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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคตินกั ศึกษาครูที่มีต่อการเลือกใช้
สื่อการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษและ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสาขาวิชากับทัศนคติ
ของนักศึกษาครูที่มีตอ่ การเลือกใช้ สื่อการเรี ยนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ มาจากวิธีการเลือก
แบบเจาะจงจานวน 141 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบวัดทัศนคติ
ของนักศึกษาครู ต่อการเลือกใช้ สื่อการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Chi-square
ผลการวิจยั พบว่า
1. โดยภาพรวม นักศึกษาครูชื่นชอบเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ มากที่สดุ
(ร้ อยละ 23.40) รองลงมาคือ YouTube (ร้ อยละ 21.28)และชอบเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ผ่านนิตยสารหรื อหนังสือพิมพ์น้อยที่สดุ (ร้ อยละ 2.13) เมื่อจาแนกตามสาขาวิชาพบว่า
นักศึกษาครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษชื่นชอบการเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเพลงมากที่สดุ
(ร้ อยละ 28.57) รองลงมาคือ ภาพยนตร์ (ร้ อยละ 21.43) ส่วนนักศึกษาครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
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ชอบเรี ย นรู้ ภาษาอัง กฤษผ่ า นภาพยนตร์ ม ากที่ สุ ด (ร้ อยละ 24.24) รองลงมาคื อ
YouTube (ร้ อยละ 21.21)
2. โดยภาพรวม นักศึกษาครู ไม่ชื่นชอบการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษผ่าน วรรณกรรม/
นวนิยาย มากที่ สุด (ร้ อยละ 21.74) รองลงมาคื อ หนังสือเรี ยน (ร้ อยละ 19.57) เมื่ อจาแนก
ตามสาขาวิชา พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ไม่ชื่นชอบการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ผ่านวรรณกรรม/นวนิยาย มากที่สดุ (ร้ อยละ 38.46) รองลงมาคือ นิตยสาร (ร้ อยละ 15.38)
ส่วนนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาไม่ ชื่นชอบการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษผ่าน หนังสือเรี ยน
มากที่สดุ (ร้ อยละ 27.27) รองลงมา คือ นิตยสาร วรรณกรรม เรื่ องสัน้ (ร้ อยละ 15.15)
3. สาขาวิ ช ามี ผ ลต่ อ ความไม่ ชื่ น ชอบสื่ อ การเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Chi-square = 58.17, p = .00)
Abstract
This study aimed to; 1) examine Thai pre-service teachers’ attitudes
towards the use of English language learning materials; and 2) investigate
the relationship between Thai student teachers majors and thoughts about
selecting the English learning materials. The sample consisted of 141 teacher
students whose major in English language and Social Studies of the Faculty
of Education. A questionnaire was contributed to obtain the data; and it was
quantitatively analyzed by using the SPSS program for descriptive statistics in
order to calculate Percentage and the Pearson correction (Chi-Square).
The findings illustrated that
1. Most of Thai pre-service teachers generally preferred to acquire
English through movies (23.40%), YouTube (21.28%), and songs (19.15%).
Based on their field of study, it was found that most student teachers from the
English language program desired to learn English through songs (28.57%),
movies (21.43%); whereas, most student teachers from the Social studies
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program preferred to obtain English language from movies (24.24%) and
followed by YouTube (21.21%).
2. In contrast, most of the student teachers did not prefer to learn
English from literature or novels (21.74%), textbooks (19.57%). It was
additionally found that most student teachers from the English language
program from literature or novels (38.4%) and magazine or newspapers
(15.38%); while, most of the student teachers from the Social studies program
did not desired to acquire English language from textbook (27.27%), literature
or novels and short stories (15.15%) were followed.
3. Fields of study and types of undesirable and unselective English
language learning materials had a significant relationship ( Chi - square =
58.17, p = .00).
Key words : Teacher Students, Learning Materials, Students Attitude, English
Language, Teacher Education
บทนา
ปั จจุ บั น ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี แ ละการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ สงั คมโลกมีขนาดแคบลง ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
ผู้คนทั่วโลกเข้ าด้ วยกันอย่างง่ายดายภาษาอังกฤษจึงเป็ นกุญแจสาคัญในดาเนินการ
ติดต่อสื่อสาร การประกอบธุรกิจการค้ า การแลกเปลี่ยนความร่ วมมือทังทางด้
้
านการศึกษา
วัฒนธรรม การทหารและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการสร้ างรายได้
และโอกาสให้ กับประเทศหรื อองค์กรของตนเองอย่างมหาศาล (Murata & Jenkins, 2009)
ทัง้ ในระดับ อาเซี ยนและระดับ นานาชาติ เช่น องค์ ก ารสหประชาชาติ และประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น ที่ ใช้ ภ าษาอังกฤษเป็ น ภาษาราชการและเป็ น ภาษาที่ ใช้ ท างาน
เพื่อการติดต่อสื่อสารทังในองค์
้
กรและระหว่างองค์กร (United Nations, 2015; Association
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of Southeast Asian Nations, 2008) ด้ วยเหตุนีภ้ าษาอังกฤษจึงถูกจัดเป็ นภาษาของโลก
(WEs) และภาษากลางที่ใช้ ติดต่อกันระหว่างผู้ที่มีภาษาแม่หรื อภาษาที่หนึ่งแตกต่างกัน
(English as a lingua franca หรื อ ELF) (Crystal, 1997; Hammer, 2004; Murata & Jenkins,
2009; Jenkins, 2007; Kirkpatrick, 2008) นอกจากนี ้ Nunan (2013) ได้ กล่ า วว่ า
ในอนาคตภาษาอังกฤษจะยังคงเป็ น ภาษาสากลที่ ใช้ กัน ทั่วโลกอย่างน้ อยอี ก 50 ปี
เนื่ อ งด้ วยภาษาอัง กฤษยั ง จะถู ก ใช้ ในงานด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
ด้ านบันเทิงและด้ านสื่อสารมวลชน ซึ่งยังไม่พบหลักฐานใดๆ ที่จะมีภาษาอื่นมาแทนที่
ได้ ตามแนวคิดของ Kachru (1985) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Expanding circle
จึงใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศด้ วย (EFL) (สรรพร ศิริขนั ธ์, 2557;Hammer, 2004)
ดั ง นั น้ การพั ฒ นาประเทศไทยเข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและ
ประชาคมโลก เพื่อให้ ทดั เทียมกับนานาอารยประเทศในทุกมิติให้ มีความแข็งแกร่งและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภาษาอังกฤษจึงเป็ น สิ่ งส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาประเทศ
การวางรากฐานด้ านการศึกษาเพื่ อพัฒ นาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศ
ให้ มีศกั ยภาพและสมิทธิภาพทางภาษาที่สงู ขึ ้นจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน ในสังคมโลกและเป็ น ฐานอ านาจในการต่ อ รองทางด้ า นการค้ า และ
เศรษฐกิจกับนานาประเทศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ เห็ น ว่ า ภาษาอัง กฤษเข้ ามามี บ ทบาทในวิ ถี ชี วิ ต
ของผู้คนในปั จจุบนั ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษ
ไว้ ในหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 โดยเน้ นผู้เรี ยนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษาให้ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใช้ ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อ สาร การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชี พ ในอนาคตอย่างเข้ ม แข็ ง
(กระทรวงศึก ษาธิ ก าร, 2551) นอกจากนี ส้ านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
ได้ ป ระกาศใช้ น โยบายการยกระดับ มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบัน อุด มศึ ก ษา
โดยมุ่งเน้ นให้ นิสิตนักศึกษามีทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตโดยเทียบเคียงกับกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศ
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ในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages)
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559)
อย่างไรก็ตาม แนวคิดการรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition)
ของ Krashen (1985;1987) ได้ อธิบายถึงขั ้นตอนกระบวนในการเรี ยนรู้ ภาษาที่สอง
ให้ ประสบความสาเร็ จนันมี
้ ความซับซ้ อนและยุ่ง ยากมากกว่าการรับรู้ ภาษาที่หนึ่งหรื อ
ภาษาแม่ ทังนี
้ ้ Krashen (1985 ; 1987) ยังได้ กล่าวว่า แรงจูงใจ ความมัน่ ใจในตัวเอง
และความวิตกกังวลเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนภาษาที่สอง เพราะ
หากผู้เรี ยนมี แรงจูงใจ ความมั่นใจในตัวเองสูง และไม่มีความวิตกกังวลในการเรี ยน
ผู้เรี ยนก็จะสามารถประสบความสาเร็จในการเรี ยนภาษาที่สองได้ ง่ายดาย ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ Rao (2002) ที่พบว่า ผู้เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศชาว
จี น จานวน 28 คน ไม่มีแ รงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษในห้ องเรี ยนทาให้ ผ้ ูเรี ยน
ไม่ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู้ แต่ผ้ เู รี ยนกลุ่มนี ้กลับให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้
หลัก ภาษามากกว่ า พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษเนื่ อ งจากการผู้ เรี ย น
ให้ ความสาคัญกับการสอบมากกว่าการใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวันนอกจากนี ้
Somdee และ Suppasetseree (2012) ยังได้ กล่าวถึง ข้ อจากัดและโอกาสในการฝึ กฝน
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและการน าภาษาอั ง กฤษใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ของผู้ ที่ เรี ย น
ภาษาอังกฤษเป็ น ภาษาที่ ส องหรื อ ภาษาต่างประเทศที่ น้ อ ยกว่าเจ้ าของภาษาหาก
พิจารณาตามทฤษฎี ของ Kachru (1985) จะพบว่า ผู้เรี ยนชาวจีนกลุ่มนี จ้ ะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ของ Expanding circle เช่นเดียวกับผู้เรี ยนชาวไทย (สรรพร ศิริขนั ธ์ , 2557 ; Hammer, 2004)
ดังนัน้ ข้ อจากัดและโอกาสในการฝึ กฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาจจะมี
ความคล้ ายคลึงกัน
แรงจู ง ใจหรื อ แรงผลัก ดัน ภายในบุ ค คลเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ส าหรั บ ผู้ เรี ย น
ที่ ก ระตุ้น ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมตามความต้ อ งการและความคาดการณ์ ค วามส าเร็ จ ได้
(Dorman &Guadiano,2002; Grass and Selinker, 2001; Gardner et al., 1993)
และถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ในการเรี ยนรู้ ภาษาที่สอง (Gardner, 1985; Dörnyei, 1994 ;
Krashen 1985, 1987 ; Ushioda & Dörnyei, 2012)ตามแนวคิดของ Gardner (1985)
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แรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ (1) แรงจูงใจภายนอก (integrative motivation)
เป็ นพฤติกรรมที่มีผลมาจากภายนอกโดยมีแรงเสริ ม เช่น รางวัล เงินทอง คาชม หรื อ
ผลประโยชน์ต่างๆ เป็ นต้ น (Ryan & Daci, 2000; Izard, 1997 cited in Fang & Liu, 2010)
(2) แรงจูงใจภายใน (instrumental motivation) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่มีผลมาจากความพึงพอใจ
จากประสบการณ์ เดิมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน (Ryan &Daci, 2000; Izard, 1997 cited
in Hoyle, 2010)
จากทฤษฎีดงั กล่าวจะเห็นได้ ว่า แรงจูงใจภายในเป็ นแรงผลักดันหนึ่งที่ทาให้
ผู้เรี ยนเกิดความพึงพอใจหรื อความสนใจต่อการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ ประสบความสาเร็ จ
หรื อไม่ประสบความสาเร็จหากผู้เรี ยนชื่นชอบในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ วนัน้ ผู้เรี ยน
ก็จะมีทศั นคติหรื อพฤติกรรมในเชิงบวกต่อสิ่งนันและส่
้
งผลให้ ผ้ เู รี ยนประสบความสาเร็จ
ในกิจกรรมนันๆแต่
้
ในทางตรงกันข้ าม หากผู้เรี ยนไม่ชื่นชอบในการกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด
แล้ วนัน้ ผู้เรี ยนก็จะมีทศั นคติหรื อพฤติกรรมในเชิงลบต่อสิ่งนัน้ และส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนนัน้
ไม่ประสบความสาเร็จในกิจกรรมนันๆ
้
ดังนัน้ ครู ผ้ สู อนควรจะต้ องสร้ างและกระตุ้นแรงจูงใจทังภายในและภายนอก
้
ในเชิ งบวกของผู้เรี ย นรู้ ภาษาอังกฤษเป็ น ภาษาที่ ส องหรื อ ภาษาต่ า งประเทศ (L2)
โดยการเลื อกใช้ สื่อ การเรี ยนการสอนช่วยกระตุ้น และสร้ างความสนใจให้ กับ ผู้เรี ย น
เกิ ด ความสนุ ก และไม่ ร้ ู สึ ก เบื่ อ หน่ า ย ทั ง้ นี เ้ พื่ อช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้
ที่มีประสิทธิ ภาพเข้ าใจเนื อ้ หาบทเรี ยนที่ยุ่งยากซับซ้ อนได้ ง่ายขึน้ ในระยะเวลาอันสัน้
และสามารถช่วยให้ เกิดความคิดรวบยอดในเรื่ องนันได้
้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว (วรวิทย์
นิเทศศิลป์ , 2551)
จากความส าคั ญ ของภาษาอั ง กฤษและสื่ อ การเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษ
คณะผู้ วิ จัย จึ ง สนใจศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาครู ต่ อ การเลื อ กใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับทัศนคติของนักศึกษาครูที่มี
ต่อ การเลือกใช้ สื่อการเรี ยนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพื่ อนาผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็ น
แนวทางในการประยุกต์ใช้ สื่อการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษให้ เหมาะสมกับสภาพการเรี ยน
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การสอนเพื่ อบรรลุต ามจุด มุ่งหมายและวัต ถุป ระสงค์ ที่ วางไว้ และเพื่ อให้ การเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาครู ที่มีต่อการเลือกใช้ สื่อการเรี ยนรู้ วิชา
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสาขาวิชากับทัศนคติของนักศึกษาครู ที่มีต่อ
การเลือกใช้ สื่อการเรี ยนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ทัศนคติหมายถึง ความรู้ สึกที่นักศึกษาชื่นชอบและไม่ชื่นชอบสื่อการเรี ยนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชัน้ ปี ที่ 1-4 ปี ก ารศึก ษา 2558 ซึ่ง ผู้วิ จัย เลื อ กมาเป็ น กลุ่ม ตัว อย่า ง 141 คน ได้ แ ก่
นักศึกษาครู สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสังคม โดยใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ ได้ แก่ แบบวัดทัศนคติของนักศึกษาครูต่อการเลือกใช้
สื่อการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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ตอนที่ 1 สอบถามข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จานวน 3 ข้ อ ประกอบด้ วยข้ อคาถามเกี่ยวกับเพศ สาขาวิชา และ
ระยะเวลาในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 2 สอบถามทัศนคติของผู้เรี ยนต่อสื่อการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ซึง่ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ ค่าสถิติพืน้ ฐานข้ อมูลของนักศึกษา โดยใช้ ค่ าสถิติพืน้ ฐาน
เพื่อบรรยายคุณลักษณะของตัวอย่างวิจยั ที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยใช้ ค่าร้ อยละ และ
Chi - square
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิตพ
ิ นื ้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1-4 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต จานวน 141 คนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 87.23) แบ่งเป็ นนักศึกษา
สาขาสังคมศึก ษา ร้ อยละ 70.21 และนัก ศึก ษาสาขาภาษาอังกฤษ ร้ อยละ 29.79
นักศึกษาส่วนใหญ่ เรี ยนภาษาอังกฤษมามากว่า 15 ปี (ร้ อยละ 57.45) รองลงมาคื อ
11-15 ปี (ร้ อยละ 36.17)
ผลการวิเคราะห์ ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเลือกใช้ ส่ ือเพื่อเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ด้ านความชื่นชอบ
โดยภาพรวมนักศึกษาครูชื่นชอบการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษผ่าน ภาพยนตร์ มากที่สดุ
(ร้ อยละ 23.40) รองลงมาคื อ YouTube (ร้ อยละ 21.28) และชื่ น ชอบการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ นิตยสารหรื อหนังสือพิมพ์น้อยที่สดุ (ร้ อยละ 2.13)
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
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เมื่อจาแนกตามสาขา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชื่นชอบการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ จากเพลงมากที่สดุ (ร้ อยละ 28.57) รองลงมาคือ ภาพยนตร์ (ร้ อยละ 21.43)
ส่วนนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชื่ นชอบการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์
มากที่สดุ (ร้ อยละ 24.24) รองลงมาคือ YouTube (ร้ อยละ 21.21)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างประเภทของสื่อการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ที่นกั ศึกษาชื่นชอบกับสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชาไม่มีผลต่อความชื่นชอบสื่อการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา(Chi-square = 12.87, p= .075) รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงสื่อการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษที่นกั ศึกษาครูชื่นชอบจาแนกตามสาขาวิชา

ประเภทของสื่อ
ภาพยนตร์
เพลง
นิตยสาร/
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
YouTube
ในห้ องเรี ยน
หนังสือเรี ยน
เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน

ความชื่นชอบ (%)
สาขา
สาขาสังคม
ภาษาอังกฤษ
ศึกษา
21.43
24.24
28.57
15.15

รวม

𝝌𝟐

PValue

23.40
19.15

12.87

.075

0

3.03

2.13

0
21.43
14.29
14.29
0

9.09
21.21
15.15
6.06
6.06

6.38
21.28
14.89
8.51
4.26

ด้ านความไม่ ช่ ืนชอบ
โดยภาพรวมนักศึกษาครู ไม่ชื่นชอบการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อนวนิยาย/
วรรณกรรม มากที่สดุ (ร้ อยละ 21.74) รองลงมาคือ หนังสือเรี ยน (ร้ อยละ 19.57)
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เมื่อจาแนกตามสาขา พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ไม่ชื่นชอบการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษผ่าน สื่อนวนิยาย/วรรณกรรมมากที่สุด (ร้ อยละ 38.46) รองลงมาคือ
นิตยสาร (ร้ อยละ 15.38) ส่วนนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาไม่ชื่นชอบการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ผ่าน หนังสือเรี ยนมากที่สดุ (ร้ อยละ 27.27) รองลงมา คือ นิตยสาร วรรณกรรม เรื่ องสัน้
(ร้ อยละ 15.15)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างประเภทของสื่อการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ
ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ชื่ น ชอบกั บ สาขาวิ ช า พบว่ า สาขาวิ ช ามี ผ ลต่ อ ความไม่ ชื่ น ชอบสื่ อ
การเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาอัง กฤษของนั ก ศึ ก ษาอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
(Chi-square = 58.17, p=.00) รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงประเภทสื่อการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษที่นกั ศึกษาไม่ชอบ จาแนกตามสาขาวิชา

ประเภทของสื่อ
ภาพยนตร์
เพลง
นิตยสาร/
หนังสือพิมพ์
สื่อสังคมออนไลน์

ความไม่ ช่ นื ชอบ (%)
สาขา
สาขาสังคม
ภาษาอังกฤษ
ศึกษา
7.69
0
7.69
0
15.38
15.15

รวม

𝝌𝟐

PValue

2.17
2.17
15.22

58.17

.00

7.69

0

2.17

รายการโทรทัศน์

7.69

6.06

6.52

ครูผ้ สู อน

7.69

12.12

10.87

หนังสือเรี ยน

0

27.27

19.57

นวนิยาย/
วรรณกรรม

38.46

15.15

21.74
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ตาราง 2 (ต่อ)

ประเภทของสื่อ
เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน
บทความ
ไม่มี

ความไม่ ช่ นื ชอบ (%)
สาขา
สาขาสังคม
ภาษาอังกฤษ
ศึกษา
7.69
0
0
15.15
0
9.09

รวม

𝝌𝟐

PValue

2.17
10.87
6.52

สรุ ปผลและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
คณะผู้วิจยั ขอนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี ้
1. ทัศ นคติ น ัก ศึก ษาครู ที่ มี ต่อ การเลื อ กใช้ สื่ อ การเรี ย น รู้ ภาษาอัง กฤษ
จากผลการวิจยั พบว่า
1.1 นักศึกษาครู ชื่นชอบการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านสื่อภาพยนตร์
(ร้ อยละ 23.40) YouTube (ร้ อยละ 21.28) และเพลง (ร้ อยละ19.15) เนื่ อ งจาก
เกิดความเพลินเพลิดขณะเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสื่อทังสาม
้
และเกิดการเรี ยนรู้คาศัพท์
ต่ า งๆ ได้ เร็ ว ขึ น้ ในสื่ อ ภาพยนตร์ เพราะนั ก ศึ ก ษาสามารถคาดเดาความหมาย
ของคาศัพท์ ที่ไม่เข้ าใจจากภาพเหตุการณ์ ได้ โดยอาศัยทักษะการฟั งและการสังเกต
ซึ่งสอดคล้ องกับ Kabooha (2016) กล่าวว่าการเลือกใช้ สื่อที่ชอบ สามารถช่วยพัฒนา
การจดจาคาศัพท์ และความหลากหลายของคาศัพท์ วลี บทสนทนาในเหตุการณ์ต่าง ๆ
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านการใช้ ภาพยนตร์ ที่มีความเหมาะสม เป็ นการส่งเสริ ม
การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ทางภาษาอั ง กฤษ ทั ง้ ยั ง ก่ อ ให้ เกิ ด ทั ศ นคติ เชิ ง บวก
เป็ นการเพิ่มแรงจูงใจให้ แก่ผ้ เู รี ยนภาษาอังกฤษโดย Szyszka (2015) ได้ กล่าวว่า ผู้เรี ยน
ให้ เหตุผลว่าทักษะการฟั งในการเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นทักษะที่ยากที่สดุ จึงเลือกใช้ สื่อ
ที่สามารถฟั งและดูควบคู่กันได้ ซึ่งสื่อภาพยนตร์ YouTube และเพลง เป็ นสื่อที่ได้ รับ
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ความสนใจในการเรี ย นภาษาอัง กฤษมาก เพราะนอกจากเกิ ด ความ เพลิ ด เพลิ น
ในการเรี ยนแล้ ว ยังมีประโยชน์ ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอีกด้ วยซึ่งจะเห็นได้
จากผลการสารวจความชอบที่ใช้ สื่อการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นภาษาต่างประเทศ
ของวัยรุ่ นจากประเทศเยอรมนี โปแลนด์ และสเปน ที่พบว่าส่วนใหญ่ ชอบสื่อการเรี ยน
ภาษาอั ง กฤษผ่ า นเพลง เพื่ อ พั ฒ นาการออกเสี ย ง การพู ด และทั ก ษะการฟั ง
ภาษาอังกฤษของตนเองมากที่สดุ
1.2 นักศึกษาครูไม่ชื่นชอบการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อนวนิยาย/
วรรณกรรม ภาษาอังกฤษ (ร้ อยละ21.74) และหนังสือเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ (ร้ อยละ 19.57)
เนื่องจากเนื ้อหามีความยาว ซับซ้ อน เข้ าใจยาก และการใช้ คาศัพท์เฉพาะ สอดคล้ อง
กับ ผลการวิ จัยของ Basallo Gómez (2016) พบว่ า การส่ งเสริ มนิ สัยรั กการอ่ านในผู้เรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศไม่ประสบความสาเร็จ อาจเพราะเนื ้อหาในหนังสือ
ไม่สามารถถ่ายทอดหรื อสื่อความหมายไปยังผู้อ่านได้ และเนื ้อหามีความยาวมากเกินไป
จึงไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อา่ นได้
2. สาขาวิชามีผลต่อความไม่ชื่นชอบสื่อการเรี ยนรู้ วิชาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาครูอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นกั ศึกษาครูสาขาสังคมไม่ชื่นชอบ
สื่ อ หนั ง สื อ เรี ย นมากกว่ า นั ก ศึ ก ษาครู ส าขาภาษาอัง กฤษ เนื่ อ งจากพื น้ ฐานทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู สาขาสังคมยังไม่เพียงพอที่จะเรี ยนรู้ ด้วยตนเองยังต้ อง
อาศัยครูผ้ สู อน ในทางตรงกันข้ ามนักศึกษาครูทงสองสาขาต่
ั้
างก็ไม่ชื่นชอบสื่อนวนิยาย/
วรรณกรรมเหมือนกัน เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละสาขาต่างกัน กล่าวคือ
นักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษมีประสบการณ์ในการอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่มี
ระดับการใช้ ภาษาสูงกว่านักศึกษาครู สาขาสังคม ทาให้ มมุ มองที่มีต่อประเภทของสื่อ
นวนิยาย/วรรณกรรม แตกต่างกัน ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของประสบการณ์ที่เกิด
ขึ ้นกับตนเองโดยตรง
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ต่ อ การเลื อ กใช้ และไม่ เ ลื อ กใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษในเชิงลึกเพิ่มเติม
2. ควรศึ ก ษาทั ศ นคติ นั ก ศึ ก ษาครู ไ ทยที่ มี ต่ อ การเลื อ กใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม
3. ควรศึ ก ษาทั ศ นคติ ค รู ผ้ ู สอนในการเลื อ กใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษที่จะนาไปใช้ ในห้ องเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า ความไม่ชอบสื่อขึ ้นอยูก่ บั สาขา ดังนันในการจั
้
ดการ
เรี ยนการสอนและการเลือกใช้ สื่อ ครูผ้ สู อนควรคานึงถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของ
นักศึกษาแต่ละสาขาเพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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