้ าตัวอย่างของการใช้
ประโยชน์จากการดูโทรทัศน์เพื่อการสอนมายกตัวอย่าง ให้นักเรียนฟังจึงท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ และเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของแคมเบร์ (Cambre, 1995) ที่สรุปว่าโทรทัศน์สามารถใช้เป็นสื่อการสอน และการบรรยายทีด่ีที่สุด 
ท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองให้เกิดความเช่ียวชาญ และมีอสิระในการท างาน ครูที่น าสื่อโทรทัศน์มาใช้ในการสอน อาจจะไม่ได้
มีหน้าทีเ่หมือนเช่นอดตี นักเรียนที่เรียนรู้จากสื่อโทรทัศน์มีโอกาสในการเรยีนรู้เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนใดที่น าสื่อโทรทัศนม์าใช้ 
จะท าให้ดูแตกต่างไปจากแบบแผนเดิม เพราะการดูโทรทัศน์จะมีบทบาทเข้ามาแทนท่ีการจดบันทึก การเรยีนและการท่องจ า
การน าสื่อโทรทัศน์มาใช้ในการสอนท าให้ครูมีเวลาเอาใจใส่นักเรียนมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ันนักเรียนยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาแทนที่การเรียนรู้แค่ในช้ันเรียนเพียงอย่างเดียว ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวิวัชรา  
มาตรโพธิ์ (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการฟังและการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงคาราโอเกะส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และพบว่ากจิกรรมการพัฒนาทักษะการฟังและการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงคาราโอเกะ  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ70.75/71.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้คือ 70/70   
 2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้รายการโทรทัศน์มีค่าเท่ากับ 
0.6042 คิดเป็นร้อยละ 60.42 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโทรทัศน์สามารถใช้เป็นสื่อการสอน และการบรรยายที่ดีที่สุดท าให้นักเรียน
ได้ฝึกฝนตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญ และมีอิสระในการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของมอร์เลอร์ Moeller (1996)  
ที่ได้สรุปว่าการใช้รายการโทรทัศนใ์นการเรียนรู้ เป็นเพราะโทรทัศนม์ีประสิทธิภาพที่เป็นเอกลักษณเ์หมาะที่จะน ามาใช้พัฒนา
ความรู้และทักษะของผู้เรียน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของธราบญุ  คูจินดา (2550) ไดส้รุปคณุค่าของโทรทัศน์ต่อการเรียน
การสอนไว้ว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่สามารถน าเอาสื่อหลายอย่างมาใช้ร่วมกันอย่างสะดวก เป็นการใช้สื่อที่เรียกว่าสื่อผสม
ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบรูณ์ มีความสามารถน ารูปธรรมมาประกอบการสอนได้สะดวกและรวดเร็ว จงึส่งผลให้นักเรียนท่ีเรียน



ด้วยรายการโทรทัศน์มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวิวัชรา มาตรโพธิ์ (2554) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนาทักษะการฟัง และการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงคาราโอเกะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และพบว่าดัชนีประสิทธิผล
ของกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟัง และการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงคาราโอเกะมคี่าเท่ากับ 0.23    
 3.  นักเรียนมีคะแนนทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการน ารายการโทรทัศน์ มาใช้เป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ช่วยขยายโอกาส 
ของนักเรียนให้กว้างขวางยิ่งข้ึน โดยผ่านประสบการณ์ทางออ้ม (Indirect Experience) ซึ่งในท่ีสุดก็จะน าพานักเรยีนไปสู่
ประสบการณ์ทางตรง (Direct Experience) กล่าวคือ นักเรียนจะบังเกิดความสนใจที่จะค้นคว้าทดลองด้วยตนเองหรือไปเยี่ยมเยือน
สถานที่ตา่ง ๆ ที่เห็นในโทรทัศนด์ว้ยตนเองในภายหลังนอกจากนี้รูปแบบรายการโทรทัศน์ท่ีน ามาใช้ในรายการเพื่อการศึกษา 
มีหลากหลายรูปแบบ ท่ีสื่อให้ผู้ชมรายการสามารถน ามาสรา้งองค์ความรู้ในการศึกษา ได้แก่ รูปแบบพูดคุย สนทนา อภิปราย 
บรรยาย สัมภาษณ์ เกม สารคดี ละคร สารละคร สาธิต ทดลองและนิตยสารทางอากาศ ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยได้น ารูปแบบ
ดังกล่าวมาเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในภาษาอังกฤษ และสามารถวิเคราะห์
เรื่องที่ได้ฟัง สอดคล้องกับแนวคิดของอัจจิมา  ลีรัตนชัย (2542) ที่สรุปว่าผู้เรียนแตล่ะคนมีความสามารถรับรู้ความยากง่าย 
ในการเรียนภาษาที่ตา่งกัน ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาในการเรียน ความถนัด อายุ ประสบการณ์ เปน็ต้น 
ดังนั้นการที่จะพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาตางประเทศจึงจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการเรียนการสอนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ดังท่ีมอร์เลอร์ (Moeller, 1996) ได้กล่าวว่าไม่สามารถรับรองได้ว่าการเรยีนรูผ้่านทางโทรทัศน์จะเกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว 
เพราะผู้เรยีนบางคนต้องการให้โทรทัศน์ช่วยอธิบายเนื้อหา ทางทฤษฎีที่เป็นเนื้อหาใหม่ ๆ ซึ่งผลการวิจยัครั้งนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ประสิทธ์ิ  เครือแตง (2553) ได้ท าวิจยัเรื่องผลการใช้สื่อภาพยนตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยพบว่า นักเรยีนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน   
   4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มคีวามคิดเห็นต่อการเรียนด้วยรายการโทรทัศน์โดยรวม และเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.35 ทั้งนี้เป็นเพราะการเรียนรู้ด้วยรายการโทรทศัน์ มีความหลากหลายของรายการโทรทัศน์ท าให้เกิดทักษะ
การฟัง และการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของวิภา  อีโน (2551) ได้ท าวิจัยเรื่อง การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการเรยีนภาษาอังกฤษผลการวจิัยพบว่า 
นักเรียนได้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu (2005) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศนคติของนักเรียนและครูที่มีต่อการใช้โทรทัศน์ ในการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือภาษาท่ีสอง 
ในวิทยาลัยของประเทศไต้หวัน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนร้อยละ 64.8 และครูร้อยละ 74.8 มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้โทรทัศน์ 
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนักเรียนและครูชื่นชอบภาพยนตร์ของอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 68.7 และ 50.0 ตามล าดับ 
นักเรียนร้อยละ 54.8 และครู ร้อยละ 50.0 มีความรู้สึกว่าระยะเวลา 1 ช่ัวโมงหรือน้อยกว่านั้นเล็กน้อยต่อวัน เป็นช่วงที่พอเหมาะ
ส าหรับการชมรายการภาษาอังกฤษ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ก่อนน ารูปแบบการใช้รายการโทรทัศน์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ครูผูส้อนควรมกีารศึกษา
และท าความเข้าใจรูปแบบของรายการแตล่ะประเภท ที่มีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรยีนรู้ของแต่บทเรยีน 
  1.2  จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนเห็นด้วยกับการเรียนโดยใช้รายการโทรทัศน์ ดังนั้นผู้สอนควรน าวิธีการสอน
โดยใช้รายการโทรทัศน์ไปใช้ในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรยีนได้ฝึกการฟัง ซึ่งจะเห็นไดว้่าการใช้รายการโทรทัศน์
สามารถที่จะพัฒนากระบวนการฟงัของนักเรียนได้ดยีิ่งข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบตัิการในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎี รูปแบบการจดัการเรยีนรู้
ที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้สือ่แบบบูรณาการ  
  2.2  ควรพัฒนาทักษะการฟังของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะทางภาษา 
  2.3  ควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
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