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 งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากคณะผูว้ิจยัไดรั้บความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่

เป็นอยา่งดีจากหลาย ๆฝ่าย โดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั คือ อาจารยศ์ศิธร สุวรรณปัทมะ ใน

การแนะนาํ ตรวจแกไ้ข ใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินการวิจยั  

 ขอขอบคุณ Mr. Neil C. Cuthbertsonอาจารยช์าวต่างชาติ ผูใ้หค้าํแนะนาํ ตรวจแกไ้ข ให้

ขอ้เสนอแนะ ดา้นการใชไ้วยกรณ์ภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยท่์านน้ี

เป็นอยา่งยิง่ และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารยท์รรศนีย ์คีรีศรี  อาจารยบุ์ญฤทธ์ิ โอมณี และอาจารยบู์ชา 

เหน็บบวั ท่ีสละเวลาในการตรวจทาน แกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถามตรวจทานความถูกตอ้ง

ของภาษา และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 

 ขอขอบคุณนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ภาคสมทบ หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

สากลทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ทาํใหก้ารดาํเนินการวิจยัลุล่วงไปดว้ยดี 

ตลอดจนบุคคลต่างๆท่ีให้ความช่วยเหลืออีกมาก ท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามไดห้มดในท่ีน้ี ผูว้ิจยั

รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอยา่งยิ่งจึงกราบขอบพระคุณไว ้ณ 

โอกาสน้ี 
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บทคดัย่อ 

ช่ือภาคนิพนธ์                 :การศึกษากลวิธีและความสามารถดา้นการฟังภาษาองักฤษของนกัศึกษา

ชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั สงขลา 

โดย                                  : พนิดา สุทธิ  
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ชนญัชิดา พลหาญ 

ช่ือปริญญา :ศิลปศาสตรบณัฑิต 

หลกัสูตรสาขาวชิา           :ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขา: ภาษาต่างประเทศ 

ช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา : อาจารยศ์ศิธรสุวรรณปัทมะ 

ปีการศึกษา  :2556 

 

 วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) เพื่อสาํรวจกลวิธีฝึกและวดัความสามารถดา้นการฟัง

ของนักศึกษาชั้ นปีท่ี 2 สมทบ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 2) เพื่อทดสอบความเขา้ใจในการฟังบทความ

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ภาคสมทบ หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั สงขลา และ 3) เพื่อนาํผลท่ีไดม้าพฒันา

ทกัษะการฟังให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดสอบคร้ังน้ี คือนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

ภาคสมทบ หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั สงขลาจาํนวน 26 คน 

ผลการวิเคราะห์พบว่ากลวิธีการฝึกทกัษะการฟังอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄  =3.35) ซ่ึงทกัษะ

ท่ีกลุ่มตวัอย่างใชม้ากท่ีสุดคือการฝึกทกัษะการฟังจากเพลงภาษาองักฤษ ( x̄  = 4.10)  และการดู

ภาพยนตร์ภาษาองักฤษ ( x̄ =3.58) ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก กลวิธีท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือการฝึกทกัษะ

การฟังจากชาวต่างชาติ (

 

x̄  =2.76) อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างส่วนมากไม่มีประสบการณ์ในการ

สนทนาหรือมีเพ่ือนชาวต่างชาติ อีกทั้งการสนทนาเพื่อชาวต่างชาติ ตอ้งใชท้กัษะการส่ือสารท่ีเป็น

แบบ Two-Way Communication ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือสารดา้นอ่ืนท่ีซบัซอ้นกว่า การฟังเพลง



ค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 
 

Abstract 

Title:A Study ofEnglish Listening Skills of The2nd year Student of English for International 

Communication Program, Faculty of Liberal Arts at Rajamangala University of 

Technology SrivijayaSongkhla 

By: PanidaSutthi 

SumalaHinjiw 

ChananchidaPonharn 

Degree :Bachelor of Arts 

Program:English for International Communication       Department: Foreign Languages  

Advisor :SasitornSuwanpattama 

Academic Year: 2013 
 

 The purpose of this research was to study strategies and abilities of English Listening 

skill. The samples were 26 students in second year of English for International Communication 

Program at Rajamangala University of Technology SrivigayaSongkhla. The instruments of this 

research were and strategies of English listening development questionnaireand English listening 

tests. The data was analyzed for descriptive statistics by Mean (x̄ ) and standard deviation (S.D.) 

 The results indicated that the samples used the strategies of English listening skill 
development by listening to music and watching English movies at high average (x̄ =4.10 andx̄  
=3.58respectively). The result of English listening tests were at moderate level (x̄ =6.00). This 
means that the samples had abilities of English Listening from music and movies at good level (

 
x̄ 

=7.00 and x̄ =6.50respectively).  
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