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บทคัดย่อ
	 ทักษะการฟังช่วยให้กระบวนการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ	การศึกษาวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	

เพื่อศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขต										

ภาคกลางเทยีบกบัเกณฑ์ของกระทรวงศกึษาธกิาร	และเพือ่เปรยีบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษ

เพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางที่ศึกษาในวิทยาเขตต่างกัน	 และสังกัด											

คณะวิชาต่างกัน	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ	 นักศึกษาชั้นปีที่	 4	 ปีการศึกษา	 2558	 ของสถาบันการพลศึกษา							

ในเขตภาคกลาง	274	คน	เคร่ืองมอืเพือ่การวจิยัคอื	แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทกัษะการฟังภาษาองักฤษ

เพื่อความเข้าใจ	 	 ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 เพื่อวัดทักษะการฟัง										

เพื่อจับใจความส�าคัญ	 และหารายละเอียดเฉพาะ	 การอนุมานหรือลงความเห็น	 	 การคาดคะเน	 และการ															

สรุปความ	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 เพื่อหาค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และทดสอบ													

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบัน																		

การพลศึกษาในเขตภาคกลาง	 	 อยู่ในระดับไม่ผ่าน	 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ	 (X	 =15.27)		

โดยทักษะที่นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุดคือ	ทักษะการอนุมานหรือลงความเห็น	และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน

ความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจของนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคกลางทีศ่กึษา

ในวิทยาเขตต่างกัน	 พบว่า	 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 อย่างไรก็ตามพบว่า								

ความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจของนกัศกึษาสงักัดคณะวทิยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ	

กับคณะศิลปศาสตร์	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�ำส�ำคัญ :	การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ,	ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย

ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ในสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง
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ABSTRACT
	 Listening	skills	are	important	in	communication	process.	They	contribute	to	effective	

communication.	This	study	aimed	at	investigating	the	ability	in	English	listening	comprehension	

of	students	in	the	Institute	of	Physical	Education	in	the	central	region	of	Thailand	comparing	

with	the	Ministry	of	Education	[MOE]	criteria,	and	comparing	the	ability	 in	English	listening	

comprehension	among	students	studying	in	different	campuses	and	different	faculties.	Of	952	

fourth-year	 undergraduate	 students	 studying	 in	 academic	 year	 2015,	 274	 students	 from																		

3	 faculties	were	 simply	 randomized	by	means	of	proportional	 stratified	 random	sampling										

technique	 to	 take	 a	 40-item	 English	 listening	 comprehension	 test	 constructed	 by	 the																					

researcher.	 The	 test	 aimed	 at	 evaluating	 students’	 English	 listening	 comprehension	 skills									

including	 identifying	the	main	 idea	and	specific	details,	drawing	 inferences,	predicting,	and	

summarizing.	 The	 statistical	 packages	 were	 administered	 in	 order	 to	 test	 the	 research																			

hypotheses	in	forms	of	One	Sample	t-test	comparing	with	the	MOE	criteria	and	the	test	of	

One-way	Analysis	of	Variance.

	 It	was	found	that	ability	in	English	listening	comprehension	of	students	in	the	Institute	

of	Physical	Education	in	the	central	region	of	Thailand	was	not	met	the	criteria	set	by	Ministry	

of	Education	with	the	means	score	of	15.27.	The	lowest	average	score	was	shown	on	drawing	

inferences	skill.	Furthermore,	there	was	no	statistically	significant	difference	in	the	students’	

English	listening	comprehension	ability	as	classified	by	campuses.	Finally,	a	statistical	difference	

was	found	in	the	scores	of	the	students	studying	in	Faculty	of	Sports	and	Health	Science	and	

those	of	Faculty	of	Liberal	Arts	at	a	significant	level	of	.05.

Keywords : English	listening	comprehension,	Thai	EFL	students’	listening	ability	

บทน�ำ
	 ปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ	 ทุกประเภท	 ต่างเห็นความส�าคัญจ�าเป็น									

ของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากย่ิงข้ึน	 ดังน้ัน	 เพื่อให้ตอบสนองต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		

จึงมีการก�าหนดเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นตลอดหลักสูตร	 (ส�านักงาน																				

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,	 2551)	 รวมทั้งในระดับอุดมศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน	 มีการก�าหนด																			

เป้าหมายความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยอยู่ในระดับทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศ								

สมาชิกอาเซียน	 (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	 2554)	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรอาเซียน	 ข้อ	 34												

ที่ว่า	“ภาษาที่ใช้ในการท�างานของอาเซียน	คือ	ภาษาอังกฤษ”	หรือ	“The	working	 language	of	ASEAN	

shall	be	English.”	

	 อย่างไรก็ตามพบว่า	 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของประชาชน	 และนักเรียน	 นักศึกษา	 อยู่ในระดับ								

ต�่ามาก	 จากผลการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษในประชาชนวัยผู้ใหญ่ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาหลักประจ�าปี	 2012	 (พ.ศ.	 2555)	พบว่า	ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 53	จากทั้งหมด	54	ประเทศ										
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ทีร่บัการทดสอบ	และเป็นอนัดบัต�า่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี	(Education	First,	2012)	สถติกิารทดสอบทางการศึกษา	

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (Ordinary	 national	 education	 test	 [O-NET])	 ช่วงชั้นที่	 4	 (ชั้นมัธยมศึกษา																									

ปีที่	 6)	 ปีการศึกษา	 2555-2557	 ช้ีว่า	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 6	 มีคะแนนผลการทดสอบ	O-NET	 วิชา								

ภาษาอังกฤษ	เท่ากับ	22.13,	25.35	และ	23.44	ตามล�าดับ	จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	(ส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,	 2558)	 ซ่ึงถือเป็นคะแนนที่ต�่ามาก	 จึงนับเป็นความส�าคัญ																											

ที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาให้นักเรียน	 นักศึกษาไทยมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ																	

ยิ่งขึ้นต่อไป	

	 จากการศกึษาแนวคดิทฤษฏกีารเรยีนรูภ้าษา	นกัวชิาการด้านภาษาต่างยนืยนัว่า	ทกัษะการฟังมบีทบาท

ส�าคญัต่อการเรยีนรูภ้าษาอย่างมาก	(Rost,	1990;	Rubin,	1994)	และถอืว่าเป็นทกัษะทางภาษาทีม่คีวามจ�าเป็น

มากที่สุด	แต่แสดงให้เห็นได้น้อยซึ่ง	Doff	(2001,	pp.	198-199)	กล่าวว่า	ทักษะการฟังเป็นทักษะที่เกิดขึ้นก่อน

ทักษะการพูด	หากไม่มีทักษะการฟังบุคคลจะไม่สามารถพัฒนาทักษะการพูดได้	

	 ปัญหาเก่ียวกบัความสามารถภาษาอังกฤษเกดิขึน้กบันกัศกึษาของสถาบนัการพลศกึษาทีเ่ป็นหน่วยงาน

ต้นสังกัดของผู ้วิจัยเช่นเดียวกัน	 จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นอาจารย์ผู ้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสถาบัน																				

การพลศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพบว่า	 อาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

นกัศกึษามปัีญหาด้านทกัษะการฟังภาษาองักฤษมากทีส่ดุ	ประกอบกบัปรมิาณงานวจิยัเกีย่วกบัวิชาภาษาองักฤษ

ในสถาบันการพลศึกษายังมีอยู่ในวงจ�ากัด	 ดังนั้น	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน�าไปส่งเสริมและพัฒนาความรู้									

และทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้ตรงและสอดคล้องกับปัญหามากยิ่งข้ึน	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา								

เกี่ยวกับความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษาว่า																			

จะอยู่ในระดับใด	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพือ่ศกึษาความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจของนกัศึกษาสถาบนัการพลศึกษา

ในเขตภาคกลาง	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบัน													

การพลศึกษาในเขตภาคกลาง	กับเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ	

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบัน													

การพลศึกษาในเขตภาคกลาง	ที่ศึกษาในวิทยาเขตต่างกัน	และสังกัดคณะวิชาต่างกัน

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะท�าให้ทราบระดับความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ																

ของนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษาว่าอยูใ่นระดบัใดเมือ่เทยีบกบัเกณฑ์	ซึง่จะเป็นแนวทางแก่ผูบ้รหิารและอาจารย์

ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสถาบันการพลศึกษาน�าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ																

ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน	

 



84   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

 สมมติฐำนของกำรวิจัย 

	 1.	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขต					

ภาคกลาง	เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับพอใช้	

	 2.	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขต						

ภาคกลางที่ศึกษาในวิทยาเขตต่างกัน	มีความแตกต่างกัน	

	 3.	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขต						

ภาคกลางที่สังกัดคณะวิชาต่างกัน	มีความแตกต่างกัน	

 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

	 จากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยในอดีต	สามารถสร้างกรอบแนวคิด	ดังภาพที่	1

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

	 ทักษะการฟังมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 เป็นทักษะท่ีเกิดขึ้นก่อนทักษะการพูด	 หากไม่มีทักษะการฟัง																

เราจะไม่สามารถพัฒนาทักษะการพูดได้	 การสนทนาจะประสบผลและครบกระบวนการของการสื่อสารได้นั้น		

ผู้ฟังต้องเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมา	เพื่อสะสมตัวป้อนทางภาษาให้มากพอ	และพร้อมที่จะพูด	การพูดจึงเกิดขึ้น	

	 ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร	งานวิจัย	แนวคิด	และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่าง	ๆ	ได้แก่

ความหมายและความส�าคญัของการฟัง	แนวคดิเกีย่วกบัการฟังเพ่ือความเข้าใจ	ปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อความเข้าใจ

ในการฟัง	 องค์ประกอบและความสามารถในการฟังเพ่ือความเข้าใจ	 การวัดและประเมินผลความสามารถ										

ด้านการฟังเพื่อความเข้าใจ	 และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 ซ่ึงประเด็นส�าคัญที่น�ามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัยนี้														

คือ	แนวคิดเกี่ยวกับการฟังเพื่อความเข้าใจ	ซึ่งกล่าวเกี่ยวกับกลวิธีเพื่อพัฒนาทักษะการฟังมีเนื้อหาส�าคัญ	ดังนี้	

วิทยำเขตของสถำบันกำรพลศึกษำในเขต

ภำคกลำง ที่นักศึกษำเข้ำศึกษำอยู่

	 -	 สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตกรุงเทพ

	 -	 สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตชลบุรี

	 -	 สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตสมุทรสาคร

	 -	 สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตสุพรรณบุรี

	 -	 สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตอ่างทอง

คณะวิชำที่นักศึกษำสังกัด

	 -	 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

	 -	 คณะศิลปศาสตร์

	 -	 คณะศึกษาศาสตร์

ตัวแปรตำมตัวแปรอิสระ

ควำมสำมำรถด้ำนกำรฟังภำษำอังกฤษ

เพือ่ควำมเข้ำใจ ประกอบด้วยทกัษะ 5 ด้ำน

	 -	 การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญ

	 -	 การฟังเพื่อหารายละเอียดเฉพาะ

	 -	 การอนุมานหรือลงความเห็น	

	 -	 การคาดคะเน

	 -	 การสรุปความ

(National	 Capital	 Language	 Resource	

Center,	2004)

ภำพที่ 1		กรอบแนวคิดในการวิจัย
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 กลวิธีเพื่อพัฒนำทักษะกำรฟัง 

	 ศูนย์ทรัพยากรภาษาหลักแห่งชาติ	 ของสหรัฐอเมริกา	 (National	 Capital	 Language	 Resource							

Center	 [NCLRC],	 2004)	 กล่าวว่า	 การฟังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนภาษาได้รับตัวป้อนทางเสียง																

ซึ่งเป็นรากฐานของการเรียนรู้ภาษา	และช่วยให้ผู้เรียนสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการพูดได้	ดังนั้น	 ในการเรียนภาษา	

ผู้เรียนควรที่จะได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการกับพฤติกรรมการฟังในสถานการณ์ต่าง	ๆ	จัดการกับตัวป้อน

ที่เข้ามาในรูปแบบท่ีหลากหลาย	 รวมถึงให้สามารถจัดการกับวัตถุประสงค์ของการฟังได้ด้วย	 สิ่งเหล่านี	้																			

จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากลวิธีการฟังขึ้นมา	 พร้อมกันกับความสามารถในการเลือกกลวิธีการฟังที่เหมาะสม											

กบัสถานการณ์	แต่ละสถานการณ์	กลวธิกีารฟังเป็นเทคนคิหรอืกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้เกดิความเข้าใจและมุง่เน้น

ไปที่ตัวป้อน	 การฟังโดยตรง	 หรืออาจเรียกว่าเป็นกลวิธีส�าหรับพัฒนาทักษะการฟัง	 สามารถแบ่งตามวิธีการ																

ที่ผู้ฟังใช้ในการจัดการกับตัวป้อนการฟัง	(NCLRC,	2004)	ดังนี้	

	 1.	 กลวิธีแบบบนลงล่าง	 (Top-down	 strategies)	 เป็นกลวิธีที่ยึดผู้ฟังเป็นฐาน	 โดยผู้ฟังจะเข้าไปยัง						

พื้นความรู้เดิมของตนเองในด้านหัวข้อ	 สถานการณ์	 หรือบริบทที่ฟังน้ัน	 รวมถึงเข้าไปสู่พ้ืนความรู้ด้านชนิด										

ของข้อความ	และภาษา	ซึง่พืน้ความรูด้งักล่าวจะช่วยกระตุน้ให้เกดิการคาดการณ์ทีช่่วยในการตคีวามส่ิงทีไ่ด้ยนิ	

และคาดการณ์ไปถึงสิ่งที่จะได้ยินต่อไป	และกลวิธีการฟังแบบบนลงล่างนี้	ประกอบด้วย	

	 	 1.1	 การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญ	(Listening	for	the	main	idea)	

	 	 1.2	 การคาดคะเน	(Predicting)	

	 	 1.3	 การอนุมานหรือลงความเห็น	(Drawing	inferences)	

	 	 1.4	 การสรุปความ	(Summarizing)	

	 2.	 กลวิธีแบบล่างขึ้นสู่บน	 (Bottom-up	 strategies)	 เป็นกลวิธีที่ยึดตัวข้อความเป็นหลัก	 โดยผู้ฟัง					

อาศัยตัวภาษาที่มากับข้อความ	ได้แก่	เสียง	ค�า	ไวยากรณ์	ในการน�าไปสู่ความหมาย	ประกอบด้วย	

	 	 2.1	 การฟังเพื่อหารายละเอียดเฉพาะ	(Listening	for	specific	details)	

	 	 2.2	 การหารากศัพท์	(Recognizing	cognates)	

	 	 2.3	 การหารูปแบบการเรียงค�า	(Recognizing	word-order	patterns)	

	 งานวิจัยนี้สนใจศึกษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาสถาบัน												

การพลศึกษาในเขตภาคกลาง	จ�านวน	5	ทักษะ	ดังนี้	การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญ	(Listening	for	the	main	

idea)	 การฟังเพ่ือหารายละเอียดเฉพาะ	 (Listening	 for	 specific	 details)	 การอนุมานหรือลงความเห็น									

(Drawing	inferences)	การคาดคะเน	(Predicting)	และการสรปุความ	(Summarizing)	โดยไม่ได้เลือกใช้ทกัษะ

การหารากศัพท์	 (Recognizing	 cognates)	 และการหารูปแบบการเรียงค�า	 (Recognizing	 word-order										

patterns)	 ซึ่งเป็นทักษะในกลุ่มกลวิธีแบบล่างขึ้นสู่บน	 เนื่องจากทักษะทั้งสองดังกล่าวให้ความส�าคัญในเรื่อง	

การผสมผสานกันของเสียง	ค�า	และหลักไวยากรณ์	(NCLRC,	2004)	ซึ่งเป็นกลวิธีที่เน้นความส�าคัญในระดับค�า	

ไม่เป็นไปตามแนวทางของแบบทดสอบ	 ท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ที่เน้นการฟังบทสนทนาหรือเร่ืองราวมากกว่าการให้

ผู้รับการทดสอบฟังข้อสอบระดับค�า	
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

	 ประชากร	 ได้แก่	 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี	 4	 ปีการศึกษา	 2558	 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา								

และสุขภาพ	 (วท.)	 คณะศิลปศาสตร์	 (ศศ.)	 และคณะศึกษาศาสตร์	 (ศษ.)	 จ�านวน	 952	 คน	 ของสถาบันการ

พลศึกษาในเขตภาคกลาง	5	แห่งคือ	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตกรุงเทพ	(สพล.กท.)	สถาบันการพลศึกษา	

วทิยาเขตชลบรีุ	(สพล.ชบ.)	สถาบนัการพลศกึษา	วทิยาเขตสมทุรสาคร	(สพล.สค.)	สถาบนัการพลศกึษา	วทิยาเขต

สุพรรณบุรี	(สพล.สพ.)	และสถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตอ่างทอง	(สพล.อท.)	

	 กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่	นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีชัน้ปีที	่4	ปีการศกึษา	2558	จ�านวน	274	คน	ของสถาบนั

การพลศึกษาในเขตภาคกลาง	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ	Krejcie	and	Morgan	(Gay,	Mills,	

&	 Airasian,	 2006,	 p.	 111)	 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน	 (Proportional													

stratified	random	sampling)	ตามขนาดของประชากรในแต่ละวิทยาเขตและคณะวิชา	จากนั้นสุ่มอย่างง่าย	

(Simple	 random	 sampling)	 แบบจับฉลากไม่ใส่กลับจนได้ตามจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค�านวณได	้																										

ดังตารางที่	1

 ตัวแปรที่ศึกษำ 

	 ตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 วิทยาเขตของสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง	 5	 วิทยาเขตที่นักศึกษา																		

เข้าศึกษาอยู่	และคณะวิชา	3	คณะที่นักศึกษาสังกัด	

	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบัน																							

การพลศึกษาในเขตภาคกลาง	

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

	 แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด	4	ตัวเลือก	ก�าหนดให้มีข้อทดสอบ	จ�านวน	40	ข้อ	มีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ

ตามหลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบ	 และหาคุณภาพเครื่องมือ	 โดยผู้วิจัยด�าเนินการสร้างแบบทดสอบ	

ตามจุดประสงค์ที่ก�าหนดได้แบบทดสอบที่มีเนื้อหาการฟัง	 10	 เรื่อง	 ก�าหนดวัดทักษะ	 5	 ด้าน	 มีข้อสอบ																	

รวม	 51	 ข้อ	 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ	 3	 ท่าน	 ได้ค่าดัชน	ี																					

 คณะ

วิทยำเขต  
วท. ศศ. ศษ. รวม

สพล.กท.	 	 14	 5	 54	 73

สพล.ชบ.	 	 16	 4	 51	 71

สพล.สค.	 	 8	 3	 22	 33

สพล.สพ.	 	 18	 10	 43	 71

สพล.อท.	 	 4	 5	 17	 26

 รวม 60 27 187 274

ตำรำงที่ 1		จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	จ�าแนกตามวิทยาเขตและคณะวิชา
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ความสอดคล้อง	 (IOC)	 ระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด	 ระหว่าง	 0.67-1.00	 จากน้ันท�าการ											

ปรับแก้ตามค�าแนะน�า	จัดท�าเป็นข้อสอบที่มีเนื้อหาการฟัง	7	เรื่อง	40	ข้อ	น�าไปทดลองใช้	(Try-out)	วิเคราะห์

คุณภาพของแบบทดสอบ	ได้ค่าความยาก	(p)	อยู่ระหว่าง	0.30-0.80	ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ของข้อสอบรายข้อ

ระหว่าง	0.20-0.60	และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.80	

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน�าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ							

เพือ่ความเข้าใจของนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคกลาง	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้	ไปเกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง		

274	คน	แยกตามวิทยาเขตในเขตภาคกลาง	5	แห่ง	โดยหลังจากชี้แจงท�าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์	ประโยชน์	

และวิธีการท�าแบบทดสอบแล้ว	ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง		ฟังบทบันทึกเสียงหนึ่งครั้ง	หลังจากฟังค�าถามแต่ละข้อ

แล้วให้กลุ่มตัวอย่างเลือกค�าตอบท่ีคิดว่าถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวจากตัวเลือกท่ีก�าหนดให้	 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

ครบทุกแห่งแล้ว	ท�าการตรวจค�าตอบ	และวิเคราะห์ผลการสอบตามวิธีการทางสถิติ	

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

	 การวิจัยนี้ก�าหนดวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้	

	 วตัถปุระสงค์ที	่1		เพือ่ศกึษาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจของนกัศกึษาสถาบนั

การพลศึกษาในเขตภาคกลาง	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย	 (X)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)																							

และค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ

	 วัตถุประสงค์ที่	2		เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา

สถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางกับเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติการทดสอบ							

ค่าเฉลี่ยในหนึ่งตัวอย่าง	(One	sample	t-test)	ตามเกณฑ์ดังนี้	

	 32	-	40	 คะแนน	 มีความสามารถระดับดีเยี่ยม	

	 28	-	31	 คะแนน	 มีความสามารถระดับดี

	 24	-	27	 คะแนน	 มีความสามารถระดับพอใช้	

	 20	-	23	 คะแนน	 มีความสามารถระดับผ่าน	

	 0	-	19	 คะแนน	 มีความสามารถระดับไม่ผ่าน	

	 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมจ�าแนกเป็นรายวิทยาเขต	ดังแผนภูมิที่	1

แผนภมิูที ่1			คะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจของนกัศึกษาสถาบนัการพลศกึษา

	 							ในเขตภาคกลาง	จ�าแนกเป็นรายวิทยาเขตเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ



88   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

	 จากแผนภูมิที่	1	จะเห็นว่า	นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง		มีคะแนนความสามารถ		

ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจในภาพรวม	 เท่ากับ	 15.27	 เม่ือพิจารณาเป็นรายวิทยาเขตพบว่า										

สพล.ชบ.	มีคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมากที่สุด	 (X	=16.10)	รองลงมาคือ	

สพล.กท.	(X	=15.64),	สพล.อท.	(X	=15.04),	สพล.สค.	(X	=14.85)	และ	สพล.สพ.	(X	=14.32)	ตามล�าดับ	

	 เมื่อน�าคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่า	คะแนนเฉลี่ยความสามารถ

ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัไม่ผ่าน	ส่วนคะแนนเฉลีย่รายวทิยาเขตอยูร่ะหว่าง	14.32-16.10	คะแนน	ซึง่อยูใ่นระดบัไม่ผ่านทกุวทิยาเขต

เช่นเดียวกัน	และจัดว่าต�่ากว่าเกณฑ์ระดับพอใช้ของกระทรวงศึกษาธิการ	จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่	1	

	 ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม	จ�าแนกเป็นรายคณะวิชา	ดังแผนภูมิที่	2

 

แผนภูมิที่ 2	คะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

	 	 	ในเขตภาคกลาง	จ�าแนกเป็นรายคณะวิชา

	 จากแผนภมูทิี	่2	เมือ่พจิารณาคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัศกึษา

สถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง	เป็นรายคณะวิชาพบว่า	นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	(ศศ.)	มีคะแนนความ

สามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมากที่สุด	(X	=16.93)	รองลงมาคือ	คณะศึกษาศาสตร์	(ศษ.)	

(X	=15.31)	และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	(วท.)	(X	=14.38)	ตามล�าดับ	
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	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ทักษะท่ีนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางท�าคะแนนได้มากที่สุด								

คือ	การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญ	(ร้อยละ	44.71	เทียบกับคะแนนเต็ม	7	คะแนน)	รองลงมาคือ	การคาดคะเน	

(ร้อยละ	40.29	 เทียบกับคะแนนเต็ม	7	คะแนน)	การฟังเพื่อหารายละเอียดเฉพาะ	 (ร้อยละ	37.73	 เทียบกับ

คะแนนเต็ม	 11	 คะแนน)	 การสรุปความ	 (ร้อยละ	 37.29	 เทียบกับคะแนนเต็ม	 7	 คะแนน)	 และการอนุมาน						

หรือลงความเห็น	(ร้อยละ	31.88	เทียบกับคะแนนเต็ม	8	คะแนน)	

	 วัตถุประสงค์ที่	3		เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา

สถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางที่ศึกษาในวิทยาเขตต่างกัน	 และสังกัดคณะวิชาต่างกัน	 โดยใช้สถิติการ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (One-way	 analysis	 of	 variance)	 เพื่อหาความแตกต่างระหว่าง													

ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบของกลุ ่มตัวอย่าง	 เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงท�าการทดสอบค่า																		

ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ	Scheffe’	ต่อไป	มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้	

ตำรำงที่ 2		คะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา

	 	 ในเขตภาคกลาง	และค่าร้อยละของคะแนนเทียบกับคะแนนเต็ม	แยกรายทักษะ
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กำรฟัง

ค่ำ/คะแนน  

X	 3.13	 4.15	 2.55	 2.82	 2.61	 15.27

S.D.		 1.46	 1.79	 1.30	 1.29	 1.34	 4.08

ค่าร้อยละ	 44.71	 37.73	 31.88	 40.29	 37.29	 38.18

 แหล่งควำมแปรปรวน df  ss MS F p

ระหว่างกลุ่ม	 	 4	 129.74	 32.43	 1.97	 .099

ภายในกลุ่ม	 	 269	 4423.80	 16.44	 	

	 รวม	 273	 4553.55

ตำรำงที่ 3	ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา

	 	 สถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง	ที่ศึกษาในวิทยาเขตต่างกัน
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	 จากตารางที่	 3	 พบว่า	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบัน									

การพลศึกษาในเขตภาคกลางท่ีศึกษาในวิทยาเขตต่างกัน	 โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05												

พบว่า	มีความสามารถไม่แตกต่างกัน	

	 นอกจากนี้	 ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกเป็นรายทักษะพบว่า	 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา	

ในเขตภาคกลาง	มีความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 จ�านวน	 1	 ทักษะ	 ได้แก่	 การสรุปความ	 ดังนั้น	 จึงทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน														

ความสามารถเป็นรายคู่ในทักษะการสรุปความ	 พบว่า	 นักศึกษาทุกวิทยาเขตมีความสามารถแตกต่างกัน									

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(ทั้งนี้อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนทางค่าสถิติ)	

	 จากตารางท่ี	 4	 	 พบว่า	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบัน									

การพลศึกษาในเขตภาคกลางที่สังกัดคณะวิชาต่างกัน	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ตำรำงที่ 4	ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา	

	 	 สถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง	ที่สังกัดคณะวิชาต่างกัน

 แหล่งควำมแปรปรวน df  ss MS F p

ระหว่างกลุ่ม	 	 2	 121.50	 60.75	 3.71*	 .026

ภายในกลุ่ม	 	 271	 4432.04	 16.35	 	

	 รวม	 273	 4553.55	 	 	

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางที่	 5	 	 พบว่า	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบัน								

การพลศึกษาในเขตภาคกลางที่สังกัดคณะวิชาต่างกัน	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

จ�านวน	1	คู่	คือ	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	(วท.)	กับ	คณะศิลปศาสตร์	(ศศ.)	

   วท. ศศ. ศษ.

 สถำบันกำรพลศึกษำ  X 14.38 16.92 15.31

	 วท.	 14.38	 -	 2.54*	 .92

	 ศศ.	 16.92	 	 -	 1.61

	 ศษ.	 15.31	 	 	 -

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ตำรำงที่ 5	ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

	 	 ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง	ที่สังกัดคณะวิชาต่างกัน
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ผลกำรวิจัย 
	 1.	 จากสมมติฐานข้อ	 1	 พบว่า	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา

สถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางไม่เท่ากับเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ	 ที่ก�าหนดให้ความสามารถ									

ระดับพอใช้	 เท่ากับ	 24	 คะแนน	 (t=35.39,	 p=.000)	 โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษา	

อังกฤษเพื่อความเข้าใจ	 เท่ากับ	 15.27	 คะแนน	 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 4.08	 จัดอยู่ในระดับไม่ผ่าน													

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน	 ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนรายวิทยาเขตอยู่ระหว่าง	 14.32-16.10	 คะแนน	 อยู่ในระดับ							

ไม่ผ่านทุกวิทยาเขตเช่นเดียวกัน	

	 2.	 จากสมมติฐานข้อ	 2	 พบว่า	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา

สถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางท่ีศึกษาในวิทยาเขตต่างกัน	 มีความแตกต่างกัน	 อย่างไม่มีนัยส�าคัญ													

ทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน	

	 3.	 จากสมมติฐานข้อ	 3	 พบว่า	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา

สถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางท่ีสังกัดคณะวิชาต่างกัน	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ													

ที่ระดับ	.05	จ�านวน	1	คู่	คือ	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	(วท.)	กับ	คณะศิลปศาสตร์	(ศศ.)	

อภิปรำยผล 
	 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาไทย										

ที่เรียนภาษาอังกฤเป็นภาษาต่างประเทศในสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง	 มีประเด็นน่าสนใจที่น�ามา

อภิปรายดังนี้	

	 1.	 จากผลการวจิยัท่ีพบว่า	นกัศึกษาของสถาบนัการพลศกึษาในเขตภาคกลางมคีวามสามารถด้านการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเทียบกับเกณฑ์อยู่ในระดับไม่ผ่าน	 โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่	 15.27	 คะแนน																						

จากคะแนนเตม็	40	คะแนน	คดิเป็นร้อยละ	38.17	ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึความไม่เข้าใจต่อเร่ืองทีฟั่งในแบบทดสอบ	

โดยอาจเนื่องมาจากเหตุผลต่าง	 ๆ	 เช่น	 การมีปัญหาการฟังส�าเนียงและความเร็วในการพูดภาษาอังกฤษ																

ของเจ้าของภาษา	 สอดคล้องกับ	 Sriprom	 (2011)	 ได้ส�ารวจปัญหาการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ												

ของนักศึกษาชั้นปีที่	2	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาศิลปากร	พบว่า	ปัจจัยด้านผู้พูดที่ท�าให้นักศึกษา

ท�าความเข้าใจยากมากทีส่ดุคอื	ผูพ้ดูพูดเรว็เกนิไป	และ	Saitakham	(2012)	ทีศึ่กษาการใช้เวบ็ไซต์เพือ่ฝึกทกัษะ

การฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร	์												

และศกึษาปัญหาจากการใช้เวบ็ไซต์ด้วย	พบว่านกัศกึษามปัีญหาการฟังส�าเนยีงของเจ้าของภาษา	ซึง่ส�าหรบันกัศกึษา

ที่ไม่คุ ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษท่ีพูด	 โดยเจ้าของภาษาแล้วจะเป็นเรื่องที่ยากต่อการท�าความเข้าใจ																			

ในขณะฟังได้	 ประกอบกับในชีวิตประจ�าวันโดยทั่วไปของนักศึกษาน้ันไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ													

ด้วยเช่นเดียวกัน	

	 	 นอกจากนี้	 อาจมีปัญหาในเรื่องสภาพแวดล้อมของ	 ห้องสอบ	 ขนาดของห้องสอบ	 และจ�านวน														

ผู้เข้าสอบต่อห้องสอบหนึ่งห้องด้วยเช่นกัน	กล่าวคือ	ในบางวิทยาเขตกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่จึงจ�าเป็นต้องใช้

ห้องสอบที่มีขนาดใหญ่มาก	ซึ่งแม้ว่าได้ควบคุมในเรื่องระบบเสียงให้สามารถฟังได้ชัดเจนอย่างทั่วถึง	และก�าจัด

เสยีงรบกวนจากภายนอกแล้วกต็าม	แต่การใช้ห้องสอบขนาดใหญ่บรรจผุูเ้ข้าสอบจ�านวนมากอาจส่งผลต่อสมาธิ

ของนักศึกษา	 ซึ่งในกรณีของการฟังภาษาต่างประเทศ	 หากผู้ฟังขาดสมาธิในการฟังเพื่อความเข้าใจ	 แม้จะมี										
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สิ่งเล็กน้อยมากระทบต่อความสนใจก็สามารถท�าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการท�าความเข้าใจข้อความ																

ได้อย่างมาก	 (Underwood,	 1993,	 p.16)	 ซึ่งเป็นไปได้ที่อาจส่งผลให้ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ								

เพื่อความเข้าใจต�่าลงได้	

	 2.	 จากผลการวิจัยพบว่า	ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบัน

การพลศึกษาในเขตภาคกลางที่ศึกษาในวิทยาเขตต่างกันไม่มีความแตกต่างกัน	ทั้งนี้	อาจเนื่องมาจากนักศึกษา

ทั้งหมดต่างศึกษาในสถาบันการพลศึกษา		ซึ่งเป็นสังกัดเดียวกัน	จึงมีความรู้ความสามารถในระดับใกล้เคียงกัน	

และมีความสนใจในเรื่องต่าง	ๆ	ที่คล้ายคลึงกัน	และแม้ว่านักศึกษาจะศึกษาในวิทยาเขตที่มีที่ตั้งอยู่ในที่ต่างกัน	

แต่การบรหิารจดัการศกึษาของแต่ละวทิยาเขตต่างอยูภ่ายใต้นโยบายของสถาบนัการพลศกึษาทีต้่องบรหิารงาน

ให้ตอบสนองต่อการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา		

และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 โดยสถาบันการพลศึกษาได้ก�าหนดให้วิทยาเขตทั่วประเทศ																	

ใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเดียวกันและมาตรฐานระดับเดียวกัน	 จึงน่าจะเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ท�าให้											

ผลการทดสอบความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ไม่แตกต่างกัน	

	 	 ประเด็นที่ผลการวิจัยพบว่า	 มีความแตกต่างของคะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษ										

เพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางที่สังกัดคณะวิชาต่างกัน	 โดยมีความ																

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 จ�านวน	 1	 คู่	 คือ	 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ																	

กบันกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์	นัน้	ข้อมลูแสดงให้เหน็ว่า	นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถ

การฟังภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจสงูทีส่ดุ	(X	=16.93)	รองลงมาคือ	นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	และนกัศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	 (X	 =15.31	 และ	 14.38	 ตามล�าดับ)	 ทั้งน้ี	 อาจเป็นเพราะนักศึกษา										

คณะศลิปศาสตร์ได้มโีอกาสเรยีนวชิาภาษาองักฤษมากกว่านกัศึกษาคณะอืน่	โดยโครงสร้างหลกัสตูรศลิปศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยวของสถาบันการพลศึกษา	 นอกจากก�าหนดให้นักศึกษา																

เรยีนวชิาภาษาองักฤษในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปจ�านวนเท่ากบันกัศึกษาคณะอืน่แล้ว	ยงัก�าหนดให้นกัศึกษาเรยีน

วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษอีก	6	หน่วยกิต	(สถาบันการพลศึกษา,	2556)	การเรียนภาษาอังกฤษมากกว่า										

ย่อมส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีกว่า	 และผลการวิจัยของ	 ไพบูลย์	 สุขวิจิตร	 (2553)														

ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษพืน้ฐานของนกัศกึษาชัน้ปีที	่2	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	

พบว่า	นักศึกษาต่างคณะกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน	ซึ่งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

จดัว่ามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษพืน้ฐานดกีว่านกัศกึษาในคณะอืน่	ยกเว้นคณะบญัชเีพยีงคณะเดียว	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้งานวิจัยนี้จะพบว่า	 คะแนนความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลางอยู่ในระดับต�่าไม่ผ่านเกณฑ์	 แต่เมื่อท�าการวิเคราะห์

คะแนนที่นักศึกษาท�าได้โดยพิจารณาแยกเป็นรายทักษะพบว่า	 ทักษะที่นักศึกษาท�าคะแนนได้มากที่สุดคือ								

ทักษะการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญ	 รองลงมาคือทักษะการคาดคะเน	 ทักษะการฟังเพื่อหารายละเอียดเฉพาะ	

ทกัษะการสรปุความ	และทกัษะทีน่กัศกึษาท�าคะแนนได้ต�า่ทีส่ดุคอื	ทกัษะการอนมุานหรอืลงความเหน็	ซึง่ข้อมลู

ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวิธีแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาสถาบัน

การพลศึกษา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการฟังภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต	
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ข้อเสนอแนะ 
	 ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขต															

ภาคกลางที่เป็นผลของการวิจัยในครั้งนี้เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาการวัดทักษะการฟังของนักศึกษา	5	ทักษะ

ย่อยคือ	 การจับใจความส�าคัญ	 การฟังหารายละเอียดเฉพาะ	 การอนุมานหรือลงความเห็น	 การคาดคะเน														

และการสรุปความ	 ซ่ึงความเข้าใจในการฟังน้ันอาจเกิดจากทักษะย่อยอื่น	 ๆ	 ได้อีก	 ดังนั้น	 การน�าผลการวิจัย							

ไปใช้จึงควรค�านึงถึงทักษะย่อยดังกล่าวเป็นข้อมูลในการพิจารณาด้วย	

	 นอกจากน้ี	 การศึกษาวิจัยหัวข้อดังกล่าวน้ีกับนักศึกษาของสถาบันการพลศึกษาทั่วประเทศ	 หรือ														

การศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างนักเรียน	 นักศึกษาทุกระดับ	 ทุกประเภท	 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา	

มัธยมศึกษาตอนต้น	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 และอื่น	 ๆ	 จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมในเร่ืองดังกล่าวในบริบท

สถาบันการพลศึกษา	หรือภาพรวมของประเทศไทย	อันจะส่งผลให้เกิดแนวคิดในการหาวิธีการช่วยให้นักเรียน

นักศึกษาไทยประสบความส�าเร็จในเรื่องการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ	และ/หรือการฟังในรูปแบบอื่น	ๆ	
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