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การเปรียบเทียบการพฒันาทักษะการฟังภาษาองักฤษของนักศกึษา 
โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษกับการสอนแบบปกติ 
The Comparative Study of Developing Students’ Listening Skills by Using 
English Songs as a Teaching Instrument and a Conventional Instruction. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษในการสอนกับการสอนแบบปกติ และเพ่ือศึกษาทัศนคติที่มี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา ENL 1002 ภาษาอังกฤษในการทํางาน (English for Work) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่ม
ทดลอง คือ นักศึกษาปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการค้าปลีก จํานวน 15 คน และกลุ่มควบคุม คือ 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอาคาร และทรัพยากรกายภาพ จํานวน 15 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ แบบฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนจํานวน 5 บทเพลง และแบบสอบถามทัศนคติต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ สถิติที่นํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ T-test หาค่าทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษจาก
แบบสอบถามทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองจากกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
รวมทั้งการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า การใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษน้ัน สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดีขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบ
กับการเรียนแบบปกติ โดยผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักศึกษากลุ่มควบคุมหลังการทดลองคือ  = 3.74, 
SD.=.38  ขณะที่กลุ่มทดลองมีทัศนคติในเชิงบวกที่   = 4.23, SD.=.28   

นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษโดยการใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้
เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบปกติ โดยกลุ่มควบคุมมีคะแนนเพ่ิมขึ้นเพียง  4.80% ในขณะที่กลุ่มทดลองมี
พัฒนาการด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 28.45% 

คําสําคัญ: เพลงภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
Abstract  
 The purposes of this research were to compare the ability of English listening skill 
and to study the students’ attitude toward learning English by using English songs as a 
media of teaching. The population of this study was 30-freshman students of Panyapiwat 
Institute of Management who learnt ENL1002 (English for Work) during the second semester 
of the academic year 2012. The sample was divided into two groups by purposive sampling: 
the controlled group was 15 Business Administration students major in Retail Business 
Management and the experimental group was 15 Management Sciences students major in 
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Building and Facilities Management. The instruments used were English listening test and a 
questionnaire for measuring English learning Attitude. The data obtained were analyzed by 
using t-test, mean, and standard deviation.  
The findings of the research were as follows: 

1. Using English Songs as a teaching instrument for English listening skill development 
can change the attitude of the learners compared with conventional instruction. The finding 
showed that the attitude of the controlled group was  = 3.74, SD.=.38  whereas the 
experimental group was  = 4.23, SD.=.28.   

2. Using English Songs as a teaching instrument for English listening skill development 
can improve students’ English listening skill compared with conventional instruction.  The 
result revealed that the score of the controlled group was 4.80% whereas the experimental 
group was 28.45%.   

Keywords: English songs, English Listening Skill, Attitude toward learning English 
 
บทนํา 
 
 “มนุษย์” เป็นสัตว์สังคมจึงต้องดําเนินชีวิตด้วยการติดต่อสื่อสาร มนุษย์ไม่สามารถดําเนินชีวิตอยู่เพียง
ลําพังได้ ดังน้ันสิ่งหน่ึงที่เช่ีอมมนุษย์เข้าหากันคือ การสื่อสาร และภาษาที่เป็นสื่อกลางสากลในการสื่อสาร
ระหว่างมนุษย์ที่ใช้ภาษาแตกต่างกัน คือการใช้ภาษาอังกฤษ (อัจฉรีย์, 2551: 1) 
 ภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่แรนดอฟ (อ้างใน ทองคํา พานจันทร์, 2545: 1) 
กล่าวถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษว่า ไม่มีภาษาใดที่ใช้ในแวดวงการศึกษา หรือใช้เป็นภาษาต่างประเทศได้มาก
เกินไปกว่าภาษาอังกฤษ ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากลท่ีใช้ติดต่อกันอย่างแพร่หลายในทุกประเทศท่ัวโลก 
 แม้แต่ในการประกอบอาชีพ ภาษาอังกฤษก็เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และ
ภาษาอังกฤษน้ียังส่งผลต่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลเช่นกัน รวมถึงผู้บริหารด้วย 
นอกจากน้ียังมีผลต่อความก้าวหน้าของบริษัทอีกด้วย เน่ืองจากความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน
โดยเฉพาะผู้ที่มีตําแหน่งสูงขึ้นต้องใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษมากข้ึน และในปี 2558 ในฐานะท่ี
ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงมีความจําเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้มี
ความรู้ ความถนัดด้านการสื่อสารทางภาษาอังกฤษอย่างย่ิง 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทําให้หลายฝ่ายให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
สําหรับด้านการสอนภาษาอังกฤษน้ันผู้สอนสามารถสอนโดยใช้ทักษะด้านต่างๆมาประกอบเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนได้ แต่ทักษะการสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว คือ ทักษะการฟัง ซึ่ง
เป็นทักษะที่สําคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะผู้เรียนสามารถรับฟังสิ่งที่สอน หรือสื่อการสอนต่างๆเพ่ือรับ
ข้อมูลเข้าสู่ตัวผู้ฟังเพ่ือเรียนรู้ ศึกษา หรือสามารถรับข้อมูลจากการฟังเรื่องน้ันๆได้ทันที หลังจากน้ันผู้ฟังก็อาจ
ส่งสารกลับออกไปซึ่งเป็นทักษะที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทางการพูดต่อไป (Arafat Hamouda, 2012: 1) 
ทักษะการฟังน้ียังเป็นทักษะท่ีทําให้ผู้ฟังรับสารทําให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ และสามารถนําข้อมูลน้ันๆไป
ปรับปรุง และประยุกต์ เพ่ือถ่ายทอดต่อได้ 
 ทักษะการฟังเป็นทักษะการสื่อสารที่มนุษย์ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน เป็นทักษะที่มนุษย์ใช้สื่อสาร
โต้ตอบได้อย่างทันทีและทราบผลของการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วกว่าการสื่อสารด้วยทักษะอื่นๆ มีผู้สนับสนุน
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แนวคิดดังกล่าวโดยระบุเป็นตัวเลขของทักษะการฟังเปรียบเทียบกับทักษะอ่ืนๆ ได้แก่ แรนคิน (อ้างใน ทองคํา 
พานจันทร์, 2545: 2) ได้ระบุไว้ว่าทักษะการฟังเป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจําวันถึงร้อยละ 45 ซึ่งสอดคล้องกับ 
อ๊อกซ์ฟอร์ด และ แซปโปโล (อ้างใน ทองคํา พานจันทร์, 2545: 2) ที่กล่าวว่าโดยทั่วไปคนจะใช้ทักษะการฟัง
ประมาณร้อยละ 45 การพูดร้อยละ 30 การอ่านร้อยละ 16  และการเขียนร้อยละ 9 ส่วน Gilakjani และ 
Ahmadi (อ้างใน Arafat Hamouda, 2012: 1) ได้กล่าวสนับสนุนการใช้ทักษะการฟังในชีวิตประจําวันเช่นกัน
ว่า ทักษะการฟังมีความสําคัญต่อการสื่อสารโดยใช้การฟังมากถึงร้อยละ 40-50 การพูดร้อยละ 25-30 การ
อ่านรัอยละ 11-16 และการเขียนประมาณร้อยละ 16  
 ดังน้ันการเรียนภาษาอังกฤษโดยพัฒนาทักษะการฟังซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์ใช้บ่อยในชีวิตประจําวันน้ัน จะ
ทําให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากกว่าทักษะอ่ืนๆ กาลิโวดา (อ้างใน ทองคํา พานจันทร์, 2545: 3) ยัง
สนับสนุนความสําคัญของทักษะการฟังว่าเน่ืองจากทักษะการฟังเป็นทักษะที่ผู้สอนให้ความสนใจน้อยที่สุดในบรรดา
ทักษะการเรียนภาษา จึงทําให้การสอนฟังและพูดภาษาอังกฤษในปัจจุบันไม่บรรลุผลเท่าที่ควร  
 นอกจากน้ีการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพนั้นยังเก่ียวเน่ืองกับทัศนคติของผู้เรียนด้วย หาก
ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเรียนภาษาในด้านลบ หรือมีความรู้สึกต่อการเรียนการสอนโดยไม่มีกิจกรรมใดๆใน
ระหว่างเรียนจะส่งผลต่อการเรียนรู้เช่นกัน จึงต้องมีสื่อเสริมการเรียนควบคู่กับการเรียนการสอนเช่นกัน 
 สื่อต่างๆท่ีสามารถนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนในช้ันเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษน้ัน มีหลากหลาย เช่น นิทาน เพลง ภาพยนต์และ
ข่าวทางโทรทัศน์ หรือบทเรียนออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีส่วนช่วยให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้น (อดิศา เบญจรัตนานนท์และคณะ, 2552: 175) 
 สื่อการสอนประเภทหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน คือ 
เพลงภาษาอังกฤษ เน่ืองจากเพลงเป็นส่วนหน่ึงที่ใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์  หาฟังได้ง่าย ส่งเสริมด้านอารมณ์ ทํ า
ให้สนุกสนานไม่ตึงเครียด หากนําเพลงมาเป็นสื่อในการสอนภาษาอังกฤษจะทําให้เกิดประโยชน์ในการเรียน
การสอน ทําให้เกิดทัศนคติที่ดีและเกิดบรรยากาศดีต่อการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (อดิศา 
เบญจรัตนานนท์และคณะ, 2552: 189) การใช้เพลงเป็นสื่อในการสอนภาษาอังกฤษเป็นสื่อหน่ึงที่นิยมใช้
กันมาก ไม่เฉพาะในห้องเรียนเท่าน้ัน รายการโทรทัศน์ หรือในเว็บต่างๆก็มีการใช้เพลงเป็นสื่อในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษจํานวนมากเช่นกันเพ่ือช่วยดึงดูดความสนในของผู้เรียน 
 นอกจากน้ีเพลงภาษาอังกฤษยังมีโครงสร้างภาษาและศัพท์สํานวนซึ่งเป็นภาษาเพ่ือสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันที่น่าสนใจและอยู่ในความสนใจของนักศึกษา การใช้เพลงเป็นส่วนหน่ึงในการสอนน้ี จะช่วยให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในการสื่อสาร และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงด้วย  
 จากการที่ผู้วิจัยสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พบว่า
มีนักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ นักศึกษาเหล่าน้ันไม่สามารถโต้ตอบหรือสนทนา
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์ผู้สอนได้ บางคนฟังไม่ออก หรือไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูด นอกจากน้ีนักศึกษาบางคน
ให้ความสําคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษน้อยเพราะมีความคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องเข้าใจยาก ไม่สําคัญ 
นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรที่สถาบันกําหนดให้เท่าน้ัน จึงขาดความสนใจและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ บางคนมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษน้อยมาก ส่งผลต่อทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ซึ่งสิ่งที่กล่าวข้างต้น
คือสาเหตุที่ทําให้คนไทยบางส่วนไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษและเกิดปัญหา
ด้านการศึกษาต่อ  หรือการทํางานในอนาคต  
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 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยจึงต้องคิดหาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ และกระตุ้นให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังฤษในเวลาเดียวกัน เน่ืองจากสื่อการ
สอนในห้องเรียนน้ันมีความสําคัญอย่างมากหากไม่มีสื่อหรือบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวก
ต่อภาษาอังกฤษ ย่อมจะทําให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่บรรลุผล นักศึกษาไม่สามารถนําไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือมีประสิทธิภาพตํ่า  
 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังต้องการใช้ผลการวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน
การฟังภาษาอังกฤษเป็นการพัฒนาการการฟังหรือการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนของนักศึกษาในสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ และปรับทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต 
 จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการสื่อสารซึ่งมีความสําคัญต่อการสื่อสารโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการเข้าสู่ยุค AEC และยังมีผลต่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ีในชีวิตประจําวัน
ทักษะที่มีการใช้ในการสื่อสารมากที่สุดคือทักษะการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่สัมพันธ์กับทักษะการพูด การอ่าน และ
การเขียน หากทักษะการฟังไม่ดีก็จะมีผลต่อทักษะที่เหลือดังกล่าวด้วย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้อยลง (Arafat Hamouda, 2012: 1) และการเรียนภาษาอังกฤษให้บรรลุผลน้ันต้องเก่ียวเน่ีอง
กับทัศนคติของผู้เรียนด้วย ดังน้ันการใช้สื่อการสอนโดยใช้กิจกรรมเพลงน้ันจะช่วยพัฒนาทักษะการฟัง และจะ
ทําให้นักศึกษาเกิดความเพลิดเพลิน และสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการฟังของนักศึกษาโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ
กับการสอนแบบปกติ 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษ  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. การใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนแบบปกติ 

2. นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษโดยการใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเรียนแบบปกติ 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือนักศึกษาช้ันปีที่หน่ึง ของสถาบันเทคโนโลยีการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา ENL 1002 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน (English for Work) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จํานวน 2 ห้อง 30 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการค้าปลีก ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา ENL 1002 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน (English for Work) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จํานวน 1 ห้อง 15 คน     
 กลุ่มควบคุมที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอาคาร และ
ทรัพยากรกายภาพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ENL 1002 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน (English for Work) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้อง 15 คน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
3. เพ่ือเป็นแนวทาง สําหรับครูอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ 
1. แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 
 ผู้วิจัยได้นําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นน้ีให้อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบและแก้ไข เมื่อ

แก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วจึงได้นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากน้ันนําแบบทดสอบไปคํานวณหาค่า
ความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Formular 20) และนํา
แบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้กับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

     ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมทําแบบทดสอบน้ี 2 ครั้ง คือ ก่อนทําการทดลอง และ
หลังทําการทดลอง แบบทดสอบน้ีมีจํานวน 50 ข้อ แบ่งเป็น 4 ตอน 
 2. แบบฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน จํานวน 5 
บทเพลง โดยแต่ละเพลงมีแบบฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษแบบฝึกละ 20 ข้อแบ่งเป็น 2 ตอน  
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายช่ือเพลง และจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 
 

ลําดับที ่ ชื่อเพลง จุดประสงคใ์นการเรียนรู ้
1 Superman can, could, Adjective and Verb to be 
2 This Love Past Tense 
3 The Show Present Tense, Want 
4 Price Tag Present Tense, Discourse Marker 
5 Truly Deeply Madly Future Tense 

 ผู้วิจัยได้นําแบบฝึกที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากบทเรียนในตําราที่ใช้สอนให้อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย
ตรวจสอบและแก้ไข และนําแบบฝึกหัดที่ทําการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน หลังจากน้ัน นํา
แบบทดสอบไปคํานวณหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson 
Formular 20) และนําแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้กับกลุ่มทดลอง 
 
 3. แบบสอบถามทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) โดยกําหนดค่าระดับความเห็นในคําถามแต่
ละข้อเป็น 5 ระดับดังน้ี 
 ระดับ 5 เป็นระดับคะแนน เห็นด้วยอย่างย่ิง 
 ระดับ 4 เป็นระดับคะแนน เห็นด้วย 
 ระดับ 3 เป็นระดับคะแนน ปานกลาง 
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 ระดับ 2 เป็นระดับคะแนน ไม่เห็นด้วย 
 ระดับ 1 เป็นระดับคะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
  หลังจากน้ันนําค่าเฉล่ียไปแปลความหมายค่าระดับความคิดเห็นในช่วงต่างๆ และนําแบบสอบถาม
ทัศนคติให้อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบและแก้ไข  
 เมื่อปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบแล้วผู้วิจัยนําไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนําแบบทดสอบน้ันไป
คํานวณหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson Formular 20) 
จากน้ันผู้วิจัยได้นําแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้กับกลุ่มทดลอง และควบคุม  
 ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมทําแบบทดสอบน้ี 2  ครั้ง คือ ก่อนทําการทดลอง และหลังทํา
การทดลอง แบบทดสอบน้ีมีจํานวน 20 ข้อ 
 
การเก็บรวมรวมข้อมูล     
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. ให้นักศึกษาทําการทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษก่อนการใช้เพลงภาษาอังกฤษประกอบการสอนกับกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม 

2. ให้นักศึกษาทําแบบสอบถามทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษก่อนการใช้เพลงภาษาอังกฤษกับ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

3. ดําเนินการทดลองกับนักศึกษากลุ่มทดลองตามแผนโดยใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน จํานวนทั้งหมด 5 บทเพลง โดยใช้เวลาในการสอน 1 
ครั้งต่อสัปดาห์ สัปดาห์ละ 60 นาที รวม 5 สัปดาห์และวัดผลการฟังจากแบบฝึก 
ส่วนนักศึกษากลุ่มควบคุมเรียนตามปกติคือเรียนโดยไม่มีการสอนด้วยเพลง 

4. วัดความสามารถทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังทําการ
ทดลองครบทั้ง 5 เพลง โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษหลังการใช้เพลง
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (เป็นชุดเดิมที่ใช้วัดความสามารถการฟังภาษาอังกฤษก่อนการทําการทดลอง) 
กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

5. ให้นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทําแบบสอบถามทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษหลัง
การทดลอง (เป็นชุดเดิมที่ใช้สอบถามทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษก่อนการทําการทดลอง) 
การวิเคราะห์ข้อมูล    
 ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. เปรียบเทียบความสามารถทักษะการฟังภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน จํานวน  5 บทเพลง โดยใช้ค่า 
T-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล (วิเคราะห์ความต่างระหว่าง 2 กลุ่ม) 
 2.หาค่าทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษจากแบบสอบถามทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังการทดลองจากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยนําค่าที่ได้มาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และ
นําค่าที่ได้มาเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการทดลองของทั้งสองกลุ่ม 
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ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้นําผลการทดลองมาวิเคราะห์ และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการนําเสนอเป็น 2 ตอน 

คือ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง และตอนที่ 2 ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการ 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม และรายด้าน 
กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 
ทัศนคติต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ 
ครั้งที่วัด กลุ่มควบคุม ระดับ       

ความคิดเหน็ 
กลุ่มทดลอง ระดับ        

ความคิดเหน็ 
X  SD. X  SD. 

ด้านทั่วไป ก่อน 3.46 .46  3.59 .43  

หลัง 3.62 .43  4.16 .42  

ด้านทักษะ ก่อน 3.40 .68  3.23 .48  

หลัง 3.56 .62  3.99 .34  

ด้านสื่อการสอน ก่อน 3.34 .75  3.89 .38  

หลัง 4.06 .47  4.54 .33  

รวม 
ก่อน 3.41 .51  3.57 .35  

หลัง 3.74 .38  4.23 .28  

 จากตารางที่2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มควบคุม พบว่า 
นักศึกษามีทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษก่อนการทดลองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.41, 
SD. = .51) และหลังการทดลองในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย ( X  = 3.74, SD. = .38)  
 สําหรับทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มทดลอง พบว่า นักศึกษามีทัศนคติต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงก่อนการทดลองในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  =3.57 , SD. = .35) 
และหลังการทดลองในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย ( X  = 4.23, SD. = .28) 
 
ถ้าแบ่งทัศนคติเป็นรายด้าน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้ดังน้ี 

1. ทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในด้านทั่วไป 
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มควบคุม ก่อนดําเนินการมีทัศนคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้เพลงก่อนการทดลองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( X  =3.46, SD. = .46) และ
หลังการดําเนินการในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย ( X = 3.62, SD. = .43)  
     สําหรับนักศึกษากลุ่มทดลองมีทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง ก่อนการทดลองใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย. ( X  = 3.59, SD. = .43) และหลังการทดลองในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย        
( X  = 4.16, SD. = .42)  
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2. ทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในด้านทักษะ 
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มควบคุมนักศึกษามีทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดย
ไม่ใช้เพลงก่อนการทดลองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.40, SD. = .68) และหลังการดําเนินการ
ในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย ( X  = 3.56, SD. = .62)  
     ส่วนผลการทดลองสําหรับกลุ่มทดลอง พบว่า ก่อนการทดลองภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง        
( X  = 3.23, SD. = .48) และหลังการทดลองในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย ( X  = 3.99, SD. = .34)  

3. ทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองในด้านสื่อการสอน พบว่า กลุ่มควบคุมน้ันมีนักศึกษาที่มีทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้
เพลงก่อนการทดลองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.34, SD. = .75) และหลังการทดลองใน
ภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย     ( X  = 4.06, SD. = .47)  
      สําหรับนักศึกษากลุ่มทดลองมีทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง ก่อนการทดลองใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  = 3.89, SD. = 0.38) และหลังการทดลองในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย
อย่างย่ิง   ( X  = 4.54, SD. = 0.33) 
 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการด้านการฟัง 

ผู้ วิจัยนําค่าคะแนนการสอบพัฒนาการด้านการฟังของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังการใช้เพลง
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนมาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง ด้วยวิธีการวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) ซึ่งอ้างอิงหลักการนําผลต่างของคะแนนจากการวัดสองคร้ังมาเปรียบเทียบกับ
คะแนนศักยภาพของนักศึกษา (ประมาณค่าจากผลต่างของคะแนนเต็มที่มีโอกาสเป็นไปได้กับคะแนนจากการ
วัดครั้งแรก) คํานวณจากสูตร 

100x (คะแนนวัดครั้งหลัง-คะแนนวัดครั้งแรก) 

(คะแนนเต็ม-คะแนนวัดครั้งแรก) 

จากสูตรข้างต้น คํานวณคะแนนพัฒนาการของนักศึกษากลุ่มควบคุม  ได้เท่ากับ  100 x (30.38-
28.63)/(50-28.63)= 4.80% ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า หลังจากการสอนปกติ โดยไม่ได้ใช้เพลงเป็นกิจกรรม 
นักศึกษามีพัฒนาการด้านการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 4.80%  ส่วนคะแนนพัฒนาการของนักศึกษา
กลุ่มทดลอง ได้เท่ากับ  100 x (31.45-23.68)/(50-23.68)= 28.45% ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า หลังจากสอนโดย
ใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนจํานวน 5 บทเพลง นักศึกษามีพัฒนาการด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้น
ร้อยละ 28.45%  ดังน้ันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองที่ใช้เพลง
เป็นกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 
การใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 

สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดีขึ้นได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียน
แบบปกติ 
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นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษโดยการใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเรียนแบบปกติ 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวอภิปรายได้ดังน้ี 

กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาให้ดีขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานในข้อแรก ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักศึกษากลุ่มควบคุมก่อนการทดลองอยู่
ในระดับ X  = 3.41, SD.=.51 และหลังการทดลองอยู่ในระดับ  = 3.74, SD.=.38  ขณะที่กลุ่มทดลองจะ
มีทัศนคติก่อนการทดลองอยู่ที่  = 3.57, SD.=.35 แต่หลังการทดลองมีทัศนคติในเชิงบวกที่   = 4.23, 
SD.=.28  จะเห็นว่ากลุ่มทดลองมีทัศนคติในเชิงบวกสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสื่อการสอนโดย
ใช้บทเพลงที่เป็นเพลงสมัยใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษาทําให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน หรือประทับใจจึงทําให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนส่งผลให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เป็นไปด้วยความสุข เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ต้ังใจฟังเพลง เพ่ือให้
เข้าใจความหมายของเพลงภาษาอังกฤษน้ันๆ ผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบร้องเพลงภาษาอังกฤษแม้ว่าจะไม่เข้าใจ
ความหมายของเพลงทั้งหมดก็ตาม (อดิศา เบญจรัตนานนท์ และคณะ, 2552, 173)  

นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ด้านการฟังภาษาอังกฤษโดยการใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเรียนแบบปกติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่สองเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะที่ผู้วิจัยนํา
คะแนนผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ของ
นักศึกษาทั้งก่อนและหลังการใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นเป็นสื่อในการสอนมาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) ซึ่งได้คะแนนพัฒนาการของนักศึกษากลุ่มควบคุม ได้
เท่ากับ 4.80% ส่วนคะแนนพัฒนาการของนักศึกษากลุ่มทดลอง ได้ 28.45% ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า หลังจากสอน
โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนจํานวน 5 บทเพลง นักศึกษามีพัฒนาการด้านการฟังภาษาอังกฤษเพ่ิม
สูงขึ้นร้อยละ 28.45% ดังน้ันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองที่ใช้
เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนน้ันมีพัฒนาการสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 ผู้วิจัยนําเพลงภาษาอังกฤษมาเป็นสื่อในการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยทําเป็น
ขั้นตอน พร้อมออกแบบวิธีการการสอนก่อนการทําการทดลอง เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และจะทําให้การฝึก
ฟังภาษาอังกฤษได้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 การท่ีนักศึกษาพัฒนาความรู้ด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านการใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน
การสอนน้ันอาจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้ใช้แบบฝึกหัดเพลงภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ ประกอบกับการได้ฟังเพลงภาษาอังกฤษน้ันซ้ําๆ ทําให้นักศึกษาได้ฝึกฟังเน้ือร้องเดิมๆหลายๆคร้ัง 
และในเพลงก็มีเน้ือหาบทเรียนภาษาอังกฤษบางส่วนที่อยู่ในตําราเรียนด้วย ทําให้บทเรียนที่กําลังเรียนอยู่น้ันไม่
ยาก นอกจากน้ีเพลงที่นํามาใช้น้ันเป็นเพลงสมัยใหม่ที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาอีกด้วยซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่
กระตุ้นความอยากฟังเพลงภาษาอังกฤษของนักศึกษา   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการนําเพลงภาษาอังกฤษมาเป็นสื่อในการ
สอนไปใช้ในการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษดังน้ี 

X

X X
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ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนต้องเลือกบทเพลงภาษาอังกฤษสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยม (เป็นเพลงฮิต) และอยู่ใน

ความสนใจของนักศึกษาโดยคํานึงถึงวัยของนักศึกษาเป็นหลัก และต้องคํานึงถึงระดับความยากง่ายของ
คําศัพท์ด้วย รวมท้ังต้องเป็นเพลงที่ไม่ช้าหรือเร็วมากเนื่องจากหากเป็นเพลงที่ช้าเกินไปจะทําให้นักศึกษารู้สึก
ไม่กระตือรือล้นในการฟัง หากเป็นเพลงที่เร็วเกินไปจะทําให้นักศึกษาฟังไม่ทันและอาจทําให้ไม่สนใจที่จะ
เรียนรู้จากเพลงนั้นๆ นอกจากน้ีควรเป็นเพลงท่ีมีเน้ือหา หรือใช้คําศัพท์สอดคล้องกับบทเรียน เช่น ต้องการ
สอน Past Tense จึงนําเพลง This Love ของ Maroon Five มาสอน เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน และเน้ือหาของเพลงเป็นการเล่าเรื่องที่ผ่านมาจึงต้องใช้รูปกริยาเป็นอดีต 

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษน้ันควรจัดสื่อการสอน และจัดให้มี
แบบฝึกหัดที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ และทําให้นักศึกษามีทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

ควรทดลองกับห้องเรียนที่มีนักศึกษาที่มากข้ึน หรือทําการวิจัยต่อเน่ืองสําหรับนักศึกษากลุ่มเดิม 
เพ่ือให้งานวิจัยมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น และเป็นการต่อยอดความรู้ 

ควรนําการวิจัยน้ีไปทดลองกับนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษต้ังแต่เด็ก ผลคือจะทําให้นักเรียนอยากเรียน และอยากฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ซึ่งจะ
ส่งผลถึงความรู้ภาษาอังกฤษด้านต่างๆในวัยผู้ใหญ่ของนักเรียนเหล่าน้ี 

ผู้ที่ได้อ่านงานวิจัยเรื่องน้ีสามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง หรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนภาษาอังกฤษ การจัดสื่อการสอน การให้ประสบการณ์ด้านภาษาเพ่ิมขึ้น อาจเป็นการ
พัฒนาด้านการฟัง หรือการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนในอนาคตต่อไป 
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การพัฒนาแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
THE DEVELOPMENT OF ENGLISH VOCABULARY EXERCISES FOR 
COMMUNICATION IN THE COURSE OF ENGLISH FOR COMMUNICATION 

 
อาจารย์พิชญา  ติยะรัตนาชัย1 

 

1คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก           
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนศัพท์ภาษา
อังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึก และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต ่อแบบฝึกคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่สร้างขึ้นกลุ่มตัวอย่าง  เป็น นักศึกษา
ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (GE 
1005) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้มาโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง 2 กลุ่มเรียน ได้นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน ทําการทดลองโดยให้นักศึกษา
เรียนด้วยแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จํานวน 5 บทเรียน สอนบทละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที จํานวน 10 คาบเรียน เป็นเวลา 10 สัปดาห์  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2) แบบทดสอบความสามารถทางการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการ
ทดลอง 3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต ่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษของ นัก
ศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารมีค่าเท่ากับ 76.25 /75.15 ถือว่ามีประสิทธิภาพดี 
2. ความสามารถในการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการทําแบบฝึกคําศัพท์

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีค่าสูงกว่าก่อนการทําแบบฝึกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
      3. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร อยู่ในระดับดีทุกบท 

คําสําคญั : แบบฝึกคําศัพทภ์าษาอังกฤษ / คําศัพท์ภาษาอังกฤษ / ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร / 
                         การสร้างและการออกแบบแบบฝึกคาํศัพท์  
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Abstract  
 

The purposes of this research were to construct and test the students’ efficiency of 
English vocabulary exercises for communication in the course of English for communication 
of sophomore in major of Retail Business Management, faculty of Business Administration, 
Panyapiwat Institute of Management, to compare students’ English vocabulary learning 
ability before and after using the English vocabulary exercises constructed, and to study 
students’ opinions toward the exercises.  

The sample consisted of one randomly selected class of 40 second-year students 
in major of Retail Business Management, faculty of Business Administration during the 
second semester, academic year 2012. The students studied the five vocabulary exercises 
for communication in the course of English for communication.  The duration of the 
experiment covered 10 class sessions, 45 minutes each over a ten-week period.  

The instruments used for gathering data were: 1) The English vocabulary exercises 
for communication in the course of English for communication constructed by the 
researcher; 2) a vocabulary learning proficiency test, used as a pretest and posttest; and 3) a 
questionnaire on opinions toward the English vocabulary exercises for communication in the 
course of English for communication.  

The t-test was used to analyze the data in order to assess the students’ vocabulary 
learning ability before and after using the English vocabulary exercises for communication in 
the course of English for communication. In addition, the mean and standard deviation of 
the test scores were used to evaluate the students’ opinions toward the five English 
vocabulary exercises for communication in the course of English for communication 
constructed.  

The results of the study were:  
1. The average of the 5 vocabulary learning tests from five exercises was 76.25 percent, 

whereas that of the posttest was 75.15 percent. This means that efficiency of the English 
vocabulary exercises for communication in the course of English for communication was 
good (higher than the 75/75 criterion). 
 

2. The students’ vocabulary learning ability after using the English vocabulary exercises for 
communication in the course of English for communication was significantly higher than 
that of before using the English vocabulary exercises for communication in the course of 
English for communication at the 0.05 statistical significance level.  
 

3. The students’ opinions toward the English vocabulary exercises for communication in the 
course of English for communication were highly positive.  

KEY WORDS: ENGLISH VOCABULARY EXERCISES / ENGLISH VOCABULARY / ENGLISH   
                             FOR COMMUNICATION / MATERIAL DESIGN AND CONSTRUCTION 
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บทนํา 
 ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนท่ัวโลกไปแล้ว มนุษยชาติทุกวันน้ีสื่อสารกัน
ด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูโทรทัศน์ การดูภาพยนตร์ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือ หรือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ เป็นต้น นอกจากน้ีภาษาอังกฤษยังมี
ความสําคัญอย่างย่ิง ต่อการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ (AEC หรือ Asean Economics 
Community) ในปี 2558 น้ี เพราะภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่สําคัญในการสื่อสารระหว่างภูมิภาคและเป็น
ภาษาที่มีความจําเป็นอย่างมากสําหรับคนไทย จากกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language 
of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” อาจกล่าวได้ว่า
ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็น
ภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจําชาติ เมื่อต้อง
ติดต่อกับคนอ่ืนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยเหตุน้ีทุกชาติทุกภาษา
จึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษาประจําชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุก
ระดับ ต้ังแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต ดังน้ันจึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนาความสามารถในทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของเด็กไทย เพ่ือการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ์ในประชาคมอาเซียน (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2556, 
มกราคม : เว็บไซต์) เพ่ือสนองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะถึงน้ี อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ นักวิชาการ 
และผู้เก่ียวข้องด้านการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความจําเป็นและความสําคัญในการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จากการศึกษาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ
ไทยนั้นพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่า            
 การเรียนรู้คําศัพท์มีความสําคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพราะคําศัพท์เป็น
องค์ประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญในการสื่อสาร ดังที่ David Wilkins กล่าวไว้ว่า “ปราศจากไวยากรณ์การ
สื่อสารเกิดขึ้นน้อยมาก ปราศจากคําศัพท์การสื่อสารจะไม่เกิดขึ้นเลย”     (Byki 2008 : Web Site อ้างอิงใน 
ชลลดา เรืองฤทธ์ิราวี 2553 : 1) คําศัพท์ คือ หน่วยเสียงหลายๆ หน่วยเสียง มารวมกันเป็นข้อมูลที่รวบรวม
ความหมายและการออกเสียงของคําที่ใช้ในการสื่อสาร คําศัพท์คําหน่ึงมีองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
รูปคํา และความหมาย (พรสวรรค์ สีป้อ 2550 : 128)  
           สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การทํางานให้แก่
นักศึกษาอย่างจริงจังและครบถ้วน เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
โดยเน้นหลักสูตรการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฎิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ (work 
based learning) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ช้ันปีที่ 2ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 4 หลักจากที่เรียนจบในแต่ละภาคเรียนแล้ว จะต้องนําความรู้ภาษาอังกฤษที่เรียนไปใช้ในการฝึก
ปฏิบัติงานในร้านสะดวกซื้อที่นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานจริง  
  จากการสัมภาษณ์นักศึกษาทีฝึกปฏิบัติงานในร้านสะดวกซื้อจํานวน 20 คน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และปัญหาหลักของนักศึกษาส่วนมาก คือ การไม่รู้คําศัพท์ที่จะใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นจริงในร้านสะดวกซื้อ ตัวอย่างเช่น กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถโต้ตอบหรือซักถามเป็น
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง เมื่อพบกับลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาซื้อของในร้านสะดวกซ้ือ และจาก
การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (GE 1005) กับนักศึกษาทีฝึกปฏิบัติงานใน
ร้านสะดวกซื้อ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากผลการสอบการอ่านและการ
พูด พบว่า นักศึกษาไม่สามารถออกเสียงคําศัพท์ และบอกความหมายของคําศัพท์ที่ต้องการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง และนักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษไม่มากพอ และไม่สามารถบอกปัญหาในการเรียนให้ผู้สอน
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ทราบได้ ซึ่งสอดคล้องกับเลา (Lau 2003 : 2) ที่กล่าวว่า ลักษณะที่สําคัญอย่างหน่ึงของนักเรียนที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษจํากัด (Limited English Proficiency) คือนักเรียนเหล่าน้ีขาดแรงจูงใจในการ
พูดและการสื่อสารในช้ันเรียน  
        นอกจากปัญหาด้านการสื่อสารและไม่รู้คําศัพท์ของนักศึกษาแล้ว ปัญหาของแบบเรียนที่มีเนื้อหาไม่
สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของนักศึกษาที่จะนําไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานได้จริง ทําให้
ผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีนโยบายให้ผู้สอนสร้างเอกสารประกอบการสอนขึ้นเอง ความคิดน้ี
สอดคล้องกับโจนส์ (Jones 1990 : 89 อ้างใน Gatehouse 2001 : 10) ที่กล่าวว่ามีแบบเรียนภาษาอังกฤษ
เฉพาะกิจจํานวนมากท่ีอ้างว่าตรงกับความต้องการของผู้เรียน แต่แทบจะไม่มีแบบเรียนใดเลยที่เป็นเช่นน้ัน 
เช่นเดียวกับหว่าง (Wang 2004 : 2) ที่กล่าวว่าแม้จะมีการผลิตและจําหน่ายเอกสารประกอบการสอน
ภาษาอังกฤษธุรกิจจํานวนมาก แต่แทบจะไม่มีแบบเรียนภาษาอังกฤษเล่มใดเลยที่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการอย่างแท้จริง และออร์ (Orr 2001 : 209) ได้กล่าวว่า การหาหนังสือเรียนที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ผู้สอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจจึงควรรวบรวมเอกสาร
จากแหล่งต่างๆหรือสร้างเอกสารการสอนขึ้นมาเองเพ่ือตรงกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
        การใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพ่ือเป็นเครื่องมือหน่ึงในการฝึกฝนทักษะการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ จึง
เป็นอีกวิธีที่เหมาะสมกับผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษจํากัด  เพราะการฝึกทักษะด้านคําศัพท์อย่าง
ถูกต้อง ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น การฝึกซ้ําๆ ทบทวนบ่อยๆ จึงจะทําให้ผู้เรียนจําได้ ฟังเข้าใจ 
พูด อ่านเขียนได้ถูกต้องคล่องแคล่ว และวิธีที่จะฝึกทักษะทางภาษาให้ได้ผลวิธีหน่ึง คือการฝึกทักษะด้วยแบบ
ฝึกทักษะ เพราะแบบฝึกทักษะเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสอนภาษา (วิภา จินนะงาม 2554 : 3) ประโยชน์
ของแบบฝึกน้ันเป็นสื่อที่ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนเพราะสร้างขึ้นตามระดับความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เป็นสื่อการสอนที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้สอนทําให้มองเห็นปัญหา ข้อบกพร่องและจุดอ่อน
ของผู้เรียน เป็นเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาที่ดีขึ้น (ดรุณี เรือนใจมั่น 2546 : 48) ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดยผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น 
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน ฯลฯ และได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน แบบฝึกจึงเป็นสื่อที่ช่วยประหยัดเวลาสําหรับครูผู้สอนในเรื่องการเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และเหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถฝึกซ้ําๆได้ตามความต้องการของตน ซึ่งจะช่วยให้
เกิดความคล่องแคล่วแม่นยํา ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาที่คงทน (ศศิวิมล กังลี่ 2544 : 71) อาจกล่าวได้
ว่า แบบฝึกทักษะทําให้นักศึกษาเกิดความแม่นยํา คล่องแคล่ว ในแต่ละทักษะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินทักษะทางภาษาของนักเรียนได้  
 ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่านักศึกษาไทยไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาสาเหตุหน่ึง คือ การ
ขาดความรู้ทางด้านคําศัพท์ ดังน้ันการพัฒนาแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นวิธีการวิธีหน่ึงที่
จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ภาษา เพราะคําศัพท์เป็นองค์ประกอบย่อยทางภาษาท่ีมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
        ปัญหาสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ผู้วิจัยพบส่วนใหญ่เกิดจากนักศึกษามีพ้ืนความรู้คําศัพท์ไม่เพียงพอท่ีจะนําความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์จริงในร้านสะดวกซื้อ ที่นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานจริง รวมถึงพ้ืนความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนของนักศึกษาอ่อนมาก จึงทําให้เป็นอุปสรรคใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก 
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        จากการศึกษาความสําคัญ ปัญหา และวิธีการสอนที่นํามาใช้ในการสอนคําศัพท์ และคุณประโยชน์ของ
แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษาต่างประเทศ 
ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 มีความสนใจที่จะศึกษาและมุ่งพัฒนาแบบ
ฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ผลการพัฒนาแบบฝึกคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดังกล่าวจะเป็นแนวทางช่วยเพ่ิมพูนความรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และ
พัฒนาความสามารถในการใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้จริงในการลงฝึกปฏิบัติงาน และผู้วิจัย
ต้องการทราบว่าการพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกคําศัพท์เพ่ือการสื่อสารในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ก่อนและหลังเรียนมีผลแตกต่างกันอย่างไร อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น ตลอดจนศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 136) 
        2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
        3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มีต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
ปัญหาการวิจัย 
        1. แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 136) หรือไม่ 
        2. ความสามารถทางการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลังจากได้รับการฝึกโดยใช้แบบ
ฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สูงกว่า
ความสามารถทางการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกหรือไม่ 
        3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ มีความคิดเห็นอย่างไรต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
        1. แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 136)  
        2. ความสามารถทางการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลังจากได้รับการฝึกโดยใช้แบบ
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ฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สูงกว่า
ความสามารถทางการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึก 
        3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
        1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่เรียนรายวิชาภาษอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (GE 
1005) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 18 กลุ่มเรียน รวมทั้งสิ้น 439 คน 
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  
(GE 1005) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมา 2 กลุ่มเรียน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 40 คน  
        2. ตัวแปรที่ศึกษา 
           ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร4 
  ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถทางการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2) ความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  

3. เน้ือหาคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทดลองเป็นคําศัพท์ที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (GE 1005) จํานวน 5 เรื่อง คือ 1) Introducing Non Food Products 2) 
Introducing Food Products 3) Telling Products location 4) Payment System 5) 
Describing Promotions ซึ่งจะเป็นเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในร้านสะดวกซื้อที่
นักศึกษาใช้เป็นสถานที่จริงในการลงฝึกปฏิบัติงาน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ 
         1. แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 สําหรับ

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน 5 บทเรียน โดยแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ี ประกอบด้วยเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในร้านสะดวกซ้ือที่
นักศึกษาใช้เป็นสถานที่จริงในการลงฝึกปฏิบัติงาน โดยท่ีผู้วิจัยนําคําศัพท์ที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (GE 1005) ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงเน้ือหารายวิชา วงคําศัพท์ 
และโครงสร้างทางภาษาจากผู้เช่ียวชาญทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว  จํานวน 5 เรื่อง คือ 1) Introducing 
Non Food Products 2) Introducing Food Products 3) Telling Products location 4) 
Payment System 5) Describing Promotions เพ่ือนํามาพัฒนาแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ซึ่งแบบฝึกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 76.25 /75.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้้คือ 75/75 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 2.5 จึงแสดงว่าแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีประสิทธิภาพดี  
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             2.  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับ
เดียวกัน แต่มีการสสับข้อคําถาม มีลักษณะแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ 50 คะแนน ซึ่งมีค่
าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.21-0.75 ค่าอํานาจจําแนก (D) ระหว่าง 0.28-0.77 และมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.74  
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  ทั้ง 5 บท ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสอบถามความคิดเห็นใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเน้ือหา ด้านกิจกรรม และด้านประโยชน์ของแบบฝึก แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบ
ฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง จํานวน 10 ข้อ ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.84 
 

การเก็บรวมรวมข้อมูล    
  
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นทดสอบก่อนเรียนแบบฝึกคําศัพท์ ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การเรียนแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ก่อนเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ชุดเดียวกับแบบทดสอบหลังเรียน แต่มีการสลับข้อคําถาม แบบทดสอบมีลักษณะแบบ
เลือกตอบมี 4 ตัวเลือก 50 ข้อ 50 คะแนน ใช้เวลา 50 นาที เพ่ือวัดความสามารถในการเรียนแบบฝึกคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 จากน้ันตรวจให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน และบันทึกคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน 

2. ขั้นการใช้แบบฝึกคําศัพท์  ผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยให้ใช้แบบฝึก
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ที่เน้นเน้ือหาคําศัพท์ที่เก่ียวข้อง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในร้านสะดวกซื้อที่นักศึกษาจะต้องลงฝึกปฏิบัติงานหลังจบภาคเรียนทุกๆภาคเรียน 
จํานวน 5 บทเรียน สอนบทละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาที จํานวน 10 คาบเรียน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
และให้นักศึกษาทําแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รวมทั้งสิ้น 5 บท จากน้ันตรวจสอบคะแนน
และบันทึกคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน 

3. ขั้นทดสอบหลังเรียน ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนแบบฝึก
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 หลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ชุด
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน แต่มีการสลับข้อคําถาม แบบทดสอบมีลักษณะเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก 50 ข้อ 
50 คะแนน ใช้เวลา 50 นาที เพ่ือวัดความสามารถในการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษจากแบบฝึกคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 จากน้ันตรวจให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน และบันทึกคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน เพ่ือนําคะแนนที่ได้ไปหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึก และเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้
แบบฝึก 
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การวิเคราะห์ข้อมูล    
 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1. หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละบทโดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและค่าร้อยละ และทําการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างและ
พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2520 : 136) 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ คือ สถิติ t (t – test) วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายข้อและรายฉบับ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบ
ประมาณค่า โดยนําค่าระดับความคิดเห็นของนักศึกษามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for WINDOWS แล้วนําไปแปลความหมายค่าระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์ที่
ปรับปรุงมาจากเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1986 : 181-182) 

 
ผลการวิจัย 

 
 ผู้วิจัยได้นําผลการทดลองมาวิเคราะห์ และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการนําเสนอเป็น 3 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
                  สื่อสาร  
     ตอนท่ี 2 ผลเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อน 
                  และหลังการทดลองใช้แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
     ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
                 นักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกคําศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ทั้ง 5 บท 
 
โดยสามารถสรปุผลการวิจัยตามสมมุติฐานของการวิจัยได้ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 
ตารางที่ 1 ผลสรุปของการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกคําศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

การทดลอง
คร้ังที่ จํานวน

นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบรายบท  
(E1) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
 (E2) 

ประสิทธิภาพของแบบฝึก 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสาร (E1 /E2) 

 คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเต็ม คะแนนรวม  

1 1 คน 5x10x1=50 38 (76.00%) 50x1=50 36 (72.00%) 76.00 / 72.00 

2 10 คน 5x10x10=500 394 (78.80%) 50x10=500 377 (75.40%) 78.80 / 75.40 

3 40 คน 5x10x40=2000 1525 (76.25%) 50x40=2000 1503 (75.15%) 76.25 / 75.15 
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 จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ใช้ทดลองใน
ภาคสนามโดยทดลองกับนักศึกษาจํานวน 40 คน ผลปรากฏว่า นักศึกษาทําแบบทดสอบทุกบทได้คะเนนเฉล่ีย
ร้อยละ 76.25 และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้คะเนนเฉล่ีย
ร้อยละ 75.15 สําหรับค่าประสิทธิภาพที่ได้จากกล่ ุมตัวอย่างคือ76.25 /75.15 แสดงว่าแบบฝึกคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีประสิทธิภาพ E1 และ E2 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้้คือ 75/75 แต่ไม่เกินร้อยละ 
2.5 จึงแสดงว่าแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีประสิทธิภาพดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1  
ตอนที่ 2 ผลเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและ 
           หลังการทดลองใช้แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลต่างเฉลี่ย ( D  ) 
                 และค่าทดสอบ t ของกลุ่มตัวอย่าง 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. D  t Sig 
ก่อนเรียน  50  29.48  5.24     

    5.10  8.75*  0.00  
หลังเรียน  50  34.58  5.62    

 
 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนการใช้แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารเท่ากับ 29.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.24 และคะแนนหลังการใช้แบบฝึกเท่ากับ 34.58   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.62    คะแนนผลต่างเฉลี่ย D ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเท่ากับ 
5.10 ค่าสถิติ t เท่ากับ 8.75 แสดงว่าความสามารถในการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
หลังจากได้รับการฝึกโดยการใช้แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทั้ง 5 บท สูงกว่าก่อนได้รับการฝึก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.00 < 0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี   
            มีต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ทั้ง 5 บท 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ       
               แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ทั้ง 5 บท 

ความคิดเห็นต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ค่าเฉล่ียรวม 7 บท 
ลําดับท่ี 

ด้านรูปแบบ X  S.D. 
1. ตัวอักษร ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา อ่านง่ายและชัดเจน 4.15 0.65 1 
2. การนําเสนอเนื้อหาแต่ละบทมีความชัดเจน 4.07 0.62 2 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านรูปแบบ 4.11 0.55  
ด้านเนื้อหา    
3. ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.19 0.72 3 
4. สามารถนําเนื้อหาท่ีเรียนไปใช้ในการฝึกงานได้จริง 4.56 0.50 1 
5.  ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะกับระดับชั้นเรียนของข้าพเจ้า 4.36 0.56 2 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านเนิ้อหา 4.37 0.47  
ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้    
6. ประโยชน์จากการเรียนรู้คําศัพท์ในแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทําให้ข้าพเจ้าทราบความหมายของคําศัพท์เพ่ิมมากข้ึน 

4.25 0.59 2 

7.  การเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษทําให้ข้าพเจ้านําคําศัพท์ท่ีเรียนไปใช้ในการ
สื่อสารในร้านสะดวกซ้ือเม่ือลงฝึกงานได ้

4.30 0.65 1 

8. ประโยชน์จากการเรียนรู้คําศัพท์ในแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

4.16 0.61 4 

9.  ประโยชน์จากการเรียนรู้คําศัพท์ในแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนในร้านสะดวก
ซ้ือเม่ือลงฝึกงานได้จริง 

4.19 0.58 3 

10.  ประโยชน์จากการเรียนรู้คําศัพท์ในแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทําให้ข้าพเจ้าได้รับความหลากหลายในการเรียนคําศัพท์มากข้ึน 

4.16 0.61 4 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ 4.21 0.43  
 จากตารางที่ 3 สามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ทั้ง 5 บท โดยสรุปได้ดังน้ี 
 1. ด้านรูปแบบ      พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X  = 4.11, S.D.= 0.55)      ในแต่
ละข้อได้ค่าระดับเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี ข้อที่ 1 ตัวอักษร ภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหา
อ่านง่ายและชัดเจน ( X  = 4.15, S.D.= 0.65)  ข้อที่ 2 การนําเสนอเน้ือหาแต่ละบทมีความชัดเจน ( X  = 
4.07, S.D.= 0.62) 
 2. ด้านเน้ือหา      พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X  = 4.37, S.D.= 0.47)      โดยใน
แต่ละข้อได้ค่าระดับเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี ข้อที่ 4 สามารถนําเน้ือหาที่เรียนไปใช้ในการ
ฝึกงานได้จริง ( X  = 4.56, S.D.= 0.50) ข้อที่ 5 ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะกับระดับช้ันเรียนของข้าพเจ้า 
( X  = 4.36, S.D.= 0.56)  ข้อที่ 3 ปริมาณของเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน ( X  = 4.19, S.D.= 0.72) 
 3. ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X  = 4.21, S.D.= 
0.43)      โดยในแต่ละข้อได้ค่าระดับเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี ข้อที่ 7 การเรียนศัพท์
ภาษาอังกฤษทําให้นักศึกษานําคําศัพท์ที่เรียนไปใช้ในการสื่อสารในร้านสะดวกซื้อเมื่อลงฝึกงานได้ ( X  = 
4.30, S.D.= 0.65) ข้อที่ 6 ประโยชน์จากการเรียนรู้คําศัพท์ในแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทํา
ให้นักศึกษาทราบความหมายของคําศัพท์เพ่ิมมากขึ้น ( X  = 4.25, S.D.= 0.59) ข้อที่ 9 ประโยชน์จากการ
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เรียนรู้คําศัพท์ในแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารช่วยให้นักศึกษาสามารถส่ือสารในสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อเมื่อลงฝึกงานได้จริง ( X  = 4.19, S.D.= 0.58) ข้อที่ 8 ประโยชน์จากการ
เรียนรู้คําศัพท์ในแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทําให้นักศึกษารู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้
คําศัพท์ภาษาอังกฤษมากข้ึน ( X  = 4.16, S.D.= 0.61) และข้อที่ 10 ประโยชน์จากการเรียนรู้คําศัพท์ในแบบ
ฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทําให้นักศึกษาได้รับความหลากหลายในการเรียนคําศัพท์มากขึ้น ( X  
= 4.16, S.D.= 0.61) 
 ดังน้ัน จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ทั้ง 5 
บทแสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 
 
จากผลการทดลองของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. จากการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ76.25 /75.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้้คือ 75/75 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 จึงแสดงว่าแบบฝึกคําศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีประสิทธิภาพดี อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง กล่าวคือ ก่อนการสร้างแบบฝึก
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนี้ ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ทีฝึกปฏิบัติงานในร้านสะดวกซื้อ 
และพบว่าปัญหาส่วนใหญ่น้ันมาจากการไม่รู้คําศัพท์ที่จะใช้เรียกช่ือของ และชนิดของแต่ละประเภทที่อยู่ใน
ร้านสะดวกซื้อที่ลงฝึกปฏิบัติงานอยู่ จากประเด็นดังกล่าวจึงทําให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่จะต้องลงฝึกปฏิบัติงานในร้านสะดวกซื้อ ทุกภาคเรียนน้ัน 
ผู้วิจัยจึงสํารวจคําศัพท์ของช่ือของ และชนิดของแต่ละประเภทท่ีอยู่ในร้านสะดวกซื้อ ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่
ทราบศัพท์ที่จะใช้เรียกเพ่ือการสื่อสารกับลูกค้าในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในร้าน มาใช้เป็นคําศัพท์ในการสอน
โดยใช้แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้คําศัพท์ที่ตนเองไม่ทราบความหมาย 
และมีความจําเป็นต้องนําไปใช้ในสถานการณ์จริงที่ตนเองประสบแล้วน้ัน มีผลทําให้นักศึกษามีความต้ังใจและ
พยายามที่จะเรียนรู้คําศัพท์เหล่าน้ัน ซึ่ง ลาโด (Lado 1986 : 118-120) ได้กล่าวว่า คําศัพท์ที่ควรนํามาสอน
ควรเป็นคําศัพท์ที่ควรที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน และสอดคล้องกับแฮ
คราฟท์ (Haycraft 1996 : 44) กล่าวว่า การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ที่ตนต้องการจะเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจใน
การจดจําความหมายคําศัพท์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภิดา เสรีสุชาติ (2544) ซึ่งทําการคัดเลือกคําศัพท์
จากหนังสือเรียนและทําการสํารวจคําศัพท์ที่นักศึกษาทราบและไม่ทราบความหมาย และคัดเลือกคําศัพท์ที่
นักศึกษาไม่ทราบความหมายร้อยละ 70 ขึ้นไปมาสร้างกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพท์เพ่ือการสื่อสาร 
ทําให้นักศึกษาเข้าใจคําศัพท์เพ่ิมมากขึ้นและสามารถนําไปใช้สื่อสารได้ รวมถึงมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมเสริม
ประกอบการสอนคําศัพท์เพ่ือการสื่อสารอยู่ในระดับสูงทุกกิจกรรม 
 อีกทั้งค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตัวแรกมีค่าประสิทธิภาพสูง
กว่าตัวหลัง (76.25 /75.15) กล่าวคือ คะแนนเฉล่ียร้อยละจากการทําแบบทดสอบรายบท มึค่าสูงกว่า คะแนน
เฉลี่ยร้อยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเครือฟ้า ไว
แสน (2553) ทัศนพรรณ แย้มคง (2551) และเขมิกา ทับทิมใส (2546) ที่พบว่าค่าประสิทธิภาพตัวแรกของ
แบบฝึกที่สร้างขึ้นสูงกว่าค่าประสิทธิภาพตัวหลังทั้งน้ีอาจเป็นไปได้ว่าการทําแบบทดสอบรายบทนั้น เป็นการ
วัดผลทันทีจากสิ่งที่นักศึกษาเพ่ิงเรียนจบมา ทําให้นักศึกษายังสามารถจําคําศัพท์และเข้าใจความหมายของ
คําศัพท์ได้ดีกว่าการทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ผู้วิจัยให้ทําเมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง นอกจากน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ในขั้นตอนของการสอนที่ทําให้นักศึกษาได้ทราบความหมายของคําศัพท์ และในข้ันการฝึก นักศึกษาต้องนํา
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คําศัพท์ที่ได้เรียนจากแบบฝึกเสริมคําศัพท์ ฝึกฝนซ้ําไปซ้ํามาจนเข้าใจความหมายของคําศัพท์มากขึ้นและ
สามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชอมสก้ี (Chomsky 1965, อ้างอึงใน โสภิดา 
เสรีสุชาติ 2544 : 94) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นวิธีสอนตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร (The Communicative 
Approach) เป็นวิธีสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารในสถานการณ์จริง วิธีสอนน้ีทําให้
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  
 
 2. ผลจากการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนแบบฝึกสูงกว่าก่อนการเรียนแบบฝึก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุ คือ แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ได้สร้างขึ้นโดยยึดแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเน้นที่วิธีสอนตามแนวส่ือสาร เน้นให้นักศึกษาฝึก
เป็นรายบุคคล เป็นแบบฝึกที่ให้นักศึกษาได้ทบทวนคําศัพท์ที่เรียนมาแล้วในช่ัวโมง จึงทําให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้และจําได้ดี และสามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมายกับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในแต่ละ
สถานการณ์และในชีวิตจริง เมื่อนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ วิภา จินนะงาม 
(2554 : 69) ที่กล่าวว่า การใช้แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ทําให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้น เน่ืองมาจากแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ช่วยให้
นักเรียนได้ฝึกฝนด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นทักษะทางภาษาและการฝึกทําซ้ําๆ เพ่ือให้จดจําและฝึก
ทักษะคําศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถใช้คําศัพท์ในการเรียนรู้ทักษะอ่ืนๆ เมื่อนักเรียนเข้าใจทําให้
นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน ทําให้มีความเช่ือมั่นในการเรียนภาษามากยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยอาจ
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่มีความเอาใจใส่ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคําศัพท์ สนใจอยากเรียนรู้
คําศัพท์ที่ตนเองไม่รู้ ไม่สามารถสื่อสารได้จากประสบการณ์ในอดีตที่ตนเองประสบมา  จึงมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นอย่างดี  เกิดความสนุกในการเรียนรู้คําศัพท์ที่
ตนเองเล็งเห็นว่ามีความจําเป็นต้องนําไปใช้ในชีวิตจริง ประกอบกับมีความพยายามที่จะนําความรู้
ความสามารถที่ได้จากการเรียนแบบฝึกไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน รวมถึงการลง
ฝึกปฏิบัติงานในร้านสะดวกซื้อได้จริง 
 
 3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารโดยใช้แบบสอบถามวัดความคิดเห็นพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง จากแบบฝึกทั้งหมดรวม 5 บท พบว่านักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อรูปแบบ เน้ือหา และประโยชน์จากการเรียนรู้ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับสูงทุกข้อ ข้อที่ได้ค่าระดับเฉลี่ย
สูงสุดในด้านรูปแบบ คือ ข้อที่ 1 ตัวอักษร ภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหาอ่านง่ายและชัดเจน ( X  = 4.15, 
S.D.= 0.65) ค่าระดับเฉล่ียสูงสุดในด้านเน้ือหา คือ ข้อที่ 4 สามารถนําเน้ือหาที่เรียนไปใช้ในการฝึกงานได้จริง 
( X  = 4.56, S.D.= 0.50) ค่าระดับเฉล่ียสูงสุดในด้าประโยชน์จากการเรียนรู้ คือข้อที่ 7 การเรียนศัพท์
ภาษาอังกฤษทําให้ข้าพเจ้านําคําศัพท์ที่เรียนไปใช้ในการสื่อสารในร้านสะดวกซื้อเมื่อลงฝึกงานได้ ( X  = 4.30, 
S.D.= 0.65) แสดงให้เห็นว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบ เน้ือหา และประโยชน์จากการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับสูง อาจเน่ืองมาจากสาเหตุดังน้ี 
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  3.1 แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีรูปแบบ เน้ือหา และภาพประกอบ ที่ตรง
ตามความสนใจอยากเรียนรู้ของนักศึกษา แบบฝึกหัดในแต่ละบทเข้าใจง่าย มีความเหมาะสมกับนักศึกษาภาย
หลังจากได้เรียนบทเรียนแล้วนักศึกษามีความเข้าใจกับสิ่งที่เรียนรู้ ทําให้นักศึกษาเล็งเห็นความจําเป็นในการ
เรียนคําศัพท์ เพ่ือนําไปใช้ในการสื่อสารในกับสถานการณ์จริงที่ตนเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
  3.2  เน้ือหาในแบบฝึกสร้างขึ้นมาโดยเน้นเน้ือหาที่นักศึกษาสามารถนําไปใช้ในการฝึกงานได้จริง 
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเน้ือหาของแบบฝึกสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่หลังจากเรียนรู้
แล้วนักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติงานจริง รวมถึงเน้ือหากิจกรรมในแต่ละแบบฝึกมีความหลากหลาย ไม่ยากจนเกิน
ความสามารถของนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร จากกิจกรรมท่ีให้ทําอาทิเช่น ให้นักศึกษาพูด 
จับคู่ เติมคํา เขียนตอบคําถาม มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกพูดโดยจําลองสถานการณ์จริง แสดงความ
คิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักศึกษาที่เรียนดีได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อน ทําให้นักศึกษา
ที่เรียนอ่อนมีความรู้สึกกล้าที่จะพูดสื่อสาร ร่วมในการทํากิจกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเน้ือหาและกิจกรรมในแบบ
ฝึกมีลักษณะตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ในบทต่อๆ ไป 
  3.3  ด้านคุณประโยชน์ น้ันจะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ียที่ได้อยู่ในระดับดี เพราะเน้ือหาและกิจกรรม
ต่างๆในแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่สร้างขึ้นน้ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สาขา
วิชาชีพของผู้เรียน รวมถึงการลงฝึกปฏิบัติงานของผู้เรียนในทุกภาคเรียน มีกิจกรรมที่ฝึกผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ดังน้ันผู้เรียนจึงเห็นว่าสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริง และสถานการณ์จริงเมื่อลงฝึก
ปฏิบัติงานได้อย่างแน่นอน  เช่น เน้ือหาของบทเรียนในเรื่อง Introducing Food Product และ Introducing 
Non-Food Product น้ัน ล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับการลงฝึกปฏิบัติงานในร้านสะดวกซื้อของนักศึกษาทุกคน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จากการวิจัยครั้งน้ีทําให้ผู้วิจัยกล่าวได้ว่า ประสบการณ์ของนักศึกษาเมื่อศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 
1 และได้ลงฝึกปฏิบัติงานจริงในร้านสะดวกซื้อนั้นประสบปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองว่าไม่สามารถสื่อสารกับชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการในร้านสะดวกซื้อได้ เพราะตัวนักศึกษาเองน้ันไม่รู้คําศัพท์ของสินค้าที่มีขายอยู่ใน
ร้านน่ันเอง และเมื่อได้เรียนรู้เน้ือหาในแบบฝึกเสริมคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ัน ทํา
ให้นักศึกษามีความรู้ในคําศัพท์ที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เมื่อลงฝึกปฏิบัติงานจริงในร้านสะดวกซื้อ นักศึกษา
เล็งเห็นความสําคัญของประโยชน์ที่ได้รับจากแบบฝึกน้ีได้อย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตที่
ตนเองไม่รู้คําศัพท์ จึงทําให้ไม่สามารถสื่อสารได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. จากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารช่วยเพ่ิมพูนคําศัพท์ให้
นักศึกษาสามารถนําไปใช้เพ่ือการสื่อสารในร้านสะดวกซ้ือเมื่อลงฝึกปฏิบัติงานได้ดี ดังน้ันอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษสามารถนําแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มาต่อยอดพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เพราะการสอนโดยใช้แบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้สูงขึ้นได้ 
 2. ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสามารถนําแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปใช้เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้คําศัพท์และนําไปใช้ในการสื่อสารได้จริงมากย่ิงขึ้น 
 3. การนําแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไปใช้ในการสอน สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
เน้ือหาอ่ืนๆได้อย่างเหมาะสม  
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสร้างแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาให้มากขึ้น เช่น            
คําศัพท์เทคนิคสําหรับการศึกษาทางด้านการตลาด  คําศัพท์เทคนิคสําหรับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
คําศัพท์เทคนิคสําหรับการศึกษาทางด้านเทคโนโลยี คําศัพท์เทคนิคสําหรับการศึกษาทางด้านการเกษตร เป็น
ต้น ทั้งน้ีเพราะศัพท์ทางวิชาการส่วนใหญ่เป็นคําศัพท์เฉพาะทาง และค่อนข้างยากสําหรับผู้เรียน 
 2. ควรสร้างแบบฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเป็นคําศัพท์เฉพาะทางในแต่ละศาสตร์ เพ่ือนําคําศัพท์ที่
จําเป็นในการใช้งานจริงของผู้เรียนในทุกสายอาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ที่ยังคงประสบปัญหากับการไม่รู้ศัพท์ในสายงานที่ตนเองเรียนจึงไม่สามารถสื่อสารกับ
ลูกค้า หรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องได้ เมื่อลงฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง  
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บทคัดย่อ 

โครงการน้ีเป็นการพัฒนาสื่อประสมเพ่ือใช้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการรําวงมาตรฐาน 
ซึ่งมีบทบาทและความนิยมอย่างกว้างขวางต้ังแต่ในอดีต แต่มีบทบาทและความสําคัญลดลงไปเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหลายด้านที่เข้ามามีอิทธิพล อันส่งผลต่อค่านิยมของคนไทย ส่งผลให้การหาชมการ
รําวงมาตรฐานได้ยากในปัจจุบัน ดังน้ันเพ่ือเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ไทยในการรําวงมาตรฐาน งานวิจัยน้ีจึงได้ดําเนินการขึ้นเพ่ือช่วยเพ่ิมช่องทางในการศึกษาเรียนรู้รําวงมาตรฐาน
สําหรับผู้ที่สนใจ โดยได้รวบรวมเนื้อหาประวัติของการรําวงมาตรฐานและท่ารําต่างๆ นําเสนอด้วยมัลติมีเดีย 
ซึ่งช่วยเพ่ิมความน่าสนใจของเน้ือหาให้มากขึ้น การพัฒนาอาศัยเทคนิคการนําเสนอในรูปแบบของเว็บไซต์โดย
ใช้ระบบจัดการเน้ือหา และนํามัลติมีเดีย ได้แก่ ภาพ เสียง และการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยีแฟล
ชมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะมีการแนะนําลําดับขั้นตอนในการพัฒนาด้วยโปรแกรมต่างๆ ในการ
สร้างเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาสื่อประสมในการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ ต่อไป 

 

คําสําคัญ อีเลิร์นนิง รําวงมาตรฐาน สื่อประสม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 
Abstract 
 This project is the multimedia development for "Ram Wong Madtatan" learning which 
had an important role in the past. However, the popularity was decreased due to cultural 
changes. Thus, it can be hard to see "Ram Wong Madtatan" today. This project is proposed 
to support, preserve and publish the traditional Thai dance especially "Ram Wong 
Madtatan". The information about various sources were collected and presented in the 
forms of multimedia. Multimedia website is used to present the interesting traditional Thai 
culture. Content management system is used to develop this website and utilizes the 
multimedia technology such as image, sound, video and flash technology to create graphics. 
We also introduce the development process using various programs to create the 
multimedia for cultural learning. 

Keywords: e-Learning, Ram Wong Madtatan, Multimedia, Cultural Conservation 
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บทนํา 
 ศิลปะการรําวงมาตรฐานเป็นศิลปะการละเล่นพ้ืนเมืองของไทยที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบรรพ
บุรุษซึ่งได้สร้างสรรค์ไว้ โดยได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเน่ืองเพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งแบบแผนศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติมาเป็นเวลานาน อีกทั้งได้มีการปรับปรุงเน้ือร้องและทํานองให้ดีขึ้นตามยุคสมัย อย่างไรก็ตามการรําวง
มาตรฐานในปัจจุบันมีบทบาทและความสําคัญลดลงไปเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ข้อมูล
เก่ียวกับการรําวงมาตรฐานค่อยๆ หายไป การรวบรวมข้อมูลและการสื่อการนําเสนอยังที่ไม่สะดวกต่อ
การศึกษาค้นคว้า ทําให้ยังไม่สามารถเผยแพร่ศิลปะพ้ืนบ้านของไทยได้อย่างกว้างขวางเท่าที่ควร 
 การรําวงมาตรฐานเป็นมรดกที่สําคัญของชาติซึ่งมีคุณค่าควรแก่การสืบทอดสู่เยาวชนรุ่นหลัง งานวิจัย
สื่อประสมสําหรับการเรียนรู้รําวงมาตรฐานน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมศิลปะการรําวงมาตรฐานของไทย
เอาไว้ ทั้งประวัติ เน้ือหา เพลงรําวง และท่ารําที่ใช้ โดยจัดทําผ่านสื่อประสมต่างๆ เพ่ือเผยแพร่แก่นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนมีการสอนรําวงมาตรฐานใน
หลักสูตร จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยเกิด
ความรู้สึกหวงแหนในสมบัติวัฒนธรรมอันล้ําค่าน้ี 
 สื่อประสมสําหรับการรําวงมาตรฐานชุดน้ี สามารถเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ที่ได้รวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมประเภทรําวงมาตรฐาน และเป็นแหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าสําหรับ
ชาวไทย ให้ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งธํารงไว้ซึ่งศิลปะประจําชาติต่อไป 
 
ประวัติการรําวงมาตรฐาน 

การรําวงมาตรฐาน หมายถึง การรําเป็นหมู่คณะท่ีมีชายหญิงหลายคู่โดยเป็นการรําที่ประณีตงดงาม
เหมาะสมท้ังคําร้อง ทํานองและท่ารําโดยสมัยก่อนยังมิได้มีคําว่า "มาตรฐาน"จะเรียกกันเพียงว่า "รําวง" เท่าน้ัน 
การรําวงนี้เป็นการละเล่นพ้ืนบ้านอย่างหน่ึงที่บ่งบอกถึงความสนุกสนาน การเล่นรําวงน้ันสืบเน่ืองมาจากการ
เล่นรําโทน เพราะในสมัยก่อนเครื่องดนตรีหลักที่ใช้ประกอบจังหวะคือ โทน ฉิ่ง และกรับ โดยจังหวะการฟ้อน
รําจะมีเสียงโทนเป็นเสียงหลักตีตามจังหวะหน้าทับ จึงเรียกกันว่า "รําโทน” ในด้านของบทร้องจะเป็นบทร้องที่
มีภาษาเรียบง่าย ไม่พิถีพิถันในเรื่องถ้อยคําและสัมผัสวรรคตอนแต่อย่างใด ตามลักษณะของเพลงพื้นบ้าน 
เน้ือหาของเพลงจะออกมาในลักษณะกระเซ้าเย้าแหย่ การเก้ียวพาราสีหยอกล้อของหนุ่มสาว การเชิญชวน 
ตลอดจนการชมโฉมความงามของหญิงสาว เป็นต้น ทั้งน้ีก็เพ่ือความสนุกสนานในการเล่น ในเรื่องของเคร่ือง
แต่งกายในสมัยก่อนก็ไม่เน้นถึงความพิถีพิถันมากนัก เน้นเพียงความสะดวกสบายของชาวบ้าน โดยพ้ืนฐานของ
การรําวงมาตรฐานมาจากรําโทน ซึ่งเป็นศิลปะการละเล่นพ้ืนเมืองโดยผู้เล่นเดินเป็นวงสามารถยืนอยู่กับที่หรือ
เดินตามกันเป็นวงเป็นการรําคู่ระหว่างชายกับหญิงมีดนตรีหรือการร้องเพลงประกอบการรํา 

การรําโทนนิยมเล่นในฤดูเทศกาลต่างๆ เฉพาะท้องถิ่นในบางจังหวัด ต่อมาได้มีผู้นําไปเล่นในท้องถิ่น
อ่ืนอย่างกว้างขวาง หรือทุกโอกาสที่มีงานร่ืนเริง บทร้องส่วนใหญ่มีความหมายเชิงหยอกเย้า ชมโฉม รําพันรัก 
ระหว่างหนุ่มสาว บทร้องไม่พิถีพิถันในเรื่องถ้อยคําและสัมผัสนัก ในช่วงระยะเวลาที่รําโทนเป็นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลาย ก็มีบทเพลงใหม่ๆ และทํานองแปลกๆ เกิดขึ้นเร่ือยๆ บทเพลงใดที่มีความไพเราะกินใจ ก็ยังจดจํา
กันต่อมาและยังนิยมร้องกันอยู่ เช่น เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด ยวนยาเหล่ ช่อมาลี ตามองตา หล่อจริงนะดารา 
เป็นต้น (ประเมษฐ์ บุณยะชัย, 2554) 

ต่อมากรมศิลปากรได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ปรับปรุงการละเล่นรําโทนใหม่โดยให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามแบบนาฏศิลป์ไทยและได้ร่วมกันประดิษฐ์ท่ารําขึ้น โดยเรียกรําวงที่ปรับปรุงน้ีว่า "รําวง
มาตรฐาน" 
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ปัจจุบันวัฒนธรรมไทยมีการเผยแพร่และผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างชาติทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งรูปแบบและเน้ือหา จึงต้องอาศัยกระบวนการอนุรักษ์ส่งเสริมเพ่ือช่วยธํารงศิลปะการละเล่นและวัฒนธรรม
ไทยอ่ืนๆ ให้คงอยู่ต่อไปการอนุรักษ์เป็นการรักษาสภาพศิลปะการรําวงของไทยให้คงอยู่ในลักษณะด้ังเดิม การ
ส่งเสริมทําให้ศิลปะการรําวงของไทยให้คงอยู่ในสังคมไทย ส่วนการเผยแพร่เป็นการทําให้คนทั่วไปได้ทราบและ
รู้จักจนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและหวงแหนศิลปะการรําวงของไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สื่อประสมสําหรับการเรียนรู้รําวงมาตรฐานน้ี พัฒนาขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อประสม เป็นอีก
แหล่งหน่ึงที่ทําหน้าที่เป็นองค์ความรู้ในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับศิลปะการรํามาตรฐานของไทย เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเก่ียวกับการรําวงมาตรฐานสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ที่
สนใจ โดยได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการรําวงมาตรฐานของไทยจากแหล่งต่างๆ ทั้งหมด 10 เพลง ถ่ายทอดผ่าน
สื่อมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้แก่ วิดีโอภาพ เสียงประกอบ และกราฟิกโมเดลพระนาง 3มิติ เพ่ือ
ถ่ายทอดท่ารํารวมทั้งหมด 14 ท่ารําเช่น ท่าสอดสร้อยมาลา ท่ารําส่าย เป็นต้น 
 
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 การใช้สื่อประสมเรื่องรําวงมาตรฐาน จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องให้ผู้เรียนรู้เรื่องประวัติรําวง จังหวะ ทํานอง การร้อง
เพลง และการฝึกหัดท่ารํา เมื่อผู้เรียนเข้าใจจังหวะเพลงได้ ร้องเพลงได้ รู้ท่ารําเบ้ืองต้น ก็จะเป็นพ้ืนฐานในการฝึกรําต่อไป  
 นีรนาถ จุลเนียม (2545) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง รําวงมาตรฐาน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการถ่ายทอดบทเรียน โดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยสอน
เรื่องรําวงมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายในระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดุริยางค
ศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พิศาล วชิราชัย (2549) ได้ทําการพัฒนาบทเรียนผ่านคอมพิวเตอร์การสอนรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
เรื่อง เภสัชกรรมแผนไทย เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ และหาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องการการผลิตสื่อประสมสําหรับการเรียนรู้สําหรับนักเรียน 
นักศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์สําหรับการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และเผยแพร่ถ่ายทอดต่อไปได้ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการพัฒนาสื่อประสมสําหรับการเรียนรู้รําวงมาตรฐาน ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1. การจัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล 
     เมื่อได้รวบรวมข้อมูลสําหรับจัดทําสื่อการเรียนรู้รําวงมาตรฐานแล้ว จะนําข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง 

โดยได้แบ่งศิลปะการละเล่นของไทยเป็น2 ประเภทด้วยกันคือ ประเภทการละเล่นของราษฎร์และประเภท
การละเล่นของหลวง ซึ่งการละเล่นทั้ง 2 ประเภท ยังมีประเภทย่อยๆ อีกมากมาย อีกทั้งมีชุดการละเล่นของ
แต่ละประเภทย่อยอีกจํานวนมากมาย เช่นกัน จึงได้วิเคราะห์และกลั่นกรองนําเฉพาะศิลปะการละเล่นของไทย 
ประเภทการละเล่นของราษฎร์บางชุดซึ่งเคยเป็นที่นิยมแต่หาชมได้ยากในปัจจุบันทั้งชุดที่เป็นการแสดง
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พ้ืนเมืองและชุดที่เป็นเพลงพื้นเมือง มาพัฒนาเป็นเว็บเท่าน้ัน และเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ชุดศิลปะ
การละเล่น จึงได้จําแนกศิลปะการละเล่นออกตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ดังแสดงตามแผนผังในรูปที่ 1 

 
ภาพท่ี 1 : แผนผังภาพรวมของการออกแบบเว็บไซต์และสื่อประสม 

 
2. การจัดทํา Story Board 

 การออกแบบการเรียนรู้รําวงมาตรฐานผ่านสื่อประสมโดยใช้การจัดทํา Story Board เป็นขั้นตอน
หลังจากได้วางแผนนําเสนอเว็บในภาพรวมและสร้างการเช่ือมโยงของเว็บเพจต่างๆ แล้วโดยจะเป็นการสร้าง
เว็บเพจต่างๆ ภายในเว็บการเรียนรู้รําวงมาตรฐานผ่านสื่อประสม ดังภาพที่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2: Story Board ของหน้าจอท่ารําวงมาตรฐาน 

หน้าแรก 

ประวัติรําวงมาตรฐาน 

เอกลักษณ์ของรําวงมาตรฐาน 

สื่อการเรียนรู้เพลงรําวงมาตรฐาน 

แบบทดสอบ 

เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดต่อเรา 

ลักษณะของรําวง 

เรียนรู้ท่ารําเบ้ืองต้น 

เครื่องดนตร ี

เพลงงามแสงเดือน 

เพลงชาวไทย 

เพลงรํามาซิมารํา 

เพลงคืนเดือนหงาย 

เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 

เพลงดอกไม้ของชาต ิ

เพลงหญิงไทยใจงาม 

เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 

เพลงโอ้ยอดชายใจหาญ 

เพลงบูชานักรบ 

โลโก้ 

หน้าแรก  ประวัติ   ท่ารํา   ส่ือการเรียนรู้   แบบทดสอบ   

Header 

ทารํา 

งามแสงเดือน          ชาวไทย คืนเดือนหงาย 
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3. การจัดเตรยีมภาพนิ่ง กราฟิก และวิดีโอ 
 3.1 การจัดเตรียมภาพน่ิง กราฟิก และวิดีโอ 

 รูปภาพต่างๆ ภายในเว็บ ซึ่งเป็นลักษณะของภาพน่ิง ตกแต่งโดยใช้โปรแกรม PhotoScape สําหรับ
ตกแต่งเว็บให้หน้าสนใจย่ิงขึ้นใช้วิธีการดังต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 3: ผลที่ได้จากการทําภาพโดยโปรแกรม PhotoScape 

 
3.2 การจัดเตรียมภาพกราฟิก 
เน้ือหาและรูปภาพที่เคลื่อนไหวภายในเว็บเพจ ถูกสร้างโดยใช้โปรแกรม Flash CS5 ใช้หลักการของเล

เยอร์ (Layer) ซึ่งเลเยอร์เปรียบเสมือนแผ่นใสท่ีแต่ละแผ่นมีวัตถุแอนิเมชันเป็นตัวของตัวเอง วัตถุที่อยู่ในเล
เยอร์เหนือจะทับวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์ตํ่ากว่า มักใช้เลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดเป็นพ้ืนหลัง (Background) ของ Movie 
จาก Movie มีวิธีการสร้างดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Layer ทั้ง 4 Layer 

Layer ที่ 1   สําหรับใส่ Action  
Layer ที่ 2  สําหรับใส่เน้ือหา 
Layer ที่ 3  สําหรับใส่ปุ่มต่างๆ 
Layer ที่ 4   สําหรับใส่ภาพพ้ืนหลัง 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างพ้ืนหลังของฉาก และใส่คําสั่งควบคุม 
ขั้นตอนที่ 3 สร้างปุ่มกดและจัดการสถานะของปุ่มในแต่ละช่วงต่างๆ 
ขั้นตอนที่ 4 สร้างแอนิเมชัน สําหรับสร้างเน้ือหา ซึ่งจะได้รูปแบบดังแสดงในรูปที่ 4 
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ภาพท่ี 6
 

ภาพท่ี 7
 

ภาพท่ี 8
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สรุปผล 
การพัฒนาส่ือการเรียนรู้รําวงมาตรฐานผ่านสื่อมัลติมีเดีย ประยุกต์ใช้กับสื่อออนไลน์เพ่ือให้ประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง และสามารถเข้าดูและศึกษาได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เว็บไซต์ที่
เสนอจะอยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย คือ มีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง เสียง บรรยาย เสียงเพลงประกอบ ภาพเคลื่อนไหว 
และภาพดิจิตอลวิดีโอ  

การเรียนรู้รําวงมาตรฐานผ่านสื่อประสมน้ี ใช้โครงสร้างการนําเสนอข้อมูลมัลติมีเดียแบบใยแมงมุม โดย
ผู้สนใจมีอิสระในการรับชมข้อมูลในหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ตามต้องการ รูปแบบการนําเสนอมีความต่อเน่ืองกัน
ในแต่ละหน้า ผู้สนใจสามารถกลับมายังหน้าเดิมและไปยังหน้าที่ต้องการได้โดยไม่เกิดการสับสนประกอบกับ
เน้ือหาของรําวงมาตรฐานเป็นเน้ือหาที่ง่ายต่อความเข้าใจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสื่อประสมสําหรับการรําวงมาตรฐาน จะใช้ระบบการจัดการเน้ือหาเพ่ือให้
จัดการข้อมูลในเว็บไซต์ได้สะดวก และมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาซึ่งเป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ซ ในส่วนของ
การออกแบบและจัดทํากราฟิก ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ จะใช้เทคโนโลยีแฟลชมาช่วย 
 การเรียนรู้รําวงมาตรฐานผ่านสื่อมัลติมีเดียเป็นการนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับรําวงมาตรฐานทั้ง 10 
เพลง มีการสอนท่ารําในแต่ละเพลง มีประวัติของรําวงมาตรฐาน มีการจัดเก็บข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
กาญจนา อินทรสุนานนท์ และรุจี ศรีสมบัติ  .2544  รําวงมาตรฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : 
 บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด. 
สุมิตร เทพวงษ์. 2541   สารานุกรม ระบํา รํา ฟ้อน.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 
สุมิตร เทพวงษ์. 2541 นาฏศิลป์ไทย : นาฏศิลป์สําหรับครูประถมและมัธยมภาควิชานาฏศิลป์  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบนัราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอ
เดียสโตร์ 
วัชรีพร  ลีลานันทกิจ.  รําวงมาตรฐาน.[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.banramthai.com/. 
ประเมษฐ์ บุณยะชัย. 2554. การรําของผู้ประกอบพิธีไหว้ครู โขน-ละคร.  
อวบ เหมาะรัชตะ และคณะ. 2532. เริงรําวง. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพ: โรงพิมพ์การ
ศาสนา  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อในรายวิชาภาษาจีน
พ้ืนฐาน 2) เพ่ือศึกษาความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียในฐานะสื่อช่วยการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 3) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สําหรับการเรียนการสอน
ภาษาจีนพ้ืนฐานให้ดีย่ิงขึ้น ผลการศึกษาพบว่าในปัจจุบันมีการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนภาษาจีน 
ลําดับต่อมาสํารวจเกี่ยวกับประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน ผล
พบว่าผู้เรียนเห็นว่าสื่อน้ันมีส่วนช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก และผู้เรียนเห็นความสําคัญ
ของสื่อและมีความต้องการในการใช้สื่อการสอนอยู่ในระดับมาก อันดับสุดท้ายผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบกรวย
ประสบการณ์ของ เอดการ์ เดล เปรียบเทียบกับลักษณะสําคัญในการเรียนรู้ของบรุนเนอร์ เพ่ีอพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนภาษาจีนพ้ืนฐานและนําบางส่วนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าการใช้สื่อ
มัลติมีเดียประกอบการสอนสามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้รวดเร็วและแม่นยํามากขึ้น 
 

คําสําคญั: สื่อมัลติมีเดีย ภาษาจีนพ้ืนฐาน การสอนภาษาจีน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was: 1. To study the Use of Multimedia Material in Basic 
Chinese Teaching. 2. To study the Advantages of implementing multimedia in the classroom. 
3. To introduced the principle of multimedia courseware and the development tools of 
multimedia courseware. The results of the study showed: The multimedia courseware play a 
very important role in modem classroom teaching. Using the multimedia courseware can 
stimulate the learning interest of the students, and achieved good teaching effect. Based on 
Dale's Cone of experience and Bruner's Learning Theory, this paper aimed at developing 
multimedia courseware for basic Chinese Teaching. 
 
 Keywords: Multimedia courseware, Basic Chinese, Chinese teaching 
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บทนํา 

ในปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างมาก นอกจากประเทศจีนจะเป็นประเทศท่ีมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมที่รุ่งโรจน์แล้วน้ัน ในปัจจุบันน้ีประเทศจีนยังเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเศรษฐกิจจีนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก ทําให้ทุกประเทศล้วนให้
ความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีน ในประเทศไทยเองปัจจุบันน้ีมีการเรียนการสอนภาษาจีนในแทบทุก
ระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา หากแต่การเรียนการสอนภาษาจีนน้ันยังคงมีปัญหาต่างๆ 
มากมาย ทั้งปัญหาที่เกิดจากตัวผู้เรียน ผู้สอน โดยมีงานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนภาษาจีนออกมา
เพ่ือที่จะแก้ปัญหาเหล่าน้ี ในงานวิจัยเหล่าน้ันจะเน้นไปที่ผู้สอนในฐานะผู้ส่งสาร ผู้เรียนในฐานะผู้รับสาร และ
สารท่ีนําเสนอซึ่งก็คือตัวภาษาจีนเป็นหลัก ยังขาดงานวิจัยที่เก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นตัวกลางหรือ
พาหนะนําความรู้ไปสู่ผู้เรียนและทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้ สื่อการเรียนการ
สอนสมัยเก่าจะมีลักษณะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โดยสื่อเหล่าน้ีจะมีลักษณะเป็นสื่อที่ขาดสีสัน ขาดแรงดึงดูด ขาดการ
เร้าความสนใจของผู้เรียน แต่ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ใน
หลายๆ ภาคส่วน ภาคการศึกษาทุกแขนงก็ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ในการจัดทําเป็นสื่อการเรียน
การสอนด้วย ในการเรียนการสอนภาษาจีนก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าแทบทุกสถาบันมีการจัดต้ังอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อ
การใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนในห้องเรียน แต่สื่อการเรียนการสอนท่ีมีในปัจจุบันน้ันยังไม่ตอบความ
ต้องการของอาจารย์ผู้สอนได้เท่าที่ควร ส่วนอาจารย์ผู้สอนน้ันอาจจะยังมีข้อจํากัดในเรื่องของความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ความรู้ด้านการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่ดี ความจํากัดของระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อาจทํา
ให้ใช้สื่อมัลติมีเดียในเพ่ือประกอบการสอนได้อย่างไม่เต็มที่ หรือไม่มีเวลาในการจัดทําสื่อประกอบการสอนเอง
ได้ จึงทําให้ผู้สอนส่วนใหญ่มองข้ามการทําสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนเพราะเห็นว่าเป็นการเสียเวลา และ
ยุ่งยากในการจัดทํา 

การเรียนการสอนภาษาจีนน้ันมีปัจจัยหลายประการท่ีส่งผลต่อผู้เรียนว่าจะสามารถเรียนรู้ รับรู้
ภาษาจีนได้ดีมากน้อยแค่ไหน สื่อการสอนก็นับเป็นหน่ึงในปัจจัยเหล่าน้ัน ผู้วิจัยจึงได้ทํางานวิจัยช้ินน้ีขึ้นเพ่ือ
ศึกษาสภาพและปัญหาของสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนแล้วนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาออกมาเป็นสื่อ
มัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนภาษาจีนพ้ืนฐาน เหตุที่เลือกการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการ
สอนภาษาจีนพ้ืนฐานเพราะเมื่อผู้เรียนได้เริ่มเรียนภาษาในขั้นพ้ืนฐานน้ัน แน่นอนว่าภาษาเป็นสิ่งใหม่ อาจเกิด
ความกังวลใจในการเรียน และคนจํานวนมากมองว่าการเรียนภาษาจีนในขั้นพ้ืนฐานน้ันเป็นขั้นที่ยากที่สุด โดย
สื่อมัลติมีเดียสามารถช่วยในแง่การลดความเครียด ช่วยทําให้น่าสนใจ จําง่ายขึ้น สามารถนํากลับไปทบทวน
ด้วยตนเองได้ด้วย  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อในรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือศึกษาความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาจีนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียในฐานะสื่อช่วยการเรียนรู้

ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สําหรับการเรยีนการสอนภาษาจีนพ้ืนฐานให้ดีย่ิงขึ้น  
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออกมานั้นจะต้องมีปัจจัยหลายประการ การใช้สื่อการสอนในการ
เรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันไป การสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน
วิชาภาษาจีนพ้ืนฐานน้ัน แนวคิดทฤษฎีแรกท่ีผู้สอนจะต้องศึกษาและมีความรู้ความเช่ียวชาญน่ันคือแนวคิด
ทฤษฏีเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างชาติ ในการเรียนการสอนภาษาต่างชาติในแต่ละ
ภาษาน้ันมีแนวทางที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการเรียนภาษาแม่ (Native Language) ของ
ผู้เรียน เน่ืองจากการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศน้ันมีอุปสรรคหลายประการ อาทิเช่น  การรบกวนจาก
ภาษาแม่และตัวภาษาที่ศึกษาเอง (Negative Transfer) อุปสรรคทางด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้เรียน 
ผลกระทบจากกลวิธีในการเรียนและการสื่อสาร และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในการเรียน ซึ่งสื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการเรียนการสอนจะสามารถลดทอนอุปสรรคเหล่าน้ีไปได้บางส่วน นอกจากความรู้และทฤษฎี
เก่ียวกับตัวภาษา การจัดเรียนการสอนแล้วน้ัน ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนผู้สอนจะต้องมี
ความรู้เก่ียวกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ การรับรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีประกอบกันด้วย 
โดยในงานวิจัยครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอน สภาพการใช้สื่อการเรียนการสอน 
ความต้องการการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนและ หลักการออกแบบสื่อการสอนภาษาจีน
พ้ืนฐานในปัจจุบันโดยมีวิธีการวิจัยโดยได้แบ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ โดยกลุ่มน้ีจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของตนเอง ให้ความเห็นด้านความสําคัญและ
ประโยชน์ของสื่อการสอนและความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนการสอนปัจจุบัน  

กลุ่มที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  โดย
กลุ่มน้ีจะถูกจัดอยู่ในห้องเรียนขนาดมาตรฐาน (40 ที่น่ัง) เพ่ือประเมินเก่ียวกับขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร 
สี พ้ืนหลัง ของสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนภาษาจีน 

กลุ่มที่ 3 นักศึกษาเรียนรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยกลุ่มน้ีจะเป็น
กลุ่มที่ถูกทดลองใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนสําหรับการเรียนภาษาจีนพ้ืนฐาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและ
อุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีนพ้ืนฐาน ความพึงพอใจต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน
ภาษาจีนในปัจจุบัน และความต้องการการใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดีย ชุดที่ 2 แบบประเมินรูปแบบของสื่อ
มัลติมีเดียประกอบการสอน ชุดที่ 3 สื่อการสอนภาษาจีนพ้ืนฐานในหัวข้อ การออกเสียง การเขียนตัวอักษรจีน
พ้ืนฐาน และบทสนทนาในชีวิตประจําวัน 

ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทั้งหมด และศึกษาข้อมูลจาก
ภาคทฤษฎีจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง นําข้อมูลและความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ถึงสภาพ ปัญหา 
และความต้องการในการใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอนภาษาจีนพ้ืนฐาน โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานจากการ
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง และนําข้อมูลที่วิเคราะห์สังเคราะห์แล้วมาแนะแนวทางในการสร้างสื่อ
มัลติมีเดียที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนภาษาจีนพ้ืนฐานและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
คํานวณหาค่าทางสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย สังเคราะห์ วิเคราะห์เน้ือหาจากส่วนข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์คร้ังท่ี 4 
9 พฤษภาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

  D 37  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในอันดับแรกคณะผู้วิจัยได้มีการทําแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความเห็นด้านการใช้สื่อการเรียนการ
สอนภาษาจีนในปัจจุบันของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็น 5 ระดับจากมาก ไปถึง 
น้อยที่สุด การกําหนดเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่างๆ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้สูตรการคํานวณ
ช่วงกว้างของช้ันดังน้ันเกณฑ์ในการหาค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นต่างๆ โดยในอันดับแรกได้สอบถาม
เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาจีนมีผลสรุปดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 : ตารางเปรียบเทียบผลการสํารวจปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาจีนและความเหน็ต่อ
ประโยชน์ของส่ือมัลติมีเดียประกอบการสอน 

ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาจีน 
ค่าเฉ
ล่ีย 

ระดับ ประโยชน์ของส่ือมัลติมีเดียประกอบการสอน 
ค่าเฉ
ล่ีย 

ระดั
บ 

1. ด้านความยากของตัวภาษาจีน 
1. ประโยชน์ของส่ือมัลติมีเดียที่มีส่วนช่วยในการเรียนการสอนภาษาจีน
ในห้วข้อต่างๆ 

  1.1 การออกเสียง � 音 3.60 มาก   1.1 การออกเสียง � 音 3.66 มาก 

  1.2 อักษรจีน � 字 3.76 มาก   1.2 อักษรจีน � 字 3.74 มาก 

  1.3 คําศัพท์ � �  3.70 มาก   1.3 คําศัพท์ � �  3.68 มาก 

  1.4 ไวยากรณ์ � 法 3.68 มาก   1.4 ไวยากรณ์ � 法 3.60 มาก 

2. ด้านความยากของเน้ือหาในบทเรียน 2. ประโยชน์ของส่ือมัลติมีเดียในการช่วยอธิบายส่วนต่างๆ ในแบบเรียน 

  2.1 บทเรียน � 文 3.68 มาก   2.1 บทเรียน � 文 3.76 มาก 

  2.2 คําศัพท์ใหม่ 生�  3.76 มาก   2.2 คําศัพท์ใหม่ 生�  3.68 มาก 

  2.3 ข้อควรสังเกต 注�  3.62 มาก   2.3 ข้อควรสังเกต 注�  3.80 มาก 

  2.4 แบบฝึกหัดและบทสนทนา � �  3.52 มาก   2.4 แบบฝึกหัดและบทสนทนา � �  3.76 มาก 

  2.5 ฝึกอ่านและฝึกพูด � � 和� 述 3.52 มาก   2.5 ฝึกอ่านและฝึกพูด � � 和� 述 3.64 มาก 

  
2.6 การออกเสียงและการฝึกออกเสียง �
音 

3.70 มาก   2.6 การออกเสียงและการฝึกออกเสียง � 音 3.46 มาก 

  2.7 ไวยากรณ์ � 法 3.54 มาก   2.7 ไวยากรณ์ � 法 3.64 มาก 

  2.8 ตัวหนังสือจีน � 字 3.70 มาก   2.8 ตัวหนังสือจีน � 字 3.64 มาก 

  
2.9 ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมจีน 文化

知�  
3.52 มาก   2.9 ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมจีน 文化知�  3.72 มาก 

3. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาจีนในห้องเรียน 3. ส่ือมัลติมีเดียประกอบการสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนวิชาภาษาจีน 

  3.1 อาจารย์สอนไม่เข้าใจ 3.22 
ปาน
กลาง 

  3.1 เพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ 3.86 มาก 

  3.2 ชั่วโมงเรียนในแต่ละสัปดาห์น้อยเกินไป 3.26 
ปาน
กลาง 

  3.2 ช่วยประหยัดเวลาในการเรียน  3.70 มาก 

  3.3 จํานวนผู้เรียนมากเกินไป 3.16 
ปาน
กลาง 

  3.3 ช่วยให้นักศึกษาท้ังห้องได้รับสารท่ีตรงกัน 3.88 มาก 

  
3.4 ระดับของภาษาจีนของนักศึกษาในช้ัน
แตกต่างกันมาก 

3.48 มาก   3.4 มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการเรียนรู้ 3.82 มาก 

  
3.5 ระดับความสามารถด้านภาษาจีนของ
ท่านไม่เพียงพอ 

3.42 มาก   
3.5 ช่วยในการศึกษาด้วยตนเอง หรือนํากลับไป
ทบทวนภายหลัง 

3.66 มาก 

  3.6 เนื้อหาที่เรียนยากเกินไป 3.32 ปาน   3.6 มีส่วนช่วยในการถ่ายทอดเน้ือหาที่เป็น 3.82 มาก 
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ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาจีน 
ค่าเฉ
ล่ีย 

ระดับ ประโยชน์ของส่ือมัลติมีเดียประกอบการสอน 
ค่าเฉ
ล่ีย 

ระดั
บ 

กลาง นามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

  3.7 ไม่มีสมาธิในการเรียน 3.16 
ปาน
กลาง 

  3.7 ช่วยให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น 3.72 มาก 

  3.8 ปัญหาอ่ืนๆ 2.98 
ปาน
กลาง 

  3.8 ด้านอ่ืนๆ 3.56 มาก 

 
4. ความต้องการใช้ประโยชน์จากส่ือมัลติมีเดียประกอบการสอน
โดยรวม 

4.00 มาก 

จากตารางพบว่านักศึกษามีความเห็นว่าตัวภาษาจีนและเนื้อหาในบทเรียนมีความยาก เป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการเรียนภาษาจีนอยู่ในระดับมาก ในด้านปัญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ ในห้องเรียนน้ันส่วนใหญ่อยู่ใน 
ระดับปานกลาง ด้านความเห็นของนักศึกษาว่าสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนมีส่วนช่วยในการขจัดปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนภาษาจีนผลสรุปว่านักศึกษาเห็นว่าสื่อการสอนมีส่วนช่วยในการเรียนภาษาจีนทั้งในด้าน
การทําความเข้าใจกับส่วนต่างๆ ของภาษาจีน การอธิบายเน้ือหาในแบบเรียน และการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนอยู่ในระดับมาก ดังน้ันจึงสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ในข้อแรกและข้อที่สองได้ว่าในปัจจุบันมีการ
ใช้สื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน สื่อน้ันมีส่วนช่วยนักศึกษาในการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
เป็นอย่างมาก และผู้เรียนเห็นความสําคัญของสื่อและมีความต้องการในการใช้สื่อการสอนอยู่ในระดับมาก 
 นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยยังได้ทําการสํารวจเก่ียวกับความพึงพอใจต่อสื่อการสอนในปัจจุบัน ผลพบว่าใน
ปัจจุบันมีการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนภาษาจีนพ้ืนฐาน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อ
การสอนในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก แต่ยังไม่อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีนักศึกษาได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจ
เพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงสื่อการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ดังน้ี 

ด้านเนื้อหาของบทเรียน ผู้เรียนเห็นว่าความยากง่ายของเน้ือหายังไม่เหมาะสมกับผู้เรียนเท่าที่ควร 
บางส่วนของเน้ือหามีความยากเกินไป มีส่วนที่ยังรู้สึกว่าสื่อไม่เหมาะสมกับวัยและเด็กเกินไปต่อการรับรู้ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริมาณของเน้ือหาในแต่ละหน้าบางคร้ังมากเกินไปทําให้ผู้เรียนเกิดความเหน่ือยล้า
ที่ต้องอ่านตัวอักษรจํานวนมากบนหน้าจอ กิจกรรมการเรียนการสอนในบางครั้งไม่ได้ใช้สื่อมัลติมีเดียมา
ประกอบเท่าที่ควร สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนขาดความยืดหยุ่น  

ด้านรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ผู้เรียนให้ข้อคิดเห็นว่าภาพที่นํามาใช้ควรจะมีความชัดเจน บางคร้ังพร่า
มัวทําให้ดูไม่รู้เรื่อง ผู้สอนบางท่านใช้ตัวอักษรที่เล็กเกินไป สีใกล้เคียงกับพ้ืนหลังเกินไปทําให้สายตาเกิดความ
เมื่อยล้า มีสมาธิในการเรียนที่สั้นลง และต้องการให้มีการปรับปรุงรูปแบบของสื่อโดยรวม 

จากความเห็นต่างๆ ข้างต้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับ
เน้ือหาที่จะสอน มีเน้ือหาท่ีถูกต้อง มีความทันสมัย น่าสนใจ ชัดเจนมากขึ้น โดยใช้รูปแบบกรวยประสบการณ์
ของ เอดการ์ เดล เปรียบเทียบกับลักษณะสําคัญในการเรียนรู้ของบรุนเนอร์ 
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ภาพท่ี 1 : กรวยประสบการณ์ของเอดการ์ เดล เปรียบเทียบกับลักษณะสําคัญในการเรียนรู้ของบรุนเนอร ์
ที่มา: กิดานันท์ มลทิอง. (2546). เทคโนโลยีการศึกษา: สือ่การเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ 
กรมวิชาการ.(หน้า 28) 
 

 นักจิตวิทยาท่านหน่ึงช่ือ เจโรม บรุนเนอร์ (Jerome Bruner) ได้ออกแบบโครงสร้างของกิจกรรมการ
สอนไว้รูปแบบหนึ่ง โดยประกอบด้วยมโนทัศน์ด้านการกระทําโดยตรง (Enactive) การเรียนรู้ด้วยภาพ 
(Iconic) และการเรียนรู้ด้วยนามธรรม (Abstract) เมื่อเปรียบเทียบกับกรวยประสบการณ์ของเดลกับลักษณะ
สําคัญ 3 ประการของการเรียนรู้ของบรุนเนอร์แล้วจะเห็นว่ามีลักษณะใกล้เคียงและเป็นคู่ขนานกัน ดังแสดงให้
เห็นการเปรียบเทียบในภาพที่ 1 ใน  
 6 ขั้นตอนแรกจะเป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการกระทํา เป็นประสบการณ์จริง ซึ่ง
สื่อมัลติมีเดียจะมีส่วนช่วยในแง่ที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนแทนเจ้าของภาษาได้ เช่น ในการสอนการออกเสียง
ภาษาจีน ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ผ่านทางการปฏิบัติจริง แต่หากใช้การเรียนการสอนแบบเดิมที่ผู้สอนจะต้องเป็นผู้
ถ่ายทอดเสียงเพ่ือให้ผู้เรียนพูดตาม อาจเกิจปัญหาในแง่ต่างๆ เช่น ความไม่ชัดเจนของการออกเสียง เน่ืองจาก
ผู้สอนบางท่านไม่ใช่เจ้าของภาษา และการนํากลับไปทบทวนอาจทําได้ยากเน่ืองจากผู้สอนไม่ได้อยู่กับผู้เรียน
ตลอดเวลา หากผู้เรียนนํากลับไปฝึกเองอาจเกิดความผิดพลาดได้ 
 ขั้นตอนที่ 7 - 9 เป็นการที่ผู้เรียนสังเกตการณ์หรือรับประสบการณ์จากาการถ่ายทอดโดยสื่อประเภท
ภาพแลเสียง โดยในส่วนน้ีสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนได้โดยตรง เน้นเอาภาพและเสียงที่อยู่ไกล
เกินไป เช่น ภาพกําแพงเมืองจีน ที่ไม่อาจนําของจริงมาแสดงในห้องได้ ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ร่วมที่
เท่ากัน นอกจากน้ีในช่วงเร่ิมการสอนนั้นควรจะมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีต้องการจะ
เรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่ัวโมงแรกของการเรียน ในการเรียนภาษาจีนพ้ืนฐานเป็นครั้งแรก ควรมีการเร่งเร้า
ความสนใจในด้านการเรียนภาษาจีน โดยใช้รูปภาพนําเสนอบนส่ือมัลติมีเดียเพ่ือกระตุ้นการคิด เช่น ภาพ
กําแพงเมืองจีน และเล่าถึงความย่ิงใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความอดทนของคนจีนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดี 
นอกจากน้ีในการเรียนบทสนทนา เช่น หากจะเรียนเร่ืองคําทักทาย อาจให้ผู้เรียนดูสื่อวิดิทัศน์สั้นๆ ที่ชาวจีน
ทักทายกัน เพ่ือให้ผู้เรียนอยากบรรลุเป้าหมายในการกล่าวคําทักทายกับชาวจีนให้ได้ ในการสอนคําศัพท์ใหม่ 
生�  ก็เช่นกัน ควรมีการนําเสนอภาพตามความเหมาะสม และในขั้นน้ีสื่อยังช่วยนําเสนอส่ิงที่ยากต่อการ
อธิบายได้ด้วยคําพูดเช่น 寿面 หากแปลว่าเป็นเส้นหมี่ที่ใช้กินในวันเกิดเพ่ืออวยพรให้อายุยืน ผู้เรียนที่ไม่เคย
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สัมผัสประสบการณ์จริงในประเทศจีนอาจนึกภาพตามไม่ได้และอาจารย์อาจต้องเสียเวลาในการอธิบาย        
แต่หากนําเสนอรูปภาพบนสื่อมัลติมีเดีย ผู้เรียนเพียงแค่เห็นภาพก็สามารถเข้าใจได้ 
 ขั้นตอนที่ 10 - 11 เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จากสัญลักษณ์ในรูปแบบของ
ตัวอักษร หรือเคร่ืองหมายต่างๆ โดยในข้ันตอนน้ีเหมาะเป็นอย่างย่ิงที่ใช้ใช้สรุปเน้ือหาไวยากรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
รูปของโครงสร้าง และ สัญลักษณ์ ให้ผู้เรียนได้จําอย่างเป็นระบบ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น โครงสร้างประโยค 
“把”ที่ไม่มีในภาษาไทย สามารถให้โครงสร้าง "S把N V 了" เพ่ือที่ผู้เรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนไปมาสรุปด้วย
ตนเอง และนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย  
 

รูปที่ 2: ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 

นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยยังใช้หลักการจัดการช้ันเรียนของ Liu Xun ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอน
ภาษาจีนสําหรับชาวต่างชาติที่กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับชาวต่างชาติน้ันอันดับแรกจะต้อง
ขจัดความกลัวทางด้านจิตใจก่อน อันดับที่สองคือทําให้ผูเ้รียนเกิดสมาธิ อันดับสุดท้ายคือจัดการเรียนการสอน
อย่างมีระบบ (Liu Xun, 2000 : 347-350) ซึ่งคณะผูวิ้จัยเห็นว่าสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนจะ
สามารถช่วยให้ผู้สอนจัดการช้ันเรียนในส่วนต่างๆ เหล่าน้ีได้ เพ่ือเป็นแนวทางต่อไป 
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สุดท้ายน้ีเพ่ือให้สื่อการสอนทีค่ณะผู้วิจัยนํามาพัฒนามีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียนมากที่สดุ คณะผู้วิจัยได้ทําการจัดทําแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบของสื่อ โดยจัดให้ผู้ทําแบบสอบถาม
อยู่ในห้องเรียนขนาดมาตรฐาน 40 ที่น่ัง โดยจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบของสื่อ
มัลติมีเดีย อันประกอบไปด้วย สีพ้ืนหลัง สตัีวอักษร ขนาดตัวอักษรภาษาไทย จีน และอังกฤษ โดยอ้างอิงกลุ่ม
สี 7 กลุม่ดังน้ี 

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงสีพ้ืนหลังและสีตัวอักษรที่เหมาะสมกับการทําสือ่มัลติมีเดียประกอบการสอน 

สี้พ้ืนหลัง สีตัวอักษร สี้พ้ืนหลัง สีตัวอักษร 

ดํา ขาว เหลือง ส้ม ส้มอ่อน เขียวเหลือง เหลือง ดํา แดง น้ําเงิน น้ําเงินอมม่วง เขียว 

ขาว ดํา แดง ม่วง น้ําเงินอมม่วง น้ําเงิน เขียว ขาว เหลือง แดง ดํา ส้มอ่อน 

แดง ขาว เหลือง ฟ้า ฟ้าอมเขียว เขียงเหลือง ม่วง ขาว เหลือง เขียวเหลือง ส้ม ส้มอ่อน 

น้ําเงิน ขาว เหลือง ส้มอ่อน ส้ม     

ที่มา: Wang Qianqian. (2012). Multimedia Courseware In Teaching Chinese as a Foreign 
Language. MA Thesis, Shandong University, China. (page 20) 

ผลการสํารวจพบว่ารูปแบบที่ผู้เรียนพอใจมากที่สุดได้แก่ ชุดรูปแบบที่ 2 โดยมคีวามพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับ 3.88 จาก 5 ขนาดตัวอักษรที่พึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ขนาด 50” แบบตัวอักษรภาษาจีนที่พึง
พอใจมากที่สุดได้แก่ SimHei แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่พึงพอใจมากที่สุดได้แก่ TH 
SarabunPSK  
 จากผลของแบบสอบถามต่างๆ และทฤษฎีขา้งต้น คณะผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน
การสอนภาษาจีนพ้ืนฐานขึ้นมา 1 ชุด เพ่ือให้คณาจารย์ผู้สอนภาษาจีนได้นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไปโดยในขั้นตอนน้ีคณะผู้วิจัยได้จัดทําตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาจีน
พ้ืนฐานในหัวขอ้ การออกเสยีง การเขียนตัวอักษรจีนพ้ืนฐาน และบทสนทนาในชีวิตประจําวันอย่างละ 1 ชุด 
และได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเรียนรายวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผลการ
ทดลองพบว่า ในขั้นตอนการเรียนเก่ียวกับการออกเสียงโดยใช้สื่อและไมใ่ช้สื่อ ผลปรากฏว่าเมื่อใช้สื่อแบบใหม่
ที่มีการฟังเสียงจากเจ้าของภาษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วย่ิงขึ้น ในการเขียนตัวอักษรจีน นักศกึษาที่ได้
เรียนจากสื่อมลัติมีเดียมีการเขียนที่เป็นระบบและเรียบร้อยมากกว่า และยังจําตัวอักษรจีนจากการเปรียบเทียบ
จากภาพได้ดีกว่าอีกด้วย ในการเรียนบทสนทนา พบว่า เมื่อให้ผู้เรียนอ่านบทสนทนาปากเปล่าและตอบคําถาม
ที่ผู้สอนเตรียมไว้ผู้เรียนสามารถตอบได้เพียง 60% แต่เมื่อให้ดูวิดิทัศน์และมีแบบฝึกหัดจากสือ่มัลติมีเดีย
ประกอบผู้เรียนสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับเน้ือเรื่องได้มากถึง 90% 
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สรุป 
 จากผลการวิจยัสามารถสรุปว่าในปัจจุบันมีการสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนในรายวิชาภาษาจีน
พ้ืนฐาน โดยสื่อมัลติมีเดียน้ันมีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ของภาษาจีนโดยผู้เรียนมี
ความเห็นว่าสื่อการสอนมีส่วนช่วยในการเรียนการสอนภาษาจีนอยู่ในระดับมาก การเริ่มเรียนภาษาจีนใน
ระดับพ้ืนฐานน้ันผู้เรียนยังมีข้อจํากัดในด้านทักษะและความรู้เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยการใช้สื่อ
มัลติมีเดียประกอบการสอนน้ันสามารถอธิบายความรู้ เก่ียวกับตัวภาษาและสอดแทรกวัฒนธรรมไปในคราว
เดียวกัน นอกจากน้ีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในคร้ังแรกน้ันมสี่วนช่วย
อย่างมาก ให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงบวกกับสิ่งที่เรียน ซึ่งสือ่มัลติมีเดียประกอบการสอนสามารถช่วยเสริมในส่วน
ดังกล่าวให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึนได้ เน่ืองจากสิ่งที่สามารถใส่ลงไปในส่ือการสอนน้ันมีลักษณะเป็น
รูปธรรม เช่น ภาพ สี เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์ เป็นต้น ซึ่งการใช้สื่อเหล่าน้ีสามารถทําให้การอธิบายส่วน
ต่างๆ ของภาษาจีน ทั้งคําศพัท์และไวยากรณ์ ที่มลีักษณะเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การลดเวลาในการอธิบายของผู้สอนเมื่อผู้เรยีนเห็นภาพก็จะทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น อีกด้วย 
 การใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนน้ัน นอกจากจะต้องคํานึงถึงรูปแบบของสื่อแล้ว ผู้สอน
ยังต้องคํานึงถึงการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อด้วย ซึ่งในรายงานวิจัยฉบับน้ี คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับสื่อมัลติมีเดียที่ใช้ไปแล้ว วิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนเบ้ืองต้นเก่ียวกับ
อุปสรรคทางภาษา กําหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้เรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน พัฒนาสื่อมัลติมีเดียขึ้นมาใหม ่
เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้ ซึ่งผู้ทีนํ่าไปใช้น้ันสามารถใช้รูปแบบจําลองที่เรียกว่า The ASSURE Model (กิดานันท์ 
มะลิทอง, 2546:76-80) ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน การกําหนดวัตถุประสงค์ด การเลือก ดัดแปลง 
ออกแบบสื่อ การใช้สื่อ การประเมิน ในการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานน้ีอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนน้ีเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างกว้างขวางต่อไปในอนาคต 
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