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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา  

 

กรอบแนวคิดการศึกษาของไทยมุงเนนใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  เพื่อใหมีความสอดคลองกับแนว

ทางการจัดการศึกษาที่ไดบัญญัติไว ผูสอนจําเปนตองตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากย่ิงข้ึน โดยการสงเสริมใหผูเรียนสามารถสราง

ความรูไดดวยตนเองอยางมีความหมาย เกิดทักษะการเรียนรูในการคิดวิเคราะห การแกปญหา โดยให

ผูเรียนไดมีสวนรวมและไดลงมือปฏิบัติมากข้ึน   

ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาหลักในการติดตอสื่อสารในยุคปจจุบัน และเมื่อกาวเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การติดตอสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษย่ิงมีความสําคัญมากย่ิงข้ึนในฐานะ

ภาษาตางประเทศ จากผลการศึกษาของสํานักงานจัดอันดับทักษะการใชภาษาอังกฤษ หรือ 

Education First  ไดเสนอรายงานดัชนีทักษะการใชภาษาอังกฤษ ประจําป 2016 โดยจัดอันดับ

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของประชากรใน 72 ประเทศทั่วโลกซึ่งพบวาประเทศไทยมีทกัษะ

การใชภาษาอังกฤษ ในข้ันตํ่ามาก โดยไดคะแนนเพียง 47.21 จาก 100 คะแนน อยูในอันดับที่ 56 

จาก 72 ประเทศ และ อยูในอันดับที่ 6 จาก 8 ประเทศในอาเซียนที่ทาํการสาํรวจโดยประเทศอาเซยีน 

ที่ไดคะแนนสูงสุดคือ สิงคโปร อยูที่อันดับ 6 ของโลก ตามมาดวย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม 

อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา และ ลาว อยางไรก็ตาม ยังถือวาไทยไดอันดับที่ดีข้ึน โดยปที่แลวไทยได

คะแนน 45.35 อยูในอันดับ 62 (ณรงคกร มโนจันทรเพ็ญ, 2561: ออนไลน) 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จําเปนตองอาศัยทักษะการใชภาษาทั้ง 4 ดานคือ การฟง 

การพูด การอาน และการเขียน (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2535) ทักษะการฟง ถือวาเปนอีกหน่ึงทักษะที่มี

ความสําคัญ เปนทักษะที่ใชในการติดตอสื่อสาร การฟง เปนกระบวนการรับรูที่เกิดจากการไดฟง และ

ตีความหมายผานกระบวนการเรียนรู (ชายุดา จันทะปดตา, 2555) ดังน้ันการฟงหากผูเรียนไดรับการ

พัฒนาที่ดี ผานการเรียนรูจะเปนทักษะหน่ึงที่ผูเรียนสามารถนําไปตอยอดยังทักษะอื่นๆได กลาวคือ 

เมื่อผูเรียนมีทักษะการฟงที่ดี ผูเรียนจะสามารถแปลความหมายได นําไปสูทักษะการสื่อสาร การอาน

ได 

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การฟงประกอบไปดวยทักษะยอยหลายทักษะ การที่

ผูเรียนจะสามารถแปลความหมายไดจากการฟงน้ันผูเรียนตองมีทักษะการรับรู ทักษะการคิดวิเคราะห 
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แตคนสวนใหญมักจะไมใหความสําคัญกับการฟงเทาที่ควร ซึ่งหลายคนคิดวาการฟงเปนเรื่องที่งาย

มากกวาการพูดหรือเขียน (McKeating, 1992 อางถึงใน ชายุดา จันทะปดตา, 2555) การสอนทักษะ

การฟงไมไดรับความสนใจจากทั้งผูสอนและผูเรียน สื่อที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการฟง ทั้ง

แบบฝกหัดหรือคลิปเสียงตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานการฟงมีนอย หรือมีไมเพียงพอ 

ไมสามารถอํานวยความสะดวกแกผูเรียนไดอยางตรงกับความตองการ 

การฟงไมใชเพียงการไดยินแตการฟงจะตองประกอบดวยความต้ังใจความคิดและสติปญญาผูที่ 

“ฟงเปน” ดวงใจ ไทยอุดม, และแอนน้ี รัตนากร (2537) กลาววาจะตองมีสมาธิในการฟงเพื่อรับรู ใช

ความคิดเพื่อทาความเขาใจกับเน้ือเรื่องที่ไดยิน และใชสติปญญา วิจารณญาณตัดสินไดวาขอความที่ได

ยิน นาเช่ือถือเพียงไร รวมทั้งสามารถนําสิ่งที่ไดรับฟงน้ันไปใชประโยชน ดังน้ัน นักเรียนจึงควรไดรับการ

ฝกฝนทักษะอยางเพียงพอ และ C.B. Paulson อางถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537) ไดเสนอข้ันตอนใน

การฝกความสามารถในการฟง สรุปไดดังน้ี 

1. กระตุนใหความสนใจของนักเรียนและใหนักเรียนไดรูจุดมุงหมายของการฝกทักษะการฟงครู

จะตองแจงใหนักเรียนไดรูจุดมุงหมายเฉพาะหรืองานที่จะทําหลังจากฟงแลว เชน นักเรียนจะตองรูวา

เมื่อฟงจบแลวจะตองตอบคําถามหรือทําแผนภูมิเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง เปนตน 

2. ใหนักเรียนไดฟงขอความหรือเรื่องราวที่เตรียมไวขอความที่ฟง ควรเปน ขอความที่ใชอัตรา

ความเร็วปกติและควรจะเปดโอกาสใหผูฟงไดฟงซ้ํา ซึ่งจะซ้ํากี่ครั้งน้ันข้ึนอยูกับความยาวและยากงายของ

เรื่องที่ฟง ลักษณะงานที่ใหทําและความสามารถของนักเรียน 

3. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหรืองานที่มอบหมายใหหลังจากการฟงแลว 

4. ครูใหคําติชมงานของนักเรียน เชน เฉลยคําตอบหรือใหนักเรียนไดแกไขคําตอบ ที่ผิดดวย

ตนเอง 

จากหลักการของการฟงขางตนการใชเทคโนโลยีเขามาชวยสงเสริมผูเรียนใหสามารถฝกฝน

การฟงดวยตนเองไดตลอดเวลาจะเปนการพัฒนาการเรียนของผูเรียนอีกดานหน่ึงโดยที่ในปจจุบัน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน ทุกๆดาน การเรียนการสอนก็เชนกัน

มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยทําใหการเรียนการสอนงายมากข้ึน สอดคลองกับแนวคิด Thailand 4.0 

ที่ทางภาครัฐสงเสริมใหการเรียนรูผานเทคโนโลยี และมีภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง การนําเอา

เทคโนโลยีมาชวยในการสรางสื่อการสอนน้ัน นอกจากจะเปนการสนองนโยบายภาครัฐ สอดคลองกับ

การเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 แลว ยังเปนการชวยใหผูเรียนมีความสะดวก สามารถเขาถึงเน้ือหาได

ทุกที่ ทุกเวลา 

จากงานวิจัยของ วัชรี หงสอนุรักษ (2556) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการใชชุดการสอนเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรยีนของนักเรียนและเพื่อศึกษาเจตคติของผูเรยีนตอวิชาภาษาอังกฤษที่

ไดเรียนโดยใชชุดการสอน ในงานวิจัย ไดนําเสนอสื่อประสม ที่มีความหลากหลายในการนําเสนอ
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เน้ือหารายวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติของผูเรียนตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่

ไดรับการสอน โดยใชชุดการสอนระหวางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

น้ันแสดงใหเห็นไดวาการใชสื่อประสมชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีข้ึน  

จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวาการใชสื่อประสมยอมสงผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน แตสื่อ

ประเภทใดที่จะสามารถสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดดี เราจะเรียกสื่อในการเสริมการเรียนรูน้ันวา

การเสริมศักยภาพในการเรียน ซึ่งการที่จะพัฒนาศักยภาพผูเรียนทางดานภาษาอังกฤษใหดีย่ิงข้ึนได

น้ัน การเรียนการสอนในหองเรียนเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอตอความตองการ การที่ผูเรียนจะ

สามารถพัฒนาศักยภาพใหดีย่ิงข้ึนไดน้ัน การทบทวนบทเรียนและการฝกฝนโดยมีตัวอยางอยาง

สม่ําเสมอจะชวยใหผูเรียนมีทักษะที่ดีข้ึนได การนําเอาเทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน ซึ่ง

สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลามาชวยในการเรียนภาษาอังกฤษจะชวยทําใหผูเรียนสามารถทบทวนได

ตลอดเวลาตามความตองการของผูเรยีน ซึ่งจากปญหาที่พบในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของผูวิจยั

น้ันพบวา ในกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียนเรื่องทักษะการฟง มีการนําคลิปเสียงที่ผูสอนได

จัดเตรียมใหใชฟงในช้ันเรียน ทําใหนักศึกษาจะไดฟงแคในช้ันเรียนเทาน้ัน หากตองการฝกฟงเพิ่มเติม

ก็ไมสามารถทําได 

การใชคลิปเสียง เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะในการฟง และฝกฝนการเรียนรูน้ันนับไดวาเปน

การเสริมศักยภาพผูเรียนอีกทางหน่ึง ดังน้ันการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อใหผูเรียนมี

ทักษะการฟงที่ดีย่ิงข้ึน การนําเทคโนโลยีทางดานการเรียนการสอนออนไลนมาชวย จะสามารถชวย

พัฒนาผูเรียนได ทางคณะผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาทักษะทางดานการฟง การสื่อสาร และ

ผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชสื่อการสอนแบบคลิปเสียงออนไลนเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของคลิปเสียงออนไลนใหเปนไปตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิโดยใชคลิปเสียงออนไลนของนักศึกษาคณะ  ครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กอนเรียนและหลังเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใชคลิปเสียงออนไลน 
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คําถามการวิจัย 

1. คลิปเสียงออนไลนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 

2. การใชคลิปเสียงออนไลนสามารถทําใหนักศึกษามีผลการเรียนที่เพิ่มข้ึนจากกอนเรียน

หรือไม 

3. นักศึกษาที่เรียนดวยคลิปเสียงออนไลน มีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดตอการเรยีนดวย

วิธีน้ี 

 

ขอบเขตของโครงการวิจัย          

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 170 คน 

          กลุมตัวอยาง นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย จํานวน 30 คน 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. คลิปเสียงออนไลนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 

2. นักศึกษาที่ไดเรียนโดยใชคลิปเสียงออนไลน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสวนของทักษะ

การฟงสูงข้ึนกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

ความพึงพอใจ 

ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการฟง 

 

การใชคลิปเสียงออนไลนในการเรียนรู 

Rivers (1981); Widdowson. (1983); 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545); มนตชัย 

เทียนทอง (2545); (McKeating, 1992 อาง

ถึงใน ชายุดา จันทะปดตา, 2555) 

 

ประสิทธิภาพของคลิปเสียงออนไลน 
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นิยามและคําศัพทเฉพาะ 

1. คลิปเสียงออนไลนหมายถึง คลิปเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ผานการคัดเลือกจาก

ผูสอนแลวนําข้ึนเว็บไซตเพื่อใหนักศึกษาเขาไปเรียนรูไดตลอดเวลา 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ผลการทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษในสวนของทักษะการฟงหลังเรียนที่เพิ่มข้ึน หลังจากจากทบทวนผานคลิปเสียง

ออนไลนที่ไดคัดเลือกไวบนเว็บไซต  

3. ทักษะการฟง หมายถึง ทักษะในการฟงภาษาอังกฤษ 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจตอการเรียนเสริมดวยคลิปเสียงออนไลน  

 

ประโยชนท่ีไดรับ                    

1. นักศึกษามีความรู และทักษะทางดานการฟง การสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ ดีข้ึน 

2. นักศึกษาสามารถทบทวนเน้ือหาการฟงไดทุกที่ ทุกเวลา จากคลิปเสียงออนไลนที่ได

พัฒนาข้ึน 
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