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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
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ภาษาและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ผสมผสานกันโดยแยกออกจากกันไมได ตางเปนองค
ประกอบที่มีความสําคัญตอกันและกัน เพราะภาษาเปนผลิตผลของวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็เปน
ส่ือในการถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ทางวัฒนธรรมใหเปนที่ประจักษแกคนทั่วไป  ดังนั้นการเรียนรู
ภาษาตางประเทศจึงหมายถึง การเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาควบคูกันไปดวย (Brown,
quoted in Allen 2000 : 51)  เม็ท และ  ไบแรม (Met and Byram 1999 : 64 )  กลาวไววา  ผูเรียน
จะประสบความสําเร็จในการสื่อสาร  จะตองมีความรูในเรื่องวัฒนธรรมหลากหลาย  นั่นคือ มี
ความรูทางวัฒนธรรมควบคูไปกับการเรียนภาษา จึงจะทําใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร

นักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญหลายทานไดใหความหมายของคําวาวัฒนธรรมไวอยาง
หลากหลาย บรูคส (Brooks, quoted in Uraula S. Hendon 1980 : 191)  ไดใหความหมายของ
คําวาวัฒนธรรมโดยแบงเปน 5  ประการคือ  วัฒนธรรมหมายถึง 1) ความเจริญเติบโตทางชีววิทยา
2) ความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคล  3) วรรณคดีและศิลปกรรม  4) รูปแบบการดําเนินชีวิต  5)
วิถีชีวิตทุกดานของคนในสังคม  ซึ่งสอดคลองกับ   เฮนดอน (Hendon 1980 : 191)  ไดกลาวถึง
คําวา  วัฒนธรรม วามีสองความหมายหลัก  ซึ่งไดแกสัมฤทธิผลของอารยธรรมชั้นสูง  เชน  ศิลป
ดนตรี  วรรณคดี  ปรัชญา  ซึ่งมักกลาวถึงวาเปน “Culture with a capital C” (วัฒนธรรมซึ่งขึ้นตน
ดวย C ตัวพิมพใหญ)  อีกความหมายหนึ่งคือ รูปแบบพฤติกรรม หรือการดําเนินชีวิตของผูคนซึ่ง
มักกลาวถึงวาเปน “culture with a small c” (วัฒนธรรมที่ข้ึนตนดวย c ตัวพิมพเล็ก) โดยที่ความ
หมายแรกเกี่ย วขอ งอยางมากกับอดีตในขณะที่ความหมายหลัง เนนในชีวิตประจําวัน
เทอรมนิาโซวา (Ter Minasova 1994 : 62)  ไดใหคาํจาํกดัความของคาํวาวฒันธรรมในความหมาย
ทางมนุษยวิทยา  หมายถึง  แบบแผนชีวิตความเปนอยู  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ประวัติศาสตร
และศีลธรรมของผูใชภาษา นอกจากนั้น วัฒนธรรมอาจนิยามตามความหมายกวาง ๆ วา หมายถึง
องคประกอบทั้งมวลของสังคมหรือกลุมคน ไดแก องคประกอบทางจิตวิญญาณ ทางวัตถุ ทาง
ความคิด ทางอารมณ ทั้งนี้โดยหมายรวมถึงวิถีชีวิตแบบตาง ๆ อาทิ ระบบความเชื่อ ระบบคุณคา
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ระบบการดํารงชีวิต ระบบการใหการศึกษาในลักษณะพื้นเมือง ทั้งระบบภาษาและวรรณกรรม
ซึ่งใชเปนเครื่องมือถายทอดความรูและวัฒนธรรมดวย (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 16)

จากแนวคดิของนกัการศกึษาทีไ่ดใหคาํจาํกดัความของคาํวา วฒันธรรมไวขางตน จงึสรุป
ไดวา  วัฒนธรรมหมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของคนในสังคม  รวมทั้งวิถี
ชีวิตทุกดานของคนในสังคมนั้น เปนสิ่งที่กําหนดสิ่งที่คนในสังคมนั้นจะพูดหรือทําอยางเหมาะสม
ไดแก  การใชภาษา  การสื่อสาร  ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม  ทัศนคติ  การประกอบอาชีพ  การ
ดําเนินชีวิตประจําวัน  กฎหมาย  ประเพณี  เศรษฐกิจ  สถาบันในสังคม  การเมือง  ภูมิศาสตร
ปรัชญา ศิลป วรรณคดี ดนตรี ขนบประเพณี สถาปตยกรรม  รวมทั้งภาษาที่ใชในการติดตอส่ือสาร
ระหวางคนในสังคม  เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ  คานิยม ความคิด  ความเชื่อ  วัฒนธรรม
ประเพณี  ขอกําหนดทางสังคมของเจาของภาษา  และแสดงความสัมพันธอันดีระหวางกัน  หรือ
อาจกลาวไดวา  วัฒนธรรมเปนบอเกิดของภาษาและสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษา

ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษา  ดังที่ จิรารด (Girard
1990 : 201 ) กลาววา “ การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ คือการเขาไปติดตอสัมพันธกับวัฒน
ธรรมใหม ” ดังนั้นผูเรียนจึงจําเปนตองมีความเขาใจพื้นฐานทางดานวัฒนธรรมของภาษานั้น  และ
ควรไดรับการสอนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของภาษาที่ตนเรียนตั้งแตวันแรกที่เร่ิมเรียนภาษานั้น  
นอกจากนั้น  แฟนทินี (Fantini 1991 : 117) กลาววา “เจาของภาษามักจะมองขามความ
ผิดพลาดทางไวยากรณ  แตมักไมใหอภัยในความไมเหมาะสมของลีลา และพฤติกรรมในการแสดง
ออก  ดังนั้นในการสื่อสารภาษาที่มีประสิทธิผลนั้น  ความถูกตองของตัวภาษา  นับวาสําคัญนอย
กวาการใชบริบทที่ถูกตองเหมาะสม  ซึ่งทําไดโดยการใหความสนใจกับบริบททางวัฒนธรรม
(cultural context)”  เทอรมินาโซวา (Ter  Minasova 1994 : 62 )  กลาววา  ถาขาดพื้นฐานความรู
ทางวัฒนธรรมจะเปนการทําลายภาษาตางประเทศใหเปนภาษาที่ตายแลว  การศึกษาวัฒนธรรม
เปรียบเสมือนเปนไมเทาวเิศษซึง่ฟนคนืชพีใหกบัภาษา พรอมทัง้ยงัสงผลใหการศกึษามปีระสทิธภิาพ
ดียิ่งขึ้น  เชนเดียวกับออกซฟอรดและแอนเดอรสัน ( Oxford and Anderson 1995 : 201-215 )
กลาววา  ความเขาใจวัฒนธรรมระหวางประเทศ  โดยเฉพาะรูปแบบการเรยีนรูภาษาเปนสิ่งสําคัญ
ที่จะนําไปสูความสําเร็จในการสอนภาษาและการเรียนรู เปนการเพิ่มความเขาใจการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรม และชวยใหสมาชิกพัฒนาความสามารถในการสื่อสารจากวัฒนธรรมหนึ่งสูอีก
วัฒนธรรมหนึ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ    จึงอาจสรุปไดวา  การเรียนรูวัฒนธรรมเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไมไดสําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหรือเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษา     
ที่สอง
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จากความสําคัญดังกลาว การสอนภาษาจึงไมสามารถแยกออกจากการสอนวัฒนธรรม
ได อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
อุดมศึกษา  พบวา ความรูทางดานวัฒนธรรมของผูเรียนในประเทศไทยยังอยูในระดับตํ่า  ดังที่ กัณ
ฑาทิพย  สิงหะเนติ และผาน  บาลโพธิ์ (2526 : 1 )  ไดกลาวถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยวาเปนสิ่งที่ยากมาก ทั้งนี้มิใชเพราะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีโครงสรางที่แตกตาง
กันเทานั้น  ยังมีสาเหตุอ่ืนอีกหลายประการ  โดยอุปสรรคที่สําคัญสวนหนึ่งก็คือความแตกตางกัน
ในเรื่องวัฒนธรรมและสังคมของประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ ที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ดัง
ผลงานวิจัยของ พนิดา สุนทรวิภาค (2533) ไดศึกษาการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  และ
ความเขาใจวัฒนธรรมทางภาษาของผูเรียน  พบวาผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในชีวิต
ประจําวันและความเขาใจทางภาษาอยูในระดับตํ่า นอกจากนี้ยังพบวาความ สามารถในการใช
ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับความเขาใจวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับ จารุ
มาลย ตรีมาศ (2538) ไดศึกษาความเขาใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษา อังกฤษของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวาผูเรียนมีความเขาใจวัฒนธรรมของชน
ชาติที่พูดภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว นอกจากนั้น รติกร สิริสถิต (2536) ไดศกึษาความ
รูดานวฒันธรรมเชงิพฤตกิรรมภาษาองักฤษของนสิิตนกัศกึษาระดบัปริญญาตรวีิชาเอกการสอนภาษา
อังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ทางดานความรูเกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน  ความรู
เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมที่ไมใชคําพูด และความรูเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ  การดําเนินชีวิต
ทัศนคติ และคานิยมตาง ๆ  จากการศึกษาพบวานิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกการสอน
ภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4  จากวิทยาลัยครูมีความรูเกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจําวันอยูในเกณฑ
คอนขางต่ํา  ดานความรูเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ  การดําเนินชีวิต  ทัศนคติและคานิยมตาง ๆ อยู
ในเกณฑปานกลางเทานั้น  จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดวา  นักเรียนไทยยังขาดความรูความ
เขาใจในวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษ

จากสาเหตุดังกลาวจึงควรมีการสอนวัฒนธรรมควบคูไปกับการสอนภาษา เพราะการที่
จะศึกษาภาษาใดภาษาหนึ่งได  จําเปนตองเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษานั้น ๆ ดวย  เพราะ
ภาษาและวัฒนธรรมมิอาจแยกออกจากกันได การเขาใจวัฒนธรรมจะทําใหเกิดความเขาใจความ
หมายที่ลึกซึ้ง  และซอนเรนอยูในภาษานั้น ๆ ได  (เสาวลักษณ  รัตนวิชช  2531 : 10)   ซึ่งสอด
คลองกับ เพสโซลา ( Pesola 1991 : 331)  กลาววา  ภาษาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด  กลาวคือ  การมีทักษะในการใชภาษาใดก็เปนหนทางทําใหเขาถึงวัฒนธรรมของภาษานั้น
และวัฒนธรรมนั้นเองที่วางรูปแบบของการใชภาษาและพัฒนาการทางภาษานั้นขึ้น จากผลการ
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วิจัยในประเทศเกี่ยวกับการสอนวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ  หรือการสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรม
ในการเรียนการสอนภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  พบวามีสวนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษามากขึ้น  ดังที่  สมจิต  วรรณวิไล (2527)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และ
ความคงทนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ  โดยการสอนเสริมและไมเสริมวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  พบวากลุมทดลองที่เรียนจากแผนการสอนภาษาอังกฤษที่เสริม
เนื้อหาทางวัฒนธรรมของเจาของภาษามีผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรูสูงกวากลุมควบ
คุมที่ไมเสริมเนื้อหาวัฒนธรรม  นอกจากนั้น บรรเจิด  พฤฒารัตน (2541)  ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1
ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษาที่มีการเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมกับการสอนตามคูมือ
ครูพบวานักเรียนกลุมทดลองที่มีการสอนเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมมีความ สามารถในการใช
ภาษาอังกฤษสูงกวา  และมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวากลุมควบคุมที่ไดรับการ
สอนตามคูมือครู

ผลการวิจัยในตางประเทศ  คาอิกโคแนน  ( Kaikkonen 1997 )  ไดทําการศึกษาเรื่อง
การเรียนรูวัฒนธรรมและภาษาตางประเทศในโรงเรียนประเทศฟนแลนด  ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบ
ของการเรียนรูวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากงาน
เขียนของนักเรียน และบันทึกเทปวีดีโอระหวางที่มีกิจกรรมในหองเรียน พรอมทั้งสัมภาษณนักเรียน
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและประสบการณในการเรียนรูระหวางวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนมีความเขาใจระหวางวัฒนธรรมมากขึ้นหลังจากที่ไดเรียนรูโดยมีประสบการณรวมกับการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ

จากการศึกษาวิจัยดานการเรียนการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษานั้นสามารถสรุป
ไดวา  การสอนวัฒนธรรมสอดแทรกในการเรียนคําศัพท  หรือวิธีการสอนโดยตรง  รวมทั้งการสอน
วัฒนธรรมในการเรียนการสอนภาษาทักษะตาง ๆ  ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในการเรียนรูภาษา
และสามารถนําภาษาไปใชไดดีข้ึนตลอดจนมีผลสัมฤทิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย

ดังนั้นในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  จึงตองสอนวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ควบคูไปดวย  ดังที่  เคสเท็น และ  เวีย ( Kersten and Weir 1994 : 36 )   กลาววา  ถาครูตองการ
ชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร วัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนรูภาษา
นอกจากนั้นครูควรใหความรู ทางวัฒนธรรมของเจาของภาษาไปพรอม ๆ กับการสอนทักษะทาง
ภาษา โดยใหความสนใจและศกึษาวฒันธรรมของเจาของภาษาทีส่อดแทรกอยูในเนือ้หาของบทเรยีน
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เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถเขาใจวัฒนธรรม
ของเจาของภาษามากขึ้น (Brooks 1988 : 123-124 ; สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  2532 : 15)

อยางไรก็ตามในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น  ครูยังขาดความเขา
ใจดานวัฒนธรรม  รวมทั้งขาดสื่ออุปกรณการสอนวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษ  ดังผลการวิจัยของ
ประพิมพพรรณ  มีลักษณะ (2530)  พบวา  ครูมีความตองการเนื้อหาวัฒนธรรม  ส่ือการสอน  คู
มือการสอน  รวมทั้งแหลงคนควาตาง ๆ และ  งานวิจัยของ นวลสมร  เผื่อนปฐม (2541)  พบวา
ครูมีความรูดานวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง  คืนวันพฤหัสที่  29  เม.ย. 47
และยังไดเสนอวาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ครูควรใหความสําคัญดานเนื้อหา
วัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในแบบเรียน และควรจดักจิกรรมทีส่งเสรมิความรูความเขาใจดานวฒันธรรม
ของเจาของภาษา  หรือมีการสอดแทรกความรูดานวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ

ดวยเหตุนี้ครูผูสอนควรพิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนวัฒนธรรมของเจา
ของภาษาแกผูเรียนใหสอดคลองกับการพัฒนาทักษะทางภาษาทุกทักษะดวย (เสาวลักษณ  รัตน
วิชช 2531 : 97) ถาผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม จัดใหนักเรียนไดฝกทักษะตาง
ๆ อยางเพียงพอ  และใชวิธีสอนที่ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิผลไดเปนอยางดี  จากลักษณะ
การแกไขปญหานี้  ครูผูสอนจึงตองนําเอานวัตกรรม  (Innovation)  เขามาชวย  ซึ่งมีอยูหลายอยาง
ดวยกัน  เชน  บทเรียนโปรแกรมศูนยการเรียน  (Learning  Center  Pagkage)  ชุดการสอนมินิ
คอรส  (Minicourses)  และโดยเฉพาะบทเรียนโมดูล (Instructional Modules)  เปนเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอยางหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด  โดยครูเปนเพียงผู
แนะนํา  เปนการสงเสริมการเรียนตามความถนัด  และความสามารถ  ของแตละบุคคล  ผูเรียนจะ
ทราบความสามารถของตนเองทุกระยะ  และกิจกรรมการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนจากกิจกรรมหลาย ๆ อยาง  เพื่อใหผูเรียนไดเลือกตามความสามารถของตนเอง  ควรจัด
ใหเปนการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล  กิจกรรมแตละกิจกรรมควรจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกหัด
เทาเทียมกัน (วิชัย  ดิสสระ 2535 : 144)  ซึ่งสอดคลองกับ บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 89)  ที่กลาว
ถึงบทเรียนโมดูล (Module)  วาเปนบทเรียนหนวยใดหนวยหนึ่งที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา
โดยประกอบไปดวยกิจกรรม  และสื่อการเรียนตาง ๆ  เพื่อชวยใหเกิด           การเรียนรูตามจุด
ประสงคของบทเรียน ซึ่งบทเรียนโมดูลประกอบดวย หลักการและเหตุผล (Rationale) จุดประสงค
(Objectives) การประเมินผลกอนเรียน (Pre-Assessment)  กิจกรรม        การเรียน  (Learning
Activities)   การประเมินผลหลังเรียน  (Post Assessment)
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จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหส่ือสําเร็จรูปมีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษา  นั่นคือชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ดังผลการวิจัยของ พิศาล
อินทรทอง (2541)  ไดสรางบทเรียนอานเสริมวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6  ลักษณะบทเรียนอานเสริมที่สรางขึ้นนั้นมีลักษณะเปนบทเรียนโมดูล  เปนหนวยการสอนที่มี
เนื้อหาจบในตัวเอง สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนศึกษาเอง ครูเปนผูแนะนําและชวยเหลือเมื่อนักเรียน
มีปญหา จากผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีความสามารถในการอานเพิ่มข้ึนหลังจากใชบทเรียน
อานเสริม  นอกจากนั้น  เปรมวดี   รัตตกุล (2541) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับ
การสอนโดยบทเรียนโมดูลแบบมุงประสบการณภาษากับการเรียนตามคูมือครู พบวานักเรียน
ที่เรียนดวยบทเรียนโมดูลมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และเจตคติตอการเรียนภาษา
อังกฤษสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู

จากความสําคัญของบทเรียนโมดูลที่มีตอกระบวนการเรียนการสอนภาษา  และปญหา
ที่นักเรียนไทยยังขาดความรูความเขาใจในวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษ  และแบบฝกเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจทางวัฒนธรรมในหัวขอตาง ๆ ดวยเหตุนี้จึงมีนักการศึกษาหลายทานแนะนําหัว
ขอทางวัฒนธรรมที่ควรสอนในชั้นเรียนดังตอไปนี้  การสนทนาในชีวิตประจําวัน  คานิยมของครอบ
ครัวและสังคม  ประเพณีการเฉลิมฉลองในโอกาสตาง ๆ  อาหารและเครื่องนุงหม  การใชเวลาวาง
และการแสดงออกโดยไมใชคําพูด (สุภัทรา อักษรานุเคราะห 2532 : 34-35)  นอกจากนั้น  บรูคส
(Brooks 1964 : 90-95 )  แคสเตียน  (Chastian 1971 : 389-392 )  และ ฟน็อคเชียโรและโฟโมโน
(Finocchiaro and Fomono 1973 : 60-63)  ไดเสนอหัวขอทางวัฒนธรรมที่ควรนํามาสอนดังนี้
การทักทาย การสนทนา และการอําลา  อาชีพ  การศึกษา  กิจกรรมยามวาง  อาหารและเครื่องดื่ม
ครอบครัว  การรักษาพยาบาล  สุขภาพอนามัย  วันหยุดและเทศกาลตาง ๆ   การขนสง  ศาสนา
เสื้อผา  เครื่องแตงกาย  มิตรภาพ  ดนตรี  กีฬา  มัวร (Moore,quoted in Allen 2000 : 52 )  พบวา
การเรียนวัฒนธรรมเปนพื้นฐานทําใหเขาใจในเรื่องวิถีชีวิตประจําวัน  อาหาร  ดนตรี  และการเฉลิม
ฉลองตามเทศกาลวันหยุดตาง ๆ ซึ่งหัวขอเหลานี้พบมากในหนังสือเรียนทั่ว ๆ ไป

จากหัวขอทางวัฒนธรรมที่ควรสอนในชั้นเรียน  พบวามีหัวขอทางวัฒนธรรมที่ควรสอน
มากมายและหนึ่งในหัวขอที่มีความสําคัญ  และควรนํามาสอนคือ  ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัน
หยุดและวันสําคัญ  รวมทั้งประเพณีการเฉลิมฉลองของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษา
ประจําชาติ  ริโบลซี (Ribolzi 1988 : 9)  ไดใหความหมายของคําวา ฮอลิเดย (Holiday) หรือวัน
หยุด  วามาจากคําวา (Holy)  ที่แปลวาศักดิ์สิทธิ์  กับเดย (day)  ที่แปลวาวัน  และพจนานุกรมของ
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ลองแมน (Longman Language Activitor 1993 : 624-625 ) ไดใหความหมายของคําวา Holiday
ไววา  เปนชวงเวลาที่ไดไปในสถานที่อ่ืน ๆ เพื่อพักผอนและเพื่อความสนุกสนาน  เปนชวงเวลาที่ไม
ตองทํางานหรือไปโรงเรียน  จากผลการวิจัยของ  โบรเวอร ( Brower  1990)  ไดสรางบทเรียนโม
ดูลเพื่อแนะนําการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง  ซึ่งบทเรียน
โมดูลประกอบดวยเรื่องทั่ว ๆ ไปในการดํารงชีวิต  และโมดูลสุดทายเปนเรื่องของวันหยุด  ซึ่ง
ประกอบดวย  วันขอบคุณพระเจา  วันเกิดของประธานาธิบดียอรจ  วอชิงตัน  วันแหงอิสระภาพ
วันเกิดของประธานาธิบดีอับราฮัม  ลินอรน  วันเกิดของมาตินร  ลูเธอรคิง  วันแหงความทรงจํา
และวันทหารผานศึก  และเมื่อสําเร็จหลักสูตรพบวา  ครูมีความรูความเขาใจในการสอนภาษา
อังกฤษมากขึ้น

จากหลกัการและเหตผุลดังกลาว ประกอบกบัยงัไมมผูีใดทาํการวจิยัทางดานประสทิธภิาพ
ของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวฒันธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ
ที่มีตอความสามารถทางภาษาอังกฤษและความเขาใจวัฒนธรรมของนักเรียน ผูวิจัยจึงเห็น สม
ควรนํามาวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ)
อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  เพราะนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับตํ่า และผูวิจัยตองการสรางนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อชวยในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ซึ่งคาดวาบทเรียบโมดูลที่สรางขึ้น  จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางการเรียนรูภาษา
เพื่อการสื่อสาร  และความเขาใจทางวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ  พรอมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาตอและประกอบอาชีพของผูเรียนในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการสอน

วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ ใหไดตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค  พรหมวงศ
2520 : 134-137)

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนและหลังของนักเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนโมดูล เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

3. เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดกอนและหลังของนักเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนโมดูลเรื่อง การสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

4.  เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนตอการเรียนโดยใชบทเรียนโมดูลวิชาภาษา
อังกฤษ  เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ
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ปญหาในการวิจัย
1. บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด

ภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 หรือไม  (ชัยยงค  พรหมวงศ 2520 :
134-137)

2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียน  หลังจากไดเรียนโดยใชบทเรียนโมดูล
วิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษสูงกวาความ
สามารถกอนเรียน  โดยบทเรียนโมดูลหรือไม

3. ความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ หลังจากไดเรียน
โดยใชบทเรียนโมดูล เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  สูงกวากอน
เรียนโดยบทเรียนโมดูลหรือไม

4. นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอการเรียนโดยใชบทเรียนโมดูล  วิชาภาษาอังกฤษ
เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

สมมุติฐานงานวิจัย
1. บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด

ภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ  2520 : 134-137)
2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียน  หลังจากไดเรียนโดยใชบทเรียนโมดูล

วิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวฒันธรรมวนัหยดุของชนชาตทิีพ่ดูภาษาองักฤษสงูกวาความสามารถ
กอนเรียน  โดยใชบทเรียนโมดูล

3. ความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของผูเรียน หลังจากไดเรียนโดยใชบทเรียนโมดูล
วิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน  
โดยใชบทเรียนโมดูล

4. นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีตอการเรียนโดยใชบทเรียนโมดูล วชิาภาษาองักฤษ
เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 3  (พินิจพิทยานุสรณ) อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
หลัก  อ.015  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2546  จํานวน 2 หองเรียนรวมทั้งสิ้น 76 คน
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2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรยีนชมุชน

เทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ)  จังหวัดนครพนม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก  อ.015
ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2546  ไดมาโดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย
(Simple random sampling)  โดยการจับสลากเลือกมา  1  หองเรียน  จํานวน 37 คน  แตเหลือ
กลุมตัวอยาง  30  คน  เนื่องจากนักเรียนอีก   7  คน นั้นมีบานอยูนอกเขตเทศบาลทําใหไมสะดวก
ในการเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดทําการทดลองในคาบสุดทายของแตละวัน

3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและ

หลังเรียนโดยใชบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ

3.2  ความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ

3.3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอบทเรียนโมดูล  วิชา
ภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

ขอตกลงเบื้องตน
1. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอน

วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ สําหรับการวิจัยครั้งนี้กําหนดไว 75/75 ตามเกณฑ
ของชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ  (2520 : 134-142)  ซึ่งใหถือคาความคลาดเคลื่อนในการยอม
รับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของกิจกรรมบทเรียนโมดูลไวรอยละ 2.5-5  กลาวคือ

1.1 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ข้ึนไป
ถือวาบทเรียนโมดูลมีประสิทธิภาพดีมาก

1.2 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลสูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ตั้งไว  แตไมเกิน
รอยละ  2.5  ถือวาบทเรียนโมดูลมีประสิทธิภาพดี

1.3 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลตํ่ากวาเกณฑที่ตั้งไว  แตไมต่ํากวารอยละ
2.5  ถือวาบทเรียนโมดูลมีประสิทธิภาพที่ยอมรับไดหรืออยูในระดับพอใช  แตถาประสิทธิภาพของ
บทเรียนโมดูลตํ่ากวาเกณฑและมากวารอยละ  2.5  ถือวาบทเรียนโมดูลนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา
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2. คะแนนที่ไดจากการทดสอบครั้งแรก (Pretest)  เปนเครื่องชี้บอกถึงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนกอนเรียนดวยบทเรียนโมดูล

3.  คะแนนที่ไดจากการทดสอบครั้งหลัง  (Posttest)  เปนเครื่องชี้บอกถึงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูล

นิยามศัพทเฉพาะ
1. วัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ หมายถึง วัฒนธรรมของชนชาติตาง ๆ

ที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติทั้งในการติดตอส่ือสารภายในประเทศ และระหวางประเทศ
ซึ่งประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติไดแก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา
ประเทศนิวซีแลนด  และประเทศออสเตรเลีย

2. วัฒนธรรมวันหยุด   หมายถึง  วัฒนธรรมและความเปนมาของวันหยุดที่ไดจาก
การเรียงลําดับความสําคัญโดยชาวตางประเทศ  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จากการวิเคราะหเนื้อ
หาทางวัฒนธรรมวันหยุดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ไดหัวขอวัฒนธรรมวันหยุดที่ควรสอนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดแก  วันคริสตมาส  วันขอบคุณพระเจา  วันวาเลนไทน  วันอีสเตอร
และวันฮาโลวีน ซึ่งวันเหลานี้เปนวันสําคัญที่แสดงออกถึงความศรัทธาที่ประชาชนมีตอศาสนา
บุคคลสําคัญ นอกจากนั้นยังรวมถึงประเพณีการเฉลิมฉลองที่มีความสนุกสนานราเริง นอกจากนั้น
ยังมีการรับประทานอาหารรวมกัน  มีขบวนแหที่สวยงาม  มีการจุดดอกไมไฟ  มีการรองเพลงและ
รวมเตนรํา  เปนตน

3. บทเรียนโมดูล  หมายถึง  บทเรียนหนวยใดหนวยหนึ่งที่สําเร็จในตัวเอง  สรางขึ้น
อยางเปนระบบเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรมเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมยอยตาม
ความ สามารถและความสนใจของตนเอง  ซึ่งทําใหผูเรียนไดเรียนรูและสามารถแสดงพฤติกรรมได
ตามที่บทเรียนโมดูลกําหนดไว  บทเรียนโมดูลประกอบดวยองคประกอบ  5  ประการ
(บุญชม  ศรีสะอาด  2537 : 89)

1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
2. จุดมุงหมาย (Objectives)
3. การประเมินผลกอนเรียน  (Pre-Test)
4. กิจการการเรียน (Learning Activities)
5. การประเมินผลหลังการเรียน (Post-Test)
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4. ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล  หมายถึง  ผลการเรียนรูของนักเรียนจากการทํา
แบบฝกหัด  และการทดสอบการเรียนบทเรียนโมดูล  โดยถือเกณฑ 75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ
และคณะ  2520 : 49)  นั้นคือ

75 ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
รายบทหลังจากเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการสอน
วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

75 ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนที่ไดจากการสอบหลังจาก
การเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการสอนวัฒนธรรมวัน
หยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษเสร็จส้ินแลว

5. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ( ฟง พูด อาน และเขียน)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชา
ภาษาอังกฤษ  เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

6. แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบ 1
จํานวน  60  ขอ  60  คะแนน  ประกอบดวย  ตอนที่ 1  ฟงบทสนทนาแลวตอบคําถาม  ตอนที่ 2
อานบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ  ตอนที่ 3  อานบทความและเลือกคําตอบที่ถูกตอง  ตอนที่ 4
อานเนื้อเร่ืองและตอบคําถาม  ขอสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  คะแนนเต็ม  60
คะแนน  ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง  30 นาที  ขอสอบนี้สรางขึ้นจากการวิเคราะหจุด
ประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9-10 (อ.015-อ.016) ของกลุมโรงเรยีนมธัยมศกึษา
จังหวัดนครพนม  ตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษพุทธศักราช  2539  และเนื้อหาทักษะ  ฟง  พูด
อาน  เขียน  ที่ปรากฏในหนังสือเรียนประกอบรายวิชาดังกลาวจํานวน  4  เลม  ไดแก  English for
a Changing World Book III , Compass III, Discoveries Book III และ  Let’s use English III
ไดขอบขายจุดประสงคการเรียนรูทางภาษาอังกฤษ และครอบคลุมหนาที่ภาษา (Language
Function)  และรูปแบบภาษา  (Language Forms)  และองคประกอบภาษาไดมาจากการ
วิเคราะหตามหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3   เพื่อใชทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนจากบทเรียนโมดูล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุม
ชนเทศบาล 3  (พินิจพิทยานุสรณ)  จังหวัดนครพนม

7. แบบทดสอบวัดความเขาใจทางวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษา
อังกฤษ  หมายถึง  แบบทดสอบ  1  ฉบับจํานวน  60  ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีเนื้อหาเกี่ยวของกับ
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วัฒนธรรมวันหยุด  รวมทั้งประเพณีการเฉลิมฉลอง สัญลักษณของวันหยุดและวันสําคัญตาง ๆ
แบบทดสอบนี้สรางขึ้นเปนภาษาไทย โดยศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดในหนังสือเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  ไดแก  Discoveries, Compass , English For A Changing World
และ Let’s use English  เพื่อใชวัดความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษา
อังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3  จังหวัดนครพนม กอน
และหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูล

8. แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง  แบบสอบถามแบบประมาณคา จํานวน 20
ขอ ซึ่งถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน ในดานจุดประสงคของบทเรียน
ดานเนื้อหา   ดานกิจกรรม   ดานความรูความสามารถ  และดานรูปแบบ  โดยใชบทเรียนโมดูล
วิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

การศึกษา ” ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรม
วันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  ที่มีตอความสามารถทางภาษาอังกฤษและความเขาใจ
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 จังหวัดนครพนม”  คร้ังนี้  ผู
วิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินการวิจัย  โดยแยกตาม
หัวขอดังตอไปนี้

1. วัฒนธรรม
1.1 ความหมายของวัฒนธรรม
1.2 ลักษณะและองคประกอบทั่วไปทางวัฒนธรรม
1.3  ความสําคัญของวัฒนธรรมตอการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
1.4  บทบาทของวัฒนธรรมที่มีผลตอความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
1.5  บทบาทของครูในการสอนวัฒนธรรมภาษาตางประเทศ
1.6  หัวขอทางวัฒนธรรมที่ควรสอนในชั้นเรียน

2. ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวันหยุด
2.1  ความหมายของวัฒนธรรมวันหยุด
2.2  ประเภทของวันหยุด
2.3  วิธีสอน กจิกรรม และอปุกรณการเรยีนการสอนวฒันธรรมทัว่ไป และวฒันธรรม

วันหยุด
3. บทเรียนโมดูล

3.1  ความหมายของบทเรียนโมดูล
3.2  องคประกอบของบทเรียนโมดูล
3.3  คุณสมบัติที่สําคัญของบทเรียนโมดูล
3.4  วิธีสรางบทเรียนแบบโมดูล
3.5  ข้ันตอนในการสรางบทเรียนโมดูล
3.6  เกณฑในการประเมินบทเรียนโมดูล
3.7  ประโยชนของบทเรียนโมดูล

3
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4. ความคิดเห็น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

5.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเขาใจในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษของผูเรียนภาษา 
อังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนวัฒนธรรมภาษาอังกฤษที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรูภาษา

5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาดานวัฒนธรรมภาษาอังกฤษและหัวขอ
ทางวัฒนธรรมที่ควรสอนในชั้นเรียนภาษา

5.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนโมดูล

วัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม

มีผูใหความหมายของคําวา”วัฒนธรรม”ไวอยางหลากหลาย  ฟน็อคเชียโร และ โบโนโม
(Finocchiaro and Bonomo 1973: 58 )  กลาววา  วัฒนธรรมคือ ส่ิงที่ผสมผสานกันทั้งหมด รวม
ทั้ง ความรู ความเชื่อ ศิลป ศีลธรรม จรรยา ประเพณี ลักษณะนิสัย และความสามารถตาง ๆ  ที่
มนุษยไดมาจากการเปนสมาชิกของสังคมนั้น ๆ  แอลเลนและแวเลท  (Allen and Valette 1972 :
325) ไดใหความหมายของคําวา วัฒนธรรมไวอยางชัดเจนและครอบคลุมวา วัฒนธรรมมี 2 ความ
หมาย และเขียนแตกตางกัน ความหมายแรกเขียนดวยอักษร C ตัวใหญ (Culture) หมายถึงผล
รวมทั้งหมดอันเปนสิ่งที่แสดงความสําเร็จของมนุษยในการสรางเทคโนโลยี การคนควาทางวิทยา
ศาสตร  และ ปรัชญา  สวนความหมายที่สองนั้น  เขียนดวยอักษร c ตัวเล็ก (culture)  หมายถึง
รูปแบบของพฤติกรรมหรือการดําเนินชีวิตของคนในแตละสังคมซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรม
ตาง ๆ เชน เขารับประทานอาหารอะไรกันบางในโอกาสใด  ดําเนินชีวิตอยางไร  วิถีทางในการสราง
เสริมสังคม  เจตคติที่บุคคลแสดงตอเพื่อนฝูง  และสมาชิกในครอบครัว  การแสดงออกในสถาน
การณตาง ๆ   พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความยินดี  เศราโศก ผิดหวัง  ระเบียบประเพณีที่ตองเรียน
รูและปฏิบัติ  ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ อันเปนวิถีทางที่เกี่ยวกับเร่ืองมานุษยวิทยา   เลไวน และ อเดล
แมน  (Levine and Adelman 1982 : XVI)  ไดใหคําจํากัดความของคําวา  วัฒนธรรม  หมายถึง
ภูมิหลังที่มีรวมกันของบุคคลในสังคมเชนเรื่องของชาติ  เผาพันธุ  ศาสนา  เปนตน         ซึ่งสะทอน
ออกมาในรูปของภาษา  และการสื่อความหมายที่เหมือนกัน  ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ  ความ
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เชื่อ ทัศนคติ และคานิยมตาง ๆ ทั้งนี้ มีความหมายรวมถึง พฤติกรรมการแสดงออกทางคําพูด
(verbal behavior)   และพฤติกรรมแสดงออกที่ไมใชคําพูด  (non-verbal behavior)  ซีลลี
( Seelye 1984 : 26 )   ไดกลาวสรุปความหมายของคําวาวัฒนธรรมไวอยางกวาง ๆ วา “ คําวา
วัฒนธรรมนั้นรวมเอาวิถีชีวิตของมนุษยในทุก ๆ ดานไวดวยกัน  (all aspects of the life of man )
ตลอดจนรูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวัน (patterns of everyday life) ซึ่งเชื่อมโยงแตละบุคคลให
เขากับสังคมที่เขาอยู”  อดาสคู บริทเทน และ ฟาหซี  ( Adaskou Britten and  Fahsi 1990 : 3-4)
ไดแยกความหมายของวัฒนธรรมเปน 4 ดาน โดยคํานึงถึงความเกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ภาษาไดแก

1. ดานความสวยงาม  ( the aesthetic sense)  หรือวัฒนธรรมที่ข้ึนตนดวย C  ตัว
ใหญ  (Culture with a capital C)  หมายถึง  ส่ือ   ภาพยนตร  เพลง  และวรรณคดี  ซึ่งนับวาเปน
แหลงขอมูลของวัฒนธรรมดานสังคมวิทยา

2.  ดานสังคมวิทยา  ( the sociological sense)  หรือวัฒนธรรมที่ข้ึนตนดวย c ตัวเล็ก
(culture with a small c)  หมายถึง เร่ืองของการดําเนินชีวิต  ครอบครัว  ชีวิตภายในบาน  ความ
สัมพันธระหวางบุคคล  การทํางาน  การใชเวลาวาง  และ ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมตาง ๆ ซึ่งนับ
วาเปนความหมายที่กวางมาก

3. ดานความหมาย  (the semantic sense)  หมายถึง  ระบบความคิดที่แฝงอยูใน
ภาษา  ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูและขบวนการคิดของคนในสังคมหนึ่ง ๆ  ทั้งนี้ความหมายของคํา ๆ
เดียวกันในเรื่องหนึ่ง ๆ อาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ

4.  ดานภาษาเชิงปฏิบัตินิยม  หรือสังคมศาสตร ( the pragmatic or sociolinguistic
sense)  หมายถึงพื้นความรูเดิม  ทักษะทางสังคม  ทักษะภาษาที่ไมใชคําพูด  เปนเรื่องราวของ
ความเหมาะสมในการใชภาษาที่ตองคํานึงถึงความสุภาพ  สถานภาพ  จุดประสงคในการสื่อสาร
และรูปแบบที่เหมาะสมของการสื่อสารภาษา

วัฒนธรรม คือขอตกลงระหวางสมาชิกของชุมชน  ในเรื่องของคานิยม  บรรทัดฐาน  กฎ
เกณฑ  ที่จะนําไปสูความประพฤติ  และการสื่อสารกันระหวางสมาชิก  ยิ่งไปกวานั้นยังรวมเอา
พฤติกรรม และผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมอีกดวย  (Nicklas and Kaikkonen
1991,qouted in Kaikkonen 1997 : 49 )   ซึ่งสอดคลองกับไครโคเนน ( Kaikkonen 1997 : 48 )
ที่กลาววา  วัฒนธรรมแสดงใหเห็นถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่มีผลมาจาก การมีปฏิสัมพันธ และ
การสื่อสารที่ไดรับการยอมรับในสังคม  วัฒนธรรมมีมุมมอง 2 ลักษณะ คือ
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1. มุมมองของทฤษฏีทางสังคม ซึ่งตองการคําอธิบายความแตกตางของวัฒนธรรมใน
ระบบชนชั้นของสังคม

2. เราควรเรียนรูวัฒนธรรม จากมุมมองของพฤติกรรม และทฤษฏีเพื่อการสื่อสาร
เพราะวัฒนธรรมทําใหเรารูกระบวนการปฏิสัมพันธเฉพาะกลุม

ลอฟทิน และคณะ (Loftin and others, quoted in Oxford and Anderson 1995 :
201-202) ไดใหความหมายของวัฒนธรรมวา เปนกลวิธีแหงความอยูรอดของชีวิต เปนสิ่งที่ไมคงที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได และไมใชขอบกพรองที่ตองปรับปรุงแกไข อาจเปนกฎเกณฑ ความคิด
หรือคานิยม  ซึ่งประชาชนยึดถือและปฏิบัติ  สืบตอกันมาจนเปนสวนหนึ่งของชีวิตความเปนอยู
ของแตละกลุมสังคม  และวัฒนธรรมยังหมายถึงตัวเชื่อมทางสังคมของความสัมพันธของ
มนุษยชาติซึ่งเปนสื่อในการทําใหมนุษยเคลื่อนไหว หายใจ และมีชีวิตอยู นอกจากนี้วัฒนธรรมยัง
หมายถึง  ขอบเขตของพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได  เชน  นิสัย  การใชเวลาวาง  ประเพณี  การ
แตงงาน  เชนเดียวกับนักมานุษยวิทยากลาววา “วัฒนธรรม”  คือ พฤติกรรมแหงการเรียนรูทั้งหมด
ตามความตองการของสังคม หรืออาจหมายถึงระบบสัญลักษณและความหมาย การวิเคราะหเปน
รายบุคคล  ดังนั้นวัฒนธรรมจึงไมใชเพียงพฤติกรรมเทานั้น แตรวมถึงกฎเกณฑ ความหมาย ความ
เชื่อ  ทัศนคติ  และคานิยมที่ทําใหเกิดพฤติกรรม

ในปจจุบันหลักสูตรการศึกษาทุกระดับของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  ใหความสําคัญกับ
การเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Multicutural Education)  เร่ิมจากการรูจักทองถิ่น
ของตนเอง เรียนรูวฒันธรรมของสงัคมรัฐหรือชาติทีอ่ยูรวมกนัและหลงัจากนัน้กต็องเรยีนรูวฒันธรรม
ของประชาชนและวัฒนธรรมของชาติตาง ๆ  ในภูมิภาคและในโลก  หลักสูตรเหลานี้จะใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีหนังสือเรียน และส่ือการสอน และมีสถานที่จดัแสดงทางวัฒนธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 23)

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ใหคําจํากัดความของคําวาวัฒนธรรมไวขางตน  จึงสรุป
ไดวาวัฒนธรรมหมายถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคมหนึ่ง ๆ วิถีชีวิตทุกดาน
ของกลุมนั้นเปนสิ่งที่กําหนดสิ่งที่คนในสังคมนั้นจะพูดหรือทําอยางเหมาะสม ไดแกการใชภาษา
การสื่อสาร ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ การประกอบอาชีพ การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน กฎหมาย ประเพณี เศรษฐกิจ สถาบันในสังคม การเมือง ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
ปรัชญา ศิลปะ วรรณคดี ขนบประเพณี สถาปตยกรรม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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ลักษณะและองคประกอบทั่วไปทางวัฒนธรรม
โดยทั่วไปลักษณะและองคประกอบทางวัฒนธรรม  จะสัมพันธกับวิถีชีวิตและระบบ

การดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม  ซึ่งนิยพรรณ  วรรณศิริ  (2540 : 44-45)  ไดสรุปลักษณะของ
วัฒนธรรมดังตอไปนี้

1. วัฒนธรรมเปนผลผลิตของระบบความคิดของมนุษย  (Cognitive  Systems)  ซึ่งถือ
ไดวาเปนระบบทางชีวภาพ (Biological System) เพราะระบบความคิดอันเกิดมาจากระบบสมอง
ระบบประสาทและระบบจิตใจรวมกัน อยางไรก็ตามทุกคนตางก็ชวยกันคิดและสรางวัฒนธรรมขึ้น
มาเสมอ

2. วัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมใชส่ิงที่คงที่ตายตัว  วัฒนธรรมเปนผลิตผล
ของระบบความคิดและแสดงออกมาทางพฤติกรรมอันไดแกการกระทําในแงของการสรางวัตถุและ
ระบบตาง ๆ ทางสังคม

3. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่บุคคลไดมาดวยการเรียนรู  วัฒนธรรมไมใชเร่ืองของชีวภาพแต
เปนเพียงสวนเดียว  เปนสิ่งที่สมาชิกในสังคมเรียนรูมาจากสมาชิกรุนกอน ซึ่งเปนผูอบรมส่ังสอน
บอกกลาวเลากันตอ ๆ กันมา  การอบรมสั่งสอนและสืบทอดวัฒนธรรมนั้น  มนุษยมีวิธีการที่ดีที่สุด
ที่สัตวอ่ืน ๆ ไมมีใชนั่นคือการใชภาษา  ภาษานั้นสําคัญเพราะเปนเครื่องมือในการสงตอวัฒนธรรม
ใหคนรุนหลงั ๆ ดงันัน้จงึกลาวไดวาวฒันธรรมเปนขบวนการเรยีนรูและการเรยีนรูอยางมปีระสิทธภิาพก็
โดยการผานเครื่องมือที่เรียกวาภาษานั่นเอง

4. วัฒนธรรมเปนสมบัติสวนรวม ครรลองหรือระบบการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
ตองสอดคลองกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม  บุคคลตองเรียนรูที่จะประพฤติปฏิบัติใหเปนที่ยอมรับของ
ผูอ่ืนจึงจะอยูรวมกับผูอ่ืนไดดี

เดเมน  (Damen 1987 : 88-89 )  ไดศึกษาความหมายของวัฒนธรรม   สามารถสรุป
ลักษณะของวัฒนธรรมไดเปน 6 ประการดังนี้

1. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยเรียนรูได  สามารถจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมได
2. รูปแบบวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงจําเปนที่จะตองศึกษาวิธีการเรียนรู

วัฒนธรรมและการปรับตัวในการยอมรับตลอดจนการปรับตนเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมได  นอกจากการเรียนรูขอเท็จจริงทางวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว

3. วัฒนธรรมเปนความจริงสากลของชีวิตมนุษย  รูปแบบวัฒนธรรมมีความสําคัญตอ
ความตองการและเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตมนุษย
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4. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวิต  รวมทั้งคานิยมและความเชื่อ
ทางสังคม

5. ภาษาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธตอกันไมสามารถแยกออกจากกันได
6. วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดขอบเขตหรือกรอบที่มนุษยในแตละวัฒนธรรมจะยอมรับ

และเรียนรูระบบของวัฒนธรรมอื่นหรือไม
นอกจากนี้  โทมาลิน (Tomalin 1993 : 5-8)  ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน 2 ดาน  คือ ‘C’

หมายถึงความสําเร็จดานวัฒนธรรม  ในขณะที่ ‘c’  หมายถึง  วัฒนธรรมที่เปนพฤติกรรม  รวมถึง
ความเชื่อ  การรับรู  โดยเฉพาะการแสดงออกทางภาษาผานพฤติกรรมซึ่งเปนวัฒนธรรมและมีผล
ตอการยอมรับหรือปฏิเสธจากชุมชนเจาของประเทศ   โทมาลินไดแบงองคประกอบทางวัฒนธรรม
ออกเปน 3 สวนดังนี้

ภาพที่ 1   องคประกอบของวัฒนธรรม
ที่มา     :   Barry Tomalin and Susan Stempleski, Cultural Awareness (Hong Kong :
Oxford University Press, 1993), 5-8.

                พฤติกรรม
                 ประเพณี
                 นิสัย
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นิทานพื้นบาน

ศิลปะ
ดนตรี

สิ่งประดิษฐ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

จากภาพที่ 1  แสดงใหเห็นถึงองคประกอบของวัฒนธรรม  ซึ่งมีแนวคิดสอดคลองกับ
การจัดกลุมรูปแบบวัฒนธรรมของโรบินสัน (Robinson 1988 : 7)  คือ
ความคิด พฤติกรรม ผลผลิต
ความเชื่อ ภาษา วรรณกรรม
คานิยม ทาทาง นิทานพื้นบาน
สถาบัน ประเพณี/ลักษณะนิสัย ศิลป

อาหาร ดนตรี
ส่ิงประดิษฐ

ลักษณะและองคประกอบทางวัฒนธรรมนั้นอาจสรุปไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 1) วัฒน
ธรรมทางวัตถุ  ไดแก ส่ิงกอสราง  ส่ิงประดิษฐ  เทคโนโลยี  และ 2)  วัฒนธรรมทางจิตใจ  ไดแก
ประเพณี  ความเชื่อ  ความคิด  อยางไรก็ตาม  วัฒนธรรมก็มีสวนเกี่ยวของกับวิถีความเปนอยูของ
มนุษยในทุก ๆ ดาน และมีความแตกตางกันในแตละกลุมสังคม  อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงได

ความสําคัญของวัฒนธรรมตอการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม  วัฒนธรรมเปนเรื่องของพฤติกรรม  เปนวิถีชีวิต  เปน

วัตรปฏิบัติของมนุษยที่ไดสรางสรรคข้ึนมา  วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สืบทอด  เกิดแลวตาย  และมีการ
ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ดงันัน้ ภาษาซึง่เปนสวนหนึง่ของวฒันธรรมจงึเปนไปในลกัษณะเดยีวกนั
กลาวคือภาษาเปนพฤติกรรมของมนุษย  มีการสืบทอดเปลี่ยนแปลง  เกิดใหมและตาย  ที่สําคัญ
คือมีความผูกพันเกี่ยวโยงถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยางยิ่งยวด  เพราะถาขาดภาษามนุษย
ก็ไมสามารถสรางวัฒนธรรมใหเจริญงอกงามแกสังคมได  ไมสามารถถายทอดวัฒนธรรมไปสูชน
รุนหลังได อีกทัง้ไมสามารถเผยแพรวฒันธรรมของตนใหเปนทีรู่จกัแกชาวโลกได และหากไมมภีาษา
มนุษยจากสังคมหนึ่งก็ไมสามารถเขาใจหรือเรียนรูวัฒนธรรมความเปนอยูของมนุษยในสังคมอีก
แหงหนึ่งได  (สุขุมาวดี  ขําหิรัญ 2537 : 5-6)  ซึ่งสอดคลองกับ ทิพยสุดา  นัยทรัพย (2535 : 1)
กลาววา ภาษาเปนมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมนุษยใชเปนเครื่องมือในการสื่อความคิด ความตองการ
และอารมณตาง ๆ ภาษามีอยูทุกหนแหงในสังคมมนุษย  ซึง่มีการติดตอส่ือสารกันอยูตลอดชีวิต
มนุษยรับและถายทอดวิทยาการตาง ๆ  จากบรรพบุรุษดวยภาษา  ภาษาจึงชวยใหมนุษยสามารถ
ธํารงวัฒนธรรมไวได
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ภาษากับวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ผสมผสานกันจนไมสามารถแยกออกจากกันได  และตางก็
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอกันและกัน (Brown 1980 : 124) และแคสซัน (Cassion
1981:19) กลาวถึงความสัมพันธทางภาษาและวัฒนธรรมวา ภาษาเปนผลผลิตของวัฒนธรรม  แต
วัฒนธรรมเปนระบบที่กวางกวาภาษา ภาษาเปนระบบยอย (Subsystem) ของวัฒนธรรม ความ
สามารถทางภาษา (Linguistic Competence) เปนรูปแบบหนึ่งของความสามารถดานวัฒนธรรม
(Cultural Competence)  นอกจากนี้  เออรวิง (Irving 1986:4)  ก็กลาวสอดคลองกันถึงความ
สัมพันธของภาษากับวัฒนธรรมวา  “ความหมายของคําที่ใชในการสื่อสารไดรับอิทธิพลอยางมาก
จากวัฒนธรรม  เพราะความหมายมาจากบุคคลที่ส่ือสารไมใชจากคํา ๆ นั้น  และบุคคล   ก็เปน
ผลิตผลของวัฒนธรรมที่ถายทอดกันมาทางความหมายที่ใชรวมกัน และเปนที่ยอมรับวาเหมาะสม
ดังนั้นถาตองการสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางดี ก็ตองเขาใจวัฒนธรรมซึ่งใหความหมายตอ
ภาษาดวยวัฒนธรรมใหความหมายและบริบทตอการสื่อสาร  และความสามารถในการสื่อสารก็
ทําใหสามารถแสดงคานิยมทางวัฒนธรรมและภาษาได

เมื่อภาษามีความสัมพันธกับวัฒนธรรม  และเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม  การสอน
เร่ืองวัฒนธรรมควบคูกันไปกับการสอนภาษาจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยากและจําเปนอยางยิ่งดังที่ 
สุขุมาวดี  ขําหิรัญ (2537 :5-6 )  ไดใหความเห็นวา  ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม
อาจกลาวไดวาสืบเนื่องมาจากระบบสื่อสารพื้นฐานของมนุษย (Primary Message System หรือ
PMS)  ซึ่งมีอยูดวยกัน 10 ชนิด  และจําเปนตองอาศัยภาษาเปนสื่อกลาง  กอใหเกิดการใชภาษา
ข้ันพื้นฐาน 10 ประการที่มนุษยใชในการเรียนรูและถายทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมจากชนรุนหนึ่ง
ไปสูอีกรุนหนึ่ง  ไดแก

1. ภาษากับการมีปฏิสัมพันธ  (Language and interaction)  หมายถึงภาษาที่ใช
เพื่อการสื่อสารการสรางความสัมพันธกับบุคคลในสังคม  เปนภาษาที่แสดงสถานภาพของบุคคล

2.  ภาษากับการรวมกลุม (Language and association)  หมายถึงภาษาที่ใชเพื่อบง
บอกความเปนกลุมสังคมเดียวกัน  อาจเกี่ยวเนื่องกับอาชีพเชื้อชาติทางภูมิศาสตร  ชนชั้นตาง ๆ
รวมทั้งสังคมครอบครัว

3.  ภาษากับการครองชีพ  (Language and subsistence)  หมายถึงภาษาที่แสดงถึง
กิจกรรมทางวัฒนธรรมในการครองชีพ  ซึ่งรวมการคาการใหบริการตาง ๆ อาหารการกิน  ลักษณะ
ความเปนอยู

4. ภาษากับเพศ (Language and bisexuality) หมายถึงภาษาที่บงบอกถึงวัฒนธรรม
ที่มีความแตกตางระหวางภาษาของผูหญิงกับภาษาของผูชาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



21

5. ภาษากับการบอกอาณาเขต (Language and territoriality)  หมายถึงภาษาที่ใช
บอกอาณาเขตของมนุษยในอันที่จะสื่อถึงอาณาจักรสวนตัวและเพื่อแสดงความสัมพันธทางสังคม
ที่ตนมีตอบุคคลอื่น ๆ   บอกความสนิทสนม ความใกลชิดและความหางเหินระหวางบุคคล

6. ภาษากับเวลา (Language and temporality) หมายถึงภาษาที่ใชเพื่อบอกเวลาซึ่ง
สะทอนถึงวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ วาใหความสําคัญแกเวลาหรือไม

7.  ภาษากับการเรียนรู (Language and learning) หมายถึงภาษาที่ใชในการถายทอด
และการเรียนรูในสาขาวิชาการตาง ๆ

8.  ภาษากับการเลน (Language and play) หมายถึงภาษาที่สัมพันธกับการเลนหรือ
การหาความเพลิดเพลินใหแกชีวิต

9. ภาษากับการปองกัน (Language and defense) หมายถึงการใชภาษาเพื่อถาย
ทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในเรื่องการปองกัน การหามปรามและการเผยแพรรณรงคส่ิงอันควร
กระทําตาง ๆ รวมถึงคําสอนทางศาสนาอีกดวย

10. ภาษากับส่ิงแวดลอม ( Language and esploitation)  หมายถึงการใชภาษาเพื่อ
บงบอกลักษณะของสภาพแวดลอม  สถานที่  ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษยใชเพื่อกิจกรรมทางวัฒน
ธรรมตาง ๆ

ทั้งหมดนี้เปนวัฒนธรรมการสื่อสารข้ันพื้นฐานของมนุษยทุกสังคม ซึ่งจะตองอาศัย
ภาษาเปนสื่อในการแสดงออก จึงกลาวไดวาภาษาและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวของกันจาก
พฤติกรรมพื้นฐานของมนุษยนั่นเอง  อัจฉรา วงศโสธร  (2539:64)  ไดใหความเห็นวา  “ภาษาเปน
เร่ืองเกี่ยวกับคานิยมที่ไดรับจากวัฒนธรรมของบุคคลในสังคมการเรียนรูภาษามิใชเปนการ
เรียนเกี่ยวกับสัญลักษณทางภาษาเหลานั้น แตตองเรียนรูถึงวัฒนธรรมของชนชาตทิี่ใชภาษา
ตลอดจนวัฒนธรรมของภาษานั้นดวย”  ซึ่งสอดคลองกับ  บราวนและยูล ( Brown and Yule
1983:75-76)  ซึ่งเสนอแนะวา “วัฒนธรรมเปนเรื่องของคานิยมของบุคคลในสังคม ผูเรียนภาษา
ตองมีพื้นฐาน ความรูทางวัฒนธรรมอยางพอเพียง เพื่อจะเขาใจวาเหตุใดบุคคลในวัฒนธรรมนั้นจึง
กลาวเชนนั้น”  นอกจากนี้ วอลเดส (Valdes 1986:1-2) สรุปไดวานอกจากภาษาแรกแลววัฒน
ธรรมของภาษาแรกก็มีบทบาทในการแทรกแซงผูเรียนภาษาไดเชนเดียวกัน และเมื่อมีความ
คลายคลึงกัน และความแตกตางระหวางภาษาแรกกับภาษาตางประเทศมีผลกระทบตอการ
เรียนรูภาษาที่เรียน ความคลายคลึงและความแตกตางทางวัฒนธรรมทั้งในดานความเขาใจและ
ความหมาย จึงมีผลตอการเรียนเชนกัน  บราวน (Brown 1980:124-129)  อธิบายวา การเรียน
ภาษาที่สองคือ  การเรียนวัฒนธรรมของภาษาที่สองเพราะทั้งภาษาและวัฒนธรรมเปนองค
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ประกอบที่ชวยคงความสําคัญของกันและกันไวโดยภาษาเปนผลผลิตของวัฒนธรรมและในขณะ
เดียวกันภาษาก็มีบทบาทเปนสื่อในการถายทอดเรื่องราวตางๆ ทางวัฒนธรรมใหเปนที่ประจักษแก
คนทั่ว ๆ ไป

จากการศึกษาความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม  สุวิไล  เปรมศรีรัตน (2534 :
9-12) สรุปวาภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการแสดงพัฒนาการ
ความเปนมนุษย  โดยใชระบบสัญลักษณเพื่อการพูด  การเขียน  และการใชภาษาทาทางใน
การถายทอดความรู ความคิด และความเชื่อเพื่อการติดตอส่ือสารระหวางกันในชีวิตประจําวัน
การศึกษาเรื่องของภาษานอกจากเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารแลวยังใชเพื่อความรูความ
เขาใจวัฒนธรรมดานตาง ๆ ดวย

การเรียนรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาไดเขามามีบทบาทสําคัญยิ่งตอการสอน
ภาษาเพราะการจะสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุวัตถุประสงคของผูพูด  และชวยสราง
ความเขาใจอันดีระหวางกัน ยอมตองอาศัยความเขาใจในวัฒนธรรมแหงองคกรหรือสังคมที่
เกี่ยวของ  เพื่อใหปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสมเปนที่ยอมรับ  เนื่องจากในหลาย ๆ กรณีส่ิงที่เปนที่
ยอมรับในวัฒนธรรมหนึ่งอาจเปนที่รังเกียจในอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็ได การใชภาษาในฐานะเปนสื่อ
ถายทอดความคิดและวัฒนธรรมจึงตองเปนไปตามบริบทของวัฒนธรรมนั้น ๆ  การไดมาซึ่งสมรรถ
วิสัยทางการสื่อสารและสมรรถวิสัยทางวัฒนธรรม เปนผลจากองคประกอบตาง ๆ เชนที่  ทรอยค
(Troike, quoted in Marcus and Slansky 1994 : 306-313)  ไดแบงองคประกอบทางการสื่อสาร
ออกเปน 3 ดานดังนี้

1. ความรูทางภาษาศาสตร (Linguistic Knowledge) เปนความรูเกี่ยวกับการใชคําพูด
และไมใชคําพูด  เนนดานโครงสราง  การสะกดคํา  และความหมาย

2.  ทักษะการปฏิสัมพันธ  (Interaction Skills)  รวมกฏสําหรับการใชคําในหนาที่ตาง ๆ
องคประกอบทางบริบท กระบวนการ บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธ การวิเคราะหและกลยุทธสําหรับ
เปาหมายดานผลสัมฤทธิ์

3. ความรูดานวัฒนธรรม (Cultural Knowledge) รวมถึงวัฒนธรรมทางสังคม  คานิยม
ทัศนคติ  ความรูเดิม  และกระบวนการทางวัฒนธรรม

ดังนั้นในการเรียนการสอนภาษาจึงตองสอนความรูดานวัฒนธรรมแกผูเรียนไปพรอม
กันดวย โดยอาจใหเหตุผลในการสอนวัฒนธรรมควบคูกันไปกับการสอนภาษาได 4 ประการ ดังตอ
ไปนี้
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การทีน่กัเรยีนจะเขาใจในเนือ้เร่ืองนีแ้ละมอีารมณขัน ตองมคีวามรูและเขาใจวา อับราฮมั
ลินคอรน คือใคร? เสียชีวิตอยางไร? ในเร่ืองนี้ผูพูดซึ่งเปนสามีไมอยากถูกยิงเสียชีวิตในโรงละคร
เหมือนกับอับราฮัม  ลินคอรน ซึ่งเปนประธานาธิบดีคนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา

2. การขาดความรูความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมของภาษา  อาจทําใหเกิดการเขาใจผิด
หรือการไมเขาใจซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้เพราะแตละวัฒนธรรมก็มีลักษณะเฉพาะของตนเอง  ส่ิงที่มี
ความหมายอยางหนึ่งในวัฒนธรรมหนึ่งอาจมีความหมายอีกอยางหนึ่งในวัฒนธรรมอื่นก็ได ซึ่ง
อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดตอกัน (สุภัทรา  อักษรานุเคราะห 2532 : 26)  เพราะบุคคลผูทําการ
ส่ือสารภาษาใดก็ไดเรียนรูวัฒนธรรมในสังคมที่ตนเกิดมา  ดังนั้นในการสื่อสารภาษา  บุคคลนั้นก็
จะแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมดวย    ทั้งนี้เพสโซลา (Pesola  1991 : 331)  ไดกลาววาวัฒนธรรมของ
ภาษานั้นเปนสิ่งที่กําหนดความหมายที่กําลังสื่อสารแลกเปลี่ยนกันอยู  ถาปราศจากทักษะและ
ความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมแลวแมแตผูที่เกงภาษาก็อาจตีความขอความที่ไดยินหรือไดอาน
ผิดพลาดอยางมากได  และสารที่ส่ือออกไปก็อาจทําใหเขาใจผิดกันได

3. ความรูความสามารถทางวัฒนธรรมชวยใหผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพ  ดังที่ แฮมเมอรลี ( Hammerly 1982 : 513 ) กลาววา  ความสามารถในการใช
ภาษาที่สอง (Second Language Competence)  ประกอบดวยความสามารถในการใชภาษาทาง
ไวยากรณ (Linguistic Competence) ซึ่งอํานวยใหฝกฝนความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Competence)  ภายในโครงสรางที่กําหนดโดยความสามารถทางวัฒนธรรม
(Cultural Competence)  ความสามารถทั้งสามนี้เกี่ยวพันกันและมีความสําคัญตอผูเรียนภาษา
ที่สอง  ซึ่งปรารถนาจะสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม  นอกจากนี้ ชอง-ชู
และ สตีเฟนส ( Song-chu and  Stephens 1991 : 29 )  ไดใหขอคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศวา “แมวาผูเรียนจะมีสมรรถวิสัยทางภาษาอังกฤษ (English
Proficiency) ในระดับสูง ก็ไมสามารถประกันไดเสมอไปวา จะมีความสามารถในการสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพ เพราะผูนั้นจะตองมีความรูเกี่ยวกับความแตกตางทางวัฒนธรรมในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษขามวัฒนธรรมเพื่อไมใหเขาใจผิดกันดวย”

4.  ความรูทางวัฒนธรรมมีผลตอแรงจูงใจ  สัมฤทธิผล  และทัศนคติในการเรียนภาษา
ของผูเรียน ดังที่ ฮารเมอร (Harmer 1983 : 3) กลาวถึงแรงจูงใจเชิงบูรณาการ (integrative
motivation) วามีผลตอความปรารถนาที่จะเรียนรูภาษาของผูเรียน กลาวคือแรงจูงใจแบบนี้         
จะชวยใหผูเรียนซึ่งสนใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ใชภาษาเปาหมายมีความปรารถนาที่จะเรียนรู
ภาษานั้นใหประสบผลสําเร็จ  ซึ่งสอดคลองกับ อินแกรม และ โอนีล (Ingram and O’ Neill  1999)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25

ไดทําการศึกษาเรื่องทัศนคติขามวัฒนธรรมในโปรแกรมภาษาตางประเทศ กับนักเรียนเกรด 10
จํานวน 598 คน  จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางพบวา  ทัศนคติที่มีตอ กลุม
วัฒนธรรมอื่นคอนขางนาพอใจ เปนไปในทางบวกมากกวาทางลบ และนักเรียนรอยละ 59
ตองการใหมีการสอนวัฒนธรรมเพิ่มข้ึนในการเรียนภาษา เพราะความเขาใจทางวัฒนธรรมเปนสิ่ง
จําเปนในการพัฒนาระบบความหมายของภาษา  ความรูและความเขาใจทางวฒันธรรมเปนสิง่ จํา
เปนที่กอใหเกิดการพัฒนาความเขาใจขามวัฒนธรรมและมีทัศนคติตอวัฒนธรรมอื่นในทางบวก

จากประโยชนและความสําคัญในการเรียนรูวัฒนธรรมควบคูกับการเรียนภาษานั้น  
สรุปไดวาจําเปนที่ผูสอนภาษาตองมีบทบาทในการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษาอยางชัดเจน  
เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถวิสัยในการใชภาษาอยางเหมาะสม ซึง่ไมใชการสอนเพยีงไวยากรณ คาํศพัท
การออกเสียงเทานั้น ผูสอนภาษาตองสอนวัฒนธรรมควบคูไปดวย ดงันั้นผูสอนภาษาจึงตองมี
ความรูในภาษาและเขาใจบริบททางสังคมของภาษาซึ่งเปนความรูความเขาใจวัฒนธรรมและขอ
ปฏิบัติทางสังคมของเจาของภาษา  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่ผูสอนภาษาจะตองใหความสนใจ
ศึกษาและสั่งสมใหเพิ่มพูนตลอดเวลา  เพื่อที่จะถายทอดใหกับผูเรียนไดเขาใจและใชภาษาอยาง
ถูกตองเหมาะสม

นอกจากนี้  วอลเดส  (Valdes 1990:49-51)  ไดกําหนดเปาหมายการสอนวัฒนธรรม
ในชั้นเรียนภาษาไว 4 ประการซึ่งเหมือนกับเปาหมายการสอนวัฒนธรรมของฟนอคเชียโร
(Finocchiaro 1989:130-133)   ดังนี้คือ

1. เปนการเพิ่มความเขาใจใหกับนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปาหมาย
2. กระตุนใหนักเรียนสนใจการเรียนภาษาตางประเทศ
3. พัฒนาความสามารถทางภาษาตามหนาที่ในวัฒนธรรมเปาหมาย
4. สรางความเขาใจเกี่ยวกับการสอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาทางดานคานิยมและ

ทัศนคติ
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ  (2539 : 2-3)  จึงไดกําหนดใหวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชา

หนึ่งในหลักสูตรทั้งในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรนี้มุงใหผูเรียนไดพฒันาความสามารถ
ในการใชภาษาอยางตอเนือ่ง ตัง้แตระดบัประถมศกึษาถงึระดบัมธัยมศกึษา โดยมีจุดมุงหมายดังตอ
ไปนี้

1. เพื่อใหสามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองตามหลักภาษาและ
เหมาะสมกับวัฒนธรรม
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2. เพือ่ใหสามารถพฒันาความสามารถในการใชภาษาอยางตอเนือ่งตลอดแนว สามารถ
นําไปใชในการศึกษา หรือนําไปใชในการประกอบอาชีพโดยมีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อใหมีความสามารถในดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อใชในการสื่อสาร และการ
แสวงหาความรู

4. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเรื่องราวและวัฒนธรรมของผูที่พูดภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแมเปนเบื้องตน  และพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษใหมีความเขาใจวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลก รวมทั้งสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคม
โลกไดอยางสรางสรรคในระดับปลาย

5. เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ  เห็นประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษ
ในการแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ

กลาวโดยสรุป   วัฒนธรรมมีประโยชนตอการเรียนการสอนภาษา   เพราะการสื่อสาร
ใหมีประสิทธิภาพ และส่ือความหมายไดตรงนั้น ผูเรียนควรมีความรูทางวัฒนธรรมของภาษา
ประเพณี  ความเชื่อ  ความคิด  คานิยม  และอุปนิสัยของเจาของภาษา  เพื่อจะนําไปสูความเขาใจ
อันดีในการติดตอส่ือสาร เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษ และเพื่อการสื่อ
สารไดโดยถูกตอง  เหมาะสมตามสถานการณจริงหรือบริบทตาง ๆ ของสังคมเจาของภาษา

บทบาทของวัฒนธรรมที่มีผลตอความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
ถึงแมภาษาอังกฤษเปนภาษาทีไ่มจาํเปนตองใชในชวีติประจาํวนัหรอืในสงัคมไทยกต็าม  

แตการเรียนภาษาเพื่อประโยชนและความกาวหนาของผูเรียนในดานการเพิ่มพูนความรูและติดตอ
กับประเทศอื่น ๆ ในดานการประกอบอาชีพ หรือการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทั้งยังชวยใหเกิดความรูความเขาใจวัฒนธรรม  ประเพณี  อุปนิสัยใจคอของเจาของภาษา  ซึ่งจะ
นําไปสูความเขาใจซึ่งกันและกันอีกดวย  (REFF, อางถึงใน  สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  2532 : 14)

นอกจากนั้น  การเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษายังกอใหเกิดประโยชนแกผูเรียน  6
ประการ  (Allen and Vallette 1979 : 326)  ดังตอไปนี้

1. เพิ่มพูนความสํานึกในเรื่องของวัฒนธรรม
2. กระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนภาษาตางประเทศ
3. มีทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน
4. เปนการพัฒนาความสามารถในการสื่อความหมายในวฒันธรรมเจาของภาษาอยาง

ถูกตองเหมาะสม
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5. สามารถปรับปรุงตัวใหเขากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาไดในสถานการณจริง
6. ปลูกฝงความเขาใจในการตีความการอางอิงทางวัฒนธรรม   คานิยม  และทัศนคติ

ของเจาของภาษา
ดงันัน้การสอนภาษาพรอมกบัการสอนวฒันธรรม นอกจากจะเปนการดงึดดูความสนใจ

ของผูเรียนแลว  ยังทําใหใจกวาง  มองโลกในแงดี  ยอมรับส่ิงที่แปลกไปจากตน  และยังมีผลตอ
ความเขาใจภาษาดีกวาการเรียนรูตัวภาษาแตเพียงอยางเดียว  นอกจากนี้ความรูทางวัฒนธรรม
ยังสงผลอยางมากตอการอาน  ซึ่งความรูภูมิหลังทางวัฒนธรรมของเจาของภาษาจะทําใหผูอาน
ทําความเขาใจตอส่ิงที่อานไดดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของนักการศึกษาหลายคน เชน
Jason, Au. Stevens, Joag-Dev and Anderson (quoted in Floyd and Carrell 1987:-90-91)
ซึ่งพบวา การสอนอานแบบใหประสบการณทางวัฒนธรรมที่สัมพันธกับเนื้อหาที่เรียน ทําใหผูเรียน
มีความเขาใจในการอานไดดีกวาผูเรียนที่ไมไดเรียนดวยวิธีนี้ ดังนั้นความรูทางวัฒนธรรมของ
เจาของภาษามีบทบาทที่สําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาของผูเรียนเปนอยางมาก  และยัง
เปนสิง่กระตุนใหผูเรียนมคีวามสนใจในการเรยีนภาษาไดเปนอยางด ี นอกจากนีก้ารเรยีนรูวฒันธรรม
ของเจาของภาษาจะทาํใหผูเรียนหนัมาสนใจวฒันธรรมของตนเองอกีดวย  โดยในขณะทีส่อนผูสอน
จะตองทําการเปรียบเทียบวัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมของตนเองไปพรอม ๆ  ซึ่งจุด
นี้เองทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมประจําชาติของตนเอง  และเปนการสรางความ
ตระหนักในการอนุรักษวัฒนธรรมไวใหคนรุนหลังตอไป (วิไลพร  ธนสุวรรณ 2537 : 6)

จากการศึกษาวิจัยดานการเรียนการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษานั้น สามารถสรุป
ไดวา  การสอนวัฒนธรรมสอดแทรกในการเรียนคําศัพท  หรือวิธีการสอนโดยตรง  รวมทั้งการสอน
วฒันธรรมในการสอนภาษาทกัษะตาง ๆ ทาํใหผูเรียนมคีวามเขาใจในการเรยีนรูภาษา และสามารถ
นําภาษาไปใชใหดีข้ึน  ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาสูงขึ้นดวย

บทบาทของครูในการสอนวัฒนธรรมภาษาตางประเทศ
ความไมรูในเรื่องของวัฒนธรรมอาจทําใหเกิดการเขาใจผิดขึ้นได ดังนั้นผูสอนจึงควรมี

ความรู  ความสามารถ ในการเชื่อมวัฒนธรรมทั้งสองเขาดวยกัน  ควรพยายามปรับบรรทัดฐาน
ทางวัฒนธรรมเขาดวยกัน  การพูดถึงเรื่องระหวางวัฒนธรรม  จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น
ครูควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับความเชื่อและคานิยมทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ 
เพราะการสอนกิจกรรมที่นักเรียนไมคุนเคยจะทําใหไมประสบผลสําเร็จในการสอนเพื่อการสื่อสาร  
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ดังนั้นกิจกรรมในการสอนควรเนนในเรื่องของการนําเอาความรูใหมผสมผสานกับพื้นฐานความเชื่อ 
และความรูเดิม  เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น (Ellis 1996 : 213-214)

เม็ท  และ  ไบแรม  (Met and  Byram 1999 : 68)  ยังพบวา ครูสอนภาษาหลาย ๆ คน
รูสึกวา พวกเขาไมมีความรูทางวัฒนธรรมที่จะสอนนักเรียนได  เนื่องจากมีขอมูลมากมายที่จะตอง
รูเกี่ยวกับการสอนวัฒนธรรม  เพราะวัฒนธรรม และความรูทางวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
แมจะอยูในกลุมที่ใชภาษาเดียวกันก็ตาม

ดังนั้นครูสอนภาษาควรตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนภาษา และ
คํานึงถึงบทบาทของตนเองในฐานะผูสอนภาษาตางประเทศ เชนที่ ไซด (Syed, Muhammad
Abdur Rauf 1988 : 44-46)  กลาววา  ภาษาและวัฒนธรรมไมสามารถแยกจากกันได  ดังนั้นบท
บาทของครูในฐานะผูสอนภาษาตางประเทศคือ

1. ลดความอคติทางวัฒนธรรมของภาษาที่สอง
2. พัฒนาการยอมรับพฤติกรรมของกลุมสังคมอื่น ๆ
3. สรางความเขาใจวัฒนธรรมของนักเรียนและวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่สอน
4. จัดเตรียมสื่อในการสอนวัฒนธรรมอยางหลากหลาย  เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร

วิทยุ และโทรทัศน
5. สรางมนุษยสัมพันธในการติดตอส่ือสารกับเจาของภาษาใหมากเทาที่จะเปนไปได
6. นําเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรมในชั้นเรียนอยางเปนกลางใหสมบูรณที่สุด
กลาวโดยสรุป  ครูสอนภาษาตางประเทศจะตองมีความเขาใจวัฒนธรรมและความ

สัมพนัธระหวางภาษากบัวฒันธรรมของชนตางชาตไิดเปนอยางด ี  เมือ่ครูมคีวามเขาใจอยางชดัเจน
จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนภาษาไดอยางเขาใจ  ถาไดทราบถึงความแตกตางกันทางวัฒนธรรม
นักเรียนจําเปนตองมีความรูทางวัฒนธรรมของเจาของภาษาทั้งในดานความคิด ความรูสึก
ประสบการณ   ดนตรี  วันหยุดประจําชาติรวมถึงวันสําคัญตาง ๆ ดวย  เพื่อสามารถนํามาใชสอน
เปรียบเทียบและเขาใจวัฒนธรรม  ประเพณีที่มีอยูในอดีต  และที่ดําเนินอยูในปจจุบัน

จะเหน็ไดวาการสอนวฒันธรรมในการเรยีนรูภาษานัน่เปนสิง่ทีต่องอาศยัความสนใจและ
จริงจัง  อินแกรม  และโอนิล  (Ingram and O’Neill 1999 : 25-26)  ไดกลาวถึงวิธีการสอนวา
มีความสําคัญ  และมีอิทธิพลตอทัศนคติขามวัฒนธรรม  ดังนั้นหลักการดังตอไปนี้จะชวยใหวิธี
การเรียนการสอนภาษาไดผลมากขึ้น

1. การมีปฏิสัมพันธ หรือ “การมีสวนเกี่ยวของกับชุมชน” ควรเปนพื้นฐานตอการปฏิบัติ
การสอนภาษาเมื่อเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ผูเรียนตองไดรับโอกาสในการฝกภาษาทั้งอยางเปน
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ทางการและไมเปนทางการ  เชนนักเรียนควรมีโอกาสไดสนทนากับเจาของภาษา หรือส่ือสารกัน
ทางจดหมายอิเล็กโทรนิค  การมีสวนเกี่ยวของกับชุมชน  ไมใชฝกแคภาษาเทานั้น  แตเปนการสง
เสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณกับวัฒนธรรมอื่นอีกดวย

2. ผูเรียนตองการโอกาสเพื่อพัฒนาความรูและความเขาใจทางวัฒนธรรม  ไมใชกับ
วัฒนธรรมอื่นเทานั้น แตเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของตนเองดวย และควรมีการสอนแบบบูรณา
การกับวิชาอื่น ๆ เชน  สอนภาษาโดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาดนตรี  วิชาสังคม  เปนตน

3. ผูเรียนตองเขาใจถึงธรรมชาติของระบบวัฒนธรรม  และมีโอกาสไดบอกเลาถึงแนว
ความคิดและประสบการณของตนเองใหกับเจาของภาษาไดรับรู  โดยผานทางการสนทนา  หรือ
การเขียน

4.  การเฉลิมฉลอง  เปนสิ่งจําเปนตอจิตใจเพราะจะทําใหผูเรียนเขาใจ และมีทัศนคติที่
ดีตอการเรียนรูภาษาอีกทั้งยังเปนองคประกอบพื้นฐานตอการสื่อสารขามวัฒนธรรม และผูเรียน
ควรรบัรูความแตกตางทางวฒันธรรมเพือ่จะไดไมเกดิความตระหนกทางวฒันธรรม (Culture Shock)

เม็ท และ ไบแรม (Met and Byram 1999 : 62-63 )  ไดพูดถึงมาตรฐานระดับชาติของ
การเรียนรูภาษาตางประเทศวามี 11 มาตรฐาน ใน 5 หัวขอใหญ ๆ ซึ่งครูสามารถนําไปประยุกตใช
ในการเรียนการสอนภาษาได

1. การสื่อสาร   (Communication)     การสื่อสารในภาษาอื่น
1.1 นักเรียนมีสวนรวมในบทสนทนา  การใหขอมูล  แสดงอารมณและความรูสึก

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
1.2 นักเรียนเขาใจและสามารถตีความหมายในการอาน  การเขียน ในหลาย ๆ หัว

ขอได
1.3 นักเรียนรายงานขอมูล  แนวความคิดสูผูฟงและผูอานในหลาย ๆ หัวขอได

2.  วัฒนธรรม  (Cultures)    เพิ่มความรูและความเขาใจในวัฒนธรรมอื่น
2.1 นักเรียนสาธิตความเขาใจความสัมพันธระหวางการปฏิบัติ และแนวความคิด

ของวัฒนธรรมที่เรียนได
2.2 นักเรียนสาธิตความเขาใจในความสัมพันธระหวางผลผลิตและแนวความคิด

ของวัฒนธรรมที่เรียนได
3.  การติดตอ  (Connections)    ติดตอและรับเอาขอมูลขาวสารจากวัฒนธรรมอื่น

3.1 นักเรียนเพิ่มความรูทางวัฒนธรรม  โดยผานทางภาษาตางประเทศ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30

3.2 ไดรับขอมลู และจดจาํมโนทศันของวฒันธรรม  โดยผานทางภาษาตางประเทศ
และวัฒนธรรมของภาษา

4. การเปรียบเทียบ (Comparisons) เพิ่มความเขาใจในธรรมชาติของภาษาและวัฒน
ธรรม

4.1 นกัเรยีนสาธติความเขาใจของธรรมชาตขิองภาษาโดยการเปรยีบเทยีบการเรยีน
ภาษาเปาหมายกับภาษาของตนเอง

4.2 นักเรียนสาธิตความเขาใจของมโนทัศนทางวัฒนธรรม  โดยเปรียบเทียบการ
เรียนรูวัฒนธรรมเปาหมายกับวัฒนธรรมของตนเอง

5. ชุมชน  ( Communities)  มีสวนรวมในชุมชนที่มีหลายภาษาทั้งที่บาน  และทั่วโลก
5.1 นักเรียนใชภาษาทั้งในโรงเรียน  และนอกโรงเรียน
5.2 นักเรียนแสดงออกถึงความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการใชภาษา

อยางพอใจ
นอกจากนี้ครูผูสอนภาษายังตองเขาใจวาการสอนวัฒนธรรมเปนการผสมผสานกันของ

บุคลิกภาพ  ประสบการณ  ปรัชญาสวนตัว  ความสนใจ  ความสามารถ  และประสบการณในชั้น
เรียนของครู  ซึ่งสามารถแบงเปนลักษณะตาง ๆ ไดดังนี้  (Byram 1991)

1. ครูควรใหความสําคัญในการสอนเนี้อหาทางวัฒนธรรม
2. ครูควรเปนผูที่มีประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่กําลังสอน
3. ครูควรใชส่ือการสอนที่เปนเอกสารจริง
4. ครูควรตกแตงหองเรียนและสงเสริมการใชภาษาเปาหมายในชั้นเรียน
5. ครูควรมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมอยางหลากหลาย

สรุปไดวาวัฒนธรรมมีความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษา  นอกจากจะเปนการกระตุน
ใหผูเรียนสนใจเรียนภาษาแลว  ยังมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกดวย  ส่ิงที่สําคัญอยางยิ่ง
ประการหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจเนื้อหาวัฒนธรรมของเจาของภาษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพก็คือ  ความรูและความเขาใจเนื้อหาวัฒนธรรมของครู  ซึ่งในการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศสําหรับผูที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  ครูควรจะทําการศึกษาเนื้อหา
วัฒนธรรมในแบบเรียนภาษาอังกฤษและทําการรวบรวมไวเปนหมวดหมู  เพื่อความสะดวกในการ
ที่ครูจะนํามาสอน  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในเนื้อหาวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษาไดอยางถูกตอง
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หัวขอทางวัฒนธรรมที่ควรสอนในชั้นเรียน
จากการศึกษาแบบเรียนที่ใชในการสอนภาษาตางประเทศระดับมัธยมศึกษาใน

ประเทศไทยพบวาไดรับอิทธิพลทางภาษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  และกลุมประเทศในสหราช
อาณาจักรซึ่งมีลักษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรมตาง ๆ สามารถสรุปไดเปน 11 หัวขอ  (Kantatip
1985 : 41-53 ) ดังนี้

1. วันสําคัญและพิธีกรรม
2. การเลอืกใชคาํและประโยคในสถานการณตาง ๆ เชน สนามบนิ สวนสตัว ตูโทรศพัท
3. น้ําเสียง  ความรูสึก  และทัศนคติ
4. ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูใชภาษา เชน ลูกคากับพนักงานขาย ซึ่ง

พนักงานขายจําเปนตองใชคําพูดที่สุภาพตอลูกคา
5. ชื่อเฉพาะทางวัฒนธรรม  เชน ชื่อคน  ชื่ออาหาร  ชื่อสถานที่
6. การใชภาษาตามหนาที่เพื่อการสื่อสาร  เชน  การถามทิศทาง  การกลาวเชื้อเชิญ
7. การเขาสูสังคมตามสถานการณตาง ๆ ที่เฉพาะเจาะจง  เชน  รานถายรูป
8. งานอดิเรก
9. แหลงขอมูล  เชน  ใบประกอบอาหาร  ใบส่ังยา  โฆษณา
10.  รูปแบบขอมูลที่แตกตางกัน  เชน  การอานเพื่อความเขาใจ  การอานจับใจความ

สําคัญ  การอานเพื่อสรุป  การถายโอนเพื่อความเขาใจในการอานหรือฟง
11.  ลักษณะพิเศษของวรรณกรรม  เชน  การอานโคลงกลอน  ผูเรียนตองเขาใจความ

สัมพันธของชีวิต  ความเปนอยูหรือคําศัพทที่กลาวถึงในบทอานอยางชัดเจน  ซึ่งไมใชเพียงการรู
ความหมายของคําศัพทเทานั้น

จากการศึกษาหนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใหใชในปจจุบันทั้ง ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายจะเห็นวามีหัวขอวัฒนธรรมเดียวกัน
ปรากฏอยูทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย แตมีเนื้อหาที่ซบัซอนมากขึ้น
สามารถจัดเปนหมวดหมูไดดังนี้ (สุภัทรา อักษรานุเคราะห 2532 :34-35)

1.  การสนทนาในชีวิตประจําวัน  เชน  การแนะนําตัว (Introduction)  การยอมรับและ
ปฏิเสธการเชื้อเชิญ (Accepting and Refusing an Invitation)  การขอโทษ (Apologizing)  การ
สนทนาทางโทรศัพท (Making a telephone call)  การสมัครงาน  (Applying for a job)  การจาย
ของ (Shopping) เปนตน
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2.  คานิยมของครอบครัวและสังคม (Family and Social Values)  เชน  การอยูรวมกัน
ของครอบครวั (Family) การมนีดักบัการแตงงาน (Dating and Marriages) การศกึษา (Education)
การทํางาน  (Work Value)  เปนตน

3. ประเพณีการเฉลิมฉลองในโอกาสตาง ๆ  (Customs and Celebrations)  เชน       
วันวาเลนไทน (Valentine’s Day)  วันฮาโลวีน (Halloween)  วันขอบคุณพระเจา (Thankgiving’s
Day)  วันคริสตมาส (Christmas)  รวมทั้งบุคคลและสถานที่ที่สําคัญตาง ๆ

4.  อาหารและเครื่องนุงหม  (Food and Clothes)  เชน  อาหารมื้อตาง ๆ (Meals)
มารยาทในการรับประทานอาหาร  (Manner at the Table)  การใชเครื่องนุงหมสําหรับอากาศ
หนาว  (Winter Clothes)  เปนตน

5.  การใชเวลาวาง  (Daily Pastime Use)  เชน  นันทนาการและกีฬา (Recreation
and Sports)  งานอดิเรก (Hobbies)  และการเดินทาง (Travelling)

6.  การแสดงออกโดยไมใชคําพูด (Non-Verbal) เชน น้ําเสียง (Tone) ความรูสึก
(Feeling)  ทัศนคติ  (Attitude)  เปนตน

ส่ิงที่ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาตางประเทศ คือ บรูคส (Brooks 1964 : 90-95)   
แคสเตียน ( Chastian 1971 : 389-392 ) และ ฟน็อคเชียโร และ โบโนโม (Finocchiaro and
Bonomo 1973 : 60-63)  ไดเสนอหัวขอวัฒนธรรมที่ควรนํามาสอนไวตรงกันดังนี้

1. การทักทาย  การสนทนา  และการอําลา
2. อาชีพ
3. การศึกษา
4. กิจกรรม
5. อาหารและเครื่องดื่ม
6. กิจกรรมยามวาง
7. ครอบครัว (สมาชิก และสภาพที่อยูอาศัย)
8. การรักษาพยาบาล
9. สุขภาพอนามัย
10.  วันหยุดและเทศกาลตาง ๆ
11.  การขนสง
12.  ศาสนา
13.  เสื้อผาและเครื่องแตงกาย
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14.  มิตรภาพ
15.  ดนตรี
16.  กีฬา

เนื่องจากหัวขอทางวัฒนธรรมมีขอบเขตกวางมาก  โยริโอ  (Yorio, อางถึงใน สุภัทรา
อักษรานุเคราะห 2532 : 34-35)  ใหขอเสนอแนะวาผูสอนอาจใชเกณฑในการเลือกหัวขอทางวัฒน
ธรรมดังนี้

1.  ความจําเปน (need)  พิจารณาตามจุดประสงคการเรียนใหมีความสัมพันธกับ
ทักษะตาง ๆ เชน การอาน เขียน ฟง พูด  และการปฏิสัมพันธในสังคม  (social interaction)

2. ประโยชน (usefulness)  พิจารณาการนําไปใช (applicability)  ผูเรียนควรเริ่ม
พัฒนาความสํานึกทางภาษาศาสตรสังคมในจุดนี้

3.  การนําไปใช (productivity) พิจารณาตามชวงของการนําไปใชในสถานการณตาง ๆ
เชน goodbye  มีที่ใชไดมากกวา take it  easy ในการกลาวลา  เปนตน

4.  เร่ืองที่เกิดขึ้นประจําและบอย ๆ (currency and frequency)  เกี่ยวของกับความจํา
เปนในการนํามาใช

5.  ความสะดวกในการนํามาใช (ease) ซึ่งพิจารณาในแงของผูเรียนในการนําไปใช
โดยการศึกษาผูเรียนในการออกเสียงประโยคไดถูกตอง  ถาเปนสํานวนที่มีความหมายเดียวกันจะ
ตองเปนสํานวนที่มีการใชบอยและไดรับการยอมรับ

ฟนอคเชียโร  และโบโนโม  (Finocchiaro and Bonomo 1977 : 68)  ที่กลาววา         
การเลือกหัวขอทางวัฒนธรรมในการสอนภาษาควรคํานึงถึงจุดประสงคสําคัญ 2 ประการคือ

1.  ครูควรสงเสริมความรูทางสติปญญา  สังคม  ศีลธรรม  พลเมือง  และการพัฒนา
อารมณของนักเรียนแตละคน

2.  ครูควรสงเสริมนักเรียนใหเขาใจวิถีชีวิตของชุมชนอื่น  ซึ่งเปนการนําเสนอเนื้อหา
วัฒนธรรมที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดดวยความประทับใจ  รวมทั้งควรพัฒนาความรูที่เปนเนื้อหา
วัฒนธรรมของผูเรียนใหสมบูรณมากข้ึนดวย

เมื่อคํานึงถึงวัตถุประสงคในการนําเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไปใชในการสอนภาษา  ไดมี
ผูแบงความรูดานวฒันธรรมเปนประเภทตาง ๆ แตกตางกนัไป ซึง่เนือ้หา และรายละเอยีดคลายคลงึ
กันหรือสอดคลองกัน ดังตัวอยางตอไปนี้  แฮมเมอรลี ( Hammerly 1982:513-515)  ไดแบงความรู
ดานวัฒนธรรมซึ่งครูควรจะนําไปใชสอนเปน 3 ประเภทคือ
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1. วัฒนธรรมเชิงขอมูล (informational culture) หมายถึงขอมูลหรือความจริงตาง ๆ
เกี่ยวกับสังคม สภาพภูมิศาสตร และประวัติศาสตรของเจาของภาษา  รวมถึงวีรบุรุษหรือบุคคล
สําคัญ เปนตน ซึ่งเจาของภาษาถือเปนเรื่องสําคัญและภาคภูมิใจ

2. วัฒนธรรมเชิงพฤติกรรม (behavioral culture) หมายถึงพฤติกรรมตาง ๆ ของเจา
ของภาษาในชีวิตประจําวันโดยเนนในเรื่องพฤติกรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปมากกวา
เฉพาะบุคคล  ไดแกเร่ืองแบบแผนการสนทนา (conversational formulas) การ แสดงออกดวยทา
ทาง (kinesics) และแบบแผนพฤติกรรม (patterns of behavior) รวมถึง ทัศนคติ (attitudes) และ
คานิยมตาง ๆ (values) เปนตน

3. วัฒนธรรมเชิงสัมฤทธิผล (achievement culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
ศิลป วรรณกรรม และดนตรี ซึ่งผูเรียนภาษาพึงรูไว

ทาวาเรส  และ  คาวอลคานติ  (Tavares and  Cavalcanti 1996 : 19)  ไดยกตัวอยาง
ครูชาวบัลแกเรียวาไดสอนวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ  โดยสอนหัวขอที่สําคัญดังตอไปนี้

1. ลักษณะทางสังคม  เชน  ลักษณะชนชั้นทางสังคม  ชนกลุมนอย
2.  ปฏิสัมพันธทางสังคม  ข้ึนอยูกับระดับความคุนเคยที่มีตอกัน
3.  ความเชื่อ และพฤติกรรม  เชน  รูปแบบของการใชชีวิตประจําวัน  การขออนุญาต
4. สถาบันสังคมและการเมือง เชน  สถาบันที่แสดงใหเห็นถึงสังคม  พิธีการตางๆ

สถาบันทางรัฐบาล
5. ประวัติศาสตรและภูมิศาสตรของชาติ  เชน  เหตุการณในประวัติศาสตร  สถานที่

ทางภูมิศาสตร
6. ส่ือ  เชน  ทางโทรทัศน  หนังสือพิมพ  วิทยุ
7.  ศิลป  เชน  วรรณกรรม  ภาพยนตร
8.  ความหลากหลายของภาษา  เชน  ภาษาอังกฤษที่คนผิวดําในกรุงลอนดอนใช
สรุปไดวาวัฒนธรรมมีความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษา  และมีหัวขอวัฒนธรรม

มากมายที่ควรสอนในชั้นเรียน ไมวาจะเปนในเรื่อง วันสําคัญทางศาสนา การใชสัญลักษณตางๆ
อาหารและเครื่องนุงหม  การแสดงออกโดยไมใชคําพูด  และ ประเพณีการเฉลิมฉลองในโอกาส
ตาง ๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  ครูผูสอนจึงควรเลือกหัวขอวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน  และผูเรียนสามารถนําไปใชได  เพราะวัฒนธรรมมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษา  อีกทั้ง
ยังชวยสรางทัศนคติที่ดีตอวัฒนธรรมของภาษาตางประเทศ นอกจากนั้น ยังชวยใหผูเรียนสามารถ
ใชภาษาในสถานการณตาง ๆ  อยางมีความหมายอีกดวย
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ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวันหยุด

ความหมายของวัฒนธรรมวันหยุด
จากหัวขอวัฒนธรรมที่ควรสอนในชั้นเรียน  มีหัวขอทางวัฒนธรรมที่ควรสอนมากมาย

และหนึ่งในหัวขอที่มีความสําคัญและควรนํามาสอน คือความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดและวัน
สําคัญของชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติ  เนื่องจากประเทศไทยมีหลักสูตรเพื่อให
นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ดังนั้นเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ควรมกีารสอนวฒันธรรมของชนชาตทิีใ่ชภาษาองักฤษ และวฒันธรรมทีน่าสนใจและสามารถ
นํามาสอนไดคือ วัฒนธรรมวันหยุด

ริโบลซี  ( Ribolzi 1988 : 9 )  ใหความหมายของคําวา ฮอลิเดย (Holiday)  หรือวัน
หยุด  มาจากคําวา โฮลี (Holy)  ที่แปลวาศักดิ์สิทธิ์  กับเดย (day) ที่แปลวาวัน  และวันหยุดเริ่มมี
มาตั้งแตสมัยโบราณกอนประวัติศาสตร  มนุษยในสมัยกอนมีความเชื่อเร่ืองผีสางนางไมกันอยู
มาก  พวกเขากลัวและกราบไหวบูชาธรรมชาติ  เชน ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  ฟารอง และฟาผา
มนุษยนับถือทั้งเทพเจาและปศาจ เมื่อพวกเขาตองการความชวยเหลือจากธรรมชาติหรือ
ตองการให        เทพเจาประทานความเมตตา พวกเขาก็จะประกอบพิธีกรรมบางอยาง ในฤดู
เก็บเกี่ยวหรือ           ระยะเปลี่ยนฤดูกาล พวกเขาจะประกอบพิธีกรรมเปนพิเศษ จนในที่สุดพิธี
กรรมเหลานี้ก็กลายเปนพิธีที่ยึดถือปฏิบัติเปนประจําทุกป ในระยะเริ่มแรกนั้น วันหยุดบางประการ
เกี่ยวของกับศาสนา  เปนวันศักดิ์สิทธิ์  ตอมาเมื่อมีการกอต้ังประเทศชาติกันขึ้น  ประชาชนใน
ประเทศตาง ๆ ก็เร่ิมฉลองวันหยุดประจําชาติดวย เชนวันหยุดเนื่องในโอกาสประกาศอิสระภาพ
หรือวันเกิดของวีรบุรุษ          ของชาติ ปจจุบันนี้ทั่วโลกมีวันหยุดหลายชนิด รวมทั้งวันสําคัญทาง
ศาสนา บางอยางก็เปนพิธีการ  บางอยางกเ็ปนวนัสนกุสนานรืน่เรงิ วนัหยดุทีม่เีหมอืนกนัทัว่โลกกค็อื
วนัหยดุพกัผอนประจาํสปัดาห  วันหยุดมีบทบาทสําคัญในสังคมเพราะชวยรวมคนในสังคมใหมา
รวมทํากิจกรรมดวยกัน  ไมวาจะเปนการสวดมนต  การแสดงความรักชาติ  หรือแมจะเปนเพียง
การมาสนุกสนานรวมกันก็ตาม  ไมวาวัตถุประสงคนั้นจะเปนอะไรก็ตาม  วันหยุดก็ชวยเสริมสราง
ใหคนในสังคม  ไมวาชายหรือหญิง  มีความรูสึกที่ดีตอกันยิ่งขึ้น

พจนานุกรมของลองแมน (Longman Language Activator 1993 : 624-625) ไดให
ความหมายของ  Holiday (วันหยุด)  ไวดังนี้

1. เปนเวลาที่ใชในสถานที่อ่ืนหรือประเทศอื่นเพื่อการพักผอนและความสนุกสนาน
2. เพื่อไปสถานที่ใดที่หนึ่งสําหรับวันหยุด
3. เปนเวลาที่ไมตองทํางานหรือไปโรงเรียน
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4. เปนวันหยุดอยางเปนทางการ 1 วัน  เมื่อทุกคนไดรับอนุญาตอยางเปนทางการวา
ไมตองไปทํางานหรือไปโรงเรียน

5. การใชเวลาชวงหนึ่งของวันหรือสัปดาหโดยที่ไมตองทํางาน
6. เพื่อไปสถานที่อ่ืน ๆ หรือการหยุดทํางานเพราะวาเปนวันหยุด
7. บุคคลที่ใชเวลาในชวงวันหยุด
นอกจากนั้น พจนานุกรมเคมบริดจ (Cambridge International Dictionary of English

1995 : 677-678 )  ไดใหความหมายของ Holiday (วนัหยดุ)  ไววา เปนชวงเวลาหนึง่วนัหรอื 2 สัปดาห
เมื่อไมตองไปทํางานหรือไปโรงเรียน  แตมีอิสระในการทําในสิ่งที่ตองการ  เชน  เดินทางทองเที่ยว
หรือไปพักผอน  และยังหมายถึงวันหยุดอยางเปนทางการที่อนุญาตใหทุกคนไมตองทํางาน

กลาวโดยสรุป วันหยุดจึงหมายถึง  วันหยุดอยางเปนทางการซึ่งประชาชนไมจําเปน
ตองไปทํางาน  นอกจากนั้นยังหมายรวมวันสําคัญตางๆ  ที่มีพิธีการเฉลิมฉลอง  มีการละเลน  มี
การระลึกถึงบุคคลสําคัญ  และการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว

ประเภทของวันหยุด
ริโบลซี (Ribolzi 1988 : 9 )   ไดแบงวันหยุดออกเปน 4 ประเภทดังตอไปนี้
1. วันหยุดทางศาสนา  ไดแก  เทศกาลอีสเตอร  วันแอสเซนชั่นและวันเพนธาคอสท

วันฉลองนักบุญ  วันรามาดอน  วันหยุดของชาวยิว  เทศกาลคริสตมาส
2. วันหยุดเพื่อรําลึกถึงบุคคลสําคัญ ไดแก วันหยุดในฤดูหนาวเพื่อรําลึกถึงบุคคล

สําคัญ  เชน ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน  สาธุคุณมารติน  ลูเธอรคิง จูเนียร  ประธานาธิบดี
จอรจ วอชิงตัน  เปนตน  นอกจากนั้นยังมีงานฉลองในฤดูใบไมผลิ  วันหยุดในฤดูใบไมรวงเพื่อ
รําลึกถึงนักบุญคนบาป  นักสํารวจ และรัฐบุรุษ  เชน  คริสโตเฟอร  โคลัมบัส

3. วนัหยดุประจาํชาต ิ ไดแก วนัประกาศอสิระภาพในสหรฐัอเมริกา วนัขอบคณุพระเจา
วันชาติของประเทศตาง ๆ

4. งานเทศกาล วันหยุดที่แสนสุข และงานเฉลิมฉลอง ไดแก วันฮาโลวีน วันเอพริล
ฟูลสวันวาเลนไทน

นวลสมร  เผื่อนปฐม  (2541)  ไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวันสําคัญตาง ๆ  และสามารถ
จัดกลุมวันสําคัญได 3 กลุม คือ

1.  วันสําคัญทางศาสนา  ไดแก  วันคริสตมาส  วันอีสเตอร  วันขอบคุณพระเจา
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2. วันที่เกี่ยวของกับบุคคลสําคัญ ไดแก วันแมและวันพอ วันทหารผานศึก วันโคลัมบัส
วันเกิดของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน  วันเกิดของประธานาธิบดียอรจ  วอชิงตัน  วันเซนต
แพททริค.

3.  วันสําหรับความสนุกสนานรื่นเริง  ไดแก  วันขึ้นปใหม  วันประกาศอิสรภาพหรือวัน
ชาติอเมริกา  วันกรรมกรหรือวันแรงงานแหงชาติ  วันแหงฤดูใบไมผลิต วันฮาโลวีน   วันวาเลนไทน
วันเอพริลฟูลส

นอกจากนั้นนวลสมร  เผื่อนปฐม (2541 : 101-102)  ไดศึกษาโดยรวบรวมเนื้อหา
วัฒนธรรมดานวันสําคัญและการเฉลิมฉลองพบวา  วันสําคัญที่มักกลาวถึงจะเปนวันหยุดแหงชาติ
รวมถึงวันที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทุก ๆ ป  เปนประเพณีปฏิบัติสืบตอกันมา  นอกจากนั้นก็
เปนวันสําคัญที่ไมใชวันหยุดแตจะมีการรวมกิจกรรมเฉลิมฉลองตามประเพณีและเพื่อความสนุก
สนาน

ตารางที่ 1   วันสําคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  และออสเตรเลีย
อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย

วันขึ้นปใหม
วันประกาศอิสรภาพ
วันแรงงานแหงชาติ
วันขอบคุณพระเจา
วันคริสตมาส
วันเมยเดย
วันพอและวันแม
วันทหารผานศึก
วันโคลัมบัส
วันฮาโลวีน
วันอับราฮัม ลินคอลน
วันวาเลนไทน
วันยอรจ วอชิงตัน
วันเซนตแพทริค
วันเอพริลฟูลส

วันขึ้นปใหม
วันกูดฟรายเดย
วันอีสเตอร
วันเมยเดย
วันหยุดชวงฤดูใบไมผลิ
วันหยุดชวงฤดูรอน
วันคริสตมาส
วันมอบของขวัญ

วันขึ้นปใหม
วันกูดฟรายเดย
วันเมยเดย
วันคนพบประเทศออสเตรเลีย
วันประสูติพระราชินีอาลิซาเบธ
วันชาติ
วันขาราชการ
วันแสดงสินคาทางการเกษตร
วันคริสตมาส
วันมอบของขวัญ
วันทหารผานศึก
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จากตารางที่ 1  แสดงใหเห็นวาวันสําคัญอันเปนสากลซึ่งประเทศทางตะวันตกรวมกัน
เฉลิมฉลองไดแก  วันขึ้นปใหม  วันชาติของแตละประเทศ  วันคริสตมาส  วันอีสเตอร  วันแรงงาน
แหงชาติ  นอกจากนี้ก็จะเปนวันหยุดที่มีชวงเวลายาวนานสามารถพักผอนหลังจากตรากตรําการ
ทํางานมาในชวงหนึ่ง  เชน  วันหยุดชวงฤดูรอน  วันหยุดชวงฤดูใบไมผลิ  และจากการสัมภาษณผู
เชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษชาวไทยและชาวตางประเทศซึ่งเปนชาวอเมริกัน ชาวองักฤษ
และชาวออสเตรเลีย  พบวา  วันสําคัญของแตละประเทศซึ่งแตกตางกันนั้นก็เนื่องมาจากประวัติ
ความเปนมาของแตละประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญกับบุคคลสําคัญของประเทศดวย
อยางไรก็ตามพบวา  การเฉลิมฉลองเทศกาลตาง ๆ ในแตละวันนั้น  อาจจัดขึ้นไมตรงกันในแตละ
พื้นที่ของประเทศ  ตลอดจนจํานวนวันที่หยุดก็อาจแตกตางกันไป  ตัวอยาง โดยทั่วไปเทศกาล
คริสตมาสจะหยุดประมาณ 10 วัน  เทศกาลอีสเตอรจะหยุดประมาณ 10 วัน  วันหยุดภาคฤดูรอน
ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนกันยายนประมาณ 6 สัปดาห

นอกจากนั้นในประเทศแคนาดามีวันหยุดซึ่งถือวาเปนวันหยุดอยางเปนทางการ
วันหยุดของประเทศมี 9 วันดังตอไปนี้ ( Compton’s Encyciopedia 1994 : 60-61 )

1. วันขึ้นปใหม
2. วันกูดฟรายเดย
3. วันอีสเตอร
4. วันวิคตอเรีย (วันจันทรกอนวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม )
5. วันแคนาดารูจักอยางเปนทางการในวัน Dominion Day  (กรกฎาคมวันที่ 1)
6. วันแรงงานแหงชาติ (วันจันทรแรกของเดือนกันยายน)
7. วันแหงความทรงจํา (Remembrance Day )
8. วันคริสตมาส
9. วันมอบของขวัญ

จากวันสําคัญที่ไดกลาวมาแลวขางตนพบวาในแตละวันมีความสําคัญและมีความ
นาสนใจในดานกจิการการเฉลมิฉลอง นาสนใจในการนาํมาศกึษาหาความรูเพือ่เปนความรูพืน้ฐาน
ทางวัฒนธรรมในการสื่อสารกับบุคคลในประเทศเหลานั้น

จากการศึกษาและรวบรวมเนื้อหาวัฒนธรรมดานวันหยุด  วันสําคัญและเทศกาลการ
เฉลมิฉลองจากเอกสารของ ทอมสชา (Tomscha 1990) ริโบลซ ี (Ribolzi 1988) แคร (Claire 1990)
ไฮแมน  และ  ไดเฟนเบคเชอร  (Hyman  and  Diefenbacher 1992)   อิซิบาชิ  และ  นากาโมโต
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(Ishibashi  and  Magamoto 1998)  และขอมูลจากอินเตอร  (Internet  1996-2000)  พอจะสรปุ
ไดวา วนัหยดุเปนการแสดงออกถงึความศรทัธาทีป่ระชาชนมตีอศาสนาหรอื แสดงออกถงึความ รัก
ชาติที่ประชาชนในประเทศตางรวมกันเฉลิมฉลอง  นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงวันสําคัญที่มี
ประวัติความเปนมายาวนานและเปนประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในเรื่องของการเฉลิมฉลอง 
ของประชาชนในวันสําคัญเหลานั้น

จากการศึกษาเพิ่มเติมจากสารานุกรมอเมริกานา (Encychopedia Americana 1993)
และสารานุกรมคอมบตัน  (Compton’s Encychopedia  1994)  พบวา ในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีวันหยุดอยางเปนทางการ  (Legal holidays)  อยูทั้งหมด 10 วัน  ซึ่งวันหยุดอยางเปนทางการดัง
ตอไปนี้สําหรับสถานที่ราชการ  โรงเรียน  ธนาคาร ฯลฯ หยุดทําการ

1. วันขึ้นปใหม  (New Year’s Day)
2. วันเกิดของมารติน  ลูเธอรคิง  (Martin Luther King’s Birthday)
3. วันเกิดของประธานาธิบดีจอรจ  วอชิงตัน  (Washington’s Birthday)
4. วันแหงความทรงจํา  (Memorial Day)
5. วันประกาศอิสระภาพ  (Independence Day)
6. วันแรงงานแหงชาติ  (Labor Day)
7. วันโคลัมบัส  (Columbus Day)
8. วันทหารผานศึก  (Veterans Day)
9. วันขอบคุณพระเจา  (Thanksgiving Day )
10.  วันคริสตมาส  (Christmas Day)

จากการศึกษาและรวบรวมเนื้อหาวัฒนธรรมดานวันหยุด วันสําคัญและเทศกาล
การเฉลิมฉลองจากเอกสารของ ริโบลซี  (Ribolzi  1988)  แคร  (Claire  1990)  ไฮแมน  และ            
ไดเฟนเบคเชอร (Hyman and Diefenbacher  1992)  อิซิบาชิและนากาโมโต (Ishibashi and
Maggamoto 1998)   แอนนี่  (Annie’s  Home  Page  1998-2004)   สามารถสรุปวันหยุดและ
วันสําคัญของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษไดดังนี้

วันคริสตมาส ( Christmas)
วันคริสตมาสตามหลักฐานพระคัมภีร  (ลก. 2 : 1-3)  บันทึกไววา  ชายผูหนึ่งชื่อ Jesus

เกิดในสมัยที่จักรพรรดิซีซาร  ออกัสตัส  ใหจดทะเบียนสํามะโนครัวทั่วทั้งแผนดิน  โดยมีคีรีนิส
เปนเจาครองเมืองซีเรีย  ในพระคําภีรไมไดระบุวันหรือเดือนอะไร  แตนักประวัติศาสตรใหเหตุผลวา
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ที่คริสตชนเลือกเอาวันที่ 25 ธันวาคม เปนวันฉลองคริสตมาสตั้งแตศตวรรษที่ 4 เปนตนมา    เนื่อง
จากในป ค.ศ. 274  จักรพรรดิเอาเรเลียนไดกําหนดใหวันที่ 25 ธันวาคม  เปนวันฉลองวันเกิดของสุ
ริยเทพผูทรงพลัง  และถือเสมือนวา  เปนวันฉลองจักรพรรดิไปในตัวดวย  เพราะจักรพรรดิเปรียบ
เสมือนดวงอาทิตย  ที่ใหความสวางแกชีวิตมนุษย  คริสตชนที่อยูในจักรวรรดิโรมัน  รูสึก        อึด
อัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุริยะเทพ ตามประเพณีชองชาวโรมันจึงหันมาฉลองการบังเกิดของพระ
เยซูเจาแทน  จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม  ค.ศ.330  จึงเริ่มการฉลองคริสตมาสอยางเปนทางการ

คริสตมาสเปนวันหยุดที่สําคัญวันหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศทั่วโลก  แม
จะมีการฉลองเทศกาลแตกตางกันไปบางก็ตาม  แตเหตุผลในการจัดการเฉลิมฉลองและจัดงานรื่น
เริงนั้นเหมือนกันทุกแหง ในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปชาวคริสตเชื่อกันวาวันคริสตมาสเปนวัน
หยุดเพื่อระลึกถึงพระผูเปนเจาและคําสอน อยางไรก็ตามวันคริสตมาสก็เปนหยุดที่สนุกสนานดวย
กันเชน เปนวันที่แสดงมิตรภาพและการให ทุกคนจะมีการใหของขวัญซึ่งไมเพียงแตการใหระหวาง
เพื่อนและญาติมิตรเทานั้นยังมีการใหของขวัญกับผูยากจนหรือเจ็บปวย ในชวงเดือนธันวาคมหรือ
ตั้งแตพฤศจิกายนทุกคนจะยุงอยูกับการเตรียมการสําหรับเทศกาลคริสตมาส เชน การซื้อของขวัญ
การสงบัตรอวยพร การทําขนมเคก ขนมคุกกี้ และตกแตงบานเรือนใหสวยงาม    ในวันนี้ทุกคนจะ
ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนและญาติมติรเพื่อใหและรับของขวัญ และสมาชิกในครอบครัวจะรวมรับ
ประทานอาหารมื้อคํ่าดวยกัน เด็กบางคนเชื่อวามีซานตาครอส ซึ่งเปนชายอวนใจดี        ไวหนวด
เครายาวสีขาว แตงขุดสีแดง มีบานเรือนที่อยูทางขั้วโลกเหนือ  ซานตาครอสเดินทางโดยใชเลื่อน
ลากผานทองฟาโดยกวางเรนเดียรในเวลากลางคืน ซานตาครอสจะไปตามบานทุกแหงรอบโลก
และนําถุงใบใหญบรรจุของขวัญสําหรับเด็ก ๆ ทุกคน  เด็ก ๆ จึงแขวนถุงเทายาวไวเพื่อใหซานตาค
รอสมาใสของขวัญ

ประเพณีอ่ืน ๆ ในวันนี้คือ การประดับตกแตงบานเรือนโดยใชสีสันที่สวยงาม สีประจํา
เทศกาลวันคริสตมาสคือ สีเขียวและสีแดง ในหองนั่งเลนมักจะมีตนคริสตมาสขนาดใหญประดับ
ตกแตงดวยลูกบอลหลากสี กระดาษเงิน และไฟสี บนยอดจะมีนางฟา มีฝายหรือสําลีสีขาวแทน
หิมะดานลาง พรอมของขวัญ และบัตรอวยพรซึ่งจะไมเปดกอนถึงเวลา

คริสตมาสเปนวันสําหรับเสียงเพลงและเสียงดนตรี ในชวงเดือนธันวาคมจะเปน
บรรยากาศที่เต็มไปดวยดนตรีและเพลงวันคริสตมาส เพลงพิเศษสําหรับเทศกาลคือเพลงฉลองวัน
คริสตมาส ซึ่งเกี่ยวกับกําเนิดของพระเยซู และเพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับซานตาครอส กระดิ่ง และหิมะ

สัญลักษณในวันนี้คือ  สีแดงและสีเขียว  นอกจากนั้นยังมี  ถุงเทายาว  ตนคริสตมาส
และซานตาคลอส
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วันขอบคุณพระเจา  (Thanksgiving Day)
ในประเทศอเมริกา ทุกวันพฤหัสบดีที่  4   ของเดือนพฤศจิกายน   จะเปนวันขอบคุณ

พระเจาซึ่งชาวอเมริกันจะฉลองขอบคุณสรรเสริญพระเจาที่อวยพระพรพวกเขาทั้งหลายใหมีความ
สุขทั้งกายและใจตลอดปที่ผานมา และนับเปนวันสําคัญสําหรับครอบครัวที่จะอยูพรอมหนากันทุก
คนเพื่อรับประทานอาหารเย็น รวมทั้งพูดคุยถึงสิ่งที่ตองการขอบคุณพระเจา  ตามความเปนจริง
แลว  วันขอบคุณพระเจานี้ไมไดเกี่ยวของกับศาสนาคริสตเลย แตเปนวันที่เกี่ยวของกับประวัติ
ศาสตรของการอพยพตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในอเมริกาในป ค.ศ. 1620 เร่ิมจากชาวอังกฤษกลุมหนึ่งซึ่ง
เรียกตนเองวา พิวริแทน (Puritans) นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ซึ่งหลีกหนีปญหาดาน
การถือศาสนาไปอยูในประเทศฮอลแลนด  กอนจะอพยพมาอยูที่ประเทศใหม

โดยกลุมพิวริแทน พรอมกับผูโดยสารอื่น ๆ ทั้งชายหญิงและเด็ก บนเรือเมยฟาวเวอร 
(Mayflower) ออกเดินทางมุงหนาสูโลกใหมและพวกพิวริแทนเริ่มเรียกตัวเองวาพิลกริม (Pilgrims) 
เนื่องมาจากการทองหาดินแดนแหงเสรีภาพทางศาสนานี้

ตอมาพวกพิลกริมแลนเรือเมยฟลาวเวอรขามอาวเคพคอดไปยังทาเรือพลีมัธ เทียบที่
ชายฝงบนหินกอนใหญกอนหนึ่งในภายหลังหินกอนนี้ไดรับการเรียกขานวา หินพลีมัธ (Plymouth 
Rock) ซึ่งเปนการเริ่มตนการตั้งถิ่นฐานถาวรครั้งที่สองของชาวอังกฤษในอเมริกา

ในเชาวันหนึ่งของฤดูใบไมผลิ  ชายชาวอินเดียนแดงคนหนึ่งเดินเขามาในหมูบานเล็ก ๆ 
ของพลีมัธ และแนะนําตัวเองอยางเปนมิตรซึ่งในเวลาตอมาเขาไดนําหัวหนาเผาอินเดียนแดงชื่อ
แมสซาซอยท (Massasoit) นําของกํานัลตางๆ มามอบใหพวกพิลกริม และยังเสนอความชวยเหลือ
อีกดวย  โดยสมาชิกในเผาของแมสซาซอยทไดสอนวิธีการลาสัตว จับปลาและปลูกพืชใหกับพวก        
พิลกริม   ตอมาผูวาการวิลเล่ียม แบรดฟอรด (William Bradford) เจริญรอยตามแบบแผน
ประเพณีเกาแกที่เคยปฏิบัติกันมาไดกําหนดวันเพื่อขอบคุณพระเจาในฤดูใบไมรวงป ค.ศ. 1621 
และยังไดใชโอกาสทางศาสนานี้สรางสายสัมพันธอันดีงามระหวางพวกพิลกริม และเพื่อนบานชาว
อินเดียนแดงเหลานั้น   ดวยเหตุนี้ผูวาการวิลเล่ียมจึงเชิญชาวอินเดียนแดง ใหมารวมงานสังสรรค
การเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจานี้   ซึ่งพวกอินเดียนแดงรับคําเชิญดวยความยินดี

อาหารหลักในเทศกาลนี้คือ ไกงวงอบขนาดใหญ และมีอาหารอรอย อื่นๆ เชน มันฝรั่ง
บดพรอมน้ํามันจากเนื้อยาง ซอสแครนเบอรี่ ผัก ขนมปง สําหรับอาหารหวานตามประเพณีคือขนม
พายฟกทองขนาดใหญ

ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลนเปนบุคคลแรกที่กําหนดวันขอบคุณพระเจาเปน
วันหยุดแหงชาติ  ในโรงเรียนเด็ก ๆ  จะแตงหองเรียนสําหรับการขอบคุณพระเจา  ดวยภาพผูแสวง
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บุญและชาวอินเดียน ตัดกระดาษเปนรูปไกงวง ฟกทอง ผัก และใบไม แลวติดประดับฝาผนังหอง     
สีสําหรับการฉลองวันขอบคุณพระเจาเปนสีในฤดูใบไมรวงคือ สีน้ําตาล สีสม สีเหลือง สีแดง    
และสีทอง

สัญลักษณในวันนี้คือ  รูปผูแสวงบุญ   รูปชาวอินเดียแดง  และ ไกงวง

วันวาเลนไทน
วนัวาเลนไทนมาจากชือ่ของนกับญุวาเลนไทน (St.Valentine)  ผูซึง่มชีวีติอยูในสมยั

กษตัริย Claudiusที่ 2 แหงกรุงโรม ในสมัยนั้นกษัตริย Claudius ออกกฎ หามใหมีการแตงงานใน
เมืองของพระองค เพราะกษัตริยทรงตองการทําศึกสงคราม ทรงตองการใหผูชายทุกคนไปเปน
ทหาร  พระองคเชื่อวาถาไมมีการแตงงานผูชายจะสนใจกับการรบมากขึ้น นักบุญวาเลนไทนขัดบท
บัญญัติแหงกฎหมายของกษัตริย ดวยการเปนบาทหลวงในพิธีแตงงานใหหนุมสาวที่ตองการแตง
งานอยางลับๆและแลววันหนึ่งขาวการทํา พิธีสมรสของนักบุญวาเลนไทนก็รูถึงหูของพระเจา
Claudius  พระองคจึงทรงสั่งทหารไปจับเขาไปประหารชีวิต ระหวางอยูในคุกมีคูแตงงานที่ทานเคย
ทําพิธีใหหลายคูลอบไปเยีย่มเยยีนทานอยางสม่าํเสมอ  และทีน่ัน่ทานยงัไดรูจกักบัหญงิสาวคนหนึง่
ซึง่เปนลกูสาวของผูคมุเธอมักมาพูดคุยกับทานและบอกทานเสมอ ๆ วาการกระทําของทานถูกตอง
แลว นักบุญวาเลนไทนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ ในป 296 A.D. ในคุกแหงนั้นเอง  กอนตาย
ทานไดฝากโนตสั้น ๆ   ถึงเพื่อนของทานและลงทายวา  "Love from your Valentine"...ในป 496
A.D. โปป Gelasius  ไดยกยองใหวันที่ 14 กุมภาพันธ  เปนวันวาเลนไทน   เพื่อเปนอนุสรณให
รําลึกถึงคุณความดี  ความกลาหาญ   และความเสียสละของนักบุญวาเลนไทน.

เมื่อประมาณ 2000 กวาปมาแลว มีการจัดประเพณีหนึ่งขึ้นทุกปในกรุงโรมซึ่งตรงกับวัน
ที่ 15 กุมภาพันธ เรียกวา วันลูเปอรคาเลีย ในเทศกาลนี้จะมีการเขียนชื่อหญิงสาวใสกระดาษและ
แตละชื่อจะนํามาพับแลวใสลงในกลองเพื่อใหเด็กหนุมจับช่ือของหญิงสาวขึ้นมาและเมื่อจับไดใคร 
ผูนั้นจะเปนคูของเขาในชวงระยะเวลาของปนั้น เปนเทศกาลที่สนุกสนานมีการเตนรําและการเลน
เกม และบางคนไดพบบุคคลที่ตนจะแตงงานดวย

ตอมาชาวคริสเตียนเปลี่ยนชื่อเทศกาลนี้ใหมเพื่อเปนการระลึกถึงนักบวชชาวคริสเตียน
คนหนึ่งชื่อนักบวชวาเลนไทน และเปลี่ยนจากวันที่ 15 กุมภาพันธ เปนวันที่ 14 กุมภาพันธ ซึ่งเปน
วันที่นักบวชวาเลนไทนเสียชีวิต แตไมมีการเปลี่ยนความหมายของเทศกาลนี้ เพราะเปนความเชื่อ
วาวันแรกที่นกเริ่มจับคูหลังจากฤดูหนาว และเปนฤดูของเทศกาลแหงความรัก

วันวาเลนไทน ไมใชเปนวันสําหรับการมอบความรักเฉพาะระหวางเด็กชายกับเด็กหญิง
เทานั้น ยังเปนการใหความรักกับเพื่อน พอแม และครู สามีใหความรักกับภรรยาดวยบัตรอวยพร
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หรือชอดอกไมสวย ๆ  วันนี้จึงเปนวันสําคัญสําหรับการระลึกถึงความรัก  บัตรอวยพรวันวาเลนไทน
มักทําดวยกระดาษสีแดงและสีขาว โดยมีรูปหัวใจติดอยูพรอมโคลงกลอนสําหรับความรัก
นอกจากนั้นบางคนยังมอบกลองแดงรูปหัวใจซึ่งเต็มไปดวยช็อคโกแลตใหกับคนพิเศษอีกดวย

สัญลักษณในวันนี้คือ  สีแดง  สีขาว  รูปหัวใจ  และบัตรอวยพร

วันกูดฟรายเดย (Good Friday)
วันกูดฟรายเดยหรือวันศุกรศักดิ์สิทธิ์  ถือกันวาเปนวันที่พระเยซูถูกตรึงไมกางเขน และ

ส้ินพระชนม  สัปดาหศักดิ์สิทธิ์ส้ินสุดลงในวันฟนคืนชีพ หรือวันคืนพระชนมขององคพระเยซูคริสต
ผูที่นับถือศาสนาคริสตจะระลึกถึงความทุกขทรมานที่พระเยซูคริสตไดรับในชวงที่ถูกตรึงอยูบนไม
กางเขน  และอยูหลุมฝงศพถึง 40  ชั่วโมง

การสักการะบูชาในวันกูดฟรายเดยยังคงนิยมและยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้คือ  
มีการสวดสรรเสริญพระเจา  การกลาวสุนทรพจน  และสวดมนต  ตอจากนั้นจะมีการอานการ
ประกาศคําสอนของพระเยซูคริสต  พระคัมภีรไบเบิ้ลฉบับใหมหนึ่งในจํานวนสี่เลมที่มีเร่ืองราวเกี่ยว
กับชีวิต  คําสั่งสอน  ความตาย  และการฟนคืนชีพของพระเยซู

วันอีสเตอร (Easter Day)
เทศกาลทางศาสนาที่สําคัญที่สุดวันหนึ่งของผูที่นับถือศาสนาคริสตคือวันอีสเตอร เปน

การเฉลิมฉลองความเชื่อวาพระเยซูคริสตฟนคืนชีพ รุงสางของเชาวันอาทิตย 3 วันหลังจากสิ้นชีวิต
กอนจะถงึวนัอีสเตอร  ครสิตชนจะเริม่ตนสปัดาหศกัดิสิ์ทธิ ์(Holy week)  ซึง่ในสปัดาหนี้

คริสตชนถือวาสําคัญมาก  ซึ่งทุก ๆ วันมีความสําคัญที่จะทบทวนชีวิตของตัวเอง  และความรักของ
พระเยซู เมื่อผานวันศุกรศักดิ์สิทธ (Good Friday)  สําหรับคาทอลิกวันเสารมีการเสกไฟ  เทียน
ปสกา และน้ําสําหรับใชในพิธีลางบาป และมีการเผาศีลมหาสนิท ตอจากนั้นคือเชามืดวันอาทิตย
คือวันอีสเตอร  หรือสมโภชปสกา (Easter or Passover)

ศาสนจักรถือเอาวันอาทิตยแรกหลังวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ําเดือน 5 เปนวันคืนพระชนม  โดย
ปกติแลวมักจะอยูหลังวันที่ 21 ของเดือนมีนาคม  คําวา “Easter” มาจากชื่อเดิมของพระเจาแหง
ฤดูใบไมผลิ คือ “Eostre” ฤดูใบไมผลิเปรียบเสมือนชีวิตใหมของธรรมชาติ

กิจกรรมในวันอีสเตอรนั้นจะมีประเพณีแตกตางกันไปเพื่อทําใหวันนี้เปนวันที่สนุกสนาน
สําหรับเด็ก ๆ  คอยการมาของกระตายอีสเตอร  ซึ่งเปนกระตายตัวใหญสีขาวและจะเดินทางมา
เยี่ยมทุก ๆ บานในตอนเชาของวันอีสเตอร กระตายจะมีตะกราที่เต็มไปดวยไขสีสวย ๆ สําหรับ
เด็ก ๆ  เมื่อเด็ก ๆ ตื่น  พวกเขาจะวิ่งออกไปขางนอกบานเพื่อคนหาไข และเด็กทุกคนจะสามารถ
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เก็บไขสีสวยไดเต็มตะกรา บางครั้งไขที่เก็บไดก็จะเปนขนมหวานหรือชอคโกเลต กระตายจึงเปน
สวนหนึ่งของประเพณีวันอีสเตอรเพราะกระตายเปนสัญลักษณของดวงจันทร และวันอีสเตอรตรง
กับวันพระจันทรเต็มดวง

อีสเตอรจึงเปนวันตอนรับการเริ่มตนของฤดูใบไมผลิ โบสถทุกแหงจะไดรับการประดับ
ตกแตงดวยดอกไมสวยงาม โดยเฉพาะดอกไมวันอีสเตอรคือ ลิลล่ีอีสเตอร นอกจากนี้ยังมีขบวน
พาเหรดและประชาชนนับพันคน ดวยชุดที่ใชในฤดูใบไมผลิที่สวยที่สุด เปนสีที่แสดงถึงธรรมชาติ
ของดอกไมและใบไมในฤดูใบไมผลิ พรอมทั้งสีฟาสดใสของทองฟาดวย มารวมสนุกสนานกันตาม
ถนนในเมืองตาง ๆ

สัญลักษณของวันอีสเตอรคือ  ไข  ซึ่งเปนสัญลักษณของการบังเกิดใหมหรือมีชีวิตใหม
กระตาย  เปนสัญลักษณของดวงจันทร  กางเขนและอุโมงคที่วางเปลาเปนสัญลักษณของการฟน
ข้ึนมาจากความตายของพระเยซูคริสต

วันฮาโลวีน  (Halloween)
คําวา ฮาโลวีน เปนคําที่มีตนกําเนิดในโบสถแคทอลิค ทุก ๆ วันฮาโลวีน จะเปนวันของ

ชาวแคทอลิคที่จะเฉลิมฉลอง เชิดชูเกียรติแกเหลานักบุญ แตในศตวรรษที่ 5 ที่เกาะ Celtic Ireland
นั้น ฤดูรอนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งจะมีวันหยุดที่เรียกวาวันปใหมของชาวเซลติคมีเร่ือง
เลาขานกันมาวา ในวันนั้น วิญญาณที่หลุดออกจากรางของผูตายจะกลับมาเพื่อหารางใหม   ดัง
นั้นในคืนวันที่ 31 ตุลาคม ชาวบานจะดับไฟทุกดวงในบาน ทํารางกายใหเย็นเพื่อที่จะไดไมเปนที่
ปรารถนาของวิญญาณ แลวก็จะแตงตัวเปนผี นอกจากนั้นยังมีขบวนพาเหรดแหไปรอบ ๆ บาน
ของเพื่อนบาน

ประเพณีวัน ฮาโลวีน ไดถูกนํามาที่ประเทศอเมริกาเมื่อป 1840 โดยชาวไอริช
สวนประเพณี Jack-o-lantern นั้น มาจากความเชื่อของชาวไอริช ซึ่งในตํานานเลาวา

มีชายคนหนึ่งชื่อวา แจค เขาเปนคนที่มีชื่อเสียงโดงดัง เปนที่รูจักกันดีวาเปนคนขี้เมาและเปนยอด
คนขี้โกง เขาหลอกใหซาตานปนขึ้นไปบนตนไม แลวก็แกะสลักรูปไมกางเขนลงบนตนไมนั้น ทําให
ปศาจตนนั้นลงมาไมได เขามีขอตกลงกับปศาจวา ถาเจาปศาจสัญญาวาจะไมมาหลอกเขาอีก
เขาก็จะปลอยปศาจลงจากตนไม และจากตํานานนี้เอง หลังจากที่แจคตายแลว เขาถูกปฏิเสธไม
ใหข้ึนสวรรค เพราะเขาไดทําบาปเอาไว แตเขาก็ถูกปฏิเสธที่จะไมใหลงนรกเหมือนกันเพราะเขา
สามารถโกงปศาจได แตปศาจก็ไดใหดวงไฟเขาไวแทนเพื่อจะสองแสงสวางใหเขาไปตามความมืด
อันหนาวเหน็บ ดวงไฟนั้นถูกวางไวในหัวผักกาดกลวง ๆ ซึ่งสามารถ สองแสงไดยาวนานขึ้น.
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ดังนั้น ชาวไอริชจึงไดใชหัวผักกาดมาทําเปนเหมือนโคมไฟของแจ็คตั้งแตนั้นเปนตนมา
แตเมื่อชาวไอริชที่เขาไปยังประเทศอเมริกานั้นไดพบวา หัวฟกทองที่นี่มีอยูมากและอุดมสมบูรณ
มากกวาหัวผักกาด   ดังนั้น Jack-O-Lantern ในประเทศอเมริกาจึงเปนหัวฟกทองใสดวงไฟไวแทน

ฮาโลวีนเปนวันเพื่อความสนุกสนาน สําหรับเด็ก ๆ  สีของวันฮาโลวีนคือ สีดําและสีสม
สีดําเปนสีของวิญญาณชั่วราย และสีสมเปนสีของแสงสวางจากไฟ หลายครอบครัวจัดงานปารตี้
ในวันนี้ที่บาน  หรือเด็ก ๆ จัดงานที่โรงเรียน เด็ก ๆ จะใสเสื้อผาเชนเดียวกับหนากากที่สวมใสอยู
เชนแมมดใสชุดสีดํา หมวกทรงสูง และถือไมกวาด บางคนตกแตงบานดวยสีดําและสีสม และติด
รูปภาพปศาจไวที่ฝาผนังของบาน ที่หนาตางของทุกบานจะเห็นฟกทองซึ่งแกะเปนรูปหนาคนใสไฟ
สวางไวในความมืด

กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานของเด็ก คือ การรอคอยวันแหงความมืด และจะสวมใส
เสื้อผาที่เตรียมไว มกีารแตงหนา และสวมหนากาก เด็กหญิงเล็ก ๆ อาจแตงตัวเปนเจาหญิงผูนารัก
เด็ก ๆ จะเดินทางจากบานหนึ่งไปยังอีกบานหนึ่งพรอมถุงกระดาษ จากนั้นเคาะประตูหรือกดกริ่ง
หนาบาน เมื่อเจาของบานออกมาเขาจะตะโกนวา “Trick or treat” เกือบทุกบานจะ treat เด็ก ๆ
โดยการใหขนม คุกกี้ หรือแอปเปล บางคนใหเงินหรือเกม

สัญลักษณในวันนี้คือ  สีดําและสีสม  การแตงกายชุดผี  และ  Jack-O-Lantern

วันแม และ วันพอ (Mother’s Day and Father’s Day)
วันแมจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ และสรรเสริญผูเปนแม  ในวันอาทิตยที่สองของ

เดือนพฤษภาคม  หลาย ๆ ครอบครัวไดมารวมตัวกันที่โบสถเพื่อรวมพิธีทางศาสนา  และทําพิธี
สรรเสริญแมของพวกเขา  หลายคนนิยมติดดอกคารเนชั่น  ซึ่งเชื่อกันวาถาคนใดติดดอกคารเนชั่น
ที่มีสีสัน  แสดงวาแมของพวกเขายังมีชีวิตอยู  แตถาคนใดติดดอกคารเนชั่นสีขาว  แสดงวาแมของ
พวกเขาไดเสียชีวิตแลว

สวนวันพอนั้นเริ่มเฉลิมฉลองครั้งแรกในวันที่ 19 เดือนมิถุนายน 1910 โดย โซโนรา
หลุยส สมารท ด็อดด แหงเมืองสโปเคน

วันพอเปนวันที่ผูคนทั่วไปในหลาย ๆ ประเทศแสดงความรูสึกซาบซึ้งกับพอโดยการ
มอบของขวัญ  การด  หรือชอดอกไมใหกับพอของพวกเขา  ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือใน
ประเทศแคนาดา  วันพอตรงกับวันอาทิตยที่สามของเดือนมิถุนายน

ซโนรา หลุยส สมารท ด็อดด แหงเมืองสโปเคน รัฐวอชิงตัน  ไดแนวคิดที่จะจัดวันระลึก
ถึงผูเปนพอข้ึนในป  1909  หลังจากไดฟงบทสวดสรรเสริญในวันแม (Mother’s Day)  ซึ่งตัวเธอเอง
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ตองการที่จะสรรเสริญพอของเธอ  คือ  วิลเลียม  แจ็คสัน  สมารท   ที่ไดเลี้ยงดูลูก ๆ ทั้ง 6 คน  โดย
ที่ภรรยาของเขาไดเสียชีวิตตั้งแตลูก ๆ ยังเล็ก  ดังนั้นเธอจึงคิดจัดตั้งวันพอข้ึนมาโดยไดรับการ
สนับสนุนจากองคกร  Young  Men’s  Christian  Association (YMCA)  ดวยความพยายามของ
โซโนรา  จึงไดมีวันพอข้ึนครั้งแรกในวันที่ 19 เดือนมิถุนายน 1910  ตอมาไดมีการลงนามอยางเปน
ทางการในป 1972

วันแหงความทรงจํา  (Memorial Day)
ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดกําหนดวันที่ 30 พฤษภาคม เปนวนั

เพื่อประกาศเกียรติคุณใหกับทหารที่สละชีพในสงครามกลางเมืองระหวางฝายเหนือกับฝาย
ใตเนื่องจากปญหาเรื่องทาสนิโกร   ระหวาง  ค.ศ. 1861  ถึง  1865   ในวันที่  5  พฤษภาคม  1868
แมทัพจอรน  เอ. โลแกนไดลงนามใหวันที่   30  พฤษภาคม  ค.ศ.1868  ใหวันนี้เปนวันแหงความ
ทรงจํา (Memorial Day) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมอบดอกไม หรือของตกแตงอื่น ๆ ในการตกแตง
หลุมฝงศพของเพื่อนทหารผูสละชีพในสงครามกลางเมืองครั้งนี้

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 วันนี้ถือเปนการประกาศเกียรติคุณอีกวันหนึ่งใหกับทหาร
ผูสละชีพในสงครามเพื่อประเทศสหรัฐอเมริกา และเปนประเพณีในการระลึกถึงคุณงามความดี
ของญาตพิีน่องหรอืเพือ่นทีเ่ปนทหารซึง่จากไปในสงคราม พธิกีารสาํคญัในวนันีค้อืการวางพวงหรดี
บนหลุมฝงศพในสุสานแหงชาติอารลิงตัน  (Arlington  National  Cemetery)

วันที่ 30 พฤษภาคมไดถูกกําหนดขึ้นอยางเปนทางการในรัฐโรดไอนแลน (Rhode
Island)  ในป ค.ศ. 1874  รัฐเวอรมอนธ  (Vermont)  ในป  ค.ศ.1876  และในรัฐนิวแฮมเชียร
(New Hampshire) ในป ค.ศ.1877 ตอมากม็กีารเฉลมิฉลองในเกอืบทกุรัฐของประเทศสหรฐัอเมริกา
ยกเวน  รัฐอะลาบามา  (Alabama)  รัฐจอรเจีย  (Georgia)  รัฐหลุยสเซียนา  (Louisiana)  รัฐ
มิสซิสซิบป  (Mississippi)  รัฐเซาธ  คาโรลินา  (South  Carolina)   และรัฐเท็กซัส  ( Texas)

วันที่  30  พฤษภาคมมีการเฉลิมฉลองในรัฐเวอรจิเนีย  ( Virginia)  ซึ่งถือวาวันนี้เปนวัน
แหงความทรงจําสําหรับทหารฝายใต  (Confederate  Memorial  Day)  นอกจากนี้วันแหงความ
ทรงจาํสาํหรบัฝายใตยงัมกีารเฉลมิฉลองในรฐัหลยุสเซยีนา (Louisiana) รัฐเทนเนสซี ่ (Tennessee)
และรัฐอารคันซอ (Arkansas) สวนรัฐอะลาบามา (Alabama) รัฐฟลอริดา (Florida) รัฐจอรเจีย
(Georgia)  รัฐมิสซิสซิบป (Mississippi)  มีการเฉลิมฉลองในวันที่  3  มิถุนายน  และในรัฐเซาธ
คาโรลินา  (South  Carolina)  และในนอรธ  คาโรลินา  (North  Carolina)  มีการเฉลิมฉลองในวัน
ที่  10  พฤษภาคม
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วันทหารผานศึก  (Veterans  Day)
วันทหารผานศึก หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาวันสงบศึก (Armistice Day) ของ

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือวันที่  11  พฤศจิกายน  ค.ศ.1918    วันนี้ถือวาเปนวันลงนามสงบศึกกัน
ระหวางฝายพันธมิตรและประเทศเยอรมันนี  หลังจากสงครามโลกครั้งที่  1  ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอังกฤษ  และประเทศฝรั่งเศส    ถือวาวันที่  11  พฤศจิกายน  เปนวันที่ระลึกถึงชีวิตทหารที่
ไดสละชีพในสงครามโลกครั้งที่ 1   และหลังจากสงครามโลกครั้งที่  2   ถือวาวันนี้เปนวันที่ระลึกถึง
การสละชีพของทหารหาญเหมือนกับสงครามโลกครั้งที่ 1

ในประเทศแคนาดารูจักวันนี้ในนาม  “Remembrance  Day”  ในประเทศอังกฤษ
ประกาศใหวันอาทิตยกอนวันที่  11  พฤศจิกายน  เปนวัน “Remembrance  Sunday”  และมีการ
ประกาศเกียรติคุณใหกับทหารหาญที่สละชีพในสงครามโลกทั้ง 2 คร้ัง  หลังจากสงครามเกาหลี
ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาไดลงนามในวันที่  1  มิถุนายน  ค.ศ.1954    ใหวันที่  11
พฤศจิกายนเปนวันทหารผานศึก  (Veterans Day)   เพื่อประกาศเกียรติคุณแกทหารผานศึกที่ผาน
สงครามมาทุก ๆ สงคราม   ในวันนี้จะมีขบวนพาเหรด   การกลาวสุนทรพจน   และมอบดอกไมบน
หลุมฝงศพของเหลาทหาร

วันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติอเมริกา  ( The Fourth of July)
ในวันนี้จะมีเสียงพลุในทุก ๆ แหงสิ่งที่นิยมทํากันคือ การจุดพลุซึ่งมีเสียงดัง ผูคนจะทํา

เสียงใหดังเพื่อการเฉลิมฉลองอิสรภาพ แสดงถึงการที่อเมริกาเปนอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ
ในป ค.ศ. 1670 ประเทศอังกฤษตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเมืองขึ้นแหงแรก และยังมี

เมืองขึ้นจํานวนมากตามฝงตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ. 1774 ประเทศอังกฤษออกกฎหมายและเก็บภาษีอยางไมยุติธรรมสําหรับ

ประชาชนที่อยูในเมืองขึ้น และชาวเมืองขึ้นตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงกฎตาง ๆ แตนักกฎหมาย
ในประเทศอังกฤษไมยินยอม พวกเมืองขึ้นจํานวนมากตองการเปนอิสระและออกกฎหมายตาง ๆ
สําหรับพวกเขาเอง จากนั้นพวกเขาไดเขียนคําประกาศอิสรภาพและ ประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 1776 และเรียกวันนี้วา วันประกาศอิสรภาพ (Independence Day)

กิจกรรมของประชาชนชาวอเมริกันคือ ครอบครัวจํานวนมากพากันไปเที่ยว เนื่องจาก
กรกฎาคมเปนเดือนฤดูรอน มีขบวนตกแตงดวยสีสันสวยงามดวยดอกไมและธงจํานวนมาก และมี
การแขงขันขบวนที่สวยที่สุดดวย สีที่ใชในการฉลองครั้งนี้คือสีขาว แดง และน้ําเงิน ซึ่งเปนสีธงชาติ
สหรัฐอเมริกา
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ในชวงเวลาค่ําจะมีการแสดงชุดพิเศษสําหรับวันนี้ เกือบทุกเมืองในสหรัฐอเมริกาคือ
การจุดพลุซึ่งจะยิงขึ้นสูทองฟาและระเบิดพรอมความสวางไสว สีสันสดใสสวยงามและมีรูปแบบ
หลากหลาย ประชาชนจํานวนมากมาชุมนุมกันเพื่อชมพลุ ทุกคนจะยืนมองทองฟาและสงเสียง
แสดงความตื่นเตนกับความสวยงามที่ปรากฎบนทองฟา

วันกรรมกรหรือวันแรงงานแหงชาติ ( Labor Day)
ทุกคนจะมีวันหยุดในวันจันทรสัปดาหแรกของเดือนกันยายนซึ่งเปนวันกรรมกรหรือวัน

แรงงานแหงชาติ เปนวันพิเศษเพื่อเปนเกียรติกับกลุมคนผูใชแรงงาน
ในประเทศอเมริกามีความคิดเกี่ยวกับวันกรรมกรเริ่มตนประมาณ 110 ปมาแลวใน

กรุงนิวยอรค ผูใชแรงงานบางคนคิดวาควรมีวันพิเศษของการพักผอนเพื่อใหเกียรติกับพวกเขา
ซึ่งทํางานหนักมาโดยตลอดทั้งในอุตสาหกรรมขนาดใหญและธุรกิจเล็ก ๆ นับวาเปนผูที่ชวยให
ประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีการจัดขบวนแหโดยองคการผูใชแรงงานตาง ๆ บางคนรวม
กับวงดนตรี ถือปายแสดงความคิดของพวกเขา เชน “มนุษยมีความเทาเทียมกัน” (All Men Are
Equal)  “ผูใชแรงงานเปนผูสรางสรรคความมั่งคั่งใหกับประเทศ  (Labor Creates All Wealth)
หลังจากที่ทุกคนชมขบวนพาเหรดแลวจะไปปคนิคกันที่สวนสาธารณะของเมืองนิวยอรค ประชาชน
ในนิวยอรคจะสนุกสนานกับงานรื่นเริงในวันนี้มาก ทุกคนตองการใหมีการจัดงานขึ้นทุกป และ
ประชาชนในเมืองอื่น ๆ ก็ชอบความคิดนี้ หลังจากนั้น 10 ป รัฐบาลกําหนดใหผูใชแรงงานมีวันหยุด
ซึ่งเปนวันหยุดแหงชาติ

ปจจุบันประชาชนนิยมทํากิจกรรมเพื่อความสนุกสนานสําหรับการฉลองในวันนี้ซึ่งเปน
วันหยุดพักผอนติดตอกัน 3 วัน เพราะวันกรรมกรตรงกับวันจันทร  พวกเขาจึงไดหยุดวันเสารและ
วันอาทิตยดวย

วันแหงฤดูใบไมผลิ  ( May Day)
พฤษภาคม เปนเดอืนทีม่บีรรยากาศสวยมากในอเมรกิาเพราะเปนเดอืนแหงฤดใูบไมผลิ

สภาพอากาศอบอุน มีแสงแดด ดอกไมผลิบานดวยสีสันสดใส และตนไมสีเขียวผลิใบไมใหม ๆ     
สีเขียว วันที่ 1 พฤษภาคม จึงเปนวันพิเศษสําหรับการชื่นชมฤดูใบไมผลิ

กลุมบุคคลแรกที่ทําการฉลองเทศกาลวันแหงฤดูใบไมผลิ  (May Day)  คือชาวโรมัน
เมื่อ 1,800 ป มาแลว ชาวโรมันมีประเพณีการระลึกถึงพระเจาแหงฤดูใบไมผลิ พวกเขานําดอกไม
ไปยังวัดของพระเจาและมีการเตนรํารอบ ๆ วัดและตามถนนประเพณีในปจจุบันก็ยังคงมีอยู วันนี้
จึงเปนการฉลองดวยดอกไมและการเตนรํา
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การเตนรํา  (The Maypole Dance)  เปนประเพณีที่เด็ก ๆ ชอบ  มีการใชริบบ้ินที่มี
ความยาวมากผกูตดิกบัปลายยอดของเสาหลกัซึง่สงูมาก ปลายรบิบ้ินดานหนึง่ถกูปลอยลงมายงัพืน้
เด็กแตละคนจะถือปลายริบบ้ินและเตนรํารอบ ๆ เสาหลักนั้นจนกระทั่งริบบ้ินพันรอบเสาหลักทั้ง
หมด  แสดงถึงการสิ้นสุดของการเตนรํา  ริบบ้ินเปนสัญลักษณแสดงถึงสีสันของฤดูใบไมผลิ  คือ สี
เหลือง สีชมพู สีขาว สีฟา สีเขียว สีลาเวนเดอร และสีสันของเสื้อผาเด็ก ๆ ที่สดใส

วันเอพริลฟูลส (April Fool’s Day)
วัน  April Fool’s Day  ตรงกับ  วันที่ 1  เมษายน โดยไมมีใครทราบแนชัดวาวันนี้เกิด

ข้ึนที่ไหน วันนี้ไมใชวันหยุดเชนเดียวกับวันคริสตมาสหรือวันขอบคุณพระเจา แตเปนวันพิเศษ
เพราะเปนประเพณีการเลนหยอกลอกับคนอ่ืน ๆ คนที่ลืมวันนี้จะจําไดเมื่อถูกใครคนหนึ่งเลนตลก
กับตัวเอง การหยอกลอที่มใีนวันนี้ เชน การโกหกในบางสิ่งบางอยางกับผูอ่ืน เชน เด็กชายบอกเด็ก
หญิงวามีแมงมุมอยูบนไหลเด็กหญิง เมื่อเด็กหญิงรองดวยความกลัวหรือสํารวจดูแลวไมพบแมง
มุมนั้น เด็กชาย จะบอกวา “April Fool”

วันมอบของขวัญ ( Boxing Day)
ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม  โดยทั่วไปในวันนี้ประชาชนในประเทศอังกฤษ  ในแควนเวลส

บางพื้นที่ในประเทศแคนาดา  และบางประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ  ไดปฏิบัติจนเปนประเพณี
สืบตอกนัมาคือ  วันนี้เปนวันที่ผูคนจะใหของขวัญ  ส่ิงที่นิยมใหกันโดยทั่วไปคือเงิน  มีการมอบของ
ขวัญใหกับคนรับใช บุรุษไปรษณีย เด็กสงของ เจาหนาที่ที่ใหบริการตามสถานที่ตาง ๆ แมกระทั่ง
ชนชั้นที่ขายของยอย ๆ ทั่วไป  และผูคนที่มีชีวิตความเปนอยูที่ต่ําตอยกวา  ซึ่งของขวัญเหลานี้เปน
ที่รูจักกันดีในนามของ  “ Christmas  boxes”  วันนี้ถือวาเปนวันหยุดอยางเปนทางการของ
ธนาคาร

จะเห็นไดวาประวัติความเปนมาของวันหยุดเหลานี้กอใหเกิดความรูความเขาใจในการ
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ไดปฏิบัติกันมายาวนาน  ซึ่งความรูเหลานี้สามารถชวยใหผูเรียนเกิด
ความรูความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้น

วิธีสอน  กิจกรรม  และอุปกรณการเรียนการสอนวัฒนธรรมทั่วไป และวัฒนธรรมวันหยุด
สเตราส ( Straus 1999 : 2-5 )  ไดกลาวถึงหลักสูตรกิจกรรม และวิธีการสอน เพื่อสง

เสริมใหเกิดความรูเพื่อการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  ซึ่งไดจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ และความเขา
ใจถึงการใชชีวิตในตางประเทศของผูเรียน  ซึ่งการสอนแบงกิจกรรมออกเปน 2 สวน คือ
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สวนที่หนึ่ง : วัฒนธรรมในบาน  ในสวนนี้ผูสอนจะใหนักเรียนไดเรียนรูถึงความหมาย
ของวัฒนธรรม  ความหมายความตองการของมนุษย  พฤติกรรม  มิตรภาพ  สัญลักษณทางวัฒน
ธรรมและพิธีตาง ๆ   วิธีสอน  โดยใชวิธีการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ประโยชนที่ไดรับคือผู
เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนไดฝกใชภาษา  และมีปฏิสัมพันธตอกัน

สวนที่สอง : วัฒนธรรมเปาหมาย  เนนกิจกรรมในเรื่องการเพิ่มพูนความรูในการดําเนิน
ชีวิตโดยใหความรูพื้นฐานทางวัฒนธรรม  และสอนการวิเคราะหถึงสถานการณและส่ิงที่พบเห็นใน
วัฒนธรรมที่แตกตางจากวัฒนธรรมของตนเอง  ซึ่งคลอบคลุมถึงหัวขอดังตอไปนี้  การสื่อสารโดย
ใชภาษาทาทาง  ขอสันนิษฐานที่เกี่ยวกับความจริงขั้นพื้นฐาน  คุณคาทางวัฒนธรรม  ความเขาใจ
ของมนุษย  ลักษณะเฉพาะของแตละวัฒนธรรม  ความตระหนกทางวัฒนธรรม  การสื่อสารใน
วฒันธรรมทีต่รงกนัขาม  วธิสีอนทีใ่ชคอืยดึผูเรียนเปนศนูยกลาง  เพือ่ใหผูเรียนไดพดูและทาํกจิกรรม
ดวยเหตุนี้ผูเรียนจะเกิดความรูความเขาใจ และสามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมใหมได

เทยเลอร และ  ฟอกส( Taylor and  Fox 1996 : 88 )   ไดแนะนํากิจกรรมที่เคยใชสอน
และประสบผลสําเร็จมาแลวคือ

1. ครูสรางกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดสนทนาและมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันเพื่อ
สรางความคุนเคย  เชน  จัดกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนถามคําถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม 25 ขอ และให
หาวาใครสามารถตอบคําถามเหลานั้นได

2. ใหนกัเรยีนนาํเครือ่งหมายหรอืส่ิงของทีแ่สดงออกถงึวฒันธรรมของพวกเขามานาํเสนอ
ในหองเรียนคนละ 3 ชิ้น  เชน ธงชาติ  หนากาก  เครื่องดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ

3.  ใหนักเรียนนําบทเรียนที่แสดงใหเห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขามานําเสนอ
ในหองเรียน  เชน  นิทาน  กลอน  รอยแกว  รูปภาพ ฯลฯ

ผาน  บาลโพธิ์  (2531 )  ไดเสนอแนวคิดของวิธีสอน  กิจกรรมและอุปกรณการเรียน
การสอนวัฒนธรรมดังตอไปนี้

1. การอธิบายเพิ่มเติม  ผูสอนตองรอบรูหรือตองศึกษาคนควาความรูเร่ืองวัฒนธรรม
และสังคมที่ตองการสอน  การอธิบายควรกะทัดรัด  ไดใจความ  ควรอธิบายดวยลีลาที่นาสนใจ
นอกจากนี้การใชภาพประกอบก็จะชวยใหการอธิบายนาในใจยิ่งขึ้น

2. การเลาประสบการณ   ผูสอนตองเลาประสบการณของผูสอนหรือการเลาจากเรื่อง
ที่เคยไดรับฟงมาจะชวยทําใหบทเรียนนาสนใจ และยังจะชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาที่เรียนไดดีข้ึน
ดวย  ผูสอนควรกําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจนและควรกําหนดเวลาใหเหมาะสม  จึงจะทําใหการเลา
ตรงจุดและกระชับ  ในการเลาผูสอนอาจใชส่ือภาพหรือเสียงประกอบดวยก็ได
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3. การอาศัยขาวหรือเหตุการณ ตลอดจนรายการวิทยุและโทรทัศน ผูสอนตองหยิบยก
ประเด็นที่ตองการสอนมาพูดคุยกับนักเรียน และชี้ใหเห็นความคลายคลึงหรือความแตกตางของ
วัฒนธรรมของผูเรียนกับเจาของภาษา

4.  การเชิญวิทยากร  วิทยากรนี้อาจไมใชคนในชุมชนนั้นก็ได   วิทยากรจะตองเปนผูรูที่
มีความสามารถ  คือ  วิทยากรจะตองเปนผูที่มีความสามารถใหความกระจางในเรื่องที่เปนประเด็น
สําคัญของวัฒนธรรม  ดังนั้น  การเชิญวิทยากรตองทําอยางรอบคอบ  ตองบอกจุดมุงหมายของ
การเชิญอยางชัดเจน

5. การสัมภาษณ หากการเชิญวิทยากรทําไดยาก เราตองใชการสัมภาษณ ผูมีความรู
ผูเกี่ยวของกับหัวขอ  และสังคมที่เราตองการ  การเตรียมสัมภาษณ  คําถามตองรัดกุม  จึงจะไดขอ
มูลที่ตรงประเด็น ผูสอนควรทําการติดตอนัดหมายผูใหสัมภาษณกอน อาจนัดโดยทางโทรศัพท
จดหมาย หรือนัดดวยตนเอง ผูสอนควรเตรียมคําถามไวกอนเสมอ การบันทึกการสัมภาษณอาจใช
วิธีจดบันทึก  ถายทําวดีีทัศน  การใชเทปเสียง  หรือใชเทปโทรทัศน

6. การแจกเอกสารประกอบ ผูสอนสามารถควบคุมไดทั้งเนื้อหาที่ตองการสอนและ
เวลา  ผูเรียนจะไดรับเนื้อหาอยางครบถวน

7. การจัดปายนิเทศ  ในการสอนอาจใชปายนิเทศในการนําเขาสูเร่ืองที่ผูสอนตองการ
อธิบาย  หรือจะใชขอมูลบนปายนิเทศเปนเนื้อหาดานวัฒนธรรมและสังคมที่ตองการสอนเลยก็ได

8.  การจัดนิทรรศการ  ในการสอนอาจทําไดโดยการใหผูเรียนไปดูและจดบันทึกเนื้อหา
ที่เสนอไวแลวนํากลับมาอภิปราย  หรือคุยกันในชวงสอน

9.  การใหผูเรียนทํารายงาน  ผูสอนอาจกําหนดหัวเรื่องใหผูเรียนทํารายงานสง  และ
ควรแนะนําแหลงขอมูล  หรือจัดเตรียมขอมูลจํานวนหนึ่งไวในหองสมุดแลวใหผูเรียนไปศึกษา  ผู
สอนควรเลือกผลงานที่ดีและใหผูทํารายงานเสนอขอมูลในชวงที่ผูสอนกําหนด

10. เกม  การเลนเกมกอใหเกิดความสนุกสนาน  จึงนับเปนการสรางบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนการสอน  แตผูสอนตองกําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจนวาจะใหผูเรียนเลนเพื่ออะไร  แลวจึง
เลือกเกมใหเหมาะสม  เกมบางอยางหาไดในหนังสือตาง ๆ หากผูสอนรูจักดัดแปลง เสริม หรือใช
จินตนาการสรางขึ้นมาใหม  ก็จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนมากขึ้น

11. การสาธิต  เนื่องจากวัฒนธรรมครอบคลุมกิจกรรมสวนใหญของมนุษย  ดังนั้นจึงมี
กิจกรรมจํานวนไมนอยที่สามารถแสดงหรือสาธิตใหดูได เชน การประดิษฐ การทําขาวของเครื่องใช
การทําอาหารตลอดจนการสาธิตเกี่ยวกับเร่ืองมารยาท ผูสาธิตอาจเปนวิทยากรที่ไดรับเชิญ หรือ
อาจเปนผูสอนหรือผูเรียนที่มีความสามารถ
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12. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสัมพันธกับเนื้อหาทางภาษา วิธีนี้ไดแก การ
พยายามทําใหกิจกรรมการฟง  พูด  อาน  และเขียนเกี่ยวของสัมพันธกับเร่ืองวัฒนธรรม  เชน  อาจ
ใหยอเร่ืองมารยาทในการทักทาย หรือ เลาเรื่องกิจกรรมในวัน Easter หรือ อาจใหดูภาพยนตร
หรือโทรทัศนเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือประเพณีที่มีอยูในบทเรียนแลวอาจใหสรุปจากการฟงคํา
บรรยายที่เปนภาษาอังกฤษ  ส่ือที่จะนํามาใชเปนสิ่งเราไดก็มี  เชน ภาพยนตร  โทรทัศน  เทปเสียง
โปสเตอร  และภาพวาด

13. การศึกษานอกสถานที่  วิธีนี้อาจใชเวลามากกวาวิธีอ่ืน ๆ แตหากจัดรายการใหดีก็
จะไดประโยชน  เพราะในเรื่องของการเรียนการศึกษานอกสถานที่เปนกิจกรรมที่ใหประสบการณ
และการเรียนรูไดมากกวาการฟงคําอธิบายของผูสอน การใชกิจกรรมนี้ผูสอนตองเตรียมการใน
ระยะยาว เพราะตองปฏบิตัติามระเบยีบของสถานศกึษาดวย สวนการหาสถานทีท่ีจ่ะไปทศันศกึษา
ก็ยอมเปนไปตามเนื้อหาในบทเรียน  อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือ  ผูสอนตองแจงใหผูเรียนทราบวา
ผูเรียนจะตองไปศึกษาอะไร  เมื่อกลับมาแลวจะตองทํากิจกรรมอะไร

14. การอยูคาย มีงานวิจัยในประเทศเปนจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวาการสอนเรื่อง
วัฒนธรรม  โดยการอยูคายพักแรมใหผลดีมาก  การจัดกิจกรรมตองพยายามเนนเนื้อหาในดาน
การใชภาษาในสวนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม  และประเพณีของเจาของภาษา  อาจเริ่มต้ังแต   
การทักทาย  การแนะนํา  การพูดคุย  การลา  การแสดงออกทางดานความรูสึกหรือความคิด       
การแตงกาย  และกิจกรรมที่เหมาะสมอื่น ๆ

ไฮนแมน และ ไดรเฟนเบคเชอร (Hyman and Diebacher 1992 : XV-XVI)  ไดจัดทําสื่อ
เกี่ยวกับเพลงขึ้นมา  โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนเขาใจองคประกอบตาง ๆ ของวัฒนธรรม
และเพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนาการสังเกต และทักษะตาง ๆ เพื่อปรับตัวเองใหเขากับวัฒนธรรม
ใหม และส่ือสารอยางมีความหมายกับบุคคลที่ตางวัฒนธรรมกัน  นักเรียนจะไดรับการฝกใหคิด
และสามารถวิจารณเปรียบเทียบวัฒนธรรมอเมริกันกับวัฒนธรรมประเทศอื่น ๆ  ซึ่งสอดคลอง
กับ      เครเมอร (Kramer 1993 ) ที่ใชเพลง ภาพวาด วรรณกรรม ประวัติศาสตร ในการสอนภาษา
อังกฤษ  ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจโครงสรางของวัฒนธรรมเปาหมาย และสามารถ
ทํากิจกรรมแบบฝกหัดที่สัมพันธกับวัฒนธรรมของเจาของภาษาได

นอกจากนั้น  ซิมซัน ( Simpson 1996 : 43 )  ไดแนะนําวา  การเรียนการสอนวัฒน
ธรรมสามารถทําไดโดยการใชกิจกรรมโครงงาน ซึ่งวิธีนี้ทําใหนักเรียนเขาใจความรูเกี่ยกับวัฒน
ธรรมเปาหมายไดลึกซึ้งมากขึ้น  อีกวิธีหนึ่งคือ  การสรางบทเรียนโมดูล และประมวลการสอน
แบบ   บูรณาการ  คือในแตละโมดูลนั้นนอกจากใหความรูในการใชภาษาตางประเทศแลว  ยัง
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บูรณาการเพื่อใหความรูในวิชาอื่นเขาไปดวย  เชน วิชาจิตวิทยา  การศึกษาวัฒนธรรม  สังคม
ศึกษา  เปนตน ซึ่งสอดคลองกันนอกจากนั้น  โบวเวอร ( Brower  1990) ไดจัดทําบทเรียนโมดูล
เพื่อสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดและวันสําคัญขึ้นมาทั้งหมด 4 โมดูลซ่ึงครอบคลุมในเรื่องของ
วันขอบคุณพระเจา  วันเกิดของประธานาธิบดี  จอรจ วอชิงตัน  วันแหงอิสรภาพ  วันเกิดของ
ประธานาธิบดิอับราฮัม        ลินคอรน  วันเกิดของมารติน ลูเธอรคิง  วันแหงความทรงจํา  และวัน
ทหารผานศึก  จากการศึกษาพบวา  ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมและ
สามารถใชภาษาอังกฤษไดดีข้ึน

จะเห็นไดวา มีวิธีการมากมาย และหลากหลายวิธีในการสอนวัฒนธรรม ซึ่งครูสอน
ภาษาอังกฤษสามารถประยุกตวิธีการและกิจกรรมดังที่กลาวไปแลวในการสอนวัฒนธรรม 
ในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง ตัวอยางเชน สอนวัฒนธรรมวันหยุดและวันสําคัญ ดังที่ ชารลตัน (Charlton
1979 :4-5)  ไดกลาวถึงรายละเอียดของ  English Holiday หรือวันหยุดของชาวอังกฤษวาเปนหลัก
สูตรภาษาอังกฤษทั่วไปสําหรับนักเรียน  และครูสอนภาษาเชื่อวาวิธีการสอนทั้ง 5 ประการนี้
ประสบผลสําเร็จมากที่สุดในการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนเกี่ยวกับวันหยุดของประเทศ
อังกฤษ  ซึ่งมีวิธีดําเนินการสอนดังนี้

1. การฝกภาษาของนักเรียนควรเนนในเรื่องทักษะการพูดใหมากที่สุด
2. นักเรียนควรมีแรงจูงใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  ในหัวขอที่พวกเขาสนใจ
3. สนับสนุนใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  ซึ่งถือวาเปนวิธีที่ดีที่สุดในการ

ส่ือสารภาษาโดยเนนที่ความหมายมากกวารูปแบบ
4. นักเรียนควรเรียนรูโครงสรางภาษาจากงาย  กอนที่จะเรียนรูโครงสรางภาษาที่ยาก
5. นักเรียนควรเรียนรูภาษาทั้งในและนอกหองเรียน
นอกจากนั้น  แคลร ( Claire 1990 ) ยังไดแนะนําวิธีการสอนกิจกรรมวันหยุดและวัน

สําคัญใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังตอไปนี้
1. กอนจะถึงวันหยุดหรือวันสําคัญวันใดวันหนึ่งก็ตาม  ครูควรมีการตกแตงหองเรียน

หรือมีการจัดบอรดสําหรับวันนั้นเพื่อเปนแรงจูงใจ และเปนการเสริมแรงอยางเปนธรรมชาติในการ
เรียนรูภาษา

2. ครูเลือกวนัหยดุหรอืวนัสาํคญัทีต่รงกบัความตองการของนกัเรียน แลวเตรยีมกจิกรรม
และแบบฝกหัดใหนักเรียน

3. ครูสามารถสรางหนังสือเลมเล็ก ๆ ที่มีภาพประกอบ  และมีคําศัพทเกี่ยวกับวันหยุด
และวันสําคัญ  และอาจเพิ่มรูปภาพเพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรมระบายสีก็ได
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4. สําหรบัผูเร่ิมเรียนภาษาองักฤษ  ควรใชส่ือทีเ่ขาใจงายและใชไดจริง (comprehensible
input)  โดยใช ภาษาทาทาง  ส่ิงของจริง และใชภาพประกอบความหมายคําศัพท

5.  ระบายสีรูปภาพในหนังสือ  และตกแตงรูปภาพเกี่ยวกับวันหยุดและวันสําคัญตาง ๆ
สําหรับหองเรียน

6. สําหรบันกัเรยีนมธัยม ครูอาจเพิม่เตมิขอมลูทางประวตัศิาสตรทีเ่กีย่วของกบัวนันัน้ ๆ
เพือ่เพิม่พนูความรูและความเขาใจ โดยครใูหนกัเรยีนอภปิรายเกีย่วกบัการเฉลมิฉลองตาง ๆ ทีสํ่าคญั
ในประเทศของตนเอง และเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมวันหยุดและวันสําคัญของเจาของภาษา

7.  ครูควรตรวจสอบวา  หองสมุดของนักเรียนมีแหลงขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุด
และวันสําคัญเพียงพอหรือไม  ซึ่งขอมูลเหลานั้น  ไดแก  หนังสือ  ภาพยนตร  ภาพนิ่ง  วีดีโอ  ส่ือ
เหลานี้จะทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น

8.  ควรใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติที่เกี่ยวของกับวันหยุดและวันสําคัญเหลานั้น
9.  ควรเชิญชาวตางประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติ มาพูดคุยและเลา

ถึงการเฉลิมฉลอง  และประวัติความเปนมาของวันหยุดนั้น  และใหนักเรียนไดมีโอกาสถามคําถาม
กับชาวตางประเทศบาง

10. จัดการฉลองวันหยุดหรือวันสําคัญนั้นในหองเรียน โดยใหนักเรียนเตรียมอาหาร
สําหรับประเพณีวันหยุดหรือวันสําคัญนั้น  หรือถามีโอกาส  ควรจะบันทึกวีดีโอเทปภาพการฉลอง
เอาไว

11. รวบรวมรูปภาพจากนิตยสารที่เกี่ยวของกับการเฉลิมฉลองวันหยุดหรือวันสําคัญ
ตาง ๆ และมอบหมายใหนักเรียนดูเปนการบาน  หรืออาจดูพรอมกันในชวงพักกลางวันก็ได

12. แนะนํารายการโทรทัศน  หรือมวนวีดีโอที่เกี่ยวของกับวันหยุดและวันสําคัญตาง ๆ
13. สนับสนุนใหนักเรียนแสดงความรูสึกที่มีตอวันหยุดและวันสําคัญของประเทศสหรัฐ

อเมริกา
14. ใหนักเรียนไดแนะนําถึงวันหยุดและวันสําคัญตาง ๆ  ตามประเพณีของตนเอง

นอกจากนั้น
กลาวโดยสรุปผูสอนอาจสอดแทรกความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไดหลายวิธี  และหลายรูป

แบบ และแตละวิธีก็มีการเตรียมการตางกัน เทคนิคแตละแบบก็ใหผลที่ตางกันไปดวย การเลือก
เทคนิคผูสอนควรคํานึงถึงความตรงกับเนื้อหาที่ตองการสอนตามความเหมาะสม ความประหยัด
และความปลอดภยัจากการจดักจิกรรมตาง ๆ นอกจากนีผู้สอนควรตระหนกัอยูเสมอวา ในการสอน
เร่ืองวฒันธรรมและสงัคมของเจาของภาษานัน้ มไิดมุงสัง่สอนอบรมใหผูเรียนยอมรบัเอาวฒันธรรม
นั้นมาปฏิบัติเพียงแตสอนเพื่อใหเขาใจและทราบวาชาติอ่ืนมีแนวประพฤติปฏิบัติอยางไร
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บทเรียนโมดูล

ความหมายของบทเรียนโมดูล
บทเรียนโมดูลหรือหนวยการเรียน (Instructional Module) จัดวาเปนกลุมประสบการณ

ที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงพฤติกรรมตามที่ระบุไวในจุดมุงหมาย  โมดูลอาจจะอยูในรูป
แบบที่แตกตางกันไป  เชน  สไลด  ภาพ  การทดลอง  หนังสือหรือเอกสาร  ซึ่งขึ้นอยูกับวตัถุ
ประสงคของแตละสาขาวชิา บทเรยีนโมดลูจดัวาเปนสือ่การเรยีนชนดิหนึง่ทีมุ่งพฒันาใหผูเรียนได
เกิดความรูตามความตองการโดยที่บทเรียนนั้นจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคเอาไวอยางแน
นอน  มีกิจกรรมตาง ๆ ใหผูเรียนไดเลือกตามความถนัดและความสามารถของแตละคน  มีการ
ประเมินผลกอนและหลังเรียน  มีการทดสอบยอยในทุก ๆ หนวยของโมดูลและการเรียนซอมเสริม
ดวย กระบวนการเรียนการสอนจะเนนที่ตัวผูเรียนเปนสําคัญมากกวาการสอน (บุญเกื้อ ควรหาเวช
2542 : 78 )

ความหมายของบทเรียนแบบโมดูล  อิจิ  (Eiji  1976 : 33)  กลาววา  บทเรียนแบบโมดูล
คือบทเรียนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  เรียนไดอยางอิสระซ่ึงบทเรียนที่ไดจัดเรียงลําดับ
การสอนไวตามลําดับอยางมีระบบ  อาจจะถือวาบทเรียนโมดูลเปนสวนหนึ่งของตนแบบการเรียน
อยางมีระบบการเรียนตามลําดับข้ันตอน (Master Learning System) นั้นเอง ลอวเรนซ
(Lawrence 1973:10) ใหความหมายของบทเรียนโมดูลวา  บทเรียนโมดูลคือหนวยวัสดุการเรียน
การสอน  และขบวนการซึ่งมีสวนประกอบพื้นฐานของการเรียนการสอนคือจุดมุงหมาย  กิจ
กรรมการเรียน  (Learning  Activities)  และการประเมินผลซึ่งโดยปกติมกัจะอยูในรูปเอกสาร   ฮุ
สตันและคณะ (Houston and others 1973 : 11) แสดงความเห็นวา บทเรียนโมดูลเปนบทเรียน
สําเร็จรูปที่มีจุดมุงหมายชัดเจน  เนนที่กระบวนการและเนนตัวผูเรียนเปนรายบุคคลที่ผูเรียนเลือก
ทํากิจกรรมไดตามความสามารถและความสนใจของตน

ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ (2520)  ไดกลาวถึงชุดฝกอบรมโมดูลวา  เปนหนวยการ
ฝกอบรมที่มีความสมบูรณในตัว  นักเรียนสามารถศึกษาอยางมีจุดมุงหมาย  และสามารถเลือกวิธี
การเรียนรูไดอยางอิสระเพราะสวนใหญเปนการศึกษาดวยตนเอง ชุดฝกอบรมโมดูลนั้น ชัยยงค
พรหมวงศ และคณะไดแบงเปน 2 ชนิดคือ

1. โมดูลที่เปนสิ่งพิมพ  เปนโมดูลที่เสนอเนื้อหาเปนตัวพิมพอาจมีภาพประกอบ นิยม
กันมากเพราะสิ่งพิมพเปนสื่อที่ผลิตงายและราคาถูกกวาสื่อประเภทอื่นเมื่อผลิตออกมามาก ๆ ก็
สามารถแยกสีปกตามวิชาได  โดยปกติแตละวิชาจะมี  60-80 โมดูล
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2. โมดูลที่ใชส่ืออ่ืน  เปนโมดูลที่ใชส่ือการสอนอ่ืน  เชน สไลด เทปเปนสื่อ  ใหคุณคา
การเรียนสูงกวาประเภทที่เปนสิ่งพิมพ  แตผลิตไดยากเพราะราคาแพง

ชุดฝกโมดูลทั้งสองชนิดนี้จะมีสวนประกอบที่สําคัญอยูดวยกันคือ
1. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน
2. คําชี้แจงการใชโมดูล
3. ตัวบทเรียนที่เปนโมดูลซ่ึงประกอบดวย

3.1  ขอมูลที่เปนเนื้อหา
3.2  คําถามเพื่อใหผูฝกปฏิบัติตาม
3.3  เฉลยคําตอบเพื่อใหผูฝกตรวจสอบ

จากความหมายดังกลาว  สรุปไดวาบทเรียนโมดูลหมายถึงบทเรียนสําเร็จรูปในตัวเอง
ที่สรางขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนทํากิจกรรมเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอย ผูเรียนสามารถเลือก
กิจกรรมการเรียนไดตามความสามารถและความสนใจของตนเอง นอกจากนั้นบทเรียนโมดูลยัง
ประกอบดวยสื่อการเรียนตาง ๆ เพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของบทเรียนดวย

องคประกอบของบทเรียนโมดูล
บุญชม ศรีสะอาด (2537) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของบทเรียนโมดูลดังตอไปนี้

ภาพที่ 2   องคประกอบของบทเรียนโมดูล
ที่มา  :  บุญชม  ศรีสะอาด, การพัฒนาการสอน  (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน , 2537), 89.

1. หลกัการและเหตผุล (Rationale) เปนการกลาวถงึหลกัการและเหตผุลทีอ่ยูเบือ้งหลงั
บทเรียนนั้น  มุงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของเรื่องที่เรียน  ความสัมพันธระหวางเนื้อหาตาง ๆ  ใน
บทเรียนและความสัมพันธกับเนื้อหาอื่น ๆ

2. จุดประสงค (Objectives)  จุดประสงคของบทเรียน  คาดหวังไววาเมื่อเรียนจนจบ
บทเรียนนั้นแลวผูเรียนจะมีสมรรถภาพหรือพฤติกรรมอะไร  จุดประสงคของบทเรียนโมดูลจะเปน

หลักการและ
เหตุผล

จุดประสงค การประเมิน
ผลกอนเรียน

กิจ
กรรมการ
เรียน

การประเมิน
ผลหลังเรียน
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แนวและเปนหลกัยดึสาํหรบัการกาํหนดกจิกรรมการเรยีน และการประเมนิผลการเรียน การกาํหนด
จุดประสงคของบทเรียนโมดูลจะตองกําหนดอยางชัดเจน

3. การประเมินผลกอนการเรียน (Pre-Assessment) เปนการประเมินผลกอนเรียนบท
เรียนโมดูล เพื่อทราบวากอนเรียนผูเรียนมีความรูและสมรรถภาพพื้นฐานมากนอยเพียงใด
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลกอนเรียนควรวัดในสองสวนใหญ ๆ ไดแกสวนที่เปนสมรรพภาพพื้น
ฐานที่จําเปนตอการเรียนบทเรียน  และสวนที่เปนความรูและสมรรถภาพตามจุดประสงคของบท
เรียนเพื่อที่จะใหขอมูลที่ไดจากการประเมินผลกอนเรียน เปนประโยชนตอการจัดการเรียน
การสอน  ชวยใหผูเรียนสามารถบรรลุจุดประสงคของบทเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  ขอมูลที่ไดจาก
การประเมินผลกอนเรียนนํามาใชใหเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนดังนี้

3.1 ขอมูลดานความรูและสมรรถภาพพื้นฐาน  เปนขอมูลที่จะชวยชี้แนะผูเรียนที่
ขาดพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนเรื่องนั้นใหศึกษาหรือฝก  เพื่อใหมีความรูและสมรรถภาพพื้นฐาน
ที่จําเปนดังกลาว กอนที่จะเริ่มเรียนบทเรียนโมดูล

3.2  ขอมูลดานความรูหรือสมรรถภาพตามจุดประสงคของบทเรียน  เปนขอมูลที่จะ
ชวยชี้แนะผูเรียนที่มีความรูและสมรรถภาพในบางสวนตามจุดประสงคของบทเรียนวาอาจ
เลือกเรียนในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพที่ตนยังไมมี  นอกจากนี้แลวขอมูลจากการประเมิน
ผลกอนเรียนยังใชสําหรับพิจารณาความงอกงามหรือผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนในบทเรียนโม
ดูลนั้น  โดยนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลจากการประเมินผลหลังเรียน

4. กิจกรรมการเรียน (Learning activities)  เปนกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนสื่อใหผู
เรียนบรรลุจุดประสงคของบทเรียน  โดยจะมีกิจกรรมตาง ๆ  หลายกิจกรรม  แตละกิจกรรมอาจมี
รูปแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบประกอบกัน  อันไดแก  ใหอานเนื้อหาการเรียนในโมดูลนั้น
หรือในตําราวารสารตาง ๆ ใหอภิปรายกลุม  ใหศึกษาจากโสตทัศนูปกรณ  เชน  ภาพยนตร  ฟลม
สตริปเทปโทรทัศน  เทปบันทึกเสียง ฯลฯ  บางกิจกรรมเปนการเรียนเปนรายบุคคล  บางกิจกรรม
เปนการเรียนเปนกลุม  ผูเรียนควรเลือกกิจกรรมตามความสนใจความสามารถและความพรอมของ
ตนเองสาํหรบัความสามารถและความพรอมของผูเรียนนัน้พจิารณาไดจากขอมลูการวดัผลกอนเรียน  
ผูสรางบทเรียนโมดูลอาจระบุไวกอนวาในกิจกรรมนั้นจะเนนใหศึกษาเรื่องใด  จะใหนําเอาเนื้อหา
บางสวนไปวิเคราะหเปรียบเทียบในดานใด

5. การประเมินผลหลังเรียน  (Post assessment)  เปนการประเมินผลหลังจากเรียน
บทเรียนโมดูลจบแลว เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาวา ผูเรียนไดบรรลุจุดประสงคของบทเรียน
หรือไมในระดับใด  ขอมูลจากการประเมินผลหลังเรียนจะเปนประโยชนสําหรับช้ีแนะการเรียนซอม
เสริมในจุดที่ยังไมบรรลุตามจุดประสงคของบทเรียน  เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังเรียนอาจ
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เปนเครื่องมือเดียวกันกับที่ใชประเมินผลกอนเรียน  หรือจะเปนคนละชุดก็ได  กรณีที่ใชเครื่องมือ
เดียวกัน เมื่อนําเอาคะแนนจากการประเมินผลกอนเรียนมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินผลหลังเรียนจะชวยใหทราบความงอกงามหรือการพัฒนาของผูเรียน  เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินผลหลังเรียนจะตองวัดใหครอบคลุมตามจุดประสงคของบทเรียน

นอกจากนั้น  ชมพันธ  กุญชร ณ อยุธยา (2525 : 78-82)  ไดนําบทเรียนโมดูลรูปแบบ
ของเอเรนดส (Arends)  และคนอื่นๆ มาใชในการเรียนการสอนในประเทศไทย  โดยเรียกชื่อวา
หนวยการเรียนการสอน  และกลาวถึงรายละเอียดของบทเรียนโมดูลวาประกอบดวยองคประกอบ
7 ประการ  ดังปรากฏในภาพตอไปนี้  (วิชัย  ดิสระ  2535 : 142-146)

ภาพที่ 3    องคประกอบและขั้นตอนของบทเรียนโมดูล
ที่มา  :  วิชัย  ดิสสระ,  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน , 2535), 142.

หลักการและเหตุผล

จุดมุงหมาย

ความรูพื้นฐาน

การประเมินผลเบื้องตน

กิจกรรมการเรียน

การประเมินผลหลังเรียน

การเรียนซอมเสริม
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หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลมีวัตถุประสงค  2  ประการคือ
1.  เมื่ออธิบายวัตถุประสงคและความสําคัญของจุดมุงหมายของบทเรียนในแงของการ

สํารวจทฤษฎีหรือการปฏิบัติ
2.  เพื่อจัดบทเรียนและจุดมุงหมายใหสอดคลองกับหลักสูตรทั้งหมด หลักการและเหตุ

ผลจะชวยอธิบายความสําคัญของสมรรถภาพที่ตองการจะฝกในบทเรียนโมดูล  และจะชวยใหผู
เรียนไดเขาใจอยางถองแทถึงความคาดหวังของหลักสูตรทั้งหมด และไดเห็นอยางชัดแจงถึง
ความสัมพันธสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดขึ้นตามบทบาทความรับผิดชอบและหนาที่ของผู
ที่ประกอบอาชพีคร ูนอกจากนัน้หลกัการและเหตผุลยงัชวยใหผูเรียนไดเขาใจถงึความสมัพนัธระหวาง
สมรรถภาพในบทเรียนโมดูลที่กําลังเรียนกอนกับสมรรถภาพของหนวยอื่น ๆ ที่เขาตองการแสดง
ความสามารถกอนที่จะจบหลักสูตร

จุดมุงหมาย
จุดมุงหมายแบงออกเปน 2 ลักษณะคอื
1.  จุดมุงหมายในการเรียนการสอน  (Instructional Objectives)  ระบุสมรรถภาพที่ผู

เรียนจะตองแสดงออก
2.  จุดมุงหมายที่ตองแสดงออก (Expressive Objectives)  ระบุเหตุการณที่ผูเรียนจะ

ตองมีประสบการณ  จุดมุงหมายทําหนาที่สําคัญ 2 ประการคือ
2.1  ชวยเปนสื่อที่โยงจุดมุงหมายหลักสูตร  ความคาดหวังและวิธีการสอนตาง ๆ ให

ผูเรียนและผูสอนไดทราบ
2.2  ชวยใหผูสอนไดวางแผน  และประเมินผลจุดมุงหมายวิธีสอน  และผลการสอน

ของตน  จดุมุงหมายจงึเปนสวนทีช่วยวางโครงสรางของบทเรยีนโมดลู  นอกจากระบถุงึสมรรถภาพ
ทีร่ะบไุวและจดุมุงหมายควรเขยีนในลกัษณะทีส่ามารถประเมนิผลไดดวยความมัน่ใจวา จดุมุงหมาย
ไดบรรลุถึงความสําเร็จ

ความรูพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานแบงออกเปน  2  สวนใหญ คือ
1. สมรรถภาพพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนในการเริ่มตนบทเรียนโมดูล
2. สมรรถภาพเฉพาะซึ่งไดเรียนมาแลวในบทเรียนโมดูลหนวยกอน ๆ  โดยทั่วไปผูสราง

บทเรียนโมดูลจะพยายามจัดใหมีการกําหนดความรูพื้นฐานกอนการเรียนใหนอยที่สุด ทั้งนี้เพื่อ
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สะดวกในการยืดหยุนโปรแกรมการเรียน  นอกจากนี้การสรางแบบประเมินผลเบื้องตนก็ควรให
ครอบคลุมถึงความรูพื้นฐานที่จําเปนดวย

การประเมินผลเบื้องตน
การประเมินผลเบื้องตน  หมายถึง  การวัดในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. เพื่อดูวาผูเรียนสามารถแสดงสมรรถภาพที่เปนพื้นฐานในการเรียนการสอนที่กําลัง

จะเรียนตอไปไดหรือไม  หรือควรจะตองฝกสมรรถภาพที่เปนพื้นฐานนั้นกอนเร่ิมเรียน
2.  เพื่อดูวาผูเรียนมีความรูความสามารถในสมรรถภาพที่ระบุไวในบทเรียนโมดูลที่

กําลังจะเรียนหรือยัง หรือเขาควรจะตองรวมในกิจกรรมการเรียนตาง ๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย
ของบทเรียนโมดูลนั้น

3.  เพือ่ดูวาผูเรียนมคีวามรูความสามารถในบางสวนของสมรรถภาพทีร่ะบไุวในบทเรยีน
โมดูล ที่กําลังจะเรียนหรือยัง หรือเขาควรจะตองรวมในกิจกรรมการเรียนเพียงบางกิจกรรมที่เกี่ยว
ของกับส่ิงที่เขายังไมไดเรียนรูเทานั้น

การประเมินผลเบื้องตนจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความรูความสามารถใน
สมรรถภาพที่ระบุไวในบทเรียนโมดูล  กอนเร่ิมการสอน  ซึ่งหมายความวา  การประเมินผลเบื้องตน
ยังชวยชี้ใหผูเรียนทราบวา  อาจจะยังไมพรอมที่จะเรียนในบทเรียนโมดูลนี้

ดังนั้น  การประเมินผลเบื้องตนควรจะมีลักษณะดังนี้
1. เปนการทดสอบที่ผูเรียนอาจจะเลือกเพียงบางสวนหรือไมทําเลยก็ได
2. เปนการประเมินผลสมรรถภาพทั้งหมดที่ระบุไวในจุดมุงหมายดวยวิธีการที่เชื่อถือ

ได
3. เปนการประเมนิผลเฉพาะสมรรถภาพทีร่ะบไุวในจดุมุงหมายหรอืทีร่ะบไุวเปนพืน้ฐาน

กอนการเรียนบทเรียนโมดูลนั้น  หรือกอนเร่ิมโปรแกรม
4. ชวยในการวิจัยโดยการใชขอมูลยอนกลับ  เพื่อแนะแนวทางใหผูเรียนไดบรรลุถึงจุด

มงหมายที่ระบุไว
5. การประเมินผลเบื้องตนจะตองเปนจริงและมีเหตุผล  โดยคํานึงถึงเวลาทั้งของผูสอน

และผูเรียน
โดยปกติการประเมินผลเบื้องตน  มักใชการทดสอบโดยการเขียน  อยางไรก็ดี  ผูสราง

บทเรียนควรพิจารณาถึงประโยชนของการทดสอบอยางอื่นดวย  ทั้งชนิดที่เปนทางการและไมเปน
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ทางการ  ทั้งทางตรงและทางออม  ทั้งแบบปรนัยทั้งหมด  การอภิปรายระหวางผูสอนและผูเรียน
และการสังเกตของบุคคลอื่นก็อาจจะใหเปนการประเมินผลเบื้องตนได

กิจกรรมการเรียน
กิจกรรมการเรียน  หมายถึง  งานที่จะใหผูเรียนทําเพื่อชวยใหไดเรียนรูและบรรลุ

จุดมุงหมายที่ระบุไว  กิจกรรมการเรียนควรมีลักษณะดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนควรชวยใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตน
2. ถาเปนไปได  กจิกรรมการเรยีนควรจดัใหเปนการเรยีนเฉพาะบคุคลทัง้นี ้ หมายความ

วา  กิจกรรมการเรียนควรจะไดสนองความตองการ  ความสามารถ  ทัศนคติ  ความพรอมของผู
เรียนแตละคน

3. ถึงแมวากิจกรรมการเรียนจะชี้เฉพาะและแคบ  แตก็ควรเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนจากกิจกรรมหลาย ๆ  อยางที่จัดให

4. กิจกรรมแตละชนิดควรจะจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกหัดเทาเทียมกัน  หมายความ
วา  กิจกรรมแตละชนิดควรจะไดผลเทาเทียมกัน

กิจกรรมการเรียน  ควรใหมีทางเลือกหลายๆ ทางเพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความ
สามารถของตนเพื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไว  นอกเหนือจากประสบการณที่อาจารยผูสอน
เปนผูจัดทําแลว  ผูเรียนควรจะไดมีอิสระในการที่จะคิดสรางกิจกรรมของตนเอง  ความรับผิดชอบ
ของผูเรียนอยูที่การเรียนเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย  มิใชอยูที่การเรียนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดย
เฉพาะ  ดวยเหตุนี้กิจกรรมการเรียนจึงควรจัดดังนี้

1. ควรจัดใหมีกิจกรรมการเรียนหลาย ๆ อยาง  เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียน  รวมทั้งใหผู
เรียนไดจัดกิจกรรมของตนเองดวย

2.  ประสบการณตางๆ ที่จัดขึ้นควรจะเปนแนวทางที่จะนําไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไว
3.  ควรจะไดทําแผนผังหรือคําอธิบายของการจัดลําดับกิจกรรมที่จะตองเรียน  ถาหาก

จุดมุงหมายหรือกิจกรรมการเรียนมีลักษณะตอเนื่องกัน
4.  ควรจัดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหัดเทาเทียมกันในการที่จะบรรลุจุดมุงหมาย

การประเมินผลหลังการเรียน
การประเมินผลหลังการเรียนเปนการประเมินผลเพื่อพิจารณาวา ผูเรียนสามารถแสดง

สมรรถภาพที่ระบุไวในจุดมุงหมายไดตามกําหนดไวหรือไม นอกจากนี้การประเมินผลหลังการเรียน
ยังชวยชี้ใหเห็นขอบกพรองในการเรียนการสอน  และชวยชี้แนวทางที่จะแกไขดวยขอมูลที่ไดจาก
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การประเมินผลหลังการเรียนจะเปนประโยชนในการแสดงถึงพัฒนาการทางการเรียนของผู
เรียน  และประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล  ดังนั้น  การประเมินผลหลังการเรียนควรมีลักษณะดัง
นี้

1. ประเมินผลสมรรถภาพที่ระบุไวในจุดมุงหมายดวยวิธีการทีเชื่อถือได
2. ประเมินผลเฉพาะสมรรถภาพที่ระบุไวในจุดมุงหมายหรือที่ระบุไวเปนสมรรถภาพ

พื้นฐานกอนเริ่มบทเรียนโมดูลหรือกอนเร่ิมโปรแกรม
3. การประเมินผลหลังการเรียน  ควรจัดทําทั้งในระหวางเรียน (Formative)  และหลัง

การเรียน (Summative)
4. การประเมินผลหลังการเรียนจะตองเปนจริงและมีเหตุผล  โดยคํานึงถึงเวลาทั้งหมด

ของผูสอนและผูเรียนรู
ในการทีผู่เรียนไมสามารถแสดงสมรรถภาพทีร่ะบไุวในจดุมุงหมายไดอาจมสีาเหตมุาจาก

4.1  ผูเรียนไมมีความสามารถ  แรงจูงใจหรือความพยายาม
4.2  การจัดกิจกรรมไมเหมาะสมหรือไมมีประสิทธิภาพ
4.3  จุดมุงหมายที่คาดหวังไวไมเปนความจริง

การเรียนซอมเสริม
การเรียนซอมเสริม  อาจกําหนดไวในบทเรียนหรือไมก็ได  การเรียนซอมเสริมเปน

กิจกรรมการเรียนที่ชวยเหลือผูเรียนที่ไมผานการทดลองภายหลังการเรียน  การเรียนซอมเสริมอาจ
ดําเนินตามแบบเดิมหรืออาจเปลี่ยนแปลงได  วัตถุประสงคการเรียนซอมเสริมก็เพื่อชวยเหลือมิใช
ลงโทษ  และเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดบรรลุผลสําเร็จโดยทั่วไป    กิจกรรมการเรียนซอมเสริมนี้ผู
สอนและผูเรียนจะกําหนดรวมกัน  โดยพิจารณาจากความสามารถในเชิงปฏิบัติงานของผูเรียน  ที่
สัมพันธกับการประเมินผลหลังการเรียน  แลวชวยกันตัดสินใจวาควรจะใชวิธีสอนอยางไร  จึงจะ
เปนประโยชนและไดผลดีที่สุด

คุณสมบัติที่สําคัญของบทเรียนโมดูล
บุญเกื้อ   ควรหาเวช  (2542 : 80-81)   ไดกลาวถึงคุณสมบัติของบทเรียนโมดูลไวดังนี้
1. โปรแกรมทั้งหมดจะถูกขยายเปนสวน ๆ  เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนกันและสามารถ

ชวยใหมองเห็นโครงรางทั้งหมดของโปรแกรม  ในลักษณะเชนนี้จะเห็นวาบทเรียนโมดูลจะเปนสวน
ยอย ๆ  ของโปรแกรมทั้งหมด
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2. ยึดตัวผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดระบบการเรียนการสอนใหผูเรียนแตละคน
สามารถเรียนไดตามความสามารถและความสนใจของเขา

3. มีจุดประสงคในการเรียนที่ชัดเจนในลักษณะของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่ง
นักเรียนจะไหความสนใจกอนกิจกรรมที่จะจัดขึ้น

4.  เนนการเรียนดวยตนเอง  ผูเรียนแตละคนไมจําเปนจะตองทํากิจกรรมอยางเดียวกัน
ในเวลาเทา ๆ กัน  การประเมินผลจะใชวิธีการเรียนกับคนอ่ืน ๆ

5. ใชวิธีการสอนแบบตาง ๆ ไวหลายอยาง  รวมทั้งการใชส่ือการสอนเพื่อใหบรรลุเปา
หมายที่กําหนดไว

6. เนนวิถีนับเชิงระบบ  (System Approach)  ในการพัฒนาเพื่อใหบทเรียนโมดูลมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กาญจนา  เกยีรตปิระวตั ิ (อางถงึใน  วชิยั  ดสิสระ 2538 : 149-150)  ไดกลาวถงึคณุสมบตัิ
ของบทเรียนโมดูลไวดังนี้

1.  โปรแกรมทั้งหมดจะถูกขยายเปนสวน ๆ เพื่อมิใหมีความซ้ําซอนในเนื้อหาเกิดขึ้นได
และมองเห็นโครงรางของกิจกรรมทั้งหมดติดตอกันตลอดโปรแกรม นับเปนการเริ่มตนอยางมีระบบ
ตามแนวคิดนี้  บทเรียนโมดูลแตละหนวยจึงเปนสวนยอยของโปรแกรมทั้งหมด

2.  เนนตัวผูเรียนเปนศูนยกลางเชิงกิจกรรม  ไมใชตัวผูสอน  ความตองการของผูเรียน
เปนสิ่งที่กําหนดจุดประสงคไมใชความถนัดของครูหรือวัตถุ  วัสดุอุปกรณเปนตัวกําหนด

3.  เนนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ในการสอนทั่วไปครูมักคิดถึงกิจกรรมการเรียนหรือ
งานที่ผูเรียนจะตองทํากอน  แตในบทเรียนโมดูลครูตองระบุจุดมุงหมายกอน  แลวจึงพิจารณากิจ
กรรมหรืองานที่ตองทํา  เพื่อชวยใหผูเรียนมีสมรรถภาพตามที่ไดระบุไว

4.  เนนการเรียนดวยตนเอง  (Individualized)  และเปนสวนบุคคล  (Personalized)ที่
วาเปนการเรียนดวยตนเอง  เพราะผูเรียนสามารถใชเวลาเรียนรูมากนอยตามความสามารถของ
ตนเอง  ไมจําเปนตองใชเวลาเทากัน  และเปนสวนบุคคลเพราะวาผูเรียนแตละคนไมจําเปนตองทํา
กิจกรรมเหมือนกันหมด  ข้ึนอยูกับการทดสอบกอนเรียน  และการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลใชวิธี
วัดผลแบบอิงเกณฑ  (Criterion  Reference)  คือไมเปรียบเทียบผูเรียนกับคนอ่ืน ๆ แตผูเรียนจะ
ถูกเปรียบเทียบตรวจสอบกับจุดประสงคของโมดูลโดยตรง

5.  บทเรียนโมดูลรวมวิธีสอนแบบตาง ๆ ไวหลายอยางไมจํากัดวา  ครูจะตองใชวิธีสอน
แบบใดโดยเฉพาะเทคนิคบางอยาง เชน การอภิปรายกลุมยอย  อาจมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน
ทัศนคติ  และสรางกลุมสัมพันธ  วิธีอ่ืนอาจรวมการแนะนําเปนรายบุคคล  การฝกงานหรือการใช
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โสตทัศนูปกรณตาง ๆ การใชบทเรียนโมดูลมิไดหมายความวาจะทําใหการสอนเปนเครื่องจักร
เพียงแตใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือโมดูลเทานั้น

6. เนนกระบวนการ (Process) คือ การสรางบทเรียนโมดูลจะตองมีการปรับปรุงแกไข
และพฒันาอยูเปนระยะ ถาผลการใชหรือทดสอบแสดงวายงัมขีอบกพรองกต็องนาํมาปรบัปรุงแกไข

วิธีสรางบทเรียนแบบโมดูล
ในการสรางสื่อการสอนแบบบทเรียนโมดูล  ซึ่งเปนบทเรียนที่เหมาะสําหรับการเรียนรูดวย

ตนเองหรือการเรียนแบบพึ่งตนเองนั้น  มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวทางในการสรางไวดงันี้
ลอวเรนซ (Lawrence 1973 : 18-19)  ไดกลาววา ส่ิงที่ยากที่สุดในการสรางบทเรียน

โมดูล คือ  การสรางสวนยอยตาง ๆ ใหสอดคลองกัน  โดยไดเสนอรูปแบบการวางแผนกิจกรรมงาย ๆ
แตมีประสิทธิภาพ  ดังนี้คือ

ภาพที่ 4   รูปแบบการวางแผนกิจกรรมของลอเรนซ
ที่มา  :  G. Lawrence, Florida Modules on Generic Teaching Competence: Module on
Modules  (Tallahassee, Florida : University of Florida, 1973), 18-19.

      การกําหนดเปาหมาย

 การแปลงเปาหมายใหเปนประโยค
            แสดงพฤติกรรม

    การกําหนดชนิดของพฤติกรรม

             การกําหนดเกณฑ

           การออกแบบกิจกรรม
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เมสัน (Mason 1984:175-178)  กลาววา  ส่ือการสอนแบบบทเรียนโมดูลเพื่อการเรียนรู
แบบพึ่งตนเองควรประกอบดวย

1. มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน
2. มีความชัดเจนดานรูปแบบและเนื้อหา  เนื่องจากผูเรียนตองพึ่งตนเองสวนใหญใน

การใชส่ือ
3. ส่ือจะตองมีรูปแบบที่นาสนใจ และดึงดูดความสนใจของนักเรียน
4. กิจกรรมที่นักเรียนทําจะตองมีประโยชน  และทาทายความสามารถของนักเรียน
5. กิจกรรมควรมีตัวเลือกในการทํากิจกรรมไดอยางอิสระ
6. ควรมีการประเมินกิจกรรมหลังจากนักเรียนไดศึกษาบทเรียน
7. บทเรียนหรือกิจกรรมควรมีความเหมาะสมขององคประกอบตาง ๆ เชน สวนที่เปน

เนื้อหา  และสวนที่เปนกิจกรรม
ฮุสตัน และคณะ (Houston and others, อางถงึใน บญุชม  ศรีสะอาด 2537 : 68 ) ไดเสนอ

วิธีการสรางบทเรียนโมดูลหรือหนวยการเรียนวามีวิธีการสรางตามลําดับดังตอไปนี้
1. การวางแผน (Planning) ในขั้นนี้ผูสรางบทเรียน จะตองพิจารณาสิ่งตาง ๆ คือ

ปรัชญาที่ยึดถือในการเรียนการสอน ปญหาของการเรียนการสอน กลุมผูเรียน แหลงคนควาจุด
มุงหมายขั้นสุดทาย จุดมุงหมายยอย กิจกรรมการเรียนการสอน ขบวนการประเมินผล  ขอ
กาํหนดหรอืรายละเอียดสาํหรบัการใชบทเรียน  และคาํแนะนาํสาํหรบัผูใชบทเรยีน  ซึง่ขัน้สดุทายนี้
จะเปนการเขียนรายละเอียดของบทเรียนโมดูลในข้ันวางแผนอาจสรุปไดวามี  5  ข้ันตอน  คือ

1.1 การระบุหลักปรัชญาใหญ ๆ  ซึ่งยึดการเรียนการสอน  ขอสมมุติฐานและเปา
หมายของโปรแกรมการเรียน

1.2 การระบุจุดมุงหมายเฉพา
1.3 การระบุวิธีการเรียนการสอน
1.4 การระบุรูปแบบการประเมินผล (Evaluation mode)
1.5 การเขียนคําอธิบายเกี่ยวกับบทเรียนโมดูลสําหรับผูเรียนและอาจารย

2.  การผลิต (Production)  ในขั้นนี้จะมีการรวบรวม  วัสดุอุปกรณและส่ิงตาง ๆ ซึ่งระบุ
ในขั้นแรก  โดยอาจจะไดมาดวยการซื้อ  การเชา  การสรางขึ้นเอง  หรือ การดัดแปลงของที่มีอยู
แลวใหเขากับรูปแบบที่วางไวในขั้นตน  ในขั้นนี้อาจมีการวิเคราะหงาน ( Task Analysis)  หรือ
วิเคราะหราคา (Cost Analysis) ฯลฯ  และผูสรางบทเรียนอาจทดสอบกิจกรรมบางอยางหรือวัสดุ
อุปกรณบางอยางกับกลุมตัวอยางของประชากรที่จะใชบทเรียน  กอนตัดสินใจบรรจุส่ิงนั้น ๆ ไวใน
บทเรียนโมดูล  และบทเรียนจะสําเร็จเรียบรอยในชวงสุดทายของขั้นนี้
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3.  การทดลองตนฉบับ  (Prototype Testing)  เมื่อสรางบทเรียนแลว  กอนที่จะนําไป
ใชจริงจะตองทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของนักเรียนที่จะใชหนวยการเรียนการสอน
เสียกอน  ระหวางการทดลอง  ผูสรางจะเก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของบท
เรียนโมดูล  และเพื่อประเมินผลกิจกรรมแตละอยางดวย

4.  การประเมินผล  (Evaluation)  เมื่อมีการเก็บขอมูลไดเพียงพอและอยางถูกตองแลว
จะมีการวิเคราะหขอมูล  โดยคํานึงถึงจุดมุงหมาย  ความสัมพันธระหวางจุดมุงหมาย  วิธีการเรียน
การสอน  วัสดุอุปกรณ  ขบวนการและผลที่ไดรับจริง  โดยเปรียบเทียบกับผลที่คาดวาจะไดรับ
การประเมินผลจะพิจารณารวมถึงการทดสอบอยางเปนทางการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู
เรียนที่มีตอบทเรียนกิจกรรมที่นักเรียนเลือก  และเวลาที่ใชในการเรียน  และจะมีการพิจารณา
ขบวนการจัดการแหลงวัสดุอุปกรณที่ใช (Accessibility of Materials)

นอกจากนี้ชมพันธ กุญชร ณ อยุธยา  (2535 : 83-85)  ไดใหขอเสนอแนะในการสราง
บทเรียนโมดูลไวดังตอไปนี้

1. การสรางบทเรียนโมดูล ผูสรางจะตองคํานึงถึงจุดมุงหมายทั่วไปของหลักสูตร  ผู
สรางควรพิจารณาอยางรอบคอบวาจุดมุงหมายของบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นนั้นไดสรางใหนักเรียน
สําเร็จการศึกษาตามที่ระบุไวในจุดมุงหมายทั่วไปของหลักสูตรหรือไม  และในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนกต็องสอดคลองกบัปรัชญาในการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรโดยใหระบใุหชดัเจน
ในการเขียนหลักการและเหตุผล

2.  การกําหนดสมรรถภาพที่จะใหผูเรียนไดเรียนรู และแสดงใหเห็นนั้น ควรจะคํานึงถึง
คําถามตอไปนี้

2.1 ถาจะเปนการวัดความรู  จะตองคํานึงถึงวาความรูอะไรที่จะตองการใหผูเรียน
ไดเรียนรูอยางแทจริง

2.2  ถาเปนการวัดทัศนคติจะตองคํานึงถึงวาพฤติกรรมที่เกี่ยวกับทัศนคติอะไร
ที่ตองการใหผูเรียนแสดงออก

2.3  ถาจะเปนการวัดพฤติกรรมการสอน  จะตองคํานึงวา  พฤติกรรมการสอนอะไร
ที่ตองการใหผูเรียนสามารถปฏิบัติใหเห็นได

3. หลงัจากทีไ่ดกาํหนดจดุมุงหมายแลว ผูสรางบทเรยีนโมดลูจะตองกาํหนดสมรรถภาพ
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียน  สมรรถภาพพื้นฐานควรจะมีนอยที่สุด  เพื่อใหโปรแกรมการเรียน
ยืดหยุนไดและเพื่อใหโอกาสแกผูเรียนที่จะเลือกเรียนไดมากที่สุด
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4.  การสรางแบบประเมินผลเบื้องตน  ผูสรางควรสรางดวยความมั่นใจวาเกณฑที่สราง
ข้ึนนั้นใชวัดสมรรถภาพของผูเรียนที่เกี่ยวกับจุดมุงหมายอยางแทจริง  และจะตองใหขอมูลยอน
กลับแกผูเรียน  วิธีการวัดผลจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด  หากคํานึงถึงภาคปฏิบัติ  และมีลักษณะที่
จะชวยในการวินิจฉัยขอบกพรอง

5.  การสรางกิจกรรมการเรียน ผูสรางควรพยายามใหมีทางเลือกหลาย ๆ ทางแกผูเรียน
เพื่อที่จะชวยใหเขาไดประสบความสําเร็จมากที่สุด

6. ควรจดัเรยีงลาํดบักจิกรรมการเรยีนเพือ่ใหผูเรียนไดเขาใจถงึลกัษณะแผนงานทัง้หมด
7. กิจกรรมการเรียนตาง ๆ ที่ใหผูเรียนเลือกเรียนนั้นควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหัด

เทาเทียมกัน
8. วิธีการสรางการประเมินผลหลังเรียน  ควรใชวิธีการตามที่เสนอในการสรางการ

ประเมินผลเบื้องตน  และขอทดสอบควรเชื่อถือได
9.  ผูสรางบทเรียนโมดูลอาจจะนํามาใชเปนกิจกรรมการเรียนที่ใหผูเรียนเลือกเรียนได
10. คําอธิบายบทเรียนโมดูลควรสั้นและชัดเจน
11. ผูสรางบทเรียนโมดูลควรใหผูรวมงานหลาย ๆ ทาน  และผูเรียนชวยกันวิจารณเพื่อ

จะไดนําขอวิจารณเหลานั้นมาปรับปรุงแกไขไดดีข้ึน
12. เมื่อสรางบทเรียนโมดูลเสร็จแลวผูสรางควรทบทวนอีกครั้งวา  ไดเนนถึงสมรรถภาพ

ที่สัมพันธกับพัฒนาการของผูเรียนหรือไมและเปนตัวอยางที่ดี  มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
หรือไม

13. ในขั้นสุดทาย ผูสรางบทเรียนโมดูลจะตองคํานึงอยูเสมอวาบทเรียนที่สรางขึ้นนั้น
ยอมเปล่ียนแปลงไดเสมอ

กลาวโดยสรุป  องคประกอบของบทเรียนโมดูลสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งที่เห็นวา
เหมาะสมที่สุดมาใช  หรือจะนําหลาย ๆ แบบมาผสมผสานกันใหไดรับผลสูงสุดที่ตองการก็ได

ขั้นตอนในการสรางบทเรียนโมดูล
ฮุสตัน  (Houston , อางถึงใน  บุญเกื้อ  ควรหาเวช  2542 : 85 )  ไดกลาวไววา  ไมมีบท

เรียนโมดูลใดที่จะสมบูรณในตัวเองมากที่สุด  จึงตองมีการประเมินผลการใชและปรับปรุงแกไขอยู
เสมอ และไดลําดับข้ันของการสรางบทเรียนโมดูลเอาไว  ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68

ู เขียนโมดูล

 
 
 
 

 
 
 

 

ระบุจุดประสงคใหผ
เรียนแสดงออก
ภาพที่  5    ข้ันตอนการสรางบ
ที่มา : บุญเกื้อ  ควรหาเวช, น
2542) , 85.

บุญชม  ศรีสะอาด
11  ข้ัน  ดังนี้ทั้งนี้แตละขั้นตอ

1)  การกําหนดเรื่อ
สรางบทเรียนเรื่องใด  ควรเลือ

2)  เขียนหลักการแ
ความสําคัญของบทเรียน  ขอบ

3) กําหนดจุดประ
ผลแลว  ตอไปก็กําหนดจุดป
เรียนในการกําหนดกิจกรรมแล
กําหนดในรูปจุดประสงคเชิงพ
พิจารณาวาผูเรียนบรรลุผลกา

ปรับปรุงโมดูล
เขียนเคาโครงของ
โมดูล
ทเรียนโมดูล
วัตกรรมการศึกษา (กรุงเทพ

  (2537 : 91-94)  ไดกลาวถ
นมีรายละเอียดดังตอไปนี้
งที่จะสรางบทเรียน  ข้ันแรกผ
กเรื่องที่ตนมีความสนใจ  มีค
ละเหตุผล  อธิบายถึงหลักก
เขตของเนื้อหาการเรียนและ
สงค เมื่อไดกําหนดเรื่องที่จะ
ระสงคของบทเรียนซึ่งจะเปน
ะสื่อการเรียนตาง ๆ  และ
ฤติกรรม (Behavioral Obj
รเรียนในระดับที่พอใจหรือยัง

ตรวจสอบโดยผูรู

 

ตรวจสอบโดย
ผูรู
ฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกร

ึงขั้นตอนในการสรางบทเ

ูสรางบทเรียนโมดูลตองต
วามถนัดและรอบรูในเรื่อ
ารและเหตุผลที่อยูเบื้องห
ความสัมพันธกับเร่ืองอื่น
สรางบทเรียนและเขียนหล
แนวและหลักยึดในการเข
ในการสรางเครื่องมือวัดผ
ectives) และกําหนดเกณ



ปรับปรุงโมดูล
สรางอุปกรณ
หรือจัดหา
ทดสอบตน
ฉบับ
สรางทางเลือกสําหรับ
กิจกรรมการเรียน
ผลิตตนฉบับ
ทดลองฉบับ
ทดลองใชกับ
กลุมทดลอง
รวบรวมขอมูล
และประเมินผล
ประเมินผลการ
ทดลอง
ณหาวิทยาลัย,

รียนโมดูลวามี

ัดสินใจวา  จะ
งนั้น
ลังบทเรียนนั้น
 ๆ
ักการและเหตุ
ียนเนื้อหาการ
ลการเรียนควร
ฑที่ใชสําหรับ

 



69

4) สํารวจสือ่การเรยีนและแหลงคนควา ผูสรางบทเรยีนโมดลูจะตองศกึษาคนควาตาํรา
เอกสาร  วารสาร  โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ในเรื่องที่จะสรางบทเรียนนั้นอยางกวางขวางเพื่อที่จะนํา
ขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกิจกรรม  และส่ือการเรียนตาง ๆ

นักการศึกษาพยายามปรับปรุงรูปแบบโมดูลใหมีส่ือหลายประเภท เพื่อใหเหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อหาโดยใชส่ือประสม  ส่ือประสม (Multi-Media)  หมายถึง  การนําสื่อการสอน
หลาย ๆ อยาง  มาสัมพันธกันแตละอยางมีคุณคาสงเสริมซึ่งกันและกันอยางมีระบบ  การใชส่ือ
ประสมจะชวยใหผูเรียนมีประสบกาณจากประสาทสัมผัสผสมผสานกัน ใหนักเรียนไดคนพบวิธี
การที่จะเรียนในสิ่งที่ตองการไดดวยตนเองมากยิ่งขึ้น  ดังที่ประหยัด  จิระวรพงษ  (อางถึงใน  บุญ
ชม  ศรีสะอาด  2537 : 92)  กลาวถึงทฤษฎี  ส่ือประสม  (Multi-Media Approach)   ที่ใชกับบท
เรียนโมดูลวา ทฤษฎีส่ือประสมจะมุงเนนลักษณะการเรียนการสอนที่ใชวิธีการหลายอยาง เชน การ
สอนเปนกลุม  การอภิปราย  การสาธิต  การทดลอง  ศูนยการเรียน  บทเรียนสําเร็จรูป  และใชส่ือ
ประสมหลายชนิดที่เหมาะแกเนื้อหาของกิจกรรม  และผูเรียนสามารถฝกฝนดวยตนเองและรับ
ประสบการณใหม ๆ

5)  วิเคราะหภารกิจ (Task analysis)  เปนการวิเคราะหเพื่อทราบวาในการเรียนเรื่อง
นั้น ๆ   จะตองอาศัยความรูและสมรรถภาพพื้นฐานอะไรบางระหวางที่เรียนจะตองเรียนรูอะไร
จุดประสงคแตละขอควรใชกิจกรรมอะไรในลักษณะใด

6)  กําหนดกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียน  ข้ันนี้จะเปนการพิจารณากําหนดที่จะให
ผูเรียนทําเพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของบทเรียน  ควรจัดใหมีกิจกรรมการเรียน
หลาย ๆ อยาง  ใชส่ือการเรียนหลายชนิด  เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียน  ผูสรางบทเรียนอาจเรียบ
เรียงเนื้อหาการเรียนเปนสวนหนึ่งของโมดูล  หรืออาจเลือกสื่อการเรียนที่ผูอ่ืนจัดทําไวได

7) สรางเครือ่งมอืประเมนิผล ทาํการสรางเครือ่งมอืประเมนิผลสาํหรับกอนและหลงัเรยีน
โดยวัดทั้งสวนที่เปนความรูและสมรรถภาพพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนบทเรียนและเปนสวนที่เปน
ความรูและสมรรถภาพครอบคลุมตามจุดประสงคของบทเรียน

8)  ปรับปรุงตามขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  นําบทเรียนที่ไดสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาหลักสูตร และผูเชี่ยวชาญดานการสรางบทเรียนโมดูลพิจารณาและใหขอแนะนําแลว
นํามาปรับปรุงแกไข

9) ทดลองกลุมเล็ก  นําบทเรียนที่ผานการปรับปรุงแกไขในขั้นที่ 8  มาทดลองใชกับผู
เรียนกลุมเล็กประมาณ 5-10 คน  ใหผูเรียนจดบันทึกปญหาตาง ๆ  ในการเรียนบทเรียนโมดูลนั้น
และอภิปรายปญหาเหลานั้นหลังจากเรียนจบและประเมินผลหลังเรียนแลว  เพื่อที่จะไดขอมูลใน
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การปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  พิจารณาขอมูลการประเมินผลหลังเรียนและเปรียบเทียบผลการ
ประเมินกอนเรียน เพื่อทราบประสิทธิภาพของบทเรียนฉบับทดลอง ทําการปรับปรุงแกไขขอ บก
พรองตาง ๆ

10)  ทดลองใชในหองเรียน  นําบทเรียนโมดูลที่ผานการปรับปรุงในขั้นที่ 9 มาทดลองใช
กับผูเรียนในสภาพจริง  นั่นคือใชกับผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมายทั้งชั้น  ทั้งนี้เพื่อตองการทราบความ
เที่ยงตรง (Validity)  ในการทําหนาที่ของบทเรียน  เนื่องจากวาไดผานการปรับปรุงแกไขมาหลาย
คร้ังจึงคาดวาในชั้นนี้อาจจะมีการแกไขนอย

11)  พิมพฉบับจริง นําบทเรียนพิมพเปนฉบับจริงเพื่อนําไปใชกับกลุมผูเรียนที่เปน
เปาหมายตอไป

นอกจากนั้น  วิชัย  ดิสสระ (2535 : 142-146)  ไดแบงขั้นตอนในการสรางบทเรียนโมดูล
ออกเปน 4 ข้ันคือ

1.  การวางแผน  ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในข้ันนี้คือ  หลักสูตร  จุดมุงหมาย  ปญหาการสอน
จํานวนนักเรียน   แหลงความรูที่มี   จุดประสงคเชิงพฤติกรรม   การทดสอบกอนและหลัง
เรียน กิจกรรมการเรียนและทางเลือกของผูเรียน  แผนการนําไปใช  คําแนะนําในการใช  ระยะวาง
แผนนี้จะจบดวยรายละเอียดตางๆ ของบทเรียน

2.  ข้ันสราง  ในขั้นนี้จะมีการสะสม  รวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆ ตามที่ไดวางแผนไวใน
ข้ันแรก  รวมทั้งการคํานวณราคา  ในระยะการสราง  บางคนอาจทดสอบกิจกรรมบางอยางไป
หรือทดสอบวัสดุอุปกรณเสียกอนกับกลุมตัวอยางที่เลือกมากอนจบระยะนี้  บทเรียนโมดูลจะตอง
เรียบรอยพรอมที่จะทําการทดสอบได

3.  การทดสอบตนแบบ  โดยนําบทเรียนโมดูลที่สรางแลวไปทดสอบกับกลุมตัวอยางใน
ระดับที่ตองการ  เพื่อรวบรวมขอมูล  รายละเอียดตาง ๆ  ที่พบในการปฏิบัติของผูเรียนตอบทเรียน
ตั้งแตตนจนจบ

4. การประเมินผลบทเรียน นําขอมูลที่รวมไดมาวิเคราะหดูความสอดคลองกันขององค
ประกอบตาง ๆ ในโมดูล  สํารวจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผูเรียนวาตรงกับความคาดหวังหรือไม  รวม
ทั้งเวลาที่ใช การจัดการกับบทเรียนและปฏิกิริยาของผูเรียนที่มีตอบทเรียนดวย เพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขตนแบบของบทเรียนใหเหมาะสม แตก็มีขอคิดวาไมมีบทเรียนโมดูลใดที่สมบูรณแบบที่สุด
บทเรียนที่สรางขึ้นควรไดรับการพัฒนาปรับปรุงอยูเปนระยะ
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จากแนวคิดของนักการศึกษาจะพบวา  แตละคนจะมีแนวความคิดเปนของตนเองและมี
ความแตกตางกัน  แตส่ิงที่คลายกันเพื่อเปนเกณฑในการสรางบทเรียนโมดูลเพื่อสงเสริมการเรียนรู
แบบพึ่งตนเองควรประกอบไปดวย จุดมุงหมายหรือเปาหมายในการใชส่ือ จุดประสงคเชิงพฤติ
กรรมที่ตองการเนน  เนื้อหาและรูปแบบของบทเรียนที่มีความนาสนใจ  กิจกรรมการเรียนรูที่ทา
ทายตอความสามารถของนักเรียนซึ่งควรมีตัวเลือกในการทํากิจกรรม  มีการประเมินผลตนเองหลัง
จากทําการศึกษาบทเรียนและควรมีการอธิบายเพิ่มเติมเปนตน

เกณฑในการประเมินบทเรียนโมดูล
ลอวเรนซ  (Lawrence 1973 : 18-19)  ไดกําหนดเกณฑการประเมินบทเรียนโมดูลไว

2 แบบดวยกันคือ
เกณฑแบบที่ 1  ใชประเมินลักษณะที่พึงประสงคของบทเรียนโมดูล  โดยผูสรางบทเรียน

จะตองไมใหบทเรียนขาดลักษณะที่กําหนดไวเกินกวา 3 ประการ  บทเรียนโมดูลควรมีลักษณะดังนี้
1. ควรเนนทักษะใดทักษะหนึ่งใหชัดเจน  กลาวคือสามารถชี้ใหเห็นถึงทักษะที่ตองการ

เนนใหชัดเจน  และอาจมุงเนนผลที่ตองการอยางอื่นอีกดวยก็ได
2. ควรมีลักษณะคอนขางสั้น  ยิ่งสั้นเทาไรก็ยิ่งดี  และไมควรสรางลักษณะของสมุด

แบบฝกหัดซึ่งใหนักเรียนทําไปเรื่อย ๆ ควรใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชเวลาของนักเรียน
3. ควรเปนการสอนตนเอง (Self-Teaching) หรือการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access)

โดยผูเรียนอาจใชตามลําพังหรือเปนกลุมยอย โดยไมจําเปนตองอาศัยครูผูสอนในฐานะผูใหความรู
4. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนแกไขขอบกพรองดวยตนเอง  โดยใหผูเรียนแกไขดวยตน

เอง  (Self-Monitoring)  หรืออาศัยบุคคลอื่น  และอาจใชทั้งสองวิธีดวยกันก็ได
5. ควรมีรายชื่อบรรณานุกรมที่เสนอแนะแหลงที่จะใหผูเรียนที่สนใจหาความรูเพิ่มเติม

จากแหลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับทักษะนั้น ๆ
6. ควรมีกิจกรรมใหเลือก
7. ควรมีคําสั่งหรือคําชี้แจงในการศึกษาบทเรียนที่มีรายละเอียดชัดเจน  วานักเรียนจะ

มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนของตนอยางไร
8. ควรมีการผสมผสานระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติเขาดวยกัน
9. จะตองสรางบทเรยีนใหสอดคลองกบัความจรงิ พยายามใหนกัเรยีนอยูในสถานการณ

ซึ่งเปนจริงหรือสถานการณจําลอง
10. บทเรียนควรมีความนาสนใจ  สนุกสนานและไมนาเบื่อ
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เกณฑแบบที่ 2  ใชประเมินรูปแบบบทเรียนโมดูล  โดยพิจารณาจากสวนสําคัญตาง ๆ
ของบทเรียนโมดูล  ดังนี้คือ

1. คําชี้แจง  (Prospectus)  โดยพิจารณาดูวา
1.1 มีการบอกจุดมุงหมายและขอบเขตของบทเรียนโมดูลไวอยางชัดเจนหรือไม
1.2 ไดมีการกลาวนํายอ ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนหรือไม
1.3 ไดระบุความรูพื้นฐานที่จะตองมีกอนการเรียนบทเรียนโมดูลหรือไม
1.4 ไดชี้แจงการใชบทเรียนโมดูลไวอยางชัดเจนหรือไม

2. จุดมุงหมาย (Objectives)  โดยพิจารณาดูวา
2.1 ไดระบุพฤติกรรมไดหรือไม
2.2 ไดระบุเกณฑไวดวยหรือไม
2.3 ไดระบุลักษณะของเกณฑไวชัดเจนหรือไม

3. การประเมินผลเบื้องตน  (Pre-assessment)  โดยพิจารณาดูวา
3.1 มีการประเมินกอนการใชบทเรียนโมดูลหรือไม
3.2 มีการวัดความรูพื้นฐานหรือไม
3.3 มีลักษณะครอบคลุมจุดมุงหมายทั้งหมดของบทเรียนโมดูลหรือไม
3.4 บทเรียนโมดูลมีลักษณะสอดคลองกับจุดมุงหมายหรือไม
3.5 มีการกําหนดเกณฑการประเมินไวหรือไม

4. กิจกรรมการเรียน  (Enabling activities)  โดยพิจารณาดูวา
4.1 มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายหรือไม
4.2 มีเนื้อหาชัดเจนหรือไม
4.3 มีเนื้อหาสมบูรณหรือไม
4.4 มีความสอดคลองกับกระบวนการประเมินผลหรือไม

5. การประเมินผลหลังเรียน  (Post-assessment)  พิจารณาดูวา
5.1 มีการประเมินผลรวมอยูดวยหรือไม
5.2 มีลักษณะครอบคลุมจุดมุงหมายทั้งหมดหรือไม
5.3 มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม
5.4 มีเกณฑการวัดที่ชัดเจน  และสอดคลองกันหรือไม

6.  กระบวนการยอนกลับ  (Recycle Procedure)   โดยพิจารณาดูวา
6.1  มีขอแนะนําเพิ่มเติมหรือไม
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เมื่อสรางบทเรียนโมดูลตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวเรียบรอยแลว การที่จะทราบวาบท
เรียนโมดูลที่สรางขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนํามาใชในการเรียนหรือไมเพียงใดนั้น จําเปนตองใช
เครื่องมือประเมินผลบทเรียนโมดูล  ซึ่งมีวิธีการ  2  วิธีดังตอไปนี้  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  2534 :
129)

1.  ประเมินโดยอาศัยเกณฑ  เปนการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวาเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวหรือไม  ถาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลมากกวา  หรือเทากับเกณฑ
มาตรฐาน  หมายความวาบทเรียนโมดูลนั้นมีคุณภาพที่เหมาะสมสามารถนําไปใชได

2. ประเมินโดยไมไดตั้งเกณฑ  เปนการประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการสอบของผู
เรียนภายหลังจากที่เรียนจากบทเรียนโมดูลนั้นแลววาสูงกวาผลการสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติหรือไม  หากผลการเปรียบเทียบพบวา  ผลการสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัย
สําคัญ  แสดงวาบทเรียนโมดูลนั้นมีคุณภาพที่เหมาะสม

วิธีสอนโดยใชบทเรียนโมดูล  ซึ่งนักเรียนรูในอัตราความสามารถที่ตางกัน  กิจกรรม
เลือกของการเรียนรูจะตองไดรับการเตรียมพรอมใหมีความเที่ยงตรง เขาใจงาย และมีความ
สมบูรณ  ถาไมเชนนั้นแลว  นักเรียนจะไมบรรลุถึงเปาหมายได

ประโยชนของบทเรียนโมดูล
บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542 :87) ไดกลาวถึงประโยชนของบทเรียนโมดูลดังตอไปนี้
1.  เปนบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง ตามอัตราความ

สามารถของตน  เปนการเรียนแบบเอกัตบุคคล
2.  เปนกระบวนการเรียนการสอนที่มีระเบียบแบบแผนและรวมการสอนหลาย ๆ อยาง

เอาไวดวยกัน  เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีความรูแตกตางกัน
3.  ชวยใหผูเรียนไดทราบถึงความสามารถและความกาวหนาของตนทุกระยะ
4. ชวยลดภาระของครูในการสอนขอเท็จจริงตาง ๆ  ทําใหครูมีเวลาวางในการพบปะ

เด็กเปนรายบุคคล  เพื่อชวยเหลือเด็กที่เรียนไมทันในบางเนื้อหาวิชา

จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดจะพบวา  บทเรียนโมดูลสามารถชวยใหผูเรียนเรียนไดดวย
ตนเอง  บทบาทของครูจะเปลี่ยนจากผูสอน  เปนผูคอยใหคําแนะนํา  ชวยเหลือ  และสงเสริมใหผู
เรียนมีทักษะการเรียนรูตามระดับความสามารถของตนเอง
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ความคิดเห็น

พจนานุกรม  Cambridge International Dictionary ( 1995 : 989 )  ไดใหความหมาย
ของคําวา  ความคิดเห็น คือ  ความคิดของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด  ซึ่งสวนใหญจะอยูบนพื้นฐานของความรูสึก (Feeling) และ ความเชื่อ (Beliefs)

Maier (1995, อางถึงใน วิชาญ รุงอุทัย  2533 : 12)  กลาววา  ความคิดเห็นเปนการ
แสดงออกของเจตคติสวนหนึ่ง  และเปนการแปลความหมายของขอเท็จจริงอีกสวนหนึ่ง  ซึ่งการ
แปลความหมายยอมข้ึนอยูกับอิทธิพล  และเจตคติของบุคคลที่มีตอส่ิงนั้น ๆ

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2524 : 76)  กลาววา  ทัศนคติ  เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับความคิด
เห็น  ความคิดเห็นคือการแสดงซึ่งวิจารณญาณที่มีตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะความคิดเห็นของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไปตามขอเท็จจริง (Fact) และเจตคติ (Attutude) ของบุคคล ความคิดเห็นจะ
เปนการอธิบายเหตุผลที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ

โยธิน  ศันสนยุทธ   (2529 : 34)  ไดใหความหมายความคิดเห็น วานักจิตวิทยาสังคม
นิยาม “ความคิดเห็น”  วาเปนการแสดงออกทางถอยคํา  เกี่ยวกับทัศนคติ  ความเชื่อหรือคานิยม
ความคิดเห็นไมใชส่ิง เดียวกับเจตนคติ  เพราะในตัวของมันเองไมจําเปนตองประกอบดวย
องคประกอบทางอารมณหรือพฤติกรรม

กมลรัตน  หลาสุวงษ (2533 : 75)  ไดเสนอแนวคิดไววา  ความคิดเห็นเปนเพียงการ
แสดงออกที่เกิดจากความรูสึกภายในตาง ๆ ซึ่งความรูสึกภายในนั้นอาจเปนเพียงเจตคติ ความเชื่อ
หรือคานิยม  หรือถาจะกลาวในลักษณะของพฤติกรรมในแงจิตวิทยา  อาจกลาวไดวา  เจตนคติ
ความเชื่อ  และคานิยมเปนพฤติกรรมภายในที่ไมสามารถสังเกตเห็นได  นอกจากตัวของเขาผูนั้น
แตความคิดเห็นจะเปนพฤติกรรมภายนอกที่ผูอ่ืนสามารถสังเกตหรือทราบไดอยางชัดเจน

นพมาศ  ธีรเวคิน (2533 : 139)  ความคิดเห็นนั้นถูกจัดวาเปนสวนที่มนุษยไดแสดงออก
มาโดยการพูดหรือการเขียน  มนุษยนั้นจะพูดจากใจจริง  พูดตามสังคมหรือพูดเพื่อเอาใจผูฟงก็
ตาม  แตเมื่อพูดหรือเขียนไปแลวก็ทําใหเกิดผลได  คนสวนใหญมักจะถือวาสิ่งที่มนุษยแสดงออก
มานั้นเปนสิ่งสะทอนถึงความในใจ

สรุปไดวา  ความคิดเห็นเปนการแสดงออกถึงเรื่องตาง ๆ  โดยมีพื้นฐานมาจากเจตนคติ
ความรู  คานิยม  ความเชื่อ  ประสบการณ ของบุคคลนั้น ๆ  เปนความคิดเห็นที่แสดงออกมาเปน
ภาษา  ส่ือภาษาถอยคําไมมีกฎเกณฑตายตัวขึ้นอยูกับการประเมินคาในสิ่งนั้น ๆ  และลงความคิด
เห็นออกมาตามที่ไดคิดไวของแตละบุคคล  เพราะอิทธิพลของเจตคตินั่นเองที่ทําใหเราคิดเห็นเชน
นั้น  และความคิดเห็นเกิดจากการแปลขอเท็จจริงหรือส่ิงที่ไดพบมา
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเขาใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษของผูเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ

ความรูทางวัฒนธรรมมีผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ปจจุบัน ดังนั้นจึงมีผูตระหนักเห็นความสําคัญของการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษา และได
ศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับความเขาใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับตาง ๆ  ดังนี้

งานวิจัยในประเทศไทย
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความเขาใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  จารุมาลย  ตรีมาศ (2538)  ไดศึกษาความเขาใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษา
อังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคตนปการศึกษา 2538
จํานวน 426  คน  จากการวิจัยพบวา  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในปการศึกษา 2537
ของโรงเรยีนขนาดใหญในเขตกรงุเทพมหานคร มคีวามเขาใจวฒันธรรมของชนชาตทิีพ่ดูภาษาองักฤษ
คือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 56.98  ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือรอยละ 60  เล็กนอย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ญาดา  คุมแกว (2530)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ความเขาใจในดานวัฒนธรรมอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในโรงเรียนสาธิต  สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ  ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจ         
ในดานวัฒนธรรมอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในโรงเรียนสาธิต  สังกัดทบวง
มหาวิทยาลัยของรัฐ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสาธิตจํานวน  5  โรง
ในเขตกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งสิ้น  250  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ  แบบทดสอบวัดความ
เขาใจในดานวัฒนธรรมอังกฤษ 1 ฉบับรวม 50  ขอ  ผลการวิจัยพบวา 1)  คาเฉลี่ยในดานความ
เขาใจวัฒนธรรมอังกฤษของกลุมตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 74.55  ซึ่งสูงกวาเกณฑรอยละ 60  2)
ความเขาใจวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่เปนกลุมตัวอยางทั้ง 5 โรงเรียนนั้นไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  กลาวคือมีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน  3)  หัวขอ
วัฒนธรรมที่นักเรียนเขาใจนอยมาก  2  หัวขอคือการใชภาษาทาทางและการเชื้อเชิญไปเยี่ยมเยือน
ที่บาน  ซึ่งสอดคลองกับ  พนิดา  สุนทรวิภาต (2533)  ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความสามารถของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและความเขาใจวัฒนธรรม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและความเขา
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ใจวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษารวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและความเขาใจในวัฒนธรรม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ของ
โรงเรียนขนาดใหญแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2532  จํานวน  6
หองเรียน  240 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบจํานวน 2  ชุด  คือ  แบบทดสอบ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  และแบบทดสอบความเขาใจในวัฒนธรรม  ผลการวิจัยพบ
วา  1)  คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  ในชีวิตประจําวันของนักเรียนอยูใน
ระดับตํ่า  คือรอยละ 36.42  ของคะแนนเต็ม  40  คะแนน  หัวขอที่มีผูทําคะแนนไดสูงสุด  คือการ
ขอโทษ  และการยกโทษ  หัวขอที่มีผูทําคะแนนไดต่ําสุดคือ  การแนะนําทิศทางและสถานที่  2)
คะแนนเฉลี่ยความเขาใจวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษาของนักเรียนอยูในระดับปานกลางคือ
รอยละ 60.4  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  หัวขอที่มีผูทําคะแนนไดสูงสุดมี 2 หัวขอคือ
มารยาทในการแนะนํา  การแสดงอารมณและความคิด  หัวขอที่มีผูทําคะแนนไดต่าํที่สุดคือ
มารยาทในการถามขอมูลเกี่ยวกับบุคคล  3)  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับสูงกับความเขาใจในวัฒนธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ในระดบัอุดมศกึษา  รตกิร  สิริสถติ (2536)  ไดศกึษาความรูดานวฒันธรรมเชงิพฤตกิรรม
ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษในสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ  ทางดานความรูเกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน  ความรูเกี่ยวกับการแสดง
พฤติกรรมที่ไมใชคําพูด  และความรูเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ  การดําเนินชีวิต  ทัศนคติ  และคา
นิยมตาง ๆ  พบวานิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4  วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษจาก
สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัมคีวามรูดานวฒันธรรมเชงิพฤตกิรรมภาษาองักฤษอยูบนเกณฑปานกลาง  
โดยเฉลี่ยรอยละ 52.76  นกัศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 4 วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษจาก
วิทยาลัยครู มีความรูเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมที่ไมใชคําพูดสูงสุด  เฉล่ียรอยละ  66.71  อยูใน
เกณฑดี  รองลงมาคือความรูเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ การดําเนินชีวิต ทัศนคติและคานิยมตาง ๆ
เฉล่ียรอยละ 51.26  อยูในเกณฑปานกลาง  สวนความรูเกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน
เฉล่ียรอยละ 45.48  อยูในเกณฑคอนขางต่ํา  สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่ 4
วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษจากมหาวทิยาลยั  มคีวามรูเกีย่วกบัการแสดงพฤตกิรรมทีไ่มใชคาํพดู
สูงสุด  เฉล่ียรอยละ  68.13  อยูในเกณฑคอนขางดี  รองลงมาคือความรูเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ
การดําเนินชีวิต ทัศนคติและคานิยมตาง ๆ เฉล่ียรอยละ 58.68 อยูในเกณฑปานกลาง สวนความรู
เกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจําวันเฉล่ียรอยละ  51.27  อยูในเกณฑปานกลาง
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งานวิจัยในตางประเทศ 
โปรโดรมัว (Prodromou 1992)  ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับแนวทางการ

สอนภาษา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาวกรีกจํานวน 300 คน ซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตาง
ประเทศในสถาบันเอกชน  แบงนักเรียนออกเปน 3 ระดับคือ  ระดับตนคือผูที่เร่ิมเรียนภาษาอังกฤษ
นอกจากนั้นมีผูเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง  และระดับสูง  จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม
พบวา 1) ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปาหมายซึ่งหมายความถึงวัฒนธรรมภาษา อังกฤษมีความ
สําคัญตอการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศในระดับกลางมากวาระดับตน  และใน
ระดับสูงมากกวาระดับกลาง 2) ผูสอนควรใชส่ือใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับช้ันเรียน
ภาษาตางประเทศและควรคํานึงถึงวัฒนธรรมและกระบวนการเรียนของนักเรียน  3)  ผูสอนที่ไมใช
เจาของภาษาสามารถเปนผูชํานาญทางภาษาเปาหมายไดเชนเดียวกับเจาของภาษา และควร
คํานึงถึงประโยชนจากความรูดานวัฒนธรรมและภาษาแมของนักเรียน และ 4) ควรใหความรูเกี่ยว
กับภาษาอังกฤษทั้งดานเนื้อหาภาษาและวัฒนธรรม   โดยเฉพาะในการทดสอบควรสรางขอสอบ
ใหสอดคลองกับโลกแหงความจริง

ไฮแลนด ( Hyland 1993 )  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของการเรียนรูเร่ืองการ
ศึกษาความชอบในรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนญี่ปุน  โดยใชแบบสอบถามเพื่อพิสูจนวาปจจัย
อะไรบางที่เปนตัวสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนกับนักเรียน 440  คน
ในมหาวิทยาลัย 8 แหงในประเทศญี่ปุน (265 คน)  และวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด
(140 คน)  ผลการวิจัยปรากฏวาความแตกตางทางเพศ  ระดับของวิทยาลัย  จํานวนปของการ
เรียนภาษาอังกฤษ  จํานวนของภาคเรียนที่นักเรียนไดเรียนกับครูตางชาติ  และการเรียน ในตาง
ประเทศมีสวนเกี่ยวของกับความแตกตางของรูปแบบการเรียนรู  นักเรียนญี่ปุนไมมีรูปแบบการ
เรียนรูหลัก  แตมีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย  ความชอบในรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนที่
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2  แตกตางอยางมีนัยสําคัญจากเจาของภาษา  และนักเรียนที่พูด
ภาษาตางกันจะมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ตางกัน

โอนีล (O’Neill 1999) ไดทําการศึกษา  เร่ืองทัศนคติขามวัฒนธรรมในโปรแกรมภาษา
ตางประเทศ  กับนักเรียนเกรด 10  จํานวน 598 คน  จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
พบวา  ทัศนคติที่มีตอกลุมวัฒนธรรมอื่นคอนขางนาพอใจ  เปนไปในทางบวกมากกวา ทางลบ
และพบวาไมมีความแตกตางกันทางนัยสําคัญทางดานทัศนคติ  ไมวานักเรียนนั้นเรียนอยูใน
โปรแกรมภาษาหรือไมก็ตาม  และจากผลการวิจัยพบวา  นักเรียน 59%  ตองการใหมีการสอน
วัฒนธรรมเพิ่มข้ึนในการเรียนภาษา  และจากการสํารวจครูผูสอนภาษาพบวาครูสวนใหญตั้งจุดมุง
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หมายคือตองการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษา  และครูสวนใหญตระหนักวา  ความ
เขาใจทางวัฒนธรรมเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาระบบความหมายของภาษา  ความรูและความเขา
ใจทางวัฒนธรรม  เปนสิ่งจําเปนที่กอใหเกิดการพัฒนาความเขาใจขามวัฒนธรรมและมีทัศนคติตอ
วัฒนธรรมอื่นในทางบวก

จากการศึกษาวิจัยดานความเขาใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษของผูเรียนจะเห็นไดวา  
ผูเรียนยังคงประสบปญหาความไมเขาใจวัฒนธรรมซึ่งอาจเปนผลที่ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรู
ภาษาและนําภาษาไปใชไดอยางมีคุณภาพ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งผูเกี่ยว
ของทางการศึกษาควรจะตองตระหนักและแกไขตอไป

งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนวัฒนธรรมภาษาอังกฤษที่มีตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษา

งานวิจัยในประเทศไทย
การสอนวัฒนธรรมภาษาอังกฤษหรือการสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรมในการ

เรียนการสอนภาษาชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น  สมจิตร  วรรณวิไลย (2527)
ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และความคงทนในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยการ
สอนเสริมและไมเสริมวัฒนธรรมของเจาของภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ของโรงเรียนสตรีศรีนาน  จังหวัดนาน จํานวน  60  คน  แบงเปน
กลุมทดลอง  และกลุมควบคุมจํานวนเทา ๆ กัน  กลุมทดลองเรียนจากแผนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่เสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา  กลุมควบคุมเรียนจากแผนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่ไมเสริมเนื้อหาวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ใชเวลาเรียนกลุมละ 16  คาบ  ในการทดลองมี
การทดสอบกอนเรียน  หลังการเรียน  และทดสอบความคงทนในการเรียนรูภายหลังการสอน  เมื่อ
ทิ้งชวงไป  2  สัปดาห  ผลการวิจัยพบวา 1)  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งสองกลุมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  นั้นคือกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม  2)  กลุม
ทดลองที่เรียนจากการสอนภาษาอังกฤษโดยเสริมเนื้อหาวัฒนธรรมของเจาของภาษาสูงกวากลุม
ควบคุมที่เรียนจากการสอนภาษาอังกฤษโดยไมเสริมวัฒนธรรมเจาของภาษา  3)  นักเรียนทั้งสอง
กลุมมีความคงทนในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษหลังการสอน  เมื่อทิ้งชวงไป  2  สัปดาห  แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

ปราณี  ระเบียบดี (2529)  ไดศึกษาผลของการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหา
วัฒนธรรมของเจาของภาษาตอความเขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาผลของการสอนศัพทภาษาอังกฤษ  ที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมของ
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เจาของภาษาที่มีตอความเขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษ ความคงทนในความเขาใจคําศัพท
ภาษาอังกฤษและเจตคติที่มีตอวิธีสอนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  กรุงเทพมหานคร
จํานวน 60 คน  โดยแบงออกเปนกลุมทดลอง 30 คน  ซึ่งเรียนจากการสอนที่มีเนื้อหาวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา กลุมควบคุม 30 คน เรียนจากการสอนตามคูมือครูใชเวลาเรียนกลุมละ 12 คาบ
มีการทดสอบกอนและหลังการเรียน  ตลอดจนทดสอบความคงทนภายหลังการสอนเมื่อทิ้งชวงไป
1 และ 2 สัปดาห   และมีการสอบถามเจตคติที่ผูเรียนมีตอวิธีการสอนภายหลังการสอนดวย  ผล
การวิจัยพบวา  1)  นักเรียนที่เรียนจากการสอนศัพทภาษาอังกฤษ  ที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมของ
เจาของภาษามีคะแนนความเขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนศัพท
ภาษาอังกฤษตามคูมือครู  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   2)  นักเรียนที่เรียนจากการ
สอนศัพทภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมของเจาของภาษามีความคงทนในความเขาใจคํา
ศัพทภาษาอังกฤษหลังการสอนเมื่อทิ้งชวงไป 1 สัปดาห และ 2 สัปดาหมากกวานักเรียนที่เรียน
จากการสอนศัพทภาษาอังกฤษตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  3) นักเรียนที่
เรียนจากการสอนศัพทภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีเจตคติตอวิธี
สอนศัพทภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนศัพทภาษาอังกฤษตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   นอกจากนั้น  จุฑารัตน  ธานี  (2534)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทักษะฟง-พูดเพื่อการสื่อสารและความเขาใจวัฒนธรรมทาง
ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการสอนดวยเทคนิคบทบาทสมมติกับการสอน
ตามคูมือครู  พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยเทคนิคบทบาทสมมติกับนักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยการสอนตามคูมือครูมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทักษะฟง-พูด  และความเขาใจ
วัฒนธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   ซึ่งสอดคลองกับ  อัญชลี  จิตโสภา
(2536)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและพฤติกรรมการตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2  ทีไ่ดรับการสอนแบบชีแ้นะทีม่กีารสอนเสรมิเนือ้หาทางวฒันธรรม
กับการสอนตามคูมือครู   โดยไดศึกษาทางดานการวัดพฤติกรรม  5  ดานคือ   การบอกคําศัพท
การแปลความ  การตีความ  การขยายความและการจับใจความสําคัญ  พบวาความเขาใจในการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบชี้แนะที่มีการสอนเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรม
กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน

นอกจากนั้นบรรเจิด  พฤฒารัตน (2541)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
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แบบมุงประสบการณภาษาทีม่กีารเสริมเนือ้หาทางวฒันธรรมกบัการสอนตามคูมอืครู กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม จํานวน  80  คน  โดยแบงเปน
กลุมทดลอง  และกลุมควบคุมกลุมละ  40  คน  กลุมทดลองใชการสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษารปูแบบที ่1  ทีม่กีารเสรมิเนือ้หาทางวฒันธรรม  กลุมควบคมุใชการสอนตามคูมอืครู  เครือ่งมอื
ทีใ่ชคอื  แผนการสอน  แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภาษาองักฤษดานการอาน  การเขยีน
และแบบทดสอบวัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เปนแบบทดสอบวัดความสนใจ
ในการเรียน ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนทั้ง  2  กลุม  มีการทดสอบกอนการเรียน  ใชเนื้อ
หาเดียวกัน ระยะเวลาการสอนเทากันคือใชเวลาสอนกลุมละ  20  คาบเปนเวลา  5  สัปดาห  หลัง
จากนั้นทําการทดสอบหลังการเรียน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบ
การณภาษารูปแบบที่ 1 ที่มีการสอนเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคู
มอืครู มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่น
คือกลุมทดลองมีความสามารถสูงกวากลุมควบคุม และนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบ
การณภาษารูปแบบที่ 1ที่มีการเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมและนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู
มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  หลังการทดลองและกอนการทดลองแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม  นั่นคือทั้งสองกลุมมีความสนใจเรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทศพร  สุวรรณชาต (2529)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
สัมฤทธิผล  และทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนดวย
การสอดแทรก  และไมสอดแทรกเนื้อหา  และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา  กลุมตัว
อยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคปลาย  ปการศึกษา  2529  โรง
เรียนกาวิละวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม  จํานวน  2  กลุม ๆ ละ  34  คน  โดยใหกลุมทดลองเรียน
ดวยการสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา  และกลุมที่  2  เปนกลุม
ควบคุมเรียนดวยบทเรียนปกติไมมีการสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแผนการสอน  40  แผน  รวมบทเรียน  20  บท  ผลการวิจัย
ปรากฏวาผลสัมฤทธิในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนโดยการ
สอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจาของภาษาสูงกวากลุมที่เรียนโดยไมมี
การสอดแทรกเนื้อหา  และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05  ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ที่เรียนโดยการสอด
แทรกเนื้อหา และกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจาของภาษาสูงขึ้นหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
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ที่ระดับ  0.05  ซึ่งสอดคลองกับ  อารีย  แววชาญ (2529)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบการสอน
สํานวนภาษาอังกฤษโดยสอดแทรกวัฒนธรรมโดยใหเดาความหมายของสาํนวนจากบรบิทและโดย
การสอนตามคูมอืครู โดยศกึษากบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 4 พบวา นกัเรยีนทีเ่รียนโดยวธิกีาร
สอดแทรกวัฒนธรรมมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและมีความคงทนในการเรียนรูสูง
กวาการสอนดวยวธิกีารใหเดาความหมายของคาํศพัทและสาํนวนบรบิทและวธิสีอนตามคูมอืครูอยาง
มนียัสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนั้น  จตุพร  วิไลพรหม (2534)  ไดทําการวิจัย  การ
ศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่ผูเรียนมีตอวัฒนธรรมของชนชาติเจาของภาษา  ความเขาใจ
ใน      การเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  พบวาระดับทัศนคติที่ผูเรียนมีตอวฒันธรรมของชนชาติเจาของภาษา
อยูในระดับสูง  มีความสนใจเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง  และมีความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยูในระดับตํ่า

งานวิจัยในตางประเทศ
โบรเวอร  (Brower 1990)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  การเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ การแนะนํา

การสอนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง  กลุมตัวอยางคือ ครูสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรมีทั้งหมด 18 สัปดาห  โดยใชบทเรียนโมดูลดังตอไปนี้  ในแตละสวนของบทเรียนโมดูล
จะประกอบดวยเรื่องเกี่ยวกับมนุษย  การดํารงชีวิต และเรื่องทั่ว ๆ ไป  เชนบทเรียนโมดูลเกี่ยวกับ
เร่ือง บาน  การใชจาย  อาชีพ  รางกาย  อีกบทเรียนหนึ่งก็จะเปนเรื่องของสวนตาง ๆ ของรางกาย
สุขอนามัย การเจ็บปวย ยา การปฐมพยาบาลเบื้องตน ตอมาก็จะเกี่ยวของกับการเดินทาง  ยาน
พาหนะ  ใบขับข่ี  การประกันภัย  ความปลอดภัย  ทิศทาง  การจราจร  โทรศัพท  การศึกษาทั่วไป  
โมดูลสุดทายครอบคลุมในเรื่องของวันหยุดและวันสําคัญ   ซึ่งประกอบดวย   วันขอบคุณพระเจา
วันเกิดของประธานาธิบดียอรจ วอชิงตัน   วันแหงอิสระภาพ   วันเกิดของประธานาธิบดีอับราฮัม
ลินคอลน  วันเกิดของมาตินร  ลูเธอรคิง   วันแหงความทรงจํา  และวันทหารผานศึก  และเมื่อ
สําเร็จหลักสูตรพบวา  ครูมีความรูความเขาใจในการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น

คาอิกโคแนน (Kaikkonen 1997 )  ไดทําการศึกษาเรื่องการเรียนรูวัฒนธรรมและภาษา
ตางประเทศในโรงเรียนประเทศฟนแลนด-รูปแบบของการเรียนรูวัฒนธรรมกับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากงานเขียนของนักเรียน  และบันทึกเทปวีดีโอเอา
ไวระหวางที่มีกิจกรรมในหองเรียน  ทั้งนักเรียนและครูตองเก็บแฟมสะสมงานพรอมแสดงความคิด
เห็นลงไป  นักเรียนทุกคนจะถูกสัมภาษณเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและประสบการณในการเรียน
รูระหวางวัฒนธรรม  ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความเขาใจระหวางวัฒนธรรมมากขึ้นหลังจากที่
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พวกเขาไดเรียนรูโดยมีประสบการณรวมกับการเรียนรูนั้นและภาษาตางประเทศตองเรียนรูควบ
คูไปกับวัฒนธรรมและในหลักสูตรการเรียนรูภาษาในแตละโรงเรียน  ควรมีพื้นฐานดังนี้  1)  สง
เสริมใหนักเรียนเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของตนเอง  2)  เขาใจวัฒนธรรมตางประเทศและพฤติ
กรรม  ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการเรียนภาษาตางประเทศ

จากการศึกษาวิจัยดานการเรียนการสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษานั้นสรุปได
วา   การสอนวัฒนธรรมสอดแทรกในการเรียนคําศัพท หรือวิธีการสอนโดยตรง รวมทั้งการสอน
วัฒนธรรมในการเรียนการสอนภาษาทักษะตาง ๆ ทําใหผูเรียนมีความเขาใจในการเรียนรูภาษา
และสามารถนําภาษาไปใชในชีวิตประจําวันไดดีข้ึน  ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาสูง
ข้ึนดวย

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาดานวัฒนธรรมภาษาอังกฤษและหัวขอทางวัฒน
ธรรมที่ควรสอนในชั้นเรียนภาษา

งานวิจัยในประเทศไทย
การวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหเนื้อหาดานวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ อักษรประเสริฐ

เศรษฐประเสริฐ (2527)  ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหเนื้อหาดานวัฒนธรรมในหนังสือเรียนและคูมือ
ครูภาษาอังกฤษ  รายวิชา อ.411  ภาษาอังกฤษ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะหจัดหมวดหมู  รูปแบบ  และความถี่ของเนื้อหาทางดานวัฒนธรรม  ตลอดจนรวบรวมรูป
แบบประโยคที่ใชในการเสนอเนื้อหาดานวัฒนธรรมแตละรูปแบบ  ในหนังสือเรียนและคูมือครู
ภาษาอังกฤษรายวิชา อ.411  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน  3  ชุด  ไดแก  Active  Context
English Book 1, Kernel One และ  Lado  English Series Book 4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
บัญชีรูปแบบวัฒนธรรมของเนลสัน  บรูคส (Nelson Brooks 1964)   ซึ่งเสนอไวสําหรับครูเพื่อใช
ในการสอนเนื้อหาดานวัฒนธรรม  ในชั้นเรียน  ผลการวิจัยพบวารูปแบบทางวัฒนธรรมที่หนังสือ
แบบเรียน  3  เลม  เสนอไวตรงกันและมีความถี่สูงคือเร่ืองลําดับของคําพูด  (Levels of Speech)
และแบบแผนของความสุภาพ (Patterns of Politeness)  เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหหนังสือ
เรียนและคูมือครู  เพื่อศึกษาความสอดคลองกันในดานการเสนอเนื้อหาดานวัฒนธรรม  ปรากฎวา
หนังสือเรียน  และคูมือครูแตละชุดมีความสัมพันธกันนอย  ซึ่งเห็นไดจากการที่คูมือครูมิไดเสนอ
เนื้อหาดานวัฒนธรรมและคําอธิบายเนื้อหาดานวัฒนธรรมทั้ง ๆ ที่เนื้อหาเหลานั้นหนังสือเรียน
เสนอไวเปนจํานวนมาก
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พยงค  ขันธสิทธิ์ (2534)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหกิจกรรมภาษาในหนังสือเรียน
ชุด  Reading  Comprehension Course  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหัวขอในการสื่อสารและเนือ้
หาทางวฒันธรรมทีป่รากฏในเอกสารจรงิ โดยศกึษาหนงัสอืเรียนชดุ Reading Comprehension
Course   จํานวน  3  เลม   ไดแก   Reasons  for  Reading,  Strategies  for  Reading  และ  
Study  Skills for Reading  ซึ่งเปนหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการใหใชในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชเกณฑสําหรับวิเคราะหตํารา  
แผนการเรียน และ โสตทัศนูปกรณของโครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  การนําเอกสารจริงหลาย
รูปแบบมาใชในการเรียนการสอนนั้น  สามารถทําใหผูเรียนไดรับความรูในหัวขอ  14  หัวขอ  โดย
พบการปรากฏของหัวขอเกี่ยวกับเวลาวาง  การบันเทิง  หัวขอประวัติและสถานภาพสวนบุคคล
มากกวาหัวขออ่ืน ๆ   สําหรับผลการวิเคราะหเนื้อหาทางวัฒนธรรม  พบวาในเอกสารที่วิเคราะหมี
เนื้อหาทางวัฒนธรรมปรากฏอยูเปนจํานวนมาก และเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูเปนจํานวน
มากไดแก  เนื้อหาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการอางถึงสถานที่  องคการและสถาบัน  รองลงมาคือ
เนื้อหาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใชภาษาและเรื่องของบุคคลสําคัญตามลําดับ  นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาสื่อการเรียนแตละเลม  พบวาสื่อการเรียน  Reasons for Reading  มีเอกสารจริงที่เสนอ
เนื้อหาทางวัฒนธรรมมากที่สุด  รองลงมาคือ  Strategies for Reading และ Study skills for
Reading ตามลําดับ  โดยผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา  หนังสือเรียนชุดที่นํามาวิเคราะหมิไดอธิบายความ
หมายของคํา  หรือขอความเกี่ยวกับวัฒนธรรมไว  ถาผูสอนมีประสบการณเกี่ยวกับเนื้อหาทาง
วัฒนธรรมของเจาของภาษา  ไมเพียงพอที่จะถายทอดใหกับผูเรียนไดอยางลึกซึ้ง  ผูเรียนอาจจะ
ประสบปญหาในดานความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ซึ่งเปนภูมิหลังทางภาษาและการใชภาษาให
ถูกตองในการทํากิจกรรมหรือการสื่อสาร

ในทํานองเดียวกันการศึกษาเกี่ยวกับหัวขอทางวัฒนธรรม กิ่งงาม  ตาละลักษณ (2536)
ทําการวิจัยการสรางกรอบความรูทางวัฒนธรรมภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษา        ตอนปลาย พบวา กรอบความรูเนื้อหาทางวัฒนธรรมภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย   มีองคประกอบใหญ ๆ  10  องคประกอบเรียงตามลําดับความสําคัญจาก
มากไป         หานอยคือ  1. การใชภาษาในการสนทนาในชีวิตประจําวัน  2. ครอบครัวและสังคม
3. อาหาร    4. ขนบธรรมเนียม   5. มรดกทางวัฒนธรรม   6. เบ็ดเตล็ด   7. การใชเวลาวาง  
8. การแตงกายและที่อยูอาศัย  9. การสื่อสาร  10. อวัจนภาษา  และยังพบวากรอบเนื้อหาวัฒน
ธรรมของนักเรียนสวนภมูภิาคมคีวามคลายคลงึกบักรอบเนือ้หาทางวฒันธรรมทีส่รางไว ในขณะที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



84

นกัเรยีนในกรงุเทพฯ มีกรอบทางวัฒนธรรมนอยกวากรอบเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแบบ
เรียน

นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยของ  ณัฐพล  ภักดีเจริญ (2537)  ไดศึกษาเรื่องการ
วิเคราะหเนื้อหาทางวัฒนธรรมของแบบเรียนการอานภาษาองักฤษระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนปลาย  
เพือ่วเิคราะหเนือ้หาทางวฒันธรรมทีส่อดแทรกอยูในระดบัตาง ๆ ในแบบเรยีนการอานภาษาองักฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชุด  Improve Your Reading  เลม  หนึ่ง  สอง  และสาม  จัดทําโดย
Colin Swatridge  กับ  Practice in Comprehension  เลม  หนึ่ง  สอง  และสาม  จัดทําโดย
มาลินี  จันทวิมล  เพื่อเปรียบเทียบเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในหนังสือเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายตลอดจนเพื่อสรางคูมือครูเพื่อเสริมความรูทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู
ในหนังสือแบบเรียนทั้ง  2  ชุด  พบวา  หนังสือทั้งสองชุดมีการสอดแทรกหัวขอทางวัฒนธรรมเกี่ยว
กับการใชภาษา  อาหารและเครื่องดื่ม  บุคคลและสถานที่สําคัญ  กิจกรรมในเวลาวาง  และระบบ
ทางสังคม  นอกจากนี้ยังพบวา  หนังสือแบบเรียนชุด  Improve Your Reading  กับหนังสือแบบ
เรียนชุด  Practice in Comprehension  มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยที่หนังสือแบบเรียนชุด  Improve  Your Reading  มีเนื้อหาทางวัฒนธรรม
มากกวาหนังสือแบบเรียนชุด  Practice in Comprehension

นวลสมร  เผ่ือนปฐม  (2541)  ไดทําการวิจัย  โดยวิเคราะหรูปแบบเนื้อหาทางวัฒน
ธรรม และการศึกษาความรูทางวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ผูวิจัยทําการวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิงปริมาณ          ใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ไดวิเคราะหรูปแบบเนื้อหาวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษ  โดยการศึกษาคน
ควาหัวขอทางวัฒนธรรมจากเอกสารตาง ๆ   ซึ่งเปนผลงานของนักการศึกษาทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ พบวา หัวขอทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นมีความ
หลากหลายแยกไดเปน  23  หัวขอ  และผลการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถสรุปกรอบของหัวขอวัฒน
ธรรมไดดังนี้ กรอบหัวขอทางวัฒนธรรมที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ 10 หัวขอ
เรียงตามลําดับความสําคัญมากไปนอยดังนี้ หัวขอทางวัฒนธรรมดานการใชภาษา อาหาร
สถาบันครอบครัว  วันสําคัญและการเฉลิมฉลอง  การใชเวลาวาง  วรรณกรรม  บทบาทของเพศ
ชายและเพศหญิง ศิลปะการแตงกาย เพลงและดนตรี ในการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยไดใชแบบสอบ
ถามภูมิหลังของผูตอบแบบทดสอบเปนขอมูลดานอายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณในตาง
ประเทศ  และประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ  และแบบทดสอบความรูดานวัฒนธรรม
จํานวน  100  ขอ  ผลการวิจัยพบวา  ความรูทางวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง
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อยูในระดับปานกลาง ( x  = 62.54)   3)  ภูมิหลังดานอายุ  และประสบการณดานระยะเวลาใน
การสอน ของกลุมตัวอยางมีอิทธิพลตอคะแนนความรูทางวัฒนธรรม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05  4)  ภูมิหลังดานระดับการศึกษา  ประสบการณในตางประเทศ  และประสบการณในการ
สอนของกลุมตัวอยางไมมีอิทธิพลตอคะแนนความรูทางวัฒนธรรม  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05

จากการศึกษาวิจัยดานรูปแบบและหัวขอทางวัฒนธรรมที่ควรสอนในชั้นเรียนนั้นสรุปได
วา  การเรียนการสอนภาษาที่เหมาะสมคือ  การสอนภาษาที่ผูเรียนสามารถใชภาษาตามหนาที่ได
ซึ่งลวนแตเปนการใชภาษาตามสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  เชน  การทักทาย  อาหาร
การใชเวลาวาง การสื่อสาร เปนตน นอกจากยังมีหัวขอที่นาสนใจอีกเชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
การเฉลิมฉลองในวันหยุดและวันสําคัญตาง ๆ  วรรณกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมเปนตน

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ  มีประเด็นที่นาสนใจคือ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษยังคงตองการที่จะไดรับความรูทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม  และมีความตองการ
ในดานเนื้อหาวัฒนธรรมอยูในระดับสูง  ในขณะที่มีความเห็นดวยนอยในการใหความสําคัญตอ
การกําหนดจุดประสงค  การใชวิธีสอน  การใชกิจกรรมและอุปกรณการเรียนการสอนตลอดจนการ
ใชวิธีวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนเนื้อหาดานวัฒนธรรมที่สําคัญ งานวิจัยบางเรื่องชี้ให
เห็นวาความเขาใจวัฒนธรรมมีความสัมพันธโดยตรงกับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาของนักเรียน  
โดยเฉพาะการอาน  ความเขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการเรียนวรรณคดีอังกฤษ
และการใชภาษาอังกฤษ ทั้งนี้การสอนภาษาอังกฤษแบบเสริม หรือสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒน
ธรรมของเจาของภาษาทําใหผลสัมฤทธิ์และทัศนคติตลอดจนความคงทนในการเรียนรูภาษา
อังกฤษ   สูงกวาการสอนแบบไมเสริมหรือไมสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรมอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ    นอกจากนี้หนังสือเรียน และคูมือครูบางชุดมีความสอดคลองกันในดานการ
เสนอเนื้อหาดานวัฒนธรรมนอย  กลาวคือ  คูมือครูมิไดเสนอเนื้อหาและคําอธิบายดานวัฒนธรรม
สําหรับครูเพื่อใชในการสอน  สําหรับผลการวิจัยที่ทดสอบความเขาใจในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ
พบวา  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  มีความเขาใจในวัฒนธรมของชนชาติเจาของภาษาในระดับ
ปานกลาง   ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทยจึงควรสอดแทรกวัฒน
ธรรมทางภาษา โดยเลือกใชกิจกรรมหรือส่ือการเรียนที่เหมาะสม  นาสนใจ  เหมาะสมกับวัยของผู
เรียน  และตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนการสอนดวย
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งานวิจัยเกี่ยวของกับบทเรียนโมดูล

งานวิจัยในประเทศไทย
มนีกัการศกึษาหลายทานไดทาํการวจิยัในเรือ่งเกีย่วกบัการนาํเอานวตักรรม (Innovation)

เขามาชวยในการเรียนการสอน  ซึ่งมีหลายประการดวยกัน  เชน  ชุดการสอนมินิคอรส  บทเรียน
โปรแกรมศูนยการเรียนร

วิโรจน  โชคอุดมชัย (2528)  ไดทําการสรางบทเรียนโมดูลเร่ืองการจัดโรงฝกงานตาม
หลักสูตรวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลปของสภาการฝกหัดครู โดยนําไปทดลองกับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลปที่วิทยาลัยครู  เพชรบูรณ  ซึ่งผลการวิจัย
ปรากฏวา  บทเรียนโมดูลที่สรางมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไว  และบทเรียนโมดูลสามารถเรา
ความสนใจของนักศึกษา  และนักศึกษาทุกคนใหความเห็นวา  การเรียนจากบทเรียนโมดูลนั้นดี
กวาการเรียนการสอนตามปกติ   นอกจากนั้น   นภาพร   สิงหทัต  (2530)   ไดทําการพัฒนาชุด
การสอนรายบุคคลเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางการวิจัยสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําการ  ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดดําเนินการตามกระบวนการของวิจัยพัฒนาโดยแบงการ
ศึกษาออกเปน  4  ข้ันตอนดังนี้  1)  ศึกษาสมรรถภาพหลักของการวิจัยที่จําเปนสําหรับครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาประจําการ  โดยการวิเคราะหเอกสารและสํารวจความตองการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  2)  พัฒนาชุดการสอนรายบุคคลซึ่งประกอบดวย  7  หนวย  3)  สรางแบบ
ทดสอบวัดความรูความเขาใจทางการวิจัย  จากจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมในแตละหนวยนํา มา
รวมเปนแบบทดสอบฉบับรวม  4)  หาประสิทธิของชุดการสอน  โดยนําไปทดลองใชเพื่อหาประ
สิทธิภาพใหไดตามเกณฑ  90/90  ซึง่ผลการวิจัยพบวา  ชุดการสอนที่สรางมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

นอกจากนั้น  พิศาล  อินทรทอง (2541)  ไดทําการวิจัย  โดยการสรางบทเรียนอานเสริม
จากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนปรางกู  จังหวัด
ศรีสะเกษ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 60 คนทําการทดลองโดยใหนัก
เรียนศึกษาบทอานเสริมเอง ผูวิจัยจะคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือเมื่อนักเรียนมีปญหา ผลการ
ทดลองพบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชบทเรียนอานเสริมสูง
กวากอนการใชบทเรียนอานเสริม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประสิทธิภาพของ
บทเรียนอานเสริม  จากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษมีคา 78.64/78.83  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
75/75  ถือวาบทเรียนอานเสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก
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เปรมวดี  รัตกูล  (2541)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
และเจตคตติอการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1 ทีไ่ดรับการสอนโดยบทเรยีน
โมดลูแบบมุงประสบการณภาษากบัการเรยีนตามคูมอืครู  กลุมตวัอยางคอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 1  โรงเรียนบานสวายสอ  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา 2540  จํานวน 52  คน
โดยแบงเปนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุมกลุมละ  26  คน  เครื่องมือที่ใชคือบทเรียนโมดูลแบบ
มุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 1  ซึ่งใชสอนกลุมทดลอง  และแผนการสอนตามคูมือครูรายวิชา
ภาษาอังกฤษหลัก  5  สําหรับกลุมควบคุม   ผูวิจัยทําการสอนรวม  20  คาบ  5  สัปดาห   และมี
การทดสอบกอนและหลังการเรียน  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และ
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของกลุมที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนโมดูลแบบมุงประสบการณ
ภาษารูปแบบที่ 1  สูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู

วิไลศักดิ์  บัวแยม  (2542)  ไดทําการศึกษาการพัฒนาบทเรียนโมดูลเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร
(สาธารณสุขชุมชน)  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนโมดูลที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.80/80.33
และพบวานักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียนโมดูลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอน
การเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนั้นนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับบท
เรียนโมดูลในดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  และดานผลผลิตมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก

เทวี คุมภยันต (2544)  ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนโมดูล  เร่ืองการสนทนาวิชา
ภาษาอังกฤษ 2  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  บท
เรียนโมดูลกิจกรรมที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ  88.83/86.00  และกิจกรรมที่ 2 มีประสิทธิภาพเทา
กับ  88.68/87.11

ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  (2545)   ไดพัฒนาบทเรียนโมดูลเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพ
ดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ จากผลการวิจัยพบวาบทเรียนโมดูลที่พัฒนาข้ึน
มีประสิทธิภาพเทากับ 86.92/82.22  และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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งานวิจัยในตางประเทศ
เบนเนตต  (Bennett 1977)  ศึกษาเรื่อง   การสรางบทเรียนโมดูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อ

เปนอุปกรณชวยในการสอนอานสําหรับครูในระดับมัธยมศึกษา  จุดมุงหมายของการสรางบทเรียน
โมดูลเพื่อใชเปนอุปกรณที่จะชวยในการจัดเตรียมการสอนศิลปภาษาใหมีประสิทธิภาพไดผลดี  
ทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษเบื้องตน  และเปนเครื่องมือชวยการเรียนการสอน
อานในโรงเรียน  บทเรียนที่สรางขึ้นเปนบทเรียนที่ใชในการพัฒนาทักษะการอานาของนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยนําบทเรียนที่สรางเสร็จแลวไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาครูที่จะไปสอน
ในระดับมัธยมศึกษา  ผลการทดลองปรากฏวา  บทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นนี้ไดรับผลสําเร็จตามจุด
มุงหมายที่วางไว    ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานและมีเจตคติที่ดี  บทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นมีประ
สิทธิภาพในการใชรอยละ 80  และบางบทเรียนก็มีประสิทธิภาพในการใชสูงถึงรอยละ 90

เนลสัน (Nelson 1993)  ไดทําการศึกษาและสรางบทเรียนโมดูล เพื่อเสริมสรางกําลังใจ
ใหกับผูปวยที่รักษาตัวโดยใชไนโตรกลีเซอรีน  จุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อเสริมสรางกําลังใจให
กับผูปวยที่เปนโรคลําคออักเสบที่รักษาดวยไนโตรกลีเซอรีน  และตองการประเมินกําลังใจผูปวย
หลังไดรับบทเรียนโมดูล  กลุมตัวอยางคือ  ผูปวยโรคลําคออักเสบ 105 คน  อายุระหวาง  39-70 ป
วิธีดําเนินการทดลองคือ  แบงผูปวยเปน 2  กลุม  กลุมที่ 1  ใหศึกษาบทเรียนโมดูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น
กลุมที่ 2  ใหศึกษาโดยใชเอกสารของสมาคมโรคคออักเสบสหรัฐอเมริกา  โดยใหกลุมที่สองทํา
แบบทดสอบกอนและหลังการศึกษาบทเรียนโมดูลจํานวน 16 ขอ  ผลการทดลองปรากฎวา  กลุมที่
ใชบทเรียนโมดูลมีความรูและกําลังใจเพิ่มมากกวากลุมตัวอยางที่ใชเอกสารอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01

โรวแลนด  (Rowland 1995)  ไดทําการศึกษาพัฒนาบทเรียนโมดูลเพื่อสงเสริมและ
เตรียมความพรอมดานความมีระเบียบวินัยของนักเรียนฝกหัดครู บทเรียนโมดูลนี้ไดพัฒนาตาม
ความตองการดานความมรีะเบยีบวนิยัของนกัศกึษาจากโครงการตาง ๆ ในจาํนวน 13 รัฐ  โรแลนด
ไดนําบทเรียนโมดูลไปทดลองใชกับนักศึกษาฝกหัดครูที่มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป  โดยเริ่มจากให
นักศึกษาทําแบบสอบถามความมีระเบียบวินัยกอนที่จะฝกปฏิบัติตามบทเรียนโมดูล และใหนัก
ศึกษาทําแบบสอบถามหลังการใชบทเรียนโมดูลอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยในตัว
นักศึกษากอนและหลังฝก  ผลการวิจัยสรุปวา  นักศึกษามีความรูและมีความเปนระเบียบวินัยเพิ่ม
มากขึ้น  ก็หมายความวา  บทเรียนโมดูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมทําใหเห็นวา ความเขาใจในวัฒนธรรมมีความ
สัมพันธโดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  การใชกิจกรรม  อุปกรณ
การเรียนการสอน  บทเรียนสําเร็จรูป  บทเรียนโมดูล  ตลอดจนการใชวิธีวัดและประเมินผลใน
การเรียนการสอนเนื้อหาดานวัฒนธรรมตางมีความสําคัญและสงผลตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของนกัเรยีนทัง้สิน้ การเรยีนการสอนภาษาองักฤษทีม่กีารสอดแทรกเนือ้หาทางวฒันธรรม สามารถ
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  ไมวาจะเปนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เมื่อผูเรียนมีความเขาใจในการเรียนรูภาษา
ทําใหสามารถนําภาษาไปใชในชีวิตประจําวันไดดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนโมดูล สรุปผลในภาพรวมไดวา  บทเรียนโมดูล
เปนสวนหนึ่งที่สามารถชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นอกจากนั้นบทเรียนโมดูลยัง
มีสวนชวยใหผูเรียนมีคุณลักษณะในดานตาง ๆ ไดแก  มีความกลาแสดงออก  รูจักวิธีการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  รูจักการทํางานเปนหมูคณะ  มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย  และมีทัศนค
ติในการเรียนที่ดีตอวิชาที่เรียน  ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรม
วันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  ที่มีตอความสามารถภาษาอังกฤษ  และความเขาใจวัฒน
ธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิ
ภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษา
อังกฤษ  ใหไดตามเกณฑ 75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ 2520 : 134-137)  เพื่อเปรียบเทียบความ
สามารถทางภาษาอังกฤษกอนและหลังของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโมดูล เร่ืองการสอนวัฒน
ธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดกอน
และหลังของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโมดูลเร่ือง การสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ และเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนตอการเรียนโดยใชบทเรียนโมดูลวิชาภาษา
อังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ   การวิจัยครั้งนี้มีการดําเนิน
การวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการดาํเนนิการศกึษาคนควาการพฒันาบทเรยีนโมดลูวชิาภาษาองักฤษ เร่ืองการสอน

วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยไดแบงหัวขอการดําเนินงานไดดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล

รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Design)  ใชรูปแบบ One-group

Pretest Posttest Design ( บํารุง  โตรัตน 2534 : 29-31 )  ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
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____________________________________________________________
ทดสอบกอนเรียน    ทดลอง ทดสอบหลังเรียน

T1     X T2
____________________________________________________________
T1 แทน  การทดสอบกอนการใชบทเรียน
T2 แทน  การทดสอบหลังการใชบทเรียน
X แทน  การใชบทเรียน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.  ประชากร

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 3  (พินิจพิทยานุสรณ) อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
หลัก  อ.015  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2546  จํานวน 2 หองเรียนรวมทั้งสิ้น 76 คน

2.  กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมชน

เทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ)  จังหวัดนครพนม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก  อ.015
ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2546 ไดมาโดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย
(Simple random sampling)  โดยการจับสลากเลือกมา  1  หองเรียน  จํานวน 37 คน  แตเหลือ
กลุมตัวอยาง  30  คน  เนื่องจากนักเรียนอีก   7  คน นั้นมีบานอยูนอกเขตเทศบาลทําใหไมสะดวก
ในการเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดทําการทดลองในคาบสุดทายของแตละวัน

3.  ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและ

หลังเรียนโดยใชบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ

3.2  ความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่
พูดภาษาอังกฤษ

3.3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่มีตอบทเรียนโมดูล  วิชา
ภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ
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เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  ไดแก
1. บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด

ภาษาอังกฤษจํานวน  5  โมดูล
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาจํานวน 1 ฉบับ 60  ขอ
3. แบบทดสอบวัดความเขาใจทางวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  

60  ขอ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนโดยบทเรียนโมดูลวิชาภาษา

อังกฤษ  เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

การสรางและพัฒนา
 ในการพัฒนาเครื่องมือผูวิจัยไดดําเนินการตอไปนี้
1. ศึกษาเนื้อหาของวัฒนธรรมวันหยุด

1.1 สํารวจวันหยุด (Holidays)  จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
   1.  Holidays in America and Thailand  ของ Suan Sunantha Teachers

College (1965)
    2.  ESL Teacher's holiday Activities ของ  Elizabeth Claire ( 1990)
    3.  Longman Language Activator (1993)
    4.  Cambridge International Dictionary of English (1994)

 1.2 รวบรวมวันหยุด (Holidays)    15  วันหยุดที่ศึกษาไดจากขอ 1.1  ไดดังนี้
1. วันแรงงานแหงชาติ  (Labor Day)

     2. วันขอบคุณพระเจา  ( Thanksgiving  Day)
3. วันคริสตมาส  (Christmas Day)
4. วันพอ  (Father’s Day)
5. วันแม ( Mother’s Day)
6. วันฮาโลวีน  (Halloween  Day)
7. วันวาเลนไทน  (Valentine’s Day)
8. วันเอพิลฟูลสเดย  ( April Fool’s  Day)
9. วันอีสเตอร (Easter  Day)
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10. วันมอบของขวัญ (Boxing Day)
11. วันทหารผานศึก (Veterans Day)
12. วันแหงฤดูใบไมผลิ (May Day)
13. วันกูดฟรายเดย (Good Friday’s Day)
14. วันประกาศอิสรภาพ (The Fourth of July)
15. วันแหงความทรงจํา (Memorial Day)

2.  การจัดลําดับความสําคัญของวันหยุด
เพื่อแสดงใหเห็นถึงลําดับความสําคัญของวันหยุด  ซึ่งจะเปนแนวทางในการสรางกรอบ

ของหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุดใหชัดเจนขึ้น รวมทั้งเปนขอมูลในการสรางเครื่องมือซึ่งเปน
แบบทดสอบวัดความเขาใจทางวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  และเปนขอมูล
ในการสรางบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุด  ผูวิจัยไดดําเนินการ
จัดลําดับความสําคัญของหัวขอทางวัฒนธรรมตามลําดับตอไปนี้

1.1 สอบถามชาวตางประเทศ  10 คน  จากประเทศดังตอไปนี้
1.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 3   คน
2.  ประเทศออสเตรเลีย 3   คน
3.  ประเทศอังกฤษ 2   คน
4.  ประเทศแคนาดา 2   คน

โดยใหชาวตางประเทศทั้ง 10 คน  จัดเรียงลําดับความสําคัญของวันหยุดตามความคิด
เห็นของแตละทาน  โดยจัดลําดับความสําคัญโดยแทนคาความสําคัญจาก  1  ถึง  15  เชน  หมาย
เลข 1 หมายถึงวันหยุดที่มีความสําคัญมากที่สุด และหมายเลข 15 หมายถึงมีความสําคัญนอยที่
สุด   ดังแสดงรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่  2  คะแนนและลําดับความสําคัญของวันหยุด (Holidays) จากชาวตางประเทศ
                 บุคคลที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม ลําดับ
วันหยุด ที่
Labor Day 7 13 11 10 10 7 10 7 9 13 97 11
Thanksgiving Day 5 3 8 4 14 11 3 6 7 8 69 4
Christmas Day 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 12 1
Father’s Day 6 11 3 9 5 2 8 9 10 11 74 7
Mother’s Day 4 12 4 8 4 1 9 5 11 12 70 5
Halloween Day 8 7 6 7 13 12 7 12 8 7 86 8
Valentine’s Day 9 6 7 6 7 8 6 14 5 5 73 6
April Fool’s Day 11 14 15 15 9 14 11 15 15 14 133 15
Easter Day 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 25 2
Boxing Day 13 15 9 5 6 5 14 8 6 6 87 9
Veterans Day 14 9 12 12 8 15 13 13 12 9 117 14
May Day 15 10 13 13 12 9 12 4 13 10 111 13
Good Friday Day 12 5 5 3 3 6 5 3 4 3 49 3
The Fourth of July 3 4 14 14 15 13 2 11 14 15 105 12
Memorial Day 10 8 10 11 11 10 15 10 2 4 91 10

จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนและลําดับความสําคัญของหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุด
จากชาวตางประเทศทั้ง 10 คน แสดงใหเห็นวาลําดับของหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุดที่มีความ
สําคัญมากไปนอยตามลําดับ  5  หัวขอคือ  1) วันคริสตมาส (Christmas Day)   2) วันอีสเตอร
(Easter Day)   3)  วันกูดฟรายเดย (Good Friday Day)   4)  วันขอบคุณพระเจา (Thanksgiving
Day)   5)  วันแม ( Mother’s Day)

2.2.  สอบถามจากครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในเขตจังหวัดนครพนมจํานวน  10  ทาน
โดยใหครูสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 10  ทาน  จัดเรียงลําดับความสําคัญของวันหยุดตามความคิด
เห็นของแตละทาน  โดยจัดลําดับความสําคัญโดยแทนคาความสําคัญจาก  1  ถึง  15  เชน  หมาย
เลข 1 หมายถึงวันหยุดที่มีความสําคัญมากที่สุด  และหมายเลข 15  หมายถึงมีความสําคัญนอยที่
สุด   ดังแสดงรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3 คะแนนและลําดับความสําคัญของวันหยุด (Holidays) จากครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในเขตจังหวัดนครพนมจํานวน  10  ทาน

                 บุคคลที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม ลําดับ
วันหยุด ที่
Labor Day 7 11 9 9 10 8 13 13 9 11 100 11
Thanksgiving Day 6 2 5 8 3 3 7 6 3 3 46 4
Christmas Day 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 17 1
Father’s Day 8 7 10 6 8 1 12 8 14 7 81 8
Mother’s Day 9 8 11 7 9 2 11 9 15 8 89 9
Halloween Day 3 5 2 2 2 14 3 3 5 6 45 3
Valentine’s Day 2 4 3 3 4 5 2 2 4 2 31 2
April Fool’s Day 5 10 6 4 6 15 6 5 7 15 79 7
Easter Day 4 3 4 11 5 11 5 4 1 9 57 5
Boxing Day 10 14 7 15 11 9 10 14 8 10 108 12
Veterans Day 11 13 15 14 13 6 15 15 10 13 125 14
May Day 12 15 14 12 14 12 9 12 11 12 123 13
Good Friday Day 13 9 8 13 12 13 8 7 12 4 99 10
The Fourth of July 14 6 13 5 7 4 4 10 6 5 74 6
Memorial Day 15 12 12 10 15 10 14 11 13 14 126 15

จากตารางที่ 3 แสดงคะแนนและลําดับความสําคัญของหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุด
จากครูสอนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง  10  คน  แสดงใหเห็นวาลําดับของหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุดที่
มีความสําคัญมากไปนอยตามลําดับ  5  หัวขอคือ   1) วันคริสตมาส (Christmas Day)   2)  วัน
วาเลนไทน ( Valentine’s Day)  3)  วันฮาโลวีน (Halloween  Day)  4) วันขอบคุณพระเจา
(Thanksgiving Day)   5) วันอีสเตอร (Easter Day)

2.3 วิ เคราะห เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดจากหนังสือเ รียนวิชาภาษา
อังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 12  เลม ไดแกหนังสือ  Discoveries I-III , English
for a changing world I-III , Compass I-III  และ  Let’s use English  I-III  โดยมีการแจกแจงคา
ความถี่ของหัวขอวัฒนธรรมวันหยุดดังรายละเอียดตอไปนี้
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ตารางที่  4 การแจกแจงคาความถี่ของหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุดที่พบในหนังสือเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน  12  เลม
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รวม ลําดับ
ท่ี

Labor Day 0 4
Thanksgiving Day 0 4
Christmas Day / / / 3 1
Father’s Day 0 4
Mother’s Day 0 4
Halloween Day / / 2 2
Valentine’s Day / / 2 2
April Fool’s Day / 1 3
Easter Day / 1 3
Boxing Day 0 4
Veterans Day 0 4
May Day / 0 4
Good Friday Day / 1 3
The Fourth of July 0 4
Memorial Day 0 4

จากตารางที่ 4 แสดงคะแนนและลําดับความสําคัญของหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุด
จากการแจกแจงคาความถี่ของหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุดที่พบในหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน  12  เลม  แสดงใหเห็นวาลําดับของหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุด
ที่มีความสําคัญมากไปนอยตามลําดับ  6  หัวขอคือ   1) วันคริสตมาส (Christmas Day)  2)  วัน
วาเลนไทน (Valentine’s Day)  และวันฮาโลวีน (Halloween )   3)  วัน อีสเตอร  (Easter)  วันเอพ
ริลฟูลสเดย (April Fool’s Day)  และวัน กูดฟรายเดย (Good Friday Day)

  2.4  เนื่องจากการจัดลําดับความสําคัญของหัวขอทางวัฒนธรรมที่ไดจากชาว
ตางประเทศ  จากครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และจากหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความ
แตกตางกัน  ดังนั้นผูวิจัยจึงนําหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุดที่ไดจัดเรียงลําดับความสําคัญทั้ง จาก
ชาวตางประเทศในขอ 2.1  จากครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในขอ  2.2  และจากหนังสือเรียนวิชา
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ภาษาอังกฤษสําหรับมัธยมศึกษาตอนตนในขอ  2.3    มาจัดเรียงลําดับใหม  โดยการนําลําดับของ
หัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุดมาเปนคาคะแนน  แลวนําคะแนนมารวมกัน  จากนั้นจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของหัวขอทางวัฒนธรรมวันหยุดจากคะแนนรวมนอย  ซึ่งหมายถึงระดับความสําคัญ
มาก  และคะแนนรวมมากหมายถึงระดับความสําคัญนอยตามลําดับ  แลวกําหนดใหหัวขอทาง
วัฒนธรรมที่จัดเรียงลําดับความสําคัญเสร็จแลวนั้นจํานวน  5  หัวขอ  เปนกรอบของหัวขอทาง
วัฒนธรรมที่ใชในการวิเคราะหเนื้อหาวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษตอไปดังแสดงรายละเอียด
ในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 5   การจัดลําดับความสําคัญของหัวขอวัฒนธรรมวันหยุด
            แหลงขอมูล ลําดับจากชาว ลําดับจากครู ลําดับจาก รวมคะแนน ลําดับที่
วัน ตางประเทศ สอนภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน
Christmas 1 1 1 3 1
Easter 2 5 3 10 2
Good Friday 3 10 3 16 6
Thangsgiving’s Day 4 4 4 12 4
Mother’s Day 5 9 4 18 7
Valentine’s Day 6 2 2 10 2
Halloween 8 3 2 13 5

จากตารางที่  5  การจัดเรียงลําดับความสําคัญของหัวขอวัฒนธรรมวันหยุด  พบวา
การวางกรอบของหัวขอทางวัฒนธรรมจากการสอบถามชาวตางประเทศ การสอบถามครู และ
ศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ไดลําดับหัวขอทางวัฒนธรรม
วันหยุดตามลําดับความสําคัญดังนี้

(1) วันคริสตมาส  (Christmas)
(2) วันวาเลนไทน  (Valentine’s Day)  ซึ่งมีคะแนนเทากับ  (2) วันอีสเตอร  (Easter)
(3) วันขอบคุณพระเจา (Thanksgiving Day)
(4) วันฮาโลวีน  (Halloween)

3. นําหัวขอวัฒนธรรมวันหยุดที่ไดมาสรางกรอบของบทเรียนโมดูล    การสรางกรอบของบทเรียน
โมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  สรางขึ้น
โดยสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  และคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9-10  ของ
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  และจุดประสงคของบทเรียนโมดูลที่สรางชึ้น  เพื่อนําไปใชในการสอน
เสริมวิชาภาษาอังกฤษหลักใหนักเรียนมีความรู  ดานหนาที่ของภาษา  (Language function)
และรูปแบบภาษา (Language form)  ตามขอกําหนดของหลักสูตร  แตมีสาระที่เกี่ยวของกับวัฒน
ธรรมวันหยุด  ซึ่งรายละเอียดการสรางกรอบเนื้อหาของบทเรียนโมดูลมีดังนี้

3.1 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช  2539  และศึกษา
จุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษหลัก  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ภาษาอังกฤษหลัก 5-10
ซึ่งมีดังนี้

1. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  ไดถูกตองตามหลัก
ภาษาและเหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูชนชาติพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม

2. เพื่อใหสามารถใชภาษาสื่อสารดานการฟง  พูด  อาน เขียนไดอยางถูกตอง  ชัดเจน
และเหมาะสมกับระดับที่เรียน

3. เพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามระดับภาษาที่เรียน  
สําหรับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

4. เพื่อพัฒนาเจตคติของผูเรียน ใหเห็นประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษ มีนิสัย
ใฝหาความรู  โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ

3.2  ศึกษาหลักสูตรของรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก  9-10  (อ.015-อ.016)  ในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อดูขอบขายสาระที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตองเรียนในวิชาภาษา
อังกฤษหลัก  เพื่อสรางบทเรียนโมดูลใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  เพื่อเสริมการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษหลัก  โดยมีสาระที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมวันหยุด

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9-10
ฝกการฟง พูด อาน เขียน โดยใชศัพทและโครงสรางที่ซับซอนขึ้น ฟงบทสนทนา

เร่ืองเลาและขอความตาง ๆ  พูดสื่อความเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  บรรยายและเลาเรื่องสั้น ๆ  
อานออกเสียง อานบทอานที่มีระดับความยากงายที่สูงขึ้น เขียนบรรยาย เขียนเลาเรื่อง  
กรอกแบบฟอรมและเขียนจดหมายสวนตัว เพื่อใหใชภาษาในการสื่อความหมายไดกวางขวาง
เหมาะสมกับกาลเทศะและเห็นประโยชนของการเรียนภาษา
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ภาษาอังกฤษหลัก 9 -10
จุดประสงครายวิชา

1. นักเรียนสามารถฟงคําขอรอง  คําสั่ง  คําแนะนํา  คําชี้แจง  แลวปฏิบัติตามได
2. นักเรียนสามารถฟงขอความ บทสนทนา ขาว บทรอยกรอง แลวตอบคําถามสรุปใจความ

สําคัญได
3. นักเรียนสามารถพูดโตตอบในชีวิตประจําวันได
4. นักเรียนสามารถพูดบรรยาย  และเลาเรื่องตามสถานการณที่กําหนดใหได
5. นักเรียนสามารถอานออกเสียงคํา  ประโยค  และขอความที่กําหนดใหได
6. นักเรียนสามารถอานบทความที่กําหนดใหแลวตอบคําถามสรุปใจความสําคัญได
7. อานคําสั่ง  คําแนะนํา  คําชี้แจง  ปายประกาศตาง ๆ แลวตอบคําถาม  และปฏิบัติตามได
8. เขียนบรรยายโดยใชคําศัพท  สํานวน  โครงสรางประโยคที่ซับซอนได
9. เขียนจดหมายสวนตัวได
10. กรอกแบบฟอรมได

3.3  วเิคราะหจดุประสงคและคาํอธบิายรายวชิาภาษาองักฤษหลกั 9-10 (อ.015-อ.016)
และเนื้อหาทักษะ ฟง พูด อาน เขียน  ที่ปรากฏในหนังสือเรียนประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก
9-10 (อ.015-อ.016)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 3 เลม  ไดแก English for a Changing
World Book III,Compass BookIII และ Discoveries Book III สามารถสรุประดับความสามารถ
เปนทักษะ  ฟง  พูด  อาน  เขียน  ไดดังนี้

ทักษะ หนาที่ทางภาษา รูปแบบภาษา
ฟง - ฟงคําแนะนํา/คําชี้แจง

- ฟงทิศทาง

- ฟงพยากรณอากาศ
- ฟงขาว
- ฟงบทรอยกรอง
- ฟงเพลง
- ฟงและรวบรวมขอมูล

- Imperative forms.
- Prepositions of places, places,

directions.
- Words about weather.
- Main  ideas and details.
- Main ideas and details
- Main ideas and details
- Giving information
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ทักษะ หนาที่ทางภาษา รูปแบบภาษา
พูด - พูดบรรยายสิ่งของ

- พูดถามทางและบอกทาง

- พูดรายงานจากสิ่งที่อานหรือฟง
- พูดแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่อาน

หรือฟง
- พูดแสดงความเห็นดวยและไม
      เห็นดวย
- การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับ
      ภูมิอากาศ
- พูดเลาเรื่องตามสถานการณที่

กําหนดใหได
- พูดเชื้อเชิญ  ตอบรับคําเชิญ  ปฏิเสธ

คําเชิญ

- Present  tense, prepositions of
places

- Prepositions of places, places,
direction.

- Present tense, past  tense.
- Giving  opinions and giving

reasons and explanation.
- Expressing agreement and

disagreement.
- Adjectives of weather.

- Connectives showing
processes or sequences, first ,
second, etc.

- Simple past/ present/future.
อาน - อานออกเสียงคํา  ประโยค ขอความ

- อานเรื่องและขาวจากหนังสือพิมพ

- อานบทความ
- อานบทรอยกรอง
- อานปายประกาศตาง ๆ

- Rhythm, intonation , stress
- Vocabularies in context,

Headline, Lead.
- Main ideas and details.
- Main ideas, rhythm
- Language used in advertisement.

เขียน - เขียนบรรยาย

- เขียนจดหมายสวนตัว
- เขียนประวัติตนเอง

- เขียนเลาเรื่องสั้น ๆ ในชีวิตประจําวัน

- Describing, present tense, past
tense, present perfect tense.

- Body of letter, solution , closing
- Connectives showing process

or sequences.
- Past tense
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3.4  จากการศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ
หลัก 5-10  (อ.011-อ.016)  ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2539   และจุดประสงคการเรียนรู
วิชาภาษาอังกฤษหลัก 9-10 (อ.015-อ.016) ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม ผูวิจัย
ไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในครอบคลุมทักษะหนาที่ภาษา และรูปแบบภาษา โดยใชหัวเรื่อง
ทางวัฒนธรรมวันหยุดเปนแนวทางไดเปนจุดประสงคการเรียนรูดังนี้

Objective Topic Function Form Activities
     Students
are able to
answer
questions
based on the
text, and write
a Christmas
card.

Christmas

1. Asking for
and giving
opinions.

2. Giving
reason and
explanation.

- What do you
think of ..+n or
Ving?

- What do you
think about…?

- How did you
find?

- What’s your
opinion?

Grammar
Wh-question
Present tense

Vocabularies
- emperor
- stable
- shepherds
- frankincense
- myrrh
- reindeer

- Complete the flowchart.
- Watch slides about the

history of Christmas and
the way to celebrate toward
this day.

- Read the story of Christmas
and do the exercise.

- Match the pictures with the
descriptions.

- Listen to the Christmas
carols and complete the
sentences.

- Answer the questions and
discuss in group.

- Choose the given blessing
words  and make a
Christmas’s card.

- Do the project work in the
topic of “Christmas” by
searching from the internet.
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Objective Topic Function Form Activities

3.   Expressing
agreement and
disagreement.

4.  Writing
sentences about
blessing words.

• I think +……
• I believe+…
• In my view….
• I don’t know

what to say
• I don’t really

know
Agreement

- I agree../ Yes, I
agree.

- That’s true/ I
don’t agree

Disagreement
- I disagree / I

don’t agree
- No…./ I don’t

think that’s right.
Structure
Present Simple
Tense
Example
- We wish you a

merry Christmas.
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Objective Topic Function Form Activities
Students are
able to
express
invitation orally
and in written
form about
Thanksgiving
Day with
appropriate
language and
culture.

Thanksgi
ving
Day

1. Identify the
cultural
tradition

2. Ask and talk
about
historical
facts.

3. Writing a
short letter to
invite accept
and refuse
invitation.

  Vocabularies in
context of
Thanksgiving Day.
Example :
- feast
- gravy
- cranberry sauce
- settles
- starve
- tomahawk
Expression
- Would you like

to have dinner
with my family
on Thanksgiving
Day?

- Yes, I’d love to.
- Thanks very

much.
- Thanks very

much but I can’t
/  I’d love to, but
I’m busy

- Present Simple
- Past tense

Identify and demonstrate the
way to celebrate on this day.
- Matching the pictures with

descriptions.
- Listen to the history of

Thanksgiving and complete
the flowchart.

- Matching invitations with
their replies.

- Talking to a partner in order
to invite and accept or
refuse invitations.

- Writing an invitation to a
friend  for coming to have
big dinner on Thanksgiving.
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Objective Topic Function Form Activities
  Students are
able to write
love poems
and opinions
about the
poem.

Valentine’
s Day

1. Asking for
information

2. Writing Poem

- Present Simple
Tense.

- Past Tense

Vocabularies
- bouquet
- honor
- heart-shaped
- saint
- festival
- Lupercalia
- mate
- lace
- poem
- gay
Rhyming words

- Complete the map
according to the things
which students know
toward  Valentine.

- Read the Origin of
Valentine and do the
exercise.

- Listen to the story of cupid
and fill in the missing word.

- Discuss the way of writing
love poems and opinions
about the poem.

- Write a love poem .
- Oral report about the poem

and their opinions in front
of class.

    Students are
able to write
the instructions
and steps of
colors Easter
Eggs and also
comprehend
the cultural
traditions and
festivals of
Easter.

Easter

1. Identifying
the cultural
tradition.

- Vocabulary of
Easter history.

Example:
Tomb
Angel
Joyful
Symbols
Symbols
Worship
Priest
Promise
bunny
tradition
Good Friday

• Answer the questions
towards the Easter

• Read the story of Easter
and do the exercise
according to the story.

• Listen to Easter’s story and
complete the missing
words.

• Listen to the steps of
coloring Easter Eggs, after
that read the way to do it.

• Do the Easter Egg by
following the given
instructions.
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Objective Topic Function Form Activities
2. Demonstrating
the way to make
coloring Easter
Eggs.

3.  Writing a short
paragraph to
give instructions
to color Easter
Eggs

- Past Tense
- Expressions of

linking steps
together.

• First of all you..
• The first thing

you have to do
is…………

• After you’ve
done that,
you………..

• Finally……..
*  Sequence makers,
first, second, third,
next, then, first of all,
lastly.

• Discuss and plan to decide
to make Easter Eggs shell
collage.

• Write the instruction and
steps of coloring Easter
Eggs according to
creativity picture which
decide by each group.

• Do the project work on the
topic of “Easter” by
searching from the internet.

• Report and demonstrate
the way to coloring Easter
Eggs by each group.

Students are
able to give
information
and write a
process of
making the
Jack ‘O
Lantern.

Halloween

1. Giving
information about
Halloween.

• Past Tense

Vocabularies :
- ghost
- witch
- monster
- devil
- pumpkin
- costume
- mask
- cemetery
- skull
- skeleton

- Matching the pictures with
the descriptions.

- Read the Halloween story
and do the exercises.

- Listen to the history of
Halloween and fill out the
missing words.

- Rearrange the tale of Jack
O’ Lantern and write it into
a right story.
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Objective Topic Function Form Activities
2.  Writing a
process of doing
something.

* Imperative form
Example :
- Buy a nice

orange
pumpkin.

- Sequence
markers, first,
second, third,
next, etc.

- Complete the sequence
words in the way of making
Jack O’ Lantern.

- Draw the pictures
according to the passage
about the way of making
Jack O’ Lantern.

- Do the project work in the
topic of “Halloween” by
searching from the internet.

3.5 กําหนดกรอบเนื้อหาของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรม
วันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ ไดดังนี้
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ตารางกรอบเนื้อหาของบทเรียนโมดูล
Christmas

Task:  Fill out  in the
flowchart .

Skill:
Inference

Task:  Watch slide and
matching the pictures with
descriptions.

Skill:
Gist, global

Topic:
Christmas Day

Reading Activities.
- Answer question.
- Choose the best

answer
- Match the vocabularies

and the definitions.

Reading Skills:
Skimming, scanning

Structure:
-  Expression of
asking and giving
opinions.

Vocabulary
in context

Composition Activities.
-  Choose the blessing words
and write down into Christmas
card.
-  Write the information of
Christmas which searching
from the internet.

Project Skills.
Stage 1.  Present
- Form group.
- Allocate task
- Agree on context
- Plan  timetable
Stage 2 Practice
- Write first draft of the

information which related
of Christmas.

- Revise/ Edit
- Final draft
Stage 3  Production
- Display the project work.
- Report to class.Gathering data

Drafting

Revising/editing

Rewriting
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ตารางกรอบเนื้อหาของบทเรียนโมดูล
Thanksgiving

Task:  Completing in
the flowchart.

Skill:
Inference

Task:  Order the history of
Thanksgiving after finished
listening.

Skill:
Gist, global

Topic:
Thanksgiving

Reading Activities.
- Answer question.
- Choose the best

answer
- Match the vocabularies

and the definitions.

Reading Skills:
Skimming, scanning

     Functions:
-  Expressing for inviting,
accepting or refusing
invitations

Vocabulary
in context

Composition Activities.
-  Narrating by writing an
invitation card.  (using the way
to writing a short letter to invite,
accept and refuse invitation.

Project Skills.
Stage 1.  Present
- Form group.
- Allocate task
- Agree on context
- Plan  timetable
Stage 2 Practice
- Write first draft of the

information which related
of Thanksgiving Day.

- Revise/ Edit
- Final draft
Stage 3  Production
- Display the project work.
- Report to class.Gathering data

Drafting

Revising/editing

Rewriting

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104

ตารางกรอบเนื้อหาของบทเรียนโมดูล
Valentine’s Day

Task:  Fill out  in mind
mapping.

Skill:
Inference

Task:  Listen to the poem
and fill out the missing
words.

Skill:
Gist, global

Topic:
Valentine’s Day

Reading Activities.
- Answer question.
- Choose the best

answer
- Match the vocabularies

and the definitions.

Reading Skills:
Skimming, scanning

Structure:
- Present Tense
- Past Tense

Vocabulary
in context

Composition Activities.
Write love poem.
1. Fill out form.
2. Write opinions according

form the poem.
3. Revise/ Edit.
4. Write final draft.

Project Skills.
Stage 1.  Present
- Form group.
- Allocate task
- Agree on context
- Plan  timetable
Stage 2 Practice
- Write first draft of love

poem.
- Revise/ Edit
- Final draft
Stage 3  Production
- Love poem .
- Report in front of class.

Gathering data

Drafting

Revising/editing

Rewriting
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ตารางกรอบเนื้อหาของบทเรียนโมดูล
Easter

Task:  Answering
questions about
Easter.

Skill:
Inference

Task:  Listen to Easter Arts
and Crafts and complete
the missing words.

Skill:
Gist, global

Topic:
Easter

Reading Activities.
- Answer question.
- Choose the best

answer
- Match the vocabularies

and the definitions.

Reading Skills:
Skimming, scanning

Structure :
Imperative and
Sequence makers

Vocabulary
in context

Composition Activities.
- Sequencing the

instructions of coloring
Easter Egg.

- 

Project Skills.
Stage 1.  Present
- Form group.
- Allocate task
- Agree on context
- Plan  timetable
Stage 2 Practice
- Write first draft of the

information which related
of Easter.

- Revise/ Edit
- Final draft
Stage 3  Production
- Display the project work.
- Report to class.Gathering data

Drafting

Revising/editing

Rewriting
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ตารางกรอบเนื้อหาของบทเรียนโมดูล
Halloween

Task:  Match the
pictures with the right
description.

Skill:
Inference

Task:  Listening the
Halloween story and
complete the blanks.

Skill:
Gist, global

Topic:
Halloween

Reading Activities.
- Answer question.
- Choose the best

answer
- Match the vocabularies

and the definitions.

Reading Skills:
Skimming, scanning

     Functions:
- Giving information

about Halloween.
- Past tense

Vocabulary
in context

Composition Activities.
- Rearrange the tale of Jack

O’ Lantern and write the
story by using the
sequence words.

Project Skills.
Stage 1.  Present
- Form group.
- Allocate task
- Agree on context
- Plan  timetable
Stage 2 Practice
- Write first draft of the

information which related
of Halloween.

- Revise/ Edit
- Final draft
Stage 3  Production
- Display the project work.
- Report to class.Gathering data

Drafting

Revising/editing

Rewriting
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4.   นํากรอบเนื้อหาของบทเรียนโมดูลไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทานเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา  องคประกอบภาษา  กิจกรรม  และการประเมิน  โดยใช
เกณฑพิจารณาความสอดคลองดังนี้
ถาเนื้อหาองคประกอบภาษา  กิจกรรม และการประเมิน  เหมาะสม      ให  1  คะแนน
ถาไมแนใจวาเนื้อหา  องคประกอบภาษา  กิจกรรม  และการประเมิน  เหมาะสมหรือไม
ให   0  คะแนน
ถาเนื้อหา  องคประกอบภาษา  กิจกรรม และการประเมิน  ไมเหมาะสม ให -1  คะแนน

5. นําคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญประเมินมาหาคาเฉลี่ย โดยใชสูตร วิธีหาความสอดคลอง (กรมสามัญ
ศึกษา, หนวยศึกษานิเทศก 2540 : 17-20)

IOC  =   ∑ x
 N

  IOC คือ  คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence)
  ∑x คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
  N  คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ

พิจารณาเกณฑการคัดเลือกขอคําถามดังนี้
ขอคําถามที่มีคา  IOC  มากกวาหรือเทากับ 0.5  ถือวาเนื้อหา  องคประกอบภาษา กิจ

กรรม  และการประเมินเหมาะสม  คัดเลือกไวใชได
ขอคําถามที่มีคา  IOC  นอยกวา 0.5  ถือวาเนื้อหา  องคประกอบภาษา  กิจกรรม และ

การประเมิน ไมเหมาะสมจึงควรพิจารณาปรับปรุง
6.  แกไขปรับปรุงเนื้อหา องคประกอบภาษา กิจกรรม และการประเมิน ที่ต่ํากวาเกณฑ ตามคํา
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
7. สรางบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุด โดยดําเนินการตามองค
ประกอบดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด  2537)

หัวเรื่อง  ( Title)
หลักการและเหตุผล ( Rationale)

7.1 สวนที่ 1     เนื้อหา  (Content)
จุดประสงค ( Objectives)
แบบประเมินผลกอนเรียน ( Pretest)
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7.2  สวนที่ 2      กิจกรรมการเรียน ( Learning Activities)
7.3  สวนที่ 3      แบบประเมินผลหลังการเรียน (Posttest)
หัวเรื่อง  (Title)   คือ  ชื่อเร่ืองของบทเรียนโมดูล   เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของ

ชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษในแตละบท
หลักการและเหตุผล  (Rational)  เปนการกลาวถึงหลักการและเหตุผลที่อยูเบื้องหลัง

บทเรียนนั้น  มุงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของเรื่องที่เรียน  ความสัมพันธระหวางเนื้อหาตาง ๆ ใน
บทเรียนและความสัมพันธกับเนื้อหาอื่น ๆ

เนื้อหา  ( Content)  เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษา และไวยากรณที่
ตองการใหนักเรียนเรียนในบทเรียนนี้

จุดประสงค  (Objectives)  เปนจุดประสงคของบทเรียน  ซึ่งคาดวาเมื่อเรียนจนจบบท
เรียนนั้นแลวผูเรียนจะมีสมรรภถาพหรือพฤติกรรมตามที่ระบุไวในจุดประสงค

แบบประเมินผลกอนเรียน  (Pre-Assessment)  เปนการประเมินผลกอนเรียนบท
เรียนโมดูล เพื่อทราบวากอนเรียนผูเรียนมีความรูและสมรรถภาพพื้นฐานมากนอยเพียงใด ซึ่งแบบ
ทดสอบประจําบทเรียน (Pretest –Posttest)  มีจํานวน  20 ขอ  เปนขอสอบแบบ 4  ตัวเลือก  โดย
ในแตละบทเรียนโมดูลจะมีการใหคะแนนขอสอบ  1-0  หมายถึงตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดได
0  คะแนน

กิจกรรมการเรียน (Learning Activities)  เปนกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อเปนสื่อใหผู
เรียนบรรลุจุดประสงคของบทเรียน  โดยจะมีกิจกรรมตาง ๆ  หลายกิจกรรม  บางกิจกรรมเปนกิจ
กรรมรายบุคคล  บางกิจกรรมเปนการเรียนเปนกลุม  ซึ่งสรุปข้ันตอนไดดังนี้

แผนภูมิที่ 3   ข้ันตอนกิจกรรมของบทเรียนโมดูล

1. ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน  (Motivation)

2.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน  ( Presentation)

3.  ขั้นฝกหัด  ( Practice)

4.  ขั้นสรางงาน  ( Production)

5.   ขั้นประเมิน (Evaluation)
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จากแผนภูมิที่ 3  สามารถอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนกิจกรรมในบทเรียนโมดูลไดดัง
นี้

1) ข้ันเตรียมความพรอมกอนเรียน  (Motivation)  เปนขั้นที่กระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจและเตรียมความพรอมกอนที่จะลงมือทําแบบฝก   ดวยการแจงจุดประสงคปลายทาง
และจุดประสงคนําทาง  และประโยชนที่นักเรียนจะไดรับจากการทําแบบฝกในบทนั้น

2)  ข้ันนําเสนอเนื้อหา (Presentation)  เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษาที่
ตองการใหนักเรียนไดเรียน  พรอมทั้งอธิบายการใชโครงสรางไวยากรณที่จําเปน

3)  ข้ันฝกหัด  (Practice)  เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดทําแบบฝกหัดเพื่อฝกใชโครงสราง
ไวยากรณที่ไดเรียนตามจุดประสงคนําทางที่กําหนดไว  กิจกรรมในขั้นนี้  เชน  เติมคําลงในชองวาง
การถามและตอบเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล  การแสดงบทบาทสมมุติ  เปนตน

4)  ข้ันสรางงาน  (Production)  เปนขั้นที่ใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อการใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารเพื่อบรรลุตามจุดประสงคปลายทางที่กําหนดไว  กิจกรรมที่ใหนักเรียนทํามีทั้งกิจกรรมคู
และกิจกรรมกลุม  เชน  การเขียนบัตรอวยพร  การแสดงบทบาทสมมุติ  การอภิปรายกลุม  เปนตน

5)  ข้ันประเมิน  (Evaluation)  เปนการตรวจใหคะแนน  และวัดความสามารถทางการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามจุดประสงคปลายทางที่กําหนดไวหลังจากที่นักเรียนได
ทํากิจกรรมตามใบงาน (worksheet) ที่ไดกําหนดไว  เนื่องจากใบงานเปนแบบฝกใชภาษาทั้ง 4
ทักษะดังนั้นในการประเมินมีการกําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนในทักษะการพูดดังนี้
ใหคะแนนตั้งแต  10  ถึง 5  ตามที่ไดประเมิน
10-9.5 ดีเยี่ยม  ความคิดดีและสรางสรรค  คําศัพทและไวยากรณถูกตอง  การเนนเสียงถูกตอง

ชัดเจน  มีการสบตากับผูฟง  ใชเวลาเหมาะสม
9-8.5 ดีมาก  ความคิดดีและมีจินตนาการ  ใชคําศัพทและไวยากรณไดถูกตอง  การเนนเสียง

เขาใจไดเวนจังหวะหยุดไดเหมาะสม
8-7.5 ดี ความคิดและจินตนาการใชได ใชคําศัพทและไวยากรณไดเหมาะสม ประหมาเล็ก

นอย  พยายามเนนเสียงใหถูกตอง  ตะกุกตะกักเล็กนอย
7-6.5 ปานกลาง  ความคิดใชได  พยายามใชคําศัพทและไวยากรณใหถูกตอง  ตะกุกตะกัก

บางครั้ง  ประหมา  ใชเวลาเกินเล็กนอย
6-5.5 ต่ํากวาคาเฉลี่ย  ความคิดไมนาสนใจ  ขอมูลมาจากแบบสํารวจอยางเดียว  การใช

ไวยากรณและคําศัพทอยูในระดับตํ่ากวาระดับที่ควรจะเปน  ขอมูลเขาใจยาก  สบตากับ
ผูฟงนอย  และใชเวลาไมเหมาะสม
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5-4.5 ไมดี  ไมมีความใสใจ  เสนอตะกุกตะกัก  ใชไวยากรณผิดและไมใชคําศัพทใหม ๆ ไมสบ
ตากับผูฟง  และใชเวลาไมเหมาะสม  ( Marr  1999 : 24)
และเกณฑการตรวจใหคะแนนดานการเขียนยึดเกณฑของ  เสาวลักษณ  รัตนวิชช

(2530 : 54)  ดังนี้
1. การลําดับความ ( Writing Organizing)
2. ความคดิใจความชดัเจน และสือ่ความหมายได (Idea : Clear and Comprehension)
3. การใชภาษา  ไวยากรณ  ตัวสะกดถูกตอง (Correct Grammar and Spelling)
4. ความสมบูรณของการเขียน สามารถสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได

(Comprehensible  Writing)
สวนทักษะการฟงและการอานนั้น  มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
1. ตอบถูกได  1  คะแนน
2. ตอบผิดหรือไมตอบได  0  คะแนน
การประเมินผลหลังการเรียน (Post-Assessment)  เปนการประเมินผลหลังจาก

เรียนบทเรียนโมดูลจบแลว  เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาวา  ผูเรียนไดบรรลุจุดประสงคของ
บทเรียนหรือไมในระดับใด  เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลหลังเรียนเปนเครื่องมือเดียวกันกับที่ใช
ประเมินผลกอนเรียนมีจํานวน  20 ขอ  เปนขอสอบแบบ 4  ตัวเลือก  โดยในแตละบทเรียนโมดูลจะ
มีการใหคะแนนขอสอบ  1-0  หมายถึงตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนน
8.  นําบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญชาวไทย  และตางประเทศจํานวน  3  ทานตรวจ

และปรับปรุงแกไขตามเกณฑ  3   ขอคือ
1. ความถูกตองของภาษา
2. ความสอดคลองกับจุดประสงค
3. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

9. ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของระดับความยากงายของเนื้อหาโดยนําบทเรียน
ที่สรางขึ้นทั้ง 5 บทเรียนไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ
และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศรวม 5 ทาน  ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของ
เนื้อหา  และนําไปใชทดลองกับกลุมนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 10 คน
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การสรางและพัฒนาคูมือครูประกอบการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง
การสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

ผูวิจัยสรางและพัฒนาคูมือครูประกอบการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล  ตามขั้นตอนดังนี้
1.  ศึกษาหนังสือเรียน  คูมือครู  ตําราและเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร
2.  สรางคูมือครู (ดูภาคผนวก  ค)  ประกอบการสอนสําหรับการสอนบทเรียนโมดูลวิชา

ภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษทั้ง  5 บทเรียน  โดย
ศึกษาจากคูมือครูประกอบการสอนหนังสือ Discoveries และหนังสือ Compass  ซึ่งภายในคูมือ
ครูประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู  คําอธิบายและคําแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมและภาระ
งานตาง ๆ ในแตละบทเรียน  เฉลยแบบฝกหัด  และแบบทดสอบทายบท

3.  นําคูมือครูที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยผูเชี่ยวชาญในการ
สอนภาษาอังกฤษ  และอาจารยชาวตางประเทศตรวจสอบความเหมาะสมในการใชภาษาและนํา
ขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขคูมือครู

การสรางแบบทดสอบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชบท

เรียนโมดูล  ผูวิจัยสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามขั้นตอนดัง
นี้

1. ศึกษารูปแบบและการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ       
จากหนังสือแนวการสรางแบบทดสอบทางภาษาของอัจฉรา วงศโสธร (2539) และหนังสือ
Classroom Testing  ของ  ฮีตัน  (Heaton  1990)

2. วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9-10 (อ.015-อ.016)
ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนม  ตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษพุทธศักราช  2539
และเนื้อหาทักษะ  ฟง  พูด  อาน  เขียน  ที่ปรากฏในหนังสือเรียนประกอบรายวิชาดังกลาวจํานวน
4  เลม  ไดแก  English for a Changing World Book III , Compass III, Discoveries Book III
และ  Let’s use English III   ไดขอบขายจุดประสงคการเรียนรูทางภาษาอังกฤษที่จะนํามาสราง
แบบทดสอบจํานวน  75  ขอดังนี้

(1) ฟงคําสั่ง  คําแนะนํา  แลวปฏิบัติตามได
(2) ฟงบทรอยกรอง  บทสนทนา  แลวตอบคําถามสรุปใจความสําคัญได
(3) พูดโตตอบในชีวิตประจําวันได
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(4) พูดบรรยาย  และเลาเรื่องตามสถานการณที่กําหนดใหได
(5) อานบทความที่กําหนดใหแลวตอบคําถามสรุปใจความสําคัญได
(6) อานคําสั่ง  คําแนะนํา  คําชี้แจง  แลวปฏิบัติตามได
(7) เขียนกรอกแบบฟอรมได

3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ  จากตารางกําหนดเนื้อหาขอ
สอบโดยสรางขอสอบเปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ตอบถูกได 1 คะแนน  ตอบผิดได 0
คะแนนจํานวน  75  ขอ   จํานวน 1 ฉบับ  ซึ่งแบบทดสอบนี้จะถูกคดัเลือกขอสอบที่สรางขึ้นใชเปน
แบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)  และหลังเรียน (Posttest)  สรางจากตารางกําหนดหนาที่ทาง
ภาษาเดียวกัน

4. ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หาและความถกูตองของภาษาโดยนาํแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น  ใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทาน
ตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญแตละทาน
ประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาวาของขอสอบแตละขอ แลวนําขอมูลจากการประเมินความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหามาคํานวณหาคาดัชนีของความสอดคลอง (IOC) (กรมสามัญศึกษา,
หนวยศึกษานิเทศก 2540 : 17-20) แลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบใหเหมาะสมตามคําแนะนํา
ของอาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธและผูเชีย่วชาญ จากนัน้นาํแบบทดสอบทีป่รับปรุงแกไขแลวไปให
อาจารยชาวตางประเทศตรวจสอบความถูกตองของภาษา

5.  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40  คน  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ

6.  ตรวจคาํตอบใหคะแนนแลวนาํคะแนนมาวเิคราะหเพือ่หาคาความยากงาย คาอาํนาจ
จําแนก  และคาความเชื่อมั่น  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  EXCEL  โดยคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่
มีความยากงายระหวาง  0.20-0.80  มีคาอํานาจจําแนก 0.2  ข้ึนไป  และมีคาความเชื่อมั่น 0.70
ข้ึนไป

7.  นําแบบทดสอบที่ไดรับการวิเคราะหแลวมาปรับปรุงแกไข  และคัดเลือกขอสอบที่มี
คาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑในขอ 6  ซึ่งแบบทดสอบนี้จะถูกคัดเลือกขอ
สอบที่มีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกตามเกณฑใหเหลือจํานวน 60 ขอ พรอมทั้งตรวจ
สอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของขอสอบที่คัดเลือกแลววาสอดคลองกับตารางที่กําหนดเนื้อ
หาของแบบทดสอบซึ่งใหน้ําหนักและทักษะที่ตองการวัดตามที่กําหนด  ไดแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษจํานวนทั้งหมด  60  ขอ  60  คะแนน
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8.  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจํานวน  60  ขอ  ไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของแบบ
ทดสอบอีกครั้งกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 40 คน  โดยเปนนักเรียนที่ยังไมไดผานการทดสอบในครั้งที่ 1  จากนั้นนําคะแนนมา
วิเคราะหเพื่อหาคาอํานาจจําแนกซึ่งอยูระหวาง 0.24-0.80 คาความยากงายระหวาง 0.22-0.76
และคาความเชื่อมั่นใหไดตามเกณฑที่กําหนดไดแบบทดสอบวัดความสามารทางภาษาอังกฤษ
จํานวนทั้งหมด  60  ขอ  คะแนนเต็ม  60  คะแนน   ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง  30 นาที         
(ดูภาคผนวก ง แสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ) ผลการ
วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 60  ขอ  ไดขอสอบที่มีคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ  0.85

9.  จากนั้นจึงนําไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม

การสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจทางวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ
มีข้ันตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบ   จากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบภาษา

อังกฤษของอัจฉรา   วงศโสธร  (2539)   การวิเคราะหแบบเรียนภาษาอังกฤษของ  เสงี่ยม   โตรัตน
(2528)  และ  Classroom  Testing  ของฮีตัน  (Heaton 1990)

2.  ศกึษาเนือ้หาเกีย่วกบัวฒันธรรมวนัหยดุในหนงัสอืเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน  
ไดแก  Discoveries, Compass , English For A Changing World  และ Let’s use English.

3.  กําหนดกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุด  โดยศึกษาจากกรอบเนื้อหาของบท
เรียนโมดูลที่มีสาระเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุด

4. สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุด ( Specification of
the Culture Including Holidays of the Speakers of English)  (ดภูาคผนวก  ค )

5. สรางแบบทดสอบวดัความเขาใจในวฒันธรรมวนัหยดุของชนชาตทิีพ่ดูภาษาองักฤษ
จากตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบโดยสรางขอสอบเปนปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  ตอบถูก
ได  1  คะแนน  ตอบผิดได  0  คะแนนจํานวน  75  ขอ  ซึ่งเปน จํานวน 1 ฉบับ  ซึ่งแบบทดสอบนี้
จะถูกคัดเลือกขอสอบที่สรางขึ้นใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)  และหลังเรียน (Posttest)
สรางจากตารางกําหนดหนาที่ทางภาษาเดียวกัน

6. ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หาและความถกูตองของภาษาโดยนาํแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สรางขึ้น  ใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทาน
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ตรวจสอบความถกูตองของภาษาและความเทีย่งตรงตามเนือ้หา โดยผูเชีย่วชาญแตละทานประเมนิ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาวาของขอสอบแตละขอ แลวนําขอมูลจากการประเมินความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหามาคํานวณหาคาดัชนีของความสอดคลอง IOC  (กรมสามัญศึกษา,หนวยศึกษานิเทศก
2540 : 17-20)  แลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบใหเหมาะสมตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ

7.  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40  คน  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ

8. ตรวจคาํตอบใหคะแนนแลวนาํคะแนนมาวเิคราะหเพือ่หาคาความยากงาย  คาอาํนาจ
จําแนก  และคาความเชื่อมั่น  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  EXCEL  โดยคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่
มีความยากงายระหวาง  0.20-0.80  มีคาอํานาจจําแนก 0.20  ข้ึนไป  และมีคาความเชื่อมั่น 0.70
ข้ึนไป

9.  นําแบบทดสอบที่ไดรับการวิเคราะหแลวมาปรับปรุงแกไข  และคัดเลือกขอสอบที่มี
คาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑในขอ 6 ซึ่งแบบทดสอบนี้จะถูกคัดเลือกขอ
สอบที่มีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกตามเกณฑใหเหลือจํานวน 60 ขอ พรอมทั้งตรวจ
สอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของขอสอบที่คัดเลือกแลววาสอดคลองกับตารางที่กําหนดเนื้อหา
ของแบบทดสอบที่ตองการวัดตามที่กําหนด  ไดแบบทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุด
ของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษจํานวนทั้งหมด  60  ขอ  60  คะแนน

10. นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจํานวน  60  ขอ  ไปทดลองใชเพื่อหาคุณภาพของแบบ
ทดสอบอีกครั้งกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน  40  คน  โดยเปนนักเรียนที่ยังไมไดผานการทดสอบในครั้งที่ 1  จากนั้นนําคะแนนมา
วิเคราะหเพื่อหาคาอํานาจจําแนกซึ่งอยูระหวาง 0.20-0.63  คาความยากงายระหวาง 0.23-0.77
และคาความเชื่อมั่นใหไดตามเกณฑที่กําหนดไดแบบทดสอบวัดความสามารทางภาษา อังกฤษ
จํานวนทั้งหมด  60  ขอ  คะแนนเต็ม  60  คะแนน  ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง  30 นาที  (ดู
ภาคผนวก ง  แสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ)  ผลการ
วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 60  ขอ  ไดขอสอบที่มีคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.89

11. จากนั้นจึงนําไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม
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การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล
วิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

แบบสอบถามความคิดเห็นในบทเรียนโมดูล  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale )  ตามวิธีของลิเคอรท ( Likert rating )  โดยมีข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังนี้

1. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามโดยใชวิธีของลิเคอรท (Likert rating)  จากหนังสือคูมือ
การทําวิจัยของรวีวรรณ  ชินะตระกูล (2531)  และหนังสือ  Research in Education  ของเบสท        
(Best 1986)

2. สรางขอความทีแ่สดงความคดิเหน็ตอบทเรยีนโมดลูวชิาภาษาองักฤษ  เร่ืองการสอน
วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  ทางดานรูปแบบ  ในเรื่องความเหมาะสมของตัว
อักษร  รูปภาพประกอบ  และการนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอน  ดานเนื้อหาในเรื่องความเหมาะ
สมของระดับความยากงายกับระดับช้ันเรียน  และความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหากับเวลาเรียน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องความเหมาะสมของขั้นตอนกิจกรรม  ไดแกข้ันเตรียมความ
พรอมกอนเรียน (Motivation) ข้ันนําเสนอเนื้อหา (Presentation) ข้ันฝกหัด (Practice)  ข้ันสราง
งาน  (Production)  และข้ันประเมินผล  (Evaluation)  และกิจกรรมอื่น ๆ   เชน  กิจกรรมกลุมเพื่อ
แสดงบทบาทสมมุติ  กิจกรรมเขียนโคลงกลอน   กิจกรรมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เปนตน  รวมทั้งสิ้น  20  ขอ  (ภาคผนวก  ฉ)  โดยใหเลือก  5  ระดับดังนี้

แบบสอบถามที่มีขอความเปนบวก
เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับเทากับ 5
เห็นดวย ใหคาระดับเทากับ 4
ไมแนใจ ใหคาระดับเทากับ 3
ไมเห็นดวย ใหคาระดับเทากับ 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับเทากับ 1

3. นําคําถามที่สรางขึ้น  ใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความเหมาะสมของคําถาม  และรูปแบบของภาษา

4. ปรับปรุงแกไขตามการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
5. นําแบบทดสอบวัดความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองถามผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3  จํานวน  30  คนที่มีคุณสมบัติคลายกลุมตัวอยาง
ซึ่งกอนที่จะนําแบบทดสอบไปทดลองถามนั้น  ไดมีการจัดกิจกรรมและมีการแสดงนิทรรศการยอย
ของวันสําคัญทั้ง 5 หัวขอเพื่อใหนักเรียนที่มีคุณสมบัติคลายกลุมตัวอยางไดรูจักเกี่ยวกับวันสําคัญ
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ทั้ง 5  แลวนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α Coefficient)  ของ
ครอนบาค (Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.84

6. นําแบบทดสอบวัดความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับกลุมตัวอยางในขัน้
ทดลองภาคสนาม  โดยใหกลุมตวัอยางทาํแบบสอบถามความคดิเหน็หลงัจากเรยีนดวยบทเรยีนโม
ดูลเสร็จส้ินแตละบททุกครั้งจนครบทั้ง 5 บทเรียน

การทดลองใชบทเรียนในกลุมเล็ก 10 คน
1. นาํบทเรยีนโมดลูไปทดลองสอนเพือ่หาประสทิธภิาพของบทเรยีน  พรอมทัง้ปรับปรุง

แกไข  โดยมีข้ันตอนดังนี้
1.1  ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 10 คน  โรงเรียนชุมชนเทศ

บาล 3  จังหวัดนครพนม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ระหวางวันที่ 1 มีนาคม – 20 มีนาคม 2546  ผูเรียน
เรียนดวยบทเรียนโมดูล  แลวทําแบบทดสอบประจําบทเรียนจนครบ 5  โมดูล  จากนั้นทําแบบ
ทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน  นําคะแนนทดสอบประจําบทเรียน  และคะแนนทดสอบวัด
ความสามารถหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75 โดยมีข้ันตอนดังนี้

1.1.1 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
กอนเรียน (Pretest)  และบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคนไว

1.1.2  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของ    
ชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ (Pretest)  แลวบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคนไว

1.1.3 ทําการเรียนการสอนนักเรียน 10 คน  โดยใชบทเรียนโมดูลจนครบทั้ง        
5 บทเรียน  ซึ่งใชเวลา 3 สัปดาห  โดยทําการสอนทุกวัน  วันจันทรถึงศุกร วันละ 1 คาบ  รวมทั้งสิ้น
20 คาบเรยีน กอนทาํการสอนผูวจิยัไดศกึษาคูมอืครูประกอบการใชบทเรียนทีส่รางขึน้อยางละเอยีด
และดําเนินการสอนตามคําแนะนําในคูมือครู  เมื่อเรียนจบแตละบทใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ทายบท  จดบันทึกคะแนนของนักศึกษาแตละคนจาการทําแบบทดสอบทายบทแตละครั้ง

1.1.4 ใหนักเรียน 10 คนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษหลังเรียน (Posttest)  ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pretest)  เพื่อนําคะแนนไปคํานวณหาประสิทธิภาพ ของบทเรียน
โมดลู โดยนาํคะแนนทีไ่ดจากการทาํแบบทดสอบทายบทในทกุบทเรยีน และคะแนนจากแบบทดสอบ
ความสามารถในการใชภาษาองักฤษหลงัเรยีน (Posttest) มาคาํนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนโม
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ดูลตามเกณฑ 75/75  ซึ่งผลปรากฏวาไดคาประสิทธิภาพของบทเรียนการสอนในขั้นทดลองใชบท
เรียนโมดูลดังตารางที่ 6
ตารางที่  6  ผลคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบทจาํนวน  5  บทเรยีนและแบบทดสอบหลงัเรยีน

ในขั้นทดลองใชบทเรียนโมดูล
คะแนนแบบทดสอบรายบท

1 2 3 4 5
รวม รอยละ คะแนนสอบ

หลังเรียน
รอยละนักเรียน

คนที่
20 20 20 20 20 100 100 60 100

1 14 13 15 16 14 72 72 42 70
2 16 14 16 13 15 74 74 48 80
3 14 14 15 13 14 70 70 46 76.66
4 13 13 14 15 12 67 67 44 73.33
5 15 12 14 15 14 70 70 46 76.66
6 14 15 15 17 13 74 74 49 81.67
7 15 16 14 14 15 74 74 45 75
8 16 15 16 16 15 78 78 46 76.66
9 17 16 18 14 13 78 78 44 73.33
10 16 16 15 15 16 78 78 52 86.66

คะแนนรวม
แตละบท

150 144 152 148 141 735 735 462 769.97

คารอยละของ
แตละบท

75 72 76 74 70.5 73.50 73.50 77 77

                       จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา ในขั้นทดลองใชบทเรียนโมดูลซ่ึงทดลอง
กับนักเรียน  จํานวน 10 คน นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอรายบทไดคะแนนรวม 735 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน  คิดเปนรอยละ  73.50  สําหรับบทเรียนที่ไดคะแนนสูงสุดคือ  บทที่
3 (Valentine’s Day)  คิดเปนรอยละ 76  สวนบทเรียนที่ไดคะแนนต่ําสุดคือ บทที่ 5 (Halloween)
คิดเปนรอยละ  70.5   และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนน 462  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 600
คิดเปนรอยละ 77  สรุปผลของประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒน
ธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  ในขั้นทดลองใชบทเรียนโมดูลเทากับ  73.50/77

1.1.5 ปรับปรุงแกไขบทเรียนการสอนจํานวน  3 บทที่นักเรียนในขั้นทดลองใช
บทเรยีนทาํคะแนนแบบทดสอบรายบทคะแนนเฉลีย่ต่าํกวารอยละ 75 ซึง่ไดแกบทที2่ (Thanksgiving
Day) และบทที่ 4 (Easter)  และบทที่ 5 (Halloween)  ในบทที่ 2  ผูวิจัยไดปรับกิจกรรมนําเสนอคํา
ศัพทในขั้นนําเขาสูบทเรียนและเพิ่มคําชี้แนะในกิจกรรมการฟง ในบทที่ 4 เพิ่มการฝกทักษะอาน
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และการฝกปฏิบัติงานตามคําสั่ง  โดยใหนักเรียนวาดรูปไขอีสเตอร  ตามคําสั่งที่กําหนด  ในบทที่ 5
เพิ่มคําชี้แนะในแบบฝกทักษะการฟง  โดยกําหนดขอความและใหนักเรียนเรียงลําดับใหถูกตอง
กอนถึงกิจกรรมการเขียน

2.  นําบทเรียนโมดูลที่ผานการทดลองใชและไดรับการปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลอง
กับนักเรียนกลุมตัวอยาง   ซึ่งเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3
(พินิจพิทยานุสรณ)  จํานวน  30 คน  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ.015)  ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา  2546  ในภาคสนาม (Field Trial)  ซึ่งเปนการวิจัยแบบเชิงทดลอง  (Experimental
Research)   ใชรูปแบบ  One-group pretest posttest design  (บํารุง  โตรัตน  2534 :  29-31)
ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน
T1    X T2

T1 แทน การทดสอบกอนการใชบทเรียนโมดูล
T2 แทน การทดสอบหลังการใชบทเรียนโมดูล
X แทน การใชบทเรียนโมดูล

       ข้ันตอนในการทดลองภาคสนาม  ผูวจิยัดาํเนนิการทดลองดวยตนเองตามขัน้ตอน
ดงันี้

2.1 ข้ันทดสอบกอนเรียน (Pretest)  กอนการทดลองใชบทเรียนโมดูล  ใหนักเรียน
กลุมตัวอยางจํานวน  30 คน  ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  และแบบ
ทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดกอนเรียน

2.2 ข้ันการใชบทเรียนโมดูล ใหนักเรียนเรียนโดยใชบทเรียนโมดูลวิชาภาษา
อังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นสัปดาหละ 5
คาบเรียน  รวม 5 สัปดาห  จํานวน  5 บทเรียน  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2546  (วันที่            
2 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม  2546)  โดยผูสอนแจงจุดประสงคพรอมทั้งอธิบายข้ันตอนและเนื้อหา
ของบทเรียนโมดูล  หลังจากนั้นทําการสอน  แลวใหนักเรียนฝกใชภาษาโดยทําภาระงานและกิจ
กรรมที่กําหนดไวในแตละบทเรียน  จากนั้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียนหลังเรียน
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ผูสอนจดบันทึกคะแนนแบบทดสอบทายบทของนักเรียนแตละคนอยางละเอียดทุกครั้ง  นอกจากนี้
ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูลแตละบทจนครบ 5 บทเรียน

2.3  ข้ันทดสอบหลังเรียน  (Posttest)  เมื่อสอนนักเรียนโดยใชบทเรียนโมดูลครบ
ทั้ง 5 บทเรียนแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและแบบทดสอบ
วัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุด

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. นาํหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศลิปากร  ไปยงัผูบริหารโรงเรยีนชมุชน

เทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ)  เพื่อขออนุญาตในการดําเนินการวิจัย  เริ่มต้ังแตการจัดเรียงลําดับ
หัวขอความสําคัญของวันหยุด จนถึงการดําเนินการทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ)  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา
2546

2.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองโดยมีข้ันตอนดังนี้
2.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุม

ชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ)  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2546  จํานวน  30 คน  ทําแบบ
ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Pretest) และแบบทดสอบวัดความเขาใจทางวัฒน
ธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ ทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง แลวตรวจใหคะแนน
และบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคน

2.2  ดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง  โดยใชบทเรียนโมดูลวิชาภาษาองักฤษ
เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษทั้งหมด  5  บทเรียน  เปนเวลา  5
สัปดาห ๆ ละ  5  คาบเรียน  โดยกอนการสอนผูวิจัยไดศึกษาคูมือครูประกอบการสอนโดยละเอียด
อีกครั้งหนึ่ง   ตอจากนั้นเริ่มการทดลองสอนโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อทดสอบดู
วานักเรียนมีความรูในเรื่องบทเรียนโมดูลนั้นมากนอยแคไหน ตอจากนั้นนักเรียนจะไดดูสไลด  รูป
ภาพที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมวันหยุด  ทํากิจกรรม  ภาระงาน  เพื่อฝกทักษะฟง  พูด  อาน  เขียน
และกอนที่จะเรียนจบแตละบทนักเรียนจะไดทํากิจกรรมโครงงานโดยการคนควาขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต
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เมือ่เรียนจบแตละบทใหนกัเรยีนทาํแบบทดสอบทายบทซึง่อยูในขัน้ประเมนิผล จดบนัทกึ
คะแนนของนกัเรยีนแตละคนจากการทาํแบบทดสอบแตละคร้ัง  เพือ่นาํไปวเิคราะหหาประสทิธภิาพ
ของบทเรียนโมดูล

2.3  เมื่อทาํแบบทดสอบทายบทเสร็จแลวใหนกัเรยีนประเมนิคณุสมบตัขิองบทเรยีน
แตละบทโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น  รวมทั้งสิ้น  5  คร้ัง  โดยใหนักเรียนทํา
แบบสอบถามหลังจากทําแบบทดสอบทายบทของบทเรียนโมดูลแตละบท  ใชเวลา  10 นาทีในการ
ทําแบบทดสอบแตละครั้ง  รวมเวลาที่ใชในการเรียนการสอนและทําแบบสอบถาม  5  สัปดาห ๆ
ละ 5 คาบเรียน  รวมทั้งสิ้น  25 คาบ

2.4  เมื่อทําการสอนจนครบทั้ง  5 บท  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (Posttest)  ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุด
แลวตรวจใหคะแนนเพือ่นาํคะแนนทีไ่ดไปคํานวณหาประสทิธภิาพของบทเรยีนโมดลู และเปรยีบเทยีบ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนโมดูล  นอกจากนั้น
ก็ทําการเปรียบเทียบความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษกอน
และ   หลังเรียนดวย

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
1. เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล

วิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  ในแตละบทเรียน
และผลสรุปทุกบทเรียนจากการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษหลังเรียนของผูเรียนโดยอิง
เกณฑ  75/75  โดยใชสูตร E1/E2  (ชัยยงค  พรหมวงค  และคณะ  2520 : 136-137)

สูตรที่ 1

เมื่อ E1   คือ ประสิทธ
Xi คือ คะแนน
A คือ คะแนน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

E1= ( ∑Xi/ N)×100
                  A
ิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวยากรณภาษาอังกฤษฯ
รวมของแบบฝกหัดทุกชุดของผูเรียนคนที่ i
เต็มของแบบฝกหัดทุกชุดมารวมกัน
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N คือ จํานวนผูเรียน

สูตรที่ 2

E2 =

เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพข
ของผูเรียน

Fi คือ คะแนนเต็มขอ
B คือ คะแนนเต็มขอ
N คือ จํานวนผูเรียน
2. เพื่อตอบวัตถุประสงคขอท

ความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของกล
T-test  แบบจับคู

3. เพื่อตอบวัตถุประสงคของ
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการวิเค
ตอคุณสมบัติของบทเรียนโมดูล   โดยแป
(Best  1986 : 181-182 )  ดงัตอไปนี้

1.00  < x  < 1.50  หมาย
ระดับตํ่าสุด

1.50  <  x  < 2.50  หมาย
ระดับตํ่า

2.50  < x  < 3.50  หมาย
ระดับปานกลาง

3.50  <  x  < 4.50  หมาย
ระดับสูง

4.50  <  x  < 5.00  หมาย
ระดับสูงสุด

ความคิดเห็นที่ดีหมายถึง  x  

 
 
 
 

 
 
 

 

(∑Fi/ N) x 100
             B

องผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานไวยากรณภาษาอังกฤษฯ

งผลการสอบหลังการเรียนของผูเรียนคนที่ i
งการสอบหลังเรียน

ี่ 2 และ 3 เปรียบเทียบความรูดานภาษาอังกฤษและ
ุมตัวอยางกอนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนโมดูล  โดยใช

การวิจัยขอที่ 4  ผูวิจัยใชคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย
ราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ลความหมายระดับความคิดเห็นซึ่งดัดแปลงมาจาก เบสท

ถึง  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยอยูใน

ถึง  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยอยูใน

ถึง  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยอยูใน

ถึง  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยอยูใน

ถึง  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยอยูใน

 >  3.50

 

 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจยัเรื่องประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรม
วันหยุดของชนชาตทิี่พูดภาษาอังกฤษ ที่มีตอความสามารถทางภาษาอังกฤษและความเขาใจ             
ในวัฒนธรรมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรยีนชุมชนเทศบาล 3  (พนิิจพทิยานุสรณ)  
จังหวัดนครพนม  ผูวิจยัไดนําเสนอผลการวิจัยเปน  4  ตอน  ดงัตอไปนี ้

ตอนที่  1  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล  วชิา
ภาษาอังกฤษ  เรื่องการสอนวัฒนธรรมวนัหยุดของชนชาติทีพู่ดภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ  75/75 
(ชัยยงค   พรหมวงศ  และคณะ  2520 : 136-137)  จากการทดลองกบักลุมตัวอยาง  30  คน 

ตอนที่  2   นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษา 
อังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลงัการทดลองใชบทเรียนโมดูลวชิาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอน
วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ   

ตอนที่  3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในวัฒนธรรม
วันหยุดของกลุมตัวอยางกอนและหลงัการทดลองใชบทเรียนโมดูลวชิาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอน
วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ   

ตอนที่  4   นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล คะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอกิจกรรมบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุด
ของชนชาติทีพู่ดภาษาองักฤษ   
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที ่1  เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวจิัยขอที ่1  คือ  สรางและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนโมดูลวิชาภาษาองักฤษ  เร่ืองการสอนวฒันธรรมวันหยุดของชนชาติทีพ่ดูภาษาอังกฤษ          
ที่มีตอความสามารถทางภาษาอังกฤษและความเขาใจในวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
ปที่ 3  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินจิพิทยานุสรณ)  จังหวัดนครพนม  ผูวิจยัไดดําเนินการ                 
2  ข้ันตอนดังนี ้
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1.  ใหกลุมตัวอยางทั้ง  30  คนทาํแบบทดสอบรายบทในบทเรียนโมดูลทั้ง  5  บทซึ่งมี
คะแนนเต็มบทละ 20 คะแนน  หลังจากเรียนบทเรียนโมดูลเสร็จส้ินแตละบท จากนั้นจงึวเิคราะห
คะแนนเฉลีย่  (X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)  และคารอยละ ( % )  ของคะแนนและจัดลําดับ
คะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบประจําบทเรียนโมดูล  แตละบทเรียน  ผลการวิเคราะหแสดงใน
ตารางที่  8 

 
ตารางที่  7   คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)  และคารอยละ ( % )  ของคะแนน  และ
 จัดลําดับคะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบประจําบทเรียนโมดูล  แตละบทเรียน 
 
บทเรียนโมดูล

ที ่
ชื่อบทเรียนโมดูล คะแนนเต็ม x  S.D รอยละ ลําดับที ่

1 Christmas Day 20 17.10 1.45 85.50 1 
2 Thanksgiving Day 20 15.53 1.33 77.65 3 
3 Valentine’s Day 20 15.67 1.32 78.35 2 
4 Easter 20 14.30 1.42 71.50 5 
5 Halloween 20 14.93 1.62 74.66 4 

 
 จากตารางที่ 7  แสดงวากลุมตัวอยางทาํคะแนนแบบทดสอบประจําบทเรียนโมดูลทั้ง 5 
บทเรียนตามลาํดับดังนี ้ แบบทดสอบประจําบทเรียนทีน่ักเรยีนทําคะแนนเฉลี่ยรอยละไดสูงสุด
ไดแก บทเรียนโมดูลที่  1  Christmas (85.50%)  อันดับสองไดแก  บทเรียนโมดูลที่ 3  Valentine’s 
Day (78.35  %)  อันดับสามไดแก  บทเรยีนโมดูลที ่3   Thanksgiving Day (77.65%)  อันดับส่ี
ไดแก บทเรียนโมดูลที่ 5  Halloween (74.66 %)   และแบบทดสอบประจําบทเรยีนโมดูลทีน่ักเรียน
ทําคะแนนเฉลีย่รอยละไดต่ําสุด  ไดแก บทเรียนโมดลูที่ 4   Easter  ( 71.50%)   
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2.  วิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล  โดยการหาคารอยละของคะแนนจากการ
ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนโมดูลทั้ง 5 บทเรียน  และคารอยละของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง  30  คน  ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 8 
 
ตารางที่  8  คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนโมดูลทั้ง 5 บทเรียน และ
 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางทัง้  30  คน 
 

คะแนนแบบทดสอบรายบท 
1 2 3 4 5 

รวม รอยละ คะแนนสอบ
หลังเรียน 

รอยละ นักเรียน 
คนที่ 

20 20 20 20 20 100 100 60 100 
1 18 14 16 16 14 78 78 49 81.66 
2 15 17 17 15 13 77 77 42 70.00 
3 14 15 14 15 16 74 74 43 71.66 
4 17 14 15 13 15 74 74 41 68.33 
5 17 15 16 17 14 79 79 48 80.00 
6 18 17 17 14 17 83 83 50 83.33 
7 19 18 17 13 14 81 81 45 75.00 
8 14 16 18 14 16 78 78 43 71.66 
9 17 17 19 15 15 83 83 46 76.66 

10 15 18 16 15 15 79 79 48 80.00 
11 18 15 14 12 16 75 75 46 76.66 
12 17 15 15 13 15 75 75 45 75.00 
13 15 15 14 15 16 75 75 43 71.66 
14 18 15 14 16 14 77 77 50 83.33 
15 18 13 16 14 17 78 78 44 73.33 
16 18 16 15 17 17 83 83 51 85.00 
17 17 16 15 12 16 76 76 43 71.66 
18 18 15 14 13 17 77 77 49 81.66 
19 17 15 14 14 14 74 74 42 70.00 
20 19 15 17 14 18 83 83 52 86.66 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



130 

ตารางที่ 8  (ตอ) 
 

คะแนนแบบทดสอบรายบท 
1 2 3 4 5 

รวม รอยละ 
 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 

รอยละ นักเรียน 
คนที่ 

20 20 20 20 20 100 100 60 100 
21 16 14 16 15 13 74 74 46 76.66 
22 19 14 16 13 12 74 74 41 68.33 
23 18 14 15 15 16 78 78 42 70.00 
24 17 15 16 13 14 75 75 44 73.33 
25 17 15 17 14 13 76 76 42 70.00 
26 16 17 15 17 12 77 77 46 76.66 
27 17 15 14 12 17 75 75 44 73.33 
28 16 16 14 15 13 75 75 42 70.00 
29 19 17 16 14 14 80 80 47 78.33 
30 19 18 18 14 15 82 82 51 85.00 
รวม 513 466 470 429 448 2,325 77.50 1,365 75.83 

คะแนน
เต็ม 

600 600 600 600 600 3,000    

คารอย
ละ 

 
85.50 

 
77.60 

 
78.33 

 
71.50 

 
74.66 

    

 
จากตารางที่ 8  แสดงใหเห็นวา  จากผลรวมของคะแนนเต็มในแบบทดสอบประจํา

บทเรียนโมดูลชองกลุมตัวอยางจาํนวน  30 คน เทากบั  3,000  คะแนน  กลุมตัวอยางทาํคะแนน
จากการทาํแบบทดสอบประจําบทเรยีนโมดูลไดคะแนนรวม  2,325 คิดเปนรอยละ 77.50 และจาก
ผลรวมของคะแนนเต็มในแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุมตัวอยาง 30  คน  เทากับ 1,800  คะแนน  
กลุมตัวอยางทําคะแนนแบบทดสอบแบบทดสอบหลงัเรียนไดคะแนนรวม  1,365  คิดเปนรอยละ 
75.83  ดังนัน้ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เร่ืองการสอนวฒันธรรมวนัหยุด
ของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษมีคาเทากับ 77.50/75.83 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวใน
สมมุติฐานขอที่ 1 
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ตอนที่  2   เพื่อตอบจุดประสงคของการวิจัยขอที่ 2  คือเปรียบเทียบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาองักฤษ เร่ืองการ
สอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาตทิี่พูดภาษาองักฤษ  ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทัง้  30  คน  ทาํ
แบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาอังกฤษ  กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูล  ซึ่งเปน
แบบทดสอบชุดเดียวกนัและมีคะแนนเตม็  60  คะแนน   จากนัน้จึงหาผลตางของคะแนน  (D)  
จากการทดสอบกอนและหลงัเรียนดวยบทเรียนโมดูล  และนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทัง้สอง
คร้ังมาเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง  ผลการวิเคราะหแสดงใน
ตารางที่ 10  และ 11 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 9  คะแนนความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง  
 และผลตาง  (D)  ของคะแนนในการทดสอบทั้ง  2  คร้ัง 
 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม  60  คะแนน) 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม  60  คะแนน) 

นักเรียน
คนที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 

ผลตาง 
(D) 

นักเรียน
คนที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 

ผลตาง 
(D) 

1 20 49 29 16 23 51 28 
2 28 42 14 17 20 43 23 
3 24 43 19 18 19 49 30 
4 18 41 23 19 21 42 21 
5 21 48 27 20 31 52 21 
6 22 50 28 21 28 46 18 
7 19 45 26 22 20 41 21 
8 30 43 13 23 23 42 19 
9 22 46 24 24 22 44 22 
10 21 48 27 25 31 42 11 
11 17 46 29 26 28 46 18 
12 28 45 17 27 30 44 14 
13 26 43 17 28 24 42 18 
14 30 50 20 29 25 47 22 
15 31 44 13 30 27 51 24 
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จากตารางที่ 9  แสดงใหเห็นวาคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง
ทุกคนสงูขึ้นหลังจากไดรับการสอนโดยบทเรียนโมดูลทั้ง  5 บทเรียนที่ผูวิจยัพัฒนาขึ้น  คาผลตาง
ของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรยีนโมดูลสูงสดุมีคาเทากับ  30  และตํ่าสุด
มีคาเทากับ 11 
 
ตารางที่ 10   เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ( x ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D)   คะแนนผลตางเฉลี่ย  
 (D )  และคาทดสอบ  t  ของกลุมตัวอยาง 
 
การทดสอบ คะแนนเต็ม x  S.D D  S.D. (D) df. tcal ttable 
กอนเรียน 

 
หลังเรียน 

60 
 

60 

24.3 
 

45.50 

4.37 
 

3.30 

 
21.2 

 
5.33 

 

 
29 

 
42.4* 

 
1.699 

 

 * มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 (tcal = 42.4> ttable = 
1.699)  โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังจากการทดลองใชบทเรียนโมดลูเทากับ  45.50  คะแนน              
( S.D = 3.30)  ซึ่งสงูกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองใชบทเรยีนโมดูลที่มีคาเทากับ  24.30 
คะแนน ( S.D = 4.37) และคะแนนผลตางเฉลี่ยระหวางหลงัการใชบทเรียนโมดลูและกอนการใช
บทเรียนโมดูลเทากับ 21.20 คะแนน ( S.D = 5.33)  แสดงวา  ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลงัจากเรียนดวยบทเรยีนโมดูลทั้ง 5 บทเรียน  สูงกวากอนไดรับ
การสอนโดยใชบทเรียนโมดลู  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่  2  

 
ตอนที ่ 3  เพื่อตอบจุดประสงคการวิจัยขอที่ 3  คือ  เปรียบเทียบความเขาใจใน

วัฒนธรรมวันหยุดของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง
การสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติทีพ่ดูภาษาอังกฤษ   ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง  30  คน  
ทําแบบทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุด กอนและหลงัเรียนดวยบทเรียนโมดูล ซึง่เปน
แบบทดสอบชุดเดียวกันและมีคะแนนเต็ม  60  คะแนน  จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน  (D)  จาก
การทดสอบกอนและหลงัเรยีนดวยบทเรียนโมดูล และนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้ง
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มาเปรียบเทียบความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง  
ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 11  และ 12 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 11 คะแนนความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติทีพ่ดูภาษาอังกฤษของกลุม
 ตัวอยางกอนและหลงัการทดลอง  และผลตาง (D)  ของคะแนนในการทดสอบทั้ง 2 คร้ัง 
 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม  60  คะแนน) 

คะแนน 
(คะแนนเต็ม  60  คะแนน) 

นักเรียน
คนที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 

ผลตาง 
(D) 

นักเรียน
คนที่ 

กอนเรียน หลังเรียน 

ผลตาง 
(D) 

1 35 58 23 16 21 59 38 
2 40 56 16 17 29 54 25 
3 33 49 16 18 28 47 19 
4 26 55 29 19 36 52 16 
5 30 57 27 20 31 56 25 
6 35 51 16 21 34 51 17 
7 27 55 28 22 26 55 29 
8 33 54 21 23 27 47 20 
9 35 56 21 24 28 50 22 
10 36 55 19 25 22 53 31 
11 32 50 18 26 25 45 20 
12 27 49 22 27 34 52 18 
13 29 52 23 28 35 57 22 
14 37 48 11 29 44 57 13 
15 33 56 23 30 41 56 15 

 
จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาคะแนนความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่

พูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางทุกคนสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนโดยบทเรียนโมดูลทั้ง 5 
บทเรียนที่ผูวิจยัพัฒนาขึน้  คาผลตางของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังเรียนดวยบทเรยีน
โมดูลสูงสุดมคีาเทากับ 38  และตํ่าสุดมีคาเทากับ   11 
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ตารางที่ 12   เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)   คะแนนผลตางเฉลี่ย  
 (D ) และคาทดสอบ t  ของกลุมตัวอยาง 
 
การทดสอบ คะแนนเต็ม x  S.D D  S.D. (D) df. tcal ttable 
กอนเรียน 

 
หลังเรียน 

60 
 

60 

31.63 
 

55.57 

5.46 
 

4.86 

 
23.93 

 
5.77 

 

 
29 

 
17.99* 

 
1.699 

 

 *มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 12 แสดงใหเหน็วาคะแนนเฉลี่ยความเขาใจในวัฒธรรมวนัหยุดของชนชาติ
ที่พูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
(tcal = 17.79> ttable = 1.699)   โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังจากการทดลองใชบทเรียนโมดูล
เทากับ 55.57คะแนน ( S.D = 4.86)  ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองใชบทเรยีน
โมดูลที่มีคาเทากับ  31.63 คะแนน ( S.D = 5.46)  และคะแนนผลตางเฉลี่ยระหวางหลังการใช
บทเรียนโมดูลและกอนการใชบทเรียนโมดลูเทากับ23.93 คะแนน (S.D = 5.77) คะแนน  ดังนัน้
แสดงวา  ความเขาใจในวัฒนธรรมวนัหยดุของชนชาตทิี่พูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลงัจาก
เรียนดวยบทเรียนโมดูลทั้ง 5 บทเรียน  สูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชบทเรียนโมดูล  ซึ่งเปนไป
ตามสมมุติฐานขอที่  3  
 
 ตอนที ่4  เพื่อตอบจุดประสงคของการวิจยัขอที่  4  คือสํารวจความคดิเห็นของนักเรียนทีม่ี
ตอการเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยดุของชนชาติทีพ่ดู
ภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง  30  คนทําแบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีตอบทเรยีน
โมดูลในดาน จุดประสงค  เนื้อหา  กิจกรรม  และรูปแบบของบทเรียน  จํานวน 20 ขอ  หลังจากทาํ
การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนโมดูลทุกครั้งรวม  5  คร้ัง  จากนั้นนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลีย่ 
( x )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  แลวนาํไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กาํหนด
ไว  ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 13 
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ตารางที่  13 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอบทเรียนโมดูลทัง้  5  บทเรียน 
      

ขอความ บทที่ 

 คาสถิติ 1 2 3 4 5 รวม ลําดับที่ 

ดานจุดประสงค x  3.93 3.80 4.17 3.80 3.90 3.92 2 

1.  บทเรียนโมดูลระบุจุดประสงคในการเรียนไวชัดเจนและเหมาะสม S.D 0.91 0.81 0.83 0.81 0.92 0.85  

2.  กิจกรรมและแบบฝกแตละขั้นตอนในบทเรียนโมดูลสัมพันธกับจุดประสงคใน x  4.00 3.93 4.07 3.77 3.67 3.89 3 

    การเรียนของแตละบทเรียน S.D 0.91 0.83 0.83 0.86 0.96 0.88  

3.  บทเรียนโมดูลนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษา x  4.03 4.30 4.33 3.87 3.77 4.06 1 

     อังกฤษที่นาสนใจ S.D 0.85 0.70 0.88 0.89 0.94 0.85  

คาระดับเฉลี่ยรวมดานจุดประสงค x  3.99 4.01 4.19 3.81 3.78 3.96  

  S.D 0.89 0.78 0.85 0.85 0.94 0.86  
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ตารางที่  13  (ตอ)   
       

ขอความ บทที่ 

 คาสถิติ 1 2 3 4 5 รวม ลําดับที่ 

ดานจุดประสงค x  4.03 4.1 4.1 3.96 4.17 4.07 1 

4.  ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของขาพเจา S.D 0.81 0.76 0.8 0.99 0.7 0.81  

5.  เนื้อหาในบทเรียนโมดูลนี้สงเสริมใหขาพเจามีความรูและเขาใจในวัฒนธรรม x  3.63 4.27 4.37 3.73 3.93 3.99 2 

     วันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษมากขึ้น S.D 0.96 0.69 0.61 0.91 0.87 0.81  

6.  ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน x  3.5 4.23 4.2 3.66 3.97 3.91 3 

  S.D 1.04 0.73 0.76 0.92 0.85 0.86  

คาเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา x  3.72 4.2 4.22 3.78 4.02 3.99  

  S.D 0.94 0.73 0.72 0.94 0.8 0.83  
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ตารางที่ 13  (ตอ) 
 

ขอความ บทที่ 

 คาสถิติ 1 2 3 4 5 รวม ลําดับที่

ดานกิจกรรมของบทเรียนโมดูล               3 
7.  ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Motivation)  ชวยใหขาพเจามีความรูในเรื่องวัฒนธรรม x  3.83 4.06 3.80 3.87 4.00 3.91  

      วันหยุดและพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอไป S.D 0.75 0.87 0.76 0.89 0.87 0.83  

8.  กิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลายนาสนใจ x  3.93 4.00 4.03 3.96 4.03 3.99 1 
  S.D 0.78 0.87 0.76 0.96 0.85 0.84  

9.  ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)  มีคําอธิบายและใหตัวอยางการทําแบบ x  3.97 3.73 3.93 3.83 3.60 3.81 5 

        ฝกหัดชัดเจนและเขาใจงาย S.D 0.85 1.01 0.87 0.83 1.04 0.92  

10.  แบบฝกหัดในบทเรียนโมดูลสงเสริมใหขาพเจาไดฝกฝนโครงสรางไวยากรณ x  3.63 3.43 3.36 4.10 3.97 3.70 6 

       และหนาที่ทางภาษาที่ไดเรียนมา S.D 0.99 1.04 0.81 0.88 1.03 0.95  

11.  ขั้นฝกหัด (Practice)  มีแบบฝกหัดที่สงเสริมใหขาพเจาไดใชภาษาอังกฤษ x  3.73 3.87 3.97 3.66 4.00 3.85 4 

      เพื่อการสื่อสารอยางเต็มที่ S.D 0.98 0.86 0.89 0.92 0.87 0.90  

12.  กิจกรรมในบทเรียนโมดูลชวยใหขาพเจาเรียนรูทักษะตางๆ ในการทํางาน x  4.13 3.83 4.03 3.77 4.06 3.96 2 
      กลุมได S.D 0.94 1.02 0.81 0.86 0.87 0.90  

คาเฉลี่ยรวมดานกิจกรรมของบทเรียนโมดูล x  3.87 3.82 3.85 3.86 3.94 3.87  

  S.D 0.88 0.95 0.82 0.89 0.92 0.89  
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ตารางที่  13  (ตอ)   
         

ขอความ บทที ่

 คาสถิติ 1 2 3 4 5 รวม 
ลําดับ
ที ่

ดานความรูความสามารถ                
13.  กิจกรรมและแบบฝกใหบทเรยีนโมดูลทําใหขาพเจาพัฒนาทักษะ  ฟง  พูด x  3.93 3.53 4.00 3.50 4.13 4.21 1 
        อาน เขียน ภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น S.D 0.91 0.94 0.83 0.71 0.73 0.82  
14.  กิจกรรมในบทเรยีนโมดูลสงเสริมใหขาพเจาเรียนรูทกัษะตางๆ ในการทาํงาน x  4.07 3.60 3.46 4.13 3.97 3.85 5 
       กลุมได S.D 0.83 0.97 1.04 0.73 0.76 0.87  
15.  ในการปฏิบัติกิจกรรมในบทเรยีนโมดูลใหขาพเจากลาแสดงความคิดเห็น x  4.03 3.97 3.43 3.93 3.97 3.87 4 
       และสงเสริมใหขาพเจาเรียนรูดวยตนเอง S.D 0.72 0.76 1.07 0.87 0.91 0.87  
16.  แบบทดสอบทางภาษาทายบทเรียนโมดูลเหมาะสมกับระดับความสามารถ x  4.00 3.9 4.23 3.57 4.00 3.94 3 
       ของผูเรียน S.D 0.79 0.88 0.82 0.86 0.74 0.82  
17.  ขาพเจาสามารถนําความรูทางภาษาองักฤษและความเขาใจในวฒันธรรม x  3.77 4.06 4.17 4.6 4.00 4.00 2 
       วันหยุดไปใชในชีวิตประจําวนัได S.D 0.94 0.87 1.08 0.56 0.91 0.93  

คาเฉลี่ยรวมดานความรูความสามารถ x  3.36 3.81 3.86 3.95 4.01 3.97  
  S.D 0.84 0.88 0.97 0.75 0.81 0.86  
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ตารางที่  13  (ตอ)   
 
 

ขอความ บทที ่
 คาสถิติ 1 2 3 4 5 รวม ลําดับที่
ดานรูปแบบ x  4.03 3.77 3.93 4.03 3.93 4.00  
18.  ตัวอักษรในบทเรียนโมดูลในบทเรียนอานงายและชดัเจน S.D 0.99 0.77 0.87 0.99 0.98 0.88 2 
19.  บทเรียนโมดูลประกอบดวยขอมูลทางภาษา  แบบฝกหัด  กิจกรรมทางภาษา x  3.97 3.80 3.87 3.97 3.50 3.83  
      ที่สอดคลองตอเนื่องอยางเปนระบบ S.D 0.89 3.96 0.89 0.89 1.07 0.94 3 
20.  บทเรียนโมดูลมีสื่อการสอน  รูปภาพประกอบบทเรยีนที่นาสนใจและ x  4.23 4.60 4.33 4.23 3.90 4.30  
       สอดคลองกับเนื้อหา S.D 0.63 0.56 0.67 0.63 0.80 0.67 1 

คาเฉลี่ยรวมดานรูปแบบ x  4.08 4.06 4.04 4.08 3.78 4.04  
  S.D 0.84 0.76 0.81 0.84 0.95 0.83  

คาเฉลี่ยรวมของแตละบท x  3.92 3.98 3.89 3.92 3.91 3.97  
  S.D 0.86 0.82 0.84 0.86 0.89 0.85  
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จากตารางที ่13  แสดงใหเหน็วานกัเรียนมคีวามคิดเหน็ตอบทเรียนโมดูลวิชาภาษาองักฤษ 
เร่ืองการสอนวฒันธรรมวนัหยุดของชนชาติที่พูดภาษาองักฤษ ทัง้ 5 บทเรียน โดยเฉลี่ยรวม 3.97 
( x  =3.97, S.D=0.85)  จึงสรุปไดวา   นกัเรยีนมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนโมดูล  ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานขอที่ 4  สําหรับบทเรียนที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุด  2  อันดับแรกตามลําดับไดแก  บทเรยีน
โมดูลที่ 3 Valentine’s Day ( x =4.08, SD=0.83) บทเรียนโมดูลที ่ 2 Thanksgiving Day 
( x =3.98, SD=0.82) บทเรียนโมดูลที่มคีาระดับเฉลี่ยลําดับที ่ 3 ไดแก บทเรยีนโมดูลที ่ 1  
Christmas  ( x =3.92, SD=0.86 )  บทเรยีนโมดูลที่มีคาระดับเฉลี่ยลาํดับที ่ 4  ไดแก  บทเรียน
โมดูลที ่ 5  Halloween  ( x =3.91, SD=0.89 )  สวนบทเรียนทีม่ีคาระดับเฉลีย่ต่ําสุดไดแก  
บทเรียนโมดูลที่ 4  Easter  ( x =3.89, SD=0.84 )  และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ตอบทเรียนโมดูลในดานจุดประสงค  เนื้อหา  กจิกรรม  และรูปแบบของบทเรียน  สรุปไดดังตอไปนี ้

1. ดานจุดประสงค  พบวา   ผูเรียนมีความคดิเห็นที่ดีตอดานจุดประสงคของบทเรียน
โมดูลเฉลี่ยรวมเทากับ  3.96  คะแนน  (= x 3.96, SD=0.86 )  เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา  
ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนตามลาํดบัดังนี ้ ขอ 3 บทเรียนโมดูลนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวฒันธรรม
วันหยุดของชนชาตทิี่พูดภาษาอังกฤษทีน่าสนใจ ( x =4.06, SD=0.85 ) ขอที่ 1  บทเรยีนโมดูลระบุ
จุดประสงคในการเรียนไวชัดเจนและเหมาะสม  ( x =3.92, SD=0.85 )  ขอที่ 2  กิจกรรมและแบบ
ฝกแตละขั้นตอนในบทเรียนโมดูลสัมพนัธกับจุดประสงคในการเรียนของแตละบทเรียน ( x =3.89, 
SD=0.88 )       

2. ดานเนื้อหาวฒันธรรมภาษาอังกฤษ  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นทีด่ีตอเนื้อหาของ
บทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยรวมเทากับ  3.99  คะแนน  ( x =3.99, SD=0.83 )  เมื่อพิจารณาเนื้อหา
รายขอพบวา  ระดับความคิดเห็นเฉลีย่เรียงตามลาํดบัดังนี ้  ขอที ่ 4 ความยากงายของเนื้อหา
เหมาะสมกับระดับช้ันเรียน ( x =4.07, SD=0.89 )  ขอที่ 5  เนื้อหาในบทเรียนโมดูลนี้สงเสริมให
ขาพเจามีความรูและเขาใจในวัฒนธรรมวนัหยุดของชนชาติทีพู่ดภาษาอังกฤษมากขึ้น ( x =3.99, 
SD=0.81 )  ขอที่ 6  ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน  ( x =3.91, SD=0.86 )                 

3. ดานกิจกรรม  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมของบทเรยีนโมดูล  โดย
เฉล่ียรวมเทากับ  3.87 คะแนน ( x =3.87, SD=0.89 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลาํดับดังนี้  ขอที่ 8  กิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลายนาสนใจ ( x =3.99, 
SD=0.84 )  ขอที่ 12  กิจกรรมในบทเรียนโมดูลชวยใหขาพเจาสามารถสรางผลงานที่เกี่ยวกบั
วัฒนธรรมวันหยุดได  ( x =3.96, SD=0.90 )  ขอที่ 7  ข้ันนาํเขาสูบทเรียน ( Motivation)  ชวยให
ขาพเจามีความรูในเรื่องวฒันธรรมวนัหยดุและพรอมทีจ่ะปฏิบัติกิจกรรมในขั้นตอไป ( x =3.91, 
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SD=0.83 )   ขอที่ 11  ข้ันฝกหัด(Practice)  มีแบบฝกหัดที่สงเสริมใหขาพเจาไดใชภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสารอยางเต็มที่ ( x =3.85, SD=0.90 )  ขอที่ 9  ข้ันนาํเสนอเนื้อหา (Presentation)               
มีคําอธิบายและใหตัวอยางการทาํแบบฝกหัดชัดเจนและเขาใจงาย ( x =3.81, SD=0.92 ) ขอที่ 10  
แบบฝกหัดในบทเรียนโมดูลสงเสริมใหขาพเจาไดฝกฝนโครงสรางไวยากรณ และหนาทีท่างภาษา     
ที่ไดเรียนมา ( x =3.70, SD=0.95 )     

4. ดานความรูความสามารถ พบวา ผูเรียนมคีวามคิดเหน็ทีด่ีดานความรูความสามารถ
โดยเฉลี่ยรวม  3.97 คะแนน ( x =3.97, SD=0.86 )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลาํดับดังนี ้  ขอที่ 13  กิจกรรมและแบบฝกหัดในบทเรียนโมดูลทําใหขาพเจา
พัฒนาทักษะ  ฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาองักฤษเพิม่ข้ึน  ( x =4.21, SD=0.82 )  ขอที่ 17  ขาพเจา
สามารถนําความรูทางภาษาอังกฤษและความเขาใจในวฒันธรรมวนัหยุดไปใชในชีวติประจําวนัได 
( x =4.00, SD=0.93 ) ขอที่ 16  แบบทดสอบทางภาษาทายบทเรียนโมดูลเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเรียน ( x =3.94, SD=0.82 )  ขอที่ 15  ในการปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนโมดูล  
ชวยใหขาพเจากลาแสดงความคิดเห็นและสงเสริมใหขาพเจาเรียนรูดวยตนเอง ( x =3.87, 
SD=0.87)  ขอที่ 14  กิจกรรมในบทเรียนโมดูลสงเสริมใหขาพเจาเรียนรูทักษะตาง ๆ  ในการ
ทํางานกลุมได  ( x =3.85,  SD=0.87 )             

5. ดานรูปแบบ  ผูเรียนมีความคิดเหน็ที่ดตีอรูปแบบของบทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.04 คะแนน  ( x =4.04, SD=0.83 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูเรียนมคีวามคิดเหน็
เฉล่ียเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 20  บทเรียนโมดูลมส่ืีอการสอน  รูปภาพประกอบบทเรียนที่
นาสนใจ และสอดคลองกับเนื้อหา  ( x =4.30, SD=0.67 )  ขอที่ 18  ตัวอักษรในบทเรียนโมดูล
อานงายและชดัเจน ( x =4.00, SD=0.88 )  ขอที่ 19  บทเรียนโมดูลประกอบดวยขอมลูทางภาษา  
แบบฝกหัด  กจิกรรมทางภาษาที่สอดคลองตอเนื่องอยางเปนระบบ ( x =3.83, SD=0.94 )         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5
สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรม
วันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ ที่มีตอความสามารถทางภาษาอังกฤษและความเขาใจใน
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3  (พินิจพิทยานุสรณ)
จังหวัดนครพนม เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบท
เรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และ
เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูล
พรอมทั้งเปรียบเทียบความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูล  และทั้งสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวย
บทเรียนโมดูลที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที 3 โรงเรียนชุม
ชนเทศบาล 3  (พินิจพิทยานุสรณ)อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม   ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
หลัก อ.015  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2546  จํานวน  30 คน  ซึ่งไดมาดวยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple random sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีดังตอไปนี้
1. บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด

ภาษาอังกฤษ  จํานวน  5 บทเรียน  ซึ่งประกอบดวย  แผนการสอน  บทเรียน คูมือครู และเนื้อหา
ของบทเรียนโมดูลทางวัฒนธรรมวันหยุดที่ปรากฏในบทเรียน สรางขึ้นจากการเรียงลําดับความ
สําคัญของวันหยุดโดยชาวตางประเทศ  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  เนื้อหาภาษาของบทเรียนโมดูล
ไดจากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก  9    ซึ่งบทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
77.50/75.83  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ  75/75

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ  สรางขึ้นโดยยึดกรอบเนื้อหาของ
บทเรียนโมดูลเปนแบบทดสอบทักษะ  ฟง   พูด  อาน  เขียน  ซึ่งคลอบคลุมองคประกอบภาษาตาม
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9  จํานวน 60 ขอ  60 คะแนน  ประกอบดวย  ตอนที่ 1 ฟงบท
สนทนาแลวตอบคําถาม   ตอนที่ 2  อานบทสนทนาในสถานการณตาง ๆ  ตอนที่ 3  อานบทความ
และเลือกคําตอบที่ถูกตอง   ตอนที่ 4   อานเนื้อเร่ืองและตอบคําถาม  ขอสอบเปนแบบปรนัยชนิด
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เลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จํานวน 60  ขอ   คะแนนเต็ม  60  คะแนน  ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 1
ชั่วโมง  30 นาที คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.85

3.  แบบทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษา
อังกฤษที่สรางขึ้นโดยยึดจากกรอบเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดของบทเรียนโมดูล  เปนแบบ
ทดสอบเพื่อวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษของนักเรียน  สราง
ข้ึนเปนภาษาไทย  จํานวน 60  ขอ  60  คะแนน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 1  ชั่วโมง  คาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.89

4. แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการเรยีนบทเรยีนโมดลูวชิาภาษาองักฤษ
เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษในดาน จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม
และรูปแบบของบทเรียน  จํานวน  20 ขอ  ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5
ระดับความคิดเห็น  คือ  เห็นดวยมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด  และคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาเทากับ  0.84

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัย เปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตน
เอง   ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2546  ใชเวลา  5  สัปดาห ๆ ละ  5 คาบเรียน  รวมทั้งสิ้น  25   
คาบเรียน  ผูวิจัยเริ่มดําเนินการทดลองดวยการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนเรียน
ของกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว  จากนั้นดําเนินการสอน
นักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของ
ชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  ทั้ง 5 บทเรียน  แตละบทเรียนใชเวลา 5 คาบเรียน  คาบเรียนละ  50
นาที  เมื่อเรียนจบแตละบทใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบท  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ตอบทเรียนโมดูลเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาบทเรียนโมดูลใหมีประสิทธิภาพตอไป  และเมื่อ
ทําการสอนจนครบทั้ง  5  บทเรียนแลว  จึงทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษหลังเรียน
ของกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน  และทดสอบความ
เขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษหลังเรียนของกลุมตัวอยาง โดยใช
แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นจึงนําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบรายบทในบทเรียนโมดูลทั้ง 5 บท และคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและ
หลังเรียนตลอดจนขอมลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็มาวเิคราะหโดยวธิกีารทางสถติเิพือ่ตรวจสอบ
สมมติฐาน กลาวคอื  หาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลโดยใชเกณฑ  75/75 จากสูตร   E1/E2
(ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-137)  เปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง และเปรียบเทียบความเขาใจในวัฒนธรรมวัน
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หยุดของเจาของภาษา    โดยใชสถิติ   t-test (dependent group) และวิเคราะหความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนโมดูล  โดยการหาคาเฉลี่ย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการวิเคราะหขอมูลการวิจัย  สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้
1.  บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด

ภาษาอังกฤษ  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 77.50./75.83  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
75/75

2.  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนโมดูล  
สูงกวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษกอนเรียนดวยบทเรียนโมดูล อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

3. ความเขาใจในวฒันธรรมวนัหยดุของชนชาตทิีพ่ดูภาษาองักฤษของนกัเรยีนหลงัเรยีน
ดวยบทเรียนโมดูล สูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนโมดูล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

4. นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรม
วันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  โดยเฉลี่ย ( x )  อยูระหวาง 3.89-4.08  โดยมีระดับความ
คิดเห็นโดยเฉลี่ยรวม 3.96  ( x =3.96 , SD = 0.86)  ดังนั้นแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็น
ตอบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  
โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี  สําหรับบทเรียนที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับ 2  บทเรียนไดแก  บท
เรียนโมดูลที่ 3 Valentine’s Day  ( x =4.08, SD=0.83)    บทเรียนโมดูลที่ 2 Thanksgiving Day
( x =3.98, SD=0.82 )    บทเรียนโมดูลที่มีคาระดับเฉลี่ยลําดับที่ 3  ไดแก  บทเรียนโมดูลที่ 1
Christmas  ( x =3.92, SD=0.86 )  บทเรียนโมดูลที่มีคาระดับเฉลี่ยลําดับที่ 4  ไดแก  บทเรียนโม
ดูลที่ 5  Halloween ( x =3.91, SD=0.89 )  สวนบทเรียนที่มีคาระดับเฉลี่ยต่ําสุดไดแก  บทเรียนโม
ดูลที่ 4  Easter ( x =3.89, SD=0.84 )  และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอบทเรียนโม
ดูลในดานจุดประสงค  เนื้อหา  กิจกรรม  และรูปแบบของบทเรียน  สรุปไดดังตอไปนี้

4.1 ดานจุดประสงค พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นตอดานจุดประสงคของบทเรียน
โมดูลเฉลี่ยรวมเทากับ  3.96  คะแนน ( x =3.96, SD=0.86 )  ซึ่งจัดอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนตามลําดับดังนี้  ขอ 3  บทเรียนโมดูลนี้มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษที่นาสนใจ ( x =4.06, SD=0.85 )  ขอที่ 1
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บทเรียนโมดูลระบุจุดประสงคในการเรียนไวชัดเจนและเหมาะสม ( x =3.92, SD=0.85 ) ขอที่ 2
กิจกรรมและแบบฝกแตละขั้นตอนในบทเรียนโมดูลสัมพันธกับจุดประสงคในการเรียนของแตละ
บทเรียน  ( x =3.89, SD=0.88 )     

4.2 ดานเนื้อหาวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหา
ของบทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยรวมเทากับ  3.99 คะแนน ( x =3.99, SD=0.83 )  ซึ่งจัดอยูในระดับดี
เมื่อพิจารณาเนื้อหารายขอพบวา  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 4  ความยาก
งายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน (= x 4.07, SD=0.89 )  ขอที่ 5  เนื้อหาในบทเรียนโมดูล
นี้สงเสริมใหขาพเจามีความรูและเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 
( x =3.99, SD=0.81 )  ขอที่ 6  ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน ( x =3.91, SD=0.86 )

4.3 ดานกิจกรรม  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของบทเรียนโมดูล
โดยเฉลี่ยรวมเทากับ  3.87 คะแนน ( x =3.87, SD=0.89 )    ซึ่งจัดอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 8 กิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลาย
นาสนใจ ( x =3.99, SD=0.84 )  ขอที่ 12  กิจกรรมในบทเรียนโมดูลชวยใหขาพเจาสามารถสราง
ผลงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดได  ( x =3.96, SD=0.90 ) ขอที่ 7  ข้ันนําเขาสูบทเรียน
(Motivation)  ชวยใหขาพเจามีความรูในเรื่องวัฒนธรรมวันหยุดและพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมใน
ข้ันตอไป ( x =3.91, SD=0.83 )   ขอที่ 11  ข้ันฝกหัด(Practice)  มีแบบฝกหัดที่สงเสริมใหขาพเจา
ไดใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางเต็มที่ ( x =3.85, SD=0.90 )  ขอที่ 9  ข้ันนําเสนอเนื้อหา
(Presentation) มีคําอธิบายและใหตัวอยางการทําแบบฝกหัดชัดเจนและเขาใจงาย ( x =3.81,
SD=0.92 )  ขอที่ 10  แบบฝกหัดในบทเรียนโมดูลสงเสริมใหขาพเจาไดฝกฝนโครงสรางไวยากรณ
และหนาที่ทางภาษาที่ไดเรียนมา ( x =3.70, SD=0.95 )

4.4 ดานความรูความสามารถ  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นดานความรูความ
สามารถโดยเฉลี่ยรวม  3.97 คะแนน ( x =3.97, SD=0.86 )    ซึ่งจัดอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 13  กิจกรรมและแบบฝกหัด
ในบทเรียนโมดูลทําใหขาพเจาพัฒนาทักษะ  ฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน  ( x =4.21,
SD=0.82 )  ขอที่ 17  ขาพเจาสามารถทําความรูทางภาษาอังกฤษและความเขาใจในวัฒนธรรม
วันหยุดไปใชในชีวิตประจําวันได ( x =4.00, SD=0.93 )  ขอที่ 16  แบบทดสอบทางภาษาทายบท
เรียนโมดูลเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน ( x =3.94, SD=0.82 )  ขอที่ 15  ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนโมดูล ชวยใหขาพเจากลาแสดงความคิดเห็นและสงเสริมใหขาพเจาเรียน
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รูดวยตนเอง ( x =3.87, SD=0.87) ขอที่ 14  กิจกรรมในบทเรียนโมดูลสงเสริมใหขาพเจาเรียนรู
ทักษะตางๆ ในการทํางานกลุมได ( x =3.85, SD=0.87 )

4.5 ดานรูปแบบ  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของบทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.04 คะแนน  ( x =4.04, SD=0.83 )    ซึ่งจัดอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ผูเรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 20  บทเรียนโมดูลมีส่ือการสอน  รูปภาพ
ประกอบบทเรียนที่นาสนใจ และสอดคลองกับเนื้อหา  ( x =4.30, SD=0.67 )    ขอที่ 18  ตัวอักษร
ในบทเรียนโมดูลอานงายและชัดเจน ( x =4.00, SD=0.88 )  ขอที่ 19  บทเรียนโมดูลประกอบดวย
ขอมูลทางภาษา  แบบฝกหัด  กิจกรรมทางภาษาที่สอดคลองตอเนื่องอยางเปนระบบ  ( x =3.83,
SD=0.94 )

การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจัยขอที่ 1  ที่พบวาบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เร่ืองการสอนวัฒน

ธรรมวันหยุดของชนชาติทีพูดภาษาอังกฤษ ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 77.50/75.83  และถือ
วามีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี  โดยพบวาคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง
เล็กนอย  กลาวคือ นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบรายบททั้ง  5  บทเรียน  ไดคะแนนเฉลี่ย
( x =77.50) สูงกวาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 75.83 เล็กนอย  คาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นสูงกวาที่กําหนดไว และคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพ
ตัวหลัง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

1.1 คาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรม
วันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวอาจเนื่องมาจาก บทเรียน
โมดูลฉบับนี้พัฒนาข้ึนมาตามกระบวนการสรางบทเรียนโมดูล เร่ิมจากการวิเคราะหคําอธิบายราย
วิชาภาษาอังกฤษหลัก 9 เพื่อใหเนื้อหาของกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียนโมดูล  นอก
จากนั้นผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนโมดูลฉบับนี้ข้ึนจากการวิเคราะหความสําคัญของวันหยุดของชน
ชาติที่พูดภาษาอังกฤษ โดยใหชาวตางประเทศและครูผูสอนภาษาอังกฤษเรียงลําดับความ
สําคัญของวันหยุดไดลําดับความสําคัญ  5  หัวขอ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาหลาย
ทาน  อาทิ  ซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990: 4)  ริชารดสและโรเจอร (Richards
and Roger 1991 : 20)  นูแนน (Nunan 1995 : 10)  ที่กลาววาสื่อการเรียนรูภาษาตางประเทศที่มี
ความสมบูรณดานเนื้อหาสาระ (Content)  นี้ตรงตามความสนใจของผูเรียน  และเนื้อหาทางภาษา
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(Language Content)  ที่สอดคลองกับหลักสูตรซึ่งมีระดับความยากงายตามระดับช้ันของผูเรียน
ยอมสงผลใหผูเรียนเรียนรูไดดี  นอกจากนี้ภาระงานในบทเรียนโมดูล  ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
และใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได (Nunan 1995 : 10)  นอกจากนั้นในบทเรียนโมดูลยังได
พัฒนาความสามารถในการใชภาษาทั้ง 4 ทักษะ  คือ  ฟง  พูด  อาน  เขียน  และนักเรียนยังไดมี
โอกาสทํากิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมในการทํางานรวมกับเพื่อน  นอกจากนั้น
การสอนวัฒนธรรมโดยใชโครงงานสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน  ดังจะเห็น
ไดจากงานวิจัยของรัฐบาลประเทศสวีเดน  ซึ่งทําการพัฒนาการเรียนการสอนโดยกานสอดแทรก
เนื้อหาทางวัฒนธรรมโดยใชโครงงาน  ตั้งแตป ค.ศ.1988  ถึงป  ค.ศ.1991  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความสํานึกในวัฒนธรรมและสรางความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม ในการทํางานประกอบ
ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย  ผลของการศึกษาพบวา  ผูเรียนและผูสอนมีความสนใจในกิจกรรม
อยางมาก นอกจากนี้ยังมีความเห็นวา กิจกรรมที่ทํามีความหมายและสนุกสนาน  ทําใหผูเรียนมี
สวนรวม มีความกระตือรือรนในการเรียน และไดใชความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานอีกดวย
(Person 1992)

                 นอกจากนัน้อาจเปนเพราะวา บทเรยีนโมดลูทีพ่ฒันาข้ึนไดพฒันาปรบัปรุงแกไข
ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จากการทดลองใชกับนักเรียน และไดมี
การปรับปรุงแกไขตลอดการทดลองใช  จึงทําใหบทเรียนโมดูลมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช
ในการเรียนการสอนได  และบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสอด
คลองกับผลการวิจัยของ  สุวัฒน  พูลพันธ (2542) และวิไลศักดิ์ บัวแยม (2542)  ที่พบวา  ผูเรียนที่
เรียนโดยใชบทเรียนโมดูลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ รวมทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยบางเรื่องที่พบวาผูเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนโมดูล
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาการเรียนจากวิธีการสอนตามคูมือครู (พนิดา  พวงชูศักดิ์
2531; เปรมวดี รัตกุล 2541 ; ศศิวิมล  เนื่องนิตย 2543)  จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา
บทเรียนโมดูลที่พัฒนาข้ึน  มีข้ันตอนการสรางอยางเปนระบบ  มีจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมอยางชัด
เจน  โดยมีการจัดลําดับกิจกรรมและเนื้อหาอยางตอเนื่อง  ตลอดจนใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
เรียน  และรับทราบผลการเรียนของตนเองเปนระยะ  ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจเพิ่ม
มากขึ้น

1.2 จากผลการทําแบบทดสอบรายบทในบทเรียนโมดูลทั้ง 5 บท  พบวา  ผูเรียน
สามารถทําคะแนนเฉลี่ยรอยละของแบบทดสอบรายบทในบทเรียนโมดูลสูงกวารอยละ 75  ข้ึนไป
3 บท ยกเวนบทที่ 4 และบทที่ 5 ซึ่งนักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยรอยละไดตามลําดับดังนี้ บทที่ 4
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Easter (71.51)  และบทที่ 5  วันฮาโลวีน  Halloween (74.66)  การที่นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ย
ของแบบทดสอบทายบทในบทที่ 4 ไดต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือตํ่ากวารอยละ 75 ทั้งนี้อาจเนื่องมา
จากปจจัยดังตอไปนี้  ในบทที่ 4 วันอีสเตอร  (Easter) ลักษณะเนื้อหาของบทเรียน  ชวงเวลาที่ใช
ในการสอนและรูปแบบของแบบทดสอบทายบท    ดานลักษณะเนื้อหาของบทเรียน  อาจมีสาเหตุ
จากการที่เนื้อหาของบทที่ 4  มีโครงสรางทางภาษาที่นักเรียนตองเรียนรูสองรูปแบบคือ โครงสราง
ประโยคคําสั่ง (Imperative)  และการใชคําเชื่อม (Sequence markers)  ซึ่งในบทเรียนนักเรียน
ตองเขียนขั้นตอนการทําไขอีสเตอรตามจินตนาการของนักเรียน  ซึ่งกิจกรรมการเขียนในบทเรียนนี้
อาจยากสําหรับนักเรียนจึงทําใหนักเรียนทําไมคอยได  เพราะทักษะเขียนเปนทักษะที่ตองอาศัย
องคประกอบหลายๆ ดานมารวมกัน  ดังนั้นการสอนทักษะเขียนจึงมิใชเร่ืองงาย  เพราะครูผูสอน
ตองคํานึงถึงองคประกอบมากมาย  ไมวาจะเปนทางดานไวยากรณ  กลไกทางภาษา  ระบบการ
เขียน  จุดมุงหมายในการเขียน  (กันตดนัย วรจิตติพล 2542 :18)  นอกจากนั้นนักเรียนยังตองเรียน
รูประวัติความเปนมาของวันอีสเตอร  และจากการทดสอบ พรอมทั้งสอบถามจากนักเรียนพบวา
นักเรียนไมรูจักและไมคุนเคยกับเทศกาลนี้มากนัก  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางความรู
(Schema Theory)  ที่ใหความสําคัญตอความรูเดิม  กลาวคือ  นักเรียนมีประสบการณเกี่ยวกับ
ทักษะการอานและคําศัพทมาบางแลว  แตปจจัยที่จะชวยใหเขาใจเรื่องที่อานไมไดข้ึนอยูกับความรู
เกี่ยวกับคําศัพทและโครงสรางเทานั้น  แตข้ึนอยูกับความรูเดิมที่นักเรียนมีอยู (Bernbardt 1984 :
325-327; Carrell 1984 : 322)    สวนบทเรียนโมดูลที่ 5  Halloween   จากการสอบถามนักเรียน
พบวา  ในกิจกรรมการฟงประวัติความเปนมาของ The Jack O’ Lantern  นักเรียนตองฟงเนื้อเร่ือง
ที่ยาว และตองเรียงลําดับใหถูกตอง  จากนั้นตองนํามาเขียนเปนเนื้อเร่ือง  นักเรียนสวนใหญฟงไม
ทันและไมสามารถเรียงลําดับเนื้อเร่ืองใหถูกตองทั้งหมด จึงทําใหทําคะแนนในใบงานที่ไดรับมอบ
หมายไดนอย เพราะนักเรียนบางคนไมเขาใจเนื้อหา  และความหมายของบทความ  จึงยังสงผลทํา
ใหคะแนนทายบทเรียนนอยไปดวย  นอกจากนั้นในดานชวงเวลาที่สอนอาจมีสาเหตุจากความ
จํากัดของเวลาเรียนในการเรียนการสอน  ซึ่งบทเรียนโมดูล  1 บทเรียนใชเวลาในการสอน 5 คาบ
เรียน  ดังนั้น  เวลาที่ใชในการเรียนการสอน  จึงอาจนอยไปสําหรับเนื้อหาในบทที่ 5  และเมื่อเรียน
จบแตละบทก็ใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบททันทีอาจทําใหนักเรียนไมมีเวลาเตรียมตัวทบทวน
เนื้อหาที่ยังไมเขาใจกอนสอบ  นอกจากนั้น  นักเรียนสวนใหญใหเหตุผลวารูสึกเหนื่อยลาจากการ
เรียนเพราะทําการเรียนติดตอกันหลายสัปดาห  และในสัปดาหนั้นมีกิจกรรมวันสุนทรภูซึ่งนักเรียน
ตองเตรียมทํากิจกรรมหลายอยาง ดวยเหตุนี้ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกเหนื่อยลาและกังวลซึ่ง
ความกังวลมีผลทางลบตอความสามารถในการทําแบบทดสอบ (Fabienne 1992 : 4256A ;
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Ganshow 1994 : 41-45)  ทําใหนักเรียนทําคะแนนแบบทดสอบทายบทไดไมดี  เมื่อเทียบกับ
เกณฑที่กําหนด    

1.3  บทเรียนโมดูลเร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษที่
สูงกวารอยละ 75 ทั้ง 3 บทนั้นอาจเนื่องมาจากปจจัยดังตอไปนี้  ดานลักษณะเนื้อหาของบทเรียน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้นมีเนื้อหาที่มีการสอดแทรกวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  ให
รายละเอียดในเรื่องประวัติความเปนมา  การเฉลิมฉลอง สัญลักษณในวันสําคัญเหลานั้น พรอมทั้ง
สอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษา  ซึ่งการที่จะสอนใหผูเรียนสื่อสารไดนั้น  จะตองเรียนรูวัฒนธรรม
ทางภาษา ซึ่งจะกอใหเกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  (Valdes, in Harrison, ed. 1990 :
20-30)  นอกจากนั้นการสอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาในการสอนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษทําให
ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดถูกตอง  เหมาะสมกับสถานการณ  หรือ
บริบทตาง ๆ  ของสังคมเจาของภาษาไมวาจะเปนภาษาพูด  หรือภาษากาย  อีกทั้งรูถึงขอหามทาง
ภาษาวาสิ่งใดควรหรือไมควร  จึงทําใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ  และสื่อความหมายไดตรงกัน
(Knox 1999: 43-44)  นอกจากนั้นบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้น อาจทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษที่มีผลตอความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของตัวนักเรียนเอง  และอาจสรางแรงจูงใจในการเรียนทําใหนักเรียนสนใจเรียนและ
ปฏิบัติกิจกรรมอยางกระตือรือรน สงผลใหความสามารถในการใชภาษาของนักเรียนสูงขึ้น    และ
จากการสอบถามนักเรียนใหเหตุผลวานักเรียนรูจักวัน คริสตมาส  วันวาเลนไทน  เปนอยางดีจึงทํา
ใหเขาใจมากยิ่งขึ้นเมื่อไดเรียนประวัติความเปนมาอยางละเอียด  อีกทั้ง บทเรียนโมดูลทั้ง 5 บท
ผานการทดลองหาประสิทธิภาพมาแลวในขั้นทดลองกลุมเล็ก  นอกจากนั้นบทเรียนโมดูลยังได
รับการแกไขและปรับปรุงใหเหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
สาเหตุดังกลาวขางตน  อาจทําใหบทเรียนโมดูลมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนได  
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของยุพาพิน  แกวดี (2545)   พบวา  แบบฝกเสริมเพื่อการสื่อสารที่เนน
ความรูความเขาใจในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารตามบริบทของวัฒนธรรมภาษาอังกฤษหลังจากไดรับการสอนโดยใชแบบฝกที่สราง
ข้ึนซึ่งสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

1.4 คาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัว
หลัง 77.50/75.83)  กลาวคือ  คะแนนเฉลี่ยรอยละจากการทดสอบรายบทมีคาสูงกวาคะแนน
เฉล่ียรอยละจากการทดสอบหลังเรียนเมื่อเสร็จส้ินการทดลอง  อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังนี้
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รูปแบบของบทเรียนโมดูลและลักษณะของแบบทดสอบที่ใชในการวัดผลเหมาะสม  นอกจากนั้นผู
วิจัยสรางแผนการสอน  และบทเรียนประกอบบทเรียนโมดูล  โดยแตละบทเรียนประกอบดวย
แผนการสอนเกี่ยวกับการสอนเนื้อหาทางภาษาที่เกี่ยวของกับรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9 และ
เตรียมความพรอมในดานภาษาอังกฤษ  และความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของนักเรียนกอนที่
จะเริ่มทําแบบฝกในบทเรียนโมดูลแตละบท  กลาวคือ  กอนทําแบบฝก  ครูไดแจงจุดประสงคปลาย
ทางและจุดประสงคนําทางในการเรียน ทําใหนักเรียนรูเปาหมายในการเรียน  เห็นความสําคัญของ
บทเรียน และมีแรงจูงใจที่จะเรียนในขั้นเตรียมนําเขาสูบทเรียน (Motivation)   โดยผูวิจัยใชส่ือ
ตาง ๆ   เชน  แผนสไลด  รูปภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุด การเฉลิมฉลอง  สัญลักษณตางๆ  มา
พูดคุยกับนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมดานคําศัพท และสํานวนพรอมทั้งความเขาใจในวัฒน
ธรรมวันหยุดในบทเรยีนโมดลูนัน้ ตอจากนัน้จงึทาํกจิกรรมขัน้ตอไป ในขัน้เสนอเนือ้หาและฝกหดั
(presentation and practice)  นักเรียนไดเรียนรูการใชภาอังกฤษทั้งทักษะ  การอาน  การฟง  และ
เรียนรูเนื้อหาทางวัฒนธรรม  บทเรียนที่มีการสอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษา พรอมทั้งไดเนนรูป
แบบของภาษาที่ตองการใหนักเรียนฝกในบริบทที่มีความหมาย และไดฝกใชรูปแบบของภาษานั้น
อยางเพียงพอ           ที่จะนําไปใชทํากิจกรรม  ในขั้นผลิตภาษา (production)  อยางมีประสิทธิ
ภาพ  และเมื่อนักเรียนทําแบบฝกแตละบทเสร็จนักเรียนจึงไดทํากิจกรรมโครงงาน  เพื่อเสนอใน
คาบเรียนถัดไป  จากนั้นนักเรียนจึงไดทําแบบทดสอบรายบทในคาบเรียนถัดไปเพื่อประเมินผลสิ่งที่
เรียนมา  ทําใหนักเรียนมีโอกาสทําคะแนนแบบทดสอบรายบทไดสูงกวาคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรียน เนื่องจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนตองศึกษาและทําแบบฝกใหครบทั้ง 5 บท
เรียนกอนจึงจะไดทําแบบทดสอบ  และขอสอบที่ปรากฏในแบบทดสอบหลังเรียนเปนเนื้อหาที่ได
จากการสุมเนื้อหาของบทเรียนโมดูลทุกบท ดังนั้นความหลากหลายในเนื้อหาของแบบทดสอบหลัง
เรียนจึงมีมากกวาแบบทดสอบรายบท  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกันตดนัย  วรจิตติพล (2542)
ศิริรักษ  ธิจิตตัง (2544) และยุพาพิน  แกวดี (2545)  ที่พบวา  คาประสิทธิภาพของเอกสารการ
สอนและแบบฝกหัดที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง

นอกจากนี้ การที่พบวาคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาอาจเนื่องมาจากในการทําแบบ
ทดสอบรายบทนักเรียนไมวิตกกังวลมากนัก   เนื่องจากนักเรียนเพิ่งไดเรียนเนื้อหาแตละบทจบไป
และแบบทดสอบรายบทเปนการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีจํานวนนอยขอในแตละบท  
สวนแบบทดสอบหลังเรียนเปนการวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  โดยสุมเนื้อหาของบท
เรียนโมดูลทุกบท  ซึ่งมีจํานวนขอสอบมากกวา และตองใชเวลาในการทําแบบทดสอบนานกวา  ผู
เรียนอาจเกิดความกังวลวาจะทําแบบทดสอบไดไมดี จากการวิจัยของ ฟาเบียง (Fabienne  1992
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: 4256A) ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความวิตกกังวลสงผลทางลบตอความสามารถในการเรียนและความ
สามารถในการทําแบบทดสอบ  ดังนั้นผูเรียนกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งนี้ อาจเกิดความวิตก
กังวลและความเหนื่อยลาในการทําแบบทดสอบหลังเรียน จึงทําใหแบบทดสอบหลังเรียนได
คะแนนต่ํากวาคะแนนแบบทดสอบรายบท

2. จากผลการวิจัยขอ 2  ที่พบวา  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังจากเรียนดวยบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่
พูดภาษาอังกฤษ  สูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนโมดูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมุตฐิานที่ตั้งไวทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  สวนหนึ่งอาจมา
จากเหตุผลดังตอไปนี้

2.1  บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่
พูดภาษาอังกฤษฉบับนี้สรางขึ้นโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนภาษาคูกับวัฒนธรรม  และมีเนื้อหาชวย
ใหเรียนอยางเปนธรรมชาติและมีเปาหมาย   นอกจากนี้การสอนวัฒนธรรมควบคูไปกับการสอน
ภาษาสามารถชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน  และทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในตัวภาษาไดดี
ยิ่งขึ้นอีกดวย  ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของทศพร  สุวรรณชาต (2530)  ซึ่งศึกษาและเปรียบเทียบ
สัมฤทธิผลของกลุมที่เรียนโดยการสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา  
ผลการวิจัยพบวาสัมฤทธิผลของกลุมที่เรียนโดยการสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
สูงกวากลุมที่เรียนโดยไมสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้เนื้อหาและองค
ประกอบทางภาษาและวฒันธรรมในวนัหยดุยงัไดมาจากกรอบเนือ้หาทางภาษา และวฒันธรรม   ที่
ไดผานการวิจัยและผานการประมวลผล และเรียงลําดับความสําคัญของวันหยุดจากชาวตาง
ประเทศและครูสอนภาษาอังกฤษ  บทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นจึงมีกรอบเนื้อหา และวัตถุประสงคที่
ชัดเจน  นอกจากนี้กิจกรรมในบทเรียนเปนกิจกรรมการสอนภาษาที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรม
วันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  กิจกรรมและแบบฝกที่ใชเปนกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร เนน
ทักษะการใชภาษา ฟง พูด อาน เขียน  ที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาใกลเคียงกับสถานการณจริง
ผูเรียนสามารถใชภาษาตามความตองการโดยนําความรูดานโครงสรางคําศัพท วัฒนธรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมวันหยุดมารวมเขาดวยกันเพื่อใหการสื่อสารบรรลุเปาหมาย  ซึ่งสอดคลองกับ
วอลเดส (Valdes 1990 : 49-51)  ที่กลาววา การสอนวัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษาเปนการเพิ่ม
ความเขาใจใหกับนักเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปาหมาย  และกระตุนใหนักเรียนสนใจการเรียน
ภาษาตางประเทศ บทเรยีนโมดลูทีส่รางขึน้สงเสริมใหผูเรียนปฏบิตักิจิกรรมแบบรวมมอืกนั กิจกรรม
กลุมยอย  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญในการปฏิบัติกิจกรรม  ครูผูสอนมีบทบาทเปนผูใหคําปรึกษา
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หรือเปนผูอํานวยการฝกภาษา ใหคําแนะนําเมื่อมีปญหา ส่ิงเหลานี้อาจเสริมใหชั้นเรียนมี
บรรยากาศรวมมือกันและลดความเครียดในการปฏิบัติกิจกรรมและแบบฝก  สอดคลองกันแนวคิด
ของ  เคลเมนท  คอรนเย  และโนเอลส  (Clement, Dornyei, and Noels 1994 : 417-448)               
ที่เสนอวาควรสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบรวมมือกัน เนื่องจากชวยสราง
บรรยากาศที่ดีแกชั้นเรียน  นอกจากนี้ยังชวยลดความวิตกกังวลและสรางความสนใจแกผูเรียน
เชนเดียวกับ  แชททีแมน  และคณะ  (Schatteman et al. 1997 : 1)  กลาวเสริมวากิจกรรม
กลุมสัมพันธสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทําคะแนนจากการทดสอบสูงขึ้น  นอกจากนั้น         
โทมาลิน (Tomalin 1993 : 8)  ไดเสนอวาแนวทางการสอนวัฒนธรรมทางภาษา ควรสงเสริมใหผู
เรียนไดปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร แบบรวมมือกัน เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฎิสัมพันธโตตอบ
ความหมายที่ตองการสื่อสาร เชนเดียวกับผลการวิจัยเกี่ยวกับการสอนวัฒนธรรมภาษาอังกฤษที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูภาษา  ดังผลการวิจัยของ  จุฑารัตน   ธานี (2534)  อัญชลี  จิตโสภา
(2536)  และบรรเจิด  พฤฒารัตน (2541)  ที่พบวา การสอนเสริมเนื้อหาทางวัฒนธรรมสงผลใหนัก
เรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทักษะ ฟง
พูด อาน  เขียน เพื่อการสื่อสาร  จึงนาจะเปนไปไดวาการที่ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษสูงขึ้นอาจเกิดจากกิจกรรมในแบบฝกซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษา
อังกฤษอยางมีความหมายโดยคํานึงถึงวัฒนธรรมของเจาของภาษาดวย

2.2 บทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นประกอบดวยขอมูลทางภาษาที่เปนเอกสารจริง
(authentic materials)  จากแหลงตางๆ อาทิ  รูปภาพ  วารสารภาษาอังกฤษ  หนังสือพิมพ  สไลด
โดยมีจุดประสงคใหผูเรียนไดใชภาษาใกลเคียงกับสถานการณจริงเพื่อใหนําความรูในชั้นเรียนไป
ประยกุตใชกบัชวีติประจาํวนัไดอยางถกูตองเหมาะสมตามหลกัภาษาและวฒันธรรม แนวคดิเกีย่วกบั
การใชเอกสารจริงประกอบการสอนวัฒนธรรมสอดคลองกับแนวคิดของ เทยเลอยและฟอกส
(Taylor and Fox 1996 : 88)  ที่ไดสนับสนุนใหมีการใชเอกสารจริง  เชน นิทาน  กลอน  รอยแกว
รูปภาพ  ในการสอนวัฒนธรรมของเจาของภาษา  นอกจากนั้น  ไฮแมน  และไดเฟนเบคชอร
(Hyman and Diefenbacher 1992 : XV-XVI)  ไดจัดทําสื่อเอกสารจริงเกี่ยวกับเพลง  โดยมีจุด
ประสงคเพื่อใหนักเรียนเขาใจองคประกอบตางๆ ของวัฒนธรรม  ซึ่งสอดคลองกับ  ครามเมอร
(Kramer 1993)   ที่ใชเพลง  ภาพวาด  วรรณกรรม  ประวัติศาสตร ในการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อ
ชวยใหนักเรียนเขาใจโครงสรางของวัฒนธรรมเปาหมาย  และสามารถทํากิจกรรมและแบบฝกหัดที่
สัมพันธกับวัฒนธรรมของเจาของภาษาได  นอกจากนั้น โบรเวอร (Brower 1990)  ไดจัดทําบท
เรียนโมดูลเพื่อสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดและวันสําคัญตางๆ  เพื่อสอนครูภาษาอังกฤษ  เมื่อ
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จบหลักสูตรพบวาครูภาษาอังกฤษมีความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมวันหยุดและสามารถใชภาษา
อังกฤษไดดีข้ึน  ยุพาพิน แกวดี (2545)  ไดพัฒนาแบบฝกเสริมเพื่อการสื่อสารที่เนนความเขาใจ
วัฒนธรรมภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 16  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
พบวา  นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามบริบทของวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษหลังจากไดเรียนโดยใชแบบฝกที่สรางขึ้นสูงกวากอนเรียน  และจากผลการวิจัยที่ผาน
มาที่ใชเอกสารจริงประกอบการสอนภาษาอังกฤษในดานตางๆ  พบวาเอกสารจริงสงผลใหผูเรียน
มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น  อาทิ  พิศาล  อินทรทอง  (2541)  ดาว  แสงบุญ  (2543)
ศิริรักษ  จิตตัง (2544)  สุภรพรรณ  ศรีบุญเปง (2544)

2.3  บทเรียนโมดูลเร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเนนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธ
ศักราช 2539 (กรมวิชาการ 2539 : 2)  คือการมุงเนนระดับความสามารถของผูเรียนเปนสาํคญั ดงั
นัน้การจดัทาํหลกัสตูรจงึใชระดบัความสามารถทางภาษาของผูเรียนเปนฐาน (Proficiency -Beased
Curriculum)  ซึ่งมีหลักการคือ  เนนการเรียนการสอนทักษะกระบวนการ  และยึดผูเรียนเปนศูนย
กลางของการเรียนการสอน  โดยเนนกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง
นอกจากนั้นในบทเรียนโมดูลยังมีกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนไดทํากิจกรรมคู  และกิจกรรมกลุม
ซึ่งถือวาเปนการเรียนแบบรวมมือกัน  (Cooperative Learning)   ซึ่งการเรียนแบบมสีวนรวมใน
การเรยีนการสอนภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนไดมโีอกาสพดูมากขึน้และบอยขึน้  และยังเปน
การสรางบรรยากาศในการเรียนที่ผอนคลาย  เปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนเปนการเรียนที่มี
ความหมาย  (Olsen and Kagan, quoted in Jacobx and Hall 1994 : 2)

นอกจากนั้ นบทเรี ยน โมดูลยั ง เน นกิ จกรรมการสอนภาษา เพื่ อการสื่ อสาร   
(Communicative Approach)  เนนใหผูเรียนไดใชทักษะ ฟง พูด อาน เขียน ในการทํากิจกรรม
ซึ่งนักเรียนไดศึกษาจากแผนภูมิ  ตาราง  ภาพประกอบสไลด  เพลง  และส่ือการสอนที่สงเสริม
ใหนักเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้น ไมวาในการสอนคําศัพทและไวยากรณ หรือเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒน
ธรรมวันหยุด  สไลด  และรูปภาพ  ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัน
หยุด  และสนใจที่จะเรียนรูคําศัพทและไวยากรณ  และสามารถทําความเขาใจเนื้อเร่ืองและประวัติ
ความเปนมาของวัฒนธรรมวันหยุดไดงายขึ้น   ประกอบกับเทปบันทึกเสียงของชาวตางประเทศ
ชวยใหผูเรียนไดคุนเคยกับเสียงเจาของภาษาและฝกออกเสียงอยางเปนธรรมชาติ  นอกจากนั้น
นักเรียนยังไดมีโอกาสทํากิจกรรมโครงงานในแตละบทเรียนดวย ดัง คราแมช(Kramach 1995
: 284-289)  ไดกลาววา  แบบเรียนที่เปนสื่อจริงประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและเหตุ
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การณตาง ๆ ในอดีต  เมื่อมีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวม จะชวยสงเสรมิความสาํคญัของ
บริบทและวฒันธรรมในการสอนภาษาตางประเทศใหมคีวามเขาใจมากขึน้  ซึ่งสอดคลองกับแคล
(Claire  1990)  ที่กลาววา   การใชภาพประกอบ   การตกแตงรูปภาพหรือการระบายสีรูปภาพ
เกี่ยวกับวันหยุดและวันสําคัญตาง ๆ  จะทําใหนักเรียนสนใจและเพลิดเพลินในการเรียนมากขึ้น

3.  จากผลการวิจัยขอที่ 3  ที่พบวา  ความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนโมดูลสูงกวาความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของ
ชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษกอนเรียนดวยบทเรียนโมดูล  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้

3.1 บทเรียนโมดูลที่สรางขึ้น  ประกอบดวยขอมูลทางภาษาและภาระงานที่
สอดคลองกับเนื้อหาทางวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  เปนผลใหผูเรียนเกิดแรง
จูงใจและเรียนรูภาษาอยางมีเปาหมาย  หัวขอ  และขอบขายเนื้อหาของแตละบทเรียน  มีจุด
ประสงคและกิจกรรมที่สอนเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดอยางชัดเจน  ไดแกบทเรียนโมดูลที่ 1
Christmas  Day  วันคริสตมาส   เปนการฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต   บทเรียนโมดูลที่ 2
Thanksgiving  Day  วันขอบคุณพระเจา  เปนวันที่ครอบครัวขอบคุณพระเจาสําหรับทุกสิ่งทุก
อยางที่พวกเขาไดรับ  บทเรียนโมดูลที่ 3  Valentine’s Day  วันแหงความรัก  เพื่อระลึกถึงนักบุญ
วาเลนไทนและแสดงความรักตอคนรักและครอบครัว บทเรียนโมดูลที่ 4 Easter  วันอีสเตอร  เปน
การเฉลิมฉลองที่พระเยซูคริสตฟนคืนชีพ  บทเรียนโมดูลที่ 5  Halloween  วันแหงการเฉลิมฉลอง
โดยการสวมชุดแฟนซีและหนากากผี  หัวขอและขอบขายเนื้อหาของวัฒนธรรมวันหยุด ผานการ
เรียงลําดับความสําคัญจากชาวตางประเทศและครูผูสอนวิชาภาอังกฤษ  ผูวิจัยจึงนําหัวขอ
มาพัฒนาเปนบทเรียนโมดูล โดยคํานึงถึงความสอดคลองของเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูราย
วิชาภาษาอังกฤษหลัก 9-10  นอกจากนั้น นักเรียนสวนใหญมีพื้นความรูเดิม (Background
Knowledge)  เกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดเหลานี้อยูบาง  เมื่อนักเรียนไดมาศึกษาบทเรียนโดมูล
ดวยตนเองอีกครั้ง  จึงชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาของวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่
พูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  จึงสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ดวยสาเหตุดังที่กลาวมา
ขางตนสอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางความรู  (Schema Theory)  ที่ใหความสําคัญตอความรูเดิม
กลาวคือนักเรียนมีความคุนเคยกับเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดมาบางแลวจึงนํามาใชในการ
ตีความเรื่องที่อาน  ซึ่งทําใหการตีความของนักเรียนแตละคนแตกตางกันออกไปตามประสบการณ
ที่เขามีดวย (Bernbardt  1984 : 325-327 ; Carrell 1984 : 322)   ซึ่งสอดคลองกับ  อิลลิส
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(Ellis 1996 : 213-214)  ที่กลาววา  การสอนวัฒนธรรมควรเนนในเรื่องการนําความรูใหมผสม
ผสานกับพื้นฐานความเชื่อ  และความรูเดิม เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น

3.2  กิจกรรมและแบบฝกของบทเรียนมูลวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการสอนวัฒนธรรม
วันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นประกอบดวย  ส่ือการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนเขา
ใจบทเรียนและวัฒนธรรมภาษาอังกฤษมากขึ้น จากการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนดวยสไลดหรือ
รูปภาพ ชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจเรียนรูประวัติความเปนมา ประเพณีการเฉลิมฉลอง เพลง
อาหารและสัญลักษณประจําวันหยุดนั้น    นอกจากนั้นยังมีแบบฝกเพื่อใหนักเรียนฝกทักษะการฟง
จากเทปเสียงของชาวตางประเทศ  ดัง สเตราส  (Straus1999: 2-5)  ไดกลาวไววา  ผูสอนควรใชวิธี
การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  และใชสัญลักษณทางวัฒนธรรมพรอมทั้งพิธีกรรมตาง ๆ ใน
วัฒนธรรมนั้น เพื่อใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน  ไดฝกใชภาษาและมีปฏิสัมพันธตอกัน  นอก
จากนั้นในบทเรียนโมดูลยังไดใหนักเรียนทํากิจกรรมโครงงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดในแตละ
บทโดยคนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต  ซึ่งสอดคลองกับ  ซิมซัน (Simpson 1996 : 43)  ไดกลาววา
การเรียนการสอนวัฒนธรรมสามารถทําไดโดยการใชกิจกรรมโครงงาน  ซึ่งวิธีนี้ทําใหนักเรียนเขาใจ
ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปาหมายไดลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เฮนส (Haines
1996 : 3, อางถึงใน สุภรพรรณ  ศรีบุญเปง 2544)   ที่กลาววากิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมของ
การมีสวนรวม การที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกและตัดสินใจ  ชวยเพิ่มแรงจูงใจและกระตุน
ความสนใจในการเรียนรูภาษา  นอกจากนั้นบทเรียนโมดูลยังมีกิจกรรม  วาดภาพ  ตาม
จินตนาการของนักเรียนซึ่ง เปนการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษที่สอดแทรกเนื้อหาทาง
วัฒนธรรมกับวิชาศิลปะ  ซึ่งสอดคลองกับ อินแกรมและโอนิล (Ingram and O’Neil 1999 : 25-26)
ไดกลาวถึงวิธีการสอนวามีความสําคัญและมีอิทธิพลตอทัศนคติขามวัฒนธรรม และควรมีการสอน
วัฒนธรรมแบบบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ เชน สอนภาษาโดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาดนตรี  วิชาสังคม
ศึกษาเปนตน ในการทําโครงงานนั้นนักเรียนไดมีโอกาสคนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ต ซึ่งสอด
คลองกับ  ถนอม  ตันพิพัฒน  (2539,  อางถึงใน  นงคนุช  เพ็ชรชื่น  2543)  วา  การจัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต  โดยจัดใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ  ใหแก  นัก
เรียน  นิสิต  นักศึกษา  เพื่อฝกการคนควาวิจัย  หรือทํารายงานในรายวิชาตาง ๆ  และที่สําคัญ  คือ
นักเรียนสามารถศึกษาและเรียนรูดวยตนเองตอไป  นอกจากนั้น  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541,
อางถึงใน นพรัตน  เสียงเกษม  2546)  กลาววา  การคนควากิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือ
ขายอินเตอรเน็ตมีผลใหผูเรียนทําโครงงานจากการสืบคนจากระบบเครือขายตาง ๆ  นี้ทําใหผูเรียน
มีโอกาสที่จะทําความคุนเคยกับโปรแกรมประยุกตตาง ๆ  บนคอมพิวเตอรและสามารถนําเครือ
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ขายมาใชเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  นักเรียนสามารถที่จะบูรณาการเขากับวิชา
ตาง ๆ ได

4. จากการวจิยัขอที ่ 4 ทีพ่บวาผูเรียนมคีวามคดิเหน็ตอบทเรยีนโมดลูวชิาภาษาองักฤษ
เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  โดยภาพรวมอยูในระดับดี กลาวคือ
มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.89-4.08 และมีระดับความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ย 3.97 ( x =3.97,                
SD = 0.85)   ผูเรียนมีคาความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับดี  ทุกบทเรียน  อาจเนื่องมาจาก
กรอบความรู เนื้อหา และวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การวิเคราะหหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9-10 ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และจาก
การวิเคราะหความสําคัญของวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษโดยใหชาวตางประเทศ
และครูผูสอนภาษาอังกฤษเรียงลําดับความสําคัญของวันหยุดได  5 หัวขอ  และบทเรียนโมดูลที่
สรางขึ้นนําเสนอแบบฝกหัดเพื่อใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามความสนใจของผู
เรียน  จึงทําใหผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุทธิดา  พรจําเริญ  (2540)  ดาว   แสงบุญ  (2543)  และ  ศิริรักษ  ธิจิตัง  (2544)   ที่สรางเอกสาร
การสอนโดยมกีารวเิคราะหหลกัสตูร  มกีารถามความตองการของครผููสอนและผลการวจิยัพบวา
ความ สามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนสูงขึ้นและผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอเอกสาร
การสอนนอกจากนี้  แบบฝกที่สรางขึ้นเปนการสอน  เนื้อหาภาษาโดยสอดแทรกวัฒนธรรมทาง
ภาษาดังแนวคิดของ  ชิลี  (Seelye  1988,  quoted  in  Tomallin  1993 : 7-8 )  ที่ไดเสนอไววาใน
กระบวน การเรยีนการสอนภาษาซึง่มจีดุประสงคเพือ่สงเสริมใหผูเรียนรูพฤตกิรรมของคนในสงัคม
วฒันธรรมเปาหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ  คานิยม  และผูเรียนสามารถเปรียบเทียบขอแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรมภาษาเปาหมายได   นอกจากนั้น  ในบทเรียนโมดูลยังมี
การสงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมโครงงาน  สงเสริมการคนควาขอมูลดวยตัวของนักเรียนเอง
เพราะกิจกรรมโครงงานสงเสริมความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ฝกผูเรียนใหเรียนรูภาษา
ทุกทักษะอยางเปนธรรมชาติในสถานการณจริง  สอดคลองกับแนวคิดของ เชพพารด  และสโต
เลอร (Sheppard and Stoller 1995: 5)  ที่กลาวถึงประโยชนของกิจกรรมโครงงานวาชวยเพิ่มแรง
จูงใจของผูเรียน  เพิ่มความตระหนักในความจําเปนในการใชภาษาทักษะสัมพันธ  กระตุนและ
สรางความพอใจในการเรียนรู  สุภรพรรณ  ศรีบุญเปง  (2544)  ไดทําการทดลองโดยใจกิจกรรม
โครงงานกับนักศึกษาคหกรรม  เมื่อเสร็จส้ินการทดลองพบวา  นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีตอกิจ
กรรมโครงงาน
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เมื่อพิจารณารายบทเรียนพบวา  บทเรียนที่ไดคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกบทที่ 3  Valentine’s
Day  ( x  =4.08, SD= 0.83)  การที่ผูเรียนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของบทเรียนโมดูลของ
บทที่ 3  สูงสุด  ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก  กิจกรรมและภาระงานในบทที่ 3  เปนกิจกรรมการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ผูเรียนไดทํากิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม  เพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียน  และสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมแบบรวมมือกันโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูมีบทบาทเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําเมื่อมีปญหา  ผูเรียนจึงกลาแสดงออกในการใชภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  ลิตเติลวูด (Littlewood  1995 : 16-64)  ที่
เสนอไววา  กิจกรรมเพื่อการสื่อสารเปนลักษณะของกิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลจะสงผลใหผูเรียน
สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไมจําเปนตองถูกตองตามหลักภาษา
เสมอไป  แตสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร    นอกจากนั้น  เคลเมนท  ดอรนเย  และ
โนเอลส (Clement, Dornyei, and Noels 1994 : 417 )  ไดเสนอใหการจัดการเรียนการสอนโดย
สงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการสื่อสารจะชวยสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนและลดความ
วิตกกังวลแกผูเรียน

สวนบทที่ไดคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก  บทที่ 4  Easter  ( x  =3.89, SD= 0.84)    ที่เปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจาก  การไมคุนเคยกับรูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝกหัด  และ
ภาระงานในบทเรียน  กิจกรรมเนนการเขียนบรรยายโดยใชประโยคคําสั่ง  ซึ่งนักเรียนไมคุนเคยกับ
กิจกรรมนี้  อาจสงผลใหมีความคิดเห็นตอบทเรียนโมดูลบทที่ 4  Easter  อยูในระดับนอยกวาบท
อ่ืน ๆ  อยางไรก็ตาม  เมื่อเทียบกับเกณฑคาระดับเฉลี่ยที่กําหนดไวยังแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความ
คิดเห็นตอบทเรียนโมดูลบทที่ 4  อยูในระดับสูง  และเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  จากการศึกษา
ความคิดเห็นของผูเรียนตอบทเรียนโมดูลในดาน  จุดประสงค  ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรม  ดาน
ความรูความสามารถและดานรูปแบบสามารถอภิปรายผลไดดังนี้

4.1 ดานจุดประสงคพบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของบทเรียนโมดูล
โดยเฉลี่ยรวมเทากับ 3.96 ซึ่งจัดอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูเรียนมีความคิด
เห็นตอบทเรียนตามลําดับดังนี้  ขอ 3  บทเรียนโมดูลมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดของ
ชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษที่นาสนใจ ( x =4.06, SD=0.85 )  ขอที่ 1 บทเรียนโมดูลระบุจุดประสงค
ในการเรียนไวชัดเจนและเหมาะสม  ( x =3.92, SD=0.85 )  ขอที่ 2  กิจกรรมและแบบฝกแตละขัน้
ตอนในบทเรยีนโมดลูสัมพนัธกบัจดุประสงคในการเรยีนของแตละบทเรยีน ( x =3.89, SD=0.88 )     
สอดคลองกับที่ สวอนและ วอลเตอร (Swan and Walter 1984, อางถึงใน เสงี่ยม  โตรัตน 2538 :
53)   กลาวถึงขอบขายเนื้อหาในแตละหนวยของแบบเรียนวาควรมีจุดประสงคของหนวยการเรียน
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หรือบทเรียนบอกไวชัดเจนในแตละบทเรียนตองระบุวาผูเรียนจะเรียนรูที่จะทําอะไรไดและเรียนรู
เร่ืองอะไร  นอกจากนี้  สุมิตรา  อังวัฒกุล (2537 : 107-111)   เสนอหลักการในการจัดการเรียน
การสอนภาษาวา  ตองใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายของการเรียนและการฝกภาษาวากําลังทําอะไร
เพื่ออะไร  เพื่อใหการเรียนภาษาเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน  และกระตุนใหผูเรียนประสบผล
สําเร็จในการเรียน

4.2 ดานเนื้อหาวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหา
ของบทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยรวมเทากับ  3.99 คะแนน ( x =3.99, SD=0.83 )  ซึ่งจัดอยูในระดับดี
เมื่อพิจารณาเนื้อหารายขอพบวา  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 4  ความยาก
งายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน ( x =4.07, SD=0.89 )  ขอที่ 5  เนื้อหาในบทเรียนโมดูล
นี้สงเสริมใหขาพเจามีความรูและเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษมากขึ้น 
( x =3.99, SD=0.81 )  ขอที่ 6  ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน ( x =3.91, SD=0.86 )
จะเห็นวาทุกขอมีระดับความคิดเห็นอยูในเกณฑสูง  แสดงวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอเนื้อหา
ของบทเรียนโมดูล  กลาวคือ  ผูเรียนอาจมีความคิดเห็นวาบทเรียนเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน  มี
ปริมาณเนื้อหาตรงตามหลักสูตรรายวิชา  และใชส่ือเอกสารจริงในการเรียน  ซึ่งสอดคลองกับขอ
เสนอแนะของ  พีนาฟลอริดา (Penaflorida  1995 : 116)  ที่เสนอวาเนื้อหาของบทเรียนควร
ประกอบดวย  เอกสารจริงจากแหลงตางๆ  และควรเลือกเนื้อหาที่มีระดับความยากงายเหมาะสม
กับความสามารถของผูเรียน    ซึ่งสอดคลองกับ  สวอฟฟาร (Swaffar 1985 : 18)  กลาววาเอกสาร
จริงมีเนื้อหาที่เปนธรรมชาติและมีความหลากหลายของรูปแบบภาษา  นอกจากนั้นในบทเรียนยัง
แทรกเนื้อหาของวรรณกรรม  การเขียนโคลงกลอน  ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง  เชน  ความรัก   ซึ่งเปนผล
ใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดของตนเอง  และสามารถเขียนถายทอดออกมาเปนกลอนได  (Harris
and Sipay 1990 : 41)  ซึ่งในการเลืกเนื้อหาของบทเรียน  ผูวิจัยไดเลือกเนื้อหาโดยคํานึงถึงระดับ
ความสามารถในการเรยีนภาษาองักฤษของผูเรียน และไดใหผูเชีย่วชาญทีเ่ปนครสูอนภาษาองักฤษใน
ระดับช้ันของผูเรียนเปนผูประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา นอกจากนั้น การสอดแทรกเนื้อหา
ทางวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ   โรบินสัน (Robinson 1988 : 26)  ที่พบวา  ผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาโดยผานแนวคิด  ภาษาพูด  ภาษาทาทาง  ผูเรียนจะเรียนรูภาษาไดดีข้ึน

4.3  ดานกิจกรรม พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของบทเรียนโมดูล  โดย
เฉล่ียรวมเทากับ  3.87 คะแนน ( x =3.87, SD=0.89 )    ซึ่งจัดอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 8  กิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลายนา
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สนใจ ( x =3.99, SD=0.84 )  ขอที่ 12  กิจกรรมในบทเรียนโมดูลชวยใหขาพเจาสามารถสรางผล
งานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุดได ( x =3.96, SD=0.90) ขอที่ 7  ข้ันนําเขาสูบทเรียน
(Motivation)  ชวยใหขาพเจามีความรูในเรื่องวัฒนธรรมวันหยุดและพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรมใน
ข้ันตอไป ( x =3.91, SD=0.83 )   ขอที่ 11  ข้ันฝกหัด(Practice)  มีแบบฝกหัดที่สงเสริมใหขาพเจา
ไดใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางเต็มที่ ( x =3.85, SD=0.90 )  ขอที่ 9  ข้ันนําเสนอเนื้อหา
(Presentation)  มีคําอธิบายและใหตัวอยางการทําแบบฝกหัดชัดเจนและเขาใจงาย ( x =3.81,
SD=0.92 )   ขอที่ 10  แบบฝกหัดในบทเรียนโมดูลสงเสริมใหขาพเจาไดฝกฝนโครงสรางไวยากรณ
และหนาที่ทางภาษาที่ไดเรียนมา ( x =3.70, SD=0.95 )   เมื่อพิจารณาขอความในการประเมิน
ความคิดเห็น  เกี่ยวกับกิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลาย  นาสนใจ  ผูเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับ
สูงที่สุด  อาจเนื่องมาจาก  ข้ันนําเขาสูบทเรียนนั้นมีกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย  เชน     การจับ
คูรูปภาพ  การใหผูเรียนไดดู  สไลด  รูปภาพ  ทําใหผูเรียนสนใจและรูวาจะไดทํากิจกรรมอะไรบาง
ในบทเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ  บ็อค  ( Bock 1993 : 3)  กลาววา  การสอนอยางมีกิจกรรมหลาก
หลายจะชวยใหผูเรียนสนใจในการเรียนและขยายความตั้งใจตอบทเรียนเปนระยะเวลายาวนาน 
นอกจากนัน้กจิกรรมในบทเรยีนชวยใหผูเรียนสามารถสรางผลงานทีเ่กีย่วของกบัวฒันธรรมวันหยุดได  
เชน  ผูเรียนสามารถเขียนบัตรเชิญ  บัตรอวยพร  เขียนกลอน  และวาดรูปไขอีสเตอรได  ซึ่งสอด
คลองกับ  น็อค (Knox 1999 : 40)  กลาววา  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตองตระหนักถึง
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับภาษา  และวัฒนธรรมกับการเรียนรู  นอกจากนั้นผูวิจัยยังได
จัดกิจกรรมโดยมีคําอธิบาย  และยกตัวอยางในการทําแบบฝกหัดชัดเจนและเขาใจงาย  ในขั้นฝก
ทักษะทางภาษาประกอบดวย  คําอธิบายโครงสรางทางภาษารูปแบบตาง ๆ  ที่สัมพันธกับหนาที่
ทางภาษา  ซึ่งแบบฝกทางภาษาในบทเรียนโมดูลในแตละบทเรียนอาจชวยใหผูเรียนเกิดความรู
ความเขาใจ  พรอมที่จะนําความรูไปใชในกิจกรรมขั้นตอไป  ซึ่งสอดคลองกับ  นูแนน (Nunan
1995: 47-77)  ที่กลาววา  ในการพัฒนาภาระงานเพื่อการสื่อสาร  นอกจากครูผูสอนตองเลือกใช
ขอมูลทางภาษาจากสื่อที่หลากหลายเหมาะกับความตองการ  ความสนใจ  และระดับความ
สามารถของผูเรียนแลว  ตองคํานึงถึงปริมาณขอมูลทางภาษาวามีปริมาณใหผูเรียนเกิดปฏิ
สัมพันธกันในการปฏิบัติกิจกรรม  เชน  กิจกรรมคู  กิจกรรมกลุม  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โท
มาลิน ( Tomalin 1993 : 8)  ที่เสรอไววา  การจัดกิจกรรมการสอนเสริมวัฒนธรรมทางภาษา  ควร
สงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจรรมเปนคูหรือเปนกลุม  เพื่อใหมีปฏิสัมพันธ  และรวมกันอภิปราย
วิเคราะห  ตีความเปนบริบทของวัฒนธรรม  ซึ่งตรงกับขอเสนอแนะของ  นูแนน ( Nunan 1995 :
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45)  ที่เสนอวา  ควรจัดกิจกรรมการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธโตตอบกัน  เพื่อใหเขา
ใจความหมายในการสื่อสารไดดีข้ึน

ดานความรูความสามารถ  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็นดานความรูความสามารถโดย
เฉล่ียรวม  3.97 คะแนน ( x =3.97, SD=0.86 )    ซึ่งจัดอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ
วา  ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 13  กิจกรรมและแบบฝกหัดในบทเรียนโม
ดูลทําใหขาพเจาพัฒนาทักษะ  ฟง  พูด  อาน เขียนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน  ( x =4.21, SD=0.82 )ขอ
ที่ 17 ขาพเจาสามารถนําความรูทางภาษาอังกฤษและความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ( x =4.00, SD=0.93 )   ขอที่ 16  แบบทดสอบทางภาษาทายบทเรียนโมดูล
เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน ( x =3.94, SD=0.82 )  ขอที่ 15  ในการปฏิบัติกิจ
กรรมในบทเรียนโมดูล  ชวยใหขาพเจากลาแสดงความคิดเห็นและสงเสริมใหขาพเจาเรียนรูดวยตน
เอง ( x =3.87, SD=0.87)  ขอที่ 14  กิจกรรมในบทเรียนโมดูลสงเสริมใหขาพเจาเรียนรูทักษะตางๆ
ในการทํางานกลุมได ( x =3.85, SD=0.87 )   จากระดับความคิดเห็นของผูเรียนจะเห็นวา  แตละ
ขอมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในเกณฑดี  ทั้งนี้จากการไดฝกกิจกรรมตาง ๆ  ในบทเรียนทําใหผู
เรียนไดพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ใน
แตละบทเรียนโมดูลนั้น  มีกิจกรรมที่ใหผูเรียนฝกครบทั้ง 4 ทักษะ  ประกอบกับบทเรียนประกอบ
ดวยกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลายและฝกทุกทักษะในลักษณะที่สัมพันธกัน  สอดคลองกับ
ทูดอร  (Tudor 1996 : 14-15)  ที่กลาวไววา  กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาควรเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความรูความสามารถอยางอิสระ  ผูสอนควร
สงเสริมกิจกรรมที่นักเรียนไดรวมทํางานเปนกลุมในลักษณะที่ชวยเหลือกัน          และรวมมือกัน
ซึ่งสมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2544 : 3)  กลาววา  การเรียนแบบรวมมือเปนวิธี การเรียนที่มีการจัด
กลุมการทํางานเพื่อสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มแรงจูงใจทางการเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียน
มากยิ่งขึ้น   นอกจากนั้นในบทเรียนยังมีกิจกรรมโครงงาน  ซึ่งสอดคลองกับ  สุภรพรรณ  ศรีบุญเป
ง (2544)  ไดพัฒนากิจกรรมโครงงานรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  ประเภทวิชาคหกรรม  จากการวิจัยพบวา  กิจกรรมโครงงาน  สงเสริมใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.5 ดานรูปแบบ  ผูเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของบทเรียนโมดูลโดยเฉลี่ยรวม
เทากับ 4.04 คะแนน  ( x =4.04, SD=0.83 )    ซึ่งจัดอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ผูเรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้  ขอที่ 20  บทเรียนโมดูลมีส่ือการสอน  รูปภาพ
ประกอบบทเรียนที่นาสนใจ และสอดคลองกับเนื้อหา  ( x =4.30, SD=0.67 )    ขอที่ 18  ตัวอักษร
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ในบทเรียนโมดูลอานงายและชัดเจน ( x =4.00, SD=0.88 )  ขอที่ 19  บทเรียนโมดูลประกอบดวย
ขอมูลทางภาษา  แบบฝกหัด  กิจกรรมทางภาษาที่สอดคลองตอเนื่องอยางเปนระบบ  ( x =3.83,
SD=0.94 )  จะเห็นวาทุกขอมีระดับความคิดอยูในระดับดี  แสดงวาผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอรูป
แบบบทเรียนโมดูล กลาวคือ บทเรียนโมดูลมีส่ือการสอน รูปภาพ ประกอบบทเรียนที่สอดคลองกับ
เนื้อหา  และส่ือมีความชัดเจนสอดคลองกับแนวการสอนภาษาและวัฒนธรรมทางภาษา   ตาม
แนวคิดของ  ลาสคาฟสกิ ( Laskowsi 1997: 65-66)  ที่กลาววา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วัฒนธรรม  ส่ือการสอนควรมีความรูทางวัฒนธรรม  ควรใหผูเรียนไดเรียนรูจากสื่อเอกสารจริง
นอกจากนั้นบทเรียนโมดูลประกอบดวย ขอมูลทางภาษา แบบฝกหัด กิจกรรมทางภาษาที่สอด
คลองตอเนื่องอยางเปนระบบ  ซึ่งสอดคลองกับ  เกรฟส (Grawes 1996 : 12.37)  ที่เสนอวาการ
เรียงลําดับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตองคํานึงถึงระบบการจัดลําดับ ข้ันตอนของบท
เรียนในแตละบท  ตลอดจนการจัดลําดับข้ันตอนทั้งหมดของรายวิชา  และบทเรียนโมดูลฉบับนี้ผู
วิจัยไดเรียบเรียงเนื้อหาโดยคํานึงถึงความยากงายใหเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยาง  ซึ่งสอดคลองกับ  พีนาฟลอริดา (Penaflorida 1995 : 116,  อาง
ถึงใน  ศิริรักษ  ธิจิตตัง  2544 : 101)  ที่เสนอวา   ในการรวบรวมและเลือกเอาเอกสารจริงจาก
แหลงตางๆ ควรเลือกเนื้อหาที่มีระดับความยากงายเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนและควร
เรียงลําดับบทเรียนตามระดับความยากงาย

ปญหาที่พบในการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้แมวาผูวิจัยไดวางแผนในการทดลองตามขั้นตอนที่กําหนด  แต

ก็ยังมีปญหาและอุปสรรคบางประการดังตอไปนี้
1. ปญหาชวงระยะเวลาที่ใชในการทดลองสอน  เปนคาบสุดทายในแตละวัน  ทําใหผู

เรียนรูสึกเหนื่อยลาจากการเรียนในแตละวัน  ทําใหผูเรียนขาดความกระตือรือรนในการเรียนไป
บาง

2. ปญหาเรื่องความหลากหลายดานแนวคิดเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับวันสําคัญตางๆ  
ตลอดจนการใหความสําคัญของวันและวันหยุดแตกตางกัน  ทําใหบทเรียนที่พัฒนาไมสามารถคล
อบคลุมความหลากหลายดานตาง ๆ เหลานั้นในบทเรียนได

3. ปญหาการไมคุนเคยกับกิจกรรมการใชบทเรียนโมดูล  ทําใหตอนเร่ิมตนทําการสอน
ผูเรียนรูสึกวายาก  ผูวิจัยตองอธิบายและใหกําลังใจนักเรียน  พรอมทั้งเลาประวัติความเปนมาของ
วันหยุดเหลานั้นกอนสอน  เพื่อลดความวิตกกังวลของนักเรียน
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4. ปญหาในการวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบของบทเรียน  เนื่องจากรูปแบบของบทเรียน
โมดูลนักเรียนไมคุนเคย  อาจทําใหเกิดความสับสน  และควรมีการศึกษารูปแบบบทเรียนที่เปน
มาตรฐาน  มีการจัดเรียงลําดับกิจกรรมจากเรื่องงายไปเรื่องยาก

5. ปญหาการไมคุนเคยกับเทคนิควิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการปฏิบัติกิจกรรม  
เมื่อผูสอนไดอธิบายและใหความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวัฒนธรรม  แตในขั้นปฏิบัติกิจกรรม  ผูเรียนตอง
ปฏิบัติกิจกรรมโดยทํางานรวมกัน  อาจเปนกิจกรรมคู  กิจกรรมกลุมหรือทั้งชั้น  ครูผูสอนมีบทบาท
เปนที่ปรึกษาและคอยชวยเหลือและเสนอแนะเมื่อมีปญหา ผูวิจัยตองชี้แจงใหผูเรียนเขาใจถึงแนว
ทางปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปตามกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผู
เรียนเปนสําคัญ

6. ปญหาเวลาที่ใชในการเรียนการสอน  ในการทํากิจกรรมบทเรียนโมดูลที่มีเนื้อหา
ทางวัฒนธรรมวันหยุด  ไมเปนไปตามกําหนด  เนื่องจากเนื้อหาในขั้นตอนการอานผูเรียนตองใช
เวลาในการทํากิจกรรม  ทําใหมีการใชเวลาในการทํากิจกรรมทักษะการอานนานกวากิจกรรมอ่ืน ๆ
ทําใหเวลาที่กําหนดไวตองมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มข้ึน  บางกิจกรรมเชนกิจกรรมทักษะการฟงตองนํา
มาฝกในคาบพักเที่ยง  และบางกิจกรรมตองใหนักเรียนนํากลับไปทําเปนการบาน

7. จากการสอนเนื้อหาทางไวยากรณ  พรอมสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรมวันหยุด
ผูวิจัยพบวานักเรียนเกิดความเบื่อหนาย  เมื่อตองศึกษาในเรื่องไวยากรณ  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงปรับ
เปล่ียนเวลาการสอนเนื้อหาไวยากรณในคาบเรียนปกติแทน  เพื่อนักเรียนจะไดเขาใจและสามารถ
ทํากิจกรรมตอไปได

8.  ในการคนควาขอมูลทางอินเตอรเน็ต นักเรียนใชเวลามาก เพราะมีคอมพิวเตอร
เพียง 5 เครื่องเทานั้นที่ติดตั้งเครือขายอินเตอรเน็ต  ดังนั้นจึงตองแบงนักเรียนออกเปน  5 กลุม
กลุมละ 6 คน  แทนที่จะมีกลุมละ  4  คนตามที่กําหนดไว  นอกจากนั้นเมื่อนักเรียนไดขอมูลตอง
เก็บขอมูลในแผนดิสเก็ต  และเมื่อผูเรียนไดขอมูลมา  ผูวิจัยตองชวยดูรายละเอียดของขอมูลให
ตรงกับหัวขอที่กําหนดไว  เพราะขอมูลสวนใหญเปนภาษาอังกฤษ

9. ปญหาการไมคุนเคยในการทํากิจกรรมการฟงเนื้อเร่ือง  ผูวิจัยจึงไดกําหนดตัวเลือก
ใหผูเรียนเลือกคําที่ถูกตองเติมลงในชองวาง  เพื่อลดระดับความยากของกิจกรรม
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ขอเสนอแนะ
จากการศกึษาวจิยัครัง้นี ้  ผูวจิยัมขีอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอการปรับปรุงและพฒันา

บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ
ตลอดจนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัยครั้งตอไปดังตอไปนี้

1.  ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงและพฒันาบทเรยีนโมดลูวชิาภาษาองักฤษเรือ่งการสอน
วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

1.1 ควรใชรูปภาพ  สไลด  และภาพยนตรในขั้นนําเขาสูบทเรียน  เพื่อกระตุน
ความสนใจของผูเรียนใหพรอมกอนเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม

1.2  ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมวันหยุด  ควรมีการคนควาเพิ่มเติม  เพื่อใหเนื้อหา
รูปภาพ  และขอมูลตาง ๆ ทันสมัยอยูเสมอ

1.3  ควรพัฒนาบทเรียนโมดูลใหมีรูปแบบนาสนใจ  โดยใชภาพประกอบที่มีสีสัน
เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียน

1.4  ควรปรับปรุงกิจกรรมในบทเรียนใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยเพิ่มกิจกรรม
ที่เปนเกมในการฝกภาษา  อาทิเชน  เกมการแกปญหา  เกมแขงขัน  เปนตน  เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
เกิดแรงจูงใจและความเพลิดเพลินในการเรียน

1.5  ควรมีการบูรณาการบทเรียนโมดูลใหมีความทันสมัยและสามารถบูรณาการ
กับวิชาอื่นๆ ไดดวย

1.6 จากการสรางและพัฒนาบทเรียนโมดูลเร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชน
ชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยพบวา  บทเรียนที่พัฒนาโดยผูวิจัยมีขอจํากัดตาง ๆ เชน  ตองพัฒนา
บทเรียนใหมีความยากงายเหมาะสมกับกลุมผูเ รียนซึ่งเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
3   ดังนั้นในการนําบทเรียนมาใชสอนกับผูเรียนกลุมตาง ๆ  จําเปนจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยน
แปลง  หรือตัดบางสวนเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียนและผูสอน

2. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม
2.1 โรงเรยีนควรกาํหนดนโยบาย  โดยกาํหนดวนัวฒันธรรมเพือ่ใหนกัเรยีนประกวด

โครงงานวัฒนธรรมวันตาง ๆ
2.2 ควรกําหนดหัวขอและเนื้อหาทางวัฒนธรรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษา  เชนเดียวกับการกําหนดเนื้อหาและทักษะทางภาษาตาง ๆ  เพื่อเปนกรอบและ
แนวทางในการดําเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่ชัดเจนมากขึ้น
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2.3  ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ครูควรใหความสําคัญดานเนื้อหา
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแบบเรียนและจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรูความเขาใจดานวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  หรือมีการสอดแทรกความรูดานวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ  นอกจากนี้  ครูยังควร
ศึกษาคนควาเนื้อหาที่ไมเขาใจจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ในบางโอกาสครูอาจเชิญวิทยากรซึ่งเปน
เจาของภาษาหรือผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาหรือผูมีประสบการณในตางประเทศเขารวม
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวย  เพื่อใหทั้งผูสอนและผูเรียนเกิดการเรียนรูวัฒนธรรม
ของเจาของภาษาไดถูกตองและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2.4 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมความรูความเขาใจวัฒนธรรมทางภาษา  
อาจทําไดโดยการจัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา  การเชิญเจาของภาษามาบรรยาย
ในชั้นเรียน  การจัดบรรยากาศวัฒนธรรมในชั้นเรียนโดยติดขอความหรือรูปภาพเกี่ยวกับประเทศ
เจาของภาษา  จากวารสารตาง ๆ  หรือหนังสือพิมพมาติดไวในหองเรียน  เพื่อเปนแรงจูงใจใหกับผู
เรียน (สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  2532 : 39-41)

2.4  ควรใชส่ือการสอนที่เปนเอกสารจริงในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่
สอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรม  เชน  แผนพับ  หนังสือพิมพ  หรือวีดีโอ ซึ่งเอกสารจริงเหลานี้ขอ
รับไดจากองคกรหรือหนวยงานของรัฐและผานเครือขายอินเตอรเน็ต

2.5  ในการสอนเสริมความรูความเขาใจวัฒนธรรมทางภาษา  ครูผูสอนควรมี
ความรูความเขาใจวัฒนธรรมทางภาษาอังกฤษในทุกดาน  เพื่อการอธิบายและเลาประสบการณ
ใหผูเรียนไดเขาใจอยางชัดเจน  และในการดําเนินการสอนผูสอนควรระมัดระวังมิใหเกิดความเขา
ใจผิด  หรือเกิดอคติหรือปฏิกิริยาตอตานเกี่ยวกับวัฒนธรรมเจาของภาษา ควรชี้แจงหรือปฐมนิเทศ
ใหผูเรียนไดทราบเจตนาที่ดีของผูสอน และไมควรนําเอาวัฒนธรรมของผูเรียนและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษามาเปรียบเทียบใหเห็นขอดีขอเสีย  แตควรศึกษาความคลายคลึงและความแตกตาง
ระหวางสองวัฒนธรรมเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดีตอวัฒนธรรมเจาของภาษา
(สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  2532 : 39-41)

2.6  ควรมกีารสอนวฒันธรรมโดยใชกจิกรรมโครงงาน  เพือ่ใหผูเรียนไดศกึษาขอมลู
ดวยตนเองและควรมีการบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ เชน  วิชาประวัติศาสตร   เปนตน

2.7  ควรมกีารสงเสรมิความรูความเขาใจทางภาษาโดยจดัใหนกัเรยีนไดทาํกจิกรรม
กลุมตามจุดประสงคที่บทเรียนโมดูลไดระบุไว  นอกจากนั้นใหนักเรียนชวยกันเสนอความคิดเพื่อ
ปรับปรุงบทเรียนโมดูลดวย
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3.  ขอเสนอแนะในการทําบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวัน
หยุดของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ

3.1  กอนนําบทเรียนที่สรางขึ้นไปใช  ครูผูสอนควรศึกษาคูมือประกอบการสอน
และเนื้อหาวัฒนธรรมประกอบการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

3.2  ในขั้นปฏิบัติกิจกรรม  และฝกทักษะทางภาษา  ครูตองมีสวนรวมในการ
อธิบายหรือชี้แจงเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชี้แนะใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตอง

3.3  ควรมีการจัดกิจกรรมการสอนไวยากรณเพื่อการสื่อสาร  โดยจัดกิจกรรมคูหรือ
กิจกรรมกลุม  โดยมีการใชส่ือเอกสารจริงและสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น

4.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
4.1  ควรศึกษาพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  

เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุด  โดยใชบทเรียนเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
4.2  ควรมีการพัฒนากิจกรรมโครงงานเพื่อสอนเนื้อหาทางวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษา
4.3  ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารของผูเรียนที่ไดรับการสอนเสริมความรูความเขาใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษกับการเรียนการ
สอนแบบปกติ

4.4  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เร่ืองการ
สอนวัฒนธรรมดานตาง ๆ  เชน  นิทาน  วรรณกรรม  เพลง  อาหาร  เปนตน

4.5  ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ  ศึกษาวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ
โดยแบงเปนหัวขอวัฒนธรรมในประเทศตางๆ  เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด  เปนตน

4.6  ควรศึกษาเกี่ยวกับผลของความรูเดิมดานวัฒนธรรมของผูสอนภาษาอังกฤษ
ตอความเขาใจดานการฟง  พูด  อาน  เขียน  เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เปนภาษาอังกฤษ

4.7  ควรมีการพัฒนา  ศูนยการเรียนรูทางภาษาอังกฤษควบคูกับวัฒนธรรมตาง ๆ
ของผูใชภาษาอังกฤษ  เพื่อชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมผานทางแบบทดสอบ
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ภาคผนวก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



178

ภาคผนวก ก.
แบบสอบถามความคิดเปนของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรอบ
เนื้อหาของบทเรียนโมดูล  และคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบสอบถามความเหมาะสมของกรอบเนื้อหาบทเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



179

แบบสอบถามผูเช่ียวชาญ

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกรอบเนื้อหาทางภาษาที่เหมาะสม
ในการสรางบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูดภาษา
อังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ)
จังหวัดนครพนม

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองความคิดเห็นของแตละสวนในแตละบทเรียน  และ
เขียนขอเสนอแนะ  เชน  Language functions, Language form, Skill focused และ Activity
focused  ลงในชองเสนอแนะที่กําหนดให  แตละสวนใหประเมิน 1  ความคิดเห็น  โดยประเมิน
ภาพรวมของบทเรียนในแตละโมดูล

คาระดับคะแนนความคิดเห็น
1 แทน แนใจวาขอความนั้นเปนตัวแทนเนื้อหาทางภาษาที่เหมาะสมในการสราง

บทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของ
ชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน
ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ)  จังหวัดนครพนม

0 แทน ไมแนใจวาขอความนั้นเปนตัวแทนเนื้อหาทางภาษาที่เหมาะสมในการ
สรางบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุด
ของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรง
เรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ)  จังหวัดนครพนม

-1 แทน แนใจวาขอความนั้นไมเปนตัวแทนเนื้อหาทางภาษาที่เหมาะสมในการ
สรางบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยุด
ของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรง
เรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ)  จังหวัดนครพนม
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Objective Topic Function Form Skill Activities -1 0 1
ขอเสนอ
แนะ

Students are
able to express
invitation orally
and in written
form about
Thanksgiving
Day with
appropriate
language and
culture.

Thanksgiving
Day

1. Identify the
cultural
tradition

2. Ask and talk
about
historical
facts.

  Vocabularies in
context of
Thanksgiving Day.
Example :
- feast
- gravy
- cranberry sauce
- settles
- starve
- tomahawk
Expression
- Would you like to

have dinner with
my family on
Thanksgiving
Day?

Listening
Speaking
Reading
Writing

Identify and demonstrate the
way to celebrate on this day.
- Matching the pictures

with descriptions.
- Listen to the history of

Thanksgiving and
complete the flowchart.

- Matching invitations with
their replies.

- Talking to a partner in
order to invite and accept
or refuse invitations.

- Writing an invitation to a
friend for coming to have
big dinner on
Thanksgiving.
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Objective Topic Function Form Skill Activities -1 0 1
ขอเสนอ
แนะ

3.  Writing a short
letter to invite
accept and
refuse invitation.

- Yes, I’d love to.
- Thanks very

much.
- Thanks very much

but I can’t /  I’d
love to, but I’m
busy.

- Present Simple
- Past tense
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Objective Topic Function Form Skill Activities -1 0 1
ขอเสนอ
แนะ

Students are
able to give
information and
write a process
of making the
Jack ’O
Lantern.

 Halloween

1. Giving
information
about
Halloween

 Past Tense

Vocabularies :
- ghost
- witch
- monster
- devil
- pumpkin
- costume
- mask
- cemetery
- skull
- skeleton

Listening
Speaking
Reading
Writing

- Matching the pictures
with the descriptions.

- Read the Halloween story
and do the exercises.

- Listen to the history of
Halloween and fill out the
missing words.

- Rearrange the tale of
Jack O’ Lantern and write
it into a right story.

- Complete the sequence
words in the way of
making Jack O’ Lantern.

- Draw the pictures
according to the passage
about the way of making
Jack O’ Lantern.
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Objective Topic Function Form Skill Activities -1 0 1
ขอเสนอ
แนะ

2.  Writing a
process of doing
something.

 Imperative form
Example :
- Buy a nice orange

pumpkin.
- Sequence

markers, first,
second, third,
next, etc.

- Do the project work in the
topic of “Halloween” by
searching from the
internet.
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Objective Topic Function Form Skill Activities -1 0 1
ขอเสนอ
แนะ

Students are
able to answer
questions
based on the
text, and write a
Christmas card.

Christmas

1. Asking for
and giving
opinions.

2. Giving
reason and
explanation.

- What do you think
of ..+n or Ving?

- What do you think
about…?

- How did you find?
- What’s your

opinion?
Grammar
Wh-question
Present tense
Vocabularies
- emperor
- stable
- shepherds
- frankincense
- myrrh
- reindeer
• I think + ……..
• I believe+……

Listening
Speaking
Reading
Writing

- Complete the flowchart.
- Watch slides about the

history of Christmas and
the way to celebrate
toward on this day.

- Read the story of
Christmas and do the
exercise.

- Match the pictures with
the descriptions.

- Listen to the Christmas
carols and complete the
sentences.

- Answer the questions and
discuss in group.

- Choose the given
blessing words  and
make a Christmas’s card.
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Objective Topic Function Form Skill Activities -1 0 1
ขอเสนอ
แนะ

3. Expressing
agreement
and
disagreement.

4.  Writing
sentences about
blessing words.

• In my view…..
• I don’t know what

to say
• I don’t really know
Agreement
- I agree../ Yes, I

agree.
- That’s true/ I don’t

agree
Disagreement
- I disagree / I don’t

agree
- No…./ I don’t think

that’s right.
Structure
Present Simple Tense
Example
-  We wish you a merry
Christmas.

- Do the project work in
the topic of  “Christmas”
by searching from the
internet.
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Objective Topic Function Form Skill Activities -1 0 1 ขอเสนอ
แนะ

Students are
able to write
love poems and
opinions about
the poem.

Valentine’s
Day

1. Asking for
information

2. Writing Poem

- Present Simple
Tense.

- Past Tense

Vocabularies
- bouquet
- honor
- heart-shaped
- saint
- festival
- Lupercalia
- mate
- lace
- poem
- gay
Rhyming words

Listening
Speaking
Reading
Writing

- Complete the map
according to the things
which students know
toward on Valentine.

- Read the Origin of
Valentine and do the
exercise.

- Listen to the story of
cupid and fill out the
missing word.

- Discuss the way of
writing love poems and
opinions about the poem.

- Write a love poem .
- Oral report about the

poem and their opinions
in front of class.
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Objective Topic Function Form Skill Activities -1 0 1 ขอเสนอ
แนะ

Students are
able to write the
instructions and
steps of colors
Easter Eggs
and also
comprehend
the cultural
traditions and
festivals of
Easter.

Easter

1. Identifying
the cultural
tradition.

- Vocabulary of
Easter history.

Example:
Tomb
Angel
Joyful
Symbols
Worship
Priest
Promise
bunny
tradition
Good Friday

- Past Tense

Listening
Speaking
Reading
Writing

• Answer the questions
towards on Easter

• Read the story of Easter
and do the exercise
according from the story.

• Listen to Easter’s story
and complete the
missing words.

• Listen to the steps of
coloring Easter Eggs
after that read the way to
do it.

• Do the Easter Egg by
following the given
instructions.
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Objective Topic Function Form Skill Activities -1 0 1 ขอเสนอ
แนะ

2. Demonstrating
the way to
make coloring
Easter Eggs.

3. Writing a short
paragraph to
give
instructions to
color Easter
Eggs

- Expressions of
linking steps
together.

• First of all you…
• The first thing you

have to do is……..
• After you’ve done

that, you………..
• Finally………….
*  Sequence makers,
first, second, third,
next, then, first of all,
lastly.

• Discuss and plan to
decide to make Easter
Eggs shell college.

• Write the instruction and
steps of coloring Easter
Eggs according to
creativity picture which
decide by each group.

• Do the project work on
the topic of “Easter” by
searching form the
internet.

• Report and demonstrate
the way to coloring
Easter Eggs by each
group.
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ตารางที่ 14  คาดัชนีความสอดคลองจากแบบสอบถามความเหมาะสมของกรอบเนื้อหาของ บท
เรียนโมดูลทั้ง 5  บทเรียน

ผูเชี่ยวชาญ
บทเรียนที่ หนาที่ของภาษา 1 2 3 4

คา ioc  แต
ละหนาที่
ภาษา

1. Asking for and giving opinions.
2. Giving reason and explanation.
3. Expressing agreement and

disagreement.
4. Writing sentences about blessing

words.

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1.  Christmas
Day

คา  ioc  ของบทเรียนโมดูลที่ 1 1 1 1 1 1
1. Identify the cultural tradition.
2. Ask and talk about historical

facts.
3. Writing accept and refuse

invitations.

0
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0.75
1
1

2. Thanksgiving’s
Day

คา  ioc  ของบทเรียนโมดูลที่ 2 0.66 1 1 1 0.92
1. Asking for information.
2. Writing poem.

1
0

1
1

1
1

1
1

1
0.75

3.  Valentine’s
Day

คา  ioc  ของบทเรียนโมดูลที่ 3 0.50 1 1 1 0.88
1. Identifying the cultural tradition.
2. Demonstration the way to make

coloring Easter Eggs.
3. Writing a short paragraph to give

instructions to color Easter Eggs.

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0.75

0.75

1

4.  Easter

คา  ioc  ของบทเรียนโมดูลที่ 4 0.67 1 0.67 1 0.83
1. Giving information about

Halloween.
2. Writing a process of doing

something.

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0.75

5.  Halloween

คา  ioc  ของบทเรียนโมดูลที่ 5 1 1 0.50 1 0.88
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จากตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลอง  จากแบบสอบถามความเหมาะสมของกรอบ
เนื้อหาของบทเรียนโมดูล  จากผูเชี่ยวชาญ  พบวา  บทเรียนโมดูลที่ 1  มีคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ  1   บทเรียนโมดูลที่ 2   มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  0.92  บทเรียนโมดูลที่ 3  มีคา
ดัชนี ความสอดคลองเทากับ  0.88   บทเรียนโมดูลที่ 4  มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  0.83
บทเรียนโมดูลที่ 5  มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  0.88  จะเห็นวาบทเรียนโมดูลทั้ง  5  มีคา
ดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50 ถือวา  เนื้อหาองคประกอบ  ภาษา  กิจกรรม  และการประเมิน
เหมาะสมคัดเลือกไวใชได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



191

ภาคผนวก ข.
กรอบเนื้อหาบทเรียนโมดูล
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Objective 
Topic Function Form Skill Activities 

Students are able to 
express invitation orally 
and in written form 
about Thanksgiving Day 
with appropriate 
language and culture. 

 
 
Thanksgiving 
Day 

1.  Identify the cultural 
tradition 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Ask and talk about 
historical facts. 
 
 
 
 
 
 

  Vocabularies in 
context of 
Thanksgiving Day. 
Example : 
- feast 
- gravy 
- cranberry sauce 
- settles 
- starve 
- tomahawk 
Expression 
- Would you like to 

have dinner with 
my family on 
Thanksgiving 
Day? 

 

Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

Identify and demonstrate the way to celebrate 
on this day. 
- Matching the pictures with descriptions. 
- Listen to the history of Thanksgiving and 

complete the flowchart. 
- Matching invitations with their replies. 
- Talking to a partner in order to invite and 

accept or refuse invitations. 
- Writing an invitation to a friend for coming 

to have big dinner on Thanksgiving. 
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Objective 
Topic Function Form Skill Activities 

  
 
 
 
 
 
 
 
3. Writing a short letter to 
invite accept and refuse 
invitation. 

- Yes, I’d love to. 
- Thanks very 

much. 
- Thanks very 

much but I can’t 
/  I’d love to, but 
I’m busy 

 
- Present Simple 
- Past tense 
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Objective 
Topic Function Form Skill Activities 

Students are able to 
give information and 
write a process of 
making the Jack ‘O 
Lantern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Halloween 

1. Giving information 
about Halloween 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Past Tense 

 
Vocabularies : 
- ghost 
- witch 
- monster 
- devil 
- pumpkin 
- costume 
- mask 
- cemetery 
- skull 
- skeleton 
 
 
 

Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

- Matching the pictures with the 
descriptions. 

- Read the Halloween story and do the 
exercises. 

- Listen to the history of Halloween and fill 
out the missing words. 

- Rearrange the tale of Jack O’ Lantern and 
write it into a right story. 

- Complete the sequence words in the way 
of making Jack O’ Lantern. 

- Draw the pictures according to the 
passage about the way of making Jack O’ 
Lantern. 
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Objective 
Topic Function Form Skill Activities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.  Writing a process of 
doing something. 

 Imperative form 
Example : 
- Buy a nice 

orange pumpkin. 
- Sequence  

markers, first, 
second, third, 
next, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Do the project work in the topic of 
“Halloween” by searching from the 
internet. 
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Objective 
Topic Function Form Skill Activities 

Students are able to 
answer questions based 
on the text, and write a 
Christmas card. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Christmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Asking for and giving 
opinions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Giving reason and 
explanation. 
 
 
 
 
 

- What do you 
think of ..+n or 
Ving? 

- What do you 
think about…? 

- How did you 
find? 

- What’s your 
opinion? 

 
Grammar 
Wh-question 
Present tense 
Vocabularies 
- emperor 
- stable 
- shepherds 

Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

- Complete the flowchart. 
- Watch slides about the history of 

Christmas and the way to celebrate 
toward on this day. 

- Read the story of Christmas and do the 
exercise. 

- Match the pictures with the descriptions. 
- Listen to the Christmas carols and 

complete the sentences. 
- Answer the questions and discuss in 

group. 
- Choose the given blessing words  and 

make a Christmas’s card. 
- Do the project work in the topic of 

“Christmas” by searching from the 
internet. 
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Objective 
Topic Function Form Skill Activities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Expressing agreement 
and disagreement. 
 
 
4.  Writing sentences 
about blessing words. 

- frankincense 
- myrrh 
- reindeer 
• I think +…….. 
• I believe+…… 
• In my view….. 
• I don’t know what 

to say 
• I don’t really 

know 
Agreement 
- I agree../ Yes, I 

agree. 
- That’s true/ I 

don’t agree 
Disagreement 

-  I disagree / I don’t 
agree 
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Objective 
Topic Function Form Skill Activities 

  - No…./ I don’t 
think that’s right. 

 
Structure 
Present Simple Tense 
Example 
- We wish you a 

merry Christmas. 
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Objective 
Topic Function Form Skill Activities 

Students are able to 
write love poems and 
opinions about the 
poem. 

 
 
Valentine’s 
Day 

1. Asking for information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Writing Poem 

- Present Simple 
Tense. 

- Past Tense 
 

Vocabularies 
- bouquet 
- honor 
- heart-shaped 
- saint 
- festival 
- Lupercalia 
- mate 
- lace 
- poem 
- gay 

Rhyming 
words 
 

Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

- Complete the map according to the 
things which students know toward on 
Valentine. 

- Read the Origin of Valentine and do the 
exercise. 

- Listen to the story of cupid and fill out the 
missing word. 

- Discuss the way of writing love poems 
and opinions about the poem. 

- Write a love poem . 
- Oral report about the poem and their 

opinions in front of class. 
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Objective 
Topic Function Form Skill Activities 

Students are able to 
write the instructions 
and steps of colors 
Easter Eggs and also 
comprehend the cultural 
traditions and festivals 
of Easter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Easter 

1. Identifying the cultural 
tradition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vocabulary of 
Easter history. 

Example: 
Tomb  
Angel  
Joyful  
Symbols   
Worship  
Priest 
Promise 
bunny   
tradition  
Good Friday 
  
- Past Tense 
 

Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

• Answer the questions towards on Easter 
• Read the story of Easter and do the 

exercise according from the story. 
• Listen to Easter’s story and complete the 

missing words. 
• Listen to the steps of coloring Easter 

Eggs after that read the way to do it. 
• Do the Easter Egg by following the given 

instructions. 
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bjective 
Topic Function Form Skill Activities 

 2. Demonstrating the way 
to make coloring Easter 
Eggs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Writing a short 
paragraph to give 
instructions to color Easter 
Eggs 

- Expressions of 
linking steps 
together. 

• First of all you.. 
• The first thing 

you have to do 
is………… 

• After you’ve done 
that, you……….. 

• Finally…….. 
*  Sequence makers, 
first, second, third, 
next, then, first of all, 
lastly. 

 • Discuss and plan to decide to make 
Easter Eggs shell collage. 

• Write the instruction and steps of coloring 
Easter Eggs according to creativity 
picture which decide by each group. 

• Do the project work on the topic of 
“Easter” by searching from the internet. 

• Report and demonstrate the way to 
coloring Easter Eggs by each group. 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอยางบทเรยีนโมดูลเร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาต ิ

ที่พูดภาษาอังกฤษและคูมือครู
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Module  II 
Thanksgiving Day 

Period No. 
Date : 
Time :  150  minutes. 
1. Rationale  :   Thanksgiving Day is a day for Americans to give thanks to God for 

everything they have.  It’s on the fourth Thursday in November.  This 
topic is the way to encourage students to practice English using 
various skills. 

 
2. Content :   Thanksgiving Day. 
  Skill   :  Express invitation orally and in written form about  

    Thanksgiving Day. 
  Vocabulary words :  Vocabularies in content of Thanksgiving Day such as  
       feast, gravy, cranberry sauce, settles, starve, pilgrims ,  
       fortune, harvest, tomahawk, bonnet.    

 Functions  :  Expressions for inviting , accepting or refusing invitations. 
 
3.  Terminal Objectives : 

 Students are able to express invitation orally and in written form about 
Thanksgiving Day with appropriate language and culture. 
  
4. Enabling Objectives : 

 To complete flowchart according what they have known towards on 
Thanksgiving Day. 

 To read and answer the questions according to the story of Thanksgiving. 
 To listen and order the history of Thanksgiving after they finished listening 

from the taperecording. 
 To study the language focus and match the invitations on Thanksgiving Day 

with the replies. 
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 To express invitations and replies 
 To write an invitation card. 
 To do the project work in the topic of “Thanksgiving” by searching the 

information from the Internet. 
 To report about their project work in front of class. 

 
5. Types of activity : 

 Listening :  Listen to the history of Thanksgiving Day and order the history 
of Thanksgiving. 

 Speaking :  Expressing the invitations including accept or refuse them. 
 Reading :  Reading the history of Thanksgiving Day. 
 Writing :  Writing the invitations. 

 
6.  Preparation  : 

 Prepare listening descriptions. 
 Prepare worksheet about the history of Thanksgiving. 
 Prepare worksheet for Thanksgiving exercise. 

 
7.  Teaching aid  :    Tape recording the history of Thanksgiving Day 
    Pictures 
 
8.  Pretest  :   These are  20 items in the test. The purpose is to check the students  

  knowledge before studying the lesson. 
 
9. Procedures : 
 Motivation ( Worksheet B1) 

1. Inform students the objectives of the Module and what learning out come 
is required after studying. 

2. Motivate students’ interest on the topic “ Thanksgiving Day”  by 
demonstrating the pictures of this day. 
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3. Give worksheet B1, inform the students to complete in the flowchart what they have 
known towards on Thanksgiving Day. 

 Presentation  (Worksheet  B2 and B3) 
1. Give worksheet B2 for the students to answer pre-reading questions. 
2. Inform the students to read the history of Thanksgiving then do the 

exercise. 
3. Give students worksheet B3 for the students to listen about the history of 

Thanksgiving and let them order the correct historical events with 
happened on the original of Thanksgiving. 

 Practice  ( Worksheet B4, B5) 
1. Give students worksheet B4 and teach them about language focus after 

that the students have to do the exercises by matching invitations with 
their replies. 

2. Give students worksheet B5 and assign them to practice the exercise by 
expressing invitation and replies. 

3. Divide students in pairs and let them practice by talking to his/her friend in 
order to invite him/her for dinner. 

 Production  (Worksheet B6 and B7) 
1. Give students worksheet B6 to show the example of invitations. 
2. Assign students that they have to write the invitation card to their friends 

for coming to have big dinner on Thanksgiving Day. 
3. Give students worksheet B7 and assign them to do the project work by 

searching more information on the topic of “Thanksgiving Day” from the 
internet and prepare for reporting about their work. 

 
10. Follow-up activity  :   Invitation card and project work. 
 
11. Evaluation   :  Posttest to check students’ understanding after finishing the 
      studying in  Module II. 
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Pretest-Posttest 
 
Choose the best answer 
 
1. What is the meaning of “Pilgrims”? 

a. a large fresh-water fish. 
b. Colouring of skin.. 
c. A person who travels to a holy place. 
d. A small tablet containing a medicine. 

2. What did the Indian do for the Pilgrims? 
a. They bought the Pilgrims. 
b. They decorated the room. 
c. They helped and taught them how to grow crops. 
d. They invited their Indian for food. 

3. What else were the Pilgrims thankful for besides a good harvest? 
a. For their new homeland. 
b. For their new homeland. 
c. For celebrated to the sun. 
d. ll are correct. 

4. What is the main dish on Thanksgiving Day? 
a. A big pumpkin. 
b. A huge roast turkey. 
c. Chocolate.  
d. Cookies and candies. 

5. What kind of food is not the symbol of Thanksgiving Day? 
a. roast turkey. 
b. Cranberry sauce. 
c. Mashed potatoes. 
d. Chocolate 
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6. Who helped the Pilgrims and taught them how to plant? 
a. teachers. 
b. Indian 
c. Students 
d. Another pilgrims. 

7. What is not the color of Thanksgiving Day? 
a.   black     b.  gold 
c.   yellow     d.  red 

8. Who was the first person to make Thanksgiving a national holiday? 
a.   Bill Clinton    b.  George Bush 
c.   Christopher Columbus   d.  Abraham Lin Coin 

9. What is the meaning of the word ”feast”? 
a. a young female horse. 
b. a very large meat. 
c. to go without food. 
d. able to be done or achieved. 

10. Do most Thai people celebrate for Thanksgiving Day? 
a. Yes, they do. 
b. No, they don’t. 
c. Yes, they did. 
d. No, they didn’t. 
 
Dialogue. 
Anne: Hello, how are you? 
Betty: Hi, very well, thanks.  And you? 
Anne: O.K. Well…...,are you free on Thursday? 
Betty: Not exactly in the morning but after 11 a.m.  I’m free. 
Anne: Can you join my Thanksgiving party with my family at 6 p.m.? 
Betty: Great.  Thanks for inviting me.  I’ll be there at 5.30. 
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Anne: Well….Have you seen Jack? 
Betty: No, I haven’t. 
Anne: He told me that he would buy me a big turkey. 
Betty: Why don’t you go to the library, you might see him there? 
Anne: O.K.  See you. 
Betty: Bye. 

 
11. Are Anne and Betty friends? 

a.  Yes, she is.    b.  Yes, they are. 
c.  No, she doesn’t.   d.  No, she isn’t. 

12. Is Betty free on Friday morning? 
a.  No, she isn’t.    b.  Yes, she is. 
c.  No, she doesn’t.   d.  Yes, she does. 

13. Whose family will have Thanksgiving party on Friday? 
a.  Anne     b.  Betty 
c.  Jack     d.  All of them. 

14. Whose are invited to Thanksgiving party? 
a.  Anne and Betty    b.  Jack and Anne 
c.  Betty and Jack    d.  Betty and Susan 

15. Who will buy a big turkey? 
a.  Jack     b.  Betty 
c.  Anne     d.  Anne’s mother. 
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Choose the best answer. 
16. A:  Will you be able to come for Thanksgiving party tonight? 

B:  ………………………………………………………………… 
A:  Then.  What about going after you finish? 
B:  O.K. 

a. I’d love to but I have a lot of homework. 
b. Thank you very much. 
c. Great!  See you later. 
d. That would be very nice. 

17. A:  We will go bike riding to Jane’s house on Thursday night.  Would you like to go   
           with us? 

B:  ……………………………………………………………….. 
A:  See you at 6 p.m. 
  a.  No, I’m sorry.   b.  Thanks, but I have no bicycle. 
  c.  That would be very nice.  d.  No, thank you. 
 

Select the best word to complete in each blank. 
 
 

 
 
 
 
 
 

18.  a. provided  b.  invited  c.  producted  d.  got 
19.  a. party   b.  breakfast  c.  demonstration d.  school 
20.  a. Wednesday  b.  Thursday  c.  Friday  d.  Saturday 

        8 King Street 
        London. 
        November 20th 2003 
Dear Joe and Lucy, 
 You are ___18___ to Thanksgiving ____19____at 61/210  Greenwood Road, on ____20____ 
24th ,2003. 
        Peter and Jane 
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Worksheet  B1 
 
Objective :  Given the flowchart about Thanksgiving, students are able to complete the 
 flowchart according what they have known towards on Thanksgiving Day. 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complete the flowchart 
 

Thanksgiving 

The purpose of Thanksgiving  Day. 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

The colours of Thanksgiving 
are….. 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

Traditional Food for big feasts. 
_______________________________________ 
_______________________________________
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Worksheet B2 
 

Objective :   Students are able to answer the questions according to the reading text. 
 

            Thanksgiving 
 
 

 
 
 

A :  Pre-reading 
1. What is the symbol on Thanksgiving Day? 
2. Who were the settles from England to America? 
3. When is Thanksgiving Day? 
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 Many holidays in America are celebrated with big feast, but Thanksgiving 
dinner is the most famous feast of all.  The whole family usually comes together to 
eat Thanksgiving dinner.  The main dish is a huge roast turkey.  There are many 
other delicious foods too, such as mashed potatoes with gravy, cranberry sauce, 
vegetables, and fresh baked bread.  The traditional dessert is a big pumpkin pie.  
When people finish this meal, they feel as if they will never be hungry again. 
 Thanksgiving comes each year on the fourth Thursday in November.  It is a 
day for Americans to give thanks to God for everything they have.  Although 
President Abraham Lincoin first made Thanksgiving a national holiday just 100 years 
ago, the first Thanksgiving feast was over 300 years ago.  It was then that the first 
settlers came to America from England.  They were called Pilgrims.  In the new land 
they worked hard and planted wheat, corn , and vegetables.  The American Indians 
helped the Pilgrims hoped to have a good harvest, because without a good harvest 
they would starve during the long, cold winter.  Finally autumm came and the harvest 
was good.  The Pilgrims felt very thankful for their good harvest, for their new 
homeland, and for their friendship with the Indians.  They rested from work for a 
week in order to give thanks to God and to celebrate their good fortune.  During this 
week they feasted and preyed.  They invited their Indian friends too.  Together they 
had a huge feast which lasted for three days.  They killed turkeys and roasted them: 
they also ate corn and pumpkins and other vegetables they had harvested.  This 
was the beginning of the tradition of a big Thanksgiving dinner. 
 At school nowadays children like to decorate their classroom for Thanksgiving.  
They draw pictures of the Pilgrims and the Indians.  They cut out paper turkeys and 
pumpkin and vegetable and leaves to put on the walls.  The color to Thanksgiving 
are the colors of autumn:  brown, orange, yellow, red and gold.  Sometimes the class 
will give a play telling a Thanksgiving story about the Pilgrims and the Indians.  Some  
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children dress like Indians with feather in their hair, paint on their faces, and 
tomahawks in their hands.  Other dress like Pilgrims, the boys wearing black knee-
pants, long-sleeved white shirt, and the girls wearing long dresses, white aprons and 
white bonnets.  They enjoy remembering the first feast of the Pilgrims in America. 

 
 
Source   :   Clair, Elizabeth. ESL Teacher’s Holidays Activities. West Nyack, N.Y; 1990. 
               :  Suan  Sunantha  Teachers  College.  Holidays  in  America  and  Thailand.  
 Bangkok : Durusapha, 1970. 
 
B :  Understanding Vocabulary words. 
Match the meanings under B with the words or phrases under A.  Write only the 
appropriate letter (a, b, c……) in front of the number (1,2,3…..) 

A       B 
___ 1.  feast    a.  people who move into a new and uncivilized 
___ 2.  gravy         land, to make a new name and find a new 
___ 3.  cranberry sauce       way of life. 
___ 4.  settles    b.  to die of hunger. 
___ 5.  starve    c.  a tool and weapon used by Indians, made of 
___ 6.  pilgrims                    a sharp-edged stone with a wooden stick 
___ 7.  fortune         handle. 
___ 8.  harvest    d.  a sauce to put on meat. 
___ 9.  tomahawk   e.  the gathering in of ripe crops 
___10.  bonnet    f.   good or bad luck.   
     g.  a very large meal 
     h.  a hat 
     i.   a sweet sauce like jam, always eaten with    
          turkey. 
     j.   a person who travels to a holy place. 
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C :  Comprehension 
Answer the questions 
1. Who helped the Pilgrims when they first settled in America? 

___________________________________________________________________ 
2. Who was the first person to make Thanksgiving a national holidays? 

___________________________________________________________________ 
3. What was the reason of celebrating Thanksgiving Day? 

___________________________________________________________________ 
4. What is the main dish toward on Thanksgiving Day? 

___________________________________________________________________ 
5. List three activities which children celebrate on Thanksgiving Day. 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

D  :  Choose the correct answer. 
1. When do people celebrate Thanksgiving Day? 

a. On the third Thursday in November. 
b. On the fourth Thursday in November. 
c. On the third Thursday in December. 
d. On the fourth Thursday in December. 

2. From the story what does “ big feast” means? 
a. a very large and special meal. 
b. a big fare well party. 
c. a festival which hold on Thanksgiving Day. 
d. a name of food. 

3. Which one is not an activity on Thanksgiving Day? 
a. They killed turkeys and roasted them. 
b. They wear evil masks. 
c. They draw pictures of the Pilgrims and the Indians. 
d. Some children dress like Indians and Pilgrims. 
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4. In the new land they work hard and …..what does the “new land” means? 
a. England 
b. India 
c. Canada 
d. America 

5. Which picture is not  a symbol on Thanksgiving Day? 
 
 

a.                                                                    b.      

                                                 
                

 
 
 

c.         d. 
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Worksheet  B3 
Objective :  Students are able to order the history of Thanksgiving after they finished 
 listening from the tapescript. 
Ordering the historical events with happened on the original of Thanksgiving Day. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  The first settlers, Pilgrims, came to America from England. 

2. 

3.  The Pilgrims hoped to have a good harvest. 

7. They rested from work in  order to give thanks to God and to   
      celebrate their good future. 

4. 

5. 

6. 

8. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



217 

Worksheet B4 
 
Objective  :  Given some explanation of past tense, including the way to invite people to 
 join on Thanksgiving Day,  students are able to express invitations and 
 replies. 
 

Language Focus 
Past Tense 

ใชกับเหตุการณตอไปนี้ 
1. แสดงถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต  และจบลงแลวในขณะที่พูด 

เชน  The American Indians helped the Pilgrims . 
  The Pilgrims felt very thankful for their good harvest. 

การทาํประโยคบอกเลาใหเปนประโยคคําถามและปฏิเสธ 
1. ถาในประโยคบอกเลา (Affimative)  มี  กริยาชวยสามารถเปลี่ยนเปนประโยคคําถามได  โดย

นํามาวางไวหนาประโยคแลวใสเครื่องหมาย  ? 
เชน  The harvest was good.           Was the harvest good? 
  Thanksgiving  was over 300 years ago. 
  Was Thanksgiving over 300 years ago? 

2. ทําใหเปนประโยคปฏิเสธ (Negative)  ไดโดยการเติม not  หลงั กริยาชวย  ประโยคบอกเลา
จะกลายเปนประโยคปฏิเสธ 
เชน The harvest was not good 

3. ถาในประโยคบอกเลามกีริยาแท (ชอง 2)  ใหใช  did  เขามาชวย 
เชน  They invited their Indian friends. 
             Did they invite their Indian friends? 
  The Pilgrims felt very thankful for their good harvest. 
                             Did the Pilgrims feel very thankful for their good harvest? 

4. ทําใหเปนประโยคปฏิเสธ  ใหเติม  did not ( didn’t)  ไวหนาคํากริยาแทแลวเปลี่ยนกริยาแท
เปนชองที ่ 1  เชน 
เชน  They didn’t invite their Indian friends. 
  The Pilgrims didn’t  feel very thankful for their good harvest. 
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Invitation  (การเช้ือเชิญ) 
การเชื้อเชิญถอืเปนมารยาทอยางหนึ่งของสังคมชาวอังกฤษ  หรืออเมริกันเขาใชประโยค

หลายประโยคเมื่อเราจะใชใหเลือกเอาประโยคใดประโยคหนึง่ดังนี ้
- I would like to invite you to +  ขอความที่ใหกระทาํ 
- I would to have you +  ขอความที่ใหกระทํา 
- Would like to + ขอความที่ใหกระทํา 
- Will you be able to + ขอความที่ใหกระทาํ 
- How about + Ving + ส่ิงที่ใหกระทํา 
- Would you care to + V1 + ส่ิงที่ใหกระทํา 

1. I would like to invite you to go out this evening. 
2. I would to have you to come to Thanksgiving party next Friday. 
3. Would like to go to the party with me tonight? 
4. Will you be able to have dinner with us 
5. How about having dinner with my  family in this evening? 

ผูถูกเชิญอาจจะตอบขอบคุณเขากอน  แลวจึงบอกวายนิดีหรือขัดของ (ตอบรับ หรือ 
ปฏิเสธ)  
1. ตอบรับ  มักกลาวขอบคุณกอนแลวตามดวยการตอบรบั 

I’d love to. 
I’ll be very glad to. 

     I’d like to very much. 
  Thank  you  That’s very kind of you. 
     That’ll be fine. 
     If you want me to. 
 
2. ตอบปฏิเสธ  มักกลาวขอบคุณแลวปฏิเสธ 

Thank you, but I don’t have the time.  I’m sorry, but……………. 
Thank you, but I’m afraid I can’t. 
I’d like to, but I’m not so well. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



219 

Objective  :  Students are able to match the invitations on Thanksgiving Day with the 
 replies. 
 
 
Matching invitations with their replies. 
 
 
 
_____  1.  Would you like to dine with   a.  Thank you, it smells good. 
     me? 
 
_____  2.  How about tasting this   b.  Thank you, but I can’t have  
     turkey?           Sweet. 
 
_____  3.  Will you be able to come for   c.  Thank you, I’ll be very glad  to. 
                Thanksgiving with us this    
                evening? 
 
____  4.  Do you want to go to John’s   d.  I’d like to, but I haven had it 
   house  with me?         already. 
 
____  5.  Would you care to have some  e.  I’m sorry, I don’t know  his  
   big pumpkin pies?         house. 
 
 
 
 

Invitation Replies 
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Worksheet B5 
 
Objective  :  Students are able to practice the exercise by expressing invitation and 
 replies. 
 
Suppose that you have to invite your friend to your house for celebrating on the 
Thanksgiving Day. 
 
Situations :  Talk to your friend in order to invite him/her for dinner. And write  the 
 expressions which you use here. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
You     :  ________________________________________________ 
Your friend    :   ________________________________________________ 
You     :  ________________________________________________ 
Your friend    :   ________________________________________________ 
You     :  ________________________________________________ 
Your friend    :   ________________________________________________ 
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Worksheet B6 
 
Objective  :  Given the example of invitation card on Thanksgiving Day, students should 
 be able to write invitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Write an invitation to a friend for coming to have big dinner on Thanksgiving Day. 

 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

 
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   
_____________________________________________________   

Example 
10 Dusit Road,  
Bangkok 
November 20th , 2003 

Dear Joe and Jane, 
 You are invited to join our Thanksgiving party at 59/11 Sukumwit Road, on 
Thursday 22nd  November at 6 pm. 

Peter and Mary  
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Title:         Thanksgiving 
History :  _____________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________ 
Activity :  _____________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________ 
Symbols: _____________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________ 
The first settlers from England to America: 
    ___________________________________________________________________ 
The people who helped the Pilgrims : 
   ____________________________________________________________________ 
Colors of Thanksgiving : _______________________________________________ 
Thanksgiving food :  ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Pictures which related to Thanksgiving : 

Worksheet B7 
 
Objective  :  Students are able to do the project work on the topic of “ Thanksgiving Day” 
 by searching from the Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  

Project Work 
1. Divide into  groups of four. 
2. Find the information about Thanksgiving from the Internet by using the topic guide which 

is given. 
3. Display your project work and report in front of the class. 
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คูมือครู 
โมดูล 2  :  Thanksgiving  
 
1.   
 

นักเรยีนและครูสนทนาถึงจุดประสงคของการเรียนรูในบทนี้ ตอจากนัน้ครูแสดง
รูปภาพเกี่ยวกบัสัญลักษณตาง ๆ ของวนัขอบคุณพระเจาใหนักเรียนรูจักและอธิบายส้ัน ๆ ถึง
ความสาํคัญของวนันี้  จากนัน้ครูใหนกัเรียนใชความรูเดิมที่นกัเรียนมีเกี่ยวกับวนัขอบคุณพระเจา
เติมขอมูลลงในแผนภูม ิ
Key  : 1.   The purposes of Thangsgiving Day 

- Thanks God 
- To celebrate the pilgrim’s good furtune. 
- Thanks for their Indians’ friends. 

2. The colours of Thankgsgiving Day 
-    brown  -    red 
-    orange  -    gold 
-    yellow 

3. Traditional Food for big feasts. 
- roast turkey 
- mashed potatoes with gravy. 

 
 
2.   
 

นักเรยีนอานประวัติวนัขอบคุณพระเจาและทาํใบงาน B2 
Part  B : 
 Key 1. G  2.  D  3.  I  4.  A  5.  B  
  6.  J  7.  F  8.  E  9.  C  10.  H  
 
 

Motivation 

Presentation 
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Part  C :  
 Key 1.  The American Indians. 

2. The Pilgrims 
3. To give thanks to god and thanks for their friendship with the Indians. 
4. A huge roast turkey. 
5. -   They decorate their classroom. 

-   They draw pictures of Pilgrims and the Indians. 
-   They give a play telling thanksgiving’s story. 

Part  D : 
 Key 1.  B  2.  A  3.  B  4.  D  5.  C  
 
 นักเรยีนฟงเทปเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวนัขอบคุณพระเจา  หลงัจากนัน้ให
นักเรียนทาํใบงาน  B3  โดยเรียงลําดับประวัติวนัขอบคุณพระเจาใหถกูตอง 
Key  2.  They were called Pilgrims. 

4. Finally autumn came and the harvest was good. 
5. The pilgrims felt very thankful for their good harvest. 
6. They  also thanks for their new homeland and their friendship with the 

Indians. 
8.   They feasted and prayed and invite their Indian friends too. 

 
 
3.   
 

Language Focus :  เรียนไวยากรณเพื่อเพิม่พนูทกัษะการใชภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสาร  เร่ือง  Past Simple Tense  ซึ่งเปนการใชไวยากรณกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต  และ 
Invitation คือ  การเชื้อเชิญซึง่ถือเปนมารยาทอยางหนึ่งของสังคมชาวตะวันตก 
 

นักเรยีนฝกใชภาษาในการสื่อสาร  โดยฝกพูดสนทนาในเรื่องการเชื้อเชิญ  พรอมการ
ตอบรับและปฏิเสธ  โดยใหนักเรียนเขียนบทสนทนาที่นกัเรียนใชพูดลงในชองวางทีก่ําหนดให 

 

Practice 
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Example : You : Hello, John.  How are you? 
 Your friend : Hello, Tim, fine thanks and you? 
  You : Not so bad, thanks.  Well, would you like to go to the party with 
   me tonight? 
 Your friend : I’d love to but I have to prepare for the test tomorrow. 
  You : Never mind. I hope we can go out next time. 
 Your friend : I hope so. 
 
 
4.   
 

นักเรยีนดตูัวอยางการเขียนบัตรเชิญในใบงาน B6  ตอจากนัน้ใหนกัเรียนเขียนบัตร
เชิญเพื่อเชิญเพื่อนมารวมเลีย้งฉลองในวนัขอบคุณพระเจา 
Example: 
 

10 Dusit Road,  
Bangkok 
November 20th , 2002 

    Dear Joe and Jane, 
       You are invited to join our Thanksgiving party at 59/11 Sukumwit Road, on     
    Thursday 22nd  November at 6 pm. 

Peter and Mary 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนนเต็ม 3  คะแนน  โดยมีเกณฑดงันี ้
3 เขียนประโยคไดถูกตอง 
2 สะกดผิดเล็กนอย 
1 สะกดผิดเล็กนอย  และผิดไวยากรณ 
0 สะกดผิดมากและผิดไวยากรณ 

Production 
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นักเรียนทาํโครงงานในใบงาน B7 โดยมีเกณฑการประเมินผลในการรายงานโครงงาน
ดังนี ้
10-9.5 ดีเยี่ยม  ความคิดดีและสรางสรรค  คําศพัทและไวยากรณถูกตอง  การเนนเสียงถูกตอง

ชัดเจน  มีการสบตากับผูฟง 
9-8.5 ดีมาก  ความคิดดีและมีจินตนาการ  ใชคาํศัพทและไวยากรณไดถูกตอง  การเนนเสียง

เขาใจไดเวนจงัหวะหยุดไดเหมาะสม 
8-7.5 ดี  ความคิดและจินตนาการใชได  ใชคําศัพทและไวยากรณไดเหมาะสม  ประหมา

เล็กนอย  พยายามเนนเสียงใหถูกตอง  ตะกุกตะกักเล็กนอย 
7-6.5 ปานกลาง  ความคิดใชได  พยายามใชคาํศัพทและไวยากรณไดถูกตอง  ตะกุกตะกัก

บางครั้ง  ประหมา  ใชเวลาเกินเล็กนอย 
6-5.5 ต่ํากวาคาเฉลีย่  ความคิดไมนาสนใจ  ขอมูลมาจากแบบสํารวจอยางเดยีว  การใช

ไวยากรณและคําศัพทอยูในระดับตํ่ากวาระดับที่ควรจะเปน  ขอมูลเขาใจยาก  สบตากับ
ผูฟงนอย  และใชเวลาไมเหมาะสม 

5-4.5 ไมดี  ไมมีความใสใจ  เสนอตะกุกตะกัก  ใชไวยากรณผิดและไมใชคําศัพทใหม ๆ ไม
สบตากับผูฟง  และใชเวลาไมเหมาะสม 
(Marr, 1999 : 24) 
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ภาคผนวก ง 
ตารางกาํหนดลักษณะขอสอบและแบบทดสอบวัดความ. 

สามารถทางภาษาองักฤษและความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุด 
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Table of Test Specification 
 

Objectives Mode Text Type Level of 
Knowledge 

Test 
Technique 

Time 
(100 
mins) 

No. of 
Items 

Weight 
100 % 

Scoring 

1.  To exchange 
information, ideas, 
opinions, feeling 
experiences and 
understand the 
history of 
Christmas. 
- Giving reasons 
and explanation. 
-  Expressing 
agreement and 
disagreement. 

 
 
 
 
 
 
 

L-S 
 

L-S 

 
 
 
 
 
 
 

Dialogues 
 

Dialogues 

 
 
 
 
 
 
 

Cr,T,C 
 

T,Cr 

 
 
 
 
 
 
 

M/C 
 

M/C 

 
 
 
 
 
 
 

6 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 

6% 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 

0-1 
 

0-1 

2.  Students are 
able to 
comprehend the 
historical facts and 
cultural traditions 
on Thanksgiving 
Day. 
-  Identifying the 
cultural tradition 
-  Ask and talk 
about historical 
facts. 
-  Writing a short 
letter to invite 
accept and refuse 
invitation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

R 
 

L-S 
 
 

R-W 

 
 
 
 
 
 
 

Passage 
 

Dialogues 
 
 

Dialogues, 
Passages 

 
 
 
 
 
 
 

T,C 
 

Cr,T 
 
 

T,C 

 
 
 
 
 
 
 

M/C 
 

M/C 
 
 

M/C 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

6 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
3 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

10% 
 

6% 
 
 

4% 

 
 
 
 
 
 
 

0-1 
 

0-1 
 
 

0-1 
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Objectives Mode Text Type Level of 
Knowledge 

Test 
Technique 

Time 
(100 
mins) 

No. of 
Items 

Weight 
100 % 

Scoring 

3.  To understand 
the poem and the 
values of western 
people towards on 
Valentine’s Day. 
-  Asking and 
giving for 
information about 
Valentine’s Day. 
-  Read poem 

 
 
 
 
 

L-S 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 

Dialogues 
 
 
 

Passage 

 
 
 
 
 

T,C 
 
 
 

T,C 

 
 
 
 
 

M/C 
 
 
 

M/C 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

10% 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 

0-1 
 
 
 

0-1 
4.  To comprehend 
the cultural 
traditions and 
festivals of Easter. 
-  Filling out forms 
with the 
instructions to 
color Easter Eggs. 
-  Identifying the 
cultural traditions. 
 

 
 
 
 

R-W 
 
 
 

L-S 

 
 
 
 

Rassage 
 
 
 

Dialogues, 
Passage 

 
 
 
 

T,C,Cr 
 
 
 

T,C,Cr 

 
 
 
 

M/C 
 
 
 

M/C 

 
 
 
 

10 
 
 
 

10 

 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

 
 
 
 

10% 
 
 
 

10% 

 
 
 
 

0-1 
 
 
 

0-1 
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Objectives Mode Text Type Level of 
Knowledge 

Test 
Technique 

Time 
(100 
mins) 

No. of 
Items 

Weight 
100 % 

Scoring 

5.  To describe the 
event or activity 
which happen on 
the Halloween and 
asking and giving 
direction. 
-  Describing the 
activities on 
Halloween/ 
-  Asking and 
giving information. 
-  Writing the steps 
of making a Jack 
O’Lantern. 

 
 
 
 
 
 

L-S 
 
 

L-S 
 
 

R-S 

 
 
 
 
 
 

Dialogues, 
Passage 

 
Dialogues, 
Passage 

 
Passage 

 
 
 
 
 
 

T,C 
 
 

T,C 
 
 

T,C 

 
 
 
 
 
 

M/C 
 
 

M/C 
 
 

M/C 

 
 
 
 
 
 

6 
 
 

10 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
5 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

6% 
 
 

10% 
 
 

4% 

 
 
 
 
 
 

0-1 
 
 

0-1 
 
 

0-1 

 
หมายเหต ุ ระดับของทักษะยอย  (Skill  Level)  แบงตามทกัษะภาษาของ  วาเลต็และเดสิค   
  (Valette and Disick : 1972)  ดังนี ้

1. ระดับกลไก   (Mechanical, M) 
2. ระดับความรู  (Knowledge, K) 
3. ระดับถายโอน  (Transfer,T) 
4. ระดับส่ือสาร   (Communication, C) 
5. ระดับวิพากษวิจารณ  (Criticism, Cr) 

 
การตรวจใหคะแนน 

การใหคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถทางภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง
มีเกณฑการตรวจใหคะแนนดังนี ้
  ตอบถูกได  1  คะแนน 
  ตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน 
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Test 
Level:  Secondary level of Mattayomsuksa 3 

Time : 120  minutes. 
Score:  60 points 

 
Part I :  Listening (10 points) 
 
A: :  Listen to Steve and Nipa are talking about activities on Valentine’s Day. Then 
answer the questions. ( 5 points) 

1.   Did anyone give stickers to Nipa? 
a. No, she got them herself. 
b. Yes, she received many stickers. 
c. No, she is not a Christian. 
d. Yes, many friends love her. 

2.  Who gave her the heart sticker? 
a. Robert.    b.   Jack 
c. Steve    d.   Her parents. 

3.  Who is Steve? 
a. A close friend.   b.   A sticker seller. 
c.    Saint Valentine.   d.   Nipa’s father. 

4.  From the dialogue.  Do most Thai people celebrate  Valentine’s Day? 
a. Yes, it is a national holiday. 
b. Not many.  Mostly teenagers celebrate it. 
c. No, it is not important. 
d. Everyone must join the party. 

5.  What is the symbol of Valentine ‘s Day? 
a. Heart Stickers. 
b. Masks. 
c. Turkey. 
d. Santa Claus 
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B :  Listen to  Nat and Robert are talking about Thanksgiving Day.  Then answer the 
questions. ( 5 points) 
 

6.  What are they talking about? 
a. The celebration of Christmas. 
b. The celebration of Thanksgiving. 
c. Holiday celebration around the world. 
d. Pilgrim. 

7.  What kind of food do people normally have on Thanksgiving? 
a. A big pumpkin.     
b. A roast turkey. 
c. Easter egg.     
d. Ghost. 

8.  Who are the Pilgrims? 
a. The first people who began to have a big feast to thank for God.  
b. American Indians who have a huge turkey to thank God. 
c. The people who colour the Easter Egg. 
d. The people who wear ghost’s mask. 

9.  Why does Nat need the information about Thanksgiving? 
a. Because she is interested in it. 
b. She needs to get more money. 
c. For her presentation. 
d. Just for fun. 

10. What will Robert give to Nat? 
a. a book.     
b.  a postcard 
c.  a diary      
d.  a letter 
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Part  2 :   You will read four dialogs in various situations.  After reading them, 
choose the best answer to complete each blank in the dialogs. ( 15 points) 
 
A :  Situation:  Mark and John are Talking about Christmas party.( 5 points) 

M:  How old are you, John? 
J:  _________11_____________________. 
M:  Christmas is coming soon.  How do you feel? 
J:   I’m very excited and ____12________________. 
      I’m looking forward to it. 
M:  Do you believe in Santa Claus? 
J:   _________13__________________, but now I don’t. 
M:  What do you like most about Christmas? 
J:  Christmas presents, and you? 
M:  I do love presents. Well,  Are you going shopping? 
J:  Yes, we go on Christmas Eve and Christmas  
     Day. 
M:  I hope you will have a good time on Christmas. 
J:  _____________14___________________________. 

11. a.   I’m a student. 
b. I’m a carpenter. 
c. I’m ten years old. 
d. He is ten years old. 

12.  a.   boring 
b. sad 
c. happy 
d. interested 

13.  a.   Yes, I have believed in Santa until now. 
b. I don’t believe in Santa Claus. 
c. I never believed before. 
d. I used to when I was young. 
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14.  a.   Thank you, I hope you do, too. 
b. You’re welcome. 
c. Never mind. 
d. That’s all right. 

 
B :  Situation :  Jim introduces Mary to Charles at a party.  

Jim       :   Who’s the tall girl next to Barbara? 
Charles:        15    . Didn’t you meet her at  

    Steve’s party? 
Jim       :   No, I didn’t. 
Charles:   Oh, then let me introduce you to her now… 

    Mary,    16      . 
Mary    :    Hi! Jim. I’m glad to meet you. 
Jim      :    I’m glad to meet you, too. Can’t we sit down  

    somewhere and talk? 
Mary    :                   17                     . 

15.  a.   It’s someone. 
b.  That is Mr. Edward Smith. 
c.  That’s Mary Anderson. 
d.  Mr. Edward is a teacher. 

16.  a.  You don’t know her, do you? 
b.  This is my cousin Jim. 
c.  Look at this. 
d.  That’s Jim who goes out. 

17.  a.  Sure let’s sit over there. 
b.  Yes, I can go home now. 
c.  No, I don’t want to talk. 
d.  O.K. I’ll see you later. Bye. 
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C : Situation: Peter and Jean are talking about health. ( 3 points) 
Peter:          18         . 
Jean:   Oh! I had a sore throat after I had went to  

Easter party last night. 
Peter:         19         . Is everything all right now? 
Jean:         20         . I’ve still got a problem. 
Peter: Oh, you’ll be all right soon. 

18.  a.  Don’t you feel good today? 
b. You’ll be all right, won’t you? 
c.  You’ll go to school again, won’t you? 
d.  You don’t look so good today. What’s the matter? 

19.  a.  Fine     
 b.  Very well. 

 c.  Don’t worry.    
 d.  I’m sorry to hear that. 

20. a.  Not at all. 
b.  No, nonsense. 
c.  No, not really. 
d.  No, why do you want to know? 

 
D :  Situation: Nancy and Mark are talking and planning about Richard’s birthday party.  

Nancy :   Hi.            21             . 
Mark    :   It doesn’t matter. Don’t worry about it.  

            22          . 
Nancy :   No, thank you. By the way,you know Richard’s  
                birthday is next week. 
Mark     :   Really?                23           .He has been  
                 unhappy for a long time. He misses his  
                 friends and family. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



236 

Nancy  :  Yeah, I know.  Well his birthday is May the fifth.              
       That’s next Thursday. Let’s get together. 
Mark      :           24           . What about Friday, the sixth? 
Nancy   : Friday’s good.  What time?  About seven o’clock? 
Mark       : Yeah seven is fine. And let’s invite everybody  

    in the class. 
Nancy    : OK. Where do you want to have the party?   

    At your house? 
Mark       : Yeah. Do you know the address? 
Nancy    : No, what is it? 
Mark       : 210 West street. And my phone number is  

     555-8675. 
Nancy    :           25         !. 

 
21.   a.  How are you?   b.  I’m sorry.  I’m late. 

c.  Let’s go to school.  d.  I have to go home now. 
22.  a.  Where are you going? 

b. Could you give me something to drink? 
c. Would you like something to drink? 
d. Can you give me some books? 

23.  a.  Let’s go home now.  b.  Let’s play tennis. 
c. Let’s go to school.  d.  Let’s have a party. 

24.  a.  I can’t .  I’m busy that night. 
b. That’s a good idea. 
c. All right. 
d. I don’t like that day. 

25. a.  I have no idea. 
b. Great. 
c. It’s depend on you. 
d. I’m sorry. I can’t go. 
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Part 3 :  Writing .  In this part, you will be given different types of passages and a letter 
to read.  Then choose the most approximately one to answer in each blank  (15 points) 
Direction: Choose the best answer for each blank. 
Passage 1 (5 points) 
 

SHIPPED TO THE WORLD 
The Deluxe Fruitcake 

Last year, these ____(26)___ Christmas Cakes were delivered to 195 countries 
around the world.  The order you  place is treated with as much ___(27)___as the 
wonderful Christmas Cakes we bake.  We are  possible mail order specialists and we 
make sure your order is dent exactly as ___(28)___. Years of experience, coupled with 
our decorative holiday tin and __(29)__ shipping carton, assure your gift will arrive 
perfectly …anywhere in the world, fresh delivery ___(30)____. 

26. a.  old 
b. famous 
c. notable 
d. young 

27. a.  time 
b. concern 
c. speed 
d. care 

28. a.  returned 
b. requested 
c. reused 
d. responded 

29. a.  protective 
b. talkative 
c. sensitive 
d. supportive 
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30.  a.   confirmed 
b.   insured 
c. guaranteed 
d. sent 

 
Passage 2   ( 7 points) 

The celebration of St. Valentine’s Day is an interesting day for the young.  The 
day ___(31)___ for many years. 

St.  Valentine  was a bishop who ___(32)____ by Claudius II in Rome on 
February 14,270.  Now St. Valentine____(33)___ as the patron saint of lovers.  There is 
even a belief that birds  would begin to select their mates on Valentine’s Day.  

In the past young people ____(34)___ to choose the name of a person of the 
opposite sec on St. Valentine’s Day.  Thus, each gentleman __(35)___ a lady and 
become her valentine.  Now school children  ____(36)___ valentine cards with one 
another.  It ___(37)____ a sentimental day for older people.  They commemorate the day 
by sending candy flowers, and cards to their friends and loved ones. 

31.  a.   was observed 
b. has been observed 
c. is observed                    
d.  had been observed 

32. a.   will be killed 
b.  has been killed 
c. was killed 
d. is killed 

33. a.   will be known 
b.  was known 
c.  had been known 
d.  is known 
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34. a.  meet 
b. met 
c. have met 
d. are meeting 

35. a.  is choosing 
b. will choose 
c. would choose 
d. chooses 

36. a.  had exchanged 
b. exchanged 
c. exchange 
d. would exchange 

37. a.  was 
b. is 
c. had been 
d. would be 

 
Choose the appropriate answer or statement to fill in each blank. ( 3 points) 
 
Dear Sir : 

I would like to apply _____38___ the position.  I am Ms.Pornthip Sootsuay.         
I have ____39___ working as a secretary. 
My present salary  is 10,000 baht.  I can type, speak and wirte English ___40____. 

Please let me know if I am qualified in the job. 
                                                                Yours Sincerely, 
                                                            Ms. Pornthip  Sootsuay 

38.  a.   to 
b. for 
c. on 
d. at 
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39. a.   six years’ experience 
b. six years experience 
c. experience of six years 
d. six-years experience 

40. a.   accurately and fluently 
b. accuracy and fluently 
c. accurately and fluent 
d. accuracy and fluency 

 
Part 4 : Reading.  In this part you will be given different types of materials to 
read.  You will then be asked questions that test your comprehension of the 
reading material.  Choose your answer on the basis of what is stated or 
implied in the passage, and mark your choice on your answer sheet. 
 
Passage 1 

Christmas is the celebration of the birth of Jesus Christ.  For most people, 
Christmas is a holy and serious holiday, a time to think about Christ and His teachings 
,and a time to thank God for sending his son, Christ, into the world of men.  But it is a 
joyous holiday ,too.  There is a feeling of friendship and giving.  People give gifts not 
only to their friends and relatives but also to poor and sick people. The Christmas spirit 
is everywhere.  All during December and even November, people are busy getting 
ready for Christmas buying presents, sending cards making cookies and cakes, and 
decorating the house.  On Christmas day most Christians visit their relatives and give 
and receive presents.  Members of the families have dinner together and sing Christmas 
carols together. 

41. What is Christmas celebrating? 
a. The death of Jesus Christ. 
b. The birth of Jesus Christ. 
c. The resurrection of Jesus Christ. 
d. The thankful day to God. 
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42. Besides people in families and friends, who are given presents? 
a. Poor and sick people. 
b. The rich children. 
c. The Pilgrims. 
d. Santa Clause. 

43. Generally what do people eat on Christmas? 
a. A big turkey. 
b. A pumpkin pine. 
c. A big delicious dinner. 
d. Cookies and cakes. 
 
 

44. In what season is Christmas ? 
a.  Summer              b.  Rainy season. 
c.  Spring   d.  Winter 

 
Passage 2 

Thanksgiving comes each year on the fourth Thursday in November.  It is a 
day for Americans to give thanks to God for everything they have.  Although President 
Abraham Lincoln first made Thanksgiving a national holiday just 100 years ago, the first 
Thanksgiving feast was over 300 years ago.  It was then that the first settlers came to 
America from England. They were called Pilgrims.  In the new land they worked hard 
and planted wheat, corn, and vegetables.  The American Indians helped the Pilgrims to 
have a good harvest, because without a good harvest they would starve during the long, 
cold winter.  Finally Autumm came and the harvest was good.  The Pilgrims felt very 
thankful for their good harvest, for their new homeland, and for their friendship with the 
Indians.  They rested from work for a week in order to give thanks to God and to 
celebrate their good fortune.  During this week they feasted and prayed.  They invited 
their Indian friends too.  Together they had a huge feast which lasted for three days. 
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They killed turkeys and roasted them; they also ate corn and pumpkins and other 
vegetables they had harvested.  This was the beginning  of the tradition of a big 
Thanksgiving dinner. 
 

45. When do people celebrate Thanksgiving Day? 
a. On the third Thursday in November. 
b. On the fourth Thursday in November. 
c. On the third Friday in November. 
d. On the fourth Friday in November. 

46. What does “ the new homeland…” refers to? 
a. England. 
b. America. 
c. India. 
d. Thailand. 

47. Who helped the Pilgrims when they first settled in America? 
a. American Indians. 
b. Americans. 
c. English. 
d. Abraham Lincoln. 

48. What does “good fortune” mean? 
a. A good harvest and friendship with the Indians.  
b. The people from America to England. 
c. A huge turkey and a big feast. 
d. The first settlers who came to America from England. 

 
Passage 3 

How did Valentine’s Day begin?  More than 2000 years ago, there was a 
festival in Rome every year on February 15, called Lupercalia.  At this festival the names 
of all the young women were written on pieces of paper.  Then the pieces of paper were 
folded and put together in a box.  Each young man then took out one piece of paper.  
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The girl whose name was written on it would be his partner for the festival, or, some 
people say, his partner for the whole year until the next festival of Lupercalia.  It was a 
gay festival of dancing and games, and many young people met the person they would 
marry. 

The Christians later changed the name of the festival to honor a Christian saint 
named Saint Valentine: and they changed the date to February 14, the day that Saint 
Valentine died.  But they did not change the meaning of the holiday.  This was believed 
to be the date when birds first began to mate after the winter season, and for that reason 
they kept the holiday in honor of love.  And through many, many years and many 
changes of customs, this holiday has always been a day in honor of love. 
 

49. How  was Lupercalia  important? 
a. A day to thanks to God.   
b. b.  A day to say “ I love you”. 
c.  The day for boys  to find  partners.  
d.  The day for bird to find their partner. 

50. Which activity did not occurr on Lupercalia? 
a.  Girls had to write their names on  paper. 
b. Each boy had to pick  a piece of paper. 
c. It was a festival of dancing and games. 
d. A time for people to go to pray to God. 

51. Why is Valentine’s Day celebrated on February 14th ? 
a. It was the date to give birth of Saint Valentine. 
b. It was the day for people to find their partners. 
c. It  was the day that Saint Valentine died. 
d. It was the day for birds to find their mates. 

52. What kind of animals symbolize love? 
a.  Bird   b.  Bug 
c.  Butterfly              d.  Peacock. 
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Passage 4 
No holiday in the Christian calendar is comparable to the importance to Easter.  

Without Easter, Christmas would have no meaning.  Easter is the day when Christians 
celebrate the resurrection of Jesus Christ after his death by crucifixion ( to put a person 
to death by fixing his hands and feet to a cross.) Easter Sunday is the climax of a 
series of church-related events, called Lent and Holy Week beginning with Palm 
Sunday, proceeding to Good Friday, and then to Easter Sunday, when people attend 
morning church services. 

Today Christians celebrate the festival of Easter after the first full moon of 
spring.  This day is usually in April.  The name “Easter” comes from an ancient name for 
the goddess of spring, Eostre.  Spring is the season of new life in nature, and on Easter 
Sunday Christ made a promise of new life for people who believe in Him.  One of the 
best-known symbols of Easter --the egg – is also a symbol of new life. 
 

53. What day does Easter fall on? 
a. The first full moon of spring.   
b. The first full moon of winter. 
c.  The first full moon of summer.   
d.  The first full moon of autumn. 

54. What are the symbols of Easter? 
a. Eggs and pumpkins. 
b. Rabbits and Eggs. 
c. Santa and Eggs. 
d. Roses and Turkeys. 

55. Why do Christians celebrate Easter? 
a. Easter Sunday is the first day of Holy week. 
b. It is the day of Jesus Christ’s resurrection. 
c. Easter is based on the Christian religion. 
d. It is the first day of spring. 
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56. Where does the name ”Easter” come from? 
a. The goddess of summer, Eostre. 
b. The god of Love. 
c. The god of winter, Eostre. 
d. The goddess of spring, Eostre. 
 

Passage 5 
Halloween means holy evening.  This holiday has become one of the most 

popular and best liked holidays.  Halloween takes place on October 31.  Some people in 
the old days believed that on this night witches and ghosts came out.  To keep away 
these evil spirits, they lit huge bonfires.  Today, children have fun and excitement on this 
night.  They scare each other by wearing masks.  They go from door to door saying 
“trick or treat”  to get some candy and chocolate.  If they don’t get any, they play tricks 
on the house-holders. 

57. When is Halloween? 
a. It’s on 30th   October. 
b. It’s on 31st October. 
c. It’s on 30th November. 
d. It’s on 30th December. 

58. Why did the people in the old day light the huge bonfires? 
a. To thank  Gods. 
b. To keep them warm. 
c. To keep away the evil. 
d. To have a better life. 

59. What will children do on Halloween night? 
a. Sing Christmas carols. 
b. Thank God for letting them have a new life. 
c. Wear masks and costumes. 
d. Knock on their neighbor’s doors. 
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60. What did the card say? 
a. The love of parents is deeper than the ocean. 
b. Parents love their child as deep as the ocean. 
c. Parents’ love is the greatest of all. 
d. The ocean is very big, deep and mystery. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Happy 
Valentine’s Day 

 To  Steve 
 

Our  love  for you  is 
as deep as  the 

ocean. 
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ตารางกาํหนดแบบทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาตทิี่พูด
ภาษาอังกฤษ 

 
หัวขอวฒันธรรมวันหยุด รูปแบบขอสอบ จํานวนขอ รอยละของขอสอบ เกณฑการ

ใหคะแนน 
1.  วันคริสตมาส 
-  ประวัติความเปนมาของ  
   วันคริสตมาส 
-  สัญลักษณ 
-  การเฉลิมฉลอง 
-  อาหาร 
-  เพลง 

 
ปรนัยชนิด
เลือกตอบ 

 
4 
 
3 
4 
2 
2 

 
8 
 

6 
8 
4 
4 

 
0-1 

 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 

2.  วันขอบคณุพระเจา 
-  ประวัติความเปนมาของ   
   วันขอบคุณพระเจา 
-  กิจกรรมในวันขอบคุณ 
   พระเจา 
-  อาหารและการเฉลิมฉลอง 

 
ปรนัยชนิด
เลือกตอบ 

 
3 
 
2 
 
2 

 
6 
 

4 
 

4 

 
0-1 

 
0-1 

 
0-1 

3.  วันวาเลนไทน 
-  ประวัติความเปนมาของ   
   วันวาเลนไทน  
-  กลอน 
-  สัญลักษณ  

 
ปรนัยชนิด
เลือกตอบ 

 
3 
 
3 
3 

 
6 
 

6 
6 

 
0-1 

 
0-1 
0-1 

4.  วันอีสเตอร 
-  ประวัติความเปนมาของ   
   วันอีสเตอร 
-  กิจกรรม 
-  สัญลักษณและการเฉลิม 
    ฉลอง 

 
ปรนัยชนิด
เลือกตอบ 

 
3 
 
3 
3 

 
6 
 

6 
6 

 
0-1 

 
0-1 
0-1 
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ตารางกาํหนดแบบทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาตทิี่พูด
ภาษาอังกฤษ 

 
หัวขอวฒันธรรมวันหยุด รูปแบบขอสอบ จํานวนขอ รอยละของขอสอบ เกณฑการ

ใหคะแนน 
5.  วันฮาโลวนี 
-  ประวัติความเปนมาของ   
   วันฮาโลวนี 
-  กิจกรรมและการเฉลิม 
   ฉลอง 
-  สัญลักษณ 
-  เกมส 

 
ปรนัยชนิด
เลือกตอบ 

 
3 
 
3 
 
2 
2 

 
6 
 

6 
 

4 
4 

 
0-1 

 
0-1 

 
0-1 
0-1 

 
 
การตรวจใหคะแนน 

การใหคะแนนแบบทดสอบวดัความเขาใจในวัฒนธรรมวนัหยุดของชนชาติทีพู่ด
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองมีเกณฑการตรวจใหคะแนนดังนี ้
  ตอบถูกได  1 คะแนน 
  ตอบผิดหรือไมตอบได 1 คะแนน 
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แบบทดสอบวัดความเขาใจในวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติทีพู่ดภาษาอังกฤษ 
คําสั่ง :   ใหกาเครื่องหมาย X  ขอที่ถูกตองที่สุดเพยีงขอเดียวลงในชองกระดาษคําตอบ 
 

1. วันคริสตมาสตรงกับวนัที ่
ก. 25  ธันวาคม   
ข. 14  กุมภาพันธ 
ค. พฤหัสบดีที่สามของเดือนพฤศจิกายน 
ง. 4  กรกฎาคม 

2. วันคริสตมาสมีความสาํคัญอยางไร 
ก. เปนวนัสวรรคตของพระเยซ ู
ข. เปนวนัฟนคืนชีพของพระเยซู 
ค. เปนวนัประสูตขิองพระเยซ ู
ง. เปนวนัปลอยผี 

3. วันคริสตมาสมีความสาํคัญมากที่สุดสําหรับผูนับถือศาสนาใด 
ก. ศาสนาพทุธ 
ข. ศาสนาอิสลาม 
ค. ศาสนาคริสต 
ง. ศาสนาฮินด ู

4. กิจกรรมใดไมไดจัดขึ้นในวันคริสตมาส 
ก. แลกเปลี่ยนของขวัญ 
ข. ทานอาหารรวมกัน 
ค. แตงชุดแฟนซผีีไปตามบานของเพื่อนบาน 
ง. เด็ก ๆ ติดตามผูใหญไปโบสถเพื่อรวมสวดมนตและรองเพลง 

5. เมืองเบ็ธเลแฮม  เกี่ยวของกบัพระเยซูอยางไร 
ก. เปนสถานที่ประสูติของพระเยซู 
ข. เปนที่อยูอาศยัของนางแมรี ่
ค. เปนเมืองหลวงของอิสลาเอล 
ง. เปนสถานที่ทีพ่ระเจาประทบัอยู 
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6. เกิดปรากฎการณอะไรขึ้นที่ทําใหนกัปราชญรูวามีพระเจาองคใหมประสูติบนโลกนี ้
ก. มีดาวดวงใหญสุกสกาวเดนอยูบนทองฟาทางทิศตะวนัออก 
ข. มีดวงจนัทรเตม็ดวงทางทิศเหนือ 
ค. มีดาวตกดาวใหญทางทิศใต 
ง. มีดาวดวงใหญข้ึนทางทิศตะวันตก 

7. ทําไมประชาชนมากมายตางรอคอยวันครสิตมาส 
ก. เพราะจะเปนวนัที่ครอบครัวกลับมารวมกนั 
ข.  หมายถงึวนัที่มเีพลงไพเราะ  มีของขวญัมากมาย 
ค.  เปนวันที่ตองไปโบสถเพือ่รวมสวดมนตและรองเพลง 

         ง.  ถูกทกุขอ 
8. วันคริสตมาสอีฟคือวันอะไร 

ก. คืนกอนวันครสิตมาส 
ข. สองวนัถัดจากวันคริสตมาส 
ค. คืนหลงัจากวนัคริสตมาส 
ง. วันกอนปใหม 

9. สัญลักษณใดที่สําคัญที่สุดในวนัคริสตมาส 
ก. ซานตาคลอสและตนคริสตมาส 
ข. ของขวัญและกวางเร็นเดยีร 
ค. ซานตาคลอสและฟกทอง 
ง. ตนคริสตมาสและไกงวง 

10. เด็ก ๆ แขวนอะไรเพื่อใสของขวัญจากซานตาคลอส 
ก. ถุงเทา 
ข. กลอง 
ค. กระเปา 
ง. เสื้อ 

11. สีที่เปนสัญลกัษณของวนัคริสตมาสคือสีใด 
ก. ฟาและขาว 
ข. เขียวและขาว 
ค. แดงและเขียว 
ง.    แดงและน้ําเงิน 
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12. วันขอบคุณพระเจามีตนกาํเนิดมาจากชนกลุมใด 
ก. โคลัมบัส 
ข. ผูแสวงบุญ 
ค. ประชาชนประเทศสหรัฐอเมริกา 
ง. อเมริกันอินเดยีน 

13. อาหารหลักซึง่ถือเปนสัญลักษณในวนัขอบคุณพระเจาคอืขอใด 
ก. ไกงวง 
ข. ฟกทองแกะสลัก 
ค. ไขไก 
ง. สเต็ก 

14. ใครที่ชวยเหลอืผูอพยพใหรูจักการปลูกพชื 
ก. รัฐบาลอเมริกา 
ข. ผูแสวงบุญ 
ค. อเมริกันอินเดยีน 
ง. ประชาชนที่ประเทศอังกฤษ 

15. วันขอบคุณพระเจาตรงกบัวนัใด 
ก. วันพฤหัสบดีสัปดาหที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน 
ข. วันพฤหัสบดีสัปดาหที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 
ค. วันพฤหัสบดีสัปดาหที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 
ง. วันพฤหัสบดีสัปดาหที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน 

16. ใครเปนบุคคลแรกที่กําหนดวันขอบคุณพระเจา 
ก. ประธานาธิบดีอับราฮัม  สินคอลน 
ข. ประธานาธิบดี จอรช  บชุ 
ค. ประธานาธิบดีจอรช  วอชงิตนั 
ง. ประธานาธิบดีบิล  คลินตนั 

17. จุดประสงคสําคัญที่ผูอพยพจัดวันขอบคุณพระเจาคือขอใด 
ก. ขอบคุณรัฐบาลอเมริกันที่สงเสริมการเพาะปลูกใหกับพวกเขา 
ข. เปนวนัรวมญาติและพบประสังสรรค 
ค. ขอบคุณพระเจาสําหรับการอภัยในดินแดนใหม  และมติรภาพที่ไดรับ 
ง. เฉลิมฉลองโดยการจัดงานตามโรงเรียนตาง ๆ 
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18. สัญลักษณใดไมเกี่ยวของกบัวันขอบคุณพระเจา 
ก. ไกงวง 
ข. อินเดียนแดง 
ค. รูปผี 
ง. ผูแสวงบุญ 

19. สีที่เปนสัญลกัษณสําหรับวันขอบคุณพระเจาคือสีใด 
ก. สีน้ําตาล  สีสม 
ข. สีน้ําตาล  สีเขยีว 
ค. สีแดง  สีเขียว 
ง. สีทอง  สีเขียวสด 

20. วันขอบคุณพระเจาตรงกบัชวงฤดูใด 
ก. ใบไมผลิ 
ข. รอน 
ค. ฤดูใบไมรวง 

  ง.   ฝน 
21. กิจกรรมใดที่สําคัญที่สุดในวนัขอบคุณพระเจา 

ก. อาหารค่าํในวนัขอบคุณพระเจา 
ข. การเดินทางไปโบสถ 
ค. การตกแตงหองเรียน 
ง. การแตงกายใหเหมือนอนิเดยีนแดง 

22. ขอใดคืออาหารหวานตามประเพณีในวันขอบคุณพระเจา 
ก. ขนมปงปง 
ข. ซอสแครนเบอรี่ 
ค. ขนมพายฟกทองขนาดใหญ 
ง. เค็กสตอรเบอร่ี 

23. การอพยพของผูคนซึง่เปนตนกําเนิดของวนัขอบคุณพระเจา  อพยพมาจากประเทศใด
สูประเทศใด 
ก. ไอซแลนดสูอังกฤษ 
ข. อเมริกาสูอังกฤษ 
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ค. อังกฤษสูสก็อตแลนด 
ง. อังกฤษสูอเมรกิา 

24. กิจกรรมใดที่นกัเรียนไมทําในวนัขอบคุณพระเจา 
ก. ตกแตงหองเรยีนดวยรูปไกงวง 
ข. ครูและนักเรียนไปโบสถเพื่อรับศีลบริสุทธิ์ 
ค. วาดภาพผูแสวงบุญและอนิเดียนแดง 
ง. มีการเลาเรื่องเกี่ยวกับการขอบคุณพระเจา 

25. วันวาเลนไทนตรงกับวนัใด 
ก. 13  กุมภาพันธ 
ข. 14  กุมภาพันธ 
ค. 15  กุมภาพันธ 
ง. 16  กุมภาพันธ 

26. สีที่เปนสัญลกัษณของวนัวาเลนไทนคือสีใด 
ก. สีแดง 
ข. สีสม 
ค. สีขาว 
ง. สีทอง 

27. สัญลักษณใดที่ไมเกี่ยวของกับวันวาเลนไทน 
ก. หัวใจ 
ข. ช็อกโกแล็ต 
ค. ไกงวง 
ง.   บัตรอวยพร 

28. เทพเจาใดทีม่คีวามสาํคัญในวนัวาเลนไทน 
ก. เทพเจากรีก 
ข. อธีมิดิส 
ค. เฮอคิวลิส 
ง. คิวปด 
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29. วันลูเปอรซาเลีย  คือวันอะไร 
ก. วันจับคูเตนรํา  รองเพลงในวนัอีสเตอร 
ข. วันจับคูของหนุมสาวเพื่อใหเปนคูกนัในระยะเวลาปนัน้ 
ค. วันที่นกจับคู 
ง. วันเสยีชีวิตของนักบุญวาเลนไทน 

30. กิจกรรมใดไมไดเกิดขึ้นในวนัลูเปอรซาเลยี 
ก. เขียนชื่อหญิงสาวใสกระดาษ 
ข. ชายหนุมจับช่ือหญิงสาว 
ค. ขอแตงงานทนัทีที่จับชื่อได 
ง. มีการเตนรําทีส่นุกสนาน 

31. สัตวใดที่มีการจับคูกันในชวงฤดูเทศกาลแหงความรัก 
ก. วัว 
ข. กระตาย 
ค. แมลง 
ง. นก 

32. คําพูดใดทีน่ิยมมากที่สุดในวันวาเลนไทน 
ก. ฉันรักเธอ 
ข. สบายดีไหม 
ค. คุณมีคนรักหรอืยัง 
ง. ขอใหมีแฟนเรว็ ๆ 

33. เทพเจาแหงความรักใชส่ิงใดเพื่อทาํใหคนรักกัน 
ก. ลูกดอก 
ข. การดวันวาเลนไทน 
ค. ธน-ูลูกศร 
ง. ดาบ 

34. จากขอ 11 เมื่อเทพเจาแหงความรักทําหนาที่แลว จะเกิดเหตุการณใดขึ้นเปนลําดบั
แรก 
ก. มีการขอแตงงานเกิดขึ้น 
ข. สงดอกไมใหกบัคนรัก 
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ค. พาไปพบผูใหญเพื่อหมัน้หมายกนัไว 
ง. บุคคลนั้นจะตกหลุมรักคนทีแ่รกที่เขาไดพบทันท ี

35. วันวาเลนไทนถือเปนวันสาํคัญของศาสนาพุทธหรือไมเพราะเหตุใด 
ก. ไม  เพราะศาสนาพุทธไมใหคนรักกัน 
ข. ไม  เพราะวันวาเลนไทนเกีย่วของกับศาสนาคริสต 
ค. ไม  เพราะประเทศไทยหามใหเฉลิมฉลองความรักกันในวนันี ้
ง. ไม  เพราะไมมีความจาํเปนที่คนไทยตองไปทําตามชาตติะวันตก 

36. วันอีสเตอรมีความสาํคัญอยางไร 
ก. เปนวนัที่พระเยซูสวรรคต 
ข. เปนวนัที่พระเยซูคริสตฟนคนืชีพ 
ค. เปนวนัประสูตขิองพระเยซ ู
ง. เปนวนัขอบคุณพระเจา 

37. วันอีสเตอรตรงกับชวงเวลาใด 
ก. วันพระจันทรเต็มดวงครั้งแรกในฤดูใบไมผลิ 
ข. วันพระจันทรเต็มดวงครั้งแรกในฤดูใบไมรวง 
ค. วันพระจันทรเต็มดวงครั้งแรกในฤดูรอน 
ง. วันพระจันทรเต็มดวงครั้งแรกในฤดหูนาว 

38. สัญลักษณประจําเทศกาลอสีเตอรคือ 
ก. ไข                     
ข.    ไกงวง 
ค.  ฟกทอง              
ง.     แซนตาคลอส 

39. กิจกรรมใดไมเกี่ยวของกับวนัอีสเตอร 
ก. เด็ก ๆ วาดลวดลายตาง ๆ ลงบนไข 
ข. ชาวคริสตไปโบสถเพื่อสวดมนต 
ค. มีการเลนดนตรีสําหรับเทศกาลอีสเตอร 
ง.    มีการแตงชุดแฟนซีผี 
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40. สัตวชนิดใดที่เกี่ยวของกับความเชื่อในวนัอีสเตอร 
ก. สุนัข 
ข. กวาง 
ค. กระตาย 
ง. ง ู

41. ดอกไมประจําวันอีสเตอรคือ 
ก. ดอกมะล ิ
ข. ดอกกุหลาบ 
ค. ดอกลิลล่ี 
ง. ดอกทิวลิป 

42. พระเยซูไดสัญญากับชาวคริสตที่เชื่อในพระองควาอยางไร 
ก. จะพบกับพระองคที่เมืองเบธ็เลแฮม 
ข. จะพบกับพระองคที่เมืองนาซาเร็ธ 
ค. พระองคจะเสด็จลงมาทุกครั้งที่ชาวคริสตตองการ 
ง. จะพบกับพระองคในสวรรค 

43. ชาวคริสตไปโบสถในวนัอีสเตอรเพื่อจุดประสงคใด 
ก. รวมเฉลิมฉลองโดยรับประทานอาหารค่ํารวมกนั 
ข. ทําพิธีขอบคุณพระเจาสําหรับสัญญาของพระเยซูคริสต 
ค. รวมไวอาลัยเพราะเปนวนัสวรรคต 
ง. รวมเฉลิมฉลองเพราะเปนวนัประสูติของพระเยซูคริสต 

44.  คําวา  Easter  มีตนกาํเนิดมาอยางไร 
ก. มาจากชื่อเดิมของพระเจาแหงฤดูรอน 
ข. มาจากชื่อเดิมของพระเจาแหงฤดหูนาว 
ค. มาจากชื่อเดิมของพระเจาแหงฤดูผลิ 
ง. มาจากชื่อเดิมของพระเจาแหงฤดูรวง 

45. วันอีสเตอรตรงกับวันใด 
ก. วันศุกร 
ข. วันเสาร 
ค. วันอาทิตย 
ง. วันจนัทร 
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46. ขอใดไมใชสัญลักษณในวนัอีสเตอร 
ก. ดอกไม 
ข. กระตาย 
ค. ไข 
ง. ฟกทอง 

47.  เมื่อเด็ก ๆ ตื่นนอนขึ้นมาตอนเชาพวกเขาจะทํากิจกรรมใดในวันอีสเตอร 
ก. พวกเขารีบดูทีถุ่งเทาวามีของขวัญหรือไม 
ข. รีบแตงตัวเพื่อออกไปโรงเรียน 
ค. พวกเขารีบออกหาตะกราไขอีสเตอร 
ง.   เคาะประตูเพื่อนบานเพือ่ขอขนม 

48.  กิจกรรมอีกอยางหนึ่งที่ไดรับความนยิมมากคือ 
ก. เด็ก ๆ ระบายสีไข 
ข. เด็ก ๆ รองเพลงเนื่องในวันคริสตมาส 
ค. เด็ก ๆ สงการดอวยพรเพื่อน ๆ  
ง. รวมญาติเพื่อไปเคารพบรรพบุรุษ 

49.  วันฮาโลวนีตรงกับวันใด 
ก. วันที่  31  สิงหาคม 
ข. วันที่  30  กันยายน 
ค. วันที่  31  ตุลาคม 
ง. วันที่  30  พฤศจิกายน 

50.  วันฮาโลวนีเริ่มมีข้ึนครั้งแรกในประเทศใด 
ก. อังกฤษ 
ข. ออสเตรเลีย 
ค. แคนาดา 
ง. ไทย 

51. ในวนัฮาโลวีนเด็ก ๆ และผูรวมเฉลิมฉลองสวมเสื้อผาอยางไร 
ก. ชุดผี 
ข. ชุดแมมด 
ค. ชุดปศาจ 
ง. ถูกทกุขอ 
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52. วันฮาโลวนีอยูในชวงฤดใูด 
ก. รอน 
ข. ใบไมผลิ 
ค. ฝน 
ง. หนาว 

53.  ชาวอังกฤษโบราณทําอยางไรเพื่อขับไลปศาจและความมืด 
ก. จุดไฟหนาบานทกุบาน 
ข. จุดไฟไวบนยอดเขา 
ค. จุดพลุ 
ง. เปดไฟทิ้งไวทกุบาน 

54. สีที่เปนสญัลักษณของวันฮาโลวนีคือสีใด 
ก. สีแดงและสีเขียว 
ข. สีสมและสีขาว 
ค. สีดําและสีครีม 
ง. สีขาวและสีเขยีว 

55. ผลไมใดถือวาเปนสัญลกัษณของวนัฮาโลวนี 
ก. แอ็ปเปล 
ข. ฟกทอง 
ค. มะพราว 
ง. ลูกพีช 

56. เมื่อเด็ก ๆ เคาะประตูเพือ่นบานพวกเขาพูดวาอยางไร 
ก.  Trick or Treat 
ข. Give me some candies. 
ค. Touch and Trick 
ง. Happy Birthday. 

57. กิจกรรมในวนัฮาโลวนีนยิมจัดขึ้นในชวงเวลาใด 
ก. เชา 
ข. กลางวัน 
ค. บาย 
ง. กลางคนื 
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58.  ถาเด็ก ๆ ไมไดรับในส่ิงที่พวกเขาตองการพวกเขาจะทําอะไร 
ก. ขวางกอนหินใสกระจก 
ข. โกหกวามีขโมยขึ้นบาน 
ค. แกลงเพื่อนบานโดยการนาํน้าํสบูไปเช็ดตามผามานหรือมุงลวด 
ง. เดินกลับบานเฉย ๆ 

59.  Jack O’ Lantern  คืออะไร 
ก. หนากากผีขนาดใหญ 
ข. ฟกทองแกะสลักรูปหนาคนแลวใสเทียนไวขางใน 
ค. พายฟกทองอบขนาดใหญ 
ง. พระจันทรเต็มดวง 

60.  ทําไมชาวอังกฤษโบราณจึงกลัวการเริ่มตนของฤดหูนาว 
ก. เพราะพวกเขาไมชอบหิมะ  และอากาศทีห่นาวจัด 
ข. เพราะพวกเขาคิดวาเปนเวลาแหงความมดืและโชคราย 
ค. เพราะพวกเขาจะตองลาสัตวเพื่อกักตนุไวเปนอาหาร 
ง.   เพราะพวกเขาจะไมไดเห็นดวงอาทิตยเปนเวลานาน 

      
 

************************************ 
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ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงความยากงาย (p)  และคาอํานาจจาํแนก ( r )  ของแบบทดสอบ 
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คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r ) ของแบบทดสอบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ 
 

ขอ p r ขอ p r ขอ p r 
1 0.47 0.84 21 0.65 0.52 41 0.33 0.35 
2 0.60 0.70 22 0.37 0.42 42 0.57 0.63 
3 0.52 0.35 23 0.50 0.75 43 0.31 0.44 
4 0.40 0.60 24 0.40 0.32 44 0.47 0.24 
5 0.34 0.45 25 0.45 0.80 45 0.65 0.39 
6 0.33 0.38 26 0.55 0.40 46 0.60 0.68 
7 0.44 0.56 27 0.34 0.45 47 0.35 0.32 
8 0.37 0.70 28 0.25 0.27 48 0.31 0.29 
9 0.41 0.50 29 0.53 0.72 49 0.36 0.30 
10 0.37 0.52 30 0.50 0.41 50 0.55 0.38 
11 0.41 0.72 31 0.67 0.22 51 0.41 0.32 
12 0.53 0.72 32 0.72 0.41 52 0.45 0.35 
13 0.52 0.55 33 0.46 0.33 53 0.31 0.30 
14 0.62 0.45 34 0.37 0.52 54 0.53 0.56 
15 0.47 0.23 35 0.22 0.29 55 0.42 0.24 
16 0.40 0.42 36 0.63 0.44 56 0.27 0.25 
17 0.35 0.32 37 0.74 0.30 57 0.76 0.28 
18 0.52 0.65 38 0.45 0.26 58 0.41 0.27 
19 0.60 0.68 39 0.44 0.24 59 0.30 0.74 
20 0.31 0.29 40 0.35 0.27 60 0.22 0.77 
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คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r ) ของแบบทดสอบความเขาใจในวัฒนธรรมวนัหยดุ
ของชนชาติทีพู่ดภาษาองักฤษ 
 

ขอ p r ขอ p r ขอ p r 
1 0.42 0.24 21 0.55 0.38 41 0.33 0.22 
2 0.41 0.32 22 0.27 0.42 42 0.45 0.25 
3 0.27 0.32 23 0.36 0.61 43 0.33 0.22 
4 0.58 0.62 24 0.64 0.63 44 0.68 0.24 
5 0.42 0.24 25 0.28 0.46 45 0.23 0.21 
6 0.35 0.49 26 0.71 0.32 46 0.27 0.25 
7 0.45 0.35 27 .0.53 0.57 47 0.37 0.20 
8 0.27 0.25 28 0.66 0.27 48 0.41 0.37 
9 0.53 0.27 29 0.43 0.37 49 0.67 0.30 
10 0.42 0.27 30 0.45 0.25 50 0.34 0.31 
11 0.42 0.26 31 0.42 0.20 51 0.60 0.27 
12 0.23 0.26 32 0.76 0.37 52 0.42 0.25 
13 0.35 0.32 33 0.34 0.20 53 0.51 0.42 
14 0.76 0.24 34 0.68 0.22 54 0.46 0.47 
15 0.65 0.55 35 0.56 0.47 55 0.66 0.21 
16 0.31 0.29 36 0.53 0.42 56 0.77 0.37 
17 0.37 0.42 37 0.48 0.32 57 0.28 0.25 
18 0.53 0.57 38 0.23 0.20 58 0.34 0.20 
19 0.43 0.37 39 0.50 0.35 59 0.40 0.37 
20 0.31 0.30 40 0.37 0.20 60 0.23 0.20 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนโมดลู 
และแบบสอบถามความคิดเห็นหัวขอวฒันธรรมวันหยุด 

จากชาวตางประเทศและครูสอนภาษาอังกฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนโมดลู 
วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการสอนวัฒนธรรมวันหยดุของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ 

บทเรียนโมดูลที.่..... 
 
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานทีม่ีตอ
บทเรียนโมดูลวิชาภาษาองักฤษ เร่ืองการสอนวัฒนธรรมวันหยุดของชนชาตทิี่พูดภาษาอังกฤษ 
 

ระดับคะแนน  
หัวขอ 

 
ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
ดาน
จุดประสงค 
 
 
 
 
 
 
ดานเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
ดานกิจกรรม 

1. บทเรียนโมดูลระบุจุดประสงคในการ
เรียนไวชัดเจนและเหมาะสม 

2. กิจกรรมและแบบฝกแตละขั้นตอนใน
บทเรียนโมดูลสัมพันธกับจุดประสงค
ในการเรียนของแตละบทเรียน 

3. บทเรียนโมดูลนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษที่นาสนใจ 

4. ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับ
ระดับชั้นเรียนของขาพเจา 

5. เนื้อหาในบทเรียนโมดูลนี้สงเสริมให
ขาพเจามีความรูและเขาใจใน
วัฒนธรรมวันหยุดของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

6. ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
เรียน 

7. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Motivation) ชวย
ใหขาพเจามีความรูในเรื่องวัฒนธรรม
วันหยุดและพรอมที่จะปฏิบัติกิจกรรม
ในขั้นตอไป 

8. กิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลาย
นาสนใจ 
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ระดับคะแนน  
หัวขอ 

 
ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานความรู
ความสามารถ 

9. ขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation) มี
คําอธิบายและใหตัวอยางการทํา
แบบฝกหัดชัดเจนและเขาใจงาย 

10. แบบฝกหัดในบทเรียนโมดูลสงเสริมให
ขาพเจาไดฝกฝนโครงสรางไวยากรณ
และหนาที่ทางภาษาที่ไดเรียนมา 

11. ขั้นฝกหัด (Practice)  มีแบบฝกหัดที่
สงเสริมใหขาพเจาไดใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารอยางเต็มที่ 

12. กิจกรรมในบทเรียนโมดูลชวยให
ขาพเจาสามารถสรางผลงานที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมวันหยุดได (Production) 

13. กิจกรรมและแบบฝกใหบทเรียนโมดูล
ทําใหขาพเจาพัฒนาทักษะฟง  พูด  
อาน  เขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

14. กิจกรรมในบทเรียนโมดูลสงเสริมให
ขาพเจาเรียนรูทักษะตางๆ ในการ
ทํางานกลุมได 

15. ในการปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนโมดูล
ชวยใหขาพเจากลาแสดงความคิดเห็น
และสงเสริมใหขาพเจาเรียนรูดวย
ตนเอง 

16. แบบทดสอบทางภาษาทายบทเรียน
โมดูลเหมาะสมกับระดบัความ 

       สามารถของผูเรียน 
17. ขาพเจาสามารถนําความรูทาง

ภาษาอังกฤษและความเขาใจใน
วัฒนธรรมวันหยุดไปใขใน
ชีวิตประจําวันได 
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ระดับคะแนน  
หัวขอ 

 
ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
ดาน 
รูปแบบ 

18. ตัวอักษรในบทเรียนโมดูลอานงาย
และชัดเจน 

19. บทเรียนโมดูลประกอบดวยขอมูล
ทางภาษา  แบบฝกหัด กิจกรรมทาง
ภาษาที่สอดคลองตอเนื่องอยางเปน
ระบบ 

20. บทเรียนโมดูลมีส่ือการสอน  รูปภาพ 
ประกอบบทเรียนที่นาสนใจและ
สอดคลองกับเนื้อหา 

 
.......... 
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.......... 
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.......... 

 
 
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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Nationality……………………………….   Occupation……………………………… 
 
Direction  :  Please list, in order of preference, the most important holidays of your  
 country. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 
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Nationality………………………………  Occupation ……………………………… 
 
Direction :   Please put in order the holidays according to the most important to less 
 important by putting the number 1-20 (1 is the most important and 20 is 
 the less important) 
 

Native English Speakers’ Holidays. 
 

Holidays Number 
1.  New Year’s Day 
2. Labor Day 
3. Thanksgiving Day 
4. Christmas Day 
5. Father’s Day 
6. Mother’s Day 
7. Halloween 
8. Valentine’s Day 
9. April Fool’s Day 
10. Easter Day 
11. Boxing Day 
12. Veterans Day 
13. May Day 
14. Good Friday 
15. Columbus Day 
16. George Washington’s Day 
17. Independence Day 
18. Spring Holidays 
19. Summer Holidays 
20. Memorial Day 

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็หัวขอวัฒนธรรมวันหยดุของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ 
 
คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามความคิดเหน็นี้เปนสวนหนึง่ของการทําวทิยานพินธในหัวขอเร่ือง  
ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการสอนวฒันธรรมวนัหยุด
ของชนชาติทีพู่ดภาษาองักฤษทีม่ีตอความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความ
เขาใจวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  โรงเรียนชมุชนเทศบาล ๓  
(พินิจพิทยานสุรณ) 

2. แบบสอบถามความคิดเหน็นี้มีจุดประสงคเพื่อจัดลําดบัความสาํคัญของวันหยุด 
(Holidays) ของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และเปนขอมูลในการพัฒนาของ
บทเรียนโมดูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการทําวิจัยครั้งนี ้
 
 
 
 

  (นางสาวอจัฉรา  โกษาแสง) 
  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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โรงเรียน................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 

กรุณาเรียนลาํดับความสําคัญของวันหยุด (Holidays)  ของชนชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ  ที่ควรจะสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยใหอันดับที่ 1  เปนลาํดับที่
มีความสําคัญมากทีสุ่ด 

 
วันหยุด อันดับที่ 

1.  Labor Day 
2.  Thanksgiving Day 
3. Christmas Day 
4. Father’s Day 
5. Mother’s Day 
6. Halloween 
7. Valentine’s Day 
8. April Fool’s Day 
9. Easter Day 
10. Boxing Day 
11. Veterans Day 
12. May Day 
13. Good Friday 
14. Independence Day 
15. Memorial Day 

วันแรงงานแหงชาต ิ
วันขอบคุณพระเจา 
วันคริสตมาส 
วันพอ 
วันแม 
วันฮาโลวนี 
วันวาเลนไทน 
วันเมษาหลอกลวง 
วันอีสเตอร 
วันมอบของขวัญ 
วันทหารผานศึก 
วันเมยเดย 
วันกูดฟรายเดย 
วันประกาศอสิรภาพ 
วันแหงความทรงจาํ 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
 

 
 
 

แบบสอบถามความคดิเห็น 
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ภาคผนวก ช 
หนงัสือขออนญุาตทดลองเครื่องมือวิจัยและหนงัสือเชญิผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมอืวิจัย 
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ที่ทาํงาน   โรงเรียนชมุชนเทศบาล ๓ (พนิิจพทิยานุสรณ)  อําเภอเมือง   
   จังหวัดนครพนม   โทรศัพท  (042) 511539 
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