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K 42466009 :  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
คําสําคัญ  :  บทเรียนโมดูล/การสอนวัฒนธรรมวันหยุด/ชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

อัจฉรา  โกษาแสง :  ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการสอนวัฒนธรรมวัน
หยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  ที่มีตอความสามารถภาษาอังกฤษและความเขาใจวัฒนธรรมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3(พินิจพิทยานุสรณ)  จังหวัดนครพนม(THE EFFECTIVENESS
OF INSTRUCTIONAL MODULES FOR TEACHING CULTURE RELATED IN HOLIDAYS OF THE
SPEAKERS OF ENGLISH FOR MATTAYOMSUKSA THREE STUDENTS, CHOOMCHON TESSABAN 3
(PINITPITTAYANUSORN),NAKHON PHANOM  PROVINCE) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :
ผศ. ดร. เสงี่ยม  โตรัตน, ผศ. ดร. บํารุง  โตรัตน  และ  รศ. วัฒนา  เกาศัลย. 276  หนา  ISBN 974-653-845-4

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง
การสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3
(พินิจพิทยานุสรณ) จังหวัดนครพนม  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและความเขาใจในวัฒนธรรม
วันหยุดของนักเรียนกอนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้น  กลุมตัว
อยางคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9  ปการศึกษา  2546  จํานวน 30 คน  ไดมา
โดยการสุมหองเรียน  ใชวิธีการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนบทเรียนโมดูลจํานวน 5 สัปดาห ๆ ละ 5 คาบเรียน  คาบเรียน
ละ 50 นาที  รวม 25 คาบเรียน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอน
วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนและหลังการ
ทดลอง 3)  แบบทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดกอนและหลังการทดลอง  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนโมดูล

การวิเคราะหขอมูลใช t-test เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถของภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนโมดูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น  และใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคาระดับความคิดเห็นของนัก
เรียนที่มีตอกิจกรรมบทเรียนโมดูล

1) ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ  มีคาเทากับ  77.50/75.83  ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดี

2) ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูลสูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

3)  ความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูล สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

4) นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูลอยูในระดับดี

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร         ปการศึกษา  2546
ลายมือชื่อนักศึกษา ..............................................
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1..........................................2................................3...................
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The purposes of this research were to develop and test the efficiency of instructional modules
focusing on understanding English Speakers’ cutural knowledge related in holidays in Core English 9 for
Mattayoumsuksa 3 students, Chomchon Tassaban 3 School, Nakhon Phanom province, to compare students’
English ability and the understanding in English Speakers’ cultural knowledge related in holidays before and
after studying instructional modules, and to study students’ opinions toward the instructional modules’
activities.

The subjects consisted of 30 Muttayomsuksa  students who enrolled in the Core English 9 during
the first term of academic year 2003.  The students studied 5 instructional modules.  The duration of the
experiment covered 25 class sessions over a five-week period.

The instruments used for gathering data were ; 1) the instructional modules for teaching culture
related in holidays of the speakers of English and teacher’s manuals;  2) an English ability test used as a
pretest and a posttest ; 3) the understanding in English speakers’ culture related in holidays ability test, used
as a pretest and a posttest and  4) a questionnaire used for measuring students’ opinions toward the
instructional modules activities.

The t-test was applied to analyze the data in order to measure the students’ English ability before
and after using the instructional modules.  In addition, the mean and standard deivation of scores were used to
evaluate student’s opinions toward the instructional modules activities. The results of the study were as follows:

1)  The average score of the instructional modules was 77.50 percent; whereas, that of the
posttest was 75.83 percent.  This means that the efficiency of materials were good.

2) The students’ English ability after studying the instrucional modules was significantly higher
than that before studying with the materials at the 0.05 level.

3)  The students’ cultural understanding related in holidays ability after studying the instructional
modules was significantly higher at the 0.05 level.

4) The students’ opinions toward the five lesson materials was highly positive

Department of Curriculum and Instruction  Graduate School, Silpakorn University            Academic Year 2003
Student’s signature……………………………………
Thesis Advisors’ signature 1…………………………..  2……………………………   3……………………………..
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กิตติกรรมประกาศ

วทิยานพินธฉบับนีสํ้าเรจ็ไดโดยไดรับความอนเุคราะหอยางดยีิง่จาก ผูชวยศาสตราจารย
ดร.เสงี่ยม  โตรัตน   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง  โตรัตน  รองศาสตราจารย วัฒนา เกาศัลย
ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนําและปรับปรุงแกไข  ซึ่งชวยใหงานวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารยทั้ง 3 ทานเปนอยางสูง  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ  ผู
ชวยศาสตราจารย ดร.กุลยา  เบญจกาญจน  และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมศรี  จันทสิงห
ที่กรุณาเปนประธานกรรมการและกรรมการในการสอบ  ตลอดจนกรุณาใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้จนสมบูรณ  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย Linda  Sukarat  ที่กรุณา
ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษาอังกฤษและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานผู อํานวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาล    
(พินิจพิทยานุสรณ)  อาจารยสุนันท  สิทธิกานต  และคณะครู-อาจารยทุกทาน  ที่ใหกําลังใจ
อํานวยความสะดวกในการทดลองเครื่องมือวิจัย  ขอขอบคุณอาจารยอโนมา  โรจนาพงษ  และ
อาจารยประสบชัย  พสนุนท  กลัยาณมติรทีใ่หคําปรึกษาและกรณุาตรวจเครือ่งมอืวจิยั  ขอขอบคณุ
พี่ ๆ  เพื่อน ๆ และนอง ๆ  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศที่ชวยเหลือ
และใหกําลังใจดวยดีเสมอมา

ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพอสุเมธ  โกษาแสง  คุณแมแสงมณี  โกษาแสง
คุณสุปราณี   สิทธิกานต   คุณอภิญญา  วงศเฟยง   และนายเกรียงศักดิ์  โกษาแสง   พรอมทั้ง
หลาน ๆ ทุกคนที่ใหการสนับสนุนการศึกษาและใหกําลังใจจนสามารถบรรลุผลสําเร็จในครั้งนี้

คุณความดีและคุณประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขออุทิศแดดวงวิญญาณของ
ปู  ยา  ตา  ยาย  ตลอดจนครูอาจารยผูประสาทวิชาความรูทุกทาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




