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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทศันคตินกัศึกษาครูท่ีมีต่อการเลือกใช้
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ 2) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับทัศนคติ
ของนกัศกึษาครูท่ีมีตอ่การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ  

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัศกึษาครูสาขาวิชาภาษาองักฤษและ
สาขาวิชาสงัคมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ได้มาจากวิธีการเลือก
แบบเจาะจงจ านวน 141 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวดัทัศนคติ
ของนกัศึกษาครูต่อการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-square 
 ผลการวิจยัพบว่า  
 1. โดยภาพรวม นกัศึกษาครูช่ืนชอบเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านภาพยนตร์มากท่ีสดุ 
(ร้อยละ 23.40) รองลงมาคือ YouTube (ร้อยละ 21.28)และชอบเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ผ่านนิตยสารหรือหนงัสือพิมพ์น้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 2.13) เมื่อจ าแนกตามสาขาวิชาพบว่า 
นกัศึกษาครูสาขาวิชาภาษาองักฤษช่ืนชอบการเรียนภาษาองักฤษผ่านเพลงมากท่ีสดุ 
(ร้อยละ 28.57) รองลงมาคือ ภาพยนตร์ (ร้อยละ 21.43) สว่นนกัศกึษาครูสาขาวิชาสงัคมศกึษา 
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ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์มากท่ีสุด (ร้อยละ 24.24) รองลงมาคือ 
YouTube (ร้อยละ 21.21) 

2. โดยภาพรวม นกัศึกษาครูไม่ช่ืนชอบการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่าน วรรณกรรม/
นวนิยาย มากท่ีสุด (ร้อยละ 21.74) รองลงมาคือ หนังสือเรียน (ร้อยละ 19.57) เม่ือจ าแนก
ตามสาขาวิชา พบว่า นกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ ไม่ช่ืนชอบการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ผ่านวรรณกรรม/นวนิยาย มากท่ีสดุ (ร้อยละ 38.46) รองลงมาคือ นิตยสาร (ร้อยละ 15.38) 
ส่วนนักศึกษาสาขาสงัคมศึกษาไม่ ช่ืนชอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน หนังสือเรียน
มากท่ีสดุ (ร้อยละ 27.27) รองลงมา คือ นิตยสาร วรรณกรรม เร่ืองสัน้ (ร้อยละ 15.15) 

3. สาขาวิชามีผลต่อความไม่ช่ืนชอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ
นกัศกึษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .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  
 
บทน า 
 
 ปั จจุบันความเจ ริญ ก้าวห น้าทางเทคโนโลยีและการติดต่อสื่ อสาร                 
ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สงัคมโลกมีขนาดแคบลง ซึ่งสามารถเช่ือมโยง
ผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างง่ายดายภาษาองักฤษจึงเป็นกุญแจส าคัญในด าเนินการ
ติดต่อสื่อสาร การประกอบธุรกิจการค้า การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทัง้ทางด้านการศึกษา
วฒันธรรม การทหารและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างรายได้
และโอกาสให้กับประเทศหรือองค์กรของตนเองอย่างมหาศาล (Murata & Jenkins, 2009) 
ทัง้ในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติเช่น องค์การสหประชาชาติและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและเป็นภาษาท่ีใช้ท างาน       
เพ่ือการติดต่อสื่อสารทัง้ในองค์กรและระหว่างองค์กร (United Nations, 2015; Association 
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of Southeast Asian Nations, 2008) ด้วยเหตนีุภ้าษาองักฤษจึงถกูจดัเป็นภาษาของโลก 
(WEs) และภาษากลางท่ีใช้ติดต่อกนัระหวา่งผู้ ท่ีมีภาษาแม่หรือภาษาท่ีหนึ่งแตกต่างกนั 
(English as a lingua franca หรือ ELF) (Crystal, 1997; Hammer, 2004; Murata & Jenkins, 
2009; Jenkins, 2007; Kirkpatrick, 2008) นอกจากนี  ้Nunan (2013) ได้กล่ าวว่า      
ในอนาคตภาษาอังกฤษจะยังคงเป็นภาษาสากลท่ีใช้กันทั่วโลกอย่างน้อยอีก 50 ปี    
เน่ืองด้วยภาษาอังกฤษยังจะถูกใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการท่องเท่ียว          
ด้านบนัเทิงและด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งยงัไม่พบหลกัฐานใดๆ ท่ีจะมีภาษาอ่ืนมาแทนท่ี
ได้ตามแนวคิดของ Kachru (1985) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Expanding circle 
จงึใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศด้วย (EFL) (สรรพร ศิริขนัธ์, 2557;Hammer, 2004)  
 ดังนัน้  การพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ    
ประชาคมโลก เพื่อให้ทดัเทียมกบันานาอารยประเทศในทกุมิติให้มีความแข็งแกร่งและ  
มีประสิทธิภาพภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ     
การวางรากฐานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศ     
ให้มีศกัยภาพและสมิทธิภาพทางภาษาท่ีสงูขึน้จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในสังคมโลกและเป็นฐานอ านาจในการต่อรองทางด้านการค้าและ
เศรษฐกิจกบันานาประเทศ  
 กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิต      
ของผู้คนในปัจจบุนั ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม จึงบรรจวุิชาภาษาองักฤษ
ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 โดยเน้นผู้ เรียนตัง้แต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงมธัยมศึกษาให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และวฒันธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศ  
ในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพในอนาคตอย่างเข้มแข็ง  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นอกจากนีส้ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
ได้ประกาศใช้นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา          
โดยมุ่งเน้นให้นิสิตนกัศกึษามีทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษท่ีสามารถใช้ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตโดยเทียบเคียงกบักรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศ
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ในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages) 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2559) 
 อยา่งไรก็ตาม แนวคิดการรับรู้ภาษาท่ีสอง (Second Language Acquisition)
ของ Krashen (1985;1987) ได้อธิบายถึงขัน้ตอนกระบวนในการเรียนรู้ภาษาที่สอง        
ให้ประสบความส าเร็จนัน้มีความซบัซ้อนและยุ่งยากมากกว่าการรับรู้ภาษาท่ีหนึ่งหรือ
ภาษาแม่ ทัง้นี ้Krashen (1985 ; 1987) ยงัได้กล่าวว่า แรงจูงใจ ความมัน่ใจในตัวเอง 
และความวิตกกังวลเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนภาษาท่ีสอง เพราะ 
หากผู้ เรียนมีแรงจูงใจ ความมั่นใจในตัวเองสูง และไม่มีความวิตกกังวลในการเรียน 
ผู้ เรียนก็จะสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาท่ีสองได้ง่ายดาย ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Rao (2002) ท่ีพบว่า ผู้ เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศชาว
จีน จ านวน 28 คน ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนท าให้ผู้ เรียน          
ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  แต่ผู้ เรียนกลุ่มนีก้ลบัให้ความส าคญักบัการเรียนรู้
หลักภาษามากกว่าพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเน่ืองจากการผู้ เรียน             
ให้ความส าคญักบัการสอบมากกว่าการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในชีวิตประจ าวนันอกจากนี ้
Somdee และ Suppasetseree (2012) ยงัได้กลา่วถงึ ข้อจ ากดัและโอกาสในการฝึกฝน
ทักษะภาษาอังกฤษและการน าภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้ ท่ี เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศท่ีน้อยกว่าเจ้าของภาษาหาก
พิจารณาตามทฤษฎีของ Kachru (1985) จะพบว่า ผู้ เรียนชาวจีนกลุ่มนีจ้ะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ของ Expanding circle เช่นเดียวกบัผู้ เรียนชาวไทย (สรรพร ศิริขนัธ์, 2557 ; Hammer, 2004) 
ดังนัน้ ข้อจ ากัดและโอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาจจะมี
ความคล้ายคลงึกนั 
 แรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับผู้ เรียน           
ท่ีกระตุ้ นให้เกิดพฤติกรรมตามความต้องการและความคาดการณ์ความส าเร็จได้
(Dorman &Guadiano,2002; Grass and Selinker, 2001; Gardner et al., 1993) 
และถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสดุในการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง (Gardner, 1985; Dörnyei, 1994 ; 
Krashen 1985, 1987 ; Ushioda & Dörnyei, 2012)ตามแนวคิดของ Gardner (1985) 
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แรงจงูใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) แรงจงูใจภายนอก (integrative motivation) 
เป็นพฤติกรรมท่ีมีผลมาจากภายนอกโดยมีแรงเสริม เช่น รางวลั เงินทอง ค าชม หรือ
ผลประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น (Ryan & Daci, 2000; Izard, 1997 cited in Fang & Liu, 2010) 
(2) แรงจูงใจภายใน (instrumental motivation) ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีมีผลมาจากความพึงพอใจ
จากประสบการณ์เดิมโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน (Ryan &Daci, 2000; Izard, 1997 cited 
in Hoyle, 2010) 
 จากทฤษฎีดงักล่าวจะเห็นได้ว่า แรงจูงใจภายในเป็นแรงผลกัดนัหนึ่งท่ีท าให้
ผู้ เรียนเกิดความพึงพอใจหรือความสนใจต่อการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความส าเร็จ
หรือไม่ประสบความส าเร็จหากผู้ เรียนช่ืนชอบในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนัน้ ผู้ เรียน
ก็จะมีทศันคติหรือพฤติกรรมในเชิงบวกต่อสิ่งนัน้และสง่ผลให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จ
ในกิจกรรมนัน้ๆแต่ในทางตรงกนัข้าม หากผู้ เรียนไม่ช่ืนชอบในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
แล้วนัน้ ผู้ เรียนก็จะมีทศันคติหรือพฤติกรรมในเชิงลบต่อสิ่งนัน้และส่งผลให้ผู้ เรียนนัน้   
ไมป่ระสบความส าเร็จในกิจกรรมนัน้ๆ 
 ดงันัน้ ครูผู้สอนควรจะต้องสร้างและกระตุ้นแรงจงูใจทัง้ภายในและภายนอก
ในเชิงบวกของผู้ เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ (L2)             
โดยการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนช่วยกระตุ้ นและสร้างความสนใจให้กับผู้ เรียน          
เกิดความสนุกและไม่ รู้สึก เบ่ื อหน่ าย  ทั ง้ นี เ้ พ่ื อช่ วยให้ผู้ เรียน เกิดการเรียน รู้                     
ท่ีมีประสิทธิภาพเข้าใจเนือ้หาบทเรียนท่ียุ่งยากซบัซ้อนได้ง่ายขึน้ในระยะเวลาอันสัน้ 
และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนัน้ได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว (วรวิทย์ 
นิเทศศิลป์, 2551) 
 จากความส าคัญ ของภาษาอังกฤษและสื่ อการเรียน รู้ภาษาอังกฤษ  
คณะผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติของนักศึกษาครูต่อการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสาขาวิชากบัทศันคติของนกัศกึษาครูท่ีมี
ต่อการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือน าผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษให้เหมาะสมกับสภาพการเรียน
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การสอนเพ่ือบรรลุตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ และเพ่ือให้การเรียนรู้
ภาษาองักฤษน่าสนใจและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาครูท่ีมีต่อการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้วิชา
ภาษาองักฤษ 
 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสาขาวิชากบัทศันคติของนกัศึกษาครูท่ีมีต่อ
การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ทัศนคติหมายถึง ความรู้สึกท่ีนักศึกษาช่ืนชอบและไม่ช่ืนชอบสื่อการเรียนรู้
วิชาภาษาองักฤษ 
  
วธีิการวจิัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
ชัน้ปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผู้ วิจัยเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 141 คน ได้แก่ 
นักศึกษาครูสาขาภาษาองักฤษ และสาขาวิชาสงัคม โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันี ้ได้แก่ แบบวดัทศันคติของนกัศึกษาครูต่อการเลือกใช้

สื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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ตอนที่  1 สอบถามข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกบัเพศ สาขาวิชา และ
ระยะเวลาในการเรียนภาษาองักฤษ 

ตอนที่  2 สอบถามทัศนคติของผู้ เรียนต่อสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ 
ซึง่เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ 
1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานข้อมูลของนักศึกษา โดยใช้ค่าสถิติพืน้ฐาน 

เพ่ือบรรยายคณุลกัษณะของตวัอยา่งวิจยัท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลู  
2. การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั โดยใช้ค่าร้อยละ และ 

Chi - square 
 

ผลการศึกษา 
 
ผลการวเิคราะห์ค่าสถติพืิน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1-4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั  
ราชภฎัภเูก็ต จ านวน 141 คนสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87.23) แบ่งเป็นนกัศกึษา
สาขาสงัคมศึกษา ร้อยละ 70.21 และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 29.79 
นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนภาษาอังกฤษมามากว่า 15 ปี (ร้อยละ 57.45) รองลงมาคือ  
11-15 ปี (ร้อยละ 36.17) 
 
ผลการวเิคราะห์ทัศนคตขิองนักศึกษาที่มีต่อการเลือกใช้ส่ือเพ่ือเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ด้านความช่ืนชอบ 
โดยภาพรวมนกัศึกษาครูช่ืนชอบการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่าน ภาพยนตร์มากท่ีสดุ 

(ร้อยละ 23.40) รองลงมาคือ YouTube (ร้อยละ 21.28) และชื่นชอบการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ นิตยสารหรือหนงัสือพิมพ์น้อยท่ีสดุ (ร้อยละ 2.13)  
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เม่ือจ าแนกตามสาขา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษช่ืนชอบการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ จากเพลงมากท่ีสดุ (ร้อยละ 28.57) รองลงมาคือ ภาพยนตร์ (ร้อยละ 21.43) 
ส่วนนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาช่ืนชอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์         
มากท่ีสดุ (ร้อยละ 24.24) รองลงมาคือ YouTube (ร้อยละ 21.21) 

เม่ือพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างประเภทของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ         
ท่ีนกัศึกษาช่ืนชอบกบัสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชาไม่มีผลต่อความช่ืนชอบสื่อการเรียนรู้
ภาษาองักฤษของนกัศกึษา(Chi-square = 12.87, p= .075) รายละเอียดดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงสื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีนกัศกึษาครูช่ืนชอบจ าแนกตามสาขาวิชา 
 

ประเภทของส่ือ 
ความช่ืนชอบ (%) 

𝝌𝟐 
P-

Value 
สาขา

ภาษาอังกฤษ 
สาขาสังคม

ศึกษา 
รวม 

ภาพยนตร์ 21.43 24.24 23.40 12.87 .075 
เพลง 28.57 15.15 19.15 
นิตยสาร/
หนงัสือพิมพ์ 

0 3.03 2.13 

รายการโทรทศัน์ 0 9.09 6.38 
YouTube 21.43 21.21 21.28 
ในห้องเรียน 14.29 15.15 14.89 
หนงัสือเรียน 14.29 6.06 8.51 
เพ่ือนร่วมชัน้เรียน 0 6.06 4.26 

 
ด้านความไม่ช่ืนชอบ 
โดยภาพรวมนกัศึกษาครูไม่ช่ืนชอบการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสื่อนวนิยาย/

วรรณกรรม มากท่ีสดุ (ร้อยละ 21.74) รองลงมาคือ หนงัสือเรียน (ร้อยละ 19.57)  
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เม่ือจ าแนกตามสาขา พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ไม่ช่ืนชอบการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่าน สื่อนวนิยาย/วรรณกรรมมากที่สุด  (ร้อยละ 38.46) รองลงมาคือ 
นิตยสาร (ร้อยละ 15.38) ส่วนนกัศึกษาสาขาสงัคมศึกษาไม่ช่ืนชอบการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
ผ่าน หนงัสือเรียนมากท่ีสดุ (ร้อยละ 27.27) รองลงมา คือ นิตยสาร วรรณกรรม เร่ืองสัน้ 
(ร้อยละ 15.15) 

เม่ือพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างประเภทของสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ          
ท่ีนักศึกษาไม่ช่ืนชอบกับสาขาวิชา พบว่า สาขาวิชามีผลต่อความไม่ ช่ืนชอบสื่อ            
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05              
(Chi-square = 58.17, p=.00) รายละเอียดดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 แสดงประเภทสื่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีนกัศกึษาไมช่อบ จ าแนกตามสาขาวิชา 
 

ประเภทของส่ือ 
ความไม่ชื่นชอบ (%) 

𝝌𝟐 
P-

Value 
สาขา

ภาษาอังกฤษ 
สาขาสังคม

ศึกษา 
รวม 

ภาพยนตร์ 7.69 0 2.17 58.17 .00 

เพลง 7.69 0 2.17 
นิตยสาร/
หนงัสือพิมพ์ 

15.38 15.15 15.22 

สื่อสงัคมออนไลน์ 7.69 0 2.17 

รายการโทรทศัน์ 7.69 6.06 6.52 

ครูผู้สอน 7.69 12.12 10.87 

หนงัสือเรียน 0 27.27 19.57 

นวนิยาย/
วรรณกรรม 

38.46 15.15 21.74 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ประเภทของส่ือ 
ความไม่ชื่นชอบ (%) 

𝝌𝟐 
P-

Value 
สาขา

ภาษาอังกฤษ 
สาขาสังคม

ศึกษา 
รวม 

เพ่ือนร่วมชัน้เรียน 7.69 0 2.17   

บทความ 0 15.15 10.87 

ไมม่ ี 0 9.09 6.52 

 
สรุปผลและอภปิรายผล 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกบัการทบทวนเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
คณะผู้วิจยัขอน ามาอภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้

1. ทัศนคตินักศึกษาครูที่มีต่อการเลือกใช้สื่อการเรียน รู้ภาษาอังกฤษ          
จากผลการวิจยั พบวา่ 

 1.1 นักศึกษาครูช่ืนชอบการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสื่อภาพยนตร์ 
(ร้อยละ 23.40) YouTube (ร้อยละ 21.28) และเพลง (ร้อยละ19.15) เนื่องจาก           
เกิดความเพลินเพลิดขณะเรียนภาษาองักฤษผ่านสื่อทัง้สาม และเกิดการเรียนรู้ค าศพัท์
ต่างๆ ได้เร็วขึน้  ในสื่อภาพยนตร์ เพราะนักศึกษาสามารถคาดเดาความหมาย           
ของค าศัพท์ท่ีไม่เข้าใจจากภาพเหตุการณ์ได้โดยอาศัยทักษะการฟังและการสังเกต            
ซึ่งสอดคล้องกบั Kabooha (2016) กล่าวว่าการเลือกใช้สื่อท่ีชอบ สามารถช่วยพฒันา        
การจดจ าค าศพัท์ และความหลากหลายของค าศพัท์ วลี บทสนทนาในเหตกุารณ์ต่าง ๆ 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านการใช้ภาพยนตร์ท่ีมีความเหมาะสม เป็นการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ ทัง้ยังก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก           
เป็นการเพิ่มแรงจงูใจให้แก่ผู้ เรียนภาษาองักฤษโดย Szyszka (2015) ได้กลา่ววา่ ผู้ เรียน
ให้เหตผุลว่าทกัษะการฟังในการเรียนภาษาองักฤษเป็นทกัษะท่ียากท่ีสดุ จึงเลือกใช้สื่อ
ท่ีสามารถฟังและดูควบคู่กันได้ ซึ่งสื่อภาพยนตร์ YouTube และเพลง เป็นสื่อท่ีได้รับ
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ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมาก เพราะนอกจากเกิดความ เพลิดเพลิน            
ในการเรียนแล้ว ยงัมีประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษอีกด้วยซึ่งจะเห็นได้
จากผลการส ารวจความชอบท่ีใช้สื่อการเรียนภาษาองักฤษเพ่ือเป็นภาษาต่างประเทศ
ของวยัรุ่นจากประเทศเยอรมนี โปแลนด์ และสเปน ท่ีพบว่าส่วนใหญ่ชอบสื่อการเรียน
ภาษาอังกฤษผ่านเพลง เพ่ือพัฒนาการออกเสียง การพูด และทักษะการฟัง
ภาษาองักฤษของตนเองมากท่ีสดุ 

 1.2 นกัศกึษาครูไม่ช่ืนชอบการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสื่อนวนิยาย/
วรรณกรรม ภาษาองักฤษ (ร้อยละ21.74) และหนังสือเรียนวิชาภาษาองักฤษ (ร้อยละ 19.57) 
เน่ืองจากเนือ้หามีความยาว ซบัซ้อน เข้าใจยาก และการใช้ค าศพัท์เฉพาะ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Basallo Gómez (2016) พบว่า การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในผู้ เรียน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศไม่ประสบความส าเร็จ อาจเพราะเนือ้หาในหนงัสือ
ไม่สามารถถ่ายทอดหรือสื่อความหมายไปยงัผู้อ่านได้ และเนือ้หามีความยาวมากเกินไป 
จงึไมส่ามารถดงึดดูความสนใจของผู้อา่นได้ 

2. สาขาวิชามีผลต่อความไม่ช่ืนชอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของ
นกัศกึษาครูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีนกัศึกษาครูสาขาสงัคมไม่ช่ืนชอบ
สื่อหนังสือเรียนมากกว่านักศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษ เน่ืองจากพืน้ ฐานทาง
ภาษาองักฤษของนักศึกษาครูสาขาสงัคมยงัไม่เพียงพอท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเองยงัต้อง
อาศยัครูผู้สอน ในทางตรงกนัข้ามนกัศกึษาครูทัง้สองสาขาตา่งก็ไมช่ื่นชอบสื่อนวนิยาย/
วรรณกรรมเหมือนกนั เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของแต่ละสาขาต่างกนั กลา่วคือ 
นกัศึกษาครูสาขาภาษาอังกฤษมีประสบการณ์ในการอ่านวรรณกรรมภาษาองักฤษท่ีมี
ระดบัการใช้ภาษาสงูกว่านักศึกษาครูสาขาสงัคม ท าให้มมุมองท่ีมีต่อประเภทของสื่อ  
นวนิยาย/วรรณกรรม แตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากอิทธิพลของประสบการณ์ท่ีเกิด
ขึน้กบัตนเองโดยตรง 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรศึกษาปัจจัย ท่ีมีต่อการเลือกใช้และไม่ เลือกใช้สื่อการเ รียน รู้
ภาษาองักฤษในเชิงลกึเพิ่มเติม 

2. ควรศึกษาทัศนคตินักศึกษาครูไทยท่ีมีต่อการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้
ภาษาองักฤษในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม 

3. ควรศึกษาทัศนคติค รูผู้ สอนในการเลือกใช้สื่ อการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษท่ีจะน าไปใช้ในห้องเรียน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้ 
 จากผลการวิจยัพบวา่ ความไม่ชอบสื่อขึน้อยูก่บัสาขา ดงันัน้ในการจดัการ
เรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อ ครูผู้สอนควรค านงึถงึธรรมชาติและพฤติกรรมของ
นกัศกึษาแตล่ะสาขาเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนเกิดประสทิธิภาพสงูสดุต่อไป 
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