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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและการใช้กล
ยุทธ์อภิปัญญาและเพื่อการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้
สื่ อ วี ดิ โ อและการใช้ ก ลยุ ท ธ์ อ ภิ ปั ญ ญา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
นาคประสิทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จานวน 30 คน ที่ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่แล้วตาม
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ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังการ
เรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและการใช้กลยุทธ์
อภิปัญญา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญาภาพ
รวมอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 2.70 จากระดับ 3
คาสาคัญ : การฟังเพื่อความเข้าใจ, กลยุทธ์อภิปัญญากับการฟัง, กลยุทธ์อภิปัญญากับเด็กประถม
Abstract

The purposes of this study were to investigate the effects of using videos and
metacognitive strategy instruction on listening comprehension of sixth-grade students in
Nakprasith School, Nakhon Pathom province and to explore the students’ opinions toward the
listening comprehension lessons using videos and metacognitive strategy instruction. The
subject consisted of 30 students of sixth graders who were selected from an intact group.
The instruments used for this experiment were: 1) an instructional instrument
including four units of listening comprehension lesson plans and four English videos and 2) a
research instrument including one set of pre-posttest of an English listening comprehension
proficiency test, a questionnaire for surveying students’ opinions toward the instructional
materials, and learning logs for collecting data of students’ metacognitive strategy use during
the lessons. The experiment had been conducted for eight hours in total. The collected data
were analyzed by the t-test statistical analysis in order to compare the students’ listening
comprehension skill before and after the experiment. The mean scores and standard deviation
of the questionnaire were used to measure the students’ satisfaction toward the materials and
metacognitive strategy instruction.
The results of the study revealed that: 1) The students’ listening comprehension
skills after studying listening comprehension through videos and metacognitive strategy
instruction were significantly higher than before the experiment at the level 0.01, and 2) The
students’ satisfaction toward listening comprehension lessons using videos and metacognitive
strategy instruction was highly positive.
Keywords: listening comprehension, metacognitive strategy for listening, metacognitive strategy
instruction for primary students
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บทนา

ในปัจจุบันมนุษย์มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดน การพั ฒนาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ หรือ เทคโนโลยีต่าง ๆ อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของกัน
และกัน ทาให้การสื่อสารมีความจาเป็นในการอยู่ร่วมกัน ภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะทาให้การสื่อสารบรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ ในช่วงศตวรรษนี้ด้วย เนื่องจากประเทศทั่วโลก
กว่า 200 ประเทศมีภาษาที่แตกต่างกันออกไปทาให้ภาษากลางในการสื่อสารมีความจาเป็น ภาษาอังกฤษกลายเป็น
ภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นความสาคัญและบรรจุวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึง
การศึกษาตลอดชีวิต (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศใกล้เคียงเริ่มมีการแลกเปลี่ยนการช่วยเหลือกันในด้าน
ต่าง ๆ ทาให้เกิดองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ
มีบทบาทส าคัญ ในการติ ดต่อซึ่งกันและกัน จึงได้มี การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน (อณฏณ เชื้อไทย, 2555)
ประเทศไทยให้ความสาคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันจะเห็นได้จากการบรรจุภาษาอังกฤษ
ในหลักสูตรแกนกลางและการเกิดโรงเรียนสองภาษาขึ้นอย่างกว้างขวาง สาหรับทางรัฐบาลได้มีการเพิ่มครูที่จบ
ทางด้านภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นเพื่อช่วยให้นักเรียนไทยสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ (อณฏณ เชื้อ
ไทย, 2555) แต่อย่างไรก็ตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่า จากสถิติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ในปีล่าสุด พบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ากว่าครึ่งของคะแนนเต็ม 100 คะแนน (Matichon, 2561) อย่างไรก็ตามผล
การทดสอบนี้ไม่ได้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทางการฟังของเด็กในระดับนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจต่อ
ทั กษะทางการสื่ อสารที่ ค่อนข้ างน้ อยในการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษ ถึ งแม้ ว่ าการฟั ง จะมี ความส าคัญใน
ชีวิตประจาวันโดยการฟังถือเป็นด้านแรกในการสื่อสาร
การฟังเป็นทักษะเบื้องต้นในการรับรู้ข้อมูล และเรียนรู้สิ่งต่าง การฟังเป็นส่วนประกอบหลักของการ
สื่อสารเนื่องจากเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดในการสื่อสารเพราะการรับรู้ผ่านการฟังจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาแล้ว
สามารถนามาปรับใช้สื่อสารในภาษานั้น ๆ ได้ (Richards, 2008; Ross & Roe, 1990) ในการสื่อสารเบื้องต้นผู้ฟัง
ควรรับรู้และเข้าใจสารที่ได้รับได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฟัง การฟังเพื่อความเข้าใจจึงเป็น
ทักษะหนึ่งที่ควรได้รับการพัฒนา การฟังเพื่อความเข้าใจเป็นกระบวนการได้ยินผ่านทางหู กักเก็บข้อมูล ตีความ
เข้าใจความหมายและตอบกลับไปยังผู้พูด (Chaney & Burk, 1998) การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจมี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับระดับของผู้เริ่มเรียนภาษา เพราะการฟังเพื่อความเข้าใจเป็นการรับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และนาข้อมูลนั้นไปพัฒนาทักษะอื่น ๆ ของการเรียนภาษาต่อไป (Nunan, 1991a; Rost, 1991; Wicker
& Schultz, 1995)
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แม้ทักษะการฟังจะเป็นทักษะสาคัญเบื้องต้นในการเรียนรู้ภาษา แต่การฟังเพื่อความเข้าใจเป็นทักษะที่
ได้รับความสนใจน้อยและถูกละเลยในการเรียนการสอนภาษา เนื่องจากขาดงานวิจัยด้านการฟัง ผู้สอนขาดความ
สนใจในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถทางการฟังที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการทางานวิจัยทางการฟังที่
ค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากการฟังมีกระบวนการที่ซับซ้อน นอกจากความยุ่งยากและซับซ้อนในกระบวนการแล้ว
การหาบทพูดก็เป็นปัญหาเช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันมีสื่อการฟังที่ดีค่อนข้างน้อย (Lynch, 2011)
นอกจากการศึกษาด้านทักษะการฟังไม่ได้รับความสนใจแล้ว ในแง่การเรียนการสอนยังขาดวิธีการสอน
ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ยนเกิด ประสิ ท ธิ ภาพในการฟั ง อี กด้ ว ย โดยสาเหตุ หลั กอาจมาจากผู้ ส อนยั ง ขาดความเข้ าใจใน
กระบวนการสอนและกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนการฟัง นอกจากนี้ความลาบากในการเรียนภาษาหรือปัจจัยที่ทาให้
การเรียนไม่เกิดประสิทธิภาพนั้น เกิดจากการที่ผู้เรียนไม่สามารถจัดการกับความรู้หรือข้อมูลใหม่จานวนมากได้
รวมทั้งไม่สามารถเลือกใช้กลวิธีในการเรียนที่เหมาะสมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนระดับเริ่มต้น (Mendelson,
1998; Larry Vandergrift & Goh, 2012)
นอกจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีประเด็นด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนทักษะการฟังเพื่อ
ความเข้าใจดังนี้ ปัจจัยแรกคือผู้พูด เช่น สาเนียงที่ใช้ ความเร็ว เป็นต้น (A. Wenden, 1991) ปัจจัยที่สองคือ
ผู้ฟัง กล่าวคือระดับความสามารถของผู้ฟังความสนใจและความคุ้นเคยในเรื่องที่ฟัง รวมทั้งผู้เรียนไม่สามารถ
เลือกใช้กลยุทธ์เพื่อจัดการกับการเรียนรู้ของตนเองได้ กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ผู้สอนเลือกใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นกลยุทธ์ที่ส่ งผลให้ประสบความส าเร็จในการเรียน แต่ผู้ เรียนไม่สามารถใช้กลยุทธ์ นั้น ๆ ในสถานการณ์ ที่
แตกต่างได้ โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับเริ่มต้น กลยุทธ์ที่คุ้นเคยจะเป็นกลยุทธ์แบบท่องจา (Memorization) ซึ่ง
ผู้เรียนไม่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือสถานการณ์อื่น ๆ ได้ (G. Brown & Yule, 1983; Nunan,
1991b; A. Wenden, 1991) ปัจจัยที่สามคือ เนื้อหา และปัจจัยสุดท้ายคือ สิ่งที่ช่วยสนับสนุน เช่น สื่อต่าง ๆ เป็น
ต้น (G. Brown & Yule, 1983) โดยการใช้สื่อจริงมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาษาสื่อสารที่แท้จริง จะก่อประโยชน์
ในการเรียนภาษา (หริศักดิ์ พลตรี, 2559)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและการใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญาต่อทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและการใช้
กลยุทธ์อภิปัญญา

900

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริม โรงเรียนนาค
ประสิทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จานวน 9 ห้องเรียน จานวนนักเรียนทั้งหมด 312 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐมที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เลือกโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ (Intact
group sample) จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 30 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและการใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญา
ตัวแปรตาม คือ
1. ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอภาษาอังกฤษและการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อบทเรียนการสอนการฟังเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอภาษาอังกฤษและการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
ส่วนที่ 1 เครื่องมือการวิจัย
1. แบบทดสอบทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน จานวน 26 ข้อ 30
คะแนน โดยมีการหาคุณภาพเครื่องมือจากการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) กับผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
โดยมีค่าความสอดคล้องแต่ละข้อคาถามมากกว่า 0.5 ขึ้นไป
2. แบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา (Metacognitive Learning Log) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ โดยมีการให้คาถามนาเพื่อให้ผู้เรียนบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาใน
การฟัง
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้สื่อวีดิโอและการสอนแบบส่งเสริมอภิปัญญา จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 2 เครื่องมือการสอน
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและการใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญาจานวน 4 แผน แผนละ 100 นาที
2. สื่อวีดิโอภาษาอังกฤษจานวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 The haunted house สอดคล้องกับหัว
เรื่อง บ้านและที่อยู่อาศัย เรื่องที่ 2 Camping สอดคล้องกับหัวเรื่อง เวลาว่างและนันทนาการ เรื่องที่ 3 Dundee
weather report for Kids สอดคล้องกับหัวเรื่อง สภาพลมฟ้าอากาศและเรื่องที่ 4 Henry's birthday
สอดคล้องกับหัวเรื่อง อาหาร/ เครื่องดื่ม
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วิธีการดาเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยการใช้สื่อ
วีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญาสาหรับเด็กประถม
ขั้นที่ 2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
1) พั ฒ นาแผนกการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ การสอนการฟั ง เพื่ อ ความเข้า ใจและการใช้ ก ลยุ ท ธ์
อภิปัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.2 ศึกษาการเลือกสื่อวีดิโอและเลือกสื่อวีดิโอที่ใช้ในการสอนจานวน 4 วีดิโอ
1.3 ศึกษาแนวทางการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจและการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการสอนการฟัง
สรุปได้ว่า กลยุทธ์ อภิปัญ ญา คือกลยุท ธ์การจัดการการเรียนรู้และควบคุมความคิดของผู้เรียนในการเรียนรู้
ผ่านกลวิธี การวางแผน การจัดการหรือการตรวจสอบความเข้าใจ และการประเมินผลการเรียนรู้ ( Wenden,
1991; Oxford, 1990; Rost, 2011) สาหรับเด็กประถมครูผู้สอนจะมีส่วนช่วยในการวางแผนการเรียนรู้ของเด็ก
มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นการวางแผนก่อนการฟัง (Planning) โดยผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนวางแผนในการฟัง ครูผู้สอน
เตรียมให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่จะฟัง รูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้อง และผู้สอนควรชี้แจงวัตถุประสงค์
ของภาระงานอย่างชัดเจน ให้คาถามนา (guided questions) เพื่อให้ผู้เรียนตัดสินใจว่าควรใส่ใจข้อมูลใดใน
การฟัง
ขั้นการตรวจสอบขณะฟัง (Monitoring) การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความเข้าใจในการฟัง
ผ่านกิจกรรมต่างๆโดยกิจกรรมขั้นนี้จะมีลักษณะง่ายไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรกฟัง 1 ครั้งเพื่อดูภาพรวม
ของเรื่องที่ได้ฟังและตอบคาถามนาเรื่อง (guided questions) จากนั้นให้ฟังอีกรอบเพื่อตอบคาถามด้าน
รายละเอียดของเนื้อเรื่องผ่านการทากิจกรรมฝึกตามทักษะย่อยของการฟังเพื่อความเข้าใจ ทั้งในรูปแบบการเขียน
แผนผัง การเติมข้อมูลในตารางหรือการตอบคาถามแบบปรนัย และท้ายที่สุดผู้เรียนอภิปรายคาตอบของตนเอง
กับเพื่อนร่วมห้องเพื่อให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนและตรวจสอบภาระงานที่ตนได้ทา จากนั้นผู้สอน
อภิปรายปัญหาการฟังและแนวทางการแก้ไขกับผู้เรียนโดยผู้เรียนระบุข้อผิดพลาดของตนเองและบอกสาเหตุของ
ข้อผิดพลาดของตน
ขั้นหลังการประเมินผล (Evaluation) ผู้สอนให้การตอบกลับ (feedback) แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน
ตรวจสอบผลงานของตน จากนั้นผู้เรียนประเมินผลงานของตนเองผ่านแบบบันทึกการเรียน (Learning log)
ขั้นหลังการฟัง (Post-listening) มีวัตถุประสงค์และเพื่อขยายความรู้หรือภาษาที่ได้จากการฟัง
บทเรียนนั้นๆ ในบริบทอื่นๆ กิจกรรมมีลักษณะเป็นกิจกรรมการแก้ปัญหาโดยจะเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้นา
ประเด็นที่ได้ฟังมาขยายต่อในทักษะการพูดหรือเขียน โดยกิจกรรมจะเน้นความคิดสร้างสรรค์
1.4 นาข้อมูลการวิเคราะห์สรุปในรูปแบบของตารางกาหนดเนื้อหาในการสอนการฟังเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้สื่อวีดีโอและการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา (Unit Content of Specification) ดาเนินการเขียนแผนการ
สอนระยะยาวจานวน 4 แผน แล้วนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิง
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เนื้อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
โดยการหาค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
2) พัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ศึกษาข้อมูลการประเมินการฟังเพื่ อความเข้าใจ จากนั้นกาหนดจุดประสงค์การทดสอบการ
ฟังเพื่อความเข้าใจโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้จากตารางกาหนดเนื้อหา ด้านเนื้อหาสาระหรือหัวเรื่อง
ทักษะย่อยของการฟังเพื่อความเข้าใจ ประเภทสื่อและกิจกรรมการฟังต่าง ๆ
2.2 กาหนดเทคนิคและรูปแบบการสอบ จากนั้นสร้ างตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบ และพัฒนา
แบบทดสอบการฟังเพื่อความเข้าใจ นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการฟังเพื่อความเข้าใจ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ทางการสอนภาษาอังกฤษจานวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ได้แก่ ความครอบคลุมของเนื้อหาที่ใช้สอบ และความตรงด้านจุดประสงค์ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence: IOC) ความสอดคล้องของคาถามกับจุดประสงค์ แล้วเลือกข้อสอบที่
ผ่านเกณฑ์
3) พัฒนาแบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการฟังเพื่อความเข้าใจ
3.1 ศึกษารูปแบบคาถามที่ใช้วัดกลยุ ทธ์อภิปัญญา จากงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาแบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
3.2 น าแบบบั น ทึ ก การใช้ กลยุ ท ธ์ อ ภิ ปั ญ ญาในการฟั ง เพื่ อ ความเข้ า ใจเสนอผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของคาถาม โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่ าง
คาถามแต่ ละข้อกับ ลักษณะของกลยุท ธ์อภิปัญญาในแต่ละด้าน และรูป แบบภาษาที่ใช้ โดยได้ค่า ดัชนี ความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1
4) พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญา
4.1 วิเคราะห์เนื้อหาในการประเมินและสร้างกรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
สอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพด้านเนื้อหา ความเหมาะสมของ
รูปแบบคาถามและภาษา
ขั้นที่ 3 การทดลองใช้บทเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและการใช้กลยุทธ์อภิ
ปัญญาสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ โดยดาเนินการดังนี้
1) ขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อขอทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
2) ทาการหาประสิทธิภาพเครื่องมือจากการหาประสิทธิภาพเครื่องมือก่อนนาไปใช้จริง
3) ทาการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นดาเนินการทดลองรูปแบบการสอนการฟังเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญา จากนั้นให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบทักษะการฟังหลังเรียนและ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียน
903

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ISSN 1906 - 3431

4) เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลที่ได้จากการดาเนินการทดลองการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
สรุปผลการวิจัย
1) ผลการเปรียบเทียบทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญา
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (Mean)
ค่าทดสอบ t ของนักเรียน
การทดสอบ คะแนนเต็ม (Mean)
ก่อนเรียน
30
15.50
หลังเรียน
30
20.67

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลต่างเฉลี่ย (D) และ
S.D
4.03
3.14

D

t

df

Sig

5.2

7.857*

29

.000

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษหลังเรียนการสอนการฟังเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญาเท่ากับ 20.67 (หรือ ร้อยละ 68.90) ซึ่งสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนการ
สอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญาซึ่งมีค่าเท่า กับ 15.50 (หรือ ร้อยละ 51.67)
ผลต่างเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญา
เท่ากับ 5.20 ซึ่งหมายถึงผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 17.33 ค่าสถิติ t เท่ากับ -7.857 แสดงว่าทักษะ
การฟังเพื่อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์
อภิปัญญาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig = 0.000 < 0.01)
2) การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการเรียนการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โดยนักเรียน บันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของตนเองทุกครั้งหลังบทเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญาทั้ง 4 บทเรียน โดยมีข้อคาถามทั้งหมด 5 คาถาม เรียงตามขั้นตอนการสอน เพื่อ
ควบคุมให้ผู้เรียนใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการเรียนการฟังเพื่อความเข้าใจ
คาถามข้อแรกสาหรับบทเรียน คือการคาดเดาเรื่องที่จะได้ยิน ข้อมูลความสามารถของผู้เรียนในการ
คาดเดาเรื่องที่จะได้ยิน หลังจากการสอนคาศัพท์และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะได้ยินบทเรียนที่ผู้เรียน
สามารถคาดเดาได้มากที่สุดคือ บทเรียนที่ 3 Dundee the weather for kids และ บทเรียนที่ 4 Henry’s
birthday party ผู้เรียน ร้อยละ 100 (30 คน)
การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในขั้นการวางแผนก่อนฟัง โดยผู้เรียนจะนึกถึงภูมิหลังของตนต่อเรื่องที่ฟัง ใน
แต่ละบทเรียน ผู้เรียนจะตอบคาถามว่าเคยได้ยินเรื่องราวที่คล้าย ๆ กันหรือไม่เพื่อดูความคุ้นเคยกับหัวเรื่องที่ฟัง
ของผู้เรียนผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับหัวเรื่อง การรายงานสภาพอากาศมากที่สุด โดยผู้เรียน ร้อยละ 86.5 (26 คน)
เคยได้ยินเรื่องราวที่คล้าย ๆ กันมาก่อน ในขณะที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับเรื่องบ้านผีสิงในบทเรียนที่ 1 น้อยที่สุด
โดยมีผู้เรียนเพียงแค่ร้อยละ 16.7 (5 คน) เคยได้ยินเรื่องราวคล้ายกันมาก่อน
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การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการตรวจสอบการฟังของตนเอง คือ ความสามารถในการระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นในการฟังของผู้เรียน ผลการวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนจากแบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาแสดงให้
เห็นปัญหาที่นักเรียนส่วนใหญ่พบเจอคือ พบกับคาศัพท์ยากไม่เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 37 ของนักเรียนทั้งหมด
รองลงมาคือ ความเร็วของภาษาพูด คิดเป็นร้อยละ 31 และอันดับสุดท้ายคือ ผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับ สาเนียงของผู้
พูด นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถระบุการแก้ไขปัญหาที่ตนเองพบเพื่อใช้ในฟังครั้งต่อไปด้วย วิธีแก้ไขปัญหาที่
พบว่าผู้เรียนใช้มากที่สุด คือการดูภาพจากวีดิโอประกอบความเข้าใจ
การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในขั้นการประเมินผล (Evaluation) ข้อมูลการประเมินตนเองของผู้เรียนผ่าน
แบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในแต่ละบทพบว่าในบทเรียนหลัง ๆ ผู้เรียนมีความมั่นใจในทักษะการฟังเพื่อ
ความเข้าใจมากขึ้น เห็นได้จากไม่มีผลการประเมินในเกณฑ์ควรปรับปรุง นอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนมั่นใจว่าการฟังของตนเองค่อนข้างดี แต่ก็รู้ว่ายังมีปัญหาการฟังและแนวทางการแก้ไข ซึ่งเป็นกลไกการใช้
กลยุทธ์อภิปัญญา
3) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและการ
ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของนักเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นด้านความพึงพอใจต่อบทเรียนการสอนการฟังเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญาในระดับ พึงพอใจมากที่สุด (Mean = 2.70, S.D.= 0.30) โดย ผู้เรียน
มีความพึงพอใจสูงสุดในด้านสื่อวีดิโอที่เลือกใช้ (Mean = 2.79, S.D.= 0.27) รองลงมาคือด้านการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอน (Mean = 2.74, S.D.= 0.25) อันดับที่สามคือด้านประโยชน์ของการสอนโดยกลยุทธ์อภิปัญญา
(Mean = 2.67, S.D. = 0.42) และด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้านเนื้อหาสาระ (Mean = 2.47, S.D.= 0.434)
อภิปรายผล
ผลการวิจัยข้างต้นมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายดังนี้
1) การสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอ
ผู้เรียนร้อยละ 95.5 มีคะแนนทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนการฟังเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญา ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากการใช้สื่อวีดิโอในการสอนการฟัง
ซึ่งสาหรับเด็กเล็กการใช้วีดิโอมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ Sherman (2003)
และ Safranj (2015) ที่กล่าวว่าวีดิโอช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และจากงานวิจัยของ MeritaIsmaili
(2012) ชี้ให้เห็นว่าการใช้วีดิโอในการสอนทาให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดี วีดิโอจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
มากกว่า ภาษาที่ปรากฏเป็นธรรมชาติมากกว่าภาษาในหนังสือ
นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากภาพประกอบในวีดิโอมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากให้
นักเรียนวัยประถมเข้าใจเนื้อเรื่องที่ฟังได้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Sherman (2003) ที่กล่าวว่าการได้รับ
สารทั้งการฟังและการมองเห็นจากภาพเคลื่อนไหวมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนรับสารได้มากขึ้น โดยประโยชน์ของการใช้
สื่อการฟังประเภทวีดิโอในการสอนการฟัง สาหรับการทดลองนี้เห็นได้ชัดจากการแก้ปัญหาการฟังของผู้เรียนใน
เกือบจะทุกปัญหาที่พบเจอ วีดิโอมีส่ วนช่วยในด้านความเข้าใจ เช่น การพบเจอกับคาศัพท์ยาก ผู้เรียนใช้การดู
ภาพจากสื่อวีดิโอประกอบเพื่อช่วยในการเข้าใจถึงร้อยละ 43.18 เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้สื่อวีดิโอในการ
สอนฟัง ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นสีหน้า ท่าทางของตัวละครที่เสมือนเหตุการณ์จริงในชีวิตประจาวัน ทาให้ผู้เรียนได้
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เห็นตัวอย่างวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ Safranj (2015) ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการได้เห็นอากัป
กริยาของผู้พูด สีหน้าและท่าทางประกอบน้าเสียงของผู้พูด ช่วยเพิ่มความสามารถทางการฟังเพื่อความเข้าใจได้
มากขึ้นอีกด้วย
อีกทั้งประเภทของวี ดิโอที่เป็นการ์ตูนอาจมีส่วนช่วยส่งเสริมการฟังเพื่อความเข้าใจ เนื่องจากเป็น
ประเภทที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Harmer (2001); Stempleski et al. (1991) ที่ว่าสื่อ
วีดิโอมีการใช้ภาษาที่ค่อนข้างยากดังนั้นในการเลือกสื่อวีดิโอสาหรับเด็กเล็กนั้นสื่อประเภทที่เหมาะสมที่สุดคือสื่อ
ประเภท การ์ตูน ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งในด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและเนื้อหาที่เหมาะกับวัยของผู้เรียน
ประเด็นสุดท้ายคือการใช้คาบรรยายใต้ภาพของสื่อวีดิโอประกอบการสอนการฟัง อาจเป็นปัจจัยที่ทา
ให้ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน โดยในระหว่างการทดลองมีการเปิดคา
บรรยายประกอบ เนื่องจากสื่อวีดิโอการ์ตูนที่เลือกใช้เป็นสื่อจริง (Authentic Video) ที่ไม่ได้มีการดัดแปลงให้ง่าย
ต่อการเรียน สอดคล้องกับ Safranj (2015) ที่ระบุว่าคาบรรยายใต้ภาพประกอบวีดิโอนั้นช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง
ที่ฟังมากขึ้น ผู้เรียนสามารถดึงความรู้พื้นฐานที่ตนมีด้านคาศัพท์มาใช้ในการฟังได้มากขึ้นจากการเห็นคาศัพท์ที่
ปรากฏ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการออกเสียงคานั้น ๆ ในบริบทจริงอีกด้วย
2) กลยุทธ์อภิปัญญาสาหรับเด็กประถมในการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจ
ผู้เรียนร้อยละ 95.5 มีคะแนนทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้มีความ
เป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากบทเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาผสานเข้ากับวิธีการสอน
การฟังเพื่อความเข้าใจสาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาที่ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบตามหลักการสอนการฟัง
โดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา และได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า
บทเรียนมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการนาไปใช้จัดการเรียนการสอน โดยแต่ละขั้น
ได้ออกแบบสอดคล้องกับแนวทางการสอนการฟังโดยใช้กลยุทธ์อภิปั ญญาของ (O’Malley & Chamot, 1995;
Larry Vandergrift, 1997, 2012; A. Wenden, 1991) ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งเครื่องมือการวิจัยแบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา (Learning Log) อาจเป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นจากการฝึกฝนโดยบทเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเพราะสามารถช่วยควบคุมให้ผู้เรียนได้ใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการเรียนอย่างแท้จริง โดย
การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของเด็กประถมนั้นครูผู้สอนเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกั บ Ellis et al.
(2002) ที่ กล่ า วว่ า ครูผู้ ส อนเป็ น ผู้ ว างแผนการเรีย นรู้ที่ เหมาะสมให้แก่ผู้ เรีย น กล่ า วคือ ขั้น การวางแผน
(Planning) ผู้สอนได้สอนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะฟังรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลในวีดิโอเข้ากับประสบการณ์
หรือความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีข้อมูลก่อนการฟังมากที่สุด (ธนกร สุวรรณพฤติ, 2559) นอกจาก
เป็นการวางแผนในกลยุทธ์อภิปัญญาแล้วนั้นยังมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเรียนการฟังเพื่อความเข้าใจของ
Donogue (2009) ที่เรียกว่า กลยุทธ์การคาดเดา นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสได้ฝึกทักษะทางภาษาใน
สถานการณ์ที่ใกล้เคียง ทาให้คาดเดาและวางแผนสาหรับเรื่องที่จะฟัง ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการ
ฟัง จากการศึกษาแบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคาดเดา
เหตุการณ์ของเนื้อเรื่องจากการสอนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องและสอนความรู้พื้นฐานของวีดิโอที่จะได้ฟัง โดยในวีดิโอที่
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2 ถึง 4 นั้น ร้อยละ 90–100 ของผู้เรียนสามารถคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกับเนื้อหาในวีดิโอ ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า
คาศัพท์และข้อมูลที่ผู้สอนสอนก่อนการดูวีดิโอมีความสอดคล้องกับวีดิโอ แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีการดึงความรู้ภูมิ
หลังของตนเองที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Palmer (2014) ที่กล่าวถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ชีวิตของเด็กช่วยส่งเสริมความสามารถทางการฟัง
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบ (Monitoring) ผู้เรียนได้มีโอกาสสัง เกตและตรวจสอบการฟังของตัวเอง
วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการฟังของตนเอง เพื่อพัฒนาการฟังในครั้งต่อไป กิจกรรมนี้
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาของตนเองซึ่งอาจแตกต่างจากคนอื่นและแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการกลยุทธ์อภิปัญญาในการฟั งของ Vandergrift (1997) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องตรวจสอบความเข้าใจใน
การฟังและพฤติกรรมการฟังของตนเองตลอดจนแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ในงานวิจัยนี้ผู้เรียนจะบันทึกปัญหา
ที่พบ โดยปัญหาที่ผู้เรียนพบมี 5 ปัญหาเรียงลาดับดังนี้ พบเจอคาศัพท์ยาก ผู้พูดพูดเร็ว ตามเนื้อความไม่ทัน
เสียงรบกวนจากเสียงประกอบฉาก และ ไม่คุ้นเคยกับสาเนียงของผู้พูด โดยปัญหาอันดับ 1 คือ พบเจอกับคาศัพท์
ยาก คิดเป็นร้อยละ 37 ของนักเรียนทั้งหมด ถึงแม้จะมีการสอนคาศัพท์ที่ควรรู้แก่ผู้เรียนก่อนการฟัง แต่ผู้เรียน
จานวนหนึ่งยังคงให้ความสนใจต่อคาศัพท์เป็นคาๆ มากกว่าเนื้อความโดยรวม ผลจากการวิเคราะห์พบว่าวิธีแก้ไข
ปัญหาที่ผู้เรียนเลือกใช้มากที่สุดคือ การดูภาพจากสื่อวีดิโอประกอบเพื่อช่วยในการเข้าใจ (ร้อยละ 43.18) ปัญหา
ที่พบเจออันดับสองคือ ผู้พูดพูดเร็ว ผู้เรียนบันทึกว่าพบกับปัญหานี้ถึง ร้อยละ 31 ถึงแม้ในการคัดเลือกวีดิโอจะ
เป็นวี ดิโอที่ ทาขึ้น เพื่อการศึกษาส าหรับความสามารถระดับ เดียวกับที่ผู้ เรีย นควรรู้แล้ว นั้น แต่ผู้เรียนยั งคงมี
ความรู้สึกว่าการพูดนั้นเร็วเกินไปซึ่งส่งผลต่อความเข้าใจ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เรียนอยู่ในบริบทที่ไม่ได้มี การฟัง
จากสื่อจริงประเภทวี ดิโอหรือสื่อที่คล้าย ๆ กันมากนัก จึงทาให้ไม่ผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับความเร็วจากผู้พูดที่เป็น
เจ้าของภาษา ปัญหานี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Harmer (2001); Stempleski et al. (1991) ที่กล่าวถึงปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกใช้สื่อวีดิโอสาหรับเด็กเล็ก ภาษาที่ปรากฏค่อนข้างยาก ซึ่ง O’Malley and Chamot
(1995) ระบุว่าในการสอนสาหรับเด็กเล็ก ขั้นนี้ผู้สอนต้องแนะนาผู้เรียนให้สามารถระบุจุดอ่อนและข้อผิดพลาด
ของตนเองได้ รวมทั้งสามารถระบุวิธีการแก้ปัญหาของตนเองในการฟังครั้งต่อไปได้
ขั้นที่ 3 ขั้น การประเมิ น (Evaluation) โดยผู้เรีย นจะประเมิน การท างานของตั วเองว่า ประสบ
ความสาเร็จอยู่ในระดับไหน เพื่อตรวจสอบผลงานของตนเองทั้งหมด จากข้อมูลการประเมินตนเองของผู้เรียน
ผ่านแบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในแต่ละบท ซึ่งเป็นกลไกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ O’Malley and Chamot (1995); Larry Vandergrift (1997); L. Vandergrift (2005) ระบุว่าในขั้นนี้
ผู้เรียนต้องสามารถประเมินความสาเร็จจากการฟังของตนเองได้ และขั้นที่ 4 ขั้นหลังการฟัง (Post-listening)
ตามทฤษฎีของ Littlewood (1981) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาหรือหัวเรื่องที่ฟังไปพัฒนาในทักษะอื่น
อย่างไรก็ตาม มีผู้เรียน ร้อยละ 6.5 (2 คน) ที่มีคะแนนทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจไม่แตกต่าง
ระหว่างก่อนและหลังเรียน จากการตรวจสอบแบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาของผู้เรียนทั้งสองคนพบว่า
ปัญหาที่พบร่วมกันคือ ผู้พูดพูดเร็วและพบเจอคาศัพท์ย าก กลยุทธ์ที่ใช้แก้ไขผู้เรียนยังสนใจความหมายของ
คาศัพท์ จึงใช้วิธีหาความหมายก่อนการฟังในครั้งต่อไป เนื่องจากการฟังเพื่อความเข้าใจเป็นการฟังที่มิได้ใช้การ
ฟังเพียงแค่ระดับคาเพียงวิธีเดียว หากแต่ยังมีวิธีการฟังเพื่อความเข้าใจในระดับความหมาย หรือการฟังแบบวิธี
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บูรณาการทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน ซึ่งการฟังพียงระดับคาวิธีเดียวนั้น อาจเป็นสาเหตุให้ผู้เรียนกังวลใจต่อการฟัง
โดยรวมและทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การฟังเพื่อความเข้าใจ
3) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนการสอนการฟังโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิปัญญา ผล
วิเคราะห์พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้สื่อวีดิโอและกลยุทธ์อภิ
ปัญญาในระดับ พึงพอใจมากที่สุด (Mean = 2.70, S.D.= 0.30) โดยเรียงลาดับความพึงพอใจด้านต่าง ๆ จาก
มากไปน้อย คือ ผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านสื่อวีดิโอที่เลือกใช้ (Mean = 2.79, S.D.= 0.27) รองลงมาคือ
ด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอน (Mean = 2.74, S.D.= 0.25) อันดับสามคือ ด้านประโยชน์ของการสอน
โดยกลยุทธ์อภิปัญญา (Mean = 2.67, S.D. = 0.42) และด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้านเนื้อหาสาระ (Mean =
2.47, S.D.= 0.434) โดยสามารถอภิปรายผลดังนี้
ด้านสื่อวีดิโอที่เลือกใช้เลือกใช้ โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิโอที่เลือกใช้อยู่ในระดับ พึงพอใจ
มากที่สุด โดยผู้เรียนพอใจกับภาพประกอบที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา วีดิโอมีความน่าสนใจ และคุณภาพเสียง
ชัดเจนตามลาดับ ซึ่งอาจเกิดจาก การคัดเลือกวีดิโอประเภทการ์ตูนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตามหลักการของ
นักวิชาการดังนี้ Sherman (2003); Underwood et al. (1989) กล่าวคือ วีดิโอมีลักษณะภาษาที่เหมาะสมกับ
ระดับภาษาของวัยผู้เรียน และมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง ไม่เป็นวีดิโอประเภทนามธรรม (Rost, 2011)
และภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา ไม่มีความซับซ้อนเปลี่ยนภาพไปมามากนัก
ด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด ทั้งสาม
หัวข้อย่อยตามขั้นการสอนของกลยุทธ์อภิปัญญา โดยผู้เรียนพึงพอใจขั้นการวางแผนมากที่สุด รองลงมาคื อ ขั้น
การประเมิน และขั้นการตรวจสอบน้อยที่สุดตามลาดับ โดยสาเหตุที่ ขั้นการตรวจสอบการฟัง (Monitoring) ได้
คะแนนความพึงพอใจเป็นลาดับสุดท้าย อาจเนื่องมาจาก ในการตั้งคาถามตนเองเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดนั้น ผู้เรียนอาจรู้สึกว่าเป็นทักษะที่ค่อนข้างยากในการระบุสาเหตุของการฟังไม่เข้าใจ สอดคล้องกับ Ellis et
al. (2002) ที่ว่าสาหรับเด็กเล็กนั้นขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอน
จึงต้องมีส่วนช่วยในการระบุปัญหาและแนะนาแนวทางการแก้ไขให้แก่ผู้เรียน
ด้านประโยชน์ของการสอนโดยกลยุทธ์อภิปัญญา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อประโยชน์ของ
การสอนโดยกลยุทธ์อภิปัญญา อยู่ระดับพอใจมากที่สุด อาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟังอย่าง
ถูกวิธี และบทเรียนถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสมต่อวัยของผู้เรียน จึงส่งผลให้เกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
โดยกลยุทธ์อภิปัญญามีส่วนช่วยให้ผู้เรียนจัดการการเรียนของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการอธิบายหลักการของกล
ยุทธ์อภิปัญญาของ H. D. Brown (2007); (Richards, 2008) ที่ว่ากลยุทธ์อภิปัญญาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดการการเรียนรู้ของตนเองและฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการฟังได้ดีขึ้น
ด้านเนื้อหาสาระ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเนื้อหาสาระอยู่ในระดับพอใจมาก โดยข้อที่ 1
ความน่าสนใจของเนื้อหา ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด อาจเนื่องจากการคัดสรรหัวเรื่อง
วีดิโอที่ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียนในระดับนี้ควรรู้และเป็นเรื่องที่ไม่ห่างไกลจากประสบการณ์ของผู้เรียนมากนัก แต่ในข้อ
ที่ 2 ด้านความยากง่ายของเนื้อหา ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก อาจเนื่องมาจากความไม่คุ้นเคยใน
การฟังจากสื่อวีดิโอ ซึ่งระดับความเร็วในการพูดเร็วกว่าการฟังจากครูผู้สอน และผู้เ รียนไม่สามารถหยุดวีดิโอเมื่อ
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ตนไม่เข้าใจได้ เห็นได้จากแบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา ความเร็วของผู้พูดคือปัญหาอันดับแรก ๆ ซึ่งความ
ไม่คุ้นเคยนี้อาจทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าวีดิโอที่ฟังค่อนข้างยาก
การนาผลวิจัยไปใช้ในการสอน
1) บทเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญา
องค์ประกอบสาคัญสาหรับการใช้บทเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลยุทธ์อภิปัญญาเป็น
กระบวนการจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการสอนใช้บทเรียนสาหรับเด็กประถมนั้น ครูผู้สอนเข้ามามีบทบาท
ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Brewster et al (2002) ซึ่งเล็งเห็นว่าผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ยังมี
ความสามารถในการจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเองค่อนข้างน้อย ผู้สอนจึงมีหน้าที่ในการแนะนาการทางานตามขั้น
การใช้กลยุทธ์อภิปัญญาต่าง ๆ แก่ผู้เรียน สาหรับกิจกรรมการประเมินการฟังจากแบบทดสอบการฟังเพื่อความ
เข้าใจนั้น รูปแบบของแบบทดสอบควรเรียงจากง่ายไปยาก ตามแนวคิดของ Hughes (2013) ระบุว่าเพื่อให้
ผู้เรียนไม่มีความรู้สึกด้านลบต่อการทาข้อสอบ แบบทดสอบในการฟังควรมีลักษณะเป็นรูปแบบประโยคสั้น ๆ
เพื่อไม่ให้ผู้เรียนกังวลกับคาถามหรือเกิดปัญหาทางการอ่านในการทาข้อสอบ
2) การใช้สื่อผสมระหว่างแบบบันทึกการใช้กลยุทธ์อภิปัญญากับเทคโนโลยีสื่อวีดิโอ
การใช้สื่อวีดิโอในการเรียนการสอนการฟังเพื่อความเข้าใจมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ด้วย
ภาพเคลื่อนไหว การใช้สื่อวีดิโอในการสอนฟัง ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นสีหน้า ท่าทางของตัวละครที่เสมือนเหตุการณ์
จริงในชีวิตประจาวัน ทาผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รวมทั้งภาพประกอบที่สอดคล้อง
กับเนื้อหามีส่วนช่วยในการเข้าใจเนื้อเรื่องที่ฟังได้ ในการเลือกใช้สื่อวีดิโอในการสอนผู้สอนต้องคานึงถึงอย่างแรก
คือ ความเหมาะสมกับวัย หลักการที่สองคือ สื่อควรมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด หลักการที่
สาม ความยาวที่เหมาะสม และสี่ ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องตรวจสอบความพร้อมใน
เรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ สายเสียง เป็นต้น อย่างไรก็ตามสื่อวีดิโอถูกนามาใช้เพื่อยกตัวอย่างของการ
ใช้ภาษาที่เหมือนจริงกว่าสื่ออื่น ๆ และมีรูปภาพเห็นชัดเจน สื่อประเภทนี้โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นสื่อเสริม แต่ไม่
ควรถูกนามาใช้การสอนแทนหนังสือ สื่อประเภทเขียนหรือหนังสือยังคงมีความจาเป็น ตามแนวคิดของ Allan
(1986); Sherman (2003)
ข้อจากัดของงานวิจัย
1. มีเสียงรบกวนแทรกในขณะฟังเนื่องจากห้องที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนนี้เป็นห้องเรียนของ
เด็กที่ติดกัน จึงทาให้สามารถได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอก
2. ลักษณะการจัดโต๊ะเรียนแบบกระจายส่งผลให้นักเรียนในด้านซ้ายสุดและขวาสุดอาจมองเห็นได้ไม่
ชัดเท่าบริเวณอื่น ๆ
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนที่หลากหลายและมีความรู้ทางคาศัพท์ที่จากัด ทาให้เกิดปัญหา
ในการทาแบบทดสอบประเภทเขียนสรุปความ ถึงแม้จะมีการสอนคาศัพท์ที่จาเป็ นและมีการฝึกเขียนสรุปความ
แล้วในหลาย ๆ บทเรียนแล้วก็ตาม
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการทาวิจัย
1. ควรมีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการนากลยุทธ์อภิปัญญาไปใช้ในการสอนการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนกระบวนการคิดและการตรวจสอบการเรียนของผู้เรียนในการเรียนทักษะอื่น ๆ
2. ควรมีการวิจัยในทานองเดียวกันแต่บูรณาการภาษาอังกฤษกับรายวิชาอื่น ๆ โดยเนื้อหาในการฟัง
มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์อภิปัญญาในการเรียนภาษาของผู้เรียนที่มีช่วงอายุที่
ต่างกัน เพื่อศึกษากระบวนการคิดในผู้เรียนในวัยต่าง ๆ
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