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                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษและเพื่อศึกษาทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษา
ปที่ 1 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อําเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสุม
หองเรียนมา 1 หอง ได       นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน และนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ดวยวิธีการสุมอยางงาย ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง 40 คน   
                  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษ     
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  3) แบบสอบถามทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษ 
                    การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาความสามารถในการฟงและ
การพูดภาษาอังกฤษ และทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษ และใช t-test แบบจับคู เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 
                    ผลการวิจัยพบวา 

1)  ระดับความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้น 
ประถมศึกษาปที่1ไมผานเกณฑของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีที่กําหนดไวไมตํ่ากวารอยละ 70 
สวนนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผานเกณฑของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

2) ความสามารถในการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีความแตกตางกับนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยางมี         
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) นักเรียนมีทัศนคติตอวิชาภาษาอังกฤษในระดับดี 
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                     The purposes of this research were to compare English listening and speaking competence of the 
students who began learning English in Pratomsuksa one with that of the students who began learning English 
in Patomsuksa five, and to study students’ attitudes towards English subject. 
                     The samples consisted of one randomly  selected class of 40 Pratomsuksa four students of Anuban 
Suphant Buri primary school , Suphan Buri Province during the academic year 2001 and 40 students who 
finished studying in Pratomsuksa  six.  
                     The instruments used for collecting data were: 1) an English listening proficiency test ; 2)  an 
English speaking proficiency test, and 3)  a questionnaire on attitudes towards English subject. 
                   The mean, percentage, and standard deviation were used to evaluate the students’ English 
listening and speaking competence and their attitudes towards English. The t-test was used to compare the 
English listening and speaking competence and attitudes of the two groups of the students.   
                      The results of the study were : 
                   1) The English listening and speaking competence of the students who began learning English in 
Pratomsuksa one did not meet the criterion of  Office of  Suphan Buri Provincial Primary Education, but the 
students who began learning English in Pratomsuksa five did. 
                      2) The English listening and speaking competence of  the students who began learning English in 
Pratomsuksa five was significantly different from that of the students who began learning English in 
Pratomsuksa one at the 0.05 level. 
                      3) The students had a good attitude towards English subject.      
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                วิทยานิพนธฉบับนีสํ้าเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดยีิ่งจาก  ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. เสงี่ยม  โตรัตน  ผูชวยศาสตราจารย ดร. บํารุง  โตรัตน  และรองศาสตราจารย วัฒนา  เกาศัลย  
ที่กรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษา  ตลอดจนปรบัปรุงแกไขวทิยานิพนธฉบับนี้สําเร็จดวยดี  จึงขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
                กราบขอบพระคุณ   ผูชวยศาสตราจารย ศิลป  ภาคสุวรรณ  และอาจารย ดร. นิสัย           
แกวแสนไชย ที่กรุณาเปนประธานกรรมการและกรรมการในการสอบ  ตลอดจนใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรงุวิทยานิพนธจนสําเร็จสมบูรณ 
                กราบขอบพระคุณอาจารย ดร. นิสัย  แกวแสนไชย  อาจารยจรัสศรี  แกวแสนไชย  
อาจารยชําเลือง  ตรีเดชา  และอาจารย Colin Carter  ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
                ขอบคุณอาจารยพัฒนา  ยิ้มสรวล  ที่ชวยกรณุาจัดพิมพแบบทดสอบและอาจารยทิพวรรณ  
ขวัญออน  ที่ชวยกรุณาวาดรปูภาพประกอบในแบบทดสอบใหชัดเจนสมบูรณยิ่งขึ้น 
                ขอบพระคุณอาจารยชูศักดิ์  กุลทัพ  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี  และ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1  และนักเรยีนที่
เร่ิมเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ซ่ึงใหความรวมมอืเปนอยางดยีิง่ในการเก็บ 
รวบรวมขอมลูการวิจัย 
                ขอบคุณอาจารยศริิภรณ  ศรีนาค ที่ชวยกรุณาเปนกรรมการใหคะแนนการพูด
ภาษาอังกฤษซึง่ทําใหงานวิจยัคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี  
                คุณคาและประโยชนแหงงานวจิยัคร้ังนี้  ผูวิจยัขอมอบเพื่อบูชาพระคุณของคุณพอชุม   
คุณแมปาน  และพระคุณของครูอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทานทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน  
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