
บทที่ 1 
เทคนิคการสอนทักษะการฟง 

การ เ รี ยนการสอนภาษาอั งกฤษในประ เทศไทยถื อว า เป นการสอน
ภาษาตางประเทศ มิใชเปนการสอนภาษาท่ีสองดังเชนบางประเทศในเอเชีย ดังน้ัน 
ครูผูสอนควรเริ่มสอนจากทักษะงาย ๆ แลวจึงสอนหลักสําคัญภายหลัง ท้ังนี้เพ่ือใหเกิด
ทักษะท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียนขึ้นเปนลําดับ การเรียนภาษาอังกฤษนั้น 
ผูเรียนควรมีโอกาสศึกษาและฝกฝนดวยตนเองไดมากกวาท่ีจะรอรับการสอนจากผูอื่นแต
อยางเดียว ครูผูสอนท้ังหลายยอมทราบกันดีแลววาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน
จําเปนตองใช 4 ทักษะประกอบกัน คือ ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
ผูสอนควรสอนตามลําดับข้ันทั้งส่ีทักษะเสมอ ไมสามารถที่จะแยกออกจากกันไดอยางอิสระ 
หรือบอกไมไดวาทักษะใดสําคัญกวาทักษะใด ในทักษะการฟงและการพูดถึงแมจะมีโอกาส
ไดใชนอย แตก็มีความสําคัญมากพอ เพราะทั้งการฟงและการพูดน้ันเปนพื้นฐานของการ
อานและการเขียนดวย 

 
ความสําคัญของการฟง 

การฟงเปนส่ิงท่ีตองฝก เชนเดียวกับการพูด การอานและการเขียน นักเรียนบางคน
อาจคิดวาการฟงน้ันไมใชของยากอะไร ไมจําเปนตองฝกฝนมากก็สามารถฟงรูเร่ืองได แตความ
จริงการฝกทักษะการฟงดูจะยากกวาการฝกทักษะการพูด การฟงจะมีประโยชนอยางยิ่งก็
ตอเม่ือผูฟงรูจักฟง ส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับการฟงคือ ผูฟงตองมีความต้ังใจเพื่อจะฟงใหเขาใจและ
สามารถโตตอบกับส่ิงท่ีฟงไดแตยังมีนักเรียนอีกมากท่ีไมไดรับการฝกหัดในดานทักษะการฟง
เพียงพอ เด็กเหลาน้ียอมจะเกิดปญหาภายหลังคือเกิดความเบื่อหนายและไมชอบการฟง  ท้ัง
พยายามหลีกเลี่ยงการพูดตาง ๆ อีกดวย 

 
 
 
Valette (1977: p.141-142) ไดแบงระดับการฟงออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปน้ี 
1.  ระดับกลไก (Mechanical skill) เปนระดับท่ีผูเรียนไดยินความแตกตาง

ระหวางภาษาของตนเองกับภาษาตางประเทศจากเสียงท่ีไดยิน แตไมจําเปนตองเขาใจ
ความหมายของส่ิงท่ีไดยิน 

2.  ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับท่ีผูเรียนเขาใจความหมายของคําหรือ
ประโยคที่ไดเรียนรู สามารถทําตามคําส่ัง สามารถจับคูประโยคท่ีไดยินกับรูปภาพ สวน
ขอความที่ใหฟงจะเปนขอความที่มีความยาวขอความละ 1 ประโยค 



3.  ระดับถายโอน (Transfer) เปนระดับท่ีผูเรียนเขาใจความสัมพันธระหวาง
โครงสรางและคําศัพท สามารถตอบคําถามไดวาถูกหรือผิด สามารถเลือกขอความหรือ
คําตอบที่เหมาะสมกับคําถาม และสามารถเขาใจขอความที่มีหลาย ๆ ประโยค 

4.  ระดับส่ือความหมาย (Communication) เปนระดับท่ีผูเรียนเขาใจคําส่ังและ
สามารถอธิบายเปนภาษาตางประเทศได สามารถเขาใจความหมายโดยทั่ว ๆ ไป ของ
ขอความที่มีคําศัพทซ่ึงไมคุนเคย หรือเปนคําศัพทใหม สามารถจะเติมขอความที่ไมเคยไดยิน 
สามารถเขาใจในสิ่งท่ีเจาของภาษาพูดในบทละคร รายการวิทยุ ภาพยนตร หรือรายการ
โทรทัศน 

5.  ระดับวิเคราะหวิจารณ (Criticism) เปนระดับท่ีผูเรียนสามารถวิเคราะหชนิดของ
ขาวสาร สามารถแยกแยะมาตรฐานของภาษาพูดของชนช้ันในสังคมหรือภาษาพูดท่ีใชใน
ทองถิ่นได สามารถเขาใจความหมายโดยตรงและความหมายแฝงของขอความที่ไดยิน รูความ
แตกตางของความหมายจากระดับเสียงในคําและประโยค สามารถอธิบายอารมณและนํ้าเสียง
ของผูพูดได 

 
จุดมุงหมายของการสอนทักษะการฟง 

การฟงเปนทักษะสําคัญอยางหน่ึงในการเรียนการสอน ครูควรสอนทักษะการฟง
อยางสมํ่าเสมอ โดยใหนักเรียนไดมีโอกาสฟงเสียงของเจาของภาษาและสอนเสียงท่ีเปน
ปญหา ผูเรียนตองฝกฟงและทําความเขาใจกับความหมายของคําหรือประโยคท่ีตนไดยิน
เพ่ือการจับใจความ 

จุ ด มุ งหมาย ในการสอนฟ งคื อ  ให ผู เ รี ยนสามารถฟ ง เ ข า ใ จ ใน เสี ย ง
ภาษาตางประเทศและสื่อสารได ในการสอนทักษะการฟงน้ี โสตทัศนูปกรณตาง ๆ (Audio 
Visual-Aids) เชน เคร่ืองบันทึกเสียง รูปภาพ จะมีความสําคัญและจําเปนมากในระยะ
เร่ิมแรก ครูอาจฝกการฟงโดยการใหนักเรียนฟงคําวลี ประโยค หรือบทสนทนางาย ๆ  ส้ัน 
ๆ ในหองปฏิบัติการทางภาษา (Language Laboratory) หรือเร่ืองราวที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ฟงเสียงเพลงภาษาอังกฤษทั้งทางวิทยุและโทรทัศน 

การสอนฟงแบงเปน 2 ชนิด คือ 
1.  การสอนฟงและการออกเสียง หมายถึง การฝกใหนักเรียนฟงเสียงและ

สําเนียงท่ีถูกตองของคําหรือกลุมคํา รวมท้ังประโยคดวย แลวจึงฝกพูดตาม การสอนในขั้น
น้ีจะมีเน้ือหายอยท่ีแบงไดอีก 2 ตอน คือ 

ก.  การสอนเสียงสระและพยัญชนะ 
ข.  การสอนเสียงหนักเบา ระดับเสียง และการเวนวรรคตอน 



2.  การสอนฟงเพื่อความเขาใจ (Listening Comprehension) เปนการฟงเพื่อให
เกิดความเขาใจในเร่ือง หรือส่ิงน้ัน อาจจะกลาวไดวาเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสมองและจิตใจของ
ผูฟงเฉพาะแตละคนเทาน้ัน แตท้ังน้ีผูฟงจะตองมีความสามารถทางดานการใชภาษา มี
ความคิดตลอดจนมีการฝกฟงมามากพอสมควร อยางไรก็ตามการฟงเพื่อใหเกิดความ
เขาใจนั้น ยอมจะตองไดรับการฝกฝนมามากเชนกัน จึงจะทําใหผูเรียนสามารถฟงเนื้อเร่ือง
ไดอยางมีประสิทธิภาพที่ดี 
 
ข้ันตอนในการสอนทักษะการฟง 

การพัฒนาความสามารถในการฟงเปนวิธีการที่ยาวและตองกระทําติดตอกัน ซ่ึง
เปนทักษะท่ีจะตองมีการสอนและฝกฝน ไมใชเปนทักษะท่ีจะเกิดข้ึนไดเองโดยอัตโนมัติ 
หนาท่ี ๆ สําคัญอันหน่ึงของครูผูสอนภาษาคือ การนําเอาวิธีการหรือเทคนิคท่ีจะฝกการฟง
มาสอนนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดเกิดประโยชนในการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด 

ลําดับข้ันตอนในการสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษมีดังตอไปน้ี 
1. การฝกฟงเสียงในคําและเสียงเนนหนักในประโยค 
2. การฝกฟงเขาใจความหมายของคําและศัพท เฉพาะ (Understanding 

Individual Words)  
3. การฝกใหเขาใจความหมายเปนประโยค (Identifying and Understanding 

Sentences) 
4. การฝกฟงส่ิงท่ีไมคุนเคยมากอน (Listening to Unfamiliar Material)  
5. การฝกฟงภาษาพูดหรือภาษาถิ่น 
1. การฝกฟงเสียงในคําและเสียงเนนหนักในประโยค 

1.1 เสียงสระ 
1) ใหนักเรียนวงกลมรอบคําท่ีมีเสียงคลายกับเสียงสระท่ีใหมา เชน 

เสียง /i/ ในคํา beat ตัวอยางเชน 
1.  sit set seat 
2.  sat eat bed 
3.  late get meat 

2) ใหนักเรียนเขียนคําท่ีมีเสียงสระตรงกันขามกับท่ีไดยิน เชน เสียง 
/u/ ในคํา good เสียง /o/ ในคํา goat 

1.  beat  ≠  bit 
2.  buy   ≠  boy 

1.2 เสียงพยัญชนะ 



1) ใหนักเรียนบอกเสียงที่ครูพูดอยูใน Column A หรือ B เชนเสียง /l/, 
/r/ 

Column A Column B 
rip lip 
rice lice 

T: rip 
S: Column A 
T: lice 
S: Column B 

2) ใหนักเรียนบอกคําท่ีไดยินวาเหมือนกันหรือแตกตางกัน (same or 
different) 

T: fan – fan 
S: same 
T: day – they 
S:  different  

1.3 เสียงเนนหนักในคําและในประโยค 
1) ในคํา 

1. ใหนักเรียนลงเสียงเนนหนักในคําหรือวลีท่ีไดยิน เชน 
T: bláckboard S: bláckboard 

2. ใหนักเรียนฝกฟงจําแนกเสียงเนนหนัก เชน 
T:  désert / desért 
S:  different 
T:  móderàte / móderàte 
S:  same 

2) ในประโยค 
ใหลงเสียงเนนหนักท่ีคําตาง ๆ ในประโยคที่ไดยิน เชน 

- He is going óut. 
2. การฝกฟงใหเขาใจในความหมายของคําและศัพทเฉพาะ 
ส่ิงสําคัญอีกอยางสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษ คือ ตองทําความเขาใจในคําแตละ

คําซ่ึงอาจจะเปนคําเดี่ยว ๆ หรือรวมอยูในประโยคก็ได คําพวกน้ีอาจแบงไดในหลาย
รูปแบบ เชน  



2.1  ตัวเลข (Numbers) นักเรียนบางคนอาจคิดวา ตัวเลขเปนเร่ืองงาย ๆ ท่ี
ไมจําเปนตองสนใจมาก แตท่ีจริงแลว ถึงแมแตนักเรียนในระดับช้ันสูง ๆ ก็อาจจะพบ
ปญหาในการฟงตัวเลข เลขหนาหนังสือ หรือ เลขที่บรรทัดในหนังสือ เปนตน การฟง
เขาใจตัวเลขน้ีก็จะเปนส่ิงหนึ่งท่ีจะชวยใหนักเรียนฟงส่ิงตาง ๆ ท่ีจะเรียนตอไปไดเขาใจ
มากข้ึน 

วิธีการสอนฟงตัวเลขนั้น ครูอาจทําไดดังน้ี 
1) การบอกความแตกตางของตัวเลข (Number Discrimination) โดย

ใหฟงจํานวนตัวเลขต้ังแต 1 ถึง 10 และจํานวนมาก ๆ ข้ึนไป และใหพูดตามตัวอยาง
ตัวเลขที่ครูสอน เชน 

 87 = eighty-seven 
 109 = one hundred nine or 
   one hundred and nine 
 732 = seven hundred thirty two or 
   seven hundred and thirty two 
 3,327 = three thousand, three hundred twenty-seven 
 68,205 = sixty-eight thousand, two hundred and five 

  825,793    = eight hundred twenty-five thousand, seven 
hundred ninety-three 

 12,414,621    = twelve million, four hundred fourteen thousand, 
six hundred twenty-one 

    
2
116    = sixteen and a half  

 
5
317     = seventeen and three-fifths 

 22.5 = twenty-two and a half, twenty-two point five 
นอกจากการฟงตัวเลขธรรมดาที่นักเรียนควรจะรูแลว ครูอาจเพ่ิมเติมสอนวิธีการ

ฟงและอานตัวเลขอื่น ๆ ท่ีตางกันไปอีกดวย เชน 
- การอานหมายเลขโทรศัพท 

3141933 = three – one – four – one – nine – three – three  
 2796021 = two – seven – nine – six – oh – two – one 
- การอานบานเลขที่, ถนน 
 215 North Eaton Street =  two fifteen North Eaton 

Street. 



 1510 Redbud Lane =  fifteen ten Redbud Lane. 
- การอานวันที่, เดือน, ป 
 May 16, 1724 = May sixteenth, seventeen twenty-four 
 July 21, 1986 = July twenty-first, nineteen eighty-six 
 August 8, 2007 = August eighth, two thousand seven 
- การอานจํานวนเงิน 
 $ 6.32 = six dollars and thirty-two cents 
 ฿ 10.50 = ten bath and fifty stangs 
 £ 9.20 = nine pounds and twenty pences. 

2) การใชเกมบิงโก (Bingo) เพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจตัวเลขไดดีข้ึน
จาก 1 – 100 – 200 – 1000 ซ่ึงแลวแตอายุของผูเรียน 

3) การใชบัตรคํา เพื่อใหผู เ รียนฝกฟงจํานวนตัวเลขและเขาใจ
ความหมาย โดยท่ีครูอานจํานวนตัวเลขจากบัตรคําใหนักเรียนฟงและนักเรียนเขียนตัวเลข
ลงในกระดาษของตนเอง สําหรับนักเรียนในช้ันสูง ๆ ครูจะฝกใหฟงตัวเลขที่มีจํานวน       
มาก ๆ ข้ึน เชน เปนพัน หม่ืน แสน หรือฝกฟงตัวเลขแบบอื่น เชน เลขโทรศัพท ป ค.ศ. 
เปนตน โดยกอนเริ่มบทเรียนแตละคร้ัง ครูอาจฝกใหนักเรียนฟงและเขียนตัวเลขเหลาน้ี 

2.2  การฟงคําศัพทใหม ๆ (New Vocabulary) ในกรณีน้ีครูอาจใชวิธีวาด
หรือตัดรูปจากนิตยสารที่มีความหมายเดียวกับคําศัพทใหม ๆ ท่ีจะสอนฟงแลวนํามาติด
บนกระดาษแข็งเพื่อใหนักเรียนดู ครูออกเสียงศัพทน้ันใหนักเรียนฟง นักเรียนจะได
พิจารณาจากภาพ พอครูพูดคําศัพทอีกและช้ีไปท่ีรูปภาพ ถาใชคําน้ันผูเรียนฟงแลวก็จะ
ตอบไดวา True ถาไมใชก็ตอบวา False 

2.3  การใช Minimal Pair สําหรับการสอนฟง คําบางคําจะออกเสียง
ใกลเคียงกันมากซ่ึงจะทําใหผูฟงสับสน ดังนั้นในการสอนฟงแบบน้ีครูควรใชรูปภาพแลวครู
ออกเสียงใหนักเรียนฟงเสียง เพื่อใหนักเรียนแยกความแตกตางและตอบวาเสียงท่ีครูพูด
ออกมาอยูใน Column A หรือ B เชน 

 
 
 
 
 

Column A    Column B 



 
3.  การฝกฟงใหเขาใจทั้งประโยค (Identifying and Understanding 

Sentences) 
เม่ือนักเรียนสามารถฟงและเขาใจความหมายของคําไดแลว ก็ยอมจะเขาใจ

ความหมายของประโยคได กิจกรรมท่ีชวยในการสอนวิธีน้ี มีดังน้ี 
3.1 ฝกออกคําส่ังงาย ๆ ใหนักเรียนทั้งช้ัน กลุม หรือคนใดคนหน่ึงทํา เชน 

Stand up! 
Close your eyes! 
Put your hands on your lap! 
Open your eyes! 
Sit down! 

3.2 ใหนักเรียนวาดรูปโดยฝกฟงคําส่ังของครู ครูอาจจะเรียกนักเรียนแตละคนมา
วาดรูปบนกระดานดําในขณะที่นักเรียนคนอื่น ๆ ก็ฝกอยูท่ีโตะของตัวเอง เชน 
 Suda, draw a house with one door and three windows. 
 Dang, draw a man standing in front of the house. 
 Somchai, draw a tree to the left of the house. 

การใหนักเรียนออกมาวาดรูปบนกระดานดําน้ัน จะทําใหครูทราบวานักเรียน
จะมีทักษะดานการฟงมากนอยเพียงใด ครูจะสามารถใหการฝกฝนหรือแกไขไดทันทวงที  

3.3 ครูมีรูปหลาย ๆ รูปและเรียกนักเรียนออกมาทีละคน มาฟงคําส่ังครูและนํารูป
มาติดไวบนกระดานผาสําลีหรือกระดานดําตามคําส่ังของครู 
 Tom, put the house in the middle of the board. 
 Jan, put the car in front of the house. 
 Joyce, put the tree on the left side of the house. 



3.4 ใชเลนเกมตาง ๆ เชน Simon Says เปนตน 
3.5 ใหนักเรียนฝกฟงคําส่ังยาก ๆ และปฏิบัติตามเพ่ือเปนการพัฒนาทักษะการ

ฟงของนักเรียน 
 Suda, stand up. Go to the blackboard. Draw the picture of a hen, then 

go back to your seat. 
3.6 ครูนําเอารูปภาพแผนที่ของตึกหรือถนนมาใหนักเรียนดู และครูพูดออกคําส่ัง

ใหนักเรียนเริ่มตนจากจุดใดจุดหน่ึงเพื่อหาสถานที่อีกแหงหน่ึง 
 

 
  
 
 1.  Where do Mr. and Mrs. Smith live? 

You are in front of Jefferson High School. Drive west on Bell 
Street to Main Street. Turn left and drive on a block. Turn right on Cedar Street. 
It’s the second house on your right hand. 
 2.  Where is the Booth Shoe Store? 

Leave the museum and walk west on Main street to the first stop 
light. Turn left. Then turn right on the next corner. Go to the third store on your 
right. 

4.  การฝกฟงส่ิงที่ไมคุนเคยมากอน (Listening to Unfamiliar Material) 
ในช้ันเรียนภาษาตางประเทศน้ัน นักเรียนมักจะไมใครมีโอกาสไดฟงส่ิงที่ยาก

หรือเร่ืองท่ีนอกเหนือจากบทเรียนมากนั้น นักเรียนหลายคนจะประสบปญหาท่ีวา ไมรูจะ
ทําอยางไรเมื่อตองมีการสอบฟงหรือเม่ือตองไปทํางานในตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษ 



กิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ีพอจะเปนแนวทางที่ครูผูสอนภาษาจะใชฝกให
นักเรียนของตนไดฟงภาษาอังกฤษมากข้ึน เชน 

4.1 การฝกฟงโดยการเขียนตามคําบอก (Dictation)  
 การเขียนตามคําบอกน้ีสวนใหญจะใชกับผูเร่ิมเรียนภาษาและผูเรียนใน

ระดับกลาง คร้ังแรกผูสอนควรอานใหผูเรียนฟงเร่ืองท้ังเร่ืองกอนดวยความเร็วปกติ ซ่ึง
จะตองมีท้ังการลงเสียงเนนหนักและระดับเสียงที่ถูกตองเปนธรรมชาติ แลวใหผูเรียนเขียน
ตามโดยผูสอนอานประโยคนั้น 2 คร้ัง แบงวรรคตอนใหถูกตอง แลวอานทวนอีกคร้ังดวย
ความเร็วปกติเชนกันเพื่อใหผูเรียนไดตรวจส่ิงท่ีเขียนไปแลว 

ตัวอยาง 

 
การเขียนตามคําบอกจะชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในหลาย

ดาน เชน 
1. เพ่ือฝกการฟงใหเขาใจภาษา (the flow of speech) 
2. เพ่ือฝกการจําส่ิงท่ีไดยินแบบยาว ๆ พอท่ีจะเขียนได 
3. เพ่ือฝกการเขียนเร็วและชัดเจนถูกตอง 
4. เพ่ือฝกการสะกดคําและการลงทาย (punctuation) 

4.2  ฝกฟงบทสนทนาส้ัน ๆ 
นักเรียนจะไดฟงบทสนทนาสั้น ๆ และตองเติมคําลงในขอความท่ีขาด

หายไปใหครบ เพราะฉะน้ัน นักเรียนจะไดฟงจากเคร่ืองบันทึกเสียงวา บทสนทนาท่ีขาด
หายไปเปนขอความอะไร เชน 

1. A: Can I have a glass of water, please? 
 B: Yes, of course.   . 
 A:    . 
2. A: Hello, is that 02-310-8340? 
 B: No. This is   . You got the wrong number. 
 A:    . 

4.3 การฝกฟงขอความสั้น ๆ 



ตัวอยาง 
Robert had been to the movies and was returning home. As he was 

riding along the street, he noticed smoke coming from an apartment house. 
Without wasting any time, he got out of his car and rang the bells of all the 
apartments. Thanks to his prompt action, many lives were saved. 

หลังจากนักเรียนไดฟงขอความแลวก็ใหเลือกประโยคที่ตรงกับขอความใน
เร่ือง 

a. He was going for a ride. 
b. He was wasting time. 
c. He saw a fire. 
d. He was repairing his car. 

4.4 การฝกฟงและจับความหมายของประโยค 
ตัวอยาง 

A.  John’s commencement is next week. I’m surprised he made it.  
นักเรียนฟงประโยคแลวเลือกคําตอบที่มีความหมายเดียวกับประโยคท่ีฟง 

a. Next week I’ll make the comment for you. 
b. John is having a surprised birthday party next week. 
c. John graduates next week. 
d. Next week John will visit me. 

B: Man: How can I get to the hotel from the airport? 
 Woman: You can take a taxi or subway, but there’s a shuttle 

bus available at the airport. 
 Man: The shuttle will be more convenient. 

How will the man get to the hotel? 
 a. By taxi   b. By bus 
 c. By subway  d. By train 

B.  นักเรียนฟงบทสนทนาส้ัน ๆ แลวเลือกคําตอบเกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟง 
 Woman: Your homework, please, Lisa. 
 Girl: I’m sorry Mrs. Doris, I haven’t done it. 
Question: Who are talking in this dialogue? 

a. a father and a daughter 
b. a teacher and a student 



c. a manager and a secretary 
d. a friend and a friend 

4.5  การฝกฟงนิทาน (Listening to stories) ครูอาจฝกใหนักเรียนฟงนิทาน
ตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ อาจจะเริ่มจากนิทานงาย ๆ เชน นิทานอีสปกอน แลวจึงเร่ิมเปน
นิทานแบบอื่น ๆ ตอไป ในขั้นแรกน้ันนักเรียนอาจจะยังไมสามารถเขาใจเร่ืองที่ฟงได       
มากนัก แตนักเรียนก็จะจับคําและเดาเร่ืองตาง ๆ ได ซ่ึงจะชวยทําใหนักเรียนเกิด
ความคุนเคยที่จะฟงภาษาอังกฤษมากข้ึน 

ในการเลือกนิทานท่ีจะเลาใหนักเรียนฟงน้ัน ครูควรตองระมัดระวังในเรื่อง
ตาง ๆ หลายเรื่อง เชน ภาษาที่ใชในเร่ืองไมควรยากเกินไปสําหรับนักเรียนและเนื้อเร่ืองก็
ควรใหเหมาะสมกับวัย ความคิด ความสนใจของนักเรียนดวย สําหรับเด็กช้ันประถมตน
เร่ืองท่ีจะใหฟงควรเปนเร่ืองงาย ๆ ใกลตัวเด็ก เชน นิทานอีสป เปนตน แตถาเปนเด็กช้ัน
โตก็อาจหาเร่ืองท่ีสูงข้ึนไปหนอย และความยาวของเนื้อเร่ืองก็ไมควรเกิน 10-15 นาที ถา
เร่ืองท่ีเลาใชเวลานานกวาน้ีนักเรียนจะไมสนใจฟง และขณะเดียวกันเน้ือเร่ืองก็ไมควรส้ัน
เกินไปดวย 

กอนการใหนักเรียนฟงนิทาน ครูควรเตรียมตัวฟงนิทานมากอนใหเขาใจเน้ือ
เร่ืองใหดี และมีการปูพื้นฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะฟง เชน ครูเลานําเล็กนอยเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน 
หรือครูอาจบอกและอธิบายศัพทคํายากใหกอน นอกจากน้ีครูอาจจะใชกระดานปายสําลี 
หรือรูปตาง ๆ มาเปนส่ือประกอบเรื่องท่ีใหฟง เชน ถาครูจะใหนักเรียนฟงเ ร่ือง 
“Gingerbread Man” (ตุกตาขนมผิง) ครูอาจมีรูปชาวนา ตา ยายและหลาน พรอมท้ังรูป
ตุกตา ใหนักเรียนดูประกอบ ในระหวางที่เปดนิทานใหฟง ครูก็อาจจะเคลื่อนไหวรูปเหลาน้ี
ใหเขากับเน้ือเร่ืองท่ีกําลังฟงอยู จะชวยใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลินและสนใจที่จะ
พยายามฟงนิทานใหมากข้ึน 

ตัวอยางนิทาน 

 



The Gingerbread Man 
Once upon a time there were an old man and an old woman and a little 

boy. One day the woman made a Gingerbread Man and put it in the oven to bake. 
She said to the little boy. “Your grandfather and I are going out to work in the 
fields. Keep an eye on the Gingerbread Man.” 

Suddenly the little boy saw the oven door burst open and out jumped the 
Gingerbread Man and ran off down the garden path. The boy chased after him, 
shouting, “The Gingerbread Man is running away! Help! Help! The old man and 
the old woman threw down their tools and joined in the chase. But the 
Gingerbread Man shouted back, “Run! Run! As fast as you can! You can’t catch 
me, I’m the Gingerbread Man!” 

Next three mowers in a field called out, “Where are you going, 
Gingerbread Man?” “I’ve outrun an old man and an old woman and a little boy,” he 
replied, “and I can outrun you too!” 

“You can, can you? cried the mowers, and they started to run after him. 
“Run! Run!” laughed the Gingerbread Man,  “as fast as you can! You can’t catch 
me, I’m the Gingerbread Man!” And he ran so fast that he soon disappeared and 
the mowers flopped down exhausted under a tree. 

On ran the Gingerbread Man, and presently he came across a brown bear 
lying in the sand. “Where are you going to, Gingerbread Man?” the bear asked. 

“I’ve outrun an old man and an old woman and a little boy and three 
mowers, and I can outrun you too,” he replied. 

“You can, can you?” growled the bear and began to chase after him. 
“Run! Run!” laughed the Gingerbread Man, “as fast as you can! You can’t catch 
me, I’m the Gingerbread Man!” And he ran so fast that he left the bear far behind 
him. 

After a while he came across a fox curled up under some bushes by the 
roadside. “Where are you running to?” called the fox.  

“I’ve outrun an old man and an old woman and a little boy and three 
mowers and a bear,” he hollered back, “and I’m quite sure that I can outrun you 
too.” 



The fox whispered, “I can’t hear you, come closer.” So the Gingerbread 
Man went closer and shouted, “I’ve outrun an old man and an old woman and a 
little boy and three mowers and a bear, and I can outrun you too!” 

“You can, can you?” smiled the fox, and snapped him up and swallowed 
him whole. And that was the end of the poor boastful Gingerbread Man. 
(From “Favorite Fairy Tales” Edited by Howard Jenning) 
 
 นอกจากการฟงนิทานพวกนี้แลว ครูอาจใชวิธีการเลาเหตุการณสวนตัวท่ี
ครูผูสอนประสบในระหวางวันหยุด หรือการเลาเร่ืองเทศกาลตาง ๆ เชน วัน Valentine, 
Christmas เปนตน 
 4.6  การฝกฟงขาว (Listening for newscast) เม่ือนักเรียนไดฝกฟงนิทานแลวครู
ก็อาจใหฝกเพ่ิมข้ึนโดยการฝกฟงขาวภาคภาษาอังกฤษจากสถานีวิทยุตาง ๆ นักเรียนจะ
ไดท้ังความรูเร่ืองเหตุการณประจําวัน และนักเรียนอาจจะพอเขาใจขาวไดโดยเฉพาะเมื่อ
ไดยินช่ือสถานี หรือช่ือบุคคลสําคัญตาง ๆ 
 ตัวอยางขาว 
Officials say inflation is the main concern 
 The bank of Thailand is expected to maintain its short-term interest rates 
for now due to inflation fears, even with expectations of further rate cuts by the US 
Federal Reserve to prop up the ailing US economy and soothe rattled financial 
markets. 
 Analysts expect the Fed to cut its rate by up to a full percentage point to 2 
% to help restore market confidence shaken by the collapse of the US investment 
bank Bear Stearns. 
 A rate cut, which could be announced early tomorrow morning Thailand 
time, would follow Sunday’s 0.25-percentage-point cut in the Fed discount rate to 3 
%. The Fed Funds rate represents interest rates charged for loans between banks, 
while the discount rate represents loans made by the Fed to financial institutions. 
 But Bank of Thailand officials said yesterday that inflation remained the 
main concern for the local economy, particularly with oil prices this week rising to 
record highs. 
 “Rising oil prices will only add further to inflationary pressures,” said 
Atchana  Waiquamdee, a deputy central bank governor. 



 “But monetary policy does not follow a fixed formula. We will consider the 
impact of various factors, including the second-round effect that high oil prices will 
have on the economy.” 
 5.  การฝกฟงภาษาพูดหรือภาษาถิ่น 

จุดมุงหมายใหญในการสอนฟง คือใหนักเรียนพยายามฟงใหเขาใจในส่ิงท่ี
เจาของภาษาพูดมากท่ีสุด และฟงในแบบที่เจาของภาษาพูดโตตอบกันแบบปกติธรรมดา
ดวย ซ่ึงอาจจะมีเสียงที่หายไป หรือเสียงสระและพยัญชนะปนกัน ประสบการณเหลาน้ี
นักเรียนจะไดประสบก็เม่ือไดพบและสนทนากับเจาของภาษาโดยตรงเทาน้ัน ดังน้ันเม่ืออยู
ในช้ันเรียน ครูผูสอนจะใหนักเรียนฟงแตเฉพาะบทสนทนาจากเทปที่นํามาใชพรอมกับ
หนังสือเรียนอยางเดียวไมได เพราะเทปพวกน้ีจะนํามาใชประกอบในการเรียนการสอน
เทาน้ัน ซ่ึงบุคคลท่ีพูดในเทปน้ันก็จะพูดภาษาอังกฤษแบบชา ๆ และชัดเจนที่สุด เพ่ือ
นักเรียนจะไดเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน แตในชีวิตจริง ๆ แลว ภาษาอังกฤษที่เจาของภาษา
พูดมิไดเหมือนกับท่ีนักเรียนมักจะไดฟงอยูในหองเรียน ครูควรจะตองหาทางเพิ่มเติม
ทักษะการฟงแบบน้ีใหมากข้ึน เชน 

5.1 การฝกฟงประกาศตาง ๆ จากวิทยุหรือโทรทัศน เชน 
1) การพยากรณอากาศ 

นักเรียนตองพยายามฟงวา เขาจะพยากรณวาวันพรุงน้ีอากาศจะ
เปนอยางไร อุณหภูมิเทาไหร จะมีฝนหรือพายุหรือไม เปนตน 

ตัวอยาง 
Forecast for Bangkok until tomorrow morning: Partly cloudy 

with widely scattered showers, minimum temperature 24 oC, maximum 32 oC. 
today the sun rises at 6.45 a.m.; sets at 6.16 p.m.; the moon rises at 11.01 p.m. 
and sets at 10.43 a.m. 

The North: Morning fog and widely scattered showers in 
some areas. 

The East & coastal: Widely scattered thundershowers in 
some areas. Waves to 1-2 metres. 

The South (west coast): Isolated thundershowers in 
Phangnga and Phuket. Waves to 1 metre.  

2) การโฆษณาหนังสือหรือละครของโรงภาพยนตรตาง ๆ เชน 
โรงหนังใดฉายเรื่องอะไร หรือละครเรื่องน้ีแสดงท่ีไหน เวลาเทาไหร เปนตน 
 ตัวอยาง 



 Today, Friday, Saturday and Sunday: German Institute 
presents “Hansel und Gretel” Engelbert Humperdinck’s opera based on the 
Grimms’ fairy tale of the same name, at Maeung Thai Ratchada at 7 p.m. on 
Friday and 1.30 p.m. and 5 p.m. on Saturday and Sunday. Tickets at 500, 1,000, 
and 1,500 baht are available at the Thai Ticket Office. 

3) การประกาศที่สนามบินหรือบนเคร่ืองบิน เชน เวลาใดที่เคร่ืองบิน
จะออก และผูโดยสารจะตองไปข้ึนเคร่ืองท่ีประตูใด เปนตน 
 
 
 ตัวอยาง 
 Attention please. Flight TG 049 to Chiang Mai is now 
boarding at gate 62. 

5.2 การฝกฟงเสียงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร 
นักเรียนควรมีโอกาสไดฝกฟงเสียงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร ท้ังท่ี

ฉายในโรงภาพยนตรหรือทางโทรทัศน เพื่อชวยการพัฒนาการฟงของผูเรียนใหเขาใจไดดี
ข้ึน ภาพยนตรท่ีดูควรเปนท้ังภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรเพลง และภาพยนตรท่ัวไปดวย 
อีกท้ังควรเปนภาพยนตรท่ีมาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในหลาย ๆ ประเทศ เพื่อจะได
ฟงสําเนียงเปรียบเทียบกัน เชน ภาพยนตรจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย 
เปนตน 
 
สรุป 
 ทักษะการฟงจึงเปนส่ิงจําเปนอยางมากในการใชภาษาตางประเทศ และการฝก
ทักษะดานน้ีควรเร่ิมฝกต้ังแตแรกเร่ิมท่ีเรียนภาษา และคอย ๆ มีการพัฒนาจากงายไปหา
ยาก จนนักเรียนสามารถฟงส่ิงตาง ๆ ท่ีเจาของพูดได 
 
 
 
 
 
 
 
 


