
 K 41466051 : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
คําสําคัญ ทักษะการพูด, แจสแชนทสําหรับนักเรียนไทย 

โชติรส  โสอุดร : การสรางแบบฝกแจสแชนท เพื่อใชประกอบการสอนรายวิชาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพ (The Construction of English Jazz Chants Exercises as a 
Supplementary Material of English Speaking Course for Matthayomsuksa Four Students of Suksanaree Wittaya 
Bangkok) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :  

อาจารยกาญจนา สุจิต, รองศาสตราจารย ดร. วิสาข จัติวัตร, รองศาตราจารยวัฒนา เกาศัลย 250 หนาISBN974-653-
605-2. 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทสําหรับใชประกอบการสอนรายวิชาทักษะ
การพูด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนท 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกแจสแชนทที่
สรางขึ้น 

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษาในภารเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนศึกษานารี
วิทยา กรุงเทพมหานคร 1 หองเรียน จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย เครื่องมือทีใชในการทดลองไดแก แบบฝกแจสแชนท
พรอมเทปคาสเซ็ท ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจํานวน 5 บทเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการ
ทดลอง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกแจสแชนท ทั้ง 5 บทเรียน 

 การทดลองใชเวลา 10 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 20 คาบเรียน กอนการทดลองใชแบบฝกแจส
แชนท ผูวิจัยไดทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด ประเมินความสามารถในการพูด ผูวิจัยทดสอบ
นักเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษฉบับเดียวกันทั้งกอนและหลังการใชแบบฝกแจสแชนท นักเรียน
ประเมินแบบฝกแจสแชนทดวยแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกแจสแชนทแตละบท จนครบทั้ง 5 บทเรียน 

 วิเคราะหขอมูลใช t-test แบบจับคู เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอน
และหลังการใชแบบฝกแจสแชนท ใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และคารอยละ เพื่อหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทที่
สราง ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกแจสแชนท 

 ผลการวิจัยพบวา 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝกแจสแชนทที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคา 80.37/73.80 ซ่ึงถือวาเปนแบบฝกที่มีประสิทธิภาพดี 

2. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกแจสแชนท สูงกวากอนการใชอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 

3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมากตอแบบฝกแจสแชนททั้ง 5 บท ที่ผูวิจัยสราง 
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Abstract 
The purposes of this research were; 1) to construct “Jazz Chants” and exercises and to 

investigate their effectiveness in improving the speaking skills in Thai Matthayomsuksa Four school 
students of English 2) to compare the improvements in speaking ability in Matthayomsuksa Four 
Students before and after studying “Jazz Chants” 3) to compare different students’ opinions towards 
the ‘Jazz Chants’ exercises.  

The sample consisted of 30 members of a randomly selected class of Matthayomsuksa Four 
Students of subject อ 024ก English at Suksanaree Wittaya High School, Bangbon, Bangkok, during 
the second semester of the academic year 2002. The students were taught through the use of Jazz 
Chants and related classroom activities. The duration of the teaching covered 20 classroom sessions 
over a 10 week period. 

Materials constructed comprised a cassette tape of Jazz Chants and booklet of related 
exercises in five lessons. The instruments used for gathering data were 1) A pre-and post Speaking 
Test; and 2) a questionnaire to determine students’ opinions to Jazz chants. 

The data were analysed by t-test and mean, and standard deviation, with results as follows: 
1) The ‘Jazz Chants’ and related exercises worked effectively with 80.37/73.80   
2) The students’ English speaking ability after using the ‘Jazz Chants’ and related exercises was 

significantly higher after than before the experiment  at the 0.05 level. 
3) The students had a positive attitude towards the ‘Jazz Chants’ and related exercises used in the 

teaching of Speaking English. 
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 วทิยานพินธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิง่จาก อาจารยกาญจนา  
สุจิต  รองศาสตราจารย ดร. วิสาข  จติัวัตร  และรองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศัลย ที่กรุณาให
คําปรึกษา แนะนํา และตรวจแกไข ทาํใหงานวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวตัถุประสงคทีต้ั่งไว ผูวิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสงูไว ณ ทีน่ี้  

กราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. กุลยา  เบญจกาญจน ที่กรุณาเปนประธาน
กรรมการ และ อาจารยสมปรารถนา  รัตนกุล ทีก่รุณาเปนผูทรงคุณวุฒิในการสอบพรอมทั้งให
ขอเสนอแนะ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ขอขอบคุณอาจารย Linda Sukarut ที่ใหคําแนะนาํ ตรวจแกไข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

กราบขอบพระคุณ  Mrs. Prudence Borthwick, Ms. Puala Klass ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดาน
การสอนภาษาอังกฤษที่ตรวจความถูกตอง และใหขอเสนอแนะในงานวิจัย ขอขอบใจ Casey  Bleho, 
Kehla Bleho และ Beatrice Borthwick Peters ที่รวมกนับันทึกเสียงภาษาอังกฤษลงในเทปฝกแจส
แชนท  

กราบขอบพระคุณ นายสุธน  เรืองเดช ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษานารวีิทยา ที่ใหโอกาสมา
ศึกษาตอ และอนุเคราะหใหคําปรึกษา ขอขอบคุณ อาจารยสุนีย  สิงหประไพ หวัหนาหมวดวิชา
ภาษาตางประเทศ อาจารยจุฑามาส  นามคาน อาจารยศิริรุง  ศุภฤกษคุณ อาจารยอรพร  อุนาก
รสวสัด์ิ อาจารยอารียรัตน  ขวัญทะเล และคณาจารยหมวดวิชาภาษาตางประเทศ โรงเรียนศึกษานารี
วิทยา ที่ใหความชวยเหลือเปนอยางดียิง่ในการทําวิจัยครั้งนี ้

ขอขอบคุณ อาจารยราตรี  ศรีทองเทศ หวัหนาหมวดภาษาองักฤษ โรงเรียนวัดเกษมสุริยัม
นาจ จงัหวัดนครปฐม  นักศึกษารุนพีท่ี่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือผูวิจัยในทกุ ๆ ดาน ตลอด
ระยะเวลา 5 ปที่ทาํการศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร และขอขอบคุณ คุณครู
อนงคศรี  อัญญะมณี หมวดภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต กรุงเทพมหานคร ที่ใหความ
อนุเคราะหดานเอกสารเรื่องแจสแชนทจากตางประเทศ 

คุณคาอันพงึมจีากวทิยานิพนธเลมนี้ ผูวจิยัขอมอบเปนเครื่องบูชาและอุทิศเปนกุศลแด คุณ
พอ คุณแม ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะห ใหกําลงัใจ สนับสนุนดาน
การศึกษาแกผูวิจัยตลอดมา 
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