
 
 
 
 
 
 

 
การพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพืน้บ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม 
Hot Potatoes เพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ และความตระหนักรู้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
                     อ าเภอ  มพ    จังหวดั    ฐม 

 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวรพพีรรณ  ธรรมจง 

 
 
 

 
วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2558 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



การพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพืน้บ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม  
Hot Potatoes เพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ และความตระหนักรู้ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  
                     อ าเภอ  มพ    จัังหวดั    ฐม 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวรพพีรรณ  ธรรมจง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน 
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2558 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



DEVELOPMENT OF A HOT POTATOES SUPPLEMENTARY ENGLISH READING 
MATERIAL BASED ON THAI CENTRAL REGION FOLKTALES TO  

ENHANCE ENGLISH READING ABILITIES AND ETHICS AWARENESS  
OF PRATOMSUKSA-SIXTH STUDENTS, NAKPRASITH SCHOOL,  

NAKHONPATOM PROVINCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

BY 
Mr.Rapeepan Dhamajong 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Education Program in Teaching English as a Foreign Language 

Department of Curriculum and Instruction 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 
Copyright of Graduated School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุมติัใหว้ทิยานิพนธ์เร่ือง “ การพฒันาส่ือเสริม
การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ” เสนอโดย 
นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง  เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร  
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 
 

                                                ……........................................................... 
                                                          (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

                           คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
                                              วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสง่ียม  โตรัตน์ 
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บ ารุง  โตรัตน์ 
 3. รองศาสตราจารยว์ฒันา  เกาศลัย ์
 

คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 

.................................................... ประธานกรรมการ 
(อาจารย ์ดร.สุนีตา  โฆษิตชยัวฒัน์) 
............/......................../..............                            
 

.................................................... กรรมการ            .................................................... กรรมการ 
(ดร.อมรศรี  แสงส่องฟ้า)              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสง่ียม  โตรัตน์) 
............/......................../..............                           ............/......................../.............. 
 

.................................................... กรรมการ               .................................................... กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บ ารุง  โตรัตน์)                    (รองศาสตราจารยว์ฒันา   เกาศลัย)์ 
............/......................../..............                           ............/......................../.............. 



 ง 

54254322: สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ค าส าคญั: นิทานพ้ืนบา้นไทย / การสอนอ่านนิทาน 

 รพีพรรณ ธรรมจง: การพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพ้ืนบา้นภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes เพ่ือส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม. อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: ผศ. ดร. เสง่ียม โตรัตน์, ผศ.ดร.บ ารุง โตรัตน์ และ รศ.วฒันา เกาศลัย.์ 203 หนา้. 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพ้ืนบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  2) เปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษาองักฤษนครปฐม
ก่อนและหลงัการใชส่ื้อ 3) เปรียบเทียบความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อ 
และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อความเหมาะสมของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพ้ืนบา้น        
ภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 จ  านวน 40 คน ท าการทดลองโดยให้นกัเรียน
เรียนโดยใชส่ื้อการอา่นภาษาองักฤษจากนิทานพ้ืนบา้นภาคกลาง จ านวน 10 บท ใชเ้วลาทดลอง 20 สัปดาห์   เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพ้ืนบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot 
Potatoes จ านวน 10 บท 2) แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน 3) แบบประเมิน
ความ   ตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน
พ้ืนบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนส่ือ
เสริม     การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพ้ืนบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  การวิเคราะห์ขอ้มูล t-test             
เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมการอ่านและ
ใชเ้ฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอา่นภาษาองักฤษจาก
นิทานพ้ืนบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes 

 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. ประสิทธิภาพของส่ือการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพ้ืนบา้นภาคกลางมีค่าเท่ากบั 77.07/77.08   

ซ่ึงถือวา่มีประสิทธิภาพท่ีดี  
 2. ความสามารถทางการอา่นภาษาองักฤษจากนิทานของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใชส่ื้อ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ความตระหนักรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มตวัอย่าง หลังจากเรียนภาษาองักฤษจากส่ือ        

การอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  
 4.  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของส่ืออยูใ่นระดบัดี  
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 The purposes of the research were 1) to develop and test the efficiency of  English reading 
materials based on Thai central region folktales, 2) to compare the students English reading ability 
pratomsuksa-sixth students before and after using the materials, 3) to compare the students’ ethics awareness 
before and after using the materials;, and 4) to survey students’ opinions on the materials. The subjects consisted of 
one selected class of 40 sixth grade students of  Nakprasith school, Nakhonpatom Province during the second semester of 
academic year 2015.  The students studied the ten units of the materials based on Thai central region folktales. The duration of 
the experiment covered a sixteen-week period. The instruments used for gathering data consisted of  1) ten units of English 
reading materials based on Thai central region folktales,  2) a reading proficiency test used as the pre- test and post- test,               
3) a questionnaire measuring opinions toward the suitability of the materials, and 4) an ethics awareness test  
 The  S.D. and the t-test were used to analyze the data in order to assess the students’ English reading ability 
and ethics awareness and to assess the students’ attitude toward studying English before and after using the materials.  
 1. The average score of  the ten units of the materials was 77.07 percent, whereas that of the posttest was 77.08. 
This means that the materials was at the acceptable level of  75/75. 
 2. The students’ English reading ability after using the material was significantly higher than before using the 
materials at the .05 level.  
 3. The students’ ethics awareness  was significantly higher after using the materials.  
 4. The students’ opinions toward the suitability of the materials were at a goo d  level. 
 
 
 
 
 
 

Department of Curriculum and Instruction                          Graduate School, Silpakorn University   
Student’s signature…………………………………….                                      Academic Year 2015 
Thesis Advisors’ signatures 1………………………  2………………………  3…………………… 



 ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดโ้ดยไดรั้บความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.เสง่ียม โตรัตน์, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บ ารุง โตรัตน์, รองศาสตราจารยว์ฒันา เกาศลัย ์ท่ีเสียสละ
เวลาให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางอนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขให้งานมีความถูกตอ้ง  
และสมบูรณ์ ค าแนะน าอนัมีค่าเหล่าน้ี ไม่เพียงท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ได ้อีกทั้งยงัเป็น
ประโยชน์ ได ้อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูว้ิจยัในการด าเนินงานวิจยัต่อไปในอนาคต ผูว้ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ทีน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณจาก  อาจารย ์ดร. สุนีตา  โฆษิตชยัวฒัน์ และ  ดร. อมรศรี แสงส่องฟ้า       
ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานกรรมการและผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณาตรวจสอบวิทยานิพนธ์
รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ  อาจารย์ทมน ชัชวาลกิจกุล        
คุณครู ศิริธร ศิริบูรณ์  Mr.William Darling ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือและค าแนะน าซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการด าเนินการวจิยั  
 ขอขอบพระคุณ คุณครูลลิตา เย็นสบาย  ผูอ้  านวยการฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียน          
นาคประสิทธ์ิ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ท่ีให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี และขอบคุณนกัเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลไปได้
ดว้ยดี คณะครูอาจารยทุ์กท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนัท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ใหแ้ก่ผูว้จิยั 
 ทา้ยท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่บญัญติั-คุณแม่บุญเรือน ธรรมจง และครอบครัว 
คอยช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นการศึกษา รวมทั้งญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ ทุกท่านทั้งท่ีเอ่ยนามและไม่ได้
เอ่ยนาม บุคคลอนัเป็นท่ีรักของข้าพเจ้าทุกคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือเป็นก าลังใจเสมอ ผูว้ิจยั       
ขอมอบคุณค่าและประโยชน์แห่งงานวิจยัน้ี เพื่อบูชาบุพการี บรรพบุรุษ ผูมี้พระคุณ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษในโลกปัจจุบนั การอ่านจึงเป็น

ทกัษะท่ีน าไปสู่การพฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆ และสามารถท าใหผู้อ่้านเขา้ถึงขอ้มูลส าคญัในการท างาน
และการเรียน Komiyama (2009: 32) ในโลกปัจจุบนัมีประชากรมากกวา่ส่ีร้อยลา้นคนใชภ้าษาองักฤษ
เป็นภาษาท่ีสอง ซ่ึงพบว่าการประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวของคนเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ทางการอ่านภาษาองักฤษ Cheryl (1997: 30)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Leslie (2004: 12)  กล่าววา่  การอ่าน
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการช่วยพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษส าหรับผูเ้รียน ซ่ึงช่วยให้ผูอ่้านสามารถ
อ่านไดดี้และพฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆไดอี้กดว้ย ส่วน วิสาข ์จติัวตัร์ (ค าน า: 2543) การอ่านภาษาองักฤษ
เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัมากในยุคของขอ้มูลข่าวสาร ผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านภาษองักฤษ 
ยอ่มมีโอกาสในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 จากการศึกษางานวิจยัดา้นการอ่าน พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความประสบผลส าเร็จใน
การอ่านข้ึนอยู่กบัว่าผูอ่้านมีภูมิความรู้เดิมในบทอ่านมากกว่าความเขา้ใจทางทกัษะดา้นการอ่าน
เพียงอยา่งเดียว  Brock (1990: 22) กล่าววา่ ความส าเร็จ ในการอ่านนั้น  ผูอ่้านตอ้งมีภูมิความรู้เดิม
เก่ียวกบับทอ่านหรือมีภูมิความรู้เดิมเพียงพอท่ีจะเข้าใจขอ้มูลในบทอ่าน จึงจะเป็นการอ่านท่ีมี
ความหมายอย่างแท้จริง ดังนั้น ถ้าผูอ่้านไม่สามารถเข้าใจข้อมูลในบทอ่านได้หรือไม่สามารถ
เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัขอ้มูลในบทอ่าน การอ่านประสบผลส าเร็จในการอ่านก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้
Nuttall (1982) กล่าววา่ ความเขา้ใจในการอ่านข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูอ่้านในการเช่ือมโยง   
ภูมิความรู้เดิมกบัส่ิงท่ีปรากฏในบทอ่าน ในทางตรงกนัขา้มความเขา้ใจในการอ่านจะไม่สามารถ
เกิดข้ึนได ้ ถา้ผูอ่้านไม่สามารถใชภู้มิความรู้เดิมในการอ่านซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Carrell (1987) ท่ี
กล่าวถึงความส าคญัของภูมิความรู้เดิมของผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาท่ีสองท่ีมีต่อ    
ความเขา้ใจในการอ่านของบทอ่าน ความคุน้เคยและเขา้ใจถึงวฒันธรรมของผูเ้ขียน ส่งผลท าให้
ความเขา้ใจในการอ่านเพิ่มข้ึน จึงสรุปไดว้่า ภูมิความรู้เดิมและวฒันธรรมท่ีคุน้เคยในบทอ่านของ
ผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการอ่าน 

 การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในยุคปัจจุบนั เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้เน้ือหาสาระซ่ึงจะช่วยท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาควบคู่กบัสาระ กระบวนการเรียนการสอนท่ี
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เนน้เน้ือหาสาระ (Content Based Instruction) เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้การบูรณาการการเรียนภาษากบั
การเรียนรู้เน้ือหาในกลุ่มเน้ือหาสาระอ่ืน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ภาษาบนพื้นฐานของความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ โดยการบูรณาการการสอนการอ่านและการเขียนกบัเน้ือหาวิชาอ่ืน ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้ือหาเชิงวิชาการ ท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้งทกัษะทางภาษาและเน้ือหาในกลุ่ม
สาระอ่ืน ๆ ดว้ย Lasen Freeman (2000: 137-138) วธีิการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเนน้เน้ือหาวิชา
ต่าง ๆ น้ีมีเป้าหมายในการรวบรวมรายวชิาและเป้าหมายทางภาษาไวด้ว้ยกนั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแยก
ไปเรียนรายวิชาต่างหากหรือสอนภาษาโดยตรง นอกจากน้ีในชั้นเรียนยงัมีการฝึกทกัษะการคิด
ระดบัสูง โดยการสร้างภาระงานท่ีมีเน้ือหาทางวิชาการ มีการบูรณาการทกัษะต่าง ๆ ส่งเสริมให้มี
การอ่านเอกสารจริงซ่ึงกระตุ้นประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน กล่าวได้ว่าเป็นการใช้ภาษาเพื่อ
สนบัสนุนและเป็นเคร่ืองมือในการเรียนวิชาอ่ืนมากกว่าเนน้ภาษาเพียงอย่างเดียว Diaz-Rico and 
Weed (1990: 114-116) หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้เน้ือหาสาระส าหรับผูเ้รียนท่ี
เรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาท่ีสองจะช่วยให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จทั้งในการเรียนเน้ือหา
สาระและการเรียนรู้ภาษาท่ีมีความหมายเน่ืองจากผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากบทอ่านจริง ซ่ึงเป็นเสมือน
ส่ือกลางท่ีท าใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการอ่านเชิงวิชาการพร้อมกบัการรับรู้ทกัษะทางภาษา
ดว้ย Clara Lee (2004) 
 แบบเรียนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ            
ในประเทศไทยโดยทัว่ไป ไม่ได้กล่าวถึงและเน้นความส าคญัถึงคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน       
การสอนจึงท าให้ไม่สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ท่ีเนน้ทั้งดา้นความรู้
และคุณธรรมจริยธรรม การเรียนการสอนเฉพาะเน้ือหาทางภาษาเท่านั้น มุ่งให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้
โครงสร้างของไวยากรณ์ ค าศัพท์และหน้าท่ีทางภาษา แต่ไม่ได้เน้นเน้ือหาทางด้านจริยธรรม          
จึงท าให้การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมุ่งจัด        
การเรียนการเรียนการสอนทั้งดา้นความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยยงัขาดการบูรณาการการเรียน
การสอนจริยธรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการจดักระบวนการเรียนการสอนในยคุปัจจุบนั 
 ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลเป็นอีกปัจจยัหน่ึงซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆในสังคมในหลาย ๆ ดา้น จากการส ารวจของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2551 ไดท้  าการส ารวจ
เยาวชนใน 25 จงัหวดั  พบว่าปัจจุบนันักเรียนนักศึกษามีปัญหาในการด าเนินชีวิตท่ีส าคญัใน     
หลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญหาการใช้สารเสพติด ส่ิงมึนเมา ฟุ่มเฟือย ทะเลาะวิวาท ติดเกม ส่ือลามก
อนาจาร หรือส่ือท่ีแสดงถึงความรุนแรง โดยหากนกัเรียนไม่ไดรั้บการปลูกฝังท่ีถูกตอ้ง อาจน ามาซ่ึง
ปัญหาต่างในสังคมได ้ ผลการส ารวจของ สถาบนัรามจิตติ (2548) ไดก้ล่าววา่  ผลกระทบท่ีเกิดจาก
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนทั้งหมดน้ีวา่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมไทยต่อไปใน
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อนาคตขา้งหนา้ เน่ืองจากการวางรากฐานการเรียนรู้คู่คุณธรรม เกิดจากการเรียนรู้จากวยัเด็กจนถึง
อายุ 25 ปี โดยหากผูเ้รียนขาดปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในช่วงอายุนั้นแล้ว จะท าให้เป็นผูใ้หญ่      
ท่ีขาดคุณธรรมท่ีดอ้ยคุณธรรมจริยธรรมในอนาคตต่อไป  สอดคลอ้งกบั ลิขิต ธีรเวคิน (2548) และ
อินถา ศิริวรรณ (2542)  ได้กล่าวไวถึ้งการน าเอาหลักศีลธรรมจริยธรรมท่ีอยู่ในหลกัศาสนามา
สอดแทรกในการสอนภาษาองักฤษว่าเป็นเร่ืองท่ีสมควรด าเนินการท าเป็นอย่างยิ่ง จากการศึกษา
งานวิจยัเก่ียวกบัสภาพและแนวโน้มเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมและการพฒันาคุณธรรมของ
วินยั พุ่มบุญฑทริก (2547); ถนอม กุลจณีย ์(2548); สันทวี นิยมทรัพย ์(2549); นงลกัษณ์ วิรัชชยั 
และรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริยกุล (2551);  บุบผา เมฆศรีทองค า และธีรวฒัน์ ฆะราช (2551)   พบว่า       
การส่งเสริมจริยธรรมในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงกลุ่มนักเรียนและ
นกัศึกษาตอ้งมีการปรับปรุงระดบัจริยธรรมค่อนขา้งสูง ซ่ึงจริยธรรมท่ีตอ้งปรับปรุงสูงสุด คือ ดา้น
ความซ่ือสัตย์ นอกจากน้ี สถานศึกษาควรเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ  
สอดแทรกจริยธรรมในกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดงัเช่นท่ีแผนพฒันาสังคมและ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ปี 2550 เป็นตน้มา ไดใ้ห้ความส าส าคญักบัการส่งเสริมและสนบัสนุนพฒันาคน
และสังคม ให้มีจิตส านึกแห่งความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค  านึงถึงส่วนรวม มีจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม การจดักระบวนการในการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจดัการเ รียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542: 5-13) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้    
สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี                  
วิถีประชาธิปไตยพฒันาคน  โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง       
ความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษาเพื่อพฒันาเยาวชน
ให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยูดี่มีสุขโดย 8 คุณธรรมพื้นฐาน 8 คุณธรรมพื้นฐาน คือ ขยนั ประหยดั 
ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามคัคี และมีน ้ าใจ หากเกิดข้ึนกับครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน 
สถาบนั ตลอดจนประเทศใดแล้ว โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นก็จะพน้วิกฤติทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม พฒันาชาติให้มีความเจริญกา้วหน้า เป็นสังคมคุณธรรมน าความรู้ สังคมไทยจะ
สงบสุข เน่ืองจากหลกัคุณธรรมจริยธรรมเหล่านั้นเก่ียวขอ้งและเช่ือโยงกบัการด าเนินชีวิตของ
นกัเรียนดว้ย สามารถท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในปัญหาต่าง ๆ  และการคิดถึงวิธีแกปั้ญหานั้น 
ๆ ดว้ย         รวมไปถึงการขจดัส่ิงชัว่ร้ายในใจ ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความดีงามในจิตใจ สามารถท าให้
นกัเรียนสามารถรู้หนา้ท่ีของตนเองและท าหนา้ท่ีของคนเองในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 การจดัการเรียนรู้จริยธรรมผ่านนิทานพื้นบ้าน เป็นการจดัการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน
ทางออ้มท่ีดีทางหน่ึง  สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2524: 200) เสนอวา่นกัการศึกษาไทยควรให้ความสนใจ
ในการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ   เพื่อน ามาปรับปรุงใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน          
การส่ือสารในรูปแบบของนิทาน เป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีสามารถ
น ามาประกอบการเล่าเพราะมีแง่คิดสอนใจ สอดแทรกเร่ืองราวของนิทาน ต านาน เร่ืองเล่าทอ้งถ่ิน
และบทขบัขาน ซ่ึงสามารถเป็นส่ือท่ีมีสาระความบนัเทิงท่ีจะน าไปสู่การพฒันาคนและสังคม       
ไดเ้ป็นอยา่งดี  (เริงฤทธ์ิ คงเมือง, 2551: 154)  การใชส่ื้อนิทานคติธรรม ซ่ึงเป็นเร่ืองเล่าประเภทหน่ึง
ท่ีสามารถน าไปใช้ในการจัดกินกรรม โดยท่ีผูเ้ล่าน าค ามาเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ             
ซ่ึงนอกจากจะแทรกคติสอนใจและคุณธรรมจริยธรรมแลว้ ยงัส่งเสริมให้ผูฟั้งเกิดจินตนาการและ
ความเพลิดเพลิน (วรีวรรณ อินทร์กรุงเก่า, 2550: 3)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดนิตา เพียรดิจนา (2551: 2-5) 
ท่ีกล่าวว่านิทานพื้นบา้น เป็นเร่ืองเล่าท่ีมีเน้ือเร่ืองแฝงไปด้วยขอ้คิดหลายๆดา้นทั้งด้านความเช่ือ 
ศีลธรรม ค่านิยมและวถีิชาวบา้นในถ่ินนั้น ๆ 
 มีผูน้  านิทานมาท าการวิจยักบัเด็กทั้งการเล่าและอ่าน ซ่ึงผลการวิจยัต่างพบว่านิทาน
สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพฒันาทกัษะในตนเอง รวมทั้งเกิดความรักในการอ่านเพิ่ม    
มากข้ึน  เช่น  งานวจิยัของ วีรชาติ ชยัเนตร (2541) ท่ีไดน้ านิทานพื้นบา้นมาสร้างเป็นบทเรียนเสริม
การอ่านให้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน   
ดีข้ึน นอกจากน้ียงัเกิดเจตคติท่ีดีต่อการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลของการวิจยัของ        
บอสมา (Bosma, 1981) ท่ีไดศึ้กษาการน านิทานมาใชเ้พื่อสอนส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ในโรงเรียนชั้นประถมของมลรัฐมิชิแกน (Michigan)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  จ  านวน 99 คน          
ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่าน  และนอกจากน้ีนิทานพื้นเมืองท าให้
นกัเรียนสนใจวรรณกรรมมากข้ึน  ในขณะท่ี Emma (1997) ท าการวิจยัศึกษาการเพิ่มประสบการณ์
การอ่านหนงัสือนิทาน (Storybook) เพื่อพฒันาความสามารถทางภาษาของเด็กหูตึง จ านวน 3 คน 
ใช้ระยะเวลาการทดลอง  1 ปี  การวิจยัพบว่า หลงัการทดลอง 1 ปี เด็กทั้ง 3 คน เร่ิมอ่านหนงัสือ       
ท่ีบา้น กระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรมการอ่านตามเวลาท่ีก าหนดและหาหนงัสืออ่านเองโดยไม่ตอ้ง
จดัเตรียมไวใ้ห้ และสามารถเล่าเร่ืองจาก หนงัสือเล่มท่ีเคยอ่านมาแลว้ได ้จะเห็นไดว้่าการให้เด็ก
อ่านหนงัสือนิทานหรือการน านิทานมาใชส้อนในชั้นเรียนท าให้เด็กเกิดการพฒันาทกัษะการอ่าน
และยงัน าไปสู่การมีนิสัยรักการอ่านดว้ย 
 จากสภาพดงักล่าวจะเห็นไดว้่า การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยใช้นิทาน
พื้นบ้านเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งและนับเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนท่ีดี เน่ืองจากเป็น
กระบวนการการเรียนรู้ภาษาท่ีมีส่วนช่วยเสริมสร้างจริยธรรมอนัเป็นลกัษณะอนัพึงประสงค์ใน  
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การด ารงชีวิต  สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์(2512: 2-3) กล่าววา่การน าคติชาวบา้นภาคกลางจะช่วยในการ
สอนเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ในการเรียนการสอนเพราะเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตวั ตรงกลบัหลกัจิตวิทยา   
การเรียนการสอนท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมประเพณี Post and Rathet (1996: 12) กล่าววา่ 
การน าทานพื้นบ้านมาใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ      
เป็นการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีเน้ือหาท่ีผูเ้รียนคุน้เคยจะท าให้ผูเ้รียนท าความเขา้ใจเน้ือหาได้
ดีกว่าเน้ือหาท่ีไม่คุ ้นเคย โดยการใช้เน้ือหาท่ีผูเ้รียนคุ้นเคยจะท าให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาใน        
การบอกเร่ืองราวท่ีอยูใ่กลต้วั เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนภาษาท่ีสองของผูเ้รียน อีกทั้งผูเ้รียน
ย ังได้เรียนรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาท่ีสองว่าเป็นการใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสาร การจดัเน้ือหาท่ีผูเ้รียนสนใจและเก่ียวขอ้งวฒันธรรมของตนเองเป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษได้ เพราะมีเน้ือหาตวัละคร สถานท่ี สถานการณ์และ
ประวติัศาสตร์ท่ีผูเ้รียนคุน้เคย Brock (1990: 23)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Ness (1997: 49-50)  การใชส่ื้อ
พื้นบา้นภาษาองักฤษซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความคุน้เคย ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสนุกสนานในการเรียน 
รวมทั้ งส่ือพื้นบ้านสามารถน ามาใช้ได้อย่างหลากหลายในการสอนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าเป็น          
การสอนอ่าน เขียนหรือการสอนไวยากรณ์ นอกจากน้ีส่ือพื้นบา้นยงัช่วยเพิ่มเจตคติท่ีดีให้กบัผูเ้รียน
และตระหนกัถึงความส าคญัของแหล่งขอ้มูลทอ้งถ่ิน 
 นอกจากน้ีจากปัญหาการอ่านของนักเรียนไทย นักการศึกษาหลายท่าน  รวมทั้ ง              
ครูอาจารยใ์นสถานศึกษาต่าง ๆ ไดใ้หค้วามสนใจท่ีจะแกปั้ญหา โดยการน าวิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีจะ
ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน อีกทั้งไดคิ้ดคน้การพฒันาส่ือชนิดต่าง ๆ ท่ี
จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนและก่อให้เกิดประสิทธิผลกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด ซ่ึง เสง่ียม โตรัตน์ 
(2538: 49) ไดเ้สนอขั้นตอนในการตดัสินใจพฒันาส่ือการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ไวว้่า 1) ตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการของนกัเรียน 2) ตรวจสอบเป้าหมายรายวิชา และ 3) ส ารวจ
แบบเรียนในทอ้งตลาด ถา้หากมีแบบเรียนท่ีน่าพอใจก็น าแบบเรียนนั้นมาใช ้โดยตรวจสอบดูว่ามี
อุปกรณ์หรือส่ือเสริมอ่ืน ๆ ประกอบเพิ่มเติมท่ีน่าพอใจหรือไม่ หรือถา้พอใจแบบเรียนท่ีมีอยู่แลว้       
ก็น าแบบเรียนนั้นมาใช ้แต่อาจท าใหพ้อใจมายิง่ข้ึน โดยเพิ่มเติมหรือดดัแปลงส่ือ ซ่ึงอาจพิจารณาน า
แบบเรียนนั้นมาใช ้แต่อาจท าให้พอใจมากยิ่งขั้นโดยเพิ่มเติมหรือดดัแปลงส่ือ ซ่ึงหากพิจารณาแลว้ 
ส่ือการสอนท่ีไดรั้บการพฒันาและมีความทนัสมยัมากท่ีสุด อีกทั้งหลายฝ่ายไดใ้ห้ความสนใจ คือ
คอมพิวเตอร์นัน่เอง 
 Hardisty and Windeatt (1989: 26-29) ไดก้ล่าววา่ การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้
ในการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษนั้น ก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาการเรียน
การสอนภาษาองักฤษในหลายๆจุด เช่น ความแตกต่างของผูเ้รียน ความยากของเน้ือหาวิชา ทั้งน้ี
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีทั้งเน้ือหาสาระและภาพประกอบ อีกทั้งยงัมีวิธีการเสริมแรงเป็น
ขอ้ความชมเชยม่ือนกัเรียนประสบความส าเร็จในแต่ละขั้น และให้ก าลงัใจเม่ือท าผิดพลาด ท าให้
ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการอยากเรียนรู้สูงกวา่ปกติ Hardisty and Winddeatt (1989: 26-29, อา้งถึงใน 
กษมา นิลแดง, 2544: 1) และ Lee (2000: 1)  กล่าววา่ ครูสอนภาษาองักฤษทุกคน ควรเรียนรู้การใช ้
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสามารถส่งเสริมการเรียนรู้
และการฝึกฝนทกัษะทางภาษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ให้ข้อมูลยอ้นกลบัท่ีมีประสิทธิภาพแก่
ผูเ้รียน สามารถเรียนเป็นคู่หรือกลุ่ม สนบัสนุนการเรียนรู้แบบส ารวจและการเรียนรู้โลก ส่งเสริม
ความส าเร็จของผูเ้รียน ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ตอบสนองกาเรียนรู้ของแต่ละคนและกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงตอบสนองและกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน
แต่ละคนเท่านั้ น แต่ยงัสามารถน ามาสอนเสริม หรือสอนแทนครูได้ในกรณีท่ีครูไม่อยู่หรือ          
ขาดแคลนครู อีกทั้งผูเ้รียนสามรถทบทวนหรือเรียนด้วยตนเองตามถนัด และจะเรียนก่ีคร้ังก็ได้
จนกว่าจะเขา้ใจซ่ึงสอดคลอ้งกลบัทิศทางและแนวโนม้ในการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั คือ    
มีแนวโน้มเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ข้ึนเองไม่ใช่เป็นเพียงผูรั้บ เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การสร้างแรงจูงใจ ทศันคติท่ีดีในการเรียน สร้างความเช่ือมัน่ให้ผูเ้รียน เนน้ความตอ้งการใน
การเรียนรู้แต่ละกลุ่ม เน้นการเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ เน้นให้ครูเป็นผู ้อ  านวย         
ความสะดวกและเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เอง(กรมวชิาการ, 2543: บทน า) 
 นอกจากน้ี ขนิษฐา ชานนท ์(2532) กล่าวถึง ความส าคญัและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
วา่การน าคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นส่ือ ผูเ้รียนสามารถศึกษาการเรียนต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง สามารถตรวจ
ค าตอบ และศึกษาค าอธิบายเพิ่มเติม  โดยมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียนโดยทนัที 
นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์สามารถน ามาใชเ้ป็นส่ือในทกัษะการอ่านเพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน
แก่ผูเ้รียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทกัษินา สวนานนท ์(2530: 207) กล่าววา่ผูเ้รียนท่ีเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเรียนอย่างมีชีวิตชีวา ตั้งใจเหมือนกับมีครูมาสอนให้ตวัต่อตวั 
เพราะมีการตอบโตก้นัตลอดเวลาระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ จากงาวิจยัของ O’Neil and Paris 
(1981) กล่าวไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยช่วยให้
การเรียนการสอนมีคุณภาพประสิทธิภาพสูงข้ึนและคงตวั เรียนไดแ้มใ้นท่ีห่างไกล ผูเ้รียนสามารถ
ทดลองปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองและเป็นการเรียนการสอนเนน้รายบุคคล 
 จากขอ้ดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวและจากการศึกษางานวิจยัต่าง ๆพบว่า    
นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความสนใจต่อประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีน ามาใช้ใน
การพฒันาการสอนภาษา ซ่ึงพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน อาทิเช่น  งานวิจยัของสุพกัตรา เวสอุรัย (2536) ไดท้  าการพฒันาและทดลองใช้
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คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหาความหมายจากบริบทกับนักศึกษาชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบดินทรเดชา พบวา่ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษโดยการหา
ความหมายจากบริบทสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีสอดคลอ้งกบั จิราภรณ์ พลางวนั (2540) ท่ีไดท้ดลอง
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยระบบมลัติมีเดีย เพื่อใช้สอนเสริมการใช้ภาษาองักฤษ       
เพื่อการส่ือสารส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 คน พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หลงัใชบ้ทเรียนสูงกวา่ก่อนการใชบ้ทเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในขณะท่ีเวียงสิริ 
ไกรเกตุ (2545) ไดท้  าการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ภาษาองักฤษ เร่ืองค ากริยา 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จ  านวน 30 คน ไดผ้ลการทดลองในลกัษณะเดียวกนั คือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 และจากการศึกษางานวิจยัด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม พบวา่ งานวิจยัดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่
จะเน้นทกัษะทางภาษาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผูว้ิจยัมีความเช่ือว่าการน านิทานท้องถ่ินซ่ึงเป็น         
ภูมิความรู้เดิมของผูอ่้านมาพฒันาเป็นส่ือการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทักษะทางการอ่านและ
คุณธรรมจริยธรรม จะท าให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ทกัษะทางภาษาและเป็นการ
เสริมสร้างจริยธรรมให้กบัผูเ้รียนอย่างมีคุณค่า ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา 
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ ไดเ้ห็นปัญหาในดา้นการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 วา่นกัเรียน
ไม่มีนิสัยรักการอ่านเท่าท่ีควร และคะแนนสอบการอ่านของนกัเรียนโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต ่า  
ซ่ึงจากการสอบถามนักเรียนพบว่า นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายและไม่ชอบอ่านหนังสือ
ภาษาองักฤษ เพราะรู้สึกวา่เน้ือหาท่ีอ่านยากไม่คุน้เคย ไม่สามารถแปลได ้อีกทั้งเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียน
ไม่ชอบ โดยผูว้ิจยัได้สังเกตและสอบถามนักเรียนบางคนถึงเน้ือเร่ืองและประเภทของหนงัสือท่ี
นกัเรียนพอใจและอยากให้ครูน ามาสอนอ่านในชั้นเรียน ผลจากการสอนถามนกัเรียนทุกคนชอบ
อ่านเน้ือเร่ืองท่ีมีค าศพัทง่์าย ๆ มีภาพประกอบ และเร่ืองท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการให้น ามาเป็นบท
อ่านในชั้นเรียนก็คือ นิทาน นัน่เอง 
 จากปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีแนวทางท่ีจะแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียน และเล็งเห็น
ประโยชน์ของการพฒันาการส่ือสารการเรียนการสอนให้กับผูเ้รียน โดยมุ่งท่ีจะให้การสอน
ภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงเกิดความสนใจท่ีจะพฒันาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใชโ้ปรแกรมนิพนธ์  Hot Potatoes ซ่ึงจากการศึกษางานวิจยั
ต่าง ๆ พบว่ายงัไม่มีผูใ้ดทดลองสร้างบทเรียนช่วยสอนโดยใช้โปรแกรมนิพนธ์ Hot Potatoes 
ส าหรับ ผูเ้ร่ิมเรียนภาษาองักฤษในประเทศไทย และผูว้ิจยัเช่ือว่าใน ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  จะช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
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ภาษาพร้อมกบัการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม อนัเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในการ
ด าเนินชีวติ อีกทั้งนิทานพื้นบา้น ยงัเป็นแนวทางในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสในการใชท้กัษะ
ทางภาษาเพิ่มข้ึน รู้จกัแลกเปล่ียนความรู้และทศันคติเก่ียวกบัวฒันธรรมภาษาและความเป็นอยู ่
พร้อมทั้งยงักระตุน้ใหผู้เ้รียนตระหนกั รับรู้ ซาบซ้ึง หวงแหนและเห็นคุณค่าของนิทานพื้นบา้นภาค
กลางอนัเป็นมรดกล ้ าค่าทางวฒันธรรมท่ีควรแก่การอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่กับท้องถ่ิน           
ภาคกลางตลอดไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีไดก้ าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ดงัน้ี 
 1.  เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทาน
พื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 75/75 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ก่อนและหลงัการใช้
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  

 3.เพื่ อ เปรียบเทียบความตระหนัก รู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนัก เ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมก่อนและหลงัการใช้
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน 

4.  เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาค
ประสิทธ์ิ อ า เภอสามพราน จังหวัดนครปฐมท่ีมีต่อความเหมาะสมของส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 

ค าถามในการวจัิย 
 1.  การพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 75/75 หรือไม่ 

2.  ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมก่อนและหลงัการใช้ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes สูงข้ึนกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ 

3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐมหลงัจากท่ีเรียนโดยใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ 

4.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม มีความเห็นต่อความเหมาะสมของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบ้าน       
ภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนอยา่งไร 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1.  ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot 

Potatoes ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์
และ คณะ, 2520: 134-142) 

2.  ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม หลังจากการใช้ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes สูงกว่าความสามารถ
ทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนการใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้น
ภาคกลาง    โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes 

3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม มีความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีสูงข้ึนหลังจากการใช้ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน 

4.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม มีความเห็นต่อความเหมาะสมของการพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน
พื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนอยูใ่นระดบัดี 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดของเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

นาคประสิทธ์ิอ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จ านวน 280 คน ทั้งหมด 7 หอ้ง 
  1.2  กลุ่มตวัอย่างใช้วิธีในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน     

นาคประสิทธ์ิ อ าเภอ สามพราน จงัหวดันครปฐม จากการสุ่มแบบเจาะจงทั้งหมด 1 ห้องเรียน 
จ านวน 40 คน นกัเรียนเร่ิมเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  

 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ คือ 

 2.1  ตวัแปรอิสระ คือ การใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้น      
ภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes 

  2.2  ตวัแปรตาม คือ 
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  2.2.1  ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     
ปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
   2.2.2  ความตระหนักรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

  2.2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ท่ีมีต่อการใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ
จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ และความตระหนกัรู้
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 ระยะเวลา 

  ระยะเวลาในการทดลองใช้การพฒันาโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ และความ
ตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้น

ภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดไว ้75/75 (ชยัยง พรหมวงศ์
และคณะ, 2520: 135) ซ่ึงถือวา่หาค่าความคลาดเคล่ือนในการยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพ
ของบทเรียนไวท่ี้ร้อยละ 2.5-5 กล่าวคือ 

 1.  เม่ือประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง 
โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes กวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวร้้อยละ 2.5 ข้ึนไป ถือวา่บทเรียนมีประสิทธิภาพ     
ดีมาก 

 2.  เม่ือประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง 
โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes สูงกว่าหรือเท่ากบัเกณฑ์ท่ีตั้งไวไ้ม่เกินร้อยละ 2.5 ข้ึนไป ถือว่า
บทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพดี 

 3.  เม่ือประสิทธิภาพของการส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้าน          
ภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวแ้ต่ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 2.5 ข้ึนไป ถือวา่
บทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับไดห้รืออยูใ่นระดบัพอใช ้

 4.  เม่ือประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง 
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ต  ่ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวแ้ละน้อยกว่าร้อยละ 2.5 ถือว่าบทเรียนนั้น         
มีประสิทธิภาพต ่า 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot 

Potatoes หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อใช้เป็นแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยโปรแกรมนิพนธ์ Hot Potatoes มีเน้ือหา
บทอ่านเนน้ นิทานสอนใจ ท่ีคดัเลือกจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง มีกระบวนการเรียนการสอนอ่าน
สอดแทรกในบทเรียนคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนอ่าน การฝึกแบบควบคุมและ
การคิดวิเคราะห์จากเร่ืองท่ีอ่านในเชิงจริยธรรม และมีการวดัผลในแต่ละบทเรียนในเร่ืองศพัทแ์ละ
ภาษา ตลอดจนจริยธรรมท่ีไดจ้ากการเรียน 

 2.  ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ หมายถึง พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการ
ท าแบบฝึกหดัวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ แบบเลือกตอบ จ านวน 40 ขอ้ ซ่ึงวดั 4 ดา้น
คือ ทกัษะดา้นค าศพัท ์โครงสร้างนิทาน ทกัษะการอ่าน และจริยธรรมท่ีแฝงไวใ้นการอ่าน 

 3.  ความตระหนกัรู้ดา้นทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง คุณลกัษณะดา้นจิตพิสัย
เบ้ืองตน้ท่ีผูเ้รียนแสดงออกผ่านคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบประเมินแบบประเมินความตระหนกั
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 5 ระดบั จ านวน 30 ขอ้ ท่ีครอบคลุมหวัขอ้ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ดา้นความอดทน ความรับผิดชอบ ความสามคัคี ความซ่ือสัตย ์ความมีสัมมาคาระวะ ความกตญัญู
กตเวที ความขยนัหมัน่เพียร ความมีสติสัมปชญัญะ ความพากเพียรและความเสียสละ หลงัจากได้
เรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง         
เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ และความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

 4.  ความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพ 
ส่ือดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น ทกัษะดา้นค าศพัท์ โครงสร้างนิทาน ทกัษะการอ่าน และคุณธรรมจริยธรรม    
ท่ีแฝงไวใ้นการอ่าน ท่ี เกิดจากการไดเ้รียนการอ่านนิทานสอนใจภาษาองักฤษโดยใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสอน ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบถามวดัความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 3 ด้าน คือ ด้าน
เน้ือหาสาระภาษา กิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นรูปแบบทัว่ไปของส่ือ และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเรียนส่ือ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  

 5.  นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นชนประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
นาคประสิทธ์ิ จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 40 คน 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 งานวิจัยเร่ือง เร่ือง การพัฒนาส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้าน         
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและ  
ความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน             
นาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการวจิยั โดยแยกตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การอ่าน 

 1.1  ความหมายของการอ่าน 
 1.2  ประเภทของการอ่าน 
 1.3  องคป์ระกอบของการอ่าน 
 1.4  ระดบัความเขา้ใจในการอ่าน 
 1.5  การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 1.6  องคป์ระกอบของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 1.7  ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 1.8  โครงสร้างความรู้กบัความเขา้ใจในการอ่าน 
 1.9  ประเภทของทฤษฎีโครงสร้างความรู้ 
 1.10 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้ 
 1.11 การวดัและการประเมินผลการอ่านตามแนวโครงสร้างความรู้ 

 2.  นิทานพื้นบา้นภาคกลาง 
 2.1  นิทานพื้นบา้นภาคกลาง 
 2.2  นิทานสอนใจคุณธรรมจริยธรรมของนิทานพื้นบา้นภาคกลาง 
 2.3  แนวนิทานท่ีจะน ามาสร้างบทเรียน 
 2.4  จริยธรรมท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.  การสอนอ่านโดยใชนิ้ทาน 
 3.1 โครงสร้างนิทาน (Story Grammar) 
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  3.2  จุดมุ่งหมายและความส าคญัของนิทานท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสอนอ่าน 
 3.3  กิจกรรมและขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชนิ้ทาน 
 3.4  การวดัและการประเมินผลการเรียนการสอนอ่านโดยใชนิ้ทาน 

 4.  จริยธรรม 
 4.1  ความหมายของจริยธรรม 
 4.2 คุณค่าในการอ่านเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 4.3  พฤติกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีปรากฏในคติชนทอ้งถ่ินภาคกลาง 
 4.4  การวเิคราะห์และประเมินตนเองดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.5  ระดบัของการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
 4.6  การวดัและแนวทางการสร้างเคร่ืองมือวดัจริยธรรม 

 5.  การพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
 5.1  ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
 5.2  องคป์ระกอบและหลกัการของการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
 5.3  การวางแผนขั้นตอนในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
 5.4  การก าหนดภาระงานท่ีใชใ้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

  5.5 แนวทางการเขียนและการตั้งค  าถามจากส่ือการเรียนการสอน 
  5.6 การวดัและการประเมินผลส่ือการเรียนการสอน 

 5.7  โปรแกรมนิพนธ์ Hot Potatoes 
 7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 7.1  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิทานมาใชใ้นการสอนภาษองักฤษ 
 7.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชนิ้ทานเพื่อสร้างเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 7.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างและพฒันาส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
 7.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา 
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การอ่าน 
 

ความหมายของการอ่าน 
 การอ่านเป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญัท่ีตอ้งอาศยัทกัษะและกระบวนการในการตีความ
และความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน โดยนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามของการอ่านไวม้ากมายแตกต่างกนั 
เช่น  
 Rubin (1993: 5) กล่าวว่า  การอ่านคือกระบวนการท่ีประกอบดว้ยกลไกท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน ามาและการไดม้าซ่ึงความหมายของบทอ่านหรือบริบทนั้น ๆ  
 ในส่วนของ Kennedy (1981: 5) ให้ความหมายของการอ่านว่า  การอ่าน  คือ ความ 
สามารถส่วนบุคคลในการรับรู้รูปแบบท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของเสียงและ
ความหมายท่ีไดจ้ากอดีตโดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการเขา้ใจและตีความของ
ความหมายในบนอ่านได ้

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Alderson (2000: 4) กล่าววา่ การอ่านเป็นทกัษะท่ีสลบัซบัซ้อนท่ีตอ้ง
อาศยัองค์ประกอบมากมาย เช่น การเขา้ใจความหมายของค าศพัท ์โครงสร้างของประโยค ดงันั้น
การอ่านท่ีดีตอ้งอาศยักระบวนการทางภาษาหลายๆดา้นจึงจะช่วยให้มีความสามารถทางการอ่าน
เป็นอยา่งดี  
 ส่วน สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 1) ไดก้ล่าวถึง  ความหมายของการอ่านวา่  การอ่าน 
หมายถึง การส่ือความหมาย เป็นการส่ือความหมายระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน ผูเ้ขียนพูด ผูอ่้านแสดง
ปฏิกิริยาตอบโตต้อบกบัผูอ่ื้นดว้ย การส่ือความหมายในการอ่านจะตอ้งมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 
ผูเ้ขียน ผูอ่้านและส่ิงท่ีไดรั้บจากการอ่าน 
 ดงันั้น สามารถสรุปความหมายของการอ่านไดว้า่ การอ่าน หมายถึง กระบวนการรับรู้
ทางภาษาท่ีซบัซอ้นโดนอาศยัความสามารถและประสบการณ์ในการเขา้ใจและตีความหมายในส่ิงท่ี
ปรากฏในบทอ่าน นอกจากน้ี การอ่านท่ีดีตอ้งอาศยัองค์ประกอบและทกัษะดา้นต่าง ๆ ทางภาษา 
เพื่อช่วยใหก้ารอ่านประสบผลส าเร็จเพิ่มมากข้ึน 
 

ประเภทของการอ่าน 
 การอ่านมีหลายระดบัและมีหลายวิธีการตามจุดมุ่งหมายของผูอ่้านและประเภทของ
ส่ือสารอ่าน เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริงผูอ่้านควรเลือกประเภทของการอ่านใหเ้หมาะสม 

สุภทัรา อกัษรานุเคาระห์ (2532: 88-89) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการอ่านไวคื้อ การอ่าน
แบบเปิดผา่นไปอยา่งรวดเร็ว (Skimming) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการฝึกฝนให้ตั้งค  าถามไวใ้นใจก่อนเร่ิม
อ่านคือรู้วตัถุประสงคข์องเร่ืองท่ีอ่าน ส่วนผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนให้รู้จกัการท านายขอ้ความขา้งหน้า



 
 

 

17 

และเลือกจบัใจความ (Prediction) ต่อมาคือ การอ่านแบบตอ้งการขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจง (Scanning) 
เช่น วนัท่ี ตวัเลข สถานท่ี ผูส้อนตอ้งฝึกฝนผูเ้รียนให้รู้จกัหัดทั้ง 2 วิธี โดยเลือกบทเรียนท่ีช่วยใน 
การฝึก เช่น ข่าวทางโทรทศัน์ ข่าวในหนงัสือพิมพ ์และโฆษณาสินคา้ต่างๆ ผูเ้รียนจะรู้จกัจบัใจและ
ความส าคญัโดยละเวน้การอ่านแบบแปลค าต่อค า  ในส่วนของการอ่านเพื่อหารายละเอียด (Through 
Reading หรือ Receptive Reading) ผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ใจในขอ้เขียนทั้งใจความส าคญัและรายละเอียด
ปลีกย่อย แต่ไม่ได้หมายถึงจะต้องเขา้ใจค าทุกค า เน่ืองจากข้อเขียนแต่ละขอ้ย่อมมีรายละเอียด
ปลีกยอ่ยท่ีอยูใ่นระดบัท่ีส าคญัท่ีต่างกนั อีกประเภทหน่ึงคือ การอ่านเชิงวิจารณ์ (Critical Reading) 
ทกัษะการอ่านแบบน้ีเป็นทักษะท่ียากท่ีสุด และควรใช้ในระดับท่ีสูงข้ึนเพราะผูอ่้านจะต้องมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อขอ้เขียนท่ีตนอ่านโดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ต่อ
ขอ้เขียนนั้น ๆ การอ่านระดบัน้ี  ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นหลงัการอ่าน     
ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีผูอ่้านมีปฏิกิริยาต่อผูเ้ขียน 

 สมุทร เซ็นเชาวนิช (2535: 5) ไดแ้บ่งการอ่านออกเป็น 2 ประเภท  โดยมีละเอียด
ดงัต่อไปน้ี ประเภทแรกคือ การอ่านเพื่อการศึกษา (Work-study Reading) เป็นการอ่านท่ีใชค้วามเร็ว
พอประมาณ มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัคือ ตอ้งอ่านใหค้รอบคลุมเน้ือหามากท่ีสุด เก็บใจความส าคญัและ
รายละเอียดให้ไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น การอ่านเพื่อการศึกษาน้ี จึงตอ้งพิจารณาศพัทแ์ละความหมายให ้
ถ่ีถว้น และยงัตอ้งรู้ถึงความหมายเฉพาะของค าศพัทน์ั้น ๆ ความหมายแฝง อีกดว้ย อีกประเภทหน่ึง
คือ การอ่านเพื่อการพกัผอ่นและความบนัเทิง (Recreatory Reading) เป็นการอ่านเพื่อความร่ืนรมย์
หรือพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น หรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงไม่มีศพัท์เฉพาะมากนกั จึงไม่
ตอ้งความเขา้ใจมากนัก จะใช้ความเร็วหรือช้าในการอ่านเท่าไหร่ก็ได้ สามารถอ่านซ ้ าได้ตามท่ี
ตอ้งการ การอ่านประเภทน้ี จึงตอ้อ่านไดเ้ร็วกวา่ประเภทแรกงการความ 

 สนิท ตั้งทวี (2538: 279) มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเภทของการอ่าน ไวด้งัน้ี อ่าน
ศึกษาหาความรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ อ่านเพื่อนตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น อ่านเพื่อตอ้งการ
ทราบข่าวหรือขอ้เท็จจริง อ่านเพื่อศึกษาคน้ควา้ อ่านเพื่อตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของสังคม และ
อ่านเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน 

 สรุปไดว้า่ ประเภทของการอ่านแบ่งไดห้ลายประเภท มีความแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงค์ของผูอ่้านและลกัษณะของส่ิงท่ีอ่าน ในการอ่านท่ีดีผูอ่้านตอ้งทราบหรือตั้งเป้าหมาย
และจุดประสงค์ในการอ่านของตนก่อน และจะต้องใช้ทกัษะในการอ่านด้านใดในการอ่านให้
ประสบผลส าเร็จ จึงสามารถเลือกแนวทางนั้น ๆ ในการอ่านเพราะจะท าให้ผูอ่้านสามารถตีความ   
ส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอ่าน การเลือกประเภทของ
การอ่านท่ีเหมาะสมกบัผูอ่้านและส่ิงท่ีอ่าน จะช่วยใหผู้อ่้านประสบความส าเร็จในการอ่านในท่ีสุด 
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องค์ประกอบของการอ่าน 
 ทกัษะการอ่านเป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ ดงันั้น ในทกัษะ
การอ่านผูอ่้านตอ้งเขา้ใจถึงองคป์ระกอบของการอ่าน อนัจะน าทางท่ีบรรลุเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง  

Harris และ Smith (1980) กล่าววา่การท่ีผูอ่้านจะเขา้ใจบทอ่านไดน้ั้น ผูอ่้านจ าเป็นตอ้ง
มีองค์ประกอบภายในต่าง ๆ ได้แก่ ประสบการณ์เดิมหรือประสบการณ์พื้นฐานของผูเ้รียน 
ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถในการคิด เจตคติท่ีมีต่อส่ิงท่ีอ่านและจุดประสงค์ใน    
การอ่าน  
 สอดคลอ้งกบั Coady (1988: 7) เสนอองคป์ระกอบความเขา้ใจในการอ่านประกอบไป
ดว้ย ความสามารถดา้นสติปัญญา (Conceptual Abilities) คือ ความสามารถดา้นสติปัญญาในการท า
ความเขา้ใจ เก่ียวกบัภาษา ส่วนของความรู้ดา้นประสบการณ์เดิม (Background Knowledge) คือ 
ความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีผูอ่้านมีอยูแ่ลว้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงสามารถทดแทนความบกพร่อง
ของผูอ่้านในด้านไวยากรณ์ได้ เช่น เม่ือผูอ่้านอ่านเร่ืองท่ีมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้วท าให้เดา
ความหมายของเร่ืองได ้โดยอาศยัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ในส่วนของ กลวิธีกระบวนการ (Process 
Straties) คือ องคป์ระกอบยอ่ยของความสามารถในการอ่าน ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งเสียงและตวัอกัษร ขอ้มูลเก่ียวกบัของพยางคแ์ละหน่วยค า ขอ้มูลของโครงสร้างภาษาและ
ความหมายของบริบท ซ่ึงเขียนเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
 

ความสามารถดา้นสติปัญญา      ความรู้ดา้นประสบการณ์เดิม 
(Conceptual abilities)        (Background Knowledge) 

 

 
 
 

 

            กลวธีิกระบวนการ 
          (Process strategies) 
ภาพท่ี 2   แสดงองคป์ระกอบของความเขา้ใจในการอ่านตามแนวคิดของ Coady  
ท่ีมา:  Coady, James, Second Language Vocabulary Acquisition (London: Cambridge  
University Press, 1988), 7. 
 

 ส่วน Williams (1986: 3-7) ไดเ้สนอองคป์ระกอบของการอ่านไวว้า่จะตอ้งประกอบไป
ดว้ยความรู้ในเร่ืองของระบบการเขียน คือ การรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัอกัษร รวมทั้งการสะกด
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ค า การผสมค า และการออกเสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ต่อมาคือความรู้ในเร่ืองของตวัภาษา คือ ความรู้ใน
เร่ืองรูปแบบของค า การเรียบเรียงค าโครงสร้างและไวยากรณ์  ต่อจากนั้นคือความสามารถในการ
ตีความ คือ ความสามารถท่ีผูอ่้านสามารถรู้และบอกจุดประสงคข์องบทอ่านได ้เขา้ใจในวิธีการเรียบ
เรียงเน้ือหาในประโยค เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคและสามารถตีความหมายท่ีบทอ่านได ้ 
และทา้ยท่ีสุดคือ ความรู้รอบตวัของผูอ่้าน คือ ความรู้และประสบการณ์ต่างๆของผูอ่้าน ไม่วา่จะเป็น
เร่ืองวิถีชีวิต เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วฒันธรรม ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีท าผูอ่้านน ามา
สัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ดงัท่ี  Casanave (1987) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของการอ่านไว ้ดงัเช่น ประการแรก 
ความสามารถในการถอดรหัสหรือตีความหมายของตวัอกัษรจากเร่ืองท่ีอ่านได้ ประการท่ีสอง 
ความเหมาะสมของบทอ่าน หมายถึง บทอ่านนั้ นมีโครงสร้างและไวยาการณ์สอดคล้องกับ
ความคุน้เคยของผูอ่้าน ประการท่ีสามความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ท่ีได้
อ่าน และความสามารถในการแกปั้ญหาเม่ือเกิดขอ้สงสัยในการอ่าน 
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการอ่านนั้นมีหลายอย่างซ่ึงมีผลเป็น     
อย่างยิ่งต่อความส าเร็จทางการอ่าน โดยผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางดา้นตวัภาษา ไม่ว่าดา้น
เสียง ค า ไวยากรณ์ ประโยคและโครงสร้างทางภาษา ตลอดจนผูอ่้านจะตอ้งมีประสบการณ์เดิมหรือ
พื้นฐานความรู้เดิม เพื่อมาเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ท่ีไดอ่้านเพื่อสามารถวิเคราะห์ ตีความ สรุปบท
อ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และความสามารถในการแกปั้ญหาเม่ือเกิดขอ้สงสัยในการอ่าน 

 

ระดับความเข้าใจในการอ่าน 
 ระดบัของความเขา้ใจการอ่านเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง ผูอ่้านจะตอ้งรู้ระดบัความเขา้ใจ
ในการอ่านจะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจในการอ่านมากยิง่ข้ึน  

Valette และ Disick (1972: 41) ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านออกเป็น 5 ระดบั 
คือ ระดบัท่ีหน่ึงคือ ระดบัทกัษะกลไก (Mechanical Skills) คือ การสามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างตวัสะกด การบอกความเหมือนและแตกต่างของทั้งสองอย่างได ้ในขั้นน้ีผูอ่้านไม่จะเป็น
ตอ้งเขา้ใจส่ิงท่ีเห็น ระดบัท่ีสองคือ ระดบัความรู้ (Knowledge) คือ การเขา้ใจความหมายของ
ประโยคหรือขอ้ความท่ีคุน้เคยสามารถบอกได้ว่าค าหรือขอ้ความใดสอดคล้องกบัรูปภาพท่ีเห็น  
การอ่านในระดบัน้ีมกัเป็นการอ่านในระดบัประโยค ประการท่ีสามคือ ระดบัถ่ายโอน (Transfer) 
คือการเขา้ใจในขอ้ความใหม่ท่ีมีค  าศพัทแ์ละโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีเรียนมาแลว้ ประการท่ีส่ีคือ 
ระดบัการส่ือสาร (Communication) คือ ความสามารถในการอ่านขอ้ความท่ีมีค าศพัทแ์ละโครงสร้าง
ใหม่ ๆ หรือค าท่ีมีรากศัพท์เดียวกับค าท่ีผูเ้รียนเคยอ่านมาแล้วสามารถท่ีจะท่ีเข้าใจ  สามารถ            
จบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้สุดทา้ยคือ ระดบั วิเคราะห์วิจารณ์ (Criticism) คือความสามรถในการ
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เขา้ใจความหมายแฝง เขา้ใจจุดมุ่งหมาย ความคิดเห็น ทศันคติและระดบัภาษาท่ีผูเ้ขียนไดใ้ชใ้นการ
เขียนไวไ้ด ้
 ในส่วนของ Dallman (1978)  แบ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านออกเป็น 3 ระดบั คือ 
เขา้ใจในระดบัขอ้เท็จจริง (Factual Level) เป็นความเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านตามอกัษรท่ีเขียนไวต้าม
จริง ความเขา้ใจระดบัการตีความ (Interpretation Level) เป็นความเขา้ใจโดยอาศยัการสรุป ตีความ
และแปลความหมายจาดเร่ืองท่ีอ่านไดแ้ละความเขา้ใจ ต่อมาคือระดบัการประเมินค่า (Evaluation 
Level) เป็นความสามารถในการประเมินค่าส่ิงท่ีอ่านมาโดยอาศยัความรู้เดิมและประสบการณ์ท่ีมี
ของผูอ่้านมาพิจารณาและตดัสิน  
 ส่วน Barrett (1968) ไดก้ล่าวถึงระดบัความเขา้ใจในการอ่านไว ้5 ระดบั คือ ประการแรก 
การอ่านขั้นพื้นฐาน (Literal) หมายถึง ความเขา้ใจบทอ่านตามตวัอกัษรในบทอ่านท่ีปรากฏอยูใ่น
บทอ่านอยา่งชดัเจน ประการท่ีสอง คือการจดัระบบขอ้มูล (Reorganization) หมายถึง ความเขา้ใจ
บทอ่านโดยผูอ่้านตอ้งจดัระบบขอ้มูลในบทอ่าน เช่น สรุปขอ้มูลหรือจดัล าดบัขอ้มูล ท่ีไดอ่้านมา 
ประการท่ีสาม คือ การอา้งอิงความหมาย (Inferential) หมายถึง ความเขา้ใจบทอ่านโดยผูอ่้านตอ้งใช ้
ความรู้เดิม ประสบการณ์ส่วนตวั และความเป็นไดใ้นการท านายเน้ือเร่ือง ต่อมา คือ การประเมินค่า 
(Evaluation) หมายถึง เป็นการระดบัการอ่านท่ีผูอ่้านสามารถในการตดัสินหรือประเมินค่าส่ิงท่ีอ่าน
ให้ไดว้่าเป็นอย่างไร ไดอ้ะไรจากการอ่าน โดยผูอ่้านอาจจะตอ้งอาศยัความรู้เฉพาะดา้นของผูอ่้าน
เองในการอ่าน ประการสุดทา้ยคือ การซาบซ้ึง (Appreciative) หมายถึง เป็นระดบัการอ่านขั้นสูงสุด 
โดยท่ีผูอ่้านจะตอ้งอาศยัความรู้สึกทางอารมณ์ตดัสินต่อส่ิงท่ีผูอ่้านก าลงัอ่าน  
 สอดคลอ้งกบั  Raygor และ Raygor (1985: 230)  กล่าววา่  ความเขา้ใจในการอ่าน
แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) เป็นระดบัความเขา้ใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของผูอ่้านนอ้ยท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นการเขา้ใจค าศพัทแ์ละความคิดของผูเ้ขียน 
เป็นเพียงการรับรู้สารจากผู ้เ ขียนเท่านั้ น ต่อมาคือ ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretive 
Comprehension) เป็นระดบัความเขา้ใจท่ีผูอ่้านตอ้งพยายามตีความหาความสัมพนัธ์ ล าดบัเหตุการณ์ 
ทราบเหตุผล แลว้เปรียบเทียบขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์ของตน เพื่อตีความขอ้มูลท่ีอ่าน
และความเขา้ใจ สุดทา้ยคือระดบัน าความรู้ไปใช ้(Applied Comprehension) ในระดบัน้ี นอกจาก
ผูอ่้านจะรับรู้และตีความข่าวสารจากผูเ้ขียนแลว้ ผูอ่้านจะตอ้งประเมินความคิดของผูเ้ขียน ตดัสินใจ
ยอมรับหรือปฏิเสธในสารของผูเ้ขียน หรือน าขอ้มูลเหล่านั้นไปประยกุตใ์ช ้ 
 เช่นเดียวกบั Callahan และ Clark (1988: 281) ไดจ้  าแนกระดบัของความเขา้ใจออกเป็น 
3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัแรกความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Reading the Lines) เป็นการอ่านจบัใจความถึง
ข้อมูลเน้ือหาท่ีอ่าน หรือความคิดเห็นโดยตรงของผู ้เ ขียนท่ีปรากฏในเน้ือหา ความเข้าใจ
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ความสัมพนัธ์ของขอ้ความ ระดบัต่อมาคือ (Reading Between the Lines) เป็นการอ่านเพื่อท า   
ความเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ซ่ึงผูอ่้านตอ้งใชค้วามคิดและประสบการณ์ของตนในการท า
ความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านดว้ยและความเขา้ใจระดบั  และระดบัสุดทา้ยคือ ระดบัสรุปความ (Reading 
Beyond the Lines) เป็นการอ่านเพื่อสรุปส่ิงท่ีผูเ้ขียนไม่ไดเ้ขียนไวโ้ดยตรงในเน้ือหาของเร่ืองท่ี        
ไดอ่้าน 
 สรุปไดว้า่การเขา้ใจระดบัขั้นในการอ่านมีทั้งหมายหลายระดบั เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูอ่้าน
สามารถตั้งเป้าหมายในการอ่านของตนได้เป็นอย่างดี ท าให้ผูอ่้านสามารถใช้ทกัษะทางการอ่าน   
ต่าง ๆ เพื่อสามารถเขา้ใจเน้ือเร่ืองในระดบัต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งท าให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จ
ในการอ่านไดดี้อีกดว้ย 

 

การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
 การอ่านเพื่อความเขา้ใจมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ และท าให้เพลิดเพลิน  แต่การท่ีจะอ่านเขา้ใจไดน้ั้นเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อนและมีหลาย
องคป์ระกอบ ดงัท่ี นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 Richek และ Lemer (1989: 7) ไดส้รุปถึงการอ่านเพื่อความเขา้ใจไวว้า่เป็นกระบวนการ
ของการสร้างความหมายโดยการปฏิสัมพนัธ์แบบพลวตั (Dynamic) ระหว่างผูอ่้าน บทอ่าน และ
บริบทหรือสถานการณ์ของการอ่าน ซ่ึงแสดงว่าผูอ่้านไม่ได้มีความสามารถในการอ่านเพียง      
ระดบัเดียว แต่ยงัตอ้งมีความรู้เดิม ความสนใจ และสถานการณ์ของการอ่านก็มีผลให้ผูอ่้านสามารถ
อ่านไดห้ลากหลายตามระดบัความยากง่าย 
 Dechant (1982: 4) แสดงความเห็นถึงการอ่านเพี่อความเขา้ใจวา่เป็นกระบวนการส่ือ
ความหมายทางภาษา ซ่ึงน าผูอ่้านให้มาติดต่อและส่ือสารดว้ยความคิด ซ่ึงถือวา่เป็นการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน เร่ิมจากการท่ีผูเ้ขียนนั้นแสดงความคิดนั้นออกมาเป็นสัญลักษณ์บน
กระดาษหรือสารท่ีตอ้งการจะส่ือ แต่การเขียนจะขาดจุดมุ่งหมายไปในทนัทีเม่ือปราศจากผูอ่้านนั้น
จึงมีปฏิสัมพนัธ์กนัทั้งผูอ่้านและผูเ้ขียน 
 อนงค ์อินตาพรหม (2541: 18) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจไวว้า่เป็น
กระบวนการคน้หาความหมายหรือกระบวนการเขา้ใจจากตวัอกัษรและสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้แทน
ความ เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์ของผูอ่้าน ซ่ึงการอ่านใหเ้ขา้ใจนั้นข้ึนอยูก่บัประสอบการณ์เดิม และ
ความรู้เดิมของผูอ่้านด้วย ไม่ใช่แค่มองผ่านส่ิงท่ีอ่าน แล้วจะตีความหมายและความคิดเห็นของ      
ส่ิงเหล่านั้น 
 จากความคิดเห็นในเร่ืองของการอ่านเพื่อความเขา้ใจดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ จึงพบว่า
องคป์ระกอบหลกัท่ีเหมือนกนัคือ การตีความสัญลกัษณ์ทางตวัอกัษร ทั้งการเช่ือมโยงความหมายท่ี
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ได้อ่านเข่ากับความรู้เดิมท่ีมีอยู่เป็นการส่ือความหมายจากข้อความท่ีผูอ่้านได้อ่านอยู่ โดยใช้
ความสามารถท่ีมีเก่ียวกบัการรับขอ้มูล ในการแปลความส่ิงท่ีอ่าน เรียงล าดบัเหตุการณ์ ถ่ายทอด
ขอ้มูล สรุปเน้ือเร่ือง วิเคราะห์ขอ้ความ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัของ
การอ่าน 

 

องค์ประกอบของการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
 โดยทัว่ไปแลว้ส่ิงท่ีพบในการอ่านเพื่อความเขา้ใจคือ ความสามารถในการคิดและการ
แกไ้ขปัญหา และยงัมีความสามารถอ่ืน ๆ อีกท่ีจ าเป็นต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจ เช่น รู้ศพัทม์ากพอ 
และความสามารถในการใช้ทกัษะการถอดรหัสภาษาออกเป็นความหมาย โดยใช้ตวัช้ีแนะบริบท 
(Contest Clues) ผูอ่้านท่ีมีความสามารถจะท าความเขา้ใจขอ้ความทีละหน่วยกลุ่มค าความหมาย     
ซ่ึงกลุ่มค าจะมีความยาวเท่าใดนั้นสามารถยืดหยุ่นตามความหมายท่ีควรจะเป็น นอกจากน้ีผูอ่้าน    
จะให้ความสนใจกับข้อความท่ีเก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมายในการอ่านของเขาและตัดข้อมูลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งออกไป 
 Harris และ Sipay (1979: 319); Bond และ Tinker (1979: 326-349) ไดก้ล่าวถึงการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจว่า ประกอบข้ึนดว้ยหลายอย่าง เช่น ความรู้เดิมของผูอ่้าน ความรู้ดา้นค าศพัท์ และ
ความสามารถในการตีความบทอ่านออกมาเป็นแนวคิด (Concept) ผูอ่้านตอ้งใชค้วามรู้ทางค าศพัท์
จากประสบการณ์เดิม มาเช่ือมโยงกับค าหรือกลุ่มค าในบทอ่านนั้ น ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของ
ความหมาย ดงันั้นจึงพอสรุปไดว้า่ การอ่านตอ้งอาศยัพื้นฐานความเขา้ใจในดา้นต่อไปน้ีคือ 
 1. การเขา้ใจความหมายของค า (Meaning Vocabulary) เป็นพื้นฐานส าคญัของความ
เขา้ใจในการอ่าน เพราะการท่ีจะท าความเขา้ใจระดบัประโยค (Sentence) และยอ่หนา้ (Paragraph) 
ได ้ผูอ่้านตอ้งมีความสามารถในดา้นความเขา้ใจความหมายระดบัค ามาก่อน ธรรมชาติและความ
ถูกตอ้งของความหมายน้ีข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบต่อไปน้ี บริบทท่ีค านั้นปรากฏอยู่  ทกัษะในการ
เช่ือมโยงความเขา้ใจส่ิงใหม่เขา้กบัประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน  อารมณ์ ความสนใจ การยอมรับ 
และจุดประสงคข์องผูอ่้าน และ การเขา้ใจหน่วยความคิด (Thought Unit) หมายถึง กลุ่มค าท่ีเป็น
หน่วยความหมาย ผูอ่้านตอ้งสามารถแบ่งอ่านเป็นกลุ่มค าให้ไดค้วามหมายท่ีต่อเน่ืองกนั แทนท่ีจะ
อ่านทีละค า ซ่ึงยากต่อการแปลความและท าความเขา้ใจขอ้ความโดยรวม ผูอ่้านตอ้งมีพฒันาการใน
การอ่านเป็นหน่วยความคิดก่อนท่ีจะถึงข้ึนการเขา้ใจความหมายในระดบัประโยคได ้
 2. การเขา้ใจประโยค (Sentence Comprehension) คือการพฒันาความสามารถของ
ผูอ่้านข้ึนมาจากการท าความเขา้ใจความหมายระดบัหน่วยความคิด แลว้น าความหมายของแต่ละ
หน่วยความคิดมาสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนัจนไดค้วามหมายเป็นประโยค 
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 3. การเขา้ใจย่อหน้า (Paragraph Comprehension) ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคในยอ่หนา้มาก่อน ซ่ึงการเขา้ใจยอ่หนา้น้ีหมายถึงความสามารถบ่งช้ี
ประโยคอนัเป็นใจความหลกัของยอ่หนา้ และเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคใจความหลกักบั
ประโยคอ่ืนในยอ่หนา้ท่ีขยายความต่อเน่ืองกนัได ้
 จากองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู ้อ่านต้องมี
ความสามารถเขา้ใจความหมายตั้งแต่ระดบัค า ไปจนถึงระดบัย่อหน้า และเลยไปถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งแต่ละยอ่หนา้ของเร่ืองโดยอาศยัความรู้เก่ียวกบัภาษา วฒันธรรม และประสบการณ์เดิมมา
เช่ือมโยงเขา้กบัเร่ืองท่ีอ่านได ้รวมทั้งความสามารถในการตีความ จุดมุ่งหมายในการอ่านและการใช้
กลวธีิท่ีเหมาะสมกบัการอ่านแต่ละประเภท 
 อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการบางท่านไดพ้ิจารณาการอ่านเพี่อความเขา้ใจแตกต่างจากท่ี
กล่าวไปแลว้ แต่ยงัคงหลกัการเดิมคือ ความเขา้ใจในระดบัง่ายไปสู่ระดบัสูง ดงัท่ี  Irwin (1991: 7-9) 
ไดก้ล่าวถึงการอ่านเพื่อความเขา้ใจว่าเป็นกระบวนการของการใช้ความรู้เดิม ทศันคติ ความสนใจ 
ความคาดหวงั ทักษะของผู ้อ่านและสารท่ีผู ้เ ขียนส่งมา ในการตีความหมายท่ีผู ้เ ขียนตั้ งใจ              
ส่ือความหมายอย่างแทจ้ริง การอ่านเพื่อความเขา้ใจประกอบด้วย 5 กระบวนการด้วยกนั ได้แก่ 
ประการแรก คือกระบวนการอ่านในระดบัจุลภาค (Microprocesses) คือ การแปลความจากแต่ละ
หน่วยความคิดในแต่ละประโยค และประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกจดจ าหน่วยความคิด ดังนั้ น 
กระบวนการท าความเขา้ใจย่อยท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นการแบ่งกลุ่มค าเป็นวลีหรือหน่วยความคิดท่ีมี
ความหมาย (Chunking) และการเลือกจ าหน่วยความคิดท่ีส าคญั (Microselection) ประการท่ีสอง คือ
กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ (Integrative Processes) เป้นความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งวลี 
อนุประโยค และประโยค ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกันในด้านเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน โดยต้องอาศัย
ความสามารถบ่งช้ีสรรพนามท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน ความเป็นเหตุเป็นผล การเรียงล าดับ
เหตุการณ์ และความสัมพนัธ์แบบอ่ืน ๆ ในแต่ละบริบทของเร่ือง ประการท่ีสามคือ กระบวนการ
อ่านในระดบัมหภาค (Macroprocesses) เป็นความสามารถสังเคราะห์และจดัเรียบเรียงแต่ละหน่วย
ความคิด เพื่อสรุปหรือจดัระเบียบเพื่อล าดบัความคิดภายในเร่ืองอยา่งสัมพนัธ์กนั อนัเป็นประโยชน์
ในการจดจ าใจความส าคญัของเร่ืองได ้กระบวนการท าความเขา้ใจย่อยท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นการสรุป
ความ และการสร้างโครงสร้างขอ้เขียนของบทอ่าน ประการท่ีส่ีคือ กระบวนการอ่านขยายความ 
(Elaborative Processes) เป็นความสามารถขยายหรือถ่ายโอนขอ้มูลไปสู่ความคิดของผูอ่้านเอง 
ผูอ่้านใช้ขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ืองเป็นพื้นฐานการคิดขยายความต่อออกไปจากเร่ือง โดยท่ีผูเ้ขียนไม่ได้
เสนอไวใ้นบทอ่าน เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านใช้ความคิดในระดบัสูงท่ีช่วยให้จดจ าส่ิงท่ีอ่านได้ดี 
ประการสุดทา้ยคือ กระบวนการอภิปัญญา (Metacognitive Processes) เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้าน 
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รู้ตวัเองวา่เม่ือใดท่ีตนเองยงัไม่เขา้ใจขอ้มูลท่ีอ่าน และรู้วิธีการท่ีจะท าให้ตนเขา้ใจบทอ่านนั้นให้ได ้
ดงันั้น กระบวนการยอ่ยท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาเก่ียวขอ้งก็คือ การเลือกสรร การประเมิน หรือการคิดคน้
กลวธีิเพื่อควบคุมและก ากบัความเขา้ใจในการอ่าน 
 กระบวนการท าความเขา้ใจในการอ่านทั้ง 5 กระบวน ไม่สามารถเกิดข้ึนตามล าพงัเพียง
กระบวนการเดียวได้ในสถานการณ์การอ่านหน่ึง ๆ แต่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติพร้อมกันหลาย ๆ 
กระบวนการ และกระบวนการใดจะเกิดข้ึนก่อนก็ไดไ้ม่การเรียงล าดบัท่ีแน่นอน ข้ึนอยู่กบัความ
เหมาะสมในการดึงมาใช้กบับทอ่านแต่ละบท และแต่ละกระบวนการตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัดว้ย 
กล่าวคือ กระบวนการหน่ึงจะสามารถท าให้การอ่านเพื่อความเขา้ใจส าเร็จได้ ผูอ่้านตอ้งใช้อีก
กระบวนการหน่ึงหรือหลาย ๆ กระบวนการมาช่วยท าความเขา้ใจขณะอ่าน 
 

ทกัษะการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
 การอ่านเพื่อความเขา้ใจเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใช้ทกัษะการอ่านหลายทกัษะรวมกนั 
น ามาพฒันาความสามารถในการท าความเขา้ใจ ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอ่านหลายท่านจึงมี
ความคิดเห็นว่าในการสอนนกัเรียนให้มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ถา้วิเคราะห์และ
จ าแนกพฤติกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจออกเป็นส่วน ๆ หรือทกัษะยอ่ย ๆ แลว้น าไปสอนนกัเรียน
อยา่งเป็นล าดบัขั้นตอนจะสามารถช่วยใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในการอ่านได ้ 
 ดงัเช่น  Dullmann (1978: 197)  ผูเ้ช่ียวชาญการอ่านไดพ้ยายามอธิบายและน าเสนอ
ทกัษะการอ่านเฉพาะท่ีคิดวา่จ าเป็นต่อการอ่านเพื่อความสนใจ ซ่ึงทกัษะท่ีถูกจ าแนกไวอ้าจมีความ
แตกต่างในดา้นรายละเอียด แต่จากความคิดเห็นจากหลาย ๆ ท่านมารวมกนัจะเป็นประโยชน์ให้
ครูผูส้อนสามารถตดัสินใจคดัเลือกหรือจดัล าดบัทกัษะการอ่านเหล่าน้ีไปใชส้อนกบันกัเรียนของตนได ้
 Rubin (1991: 325-326) ไดจ้  าแนกลกัษณะท่ีท าใหผู้อ่้านประสบความส าเร็จในการอ่าน
เพี่อความเขา้ใจไว ้คือ ประการ คือ การให้เหตุผลเชิงอนุมาน (Inferential Reasoning) คือการบ่งช้ี
หรือบอกใจความส าคญัของเร่ือง สรุป จ าแนก เปรียบเทียบ เช่ือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมิน ต่อมาคือ การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (Meaningful Learning) โดยการเช่ือมโยงความรู้
ใหม่กบัแนวคิดท่ีมีอยูแ่ลว้ในสมองของผูอ่้าน กล่าวคือการเช่ือมโยงการเรียนรู้ส่ิงใหม่เขา้กบัความรู้
เดิม ต่อจากนั้นคือ การคิดขยายความจากขอ้มูลในบทอ่าน (Think Beyond the Information Given) 
เป็นความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่จากพื้นฐานขอ้มูลจากบทอ่าน หรือหาวิธีแกไ้ขแนวอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากท่ีมีในเน้ือเร่ือง และการรู้จกัเลือกใหค้วามสนใจกบัขอ้มูลท่ีส าคญัของเร่ือง 
 การอ่านเพื่อความเขา้ใจนั้นเก่ียวขอ้งกับการคิด แต่การคิดนั้นมีหลายระดับ ดังนั้น     
การอ่านเพื่อท าความเขา้ใจจึงมีหลายระดบัดว้ย การอ่านเพื่อความเขา้ใจในระดบัสูงรวมถึงการคิดใน
ระดบัสูงเช่นกนั Smith (1991: 327-328) และ Lanier and Davis (1982: 313) มีความเห็นเช่นเดียวกนั
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ในการแบ่งทกัษะ  โดยแบ่งทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจออกเป็น 4 ทักษะ  ในแต่ละทกัษะ         
จะสะสมเพิ่มพูนเป็นฐานไปสู่ทกัษะในระดบัสูงข้ึนไปตามล าดบัต่อไปน้ี ทกัษะท่ีแรกคือ ทกัษะ      
การเขา้ใจความหมายตามตวัอกัษร (Literal Comprehension Skill) เป้นความสามารถในการท าความ
เขา้ใจระดบัต ่า โดยใชเ้พียงขอ้มูลท่ีปรากฏในบทอ่านอยา่งชดัเจนเท่านั้น และอาศยัทกัษะการคิดใน 
ระดบัต ่าด้วย แต่ความรู้ในระดบัน้ีมีความส าคญัและจ าเป็นเพราะพื้นฐานในการคิดในระดบัสูง
ต่อไป ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยดงัเช่น การจดจ าและระลึกขอ้เท็จจริงจากบทอ่าน การหารายละเอียด
ของเร่ืองการล าดบัเหตุการณ์ การจบัใจความส าคญั การท าตามค าสั่ง การเรียบเรียงเน้ือหา ทกัษะ
ต่อมาคือ ทกัษะการตีความ (Interpretation Skill) เป็นความสามารถในการคิดระดบัสูง ผูอ่้าน
สามารถคิดขอ้มูลท่ีไดไ้ดก้ล่าวไวช้ดัเจนโดยตรงในบทอ่าน แต่มีตวัช้ีแนะเป็นเง่ือนไขให้เท่านั้น 
นอกจากน้ีผูอ่้านยงัต้องมีความสามารถแก้ไขปัญหา (Problem-solving) กล่าวคือการอ่านเพื่อ
ประยุกตข์อ้มูลไปแกไ้ขปัญหาท่ีไดต้ั้งไว ้ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยดงัเช่น การคาดคะเนความหมาย
ของค าจากบริบท การหาใจความส าคญัการอนุมานความ การสรุปความ การจดัเรียบเรียงความคิด
จากบทอ่านและเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเหตุและผล การอุปมา การคาดการณ์ล่วงหน้า การเดา 
ทกัษะต่อมาคือ ทกัษะการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Reading Skill) เป็นการอ่านในระดบัสูง
เพราะเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน การลงความเห็นวา่ถูกตอ้ง ให้คุณค่ากบัส่ิงท่ีอ่าน นอกจากน้ียงัเป็น
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น ความคิดท่ีแต่งข้ึน
และความเป็นจริง และความสามารถในการมองเห็นวา่ขอ้ความใดเป็นการโฆษณาชกัจูง ซ่ึงทั้งหมด
ตอ้งอาศยัการคิดอยา่งวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Thinking) ดว้ย ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยดงัเช่น การ
พิจารณาตดัสิน การตรวจสอบค าโฆษณาชกัจูง การวิเคราะห์  การตรวจสอบความถูกตอ้ง การ
ตรวจสอบความล าเอียงและวตัถุประสงค์ของผูเ้ขียน  ทกัษะสุดทา้ยคือ  ทกัษะการอ่านอย่าง
สร้างสรรค ์(Creative Reading Skill) เป็นการใชท้กัษะการคิดระดบัสูง กล่าวคือ ผูอ่้านพยายามสร้าง
ความรู้ใหม่ หรือแนวทางการแกไ้ขใหม่นอกเหนือจากท่ีเสนอไวใ้นบทอ่าน ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย
ดงัเช่น การถ่ายโอน ประยกุตใ์ชข้อ้มูลในสถานการณ์จริง การสนองตอบอารมณ์ 
 Barrett (1982: 313-314) ไดร้ะบุทกัษะเฉพาะท่ีจ าเป็นในการอ่านตามระดบัของความ
เขา้ใจ คือ ทกัษะแรก ระดับความเขา้ใจความหมายตามตวัอกัษร ประกอบด้วยทกัษะย่อย คือ        
การบ่งช้ี การจดจ าและระลึกความคิดและขอ้มูลหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไดแ้จง้ไวอ้ยา่งชดัเจนในบทอ่าน 
ทกัษะท่ีสองคือ ระดบัการเรียบเรียงความคิดจาเร่ือง ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย คือ การวิเคราะห์ หรือ
การเรียบเรียงความคิดหรือขอ้มูลอนัไดแ้จง้ไวใ้นบทอ่าน รวมทั้งการจ าแนก การท าโครงเร่ืองและ
การสรุปความ ทกัษะท่ีสามคือ ระดบัการอนุมานความ เป็นการบูรณาการเน้ือหาของบทอ่านเพื่อ
น าไปสู่การอนุมานความเก่ียวกบับทอ่านนั้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งการคาดคะเนและการอธิบายความรวมกนั 
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ซ่ึงมีการสังเคราะห์นอกเหนือไปจากเน้ือหาท่ีเสนอไวใ้นบทอ่าน ทกัษะต่อมาคือ ระดบัการประเมิน 
เป็นการประเมินเพื่อตดัสินเน้ือหาโดยใช้เกณฑ์ภายนอกหรือภายในอา้งอิง เกณฑ์ภายนอกอาจจะ
เป็นเกณฑ์ของครูหรือเกณฑ์ของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้เร่ืองนั้น ส่วนเกณฑ์ภายในอาจเป็น
ประสบการณ์และความรู้ส่วนตวัของผูอ่้านหรือความเหมาะสมตามเหตุ  ตามผลภายในเร่ืองของ  
บทอ่านเอง การประเมินประกอบด้วยการตดัสินลงความคิดเห็นว่าเป็นเร่ืองจริงหรือเร่ืองแต่ง 
ขอ้เท็จจริงหรือความคิดเห็นรวมทั้งการลงความคิดเห็นตดัสินในเร่ืองความพอเพียงของหลกัฐาน 
หรือความถูกตอ้ง ความเหมาะสม มีคุณค่าท่ีตอ้งการ ความสมบูรณ์ ความตรงและความน่าจะเกิดข้ึน
จริง ทกัษะสุดทา้ยคือ ระดบัความซาบซ้ึง เป็นการรู้ถึงเทคนิคทางภาษา รูปแบบของภาษาและ
รูปแบบท่ีผูเ้ขียนใชก้ระตุน้ผูอ่้านใหเ้กิดการตอบสนองทางอารมณ์รวมถึงการตอบสนองทางอารมณ์
ต่อโครงเร่ือง (Plot) หรือแนวของเร่ือง (Theme) การบ่งช้ีตวัละครและเหตุการณ์ต่าง ๆ การมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการใชภ้าษาของผูเ้ขียนและการใชจิ้นตนาการ 
 Dallmann และ others (1978: 197-201) ไดแ้บ่งทกัษะเฉพาะท่ีจ าเป็นในการอ่านตาม
ระดบัความเขา้ใจดงัน้ี คือ  ระดบัความเขา้ใจตามตวัอักษร เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการท าความเขา้ใจ
ขอ้มูลซ่ึงเสนอไวใ้นบทอ่านโดยตรง ประกอบดว้ย 4 ทกัษะยอ่ย ทกัษะแรกคือ การรู้จกัความหมาย
ของค า การจบัใจความส าคญั  การหารายละเอียดท่ีส าคญั  การอ่านเพื่อปฏิบติัตาม ต่อมาคือ ระดบั
การตีความหรืออนุมานความ เป็นความสามารถเขา้ใจความคิดท่ีอนุมานออกมาจากเร่ือง ซ่ึงไม่ได้
แจ้งไวใ้นเน้ือเร่ืองโดยตรง ประกอบด้วย 3 ทักษะย่อย คือ การสรุปความและการเรียบเรียง 
ประกอบดว้ยความสามารถในการเลือกใจความหลกัและหารายละเอียดท่ีส าคญั และผูอ่้านตอ้งรู้จกั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดและใจความส าคญั รวมทั้งความสัมพนัธ์กนัในรายละเอียดดว้ยกนั 
การสรุปพาดพิง เป็นทกัษะท่ีผูอ่้านตอ้งตดัสินใจเลือกขอ้มูลจากบทอ่านวา่มีเหตุผลพอเพียงท่ีจะเป็น
บทสรุปของเร่ืองได ้การคาดหมายผลท่ีจะตามมา เป็นการคาดคะเนความคิดท่ีจะตามมาในขอ้ความ
ต่อไปจากขอ้ความท่ีก าลงัอ่าน ท าให้ผูอ่้านไม่สับสนในการท าความเขา้ใจค าศพัท ์วลี หรือประโยค 
และท าให้ผูอ่้านเขา้ใจและจดจ าส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน ทา้ยสุดคือ ระดบัประเมิน เป็นทกัษะ    
ท่ีผูอ่้านต้องประเมินเน้ือหาในบทอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ โดยอาศัยความรู้เดิมอันเก่ียวกับ       
หวัขอ้เร่ืองนั้นเป็นเกณฑ ์และตอ้งอาศยัความสามรถในการเปรียบเทียบและการประเมินดว้ย 
 นอกจากน้ี Bush และ Huebner (1970: 99-110) ยงัไดแ้ยกทกัษะการอ่านเฉพาะ
ตามล าดบัการเรียนรู้ด้วยเช่นกนั ดงัน้ี ทกัษะเก่ียวกบัค าศพัท์ (Meaningful Vocabulary Skill) 
ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ คือ จดจ าศพัท์ วิเคราะห์ ความหมาย การใชพ้จนานุกรม รากศพัท์ ต่อมา
คือ ทกัษะเฉพาะในการท าความเขา้ใจ (Specific Comprehension Skill) ประกอบดว้ยทกัษะ ดงัเช่น 
เช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์เดิม เลือกใจความส าคญั หารายละเอียดท่ีส าคญั ติดตามและ
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คาดคะเนล าดบัของเหตุการณ์ คาดการณ์ล่วงหนา้ มีความรู้สึกประทบัใจ ตระหนกัถึงอารมณ์และ
ความรู้สึก ปฏิบติัตามค าสั่ง ระบุ ประเมิน และใชข้อ้มูลท่ีมีความสอดคลอ้งกนั สรุปความ ทกัษะ
ต่อมาคือ ทกัษะการวิเคราะห์ระหวา่งการอ่าน (Analysis Skill Reading) ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ 
คือ การบ่งช้ีรูปแบบการเรียบเรียงเน้ือหาในยอ่หนา้ของผูเ้รียน ประโยคใจความส าคญั ค าใบบ้อก
แนวของเร่ือง ต่อมาคือ ทกัษะการบ่งช้ีรูปแบบของการเขียนของผูเ้ขียน (Determining Author’s 
Pattern of Writing Skill) ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ คือ บทน า ใจความส าคญั การอธิบายประกอบ 
การอธิบายประกอบ บทสรุปทกัษะต่อจากนั้นคือ ทกัษะการประเมินเน้ือหา (Evaluating Content 
Skill) ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ คือ ตีความขอ้เท็จจริง  เช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมเพื่อตดัสิน 
ต่อจากนั้นคือ ทกัษะการอ่านอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Reading Skill) ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ๆ 
คือ  ตีความจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ศึกษาทศันคติของผูเ้ขียน แยกแยะขอ้เท็จจริงออกจากเร่ืองแต่ง 
ศึกษาการใชค้  าโฆษณาชกัจูง ทกัษะสุดทา้ยคือทกัษะการสังเคราะห์หลงัการอ่าน (Synthesis Skill 
after Reading) ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย คือ เขา้ใจความจริงทัว่ไป เช่ือมโยงความคิดใหม่เขา้กบั
ความคิดส่วนตวั บูรณาการความคิดใหม่กบัความคิดส่วนตวั รู้จกัประยุกตใ์ชค้วามรู้ใหม่ตามความ
ตอ้งการ  
 โดยสรุปแลว้ การอ่านเพื่อความเขา้ใจมีหลายระดบั แต่ละระดบัประกอบด้วยทกัษะ
ย่อย ๆ อีกมาก มาย แม้ว่าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการอ่านเก่ียวกับทักษะท่ีเป็น
องคป์ระกอบในการอ่าน เพื่อความเขา้ใจจะแตกต่างกนับา้ง แต่ทกัษะส่วนใหญ่จะมีความคลา้ยคลึง
กนั แต่ลว้นก็มีความส าคญัต่อทกัษะ การอ่านเพื่อความเขา้ใจทั้งส้ิน แลว้แต่ผูอ่้านจะน ามาใช ้
 

โครงสร้างความรู้กบัความเข้าใจในการอ่าน 
 โครงสร้างความรู้เป็นโครงสร้างทางความรู้ท่ีเก่ียวข้องและประสบการณ์เดิมของ

ผูเ้รียนซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้กิดแนวคิดใหม่การอ่าน  
 Rumelhart (1981: 5) ให้ค  าจ  ากดัความของโครงสร้างความรู้ว่าเป็นโครงสร้างของ

ขอ้มูลท่ีแสดงถึงความคิดรวบยอดทัว่ไปซ่ึงเก็บไวใ้นความทรงจ า มีโครงสร้างความรู้ท่ีแสดงถึง
ความรู้เก่ียวกบัความคิดรวบยอดต่าง ๆ เก่ียวกบัวตัถุ สถานการณ์ เหตุการณ์และล าดบัของเหตุการณ์ 
การกระท าและล าดบัของการกระท าต่าง ๆ   Grave (1991: 381)  กล่าววา่  โครงสร้างความรู้เดิมเป็น
พื้นฐานความรู้ท่ีมีผลต่อความเข้าใจในการอ่านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เดิมท่ี
สัมพนัธ์กบัขอ้ความในเร่ืองท่ีอ่านและความรู้ทางวฒันธรรมมีผลใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดเ้ร็วข้ึน 
Pritchard (1990: 275) โครงสร้างความรู้เดิมดา้นเน้ือหา   ท าให้ผูเ้รียนสามารถน าไปใช้เพื่อ
ตีความหมายในการอ่านได้ผูอ่้านจะใช้ความรู้เดิม บริบททางสถานการณ์ และเพื่อใช้ในการ
ตีความหมายของบทอ่าน ดงันั้น บทอ่านท่ีมีเน้ือหาท่ีไม่คุน้เคยแสดงให้เห็นวา่ผูอ่้านรู้จกัใชแ้ละเห็น
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ประโยชน์ในการใชโ้ครงสร้างความรู้เดิมให้สัมพนัธ์กนั เพื่อช่วยในการท าความเขา้ใจบทอ่านท่ีมี
วฒันธรรมท่ีคุน้เคย ส่วน Weaver (1988:18) กล่าวถึงโครงสร้างความรู้วา่เป็นโครงสร้างของความรู้
และประสบการณ์ และมกัรวมไปถึงความรู้สึกท่ีมีต่อโครงสร้างความรู้นั้น ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Nunan (1999: 201) ไดก้ล่าววา่โครงสร้างความรู้คือ พื้นฐานของความคิดเก่ียวกบัประสบการณ์ใน
อดีตท่ีน าไปสู่กรอบท่ีเป็นแนวคิดใหม่ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจเก่ียวกบัประสบการณ์ใหม่ ๆ 

 สรุปไดว้า่ โครงสร้างความรู้และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ี
ช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจความหมายของเร่ืองท่ีอ่านได้เป็นอย่างดี และสามารถตีความเร่ืองท่ีอ่านได ้      
ซ่ึงการน าความรู้ทางกลวิธีความรู้เดิมท าให้ประสิทธิภาพของการอ่านเพิ่มมากข้ึนและ มีผลต่อ 
ความเขา้ใจในการอ่านเป็นอยา่งมาก 

 

ประเภทของทฤษฎโีครงสร้างความรู้ 
 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่  ซ่ึงประเภทของทฤษฎี

โครงสร้างความรู้เดิมจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจการอ่านได้ดียิ่งข้ึน ดงัเช่นท่ีนักวิชาการหลายท่าน       
ไดก้ล่าวไว ้ 

 สอดคลอ้งกบั Carrell (1984) กล่าววา่ทฤษฎีโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
ดา้นรูปแบบ คือ ความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและรูปแบบของบทอ่าน และด้านเน้ือหา คือ ความรู้
เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีปรากฏในบทอ่าน นอกจากน้ียงักล่าวอีกวา่ โครงสร้างความรู้ทั้งดา้นรูปแบบและ
เน้ือหาจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถท านายเหตุการณ์และความหมายเช่นเดียวกบัการอา้งความหมาย   
จากบริบท ในส่วนของ Mayer (1975) ไดแ้บ่งโครงสร้างเร่ืองดา้นรูปแบบออกเป็น 4 ชนิด คือ 
โครงสร้างเร่ืองแบบบรรยาย เป็นโครงสร้างเร่ืองท่ีบรรยายเร่ืองตามเวลาหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
โครงสร้างเร่ืองแบบเป็นเหตุเป็นผล เป็นโครงสร้างเร่ืองท่ีประกอบดว้ยเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผล 
เรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โครงสร้างเร่ืองแบบปัญหาและการแกไ้ข เป็นโครงเร่ืองท่ีมีลกัษณะ
ของเหตุและผลผสมกบัปัญหาและการแกปั้ญหา โครงสร้างเร่ืองแบบเปรียบเทียบ เป็นโครงสร้าง
เร่ืองท่ีจดัเน้ือหาแบบเปรียบเทียบส่ิงท่ีเหมือนหรือต่างกนั 

 ในส่วนของ Williams (1986: 44) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของโครงสร้างความรู้ คือ 
พื้นฐานความรู้ทางภาษา (Linguistic Schema) หมายถึง ความรู้ทางดา้นภาษา เช่น การสะกดค า 
ความหมายของค าศพัท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างประโยค ย่อหน้า และ        
พื้นฐานความรู้ทางเน้ือหา (Content Schema) คือ ความรู้ทางดา้นเน้ือหาในส่ิงท่ีอ่านรวมถึงความรู้
ดา้นโครงสร้างบทอ่านของเร่ือง (Formal Schema) 

  James (1987: 178-180) ไดแ้บ่งโครงสร้างความรู้ท่ีมีผลต่อการอ่านออกเป็น 3 ลกัษณะ 
คือ โครงสร้างความรู้ดา้นตวัภาษา (Linguistic Schema) ไดแ้ก่ ความรู้ทางดา้นเสียง ตวัอกัษร ศพัท ์
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วลี ประโยค ซ่ึงเป็นส่วนช่วยให้ผูอ่้านสามารถอ่านไดเ้ร็วข้ึนรวมทั้งค  า ความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านไดง่้าย
ข้ึน ต่อมาคือ โครงสร้างความรู้ดา้นเน้ือหา (Content Schema) คือ ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองหรือหวัขอ้    
ท่ีอ่านซ่ึงช่วยในการท าความเข้าใจบทอ่านได้เป็นอย่างมากทั้งน้ีเพราะการมีประสบการณ์หรือ
ความคุน้เคยกบัเน้ือหาท่ีอ่านมาก่อน ยอ่มท า ให้ผูอ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ แต่ถา้เป็นเน้ือหาท่ีผูอ่้าน
ไม่คุ ้นเคยมาก่อนย่อมท าให้ผูอ่้านท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองได้ยาก โครงสร้างความรู้สุดท้ายคือ 
โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบ (Formal Schema) คือ ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบของบทอ่านซ่ึงจ าแนก
ออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงสร้างขอ้เขียนแบบเร่ืองเล่า (Narrative Structure) ประกอบดว้ย ฉาก 
(Setting)  ตวัละคร (Character) โครงเร่ือง (Plot) และแก่นหรือสาระของเร่ือง (Theme) และ 
โครงสร้างระดบัยอด (Top Level Structure) ประกอบดว้ยการสร้างการเขียน 5 ลกัษณะ คือ การให้
รายละเอียด (Collection) การบรรยาย (Description) การเขียนเชิงเหตุผล (Causation) การเขียนเชิง
ปัญหาและแกไ้ขปัญหา (Problem-Solution) และการเขียนเปรียบเทียบ (Comparison) 
 สรุปได้ว่า โครงสร้างความรู้จะประกอบด้วยเน้ือหา 2 ด้าน โครงสร้างความรู้ด้าน
รูปแบบ และดา้นเน้ือหา ซ่ึงการท่ีผูอ่้านมีโครงสร้างความรู้จะท าให้สามารถเช่ือมโยงความรู้ใหม่ท่ี
ผูอ่้านยงัไม่คุน้เคยเขา้กบัความรู้เดิม จึงสามารถท าให้เขา้ใจเน้ือเร่ืองไดง่้ายข้ึน และยงัวามารถท าให้
ผูอ่้านสามารถตีความหมายและเดาขอ้ความจากบทอ่านได ้
 

ข้ันตอนและกจิกรรมการสอนตามแนวทฤษฎโีครงสร้างความรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างความรู้ เป็นกระบวนการสอนท่ีตอ้ง

อาศยัการวเิคราะห์ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน ท าให้ผูส้อนทราบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียน 
อนัจะน าไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

Elba (2006: 11) กล่าววา่  หลงัจากการคดัเลือกบทเรียนแลว้   ก็สามารถใชกิ้จกรรม    
การสอนอ่าน 3 ขั้นตอนท่ีเป็นพื้นฐานในการกระตุน้โครงสร้างความรู้ให้กบัผูเ้รียน คือ ขั้นแรก     
ขั้นกิจกรรมก่อนการอ่าน เป็นกิจกรรมขั้นส าคญัท่ีผูส้อนควรจะมีความมัน่ใจว่าผูเ้รียนมีความรู้
เก่ียวกบัโครงสร้างเน้ือหาเดิมในการเขา้ใจบทอ่าน กิจกรรมในขั้นน้ีอาจจะให้ผูเ้รียนคิด เขียนและ
พูดเก่ียวกบัทุกอย่างท่ีผูเ้รียนทราบเก่ียวกบับทอ่าน โดยผูส้อนอาจใช้กิจกรรมการท านายแผนภูมิ
ความหมาย กิจกรรมการสอนขั้นต่อมา คือขั้นกิจกรรมระหวา่งการอ่าน เป็นกิจกรรมขั้นท่ีตอ้งการ
ใหผู้ส้อนในแนวทางและกระตุน้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านกบับทอ่าน ทกัษะส าคญัท่ีผูส้อนสามารถ
ใชไ้ดคื้อ การจดบนัทึก ซ่ึงผูเ้รียนอาจใชบ้นัทึกเก่ียวกบัค าศพัท ์ขอ้มูลท่ีส าคญัและรายละเอียด เขียน
สรุปขอ้มูลและบนัทึกความคิดเห็นท่ีมีต่อบทอ่าน และกิจกรรมการสอยขั้นสุดทา้ยคือ ขั้นกิจกรรม
หลงัการอ่านขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนประเมินความรู้ความสามารถของตนเองในการ
เขา้ใจบทอ่าน โดยกิจกรรมมกัจะเนน้เก่ียวกบัการตอบค าถามจากบทอ่าน 
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 Huffman (1996: 470-471) กล่าวว่า  ครูควรน ากิจกรรม KWL มาใชใ้นการกระตุน้
ความรู้เดิมของผูเ้รียนซ่ึงล าดับขั้นการจดักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนบอกว่ารู้อะไรเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน 
(What we know) และตอ้งการรู้อะไรบา้ง (What to know) ช่วยให้ครูประเมินระดบัความรู้เดิมของ
ผูเ้รียนและน าไปสู่การจดักิจกรรมในขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนได้สรุปผลและประเมินว่าหลงัจากได้
กระตุน้ความรู้เดิมแลว้จะเกิดความเขา้ใจและเรียนรู้อะไรบา้ง (What we learned) 
 สรุปได้ว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านตามแนวโครงสร้างความรู้ เป็นการ
เรียนโดยการน าความรู้เดิมเก่ียวกบัภาษา ความสนใจ ความรู้ ความจ าและประสบการณ์ท่ีมีต่อเร่ืองท่ี
อ่านมาช่วยเช่ือมโยงความรู้ ท าใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านกบับทอ่าน และกระตุน้ความคิด
ของผูอ่้าน ท าใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจในบทอ่านและตีความบทอ่านได ้
 

การวดัและการประเมินผลการอ่านตามแนวโครงสร้างความรู้ 
 การวดัและการประเมินผลเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่ง  ในการเรียนการสอนภาษาท่ีสอง   

ซ่ึงแนวทางการวดัและการประเมินผลแต่ละชนิดย่อมมีขอ้ดี ขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้น ผูส้อน
ควรเห็นความส าคญัในการหาเทคนิคและวิธีการวดัและการประเมินผลใหม่ ๆ ในการประเมินการ
พฒันาความก้าวหน้าและความส าเร็จของผูเ้รียนและควรใช้เทคนิคทางเลือกในการประเมินผล        
ท่ีหลากหลาย  เพราะการเรียนการสอนจะบรรลุไปตามเป้าหมายหรือไม่หรือมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยู่
การวดัผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 Brown และ Hudson (1998: 653-675) ไดแ้บ่งรูปแบบของการตอบสนองในการวดัและ
การประเมินผลการอ่านออกเป็น 3 ประเภท ซ่ึงรูปแบบท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดในการประเมินผล
และวดัผลในชั้นเรียน คือการตอบสนองแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ ชนิดของการตอบแบบถูก-ผิด จบัคู่
และเลือกตอบ การตอบสนองตามโครงสร้าง ได้แก่ การตอบแบบเติมค าตอบสั้ น ๆ และการ
ตอบสนองตามโครงสร้าง ได้แก่ การประชุม แฟ้มสะสมงานและการประเมินตนเองและ             
การประเมินแบบคู่ ในระดับเร่ิมแรก การประเมินควรเร่ิมต้น โดยการใช้แบบการตอบสนอง
รายบุคคล และหลังจากความสามารถของผูเ้รียนเพิ่มข้ึน ผูส้อนควรเปล่ียนการประเมินเป็น         
การตอบสนองตามโครงสร้างและใชก้ารประเมินแบบเลือกตอบไวห้ลงัสุด 

  Grellet (1981: 5)  ไดเ้สนอวิธีการวดัความเขา้ใจในการอ่านไว ้2 ประเภท คือ  การตั้ง
ค  าถามท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างของเร่ืองท่ีอ่าน เช่น การถามค าถามเก่ียวกบัลกัษณะของเร่ือง โครงสร้าง
ของเร่ือง เน้ือหาในเร่ืองและความสัมพนัธ์ภายในเร่ือง ค าถามเก่ียวกบัเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่าน เช่น 
ข้อเท็จจริงทั่วไปท่ีปรากฏในเร่ืองท่ีอ่าน ข้อเท็จจริงตามนัยซ่ึงไม่ปรากฏชัดเจนในเร่ืองท่ีอ่าน        
การคาดเดาความหมายของเร่ืองและการประเมินเร่ืองท่ีอ่าน ส่วน  
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 Alderson (200: 202-233) ไดเ้สนอแนวทางในการวดัและการประเมินผลการอ่านเป็น   
5 รูปแบบ คือ แบบทดสอบแบบเติมค าในช่องว่างแบบโคลซ (Gap-filling and Cloze Test) 
แบบทดสอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Alternative 
Objective) เช่น การจับคู่ (Matching) การเรียงล าดับ (Ordering) ค าถามแบบสองตวัเลือก 
(Dichotomous Items) แบบทดสอบแบบแกไ้ข (Editing Test) และ แบบทดสอบแบบเขียนตอบ 
(Short-answer Test) 
 จากการสังเคราะห์การสอนอ่านและทฤษฎีโครงสร้างความรู้ พบวา่ การสอนอ่านและ
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เป็นส่ิงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างและพฒันาส่ือสารการเรียน
การสอนภาษาองักฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการอ่าน ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่กระบวนการสอนอ่าน
และทฤษฎีโครงสร้างความรู้เป็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัและองค์ประกอบท่ีส าคญัในการน าไปสู่ความ
ประสบผลส าเร็จดา้นการอ่านของผูเ้รียน การเลือกใช้เคร่ืองมือข้ึนอยู่กบัจุดประสงค์ของการอ่าน  
นั้น ๆ  ดงันั้น การศึกษาและเอกสารดา้นการสอนอ่าน โดนเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการวางแผน   
การสร้างแบบฝึกและกิจกรรมในการสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง นอกจากน้ีทฤษฎีโครงสร้างความรู้จะเป็นกุญแจท่ีส าคญัท่ีเป็นแนวทางใน 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยการน าหลกัความรู้เดิมของผูเ้รียนมาประยุกตก์บัความรู้ใหม่ 
ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านไดเ้ขา้ใจมากยิ่งข้ึน อีกส่วนท่ีส าคญัไม่แพก้นัคือ การวดัและ
ประเมินผลความเขา้ใจในการอ่าน  ดงันั้น ผูส้อนจึงควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัเน้ือหา นกัเรียนและ
จุดประสงคใ์นการอ่าน 

 

นิทานพืน้บ้านภาคกลาง 
 

นิทานพืน้บ้านภาคกลาง  
 นิทานพื้นบ้านภาคกลางส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นกลอนสวด กลอนบทละครนอก   
กลอนนิทาน และกลอนแหล่ ลกัษณะของแต่ละรูปแบบ คือ นิทานกลอนสวด นิทานท่ีประพนัธ์ดว้ย
กาพยย์านี กาพยฉ์บงั และกาพยสุ์รางคนางค์ การสวดหนงัสือ คือ การอ่านวรรณกรรมเป็นท านอง
ต่าง ๆ สวดโอเ้อว้ิหารราย หรือโอเ้อศ้าลาราย สวดมาลยั สวดคฤหัสถ์ นอกจากผูฟั้ งจะไดรั้บความ
เพลิดเพลินบนัเทิงใจแลว้ ยงัไดค้ติธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ประเพณีการสวด
หนงัสือนิยมปฏิบติัในวดั มีการสวดในครัวเรือนบา้ง เพื่อเป็นกิจกรรมบนัเทิงยามวา่ง เช่น เจา้เงาะ
สวดสุบิน ค ากาพยใ์ห้นางรจนาฟังในเร่ืองสังขท์อง ต่อมาคือ นิทานกลอนบทละครนอกเป็นกลอน
ท่ีเลือกเฉพาะเน้ือเร่ืองตอนสนุกสนานจากนิทานพื้นบา้นมาประพนัธ์ จึงพบตน้ฉบบัเป็นตอน ๆ    
ไม่จบเร่ืองบริบูรณ์ ละครนอกเป็นการแสดงของชาวบ้านท่ีนิยมกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึง
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รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ลกัษณะบทประพนัธ์ไม่เคร่งครัด ฉันทลกัษณ์ ใช้ส านวนโวหารตามแบบ
ฉบบัชาวบา้น เช่น ใชค้  าหยาบ ไม่นิยมใชร้าชาศพัท ์วรรณกรรมพื้นบา้นภาคกลางประเภทกลอนบท
ละครนอก ไดแ้ก่ เร่ืองพิกุลทอง มณีพิชยั ไชยเชษฐ์  พระรถ-เมรี สังข์ทอง มโนห์รา  ต่อมาคือ 
กลอนนิทาน กลอนนิทานต่างจากวรรณกรรมประเภทกลอนบทละครนอกเพราะนิยมประพนัธ์    
จนจบเร่ืองบริบูรณ์   ในสมัย ท่ีกิจการโรงพิมพ์เจ ริญรุ่ง เรือง   ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ                   
พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การพิมพ์กลอนนิทาน
ออกจ าหน่ายได้รับความสนใจจากผูอ่้านอย่างยิ่ง ประชาชนนิยมซ้ือกลอนนิทานมาอ่านสู่กนัฟัง      
ในครัวเรือน กิจการโรงพิมพท่ี์รู้จกักนัดีในสมยันั้น คือ โรงพิมพร์าษฎร์เจริญ หรือโรงพิมพว์ดัเกา 
ต่อมาคือ นิทานกลอนแหล่ คือ การน าเน้ือเร่ืองตอนใดตอนหน่ึงในมหาเวสสันดรชาดก มาประพนัธ์
เป็นรูปแบบกลอนแหล่ เรียกว่า แหล่ใน หรือน าบางตอนของนิทานพื้นบา้นมาประพนัธ์เรียกว่า  
แหล่นอก นอกจากน้ียงัมีการประพนัธ์กลอนแหล่ประเภทเบ็ดเตล็ด เช่น กลอนแหล่บายศรี       
กลอนแหล่ใหพ้ร กลอนแหล่ท าขวญันาค การแหล่เป็นการขบัล าน าชนิดหน่ึงท่ีอนุญาตให้พระภิกษุ
เป็นผูข้บัล าน าไดโ้ดยไม่ถือวา่ผิดศีลเพราะเน้ือหาการแหล่มาจากชาดก การแหล่มีลกัษณะการเอ้ือน
และใชเ้สียงสูงต ่าคลา้ยกบัการอ่านท านองเสนาะ ภิกษุนกัแหล่ท่ีมีความสามารถมกัจะใชป้ฏิภาณดน้
กลอนสด จึงมีเน้ือเร่ืองบางตอนท่ีออกนอกชาดกบา้ง 

 

นิทานสอนคุณธรรมจริยธรรมของนิทานพืน้บ้านภาคกลาง 
 นิทานกบัคุณธรรมเป็นเร่ืองราวท่ีถูกเขียนข้ึนมาคู่กนัให้มีคติหรือแง่คิดอยา่งหน่ึงแทรก
ไว ้อาจจะเป็นเน้ือเร่ืองหรือคติค าสอนระหว่างบรรทัด ซ่ึงนิทานพื้นบ้านแต่ละเร่ืองให้แง่คิด         
ไม่เหมือนกนั บางคร้ังนิทานบางเร่ืองเม่ือผูอ่้านท่ีอ่านอย่างผิวเผิน จะต าหนิตวัละครในเร่ืองนั้นว่า
กระท าผิดศีลธรรมไม่ส่งเสริมให้คนมีศีลธรรมก็จะตอ้งประสบความทุกข์ยาก ความเกลียดชงัจาก
สังคม และพบจุดจบในกรรมอนัเดียวกนัเป็นไปตามหลกัของพุทธศาสนาท่ีเช่ือในเร่ืองของกรรมท่ี
เกิดจากผลของการกระท าโดย ในภาคกลางมีนิทานพื้นบา้นท่ีใชคุ้ณธรรมจริยธรรมในการสอนใจ
มากมาย ส่ิงท่ีผูอ่้านต้องน ามาคิดคือ เป็นศีลธรรมของคนกลุ่มใด ของใคร และสมยัใด  เพราะ
ศีลธรรมก็ต่างกนัตามวาระยคุและสมยัของแต่ละสังคมดว้ย ผูอ่้านจะสามารถพิจารณาไดใ้นหลาย ๆ
ด้าน ทั้ งในเร่ืองของสังคม ค่านิยม บุคคล ฐานะ และทางแนวคิด และจุดประสงค์ของผูแ้ต่ง            
วา่เพื่ออะไร นิทานเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมท่ีผูอ่้านเห็นไดช้ดัคือ วรรณกรรมศาสนา ไดแ้ก่ เร่ือง
ชาดกต่าง ๆ เช่น พระเวสสันดร เป็นตน้ 
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แนวนิทานทีจ่ะน ามาสร้างแบบเรียน 
 ในการน านิทานเพื่อมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น  ผูส้อนตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบ       

ท่ีเหมาะสมเพราะนิทานมีมากมายหลายชนิด โดยมีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้แนวทางในการ
คดัเลือกนิทานใชก้บัผูเ้รียนท่ีเป็นเด็กดงัน้ี 

 Wilhelm (1999: 27-28) ไดแ้นะน าถึงแนวทางในการเลือกนิทานวา่ควรพิจารณา คือ 
ระดบัความยากง่ายของเน้ือเร่ืองและค าศพัท์ควรเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน ควรเลือกเร่ืองท่ีครู
สนใจ เน้ือหาของเร่ืองควรมีลกัษณะท่ีช่วยกระตุน้พฒันาการทางภาษา ตลอดจนความคิดรวบยอด
และสร้างการคิดอย่างวิจารณญาณ (Critical Thinking)  เน้ือเร่ืองไม่ควรซับซ้อนและวกวน และ       
ไม่ควนมีตวัละครมากจนเกินไป และเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนควรโอกาสคาดเดา และท านายเหตุการณ์
ต่อไปของเร่ืองได ้

 สมศกัด์ิ ปริปุรณะ (2542: 11) กล่าววา่  นิทานเป็นหลายส่ิงหลายอยา่งนอกเหนือจาก
ความเพลิดเพลินหรือความบนัเทิง ดงัจะเห็นไดจ้ากการมีผูน้ านิทานมาใชห้ลาย ๆ อยา่งในดา้นการ
เรียนการสอน เช่น น ามาเพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนมีสมาธิมากข้ึน ผลท่ีได้คือ 
ผูเ้รียนไดรั้บความสนุกสนาน ผอ่นคลาย เพิ่มความรู้ความเขา้ใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ เกิดความคิด
รวบยอด ดงันั้นครูผูส้อนจึงน านิทานมาใชใ้นการเรียนการสอน 

 สุภสัสร วชัรคุปต ์(2543: 36) กล่าววา่ การน านิทานมาใชใ้นการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ี
ช่วยให้เด็กมีพฒันาการในทุก ๆ ดา้น และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า นิทานเป็นส่ิงท่ีประโยชน์มาก นอกจากจะท าให้ผูฟั้งเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแลว้ ยงัก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างผูเ้ล่าและผูฟั้งไดอี้กดว้ย ถา้ครูผูส้อน
สามารถคดัเลือกนิทานและใชเ้ทคนิคในการเล่านิทานท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนและจุดประสงค์
ของการเรียนรู้แลว้จะสามารถพฒันาผูเ้รียนได ้
 

จริยธรรมทีก่ าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งปลูกฝังด้านปัญญา พฒันา

กระบวนการคิดของผูเ้รียนให้มีความ สามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ    
มุ่งพฒันาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง เขา้ใจตนเอง 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น สามารถแกปั้ญหาขดัแยง้ทางอารมณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ดงันั้น การจะ
พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้ และด าเนินชีวติท่ีดี มีความสุข คุณธรรมพื้นฐานส าคญัท่ีควรเร่ง
ปลูกฝังมี 8 ประการ ประกอบดว้ย 
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 1. ขยนั คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหนา้ท่ีการงานอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ อดทนไม่ทอ้ถอย 
เม่ือพบอุปสรรค ความขยนัตอ้งควบคู่กบัการใชปั้ญญา แกปั้ญหาจนเกิดผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ผูท่ี้มีความ
ขยนั คือ ผูท่ี้ตั้งใจท าอยา่งจริงจงัต่อ เน่ืองในเร่ืองท่ีถูกท่ีควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ทอ้ถอย กลา้เผชิญ
อุปสรรค รักงานท่ีท า ตั้งใจท าหนา้ท่ีอยา่งจริงจงั 

 2. ประหยดั คือ การรู้จกัเก็บออม ถนอมใช้ทรัพยสิ์น ส่ิงของให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า 
ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผูท่ี้มีความประ หยดั คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จกัฐานะการเงินของตน       
คิดก่อนใช ้คิดก่อนซ้ือ เก็บออม ถนอมใชท้รัพยสิ์นส่ิงของอยา่งคุม้ค่า รู้จกัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย
ของตนเองอยูเ่สมอ 

 3. ซ่ือสัตย  ์คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล าเอียงหรืออคติ ผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์คือ ผูท่ี้มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ 
ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางออ้ม รับรู้หน้าท่ีของตนเองและปฏิบติัอย่าง
เตม็ท่ีถูกตอ้งง 

 4. มีวินยั คือ การยึดมัน่ในระเบียบแบบแผน ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั ซ่ึงมีทั้งวินยัใน
ตนเองและวินัยต่อสังคม ผูท่ี้มีวินัย คือ ผูท่ี้ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา 
สถาบนั/องคก์ร/สังคมและประเทศ โดยท่ีตนเองยนิดีปฏิบติัตามอยา่งเตม็ใจและตั้งใจ 

 5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 
ผูท่ี้มีความสุภาพ คือ ผูท่ี้อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง 
วางอ านาจข่มผูอ่ื้น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกนัยงัคงมีความมัน่ใจในตนเอง เป็นผูท่ี้มี
มารยาท วางตนเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 

 6. สะอาด คือ ปราศจากความมวัหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส 
เป็นท่ีเจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น ผูท่ี้มีความสะอาด คือ ผูรั้กษาร่างกาย ท่ีอยูอ่าศยั 
ส่ิงแวดลอ้มถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ ฝึกฝนจิตใจมิใหขุ้่นมวั มีความแจ่มใสอยูเ่สมอ 

 7. สามคัคี คือ ความพร้อมเพรียงกนั ความกลมเกลียวกนั ความปรองดองกนั ร่วมใจ
กนัปฏิบติังานให้บรรลุผลตามท่ีตอ้ง การ เกิดงานการอยา่งสร้างสรรค ์ปราศจากการทะเลาะวิวาท 
ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
ความหลากหลายในเร่ืองเช้ือชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นน้ี เรียกอีกอย่างว่า             
ความสมานฉันท์ ผูท่ี้มีความสามคัคี คือ ผูท่ี้เปิดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้บทบาท      
ของตนทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีความมุ่งมัน่ต่อการรวมพลงั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เพื่อให้การ
งานส าเร็จลุล่วง แกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ได ้เป็นผูมี้เหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ความคิด ความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตวัเพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 
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 8. มีน ้ าใจ คือ ความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียงตวัเองหรือเร่ืองของตวัเอง แต่เห็นอก     
เห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ     
ความจ าเป็น ความทุกขสุ์ขของผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั ผูท่ี้มีน ้ าใจ 
คือ ผูใ้หแ้ละผูอ้าสาช่วยเหลือสังคม รู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อท าประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 
เขา้ใจ เห็นใจ ผูท่ี้มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมดว้ยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบติัการ 
เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหเ้กิดข้ึนในชุมชน 

 

การสอนอ่านโดยใช้นิทาน 
 

 นิทานสามารถน ามาใช้เป็นส่ือและเคร่ืองมือในการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ     
ทั้งการน าเข้าสู่เร่ืองการสอนเน้ือหาใหม่ การสรุปบทเรียน การสอดแทรกเขา้ไปในวิธีการสอน    
ต่าง ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผูส้อนสามารถน านิทานไปใช้ในการเรียนการสอนไดท้ั้งรูปแบบของ    
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดท้ั้งในรูปของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือการเรียน  
การสอน Post and Rathet (1996: 12) การน านิทานมาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ      
จะท าใหผู้เ้รียนท าความเขา้เน้ือหาไดดี้และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนภาษาท่ีสองของผูเ้รียน 
 

โครงสร้างนิทาน (Story Grammar) 
 ในการอ่านนิทานผูอ่้านตอ้งทราบโครงสร้างของเร่ืองก่อน เพื่อช่วยก าหนดจุดมุ่งหมาย

ของการอ่าน นกัเรียนบางคนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้จากค าถามท่ีครูถาม แต่ในขณะเดียวกนันกัเรียน
บางคนก็ยงัไม่เขา้ใจ ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะตอ้งหาแนวทางในการพูดอภิปรายหรือเขียน
สรุปเร่ืองร่วมกนัในกลุ่มซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองแลว้เขา้ใจได ้ 

 สอดคลอ้งกบั Smith (1990: 178) ไดแ้บ่งโครงสร้างนิทานและการกระตุน้ให้นกัเรียน
หาโครงสร้างเร่ืองเล่าออกเป็น 4 ช่วง ช่วงแรก คือ ฉากเร่ิมเร่ือง (Setting) หมายถึง สภาพแวดลอ้ม   
ท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีด าเนินอยู่ตามท้องเร่ือง เร่ืองนั้นเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือไร    
สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นอยา่งไร ช่วงท่ีสอง เคา้โครงเร่ืองหรือเหตุการณ์ในเร่ือง (Plot) หมายถึงมี  
ตวัละครก่ีตวัในเร่ือง มีพฤติกรรมอะไรท่ีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั เกิดความขดัแยง้อะไรในเร่ือง มีการ
แก้ปัญหาเก่ียวกับความขัดแยง้นั้นอย่างไร ช่วงต่อมาคือ อารมณ์ของเร่ือง (Mood) หมายถึง          
การแสดงออกของผูเ้ขียนทางถอ้ยค าท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความคิด สุดทา้ยคือ คุณภาพของรูปแบบ
ภาษา เช่น จินตภาพ การเนน้โครงสร้างของประโยค ลีลาในการเขียนเพื่อสร้างอารมณ์ของตวัละคร 
ฉาก และจุดส าคญัของเร่ืองใหส้อดคลอ้งกนั  

 ในส่วนของ Shanahan (1997: 670) แบ่งโครงสร้างเร่ืองเล่าในลกัษณะเป็นภาพรวมท่ี
เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ของตวัละครในแต่ละฉากหรือสถานการณ์ออกเป็น 8 ช่วง ครูสามารถใชค้  าถาม
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ช่วยให้นกัเรียนหาโครงสร้างเร่ืองเล่าดงัน้ี ตวัละครหลกั (Main Character) ฉากเร่ิมเร่ือง (Setting) 
ปัญหา (Problem) เป้าหมาย (Goal) ความพยายาม (Attempt) ผล (Outcome) ปฏิกิริยา (Reaction) 
และแก่นเร่ือง (Theme)  

 กล่าวโดยสรุปแล้วการท่ีครูใช้ค  าถามในการกระตุน้ให้นักเรียนได้คน้หาโครงสร้าง
เร่ืองท่ีนกัเรียนอ่านนั้นเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบทอ่านได ้สามารถพูดอภิปรายหรือ
เขียนสรุปเร่ืองร่วมกนัในกลุ่มได้โดยอาศยัโครงสร้างนิทานท่ีได้เรียนมา ซ่ึงเป็นการท าให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์กนัเองระหว่างผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี ครูอาจใช้วิธีเล่าเร่ืองโดยให้นกัเรียนใช้ภาษาของ
นกัเรียนเองโดยใช้โครงสร้างท่ีนกัเรียนตอบในลกัษณะงานเด่ียว งานกลุ่มเล็ก หรืองานกลุ่มใหญ่ 
การอ่านเร่ืองแต่ละเร่ืองนกัเรียนอาจจะเห็นตวัละครหลกัหรือโครงสร้างอ่ืนต่างกนัซ่ึงก่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นระหวา่งนกัเรียนในชั้นเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

จุดมุ่งหมายและความส าคัญของนิทานทีใ่ช้เป็นเคร่ืองมือในการสอนอ่าน 
 จุดมุ่งหมายของนิทานนั้นมีหลายอย่าง เพื่อความสนุกสนานบนัเทิง เพื่อการพกัผ่อน 

เพื่อเรียนรู้วฒันธรรม โดยแฝงการอบรมสั่งสอนใหป้ระพฤติตนเป็นคนดี อีกหน่ึงส่ิงท่ีนิทานเป็นคือ 
ในฐานะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนการสอนในดา้นภาษาโดยตรง โดยเฉพาะดา้นทกัษะการอ่าน 
อีกทงัยงัพบวา่นิทานยงัช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจบทเรียนมากยิง่ข้ึน  

 Wilhem (1999) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายและความส าคญัของการเล่านิทานว่า ผูส้อน
สามารถน าการเล่านิทานมาใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลายข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์อง
การสอน โดยผูส้อนสามารถใชก้ารเล่านิทานเพื่อกระตุน้โครงสร้างความรู้เดิมของผูเ้รียนในการอ่าน
และการเขียน สามารถช่วยกระตุน้ผูเ้รียนในการเขียนและการออกเสียงไดอ้ยา่งดี ช่วยฝึกฝนทกัษะ
ทางภาษารวมทั้งช่วยวางรากฐานการอ่านงานดา้นวรรณคดีต่อไปในอนาคตเพราะนิทานเร่ืองเล่า
สามารถช่วยให้ผูเ้รียนคุน้เคยกบัโครงสร้างเร่ืองเช่น ฉาก ตวัละคร จุดสุดยอดของเร่ืองและการ      
คล่ีปมของเร่ือง Wright (1995) ได้ช้ีให้เห็นความส าคญัของเร่ืองเล่าท่ีมีต่อเด็กว่า มนุษยทุ์กคน
ตอ้งการฟังนิทานหรือเรืองเล่าเพื่อความสุขทางใจมากเท่า ๆ กบัท่ีตอ้งการอาหารเพื่อหล่อเล้ียง
ร่างกาย เราดูโทรทศัน์ ภาพยนตร์ ละคร อ่านหนงัสือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองรางต่าง ๆ
กบัเพื่อน เร่ืองเล่าช่วยใหเ้ด็กมีความรู้เท่าทนัโลกและรู้จกัแลกเปล่ียนเร่ืองราวต่าง ๆ กบัเพื่อน เด็ก ๆ 
กระหายท่ีจะฟังเร่ืองเล่าทุกคร้ังท่ีพวกเขาเขา้มาในชั้นเรียน เขาเขา้มาพร้อมกบัความตอ้งการท่ีจะรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ ดงันั้น สรุปไดว้า่ นิทานมีส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการสอนภาษาเพราะนอกเหนือท าให้
ผูเ้รียนไดรั้บความเพลิดเพลินแลว้ ยงัช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ทางภาษาอยา่งดีเยีย่ม 
 สรุปได้ว่า การน านิทานมาเป็นส่ือเป็นส่ิงท่ีดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน     
การสอนเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงนอกจากนิทานจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ยงัช่วย
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ฝึกฝนทกัษะทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการอ่าน ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีเพิ่มพูนความรู้และทกัษะ
ทางการอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

กจิกรรมและขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้นิทาน 
  Whaley (1981) กล่าวถึงการใชกิ้จกรรมการสอนโดยใชนิ้ทานไวว้า่ กิจกรรม Macro-

cloze มีลกัษณะเหมือนวิธีการโคลซ (Cloze) ต่างกนัท่ี Macro-cloze ไม่ไดล้ะเพียงค าเดียว แต่ละทั้ง
องค์ประกอบของเร่ือง เช่น ละฉาก ละการเร่ิมเร่ือง ส่วนท่ีละไวอ้าจเป็นเพียง 1 ประโยค หรือ
มากกว่า 1 ประโยคก็ได้ แต่จะมีช่ือองค์ประกอบของเร่ืองก ากบัไว ้โดยอาจให้ท าเป็นกิจกรรม    
กลุ่มทุกกลุ่มจะไดรั้บแผน่ Macro-cloze เร่ืองเดียวกนั แต่องคป์ระกอบของเร่ืองต่างกนั เช่น นกัเรียน
กลุ่มหน่ึงอาจไดรั้บแผน่ท่ีละฉาก อีกแผน่ไดรั้บแผน่ท่ีละการเร่ิมเร่ือง เม่ือแต่ละกลุ่มเติมขอ้มูลท่ีขาด
หายไปแล้วก็ให้น ามารวมกันเป็นเร่ืองใหม่ นักเรียนก็จะได้เร่ืองใหม่ อีกเร่ืองหน่ึง ต่อมาคือ  
กิจกรรมเรียบเรียงเร่ือง (Scrambled Stories) นกัเรียนจะไดรั้บเร่ืองท่ีถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ และ
ไม่ได้เรียงล าดบัไว ้หน้าท่ีของนักเรียนคือเรียงล าดบัเร่ืองท่ีได้รับให้ถูกต้อง ส าหรับกิจกรรมน้ี       
ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดอ้ภิปรายถึงเหตุผลท่ีท าใหเ้รียงล าดบัเร่ืองต่างกนั ต่อไปคือ กิจกรรม
ประเภท (Sorting Task) ส าหรับกิจกรรมน้ี นกัเรียนจะไดรั้บประโยคท่ีครูแยกออกมาจากเร่ือง ส่ิงท่ี
นักเรียนต้องท า คือ จดัประโยคท่ีได้รับตามองค์ประกอบของเร่ือง  ต่อจากนั้นคือ  กิจกรรม              
เล่าทวนเร่ือง (Retelling Stories) โดยการแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม จากนั้นแจกเร่ืองให้ทุกคนในกลุ่ม         
มีนกัเรียนเพียงคนเดียวท่ีไดรั้บเร่ืองท่ีถูกตอ้งส่วนนกัเรียนท่ีเหลือจะไดเ้ร่ืองท่ีมีการเปล่ียนแปลง
องค์ประกอบของเร่ืองบางตอน นกัเรียนตอ้งอ่านเร่ืองท่ีตนได้รับและเล่าเร่ืองของตนให้เพื่อนใน
กลุ่มฟัง นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันพิจารณาว่าเร่ืองของใครเป็นเร่ืองท่ีดั้ งเดิมท่ีถูกต้องท่ีสุด 
ทา้ยท่ีสุดคือ กิจกรรมแผนผงัเร่ือง (Story Mapping) การสร้างแผนผงัเร่ืองช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
ความส าคญัขององค์ประกอบในนิทานมากข้ึน และเห็นความสัมพนัธ์ของแต่ละองค์ประกอบของ
นิทานไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงสามารถน ากิจกรรมน้ีไปใชไ้ดท้ั้งก่อนการอ่าน ระหวา่งอ่าน และหลงัการ
อ่าน นอกจากน้ีครูยงัสามารถใช้แผนผงัเร่ืองเป็นพื้นฐานในการอภิปรายไดโ้ดยใช้ค  าถามกระตุน้
นกัเรียน การน าเสนอแผนผงัเร่ืองสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัวา่รายละเอียดของเร่ืองเป็น
อย่างไร อาจน าเสนอเป็นชั้ นตามล าดับเหตุการณ์ หรือสร้างเป็นเครือข่ายโดยใช้ลูกศรโยง
ความสัมพนัธ์ของแต่ละองคป์ระกอบ 

 Heinemann (1997: 88-109) ไดเ้สนอกิจกรรมท่ีน่าสนใจไวด้งัน้ี  คือ  กิจกรรมก่อน     
การอ่าน (Before reading) มีจุดประสงคเ์พื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการอ่าน ผูอ่้านอาจใชก้ลยุทธ์
ต่างๆเช่น การทบทวนความรู้เดิม การทราบถึงจุดประสงค์ในการอ่านโดยเลือกรูปแบบการอ่าน        
ท่ีเหมาะสมมีการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัขอ้มูลใหม่ วิเคราะห์บทอ่านอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน และ
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ตระหนักถึงกระบวนการอ่านท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์กัน ซ่ึงกลยุทธ์ดังกล่าวอาจต้องใช้กิจกรรม
หลากหลาย คือ  การท านายเร่ือง (Prediction) การท านายเร่ืองไม่ใช่การเดาเร่ืองอย่างกวา้ง ๆ         
แต่เกิดข้ึนเม่ือมีการทบทวนความรู้เดิม เช่น ความรู้ดา้นความหมาย (Semantic Information) ความรู้
ด้านโครงสร้างภาษา  (Syntactic Information) ความรู้ด้านค าหรือตวัอักษร (Graphophonic 
Information) เป็นตน้  ซ่ึงครูสามารถช่วยใหผู้อ่้านให้ประสบความส าเร็จในการอ่านดว้ยการกระตุน้
ความสนใจสนบัสนุนและส่งเสริมการท านายเร่ืองในลกัษณะต่างๆ ต่อมาคือ ดูรูปภาพ (Picture 
Flick) กิจกรรมน้ีกิจกรรมน้ีเป็นการกระตุ้นความสนใจในการอ่านโดยให้นักเรียนดูจาก
ภาพประกอบ ซ่ึงอาจท าเป็นหนงัสือเล่มใหญ่ (Big Book) ประกอบเร่ืองอ่านก็ได ้ถือวา่เป็นการเชิญ
ชวนให้ผูอ่้านวิจารณ์และเป็นผูส้ังเกต โดยเร่ิมดูตั้งแต่หนา้ปกและภาพประกอบในหนงัสือ อาจให้
นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ พูดคุยกนัถึงภาพท่ีปรากฏในหนงัสือท่ีอาจมี
ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่านเป็นตน้ ต่อไปคือ สังเกตลกัษณะของหนังสือ (Book Features) 
เน่ืองจากความแตกต่างของรูปแบบหนงัสืออาจมีความส าคญัท่ีช่วยให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจถึงเน้ือหาท่ี
ปรากฏในบทอ่าน อาจให้นกัเรียนอภิปรายตั้งแต่การออกแบบรูปเล่ม ช่ือเร่ือง ผูแ้ต่ง ภาพประกอบ 
ค าโฆษณาสั้น ๆ การแบ่งตอนในหนงัสือ เน้ือหาสาระ ค าอธิบายภาพ หรือปกหุ้มหนงัสือส าหรับ   
กนัฝุ่ น ถดัไปคือ การจดัฉาก (Set the Scene) ช่วยให้นกัเรียนระลึกถึงเร่ืองอ่านเดิม ๆ หรือเร่ืองอ่าน
ท่ีมีผูแ้ต่งหรือผูว้าดประกอบคนเดียวกนั ต่อไปคือ การระดมความคิด (Brainstorming) เหมาะท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือทั้งชั้น โดยมีการเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่เพื่อช่วยเสริมให้
การอ่านเป็นไปดว้ยดี ครูอาจเร่ิมดว้ยการพดูคุยเก่ียวกบัโครงสร้างเร่ือง (Story Structure) เช่น นิทาน
อีสปเร่ืองมด กับ ตัก๊แตน ถามนักเรียนว่าพวกเขารู้อะไรเก่ียวกบันิทานอีสปบ้าง บนัทึกค าตอบ     
เพื่อใช้อา้งอิงหลงัการอ่าน หลงัจากนั้นครูถามถึงใจความส าคญัของนิทาน โดยให้นกัเรียนสังเกต
จากช่ือเร่ือง ครูอาจพูดถึงรูปแบบภาษา ค าศพัทท่ี์อาจพบในนิทาน เม่ืออ่านเร่ืองจบแลว้ให้นกัเรียน
เปรียบเทียบค าตอบทั้งหมดก่อนและหลงัการอ่าน สุดทา้ยคือ เขียนการท านาย (Written Prediction) 
นกัเรียนจะเขียนการท านายเร่ืองไดน้ั้นข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความรู้เดิมเก่ียวกบั
เร่ืองอ่าน โครงสร้างเร่ือง การเขา้ใจความหมายของค าศพัท ์พื้นฐานทางวฒันธรรมเป็นตน้ โดยให้
นกัเรียนเขียนการท านายเร่ืองก่อนหลงัจากนั้นอ่านบทอ่านหน่ึงตอนแลว้ตดัสินใจวา่จะยืนยนัหรือ
เปล่ียนค าท านายเร่ือง จากนั้นอ่านเร่ืองต่อทีละตอน หยุดและทบทวนการท านายเรืองก่อนหน้าน้ี 
นกัเรียนสามารถเปล่ียนแปลงการท านายเร่ืองไดเ้ม่ือเห็นวา่สมควร 

 ในส่วนของ กิจกรรมระหว่างการอ่าน (During Reading) กิจกรรมน้ีมีจุดประสงค์
เพื่อให้ผู ้อ่านทบทวน ความเข้าใจ สะท้อนความคิด และเสนอข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน                 
ซ่ึงประกอบดว้ยกลยทุธ์ท่ีหลากหลาย เช่น การแยกแยะขอ้มูลและค าท่ีส าคญั ตรวจสอบความเขา้ใจ
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ของตนเอง ตระหนกัถึงกระบวนการอ่านท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั มีการปรับรูปแบบการอ่าน เป็นตน้ 
ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งคือ วงกลมผูอ่้าน (Reader’s Circle) กิจกรรมน้ีเหมาะกบัผูอ่้านท่ีเร่ิมอ่าน 
โดยแบ่งกลุ่มผูอ่้านท่ีมีความสามารถในการอ่านต่างกนั กลุ่มละประมาณ 6 คน หรือมากกว่า          
ท  ากิจกรรมร่วมกัน ผูเ้รียนและครูนั่งเป็นวงกลม โดยครูอ่านให้นักเรียนฟัง นักเรียนอ่านตาม 
นกัเรียนอ่านเป็นคู่ ๆ หลงัจากนั้นนกัเรียนอ่านในใจ โดยให้อ่านตั้งแต่ช่ือเร่ืองแลว้เร่ือง ครูแนะน า
ให้นกัเรียนใชค้  าหลกั (Key Words) จากช่ือเร่ือง หรือขอ้มูลส าคญัอ่ืน ๆ โดยตั้งค  าถาม เช่น ใครคือ
ตวัละครท่ีส าคญัของเร่ือง เร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ีใด เม่ือไร เป็นตน้ หลงัจากอ่านเร่ืองจบแล้วให้ผูอ่้าน      
เล่าเร่ืองใหม่จากรูปภาพและการใช้โครงสร้างเร่ือง (Story Grammar) การสรุปเร่ือง (Oral 
Summaries) กิจกรรมน้ีช่วยให้นกัเรียนตรวจสอบความเขา้ใจและเป็นการเชิญชวนให้พวกเขาตอบ
ค าถามจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยใหน้กัเรียนแต่ละคนมีบทอ่านแบบเดียวกนั แต่ละคนอ่านเร่ืองแต่ละตอน
แล้วสรุปร่วมกนัว่าเกิดอะไรข้ึนต่อไป อภิปรายถึงสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน ต่อไปคือ การดู
รูปภาพ (See the Picture) กิจกรรมน้ีช่วยใหน้กัเรียนเลิกวิธีการอ่านค าต่อค า แต่อ่านทั้งเร่ืองอีกทั้งยงั
ช่วยในเร่ืองการตีความหมายของเร่ืองจากส่วนประกอบอ่ืน ๆ ดว้ย ซ่ึงให้นกัเรียนอ่านแต่ละตอน
ของเร่ืองแลว้จินตนาการตวัละคร ฉาก หรือการกระท า หลงัจากนั้นเล่าให้เพื่อนฟังแลว้กลบัไปอ่าน
เร่ืองอยา่งละเอียดอีกคร้ังแลว้พิจารณาวา่จะเปล่ียนหรือจะยืนยนัจินตนาการนั้น อ่านและคิด (Read 
and Think) โดยให้นกัเรียนอ่านยอ่หน้าแรกแลว้หยุดหลงัจากนั้นอภิปรายวา่คิดอย่างไรกบัเร่ืองท่ี
อ่านและท าไม บอกนกัเรียนวา่ค าตอบของพวกเขาไม่มีใครท่ีถูกหรือผิด แต่เป็นการร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็น ซ่ึงครูตอ้งไม่คาดหวงัว่านักเรียนจะชอบทุกเร่ืองท่ีอ่าน หลงัจากนั้นให้นักเรียนอ่าน
เร่ืองต่อ อาจหยดุอ่านเพื่อทบทวนความคิดของตนเอง   

 ส่วนของกิจกรรมหลงัการอ่าน (After Reading) กิจกรรมน้ีมีจุดประสงค์เพื่อสะทอ้น
ค าตอบจากเร่ืองอ่าน เช่น แยกแยะข้อมูลท่ีส าคญัจากเร่ืองอ่าน สรุปโครงสร้างเร่ือง วาดภาพ        
สรุปเร่ือง เป็นตน้ ซ่ึงอาจด าเนินการโดยอาศยักิจกรรม คือ โครงสร้างเร่ือง (Story Structure) 
นกัเรียนจะคาดหวงัวา่ตวัละครท่ีส าคญัจะเผชิญกบัปัญหาท่ียิ่งใหญ่และจะสามารถแกปั้ญหานั้นไป
ได้ในตอนทา้ย ๆ ของเร่ือง บางเร่ืองอาจเป็นการซ ้ าค  า (Repetitive) การสะทอ้นการประชุมกลุ่ม 
(Reflection Session) ให้นกัเรียนไดแ้สดงความคิดอยา่งอิสระปราศจากการควบคุมจากครูผูส้อน 
ทั้งน้ีครูอาจใหต้วัอยา่งค าถามในการอภิปรายกลุ่มกบันกัเรียนก็สามารถท าได ้การเล่าเร่ืองยอ้นกลบั 
(Retelling) การเล่าเร่ืองยอ้นกลบัช่วยให้ครูตรวจสอบความเขา้ใจนักเรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน       
อาจรวมถึงค าศพัท ์รูปประโยคเขา้ไปดว้ย อีกทั้งช่วยใหผู้อ่้านไดท้บทวนเรียงล าดบั สรุปเหตุการณ์ท่ี
ส าคญั และสามารถพฒันาไปสู่การอ่านและการเขียน  การวาดแผนผงัเร่ือง (Map a Story) การวาด
แผนผงัเร่ืองถึงเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ ถือวา่เป็นการสรุปขอ้มูล แผนผงัเร่ืองควรกล่าวถึงฉากท่ีส าคญั 
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และร่องรอยการเดินทางของตวัละครส าคญัของเร่ือง ซ่ึงนกัเรียนอาจเล่าเร่ืองยอ้นกลบัจากแผนผงั
เร่ืองของพวกเขาเอง การเปล่ียนรูปแบบ (Change the Form) ให้นกัเรียนท างานเป็นคู่หรือท าเป็น
กลุ่มโดยการเขียนเร่ืองใหม่ให้มีรูปแบบต่างไปจากเดิม เช่น เป็นบทละคร (A Play) การบนัทึก       
(A Journal) การ์ตูน (A Comic Strip) หนงัสือภาพ (A Picture Book) โครงสร้างเร่ืองเล่า (Story 
Grammar) ครูและนกัเรียนช่วยกนัระดมความคิด รวบรวมหวัขอ้ท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านให้
นกัเรียนเลือกรายละเอียดจากเร่ืองอ่านและน าไปใส่ไวใ้นหวัขอ้เร่ืองท่ีเหมาะสม การให้เหตุและผล 
(Cause and Effect) อภิปรายเร่ืองท่ีอ่านแลว้บนัทึกเหตุการณ์ท่ีส าคญั และเสนอความคิดเห็นต่อการ
กระท านั้น ๆ ต่อทา้ย เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร เป็นตน้ การสลบัเร่ือง (Jumbled Stories) ให้
นักเรียนท างานเป็นคู่ แต่ละคนเขียนเร่ืองยอ้นกลับจนจบ ซ่ึงอาจตดัเป็นย่อหน้าๆ และแต่ละคู่
พยายามประกอบเร่ืองใหม่ให้ถูกตอ้ง เส้นเวลา (Time Line) ให้นกัเรียนสร้างเส้นเวลาท่ีบ่งช้ีถึง
เหตุการณ์ของเร่ืองแต่ละช่วงเวลาว่าเกิดอะไรข้ึนบ้าง อาจวาดภาพประกอบเพื่อความชัดเจน       
โครงร่างส าคญั (Plot Profile) หลงัจากอ่านเร่ืองหลาย ๆ คร้ัง ระดมความคิดเพื่อหาเหตุการณ์ท่ี
ส าคญั จดเหตุการณ์เหล่านั้นตามล าดบั ประเมินความส าคญัของแต่ละเหตุการณ์แล้วให้นักเรียน
ท างานกลุ่มเพื่อจดัท าโครงร่างส าคญัของเร่ือง หลงัจากนั้นแต่ละกลุ่มอภิปรายความเหมือนและ
ความแตกต่างพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  การรายงานข่าว (Newspaper Report) รายงานเร่ืองทั้ง
เร่ือง หรือเร่ืองราวท่ีส าคญั โดยใช้รูปแบบของหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงมีหวัขอ้ข่าว (Headline) วนัท่ี และ
สถานท่ี (Date and Place) ประโยคน า (Lead Sentence) รายละเอียด (Details) การสรุป (Conclusion) 
ตวัละคร (Characterization) นักเรียนทบทวนการกระท าและการแสดงออกของตวัละครในเร่ือง 
โดยอาศยัการตีความและประเมินขอ้มูลในบทอ่าน พิจารณาจุดประสงคข์องผูเ้ขียนประกอบ ซ่ึงอาจ
ด าเนินการไดด้งัน้ี คือ สัมภาษณ์ (Interviews) เปล่ียนจุดประสงคข์องเร่ือง (Change the Point of 
View) นกัเรียนอ่านเร่ืองแลว้อภิปรายว่าเน้ือเร่ืองจะเปล่ียนไปอย่างไร เม่ือเร่ืองถูกเขียนในทศันะ
ของตวัร้ายในเร่ือง บนัทึกประจ าวนั (Diaries) สะทอ้นตวัตนท่ีแทจ้ริง (Self Portrait) ประเมิน        
ตวัละคร (Ratings) การเขียนจดหมาย (Literacy Letters) การรายงานลกัษณะตวัละคร (Reports on 
Fictional Characters) ซ่ึงอาจท าไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น บตัรรายงาน (Report Card) แบบรายงาน
ของต ารวจ (Police Report Form) นอกจากน้ีกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการอ่าน
นิทานนั้นมีทั้งก่อนการอ่าน (Before Reading) ระหวา่งการอ่าน (During Reading) และหลงัการอ่าน 
(After Reading) ซ่ึงแต่ละกิจกรรมนั้นมีกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งมากมายเช่น การใช้การคาดเดาเร่ือง 
(Prediction) การใชรู้ปภาพ (Picture Flick) การระดมความคิด (Brainstorming) การวาดแผนผงัเร่ือง 
(Map Story) การเล่าเร่ืองยอ้นกลบั (Retelling) การใชเ้ส้นเวลา (Time Line) เป็นตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ครูผูส้อนวา่จะใชก้ลยทุธ์ใดใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัความสามารถของผูเ้รียน 
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 Stockdale (1995: 22-26)  เสนอกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชนิ้ทานคือ ก่อนการเรียน 
(Preliminary) ให้นกัเรียนดูช่ือเร่ือง และเล่าเร่ืองจากความรู้เดิมของนกัเรียนเก่ียวกบันิทานเร่ืองนั้น 
ครูเขียนฉากส าคญั ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองลงบนกระดาน การเล่าเร่ือง (Telling the Story) ครูเล่า
นิทานให้นักเรียนฟัง ในขณะท่ีเล่าก็วาดภาพประกอบการเล่า เขียนค าศัพท์ยากบนกระดาน         
ถามค าถามเพื่อให้นักเรียนเดาเร่ือง ท านายเหตุการณ์หรือแสดงความคิดเห็น เม่ือครูเล่าจบ            
ถามค าถามเพื่อทดสอบความเข้าใจเร่ืองท่ีฟังของนักเรียนจากนั้นครูแจกเร่ืองให้นักเรียนอ่าน         
การอ่านบทอ่าน (The Script) นกัเรียนแต่ละคนอ่านเร่ืองท่ีครูแจกใหอ่้าน แลว้เปรียบเทียบวา่ตรงกบั
ท่ีตนเองเดาหรือไม่ การท าแบบฝึกหดัเสริม (Reinforcement Exercise) ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัด
เสริมเช่น การเรียงล าดับเหตุการณ์ จบัคู่ค  าศพัท์กบัความหมาย ตีความว่าค านั้นอา้งถึงตวัละคร       
ในเร่ืองแลว้เขียนเติม 

 สรุปไดว้า่ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชนิ้ทาน มีองคป์ระกอบหลายอยา่งข้ึนอยูก่บั
ว่าครูผูส้อนจะเลือกใช้แบบไหน เพราะทุกกิจกรรมมีองค์ประกอบท่ีความแตกต่างกนั มีขั้นตอน
ต่างกนั แต่ทุกกิจกรรมช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการอ่านทั้งส้ิน  

 

การวดัผลและการประเมินผลการเรียนการสอนอ่านโดยใช้นิทาน 
 การเรียนการสอนอ่านจะบรรลุเป็นไปตามจุดหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่เพียงใดนั้น

ข้ึนอยู่กับการวดัผลและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นส่ิงส าคัญท่ีควรค านึงถึงคือ           
การเลือกใช้เคร่ืองมือการประเมิน ให้ตรงกบัจุดประสงค์ของการอ่านนั้น ๆ เป็นหลกั  ซ่ึงในท่ีน้ีมี
ผูใ้หแ้นวคิดในการวดัและประเมินผลดา้นการอ่านไวด้งัน้ี 

 วิสาข ์จติัวตัร์ (2543: 295-296)  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลการอ่าน
ภาษาองักฤษในโรงเรียนไทยส่วนใหญ่ไวว้่า มกัใช้ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) และ
ขอ้สอบวดัความสามารถในการอ่าน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงของขอ้สอบวิชาภาษาองักฤษ
โดยการสร้างขอ้สอบมกันิยมเลือกวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาทัว่ ๆ ไป ท่ีครอบคลุมความสามารถของ
ผูส้อบหลายๆระดบั ดงันั้นวตัถุประสงคใ์นการอ่านท่ีน ามาวดัจึงเป็นวตัถุประสงคท์ัว่ ๆไป มากกวา่
จะเป็นวตัถุประสงค์หรือทกัษะเฉพาะ เช่น การแบ่งหัวขอ้ของขอ้สอบออกเป็น การอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ (Reading Comprehension) ความหมายของค าศพัท ์(Vocabulary Meaning) และการจ าศพัท ์
(Word Recognition) เป็นตน้ 

 Irwin (1991: 169) ไดใ้หค้  าแนะน าในการวดัผลและประเมินผลไวว้า่ ค  าสั่งและค าถาม
ตอ้งชดัเจน รวมถึงภาระงานท่ีใชใ้นการวดัผลตอ้งตรงกบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 Maggart และ Zintz (1992: 283) กล่าววา่  ครูจะตอ้งมีเทคนิคท่ีหลากหลายในการ
ประเมินความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนและตรวจสอบการพฒันาความสามรถทางการอ่านของ
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นกัเรียน ต่อไปน้ีคือเทคนิคการวดัผลการอ่าน ใช้แบบทดสอบ โคลซ ขอ้ความท่ีน ามาใชค้วรจะมี
ความยาวอย่างน้อย 250 ค  า ลบค าออกทุก ๆ 5-12 ค  า และมีการเวน้ค าอย่างน้อย 50 ท่ี เพื่อท่ีจะได้
มัน่ใจวา่มีการสุ่มในเน้ือหาอย่างพอเพียงแลว้ หรือให้นกัเรียนเล่าเร่ือง ครูอาจให้นกัเรียนเล่าเร่ือง
หลงัจากการอ่านบทเรียนเรียบร้อยแลว้ ครูอาจใชค้  าถามเพื่อถามน าไปสู่ส่วนส าคญัท่ีนกัเรียนไม่ได้
เล่าถึง แต่ขอ้จ ากดัของการเล่าเร่ืองคือ การใหค้ะแนน ต่อไปคือ การใชค้  าถามโดยใชโ้ครงสร้างเร่ือง
เป็นพื้นฐาน ต่อมาคือ วธีิประเมินความเขา้ใจแบบอ่ืน ๆ เช่น การใชใ้บงาน การเล่นละครและการใช้
ขอ้สอบมาตรฐานซ่ึงวิธีการประเมินความเข้าใจควรจะตอ้งเหมาะสมกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากบทอ่าน 
และสุดทา้ยคือการวดัโดยการหาค่าความยากง่ายของบทอ่านของ โดยมีขั้นตอนคือ น ายอ่หนา้บรรจุ
ดว้ยย่อหน้าละ 100 ค  าพอดี มา 3 ย่อหน้า โดยแต่ละย่อหน้าควรจะเร่ิมตน้นบัท่ีประโยคแรก นับ
จ านวนเฉล่ียของประโยคแต่ละยอ่หนา้  หาจุดตดัของแกน x เพื่อแทนค่าจ านวนเฉล่ียของประโยค
ทั้ง 3 ยอ่หนา้ หาจุดท่ีแกน Y เพื่อแทนค่าจ านวนเฉล่ียของพยางคท์ั้ง 3 ยอ่หนา้ หาจุดตดัแกน X และ 
Y และท่ีจุดตดัน้ีคือค่าความยากง่ายของย่อหน้าเหล่านั้นถา้จุดตดัอยูบ่นมุมบนขวามือหรือมุมล่าง
ซา้ยมือ แสดงวา่บทอ่านนั้นไม่สามารถใชไ้ด ้
 ส่วน สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532: 91-93) กล่าววา่ ทกัษะการอ่านนั้น สามารถวดั
และประเมินผลไดจ้ากการใหผู้เ้รียนอ่านแลว้แสดงความเขา้ใจจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยแสดงออกมาโดย
ใช้ทกัษะฟัง พูด หรือเขียนได้ ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี ให้หาความหมายของค าศพัท์ ให้บอกเก่ียวกบั
เคร่ืองสัมพนัธ์ความระหว่างประโยค ให้หาความหมายจากประโยคท่ีก าหนดให้ ให้หาค าตอบ
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านโดยใชค้  าถามแบบมีค าตอบให้เลือก (Multiple Choice) เรียงล าดบัเร่ืองท่ีอ่านให้
ถูกตอ้ง ใหเ้ติมค าในช่องวา่งโดยใชว้ิธีโคลซ (Cloze Test) ให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน
อยา่งง่าย ๆ ใหต้ั้งช่ือเร่ือง การตรวจใหค้ะแนนทกัษะการอ่านตามลกัษณะของขอ้ทดสอบ 3 ประเภท
คือ ขอ้สอบแบบปรนยั ซ่ึงไดแ้ก่ ผิดถูก แบบเลือกตอบ แบบเติมค า และถามตอบ ให้คะแนน 0 เม่ือ
ตอบผิด และ 1 เม่ือตอบถูก ต่อมาคือ การทดสอบท่ีแสดงออกทางกิริยาท่าทาง การให้คะแนน
พิจารณาดงัน้ีคือ 4 อ่านคร้ังเดียวแลว้ท าตามค าสั่งไดถู้กตอ้ง 3 ท าตามค าสั่งไดถู้กตอ้งเม่ือไดอ่้าน      
2 คร้ัง  อ่านแลว้ท าตามค าสั่งไม่ถูกตอ้ง แต่แกไ้ขไดเ้องไม่ตอ้งอ่านใหม่ 1 อ่านแลว้ท าตามค าสั่งไม่
ถูกตอ้ง แต่แกไ้ขไดเ้องโดยตอ้งอ่านคร้ังท่ี 20 อ่านแลว้ท าตามค าสั่งไดไ้ม่ถูกตอ้ง 2 คร้ัง ต่อมาคือ 
การตรวจให้คะแนนขอ้สอบโคลซ มี 2 วิธีคือ ให้คะแนนค าตอบท่ีตรงตามค าท่ีถูกตดัออกไปให้
คะแนนค าใกล้เคียง คือ ค าท่ีเป็นท่ียอมรับว่าไปด้วยกันได้ คือ เป็นค าท่ีเหมาะสมและไม่ท าให้
ความหมายเปล่ียนไป การพิจารณาคะแนนข้ึนอยูก่บั ผูต้รวจวา่จะมีเกณฑ์อยา่งไร โดยปกติจะไม่หกั
คะแนนท่ีสะกดผดิ ถา้ค า ๆ นั้นพอจะอ่านได ้ 
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 สรุปไดว้า่การวดัผลและประเมินผลการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพนั้นมีหลายวิธี ข้ึนอยูก่บั
ครูผูส้อนจะเลือกใชเ้คร่ืองมือการประเมิน ให้ตรงกบัจุดประสงคข์องการอ่านนั้น ๆ และครอบคลุม
เน้ือหาครบถว้น เพื่อใหเ้กิดการวดัผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

จริยธรรม 
 

 จริยธรรมเป็นธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติอนัดีงามและเป็นส่ิงท่ีพึงประสงคท่ี์ตอ้งการให้
เกิดข้ึนในสังคม ทั้งส่ิงเป็นการกระท าทางกาย วาจา และใจอนัเป็นพฤติกรรมท่ีทุคนควรน ามา
ปฏิบติัเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม  พรนพ พุกกะพนัธ์ุ (2543: 19)  จริยธรรมเป็นสิงท่ีควร
ประพฤติและปฏิบติัให้เหมาะสมในส่ิงท่ีถูกตอ้งซ่ึงสังคมตอ้งยอมรับ เพื่อการอยู่ร่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุขร่มเยน็ 

 

ความหมายของจริยธรรม 
 จริยธรรมเป็นกฎเกณฑแ์ห่งความประพฤติของบุคคลในสังคม อนัก่อให้เกิดความสงบ
สุขและความเจริญรุ่งเรืองในสังคม  
 พหัส หันนาคินทร์ (2523: 23) ได้กล่าวถึงความหมายของจริยธรรมว่า   จริยธรรม 
หมายถึง ความประพฤติอันพึงปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู ้อ่ืนและสังคม ทั้ งน้ีเพื่อก่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรือง เกษมสุขข้ึนในสังคม สาโรช บวัศรี (2527: 26) ไดก้ล่าววา่ การสอนจริยธรรม หมายถึง 
ความประพฤติท่ีถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ความประพฤติเหล่าน้ีประกอบดว้ยศีลธรรม (การงดกระท า
ส่ิงท่ีไม่ดี) คุณธรรม (การกระท าส่ิงท่ีดี) เนติธรรม (การกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย) ส่วน  
ณรงค ์โชควฒันา (2543 : 2) กล่าววา่ จริยธรรม หมายถึง การท่ีบุคคลมีความเห็นอกเห็นใจ มีความ
เมตตา กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลผูต้กทุกข์ได้ยาก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตวั มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ จริยธรรม เป็นท่ีรวมของ
ลกัษณะท่ีสามารถตดัสินใจไดว้า่เป็นลกัษณะท่ีดี ท่ีถูก ท่ีควรกระท าโดยแต่ละสังคมจะเป็นผูต้ดัสิน 
และวางมาตรฐานของลักษณะเหล่านั้นเพื่อเป็นบรรทดัฐานหรือข้อก าหนดให้บุคคลในสังคม  
กระท าตาม โดยคาดหวงัว่าจะท าให้เกิดความสงบสุขแก่ส่วนรวม จริยธรรมจึงเป็นแนวทางของ
บุคคลในการตดัสินใจว่าควรกระท าส่ิงใด  หรือไม่ควรกระท าส่ิงใด   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประภาศรี      
สีหอ าไพ (2543: 24) ให้ความหมายของจริยธรรมไวว้า่ จริยธรรม หมายถึง หลกัความประพฤติท่ี
อบรมกิริยาและปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณค่าทาง
จริยธรรมช้ีให ้เห็นความเจริญงอกงามในการด ารงชีวิตอยา่งมีระเบียบแบบแผนตามวฒันธรรมของ
บุคคลท่ีมีลกัษณะทางจิตใจท่ีดีงามอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีโนม้น าให้บุคคลมุ่งกระท าความดี ละเวน้
ความชั่ว มีแนวทางความประพฤติอยู่ในเร่ืองของความดี ความถูกตอ้ง ควรในการประพฤติตน
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เพื่อให้อยูใ่นสังคมไดอ้ย่างสงบเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น มีคุณธรรมและมโนธรรมท่ีจะ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดี โดยมีจิตส านึกท่ีจะใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของตนตามค่านิยมท่ีพึ่งประสงค ์
 ดงันั้น อาจกล่าวสรุปไดว้า่ จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติท่ีดีงาม มีคุณค่าและเป็น
ส่ิงท่ีทุกคนพึ่ งมีและน าไปประพฤติและปฏิบติั เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต อีกทั้ง
แนวทางของการประพฤติหรือขอ้ปฏิบติัตนเป็นคนดีเพื่อประโยชน์สุข ของตนเองและส่วนรวม 

 

คุณค่าในการอ่านนิทานเพือ่เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม 
 วเิชียร ณ นคร (2531: 30-31)  กล่าววา่  นิทานพื้นบา้นแต่ละถ่ิน แมจ้ะมีโครงสร้างเร่ือง 

แก่นเร่ือง ตวัละครและฉากแตกต่างกนัตามความคิดอ่านหรือภูมิปัญญาแต่ละทอ้งถ่ินก็จริง แต่มี
ลกัษณะร่วมกนัอยูห่ลายประการ โดยเฉพาะเร่ืองคุณค่าของนิทาน ซ่ึงสรุปได ้5 ประการ คือ  คุณค่า
ทางการส าเริงอารมณ์ หมายถึงคุณค่าในแง่ความสนุกสนานเพลิดเพลินต่อผูฟั้งหรือผูอ่้าน เพราะ
นิทานเป็นวรรณกรรมท่ีมีตวัละครแสดงประวติัความเป็นมา แสดงพฤติกรรมหรือ การแสดงออก 
ของตวัละคร สามารถสร้างความสนุกสนาน และแฝงความรู้และคติเตือนใจให้แก่ผูอ่้านหรือผูฟั้งได ้
การฟังนิทานจึงเป็นการส าเริงอารมณ์อีกวิธีหน่ึง คุณค่าต่อมาคือ คุณค่าทางสังคมสัมพนัธ์ หมายถึง
คุณค่าในแง่การสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มพวกเพราะการฟังนิทานมกัฟังกนั ในหมู่เครือญาติ    
เพื่อนฝูง หรือในหมู่บ้าน การฟังนิทานร่วมกันย่อมก่อให้เกิดความสนิทมกัคุ้น ความรัก และ      
ความเขา้ใจกนัมากข้ึน คุณค่าถดัไปคือ คุณค่าทางปัญญา หมายถึง คุณค่าในแง่สร้างความฉลาดรอบ
รู้ และเสริมสร้างสติปัญญาแก่ตนเอง การได้ฟังนิทานก็เท่ากบัได้ฟังความคิดและภูมิปัญญาของ
ผูป้ระพนัธ์ ซ่ึงไดก้ลัน่กรองและทดสอบมาจากสังคมรุ่นต่างๆ มาแลว้ ยอ่มก่อให้เกิดภูมิปัญญาแก่
ตวัผูฟั้งไดม้าก ขณะเดียวกนัก็ไดรั้บความรู้เร่ืองค าศพัท ์ส านวนภาษา ควบคู่กนัไปดว้ย คุณค่าถดัไป
คือ คุณค่าในแง่การปลูกฝังและถ่ายทอดความคิดและความเช่ือของสังคมไปยงัสมาชิกใหม่ สังคม
มนุษยมี์วฒันธรรมในการสืบทอดและด ารงเผ่าพนัธ์ุหลายวิธี การเล่านิทานก็เป็นอีกวิธีหน่ึงเพื่อใช้
การน้ี คุณค่าสุดทา้ยคือ คุณค่าทางการศึกษาวฒันธรรม หมายถึง คุณค่าในแง่สะทอ้นภาพสังคมแก่
ผูฟั้งทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา นิทานเป็นมรดกทางปัญญาของผูค้นในสังคมหน่ึง ๆ เม่ือมีผูเ้ล่า
นิทานข้ึนจึงหนีไม่พน้ท่ีจะต้องเอาค่านิยมในยุคสมยันั้น ๆ เข้ามาศึกษาจึงเท่ากับเป็นการศึกษา
วฒันธรรมของชุมชนไปในตวั 
 

พฤติกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมทีป่รากฏในนิทานพืน้บ้านภาคกลาง 
 พฤติกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านภาคกลาง เป็น

พฤติกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป็นแนวทางในการปลูกฝังและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผูค้นในท้องถ่ิน ผูว้ิจยัได้ศึกษาการแบ่งหมวดหมู่ของคุณธรรมและ
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จริยธรรมในทอ้งถ่ินภาคกลางเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับผูเ้รียน 
ซ่ึงเป็นคุณธรรมและจริยธรรมมุ่งสั่งสอนให้คติแนวคิดในการด าเนินชีวิต และแนวทางใน            
การปฏิบติั  

 สอดคลอ้งกนั เสริมศรี อนนัตพงษ ์(2540: 56) ไดศึ้กษาจริยธรรมและแบ่งจริยธรรม
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตนและคุณธรรมและจริยธรรม         
ท่ีเกิดข้ึนโดยตอ้งสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นโดยคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนเพราะตน ประกอบด้วย  
ความมีระเบียบวนิยั ความรอบคอบ ความรับผดิชอบ ความอดทน การใฝ่ศึกษา ความขยนัหมัน่เพียร
และการประหยดั ส่วนจริยธรรมท่ีเกิดข้ึน โดยต้องสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ประกอบด้วยความกตญัญู
กตเวที ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความสามคัคี ความเมตตากรุณา ความรู้จกัเคารพ
ผูอ่ื้นและการเสียสละ  

 สอดคลอ้งกบัวชิรภรณ์ ชนะศรี (2544: 48-50)  ไดแ้บ่งพฤติกรรมทางคุณธรรมและ
จริยธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนต่อตวับุคคล และคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีเกิดข้ึนโดยมีความสัมพันธ์ โดยคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนต่อตัวบุคคล 
ประกอบด้วย ความมีเหตุผล ความอุตสาหะ ความอดทน ความรู้จักตน ความรู้จกัเลือกคบคน   
ความรู้จกัเลือกคู่ครอง ความส ารวมวาจาและความมีศีล ส่วนคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกิดข้ึน                 
โดยมีความสัมพันธ์ต่อบุคคลอ่ืน ประกอบด้วย ความกตัญญู ความซ่ือสัตย์ ความยุติธรรม          
ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ ความสามคัคีและความมีสัมมาคารวะ 

 สรุปไดว้่าคุณธรรมและจริยธรรมท่ีปรากฏในนิทานพื้นบา้นภาคกลาง แบ่งออกเป็น     
2 ประเภท คือ คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตน กบัคุณธรรมและจริยธรรมท่ีตอ้งอาศยั
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ซ่ึงจริยธรรมเหล่าน้ีลว้นแต่ให้แนวคิดในการด ารงชีวิต ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์
และไดน้ าพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 10 ประการ มาเป็นแนวทางในการปลูกฝังใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงปรากฏ
ในนิทานพื้นบา้นภาคกลาง ประกอบดว้ย 
 1. ความสามคัคี จดัว่าเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินภารกิจหน้าท่ีการงาน        
ของคนเราเพราะเป็นเหตุให้งานนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยความเรียบร้อยดีงามน าความเจริญมาสู่  
หมู่คณะ ความสามคัคีเป็นการแสดงออกซ่ึงความร่วมแรงร่วมใจกนัเพื่อปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วง
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามคัคีตอ้งอาศยัความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ ซ่ึงความสามคัคี        
จะก่อให้เกิดความรักใคร่ กลมเกลียวและปฏิบติังานทุกอย่างได้ส าเร็จ  สอดคล้องกับ จารุรัตน์       
มงักะโรทยั (2544:17) กล่าวว่า ความสามคัคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั    
ร่วมมือกนักระท ากิจการไดลุ้ล่วงไปดว้ยดี 
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  สรุปได้ว่า ความสามคัคี เป็นความร่วมแรงร่วมใจท่ีจะท าภารกิจใด ๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี โดยอาศยัความร่วมมือของหมู่คณะท่ีปฏิบติังานร่วมกนั 

 2.  ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมดา้นความรับผิดชอบ ถือวา่เป็นพฤติกรรมทาง
จริยธรรมส าคญัประการหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข เม่ือบุคคลในสังคม
ต่างปฏิบติัหน้าท่ีของตนอย่างเคร่งครัดและเต็มศกัยภาพก็ย่อมท าให้สังคมพฒันาก้าวหน้า ดงันั้น    
จึงมีผูใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบไวห้ลายลกัษณะดงัน้ี  สอดคลอ้งกบัผ่องศรี สามศรีทอง 
(2548: 29) ไดก้ล่าววา่ ความรับผดิชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะกระท าการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความผกูพนัและละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมาย อีกทั้งพยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึน การมีความส านึกและ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนทั้งท่ีเป็นภารกิจส่วนตวั ภารกิจท่ีไดรั้บมองหมายและภารกิจทางสังคม โดย
จะตอ้งกระท าจนบรรลุผลส าเร็จ ไม่หลีกเล่ียงภาระดงักล่าวและยอมรับผลในการกระท าของตน 

   ในส่วนของเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2541: 84-85) ไดอ้ธิบายลกัษณะของผูมี้
ความรับผิดชอบว่า ผูท่ี้มีความรับผิดชอบ จะต้องยอมรับในส่ิงท่ีตนเองได้กระท า คนท่ีมีความ
รับผดิชอบจะไม่ทิ้งงานกลางคนั ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่งหรือทิ้งปัญหาไวแ้ละท่ีส าคญัคือ ไม่โทษผูอ่ื้น
หากงานเกิดความเสียหายหรือไม่บรรลุผลส าเร็จ แต่สามารถแสดงความรับผิดชอบร่วมกบัผูอ่ื้นและ
แกปั้ญหาจนส าเร็จลุล่วงไปได ้ 

  ส่วน สุจิรา สุขสาร (2545: 28) ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบวา่เป็นความ
สนใจ ความตั้งใจจะท างานและติดตามผลงานท่ีไดท้  าไปแลว้เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้ส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี ยอมรับในส่ิงท่ีตนเองกระท าลงไปทั้งในดา้นท่ีเป็นผลดีและผลเสีย โดยแสดงออกในรูปการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความเต็มใจ ดว้ยความระมดัระวงัอยา่งมีจุดหมาย เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จตามท่ีไดรั้บงานมา 
  ดงันั้น สรุปไดว้า่ความรับผิดชอบเป็นความประพฤติท่ีไม่ละเลยต่อหนา้ท่ี ไม่ท าให้
ตนเองและส่วนรวมเดือนร้อน พร้อมทั้งยอมรับในส่วนท่ีไม่ดีของงานนั้น ๆ มีความส านึกและการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของตนทั้งท่ีเป็นภารกิจส่วนตวั ภารกิจท่ีได้รับมองหมายและภารกิจทางสังคม โดย
จะตอ้งกระท าจนบรรลุผลส าเร็จ ไม่หลีกเล่ียงภาระดงักล่าวและยอมรับผลในการกระท าของตน 
 3. ความซ่ือสัตย ์เป็นจริยธรรมส าคญัยิ่งท่ีทุกคนจะตอ้งปลูกฝังให้เจริญงอกงามอยูใ่น
จิตใจของแต่ละบุคคล เน่ืองจากเป็นท่ีปรารถนาของทุกคนและทุกสถาน ดงันั้นจึงมีผูใ้ห้ค  านิยาม
ของความซ่ือสัตยไ์วต่้าง ๆ ดงัน้ี ประภาศรี สีหอ าไพ (2540: 66) ไดก้ล่าวา่ ความซ่ือสัตย ์หมายถึง 
ความประพฤติปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมาทั้งทางกาย วาจาและใจทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น ไม่ท าให้
ผูอ่ื้นเดือนร้อนยึดหลักแห่งความยุติธรรม ซ่ือตรงต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมไปถึงหน้าท่ีการงาน   
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ค ามัน่สัญญาและตรงต่อความเป็นจริง ฐิติใส  ส่วนของนนัทร์ ภควตัตระการ (2550: 17) กล่าวว่า 
ความซ่ือสัตย ์หมายถึง การกระท าท่ียึดหลกัความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น มีความเคารพมัน่ใน
ตนเอง เป็นท่ีไวว้างใจของผูอ่ื้น มีสัจจะและความจริงใจ ท าให้สังคมมีความสุข   ส่วน ชูวงศ ์          
ฉายะบุตรและมุ่งหมาย ซ่ือตรง (2548: 7) กล่าววา่  ความซ่ือสัตย ์ หมายถึง การปฏิบติัตนทางการ  
ทางวาจาและทางใจ ท่ีตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น 

  สรุปไดว้า่ความซ่ือสัตยเ์ป็นความประพฤติท่ีไม่ท าให้ผูอ่ื้นเดือนร้อน ไม่เอาเปรียบ 
คดโกง ยดึถือแบบแผนและกฎหมายของสังคมเป็นเกณฑใ์นการปฏิบติั 
 4. ความกตญัญูกตเวทีเป็นหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ีแสดงให้เห็นการ
แสดงความเคารพในบุญคุณของบุคคลท่ีมีพระคุณต่อเรา ซ่ึงเป็นจริยธรรมพื้นฐานท่ีควรน ามา
ประพฤติปฏิบติัเพื่อเป็นมงคลต่อคนเอง  พุทธทาสภิกข ุ(2499: 3-4) กล่าววา่ กตญัญูกตเวที หมายถึง
การรู้บุญคุณท่านแล้วท าตอบให้ปรากฏน้ีเป็นธรรมประคองโลกให้อยู่ได้และได้ด้วยความสงบ 
ขนบธรรมเนียมท่ีดีงามทั้งหลายของไทยล้วนแต่มีความกตญัญูกตเวทีเป็นท่ีตั้ งท่ีส าคญัและทั้ง
เป็นไปเพื่อรักษาส่งเสริมคุณธรรมข้อน้ีให้คงมีอยู่ในโลกอย่างแน่นแฟ้นพร้อมกันไปในตัว            
ชม ภูมิภาค (2525: 102-103) กล่าววา่  กตญัญู แปลวา่รู้คุณคน หมายความวา่ใครท าอะไรให้ก็ไม่ลืม 
ระลึกบุญคุณได้อยู่เสมอ กตเวที แปลว่า แทนบุญคุณ หมายความว่า ตอบแทนบุญคุณท่านหรือ
สนองคุณท่าน รวมความวา่ กตญัญูกตเวที หมายความวา่ คนดีตอ้งมีคุณธรรมขอ้น้ีเป็นเคร่ืองหมาย 
ถา้ไม่มีคุณธรรมขอ้น้ีเป็นเคร่ืองหมายก็ยงัรู้ไม่ไดว้า่เป็นคนดี  ส่วน ผอ่งศรี สามศรีทอง (2548: 40) 
กล่าวว่า กตญัญู หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดในการอุปการคุณหรือบุญคุณท่ีผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืนมีต่อ
ตนเอง กตเวที หมายถึง การแสดงเพื่อตอบแทนบุญคุณ ความกตญัญูกตเวที หมายถึง การรู้บุญคุณ
และการตอบแทนคุณต่อคนอ่ืนและส่ิงอ่ืนท่ีมีบุญคุณ  

  ดงันั้น สรุปไดว้า่ ความกตญัญูกตเวทีเป็นการตอบแทนคุณซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของ
คนดีท่ีพึงกระท าเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของผูอ่ื้น 
 5. ความอดทนอดกลั้น เป็นจริยธรรมท่ีส่งเสริมให้บุคคลได้รับความยกย่อง          
ความเคารพและความน่าเช่ือถือ เป็นความเพียรในการต่อสู้กบัอุปสรรคทั้งหลายและน าพาไปสู่
ความส าเร็จทั้งปวง ไสว คุณโน (2546: 8) ไดส้รุปความหมายของความอดทน อดกลั้นวา่เป็นความ
ทนทานของร่างกายและจิตใจในการท างานทุกอยา่งดว้ยความเขม้แข็ง ขยนัหมัน่เพียรใชส้ติปัญญา 
ควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นอ านาจเหตุผล ไม่หว ัน่ไหวต่ออารมณ์หรือถอ้ยค าท่ีท าให้เจ็บแคน้ใจ ในส่วน
ของศศิธร ปัญญาวชัร (2550: 3) กล่าววา่ความอดทน หมายถึง การกระท าทุกอยา่งดว้ยความตั้งใจ 
สม ่าเสมอเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ย่อทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง ความอดกลั้น หมายถึง     
การรู้จกัข่มใจในเวลาท่ีเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีเยา้ยวนทุกรูปแบบ อนัจะท าให้เกิดความเสียหายหรือ
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ถล าลึกลงไปในความชั่วร้าย หรือความทุจริตทั้งปวง ความเขม้แข็ง ความบึกบึน ความหนกัแน่น
ของจิตใจท่ีสามารถยืนหยดัต่อสู้การกระทบกระทัง่ของสภาพการณ์และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยไม่
แสดงอาการหวัน่ไหวใดๆ  

  ดงันั้น สรุปได้ว่า ความอดทนเป็นจริยธรรมท่ีทุกคนท่ีพึงปฏิบติัเพื่อน าตนไปสู่
ความส าเร็จในการทั้งปวง โดยมีความความเพียรในการต่อสู้กบัอุปสรรคทั้งหลายและน าพาไปสู่
ความส าเร็จ การกระท าทุกอยา่งดว้ยความตั้งใจ สม ่าเสมอเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา 
และอุปสรรคทั้งปวง 
 6. ความมีสัมมาคารวะเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงถึงการใช้กาย วาจา และใจต่อ
บุคคลอ่ืนอยา่งสุภาพและอ่อนนอ้ม สงดั กระจ่าง (2550: 3) กล่าววา่  การมีสัมมาคารวะ  หมายถึง
การประพฤติปฏิบติั การแสดงออกซ่ึงกริยาท่าทาง มารยาท นอบนอ้ม สุภาพ วาจาสุภาพอ่อนหวาน 
ไพเราะ สามารถน าวฒันธรรมซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของไทยมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดดี้ สอดคลอ้งกบั
พระธรรมธีรราชมหามุนี (2542: 16) ได้ให้ความหมายของการมีสัมมาคารวะว่า สัมมาคารวะ
หมายถึง มีความเคารพอยูส่ม ่าเสมอ ไม่ยอ่หยอ่นแก่บุคคลผูส้มควรจะเคารพอยา่งสม ่าเสมอ บุคคลท่ี 
ควรเคารพ ไดแ้ก่ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ อุปัชฌาย ์ครูและอาจารย ์บิดามารดา และญาติผูสู้งอาย ุ

  ดังนั้น สรุปได้ว่า ความมีสัมมาคารวะ เป็นการปฏิบติัทั้งทางกาย วาจา และใจ          
ท่ีนอบน้อม สุภาพอ่อนโยนต่อผูอ่้อน มีความเคารพอยู่สม ่าเสมอแก่บุคคลผูส้มควรจะเคารพอยา่ง 
สม ่าเสมอ 
 7. ความมีสติสัมปชญัญะเป็นจริยธรรมเบ้ืองตน้ท่ีช่วยควบคุมให้สงบ ให้เป็นคนท่ีมี
ความรอบคอบ ระลึกได ้ตั้งตนให้อยู่ในความประมาท  กรมวิชาการ (2543: 49-58) กล่าววา่ สติ 
หมายถึงความระลึกได ้ความย ั้งคิด ความยบัย ั้งใจ ระวงัตนไม่ให้ประมาทเลินเล่อเป็นธรรมท่ีจะตอ้ง
ใช้ก่อนท า ก่อนพูด ก่อนคิด เพื่อให้ให้การท า พูด คิดเป็นไปในทางท่ีถูกต้องและป้องกัน             
การผิดพลาด  สอดคลอ้งกบั สงบ ลกัษณะ(2524: 36-49) ไดใ้ห้ความหมายของสติสัมปชญัญะ คือ
ค่านิยมท่ีจะควบคุมตนเองไดเ้ม่ือเผชิญส่ิงท่ีเลวร้ายย ัว่ยุทั้งปวง ระลึกถึงส่ิงท่ีถูกท่ีควรเสมอ มีความ
พร้อมและต่ืนตวัในการรับรู้และตดัสินใจท่ีดีงามเสมอ  ในส่วนของสวา่ง ศกัด์ิใหญ่ (2537: 21) ได้
สรุปความหมายของสติสัมปชัญญะ หมายถึง ความระลึกได ้ก่อนท า ก่อนพูด ก่อนคิด ให้การท า 
การพูด การคิด เป็นไปในทางท่ีชอบและความรู้ในตวัในขณะเวลาท่ีท า เวลาพูด เวลาคิด ให้ด าเนิน
ไปในทางท่ีถูกตอ้ง 

  ดงันั้น สรุปไดว้า่ สติสัมปชญัญะเป็นความรู้สึกตวัทั้งการกระท า การพูดและการคิด 
ซ่ึงเป็นจริยธรรมท่ีท าให้ครองตนอยูใ่นความไม่ประมาทเสมอ มีความพร้อมและต่ืนตวัในการรับรู้
และตดัสินใจท่ีดีงามเสมอ 
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 8. ความขยนัหมัน่เพียร คุณธรรมจริยธรรมดา้นความขยนัหมัน่เพียร เป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีท าให้บุคคลมีความเจริญกา้วหน้าและประสบผลส าเร็จในชีวิต คนขยนัหมัน่เพียรยอ่มพึ่งตนเอง
และครองตนได ้ สมาคนการศึกษาแห่งประเทศไทย  (2525: 169) กล่าวว่า ความขยนัหมัน่เพียร 
หมายถึง ความขยนัขนัแข็ง เอาการเอางาน มีความพยายาม มีความบากบัน่มัน่คง ไม่ทอ้ถอย โดย
ความขยนัหมัน่เพียรจะประสบผลส าเร็จไดดี้ ตอ้งอาศยั อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะและ
วิมงัสา  กรมวิชาการ (2535: 60) ไดใ้ห้ค  านิยามของความขยนัหมัน่เพียรวา่ คือ ความพยายามและ
ตั้งใจในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงหลายอยา่งเป็นประจ าปกติ ไม่เกียจคร้าน ดว้ยความ
ภาคถูมิใจตามก าลงัความรู้ ความสามารถแห่งตน โดยมีเป้าหมายเพื่อความส าเร็จ  ในส่วนของนิศา 
ด่านวริิยะกุล (2527: 8) กล่าววา่ ความขยนัหมัน่เพียร หมายถึง ความพยายามอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให ้
ได้รับผลส าเร็จในงานท่ีท าด้วยความระมัดระวงั เอาใจใส่และอุตสาหะ โดยแบ่งจริยธรรม          
ความขยนัหมัน่เพียรออกเป็น 4 ดา้นย่อย คือ  ความขยนัหมัน่เพียรในการศึกษาเล่าเรียน ความ
ขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติังานของตน ความขยนัหมัน่เพียรในการช่วยเหลืองานของครอบครัว
และความขยนัหมัน่เพียรในกิจกรรมของโรงเรียน 

  ดงันั้น สรุปได้ว่า ความขยนัหมัน่เพียรประกอบด้วย ความขยนัขนัแข็ง เอาการ     
เอางาน มีความพยายาม มีความบากบัน่มัน่คง ไม่ท้อถอย โดยความขยนัหมัน่เพียรจะประสบ
ผลส าเร็จ ความขยนัหมัน่เพียรเป็นจริยธรรมท่ีน ามาซ่ึงประสบผลส าเร็จในหน้าท่ีการงาทั้งปวง      
ถา้บุคคลใดปราศจากจริยธรรมขอ้น้ี ไม่วา่จะลงมือปฏิบติัการใดก็ไม่สามารถบรรลุความส าเร็จได ้
 9. ความพากเพียร อุตสาหะ เป็นจริยธรรมเป็นจริยธรรมท่ีแสดงถึงความพยายาม    
ตั้งใจจริง มีความอดทนท่ีจะปฏิบติัภารกิจหรือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใดๆให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
โดยไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค สุพตัรา สุภาพ (2525: 25) กล่าววา่ ความพากเพียรอุตสาหะ คือ
ความไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคทั้งปวง ไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบากและมีความมานะอดทน ในส่วน
ของกลัยา ศรีปาน (2542: 25) กล่าววา่ ความอุตสาหะ หมายถึง ความมานะพยายามเอาใจใส่ต่องาน
ดว้ยความกระตือรือร้น ไม่น่ิงเฉยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายหรือความตอ้งการ  สอดคลอ้งกบัจุฑาธิป เป่ียมประถม (2545: 
16) กล่าววา่ ความพากเพียร อุตสาหะ คือ ความพยายาม ความตั้งใจความอดทนท่ีจะปฏิบติักิจกรรม
หรืองานใด ๆ ใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
  สรุปไดว้า่ ความพากเพียรอุตสาหะเป็นความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
อดทนซ่ึงพามายงัความส าเร็จในหน้าท่ีทั้งปวง โดยไม่ย่อทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้ส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมาย 
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             10. ความเสียสละเป็นความประพฤติท่ีแสดงออกซ่ึงความแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลเห็นถึง
ความอยู่รอดของส่วนรวม เป็นจริยธรรมท่ีพึงกระท าต่อผูอ่ื้นและสังคมส่วนรวม ในส่วนของ 
ปริญญา ตนัสกุล (2543: 60) ความเสียสละ คือการให้ในส่ิงท่ีตนมีแกผูไ้ม่มี เพ่อให้บุคคลนั้นพน้ทุก 
โดยส่ิงท่ีมีนั้ นเม่ือให้ไปแล้วอาจจะหมดไปหรือเหลือน้อยลงและเป็นการให้ท่ีไม่หวงัเอาคืน 
สอดคลอ้งกบัวินยั พฒันรัฐ และคณะ (2541: 11-12) กล่าววา่  ความเสียสละ  หมายถึง  การให้หรือ
บริจาคส่ิงของต่าง ๆ เพื่อปะโยชน์ส่วนรวม ความเสียสละช่วยให้บุคคลไม่เห็นแก่ตวั ยอมอุทิศตน
เพื่อประโยชน์และความสุขในสังคม การกระท าท่ีแสดงออกถึงความเสียสละ เช่น รู้จกัแบ่งปัน
ทรัพย์สินต่างๆ มีความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์      
ส่วนตน ดงันั้น สรุปไดว้่า ความเสียสละ เป็นการแสดงออกในการช่วยเหลือผูอ่ื้น ในความเห็นอก
เห็นใจ เมตตาผูท่ี้ดว้ยกวา่และมีความปรารถนาดีท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 
 สรุปไดว้่า คุณธรรมและจริยธรรมทั้ง 10 ดา้น เป็นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีส าคญัท่ี
ปรากฏในนิทานพื้นบา้นภาคกลาง ซ่ึงเป็นคุณธรรมและจริยธรรมท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิตของ
มนุษย ์อีกทั้งยงัเป็นจริยธรรมท่ีท าให้ผูท่ี้น ามาปฏิบติั อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและช่วยให้
สังคมเกิดความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง 
 

การวเิคราะห์และประเมินตนเองด้านจริยธรรม 
 การวิเคราะห์และประเมินตนเองด้านจริยธรรม เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้

ตระหนักถึงระดบัจริยธรรมของตนเอง ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการพฒันา
จริยธรรมของตนเอง ดงันั้น การวิเคราะห์และพฒันาจริยธรรมดว้ยตนเองก็เปรียบเสมือนกระจกเงา
ท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจในการพฒันาจริยธรรมระดบับุคคล  

 สอดคลอ้งกบั ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2538: 2-5) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีและคุณสมบติัของ
มนุษยท่ี์น าไปสู่การพฒันาจริยธรรมของตนเองไว ้3 ประการ คือ ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของชีวิต
และหลกัจริยธรรม ทุกคนไดมี้โอกาสเรียนรู้มาตั้งแต่วยัตน้ของชีวิตจากการเล้ียงดู การศึกษาอบรม
และจากประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยอาจเป็นในวถีิท่ีต่างกนั ซ่ึงเป็นผลให้บุคคลมีพฒันาการ
ทางจริยธรรมต่างกนัจากกฎเกณฑ์การตดัสินท่ีต่างกนั  ประการถดัมาคือ ความใฝ่ธรรม  มนุษยมี์
ธรรมชาติของการแสวงหาความถกตอ้งเป็นธรรมหรือความดีงามตั้งแต่วยัทารก คุณสมบติัน้ีท าให้
บุคคลนิยมคนดี ชอบสังคมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นคนดี   อยา่งไร  
ก็ตามประสบการณ์ในชีวิตจากการเล้ียงดูและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมคุณธรรม  
เป็นปัจจยัส าคญัให้บุคคลพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองให้มีจริยธรรมสูงกวา่  ประการสุดทา้ยคือ ความรู้
จกัตนเองของบุคคลนั้น ความรู้จกัตนเองของบุคคล คือ สร้างความสามารถ เสริมสร้างความดีของ
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ตนให้มีพลงัเขม้แข็งในลกัษณะท่ีตนเองและสังคมยอมรับได้ ความรู้จกัตนเองน้ีจะท าให้บุคคล       
มีความมัน่ใจ มีพลงัและพร้อมท่ีจะขจดัความไม่ดีของตนและพฒันาตนเองอยา่งถูกตอ้งดีข้ึน 

 นอกจากน้ี ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2520) ยงัไดก้ล่าวถึงแนวทางในการวิเคราะห์และ
ประเมินตนเองจริยธรรม คือการศึกษาเรียนรู้ กระท าไดห้ลายวิธี เช่น การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ดว้ยการหาความรู้จากการอ่านหนงัสือเก่ียวกบัปรัชญาศาสนา วรรณคดีท่ีมีคุณค่า หนงัสือเก่ียวกบั
จริยธรรมทัว่ไปและจริยธรรมวิชาชีพ หรือการวิเคราะห์ตนเอง บุคคลผูมี้ความพร้อมจะพฒันา         
มีความตั้งใจและเห็นความส าคญัของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อท าความรู้จกัในตวัตนเอง ด้วยการ
พิจารณาเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง จะช่วยใหบุ้คคลตระหนกั
รู้คุณลกัษณะของตนเอง รู้จุดเด่น จุดดอ้ยของตน รู้วา่ควรคงลกัษณะใดไวว้ิเคราะห์ตนเอง กระท าได้
ดว้ยหลกัการ เช่น การรับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากค าพูดและอากปักิริยาจากบุคคลรอบขา้ง 
เช่น จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนร่วมงาน จากผูใ้กลชิ้ดหรือบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์ตนเอง
เก่ียวกบัความคิด ความตอ้งการเจตคติการกระท าและผลการกระท าทั้งในอดีตและปัจจุบนั หรือ
คน้หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์และพฒันาตน
อย่างถ่องแท ้และเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาจิตใจ ท าให้จิตใจไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง เกิดปัญญา
รับรู้ตนเองอย่างลึกซ้ึงและแทจ้ริง การฝึกตน เป็นวิธีการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมดว้ยตนเอง
ขั้นสูงสุด เพราะเป็นการพฒันาความสามารถของบุคคลในการควบคุมการประพฤติปฏิบติัของตน
ให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมท่ีพึ่งปรารถนาของสังคม ทั้งสภาพการณ์ปกติและเม่ือเผชิญปัญหา
หรือขดัแยง้ การฝึกตนเป็นวธีิการพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรมดว้ยตนเองขั้นสูงสุดเพราะเป็นการ
พฒันาความสามารถของบุคคล ในการควบคุมการประพฤติปฏิบติัของตนให้อยู่ในกรอบของ
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของสังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเม่ือเผชิญปัญหาหรือขดัแยง้ ในดา้น
การฝึกวินยัขั้นพื้นฐาน เช่น ความขยนัหมัน่เพียร การพึ่งตนเอง ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
การรู้จกัประหยดัและออม ความซ่ือสัตย ์ความมีสัมมาคารวะ และความรักชาติ การรักษาศีลตาม
ความเช่ือในศาสนาของตน ศีลเป็นตวัก าหนดท่ีจะท าให้งดเวน้ในการกระท าชัว่ร้ายใดๆอยูใ่นจิตใจ 
ส่งผลใหบุ้คคลมีพลงัจิตท่ีเขม้แขง็รู้เท่าทนัความคิดและสามารถควบคุมตนได ้การท าสมาธิ เป็นการ
ฝึกใหเ้กิดการตั้งมัน่ของจิตใจท าให้เกิดภาวะมีอารมณ์หน่ึงเดียวของกุศลจิต เป็นจิตใจท่ีสงบผอ่งใส
บริสุทธ์ิเป็นจิตท่ีเขม้แข็ง มัน่คง แน่วแน่ ท าให้เกิดปัญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอย่างตรงสภาพ
ความเป็นจริง ฝึกการเป็นผูใ้ห้ เช่น การรู้จกัให้อภยั รู้จกัแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ บริจาค
เพื่อสาธารณะประโยชน์ อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวงัผลตอบแทนใด ๆ 
 สรุปได้ว่า การพฒันาจริยธรรมด้วยวิธีพฒันาตนเองตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นธรรม
ภาระท่ีบุคคลสามารถปฏิบัติได้ควบคู่กับการด าเนินชีวิตประจ าวนั แต่มิใช่เป็นการกระท าใน
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ลักษณะเสร็จส้ิน ต้องกระท าอย่างต่อเน่ืองจนเป็นนิสัยเพราะจิตใจของมนุษย์เปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา การควบคุมการประพฤติปฏิบติัของตนให้อยูใ่นกรอบของพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของ
สังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเม่ือเผชิญปัญหาหรือขดัแยง้  ก่อให้เกิดการฝึกตนและพฒันา
คุณธรรมและจริยธรรมของตนเองต่อไปไดอี้กดว้ย 
 

ระดับของการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
 กระบวนการพฒันาดา้นจริยธรรมเป็นขั้นตอนการพฒันาก็จะเป็นระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อเป็นการวางรากฐานทางจริยธรรมและน าไปสู่การด าเนินชีวิตอยา่งสมบูรณ์  
 สอดคลอ้งกบั Coldberg (1976: 355)  ได้แบ่งระดบัของการพฒันาจริยธรรม โดย

จ าแนกอายุ ไว ้3 ระดบัว่า ระดบัก่อนกฎเกณฑ์ (Reconvention Level) เป็นลกัษณะการแสดงออก 
เชิงจริยธรรม และเหตุผลข้ึนอยู่กบัรางวลัและการลงโทษ มี 2 ขั้น คือ ขั้นแรก ขั้นยึดค าสั่งและ     
การถูกลงโทษ พบไดใ้นเด็กอายุ 2-7 ปี เด็กช่วงน้ีจะแสดงจริยธรรม เพราะกลวัการลงโทษ เหตุผล
เพราะผูใ้หญ่สั่ง เช่น กลวัถูกตี ขั้นต่อมาคือ ขั้นยึดของรางวลั เด็กอายุ 7-10 ปี จะกระท าดีมีคุณธรรม
ท่ีเนน้รางวลัและความสนใจของตนเอง เด็กจะเช่ือค าสั่งหรือไม่จะอยูท่ี่ตวัเด็กเองและเด็กจะรู้สึกวา่
ส่ิงนั้นเป็นการดีจากการไดร้างวลั  ระดบัท่ีสองคือ ระดบักฎเกณฑ์ (Conventionally Level) เป็น
จริยธรรมเชิงเหตุผลขั้นท่ี 2 หรือขั้นกลาง ในขั้นน้ีเด็กจะคิดถึงเหตุผลเชิงจริยธรรมก ้ าก่ึงระหว่าง
ความรู้สึกของตนเองกบัมาตรฐานจริยธรรมภายนอกเป็นเกณฑ์มากกว่า มี 2 ขั้น คือ  ยึดตามผูอ่ื้น 
เป็นช่วงจริยธรรมของวยัรุ่น อายุ 10-13 ปี เป็นช่วงจริยธรรมท่ีเด็กตอ้งการความมัน่ใจ การดูแลและ
การศรัทธา ยึดการปฏิบติัดว้ยดว้ยเหตุผลทางจริยธรรมตามมาตรฐานของพ่อแม่ เพื่อเป็นคนดีใน
สายตาพอ่แม่ ขั้นยดึตามกฎระเบียบสังคม คนช่วงวยั 13-16 ปี เป็นช่วงวยัท่ีมีเหตุผลเรียนสังคมอยา่ง
ชดัเจน เด็กจะมีเหตุผลจริยธรรมตามระเบียบหรือกฎของสังคมและกฎหมาย  ระดบัท่ีสามคือ ระดบั
เหนือกฎเกณฑ์ (Post-Conventional Level) เป็นเหตุผลเชิงจริยธรรมท่ีย่างเขา้สู่การเป็นผูใ้หญ่       
เป็นจริยธรรมระดับสูงสุดท่ีเกิดจากภายในตัวบุคคลเอง รู้จักตนเอง และตัดสินใจด้วยตนเอง            
มี 2 ขั้นตอน คือ ยดึค ามัน่สัญญา เป็นขั้นตอนท่ีคนมีจริยธรรมโดยเขา้ถึงคุณค่าของคนและกฎหมาย
วา่มีความสัมพนัธ์กนั ควรรู้วา่กฎหมายส าคญัแต่กฎหมายเปล่ียนได ้แต่ค่านิยมแห่งตนมีความส าคญั
มากกว่ากฎหมาย ขั้นยึดจริยธรรมสากล เป็นวยัผูใ้หญ่เป็นขั้นตอนของจริยธรรมสูงสุด เป็นการ
ปฏิบติัท่ีไดม้าตรฐานของสิทธิมนุษยชน ควรค านึงถึงจิตส านึกท่ีดีกวา่กฎหมาย 

 Bloom (1956) ได้เสนอทฤษฎีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  โดยใช้
หลกัการสอนดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) ซ่ึงสามารถอธิบายล าดบัขั้นตอนส าคญัของการเกิด
เจตคติและการพฒันาลกัษณะนิสัย ไดด้งัน้ี ขั้นแรก ขั้นการรับรู้ (Perceiving or Receiving) การท่ี
บุคคลจะเกิดการพฒันาลกัษณะนิสัยใด ๆ ได ้บุคคลนั้นจะตอ้งมีโอกาสไดรั้บรู้และใส่ใจในส่ิงนั้น ๆ
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ก่อน ดงันั้น หากเราตอ้งการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมหรือค่านิยมใด ๆ ให้แก่บุคคล เราจึงตอ้ง
พยายามจดัส่ิงเร้าหรือสถานการณ์ท่ีช่วยให้บุคคลเกิดการรับรู้และสนใจในคุณธรรม จริยธรรมหรือ
ค่านิยมนั้น ๆ ขั้นท่ีสองคือ ขั้นการตอบสนอง (Responding) แมบุ้คคลไดรั้บรู้และเกิดความสนใจใน
ส่ิงนั้นแลว้ แต่หากไม่มีโอกาสตอบสนองต่อส่ิงนั้น ความสนใจนั้นก็จะไม่ไดรั้บการพฒันาไปจนถึง
ระดบัการพฒันาเป็นลกัษณะนิสัย ดงันั้น ในการสอนจึงจ าเป็นตอ้งพยายามให้บุคคลนั้นมีโอกาส
ตอบสนองต่อส่ิงนั้นและเกิดความรู้สึกพอใจ ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลนั้นเกิดพฒันาการจริยธรรมจากการ
ตอบสนอง ขั้นท่ีสามคือ ขั้นการเห็นคุณค่า (Valuing) หากคุณมีโอกาสตอบสนองต่อส่ิงใดแล้ว
ไดรั้บผลท่ีเป็นท่ีพึงพอใจ บุคคลนั้นจะเห็นคุณค่าของส่ิงนั้น ดงันั้น หากเราสามารถจดัประสบการณ์
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลนั้นจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบติัตามคุณธรรม จริยธรรมหรือ
ค่านิยมนั้นก็จะช่วยให้บุคคลเห็นคุณค่าของการปฏิบติัและเต็มใจปฏิบติัเช่นนั้นต่อไป  ขั้นท่ีส่ีคือ  
ขั้นการจดัระบบ (Organizing) การท่ีบุคคลเห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมหรือค่านิยมใด ๆ แลว้
จะสามารถพฒันาข้ึนไปเป็นลกัษณะนิสัยไดน้ั้น บุคคลจะตอ้งน าไปปฏิบติัหรือน าไปใช้ในระบบ
ชีวิตของตน การจดัระเบียบหรือระบบในการปฏิบติัตนตามคุณธรรม จริยธรรมหรือค่านิยมนั้น ๆ 
ไดก้า้วไปสู่ขั้นสูงสุดของการพฒันาดา้นจิตพิสัย คือ การพฒันาเป็นลกัษณะนิสัย และขั้นสุดทา้ยคือ 
ขั้นการพฒันาเป็นลกัษณะนิสัย (Characterization) บุคคลท่ีสามารถปฏิบติัตามคุณธรรม จริยธรรม
หรือค่านิยมท่ียึดถือในวิธีการด าเนินชีวิตของตนอย่าสม ่าเสมอ ในท่ีสุดก็จะพฒันาถึงขั้นการเป็น
ลกัษณะนิสัยของตน ซ่ึงนบัเป็นขั้นสูงสุดของการพฒันาจิตพิสัย 

 สอดคลอ้งกบัวฒันา ปุญญฤทธ์ิ (2552) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันาระดบัจริยธรรม
ว่าการรับรู้ เกิดจากการท่ีเด็กไดรั้บประสบการณ์จากสภาพแวดลอ้มแลว้เกิดความเขา้ใจยินดีท่ีจะ
เรียนรู้ และสนใจในส่ิงทีจะเรียนรู้ มีการเตรียมตนให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ การตอบสนอง 
เม่ือไดรั้บรู้เร่ืองท่ีสนใจแลว้เด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง ถา้เป็นเร่ืองท่ีตรงกบัความตอ้งการ และจะมี
การตอบสนองทางบวก เต็มใจท่ีจะตอบสนอง และมีความพึงพอใจในการตอบสนองในเร่ืองนั้น 
การสร้างค่านิยม เม่ือไดรั้บรู้จากส่ิงแวดลอ้มและไดต้อบสนองจะเกิดเป็นค่านิยม และหากค่านิยม
นั้นเป็นส่ิงท่ีเด็กพึงพอใจ จะเกิดการยอมรับค่านิยม ทั้ งน้ีการยอมรับค่านิยมอาจจะมีมากกว่า        
หน่ึงอย่างก็ได ้ทั้งน้ีเด็กอาจแสดงออกมาให้เห็นถึงการปฏิบติัซ ้ าๆ จนเป็นท่ีสังเกตเห็นได ้การจดั
ระเบียบ หลงัจากสร้างค่านิยมและยอมรับค่านิยมแลว้ จะน ามาคิดพิจารณาและรวบรวมค่านิยม 
น ามาจดัระบบค่านิยม ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีใช้เวลามาก อาจจะยงัยากท่ีจะสังเกตเห็นในระยะปฐมวยั 
การสร้างลกัษณะนิสัย เป็นขั้นตอนหลงัจากน าค่านิยมท่ีดีอยา่งหลากหลายมาจดัเป็นระเบียบ และ
น ามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั สร้างเป็นหลกัยึดในการตดัสินใจและแสดงถึงลกัษณะ
นิสัย 
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 สรุปไดว้า่การพฒันาระดบัจริยธรรม ซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการฝึกปฏิบติัค่อนขา้งยาวนาน 
การปฏิบติัซ ้ า ๆ จนกวา่จะเกิดเป็นลกัษณะนิสัยท่ีแสดงถึงการมีจริยธรรม สร้างค่านิยม และเกิดการ
ยอมรับในค่านิยมนั้น ๆ จะเกิดการมีความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี แต่แมว้า่จะเป็นเร่ืองท่ียากและใช้เวลา 
หากเด็กไดรั้บการวางรากฐานทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมแลว้ยอ่มน าพาให้เด็กไดรั้บความสุขความ
เจริญเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมโดยรวม 

 

การวดัและแนวทางการสร้างเคร่ืองมือวดัจริยธรรม 
 ในการสร้างเคร่ืองมือวดัจริยธรรม ผูส้อนมีความรู้ในการสร้างเพื่อให้ไดเ้คร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัท าใหไ้ดเ้คร่ืองมือท่ีดีในการวดัจริยธรรมไดอ้ยา่งแม่นย  า  

 ดงัเช่น โชติ (2524: 23-28) ไดก้ล่าวถึงการสร้างเคร่ืองมือวดัดา้นจริยธรรม ไวว้า่ ขั้นท่ี 1 
ขั้นท าความเขา้ใจกบัจริยธรรมดา้นนั้น ๆ ให้ถ่องแทโ้ดย หาความหมาย หรือ นิยามของจริยธรรม 
พฤติกรรมใดบา้งท่ีแสดงถึงการมีจริยธรรม พฤติกรรมใดบา้งท่ีแสดงถึงการไม่มีจริยธรรม  ขั้นท่ี 2 
รวบรวมความหมายและพฤติกรรมด้านจริยธรรมและสร้างนิยามปฏิบติัการ  ขั้นท่ี 3 การสร้าง
เคร่ืองมือวดันิยามปฏิบติัการในชั้นท่ี 2 น ามาใชเ้ป็นหลกัในการสร้างเคร่ืองมือ โดยผูส้ร้างทุกคน
ตอ้งตระหนัก และระลึกถึงเสมอว่าจะด าเนินตามนิยามน้ี วางแนวการวดัว่ารูปแบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับการวดัคุณธรรมนั้นควรเป็นอย่างไร  สร้างค าถามหรือขอ้ความให้ครอบคลุมพฤติกรรม
ต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นนิยามปฏิบติัการ ปริมาณของขอ้ความ หรือขอ้ความควรจะให้มากพอท่ีจะเป็น
ดชันีบ่งบอกว่าคนน้ีไดค้ะแนนเท่าน้ีแลว้ แสดงว่ามีระดบัจริยธรรมเพียงใด ประเมินคุณภาพของ
ค าถามขั้นต้นภายหลังจากได้สร้างค าถามหรือข้อความแล้ว ควรจะให้ประเมินคุณภาพขั้นต้น         
ทั้งแง่ภาษาท่ีใช้และความเท่ียงตรง (Validity) ของขอ้ความ ซ่ึงอาจจะใช้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผล
เป็นผูป้ระเมินก็ได ้ทดลองเคร่ืองมือวดั การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือวดั เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
กลุ่มตวัอย่างแลว้ก็น ามาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ความเช่ือมัน่ และความเท่ียงตรง
ของเคร่ืองมือวดั เม่ือพบว่าส่ิงใดบกพร่องก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขจนสามารถน าใช้ 5  คู่มือ 
เคร่ืองมือวดั 

 สอดคลอ้งกบั เชิดศกัด์ิ โฆวาสินธ์ุ (2549) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ
วดัจริยธรรมไวว้า่ ก าหนดจุดมุ่งหมายในการวดั การวางแผนในชั้นน้ี เป็นการวางโครงการล่วงหนา้
วา่ในการสอบการสอบวดันั้นตอ้งการจะวดัตวัแปร จะวดักบัใคร วดัเพื่ออะไร หรืออาจจดัไวว้า่เป็น
การวางโครงร่างของการวิจยัก็ได ้กล่าวคือ ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งก าหนดขอบเขตการวดั และ
อธิบายคุณลกัษณะของตวัแปรให้แจ่มแจง้วา่ พฤติกรรมหรือท่ีจะวดันั้นมีองคป์ระกอบเช่นไร และ
จะสร้างนิยามปฏิบติัการไดเ้ช่นไร  ก าหนดลกัษณะของแบบทดสอบหรือเคร่ืองมือวดั การวางแผน
ในชั้นน้ีเป็นการวางแผนเพื่อก าหนด รูปแบบของเคร่ืองมือ หรือแบบทดสอบท่ีจะน าไปใช้วดัหรือ
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เร้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาโดยตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรม
ของการวิจยันั้น ๆ ว่า ควรใช้แบบทดสอบประเภทใด จะวดัผลท่ีมุ่งหวงัได้ตลอดจนตอ้งก าหนด
ขอบเขตของแบบทดสอบวา่ ควรมีจ านวนขอ้หรือสเกลมากนอ้ยเพียงใดจึงจะครอบคลุม และจะใช้
วิธีด าเนินการสอบเช่นไรเป็นการสอบกลุ่มหรือรายบุคคล จ ากดัเวลาในการสอบหรือไม่จ  ากดัเวลา 
การสร้างแบบสอบถาม จากการก าหนดรูปแบบทดสอบจะท าให้ทราบลกัษณะของขอ้ค าถามว่า    
จะเป็นลกัษณะใด ในการสร้างแบบทดสอบทางจิตวิทยาส่วนใหญ่จะมุ่งวดัพฤติกรรมท่ีแอบแฝง
ของบุคคล ดงันั้น คุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการวดัจึงควรท่ีจะผา่นการวิจยัมาแลว้วา่มีลกัษณะย่อย
อะไรบา้งหรือย่างน้อยก็ควรจะมีการวิจารณ์มาบา้งวา่มีองคป์ระกอบใด ขอ้ควรท าประการหน่ึงใน
การสร้างแบบทดสอบคือ พึงระลึกว่าตวัขอ้สอบนั้นเป็นแต่เพียงตวัอย่างของพฤติกรรมเท่านั้น    
มิได้ หมายความว่าจะเป็นพฤติกรรมทั้งหมดของตวัแปรนั้น ในการวดัได้น้ีมีแต่พฤติกรรมไม่มี
เน้ือหา การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ การสร้างแบบทดสอบทางจิตวิทยานั้นเป็นการวดัทางออ้ม     
ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ ความเท่ียงตรง ความเช่ือมัน่ และความเป็นปรนยั 

 สรุปโดยรวมได้ว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
จริยธรรม ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกจริยธรรมในบทเรียน     
ทั้งขั้นตอนในการสอนและวิธีการท่ีท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาสาระของบทเรียนและตระหนักถึง
จริยธรรมท่ีพบในบทเรียน ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงได้ยึดหลักการเรียนการสอนท่ีเน้นการสอดแทรก
จริยธรรมมาใช้ในกระบวนการสร้างแบบฝึกในบทเรียนและกิจกรรมในชั้นเรียน โดยการจัด
กิจกรรมท่ีเน้นจริยธรรมท่ีไดห้ลงัจากการอ่าน โดยให้ผูเ้รียนอภิปรายถึงหัวขอ้ทางจริยธรรมท่ีพบ 
รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัขอ้จริยธรรมนั้น ๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีย  ้าให้ผูเ้รียนตระหนกั
และเห็นคุณค่าของจริยธรรมท่ีปรากฏในบทอ่าน ถือว่าเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ทกัษะด้าน     
การอ่านกบัจริยธรรมไดอ้ยา่งสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

 

การพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
 

 ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาในปัจจุบัน พบว่า การใช้ส่ือการเรียน      
การสอนมีแนวโนม้ไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนในสถานการณ์การเรียนรู้ทางภาษา โดยตร าหนกั ถึง
ความสามารถในการสร้างและประยกุตส่ื์อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 

ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือการเรียนการสอนเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน ช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นส่ือกลางในการสอนใหเ้กิดความเขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน  
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 ดงัเช่น Jordan  (2525) ส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ือท่ีมีความส าคญัท่ีช่วยให้ผูเ้รียน
เขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิง่ข้ึนและส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้ 

 ในส่วนของ จินตนา ใบกาซูยี (ม.ป.ป.: 11) กล่าวว่า  ส่ือการเรียนการสอน 
(Instructional Materials) หมายถึง วสัดุหรือเคร่ืองมือท่ีจดัท าข้ึน ซ่ึงมีขอ้มูลเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์
ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนของครูและนกัเรียนให้
เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด ซ่ึงการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบส าคญัประการหน่ึง ท่ีใช้
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ราบเน้ือหา เกิดทกัษะกระบวนการ 
และความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่จุดหมายของหลกัสูตร  

 สอดคลอ้งกบัสันทดั  ภิบาลสุข และพิมพใ์จ ภิบาลสุข (2525: 35) กล่าววา่ ส่ือการสอน
หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ หรือช่องทางส าหรับช่วยถ่ายทอด หรือน าความรู้หรือ
ประสบการณ์ไปสู่เรียนและท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ดงันั้น สรุปได้ว่า ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ือหรือเคร่ืองมือใด ๆ ท่ีจดัท าข้ึน   
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและช่วยให้ผูเ้รียนสามารถมีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน
นั้น ๆ ไดดี้มากข้ึน 
 

องค์ประกอบและหลกัการของการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ครูควรค านึงถึงองค์ประกอบของส่ือ เพื่อท่ีครู            

จะสามารถเลือกใช้ส่ือไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดเป้าหมายของการเรียนรู้ภาษามีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน  

 ดงัเช่น Hutchinson and Waters (1987: 109) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของส่ือการเรียน
การสอน ประกอบไปดว้ย ประการแรก คือ ขอ้มูลทางภาษา (Input) อาจอยูใ่นรูปแบบของขอ้ความ 
บทสนทนา หรือขอ้มูลใดๆท่ีใชใ้นการส่ือสาร ขอ้มูลทางภาษาแต่ละชนิดจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
ท่ีไดผ้ลการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียนประการท่ีสอง คือ การเน้นเน้ือหา (Content Focus) 
เป็นการส่ือท่ีบ่งบอกถึงความหมายและความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจอยูใ่นรูปท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หมายถึงเน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความและไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ประการท่ีสาม คือ เน้ือหาท่ีเป็น
รูปภาพ การเนน้ภาษา (Language Focus) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้รียนใชภ้าษา ในการจดักิจกรรม
การเน้นภาษาควรส่งเสริมผูเ้รียนไดฝึ้กการใช้ภาษาแบบส่วนย่อย แล้วน ามาประกอบในหน่วยท่ี
ใหญ่ข้ึน ประการสุดทา้ยคือ ภาระงาน (Task) เป็นจุดมุ่งหมายสุดทา้ยในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกั
การใชภ้าษาภาระงานควรเนน้การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กบัการเนน้เน้ือหาและเนน้ภาษา 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถผลิตภาษาเป้าหมายไดซ่ึ้งไดแ้สดงองคป์ระกอบของส่ือการสอนไวด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 3  แสดงองคป์ระกอบของส่ือการเรียนการสอนของ Hutchinson and Waters 
ท่ีมา: Hutchinson and Waters, English for Specific Purposes (United Kingdom: Cambridge  
University Press, 1987), 109.  
 

 ดงัเช่น Hutchinson and Waters ไดก้ล่าวแนะน าถึงองค์ประกอบของส่ือการเรียน      
การสอนวา่ เน้ือหา (Content) หมายถึง เน้ือหาวิชาท่ีตอ้งสอน ส่ือ (Materials) หมายถึง ส่ิงท่ีผูเ้รียน
ไดดู้ ไดส้ังเกต หรือไดล้งมือปฏิบติั กิจกรรม (Activities) หมายถึง ส่ิงท่ีครูและผูเ้รียนกระท าร่วมกนั
ในชั้นเรียน วตัถุประสงค ์(Goals) หมายถึง เป้าหมายท่ีครูก าหนดไวส้ าหรับการท าภาระงานนั้น ๆ 
ผูเ้รียน (Students) หมายถึง การให้ความส าคญักบัความสามารถ ความตอ้งการและความสนใจของ
ผูเ้รียน กลุ่มทางสังคม (Social Community) หมายถึง เป็นการท างานร่วมกนัทั้งชั้นเรียนหรือเป็น
กลุ่ม  

 Nunan (1999) ไดก้ล่าวถึงส่ือการเรียนการสอนตอ้งประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
องคป์ระกอบแรก คือ ขอ้มูลทางภาษา (Input) หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ดา้น
เน้ือหาและทกัษะทางภาษา โดยผูส้อนจะป้อนขอ้มูลต่าง ๆ ทางภาษาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น รูปภาพ 
จดหมาย ข้อความ จากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ให้ผู ้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
องคป์ระกอบต่อมาคือ การเนน้เน้ือหา (Content Focus) หมายถึง การน าเสนอเน้ือหาทางภาษา เช่น 
ค าศพัท ์โครงสร้างทางไววยากรณ์และเน้ือหาในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน องคป์ระกอบ
ถดัไป คือ การเนน้ภาษา (Language Focus) หมายถึง การน ากฎเกณฑ์ทางไววยากรณ์จากเน้ือหาให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเรียนรู้ และองคป์ระกอบสุดทา้ย คือ ภาระงาน (Task) 
หมายถึง ผลผลิตของผูเ้รียนท่ีแสดงให้เห็นถึงการเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดย
กิจกรรมตอ้งมุ่งเนน้ความหมายทางภาษามากกวา่รูปแบบภาษา  

INPUT 

LANGUAGE CONTENT 

TASK 
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 นอกจากน้ี ชนาธิป พรกุล(2537: 60) ได้กล่าวถึงระบบการพฒันาส่ือการสอน 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี องคป์ระกอบแรก คือ ตวัป้อน (Input) หมายถึง ท่ีมาหรือจุดเร่ิมตน้
ในการคิดสร้างส่ือ เช่น สภาพปัญหา หลกัการและเหตุผลหรือความตอ้งการในการเปล่ียนแปลง  
ปรับปรุงการเรียนการสอน ตวัประกอบท่ีสอง คือ กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ  
ท่ีด าเนินการ เพื่อให้ได้ส่ือท่ีตอ้งการประกอบดว้ยขั้นตอนการสร้าง การน าไปใช้และประเมินผล 
องค์ประกอบสุดทา้ยคือ ผลผลิต (Output) หมายถึง ตวัส่ือท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได้ได้ รวมทั้ง
เอกสารประกอบหรือคู่มือการใชส่ื้อต่าง ๆ  

 Dickinson (1987: 80-87) ไดก้ล่าวถึงหลกัการพิจารณาท่ีส าคญัในการสร้างส่ือการเรียน
การสอน ไวว้า่ ควรก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีชดัเจน เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้ราบวา่ผูเ้รียนตอ้ง
เรียนอะไร ตอ้งรู้อะไร และช่วยผูเ้รียนในการพฒันาการเรียนรู้ตนเอง ควรเลือกขอ้มูลทางภาษาท่ีมี
ความหมาย คือ ขอ้มูลทางภาษาตอ้งเข้าใจไดอ้ย่างแจ่มแจง้ เช่นการอธิบายตวัอย่าง ภาพประกอบ 
ดชันี บทสรุป เป็นตน้ กิจกรรมและแบบฝึกในส่ือการเรียนการสอน ควรจดักิจกรรมให้เพียงพอ
เพื่อใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของแต่ละบทเรียน อีกทั้งควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
เน่ืองจากผูเ้รียนมีพื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกนั ส่ือการเรียนการสอนควรมีความยืดหยุน่ โดยผูเ้รียน
สามารถเลือกวธีิการเรียนรู้ เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้ค าสั่งในการใชส่ื้อการเรียนการสอน 
ควรเป็นค าสั่งท่ีสั้น ๆ และง่ายต่อการเขา้ใจและใชภ้าษาแม่ ควรมีค าแนะน าในการใช้ส่ือการเรียน
การสอน เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียนทราบแนวทางในการเรียนรู้และการเรียนรู้บทเรียน สามารถ
เรียนไวยากรณ์และค าศพัทไ์ดอ้ยา่งไรและมีแนวทางในการเรียนรู้ให้ส าเร็จไดอ้ยา่งไร ควรมีการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัหลงัการวดัและการประเมินผล ผูเ้รียนควรมีโอกาสได้รู้ค  าตอบและค าอธิบายต่อ
กิจกรรมท่ีเรียนรู้ พร้อมกบัเขา้ใจส่วนท่ีผิดพลาดของตนเองเพื่อหาแนวทางในการพฒันาตนเอง
ต่อไป การเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เน่ืองจากผลการเรียนแสดงถึงความก้าวหน้าและ
พฒันาการในการเรียนรู้ พร้อมกบัเขา้ใจส่วนท่ีผิดพลาดของตนเอง เพื่อหาแนวทางในการพฒันา
ตนเองต่อไป การใหแ้หล่งอา้งอิงขอ้มูล เป็นการให้ขอ้มูลโครงการทางภาษาและหนา้ท่ีทางภาษาแก่
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี มีดชันีค าศพัทใ์นบทเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ประกอบในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ควรมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวักระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี เช่น การใชรู้ปภาพประกอบ
บทเรียนท่ีมีสีสันสวยงาม รูปแบบของตวัอกัษรและอ่ืนๆ เพื่อเป็นส่ิงเสริมแรงให้ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่ง
ดีในการเรียนรู้  และควรมีการบอกระดับการพัฒนาทางการเรียน เพื่อให้ผู ้เรียนทราบถึง
ความก้าวหน้าและความแระสบความส าเร็จในการเรียนของตนเอง พร้อมทั้งหาแนวทางในการ
พฒันาตนในการเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป 
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 จากองคป์ระกอบของการพฒันาส่ือการเรียนการสอน สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของการ
พฒันาส่ือการเรียนการสอนนั้น มีหลายประการ องค์ประกอบเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีผูส้อนตอ้งค านึงถึง
ในการพฒันาส่ือการเรียนการสอนเพราะจะช่วยท าให้ผูส้อนสร้างส่ือการสอนไดต้รงตามเป้าหมาย
และจุดประสงคท่ี์วางไวค้รอบคลุมเน้ือหาท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียน อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนให้
ไดเ้รียนรู้จกัจากส่ือท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นการพฒันาการเรียนการสอนท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่
ผูเ้รียนอยา่งสูงสุด 
 

การวางแผนข้ันตอนในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
 นอกจากการศึกษาองค์ประกอบของส่ือการเรียนการสอนแล้ว การวางแผนขั้นตอน  

ในการสร้างส่ือการเรียนการสอนก็เป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาการเรียนการสอน เพื่อให้ไดส่ื้อท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน  

 ในส่วนของ Hutchinson and Water (1987: 121-125) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของส่ือการ
เรียนการสอนไว ้10 ขั้นตอน ไวว้่า  ขั้นท่ี 1 การคดัเลือกเน้ือหา การเลือกเน้ือหาควรเป็นเน้ือหาท่ี
ผูเ้รียนต้องการและน่าสนใจเป็นเน้ือหาท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั สามารถน ามาจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี  ขั้นท่ี 2 การออกแบบภาพรวมของรูปแบบและภาระงานในส่ือ     
การเรียนการสอน เพื่อประเมินให้เห็นถึงความส าคญัของเน้ือหาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นท่ี 3 พิจารณาถึงหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ทราบวา่ภาระงานและกิจกรรมการเรียน
การสอนมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากน้อยเพียงใด  ขั้นท่ี 4 พิจารณาถึงโครงสร้างทางภาษา ค าศพัท ์
หน้า ท่ีและข้อมูลทางภาษา  เพื่ อให้ทราบว่าแต่ละส่วนของกิจกรรมการเ รียนการสอน                   
ควรประกอบดว้ยเน้ือหาดา้นไหนและมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งไร  ขั้นท่ี 5 การออกแบบกิจกรรม
ทางการเรียนรู้ทางภาษาและภาระงานเพื่อฝึกฝนภาษาท่ีตอ้งการในแต่ละบทเรียน  ขั้นท่ี 6 พิจารณา
ขอ้มูลทางภาษาอีกคร้ัง เพื่อปรับแกแ้ละเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีจ  าเป็น ให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนมากท่ีสุด 
ขั้นท่ี 7 กลบัไปขั้นตอนท่ี 1-6 เพื่อพิจารณาแกไ้ขขอ้มูลทางภาษาให้มีความถูกตอ้งและเหมาะสม    
อีกคร้ังหน่ึง  ขั้นท่ี 8 ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพื่อน ามาพฒันาส่ือ โดยพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตร ขั้นท่ี 9 ทดลองใช้ส่ือการสอนท่ีสร้างข้ึน เพื่อพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนท่ีมีต่อชั้นเรียน  และขั้นสุดทา้ยคือ พิจารณาผลของการจดั
กิจกรรม ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและผลท่ีไดรั้บการการใชส่ื้อรวมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
ส่ือใหมี้คุณภาพ 

 เสง่ียม โตรัตน์ (2538: 54-55)  ได้เสนอขั้นตอนในการวางแผนสร้างส่ือการสอน
ภาษาองักฤษไว ้คือ การเลือกช่ือเร่ือง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตดัสินใจวา่ผูเ้รียนจะตอ้งท าอะไร
ให้สอดคล้องกบัขอ้มูลท่ีรวบรวมไว ้ การสร้างแนวทางการสอนหรือกิจกกรมท่ีใช้ในการเรียน     
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การสอน วิเคราะห์ขอ้มูลหรือกิจกรรมวา่จะสอนโดยใชอ้งคป์ระกอบใดทางภาษา สร้างกิจกรรมท่ี
เป็นองคป์ระกอบทางภาษานั้นๆ สร้างกิจกรรมท่ีใชเ้ป็นทกัษะหรือกลยุทธ์ในการสอน การน าภาษา
ท่ีไดรั้บการฝึกในชั้นเรียนไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 Seels and Glasgow (1990: 3) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการพฒันาส่ือ 4 ขั้นตอน  คือ       
การคัดเลือกเน้ือหาต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชากลวิธีท่ีใช้ในกระบวนการเรียน       
การสอนตอ้งอา้งอิงทฤษฏีและงานวิจยัการวดัผลและการประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผูเ้รียนการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ส่ือการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน ซ่ึงไดแ้สดงขั้นตอนในการสร้างส่ือ ไวด้งัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4   แสดงขั้นตอนการสร้างส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Seels and Glasgow 
ท่ีมา : Seels and Glasgow, Exercise in Instruction Design (U.S.A.: Merrill Publishing Company,  
1990), 153. 
 

 Wisniewska (1998: 24-25) ไดก้ล่าวถึงกรอบแนวคิดในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน
ไวว้า่ ผูส้อนตอ้งวางแผนและออกแบบกิจกรรมทางภาษา เพื่อให้เห็นถึงขอ้ดีของส่ือและปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ผูส้อนตอ้งระดมความคิดและวางแผนกิจกรรมในส่ือการเรียนการสอน เช่น 
กิจกรรมดา้นค าศพัท ์โครงสร้างทางไวยากรณ์ส าหรับผูเ้รียน ผูส้อนตอ้งเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กบัผูเ้รียนหรือประยุกตกิ์จกรรมเพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน น ากิจกรรมท่ี
ผา่นการคดัเลือกแลว้ไปใหผู้ส้อนท่านอ่ืนแสดงความคิดเห็น แกไ้ข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน น ากิจกรรมท่ีหลากหลายไปใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน หลงัจากน าส่ือไปใช ้ผูส้อนตอ้งประเมินส่ือท่ีน าไปใชว้า่มีประโยชน์แก่ผูเ้รียนมากนอ้ย
เพียงใด  

 ในส่วน จินตนา ใบกาซูย ี(ม.ป.ป.: 26-27) ไดเ้สนอขั้นตอนในการวางแผนการสร้างส่ือ
การสอนภาษาองักฤษไว ้วา่ การก าหนดจุดประสงคท์ัว่ไป คือ พิจารณาวา่จุดประสงคท์ัว่ไปของส่ือ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

(Analysis) 

สร้างและออกแบบ 

(Design) 

พฒันาเคร่ืองมือ 

(Development) 

ทดลองใชเ้คร่ืองมือ 

(Implementation) 

ประเมินผล 

(Evaluation) 
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การเรียนการสอนคืออะไร การก าหนดคุณสมบติัของผูเ้รียน คือ พิจารณาว่าผูท่ี้จะใช้ส่ือการเรียน
การสอนคือใคร มีความรู้และประสบการณ์มากนอ้ยเพียงใด ระดบัไหน การก าหนดเน้ือหาสาระ คือ 
การพิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองหรือเน้ือหาสาระท่ีจะน าเสนอในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค ์การก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม คือ การจ าแนกยอ่ยจุดประสงคท์ัว่ไปให้ละเอียด
ว่าเม่ือผูเ้รียนศึกษาโดยใช้ส่ือการเรียนการสอนแลว้สามารถท าอะไรได ้ซ่ึงเป็นแนวทางส าคญัใน
การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน การก าหนดรูปแบบการวดัและการประเมินผล คือ การหาวิธี
และรูปแบบท่ีจะทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การก าหนดวิธีการและแนวทางใน
การเสนอเน้ือหา คือ การวางแผนว่าจะเสนอการการสอนเน้ือหาสาระรูปแบบใด ก าหนดกิจกรรม
ทางเน้ือหาและแบบฝึกอยา่งไรให้กบัผูเ้รียน การก าหนดแหล่งขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการจดัท าส่ือการ
เรียนการเรียนการสอน คือ การพิจารณาวา่การจดัท าส่ือการเรียนการสอนควรจะหาขอ้มูลจากแหล่ง
การเรียนรู้ใด การทดสอบคุณภาพของส่ือการเรียนการสอน คือ การวางแผนน าส่ือการเรียนการสอน
ท่ีสร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้กบัผูเ้รียนว่าส่ือท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด การ
ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน คือกระบวนการสุดทา้ยในการวางแผนน าส่ือการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงแกไ้ขหลงัจากท่ีพบขอ้บกพร่องต่างๆแลว้ เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบการเรียนการสอน
ต่อไป 

 ดงันั้น สรุปไดว้า่ การวางแผนในการสร้างส่ือการเรียนการสอนจะท าใหไ้ดส่ื้อการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายปละจุดประสงค์ของการสร้างส่ือการเรียนการสอน   
ซ่ึงผูส้อนต้องให้ความส าคญัของแต่ละขั้นตอนในการสร้างส่ือ อีกทั้งยงัช่วยให้ผูเ้รียนได้ใช้ส่ือ    
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและสร้างความสนใจในการเรียนรู้ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

 

การก าหนดภาระงานทีใ่ช้ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
 การก าหนดภาระงานเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน เพื่อให้

จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมาย Nunan (1989: 10-11)  ไดก้ล่าวา่ การก าหนด
ภาระงานในการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสาร เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในภาษา ปฏิบติัไดแ้ละมี
ปฏิสัมพนัธ์ในการใช้ภาษา โดยเน้นท่ีความหมายมากกว่ารูปแบบขอภาษา ซ่ึงไดก้ าหนดรูปแบบ
ของภาระงานไวด้งัภาพ ดงัน้ี 

 
 
 
 

 



 
 

 

62 

วตัถุประสงค ์(Goals)     บทบาทของครู (Teacher Role) 
 
 
ขอ้มูลทางภาษา (Language Input)  ภาระงาน (Tasks)      บทบาทของผูเ้รียน (Learner Role) 
 
กิจกรรม  (Activities)      สถานะการณ์ (setting) 
 

ภาพท่ี 5   แสดงการก าหนดภาระงานในการพฒันาส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Nunan 
ท่ีมา: Nunan , Designing Tasks for the Communication Classroom (United Kingdom:  
Cambridge University Press, 1989), 10-11. 
 

 ส่วน เริงชยั จงพิพฒันสุข (2542: 12-14)  ไดก้  าหนดภาระงานท่ีน ามาใช้ในการสอน
ภาษาองักฤษ คือ การซักถาม (Quiz) คือ การตั้งค  าถามให้ช่วยกนัตอบ อาจซักถามเป็นกลุ่มหรือ
รายบุคคลเก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียนหรือกิจกรรมท่ีปฏิบติั  ต่อมาคือการอภิปราย (Discussion) คือ          
การก าหนดหัวขอ้อภิปราย อาจเป็นการอภิปรายปากเปล่าแบบกลุ่มและอาจให้ผูเ้รียนทุกคนเขียน
สรุปผลการอภิปราย ต่อไปคือ การแสดงความคิดเห็น (Comment) คือ การให้ขอ้สังเกต หรือการให้
ขอ้สรุปตามความคิดเห็นของผูเ้รียนแต่ละคน อาจแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนหรือพูด และ    
การค้นหา (Search) คือ การศึกษาค้นควา้ หาข้อเท็จจริง ขอ้มูลสารสนเทศ อาจจะท าโดยการ
รวบรวม การสังเกต การปฏิบติั การทดลอง การตรวจสอบและการฝึกฝน 

  Nixon (1995: 13)  ไดก้  าหนดภาระงานของการออกแบบส่ือการเรียนการสอนไวด้งั
ภาพดงัน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6   แสดงการก าหนดภาระงานในการพฒันาส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Nixon 
ท่ีมา: Nixon, Developing Appropriate Materials (University of Canberra: English Teaching  
1995), 13. 

รูปแบบทางสงัคมและวฒันธรรม 

(ขอ้มูลและบริบททางสงัคมและวฒันธรรม 

การพฒันาทางทกัษะ 

(ทกัษะทางการเรียนรู้, ทกัษะทางการส่ือสาร) 

แบบฝึก จุดประสงคข์องการเรียนการสอน 
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 จากการก าหนดภาระงานในส่ือการเรียนการสอน ถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีมีความจ าเป็นใน
การสร้างส่ือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนรู้และบรรลุเป้าหมายในการจดักระบวนการเรียนการสอน 

 

แนวทางการเขียนและการตั้งค าถามจากส่ือการเรียนการสอน 
 ค าถามเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการอ่านเพื่อความเขา้ใจบทอ่านเพราะ

ค าถามมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเพื่อความเข้าใจในการอ่าน ค าถามช่วยกระตุน้ความรู้เดิม
เก่ียวกบับทอ่านช่วยให้เขา้ใจถึงส่ิงท่ีไดอ่้านไปแลว้ตลอดจนส่ิงท่ีก าลงัจะอ่านซ่ึงท าให้การอ่านมี
ความหมายยิ่งข้ึน นอกจากน้ีค าถามยงัช่วยให้ผูอ่้านไดป้ระเมินความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านดว้ย ดงันั้น
การเขียนหรือตั้งค  าถามจึงมีส่วนส าคญัเป็นอย่างยิ่งของการพฒันาส่ือการเรียนการสอนเน่ืองจาก
ค าถามเป็นเสมือนตวัท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน  

 Bloom (1956) กล่าววา่ การตั้งค  าถามครูควรตั้งค  าถาม โดยเนน้ความรู้ของนกัเรียนและ
บทอ่าน ซ่ึงแบ่งประเภทค าถามตามขอ้มูลท่ีผูอ่้านใช้ตอบค าถามดงัน้ี ประเภทแรก ค าถามท่ีผูอ่้าน
สามารถหาค าตอบไดโ้ดยตรงจากบทอ่าน (Textually Explicit) คือ ค าถามซ่ึงมีค าตอบปรากฏอยูใ่น
บทอ่านโดยตรง ผูอ่้านสามารถยกค าพูดในบทอ่านมาตอบไดเ้ลย ประเภทท่ีสอง คือ ค าถามท่ีผูอ่้าน
ตอ้งสรุปหรืออนุมานค าตอบจากบทอ่าน (Textually Implicit) ไดแ้ก่ ค  าถามซ่ึงค าตอบไม่ไดป้รากฏ
โดยตรงในบทอ่าน ผูต้อบตอ้งอ่านและสรุปหรืออนุมานค าตอบโดยใชค้นพูดของตอนเอง ประเภท
ท่ีสาม คือ ค าถามท่ีผูอ่้านใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิม หรือขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ในใจของผูอ่้านมาใช้
ในการตอบค าถาม (Scripturally implicit information)ไดแ้ก่ ค  าถามซ่ึงผูอ่้านตอ้งใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ มาประมวลเขา้กบัเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่านเพื่อตอบค าถามนั้น 

 Ruddell (1987) ไดเ้สนอการตั้งค  าถาม 4 ประเภท ท่ีมีต่อความเขา้ใจในบทอ่านไว ้ดงัน้ี 
การตั้งค าถามเพื่อหาจุดเนน้ (Focusing) คือ การตั้งค  าถามเพื่อช่วยให้ผูส้อนไดร้วบรวมความคิดท่ีจะ
ถาม การตั้งค  าถามเพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม (Extending) เป็นการตั้งค  าถามเพื่อช่วยขยายความ ซ่ึงผูส้อน
จะตอ้งถามเพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม การตั้งค  าถามเพื่อหาความกระจ่างจากขอ้มูล (Clarifying) เป็น   
การถามเม่ือผูส้อนตอ้งการตรวจสอบว่าผูเ้รียนตอบดว้ยความเขา้ใจหรือเพื่อนบอกให้ตอบ การตั้ง
ค  าถามเพื่อการยอมรับในขอ้มูลท่ีเพิ่มเติม(Raising) เป็นการตั้งค  าถามท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ความคิดในการตอบค าถามเพื่อหาเหตุผลท่ีจะยอมรับค าตอบจากขอ้มูล อยา่งไรก็ตามผูส้อนมกัจะมี
ปัญหาในเร่ืองของการใหเ้วลาผูเ้รียนในการตอบค าถาม 

 Talebinezahd (1999: 20-21) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการตั้งค  าถามไวด้งัน้ี การเขียนหรือ
ตั้งค  าถามจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการวดัทกัษะทางภาษา ไม่ใช่เพียงวดัรูปแบบของภาษา ถามขอ้ท่ี
ผูส้อนไม่สามารถแบ่งปันกบัผูเ้รียน เพราะผูส้อนไม่ควรถามค าถามท่ีผูส้อนรู้อยูก่่อนแลว้อยา่งซ ้ า ๆ
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ควรมีบริบททุกคร้ังในการตั้งค  าถามเพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ไม่ควร
ตั้งค  าถามกบัค าถามเป็นกิจกรรมในทิศทางเดียวระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนเท่านั้น 

 วิสาข์ จติัวตัร์ (2543: 213-235) กล่าวว่า  กลวิธีในการตั้งค  าถามในการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ ครูมกัใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ให้ผูอ่้านคิด ผูอ่้านสามารถใชค้  าถามเป็นเคร่ืองมือในการ
จดักระบวนความคิด เม่ือผูอ่้านเขา้ใจหรือตีความเน้ือเร่ืองท่ีอ่านผิดครูจะสามารถรู้ไดจ้ากค าตอบ
ของเขา ค าถามหรือใชค้  าถามในกระบวนการเรียนการสอนอ่านใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

การวดัและการประเมินผลส่ือการเรียนการสอน 
 การวดัและการประเมินผลเป็นกระบวนการสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อท่ีจะวดัผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียน ดงันั้น ผูส้อนควรก าหนดการวดัและการประเมินผลผูเ้รียน
ในหลาย ๆ รูปแบบ  

 Michael and others Pierce (1996) ไดก้ าหนดรูปแบบการวดัและการประเมินผลใน
สภาพจริงของภาระงาน ไวว้่า  การสัมภาษณ์ (Oral Interview) คือ ครูถามค าถามผูเ้รียนเก่ียวกบั        
ภูมิหลงั กิจกรรมการอ่านและความสนใจ อาจใช้แบบสังเกตตามแนวทางการสัมภาษณ์ การสอบ
การเล่าเร่ือง (Story or Test Retelling) คือ ให้ผูเ้รียนเล่าเร่ืองซ ้ าเก่ียวกบัใจความส าคญัหรือ
รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านหรือเร่ืองท่ีฟัง สามารถไดท้ั้งความรู้และทกัษะทางภาษา ตวัอย่าง    
งานเขียน คือ ผูเ้รียนคิดเล่าเร่ือง เขียนเรียงความ หรือเขียนรายงาน เป็นการวดักระบวนการเขียน    
ซ่ึงวดัได้ทั้ งเน้ือหาสาระและองค์ประกอบทางภาษา โครงงานหรือนิทรรศการ คือ ผูเ้รียนท า
โครงงานในสายวชิา อาจเป็นงานเด่ียวหรืองานคู่ โดยการน าเสนอโครงการท่ีท า สามารถวดัดา้นการ
เขียน การพูดและการคิด การทดลองและสาธิต คือผูเ้รียนทดลองและสาธิตการใช้ส่ือ สามารถ
สังเกตผลงานให้ทางทกัษะการพูด การเขียนและการคิด  แบบขอ้สอบถามตอบ คือ ผูเ้รียนเขียน  
ตอบค าถามปลายเปิด เพื่อวดัทกัษะการให้ขอ้มูลและการคิด  การสังเกตของครู คือ ครูสังเกตการณ์
ใหค้วามสนใจกบัผูเ้รียน ตองค าถามหรือการมีปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียนคนอ่ืน อาจท าการบนัทึกการ
สังเกตดว้ยแบบบนัทึกหรือแบบนัทึกระดบัรายการ แฟ้มสะสมงาน คือ ครูเน้นการเก็บผลงานของ
ผูเ้รียน เพื่อใหม้องเห็นภาพรวมพฤติกรรมและการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง  

 ส่วน เริงชยั จงพิพฒันสุข (2542: 14-15) ไดอ้ธิบายถึงการวดัและการประเมินผลทาง
ภาษา โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ แบบประเมิน (Assessment) แบบประเมินท่ีนิยม
ใช้ในปัจจุบนัมีลักษณะ ดังน้ี การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผูส้อน
สังเกตการณ์ท างานของผูเ้รียนแต่ละงานหรือแต่ละโครงงาน โดยการให้คะแนนของขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) คือ การให้คะแนนจาก
ผลงานในแฟ้มและยงัอาจให้คะแนนจากการสังเกต พิจารณาการท างานเช่นเดียวกบัการประเมิน
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ตามสภาพจริงได ้รูปแบบท่ีสอง คือ การประเมินจากนิทรรศการ (Exhibition Assessment) คือ การท่ี
นกัเรียนรวบรวมผลงานจากการท างานทั้งหมดมาจดัแสดงให้ปรากฏรวมกนั โดยการจดัเสริมแต่ง
ใชป้้ายนิเทศบรรยายซ่ึงผูส้อนเป็นผูก้  าหนดการให้คะแนน การประเมินการจากการสังเกตพิจารณา
จากครู (Observation Assessment) คือ การสังเกตและจดบนัทึกพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมพฒันาการและความประพฤติของผูเ้รียน  การประเมินตนเอง (Self Assessment)             
การประเมินจากกลุ่มเพื่อน (Peer Assessment) แบทดสอบ (Test) แบบทดสอบมกัใชว้ดัการเรียนรู้
ควบคู่กบัการประเมินผล โดยแยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้ 2 ประเภท คือ ประเภทบงัคบัตอบ 
(Forced-Choice items) เป็นประเภทท่ีค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก ประกอบด้วยแบบเลือกตอบ 
(Multiple Choice item) แบบถูกผิด (True-False Item) แบบเติมช่องวา่ง (Fill-in-the-blank Item) 
แบบจบัคู่ (Matching Item)  อีกประเภทคือ ประเภทตอบแบบเสรี (Free-Response) เป็นค าถามให้
หาค าตอบดว้ยตวัเองบางคร้ังเรียกวา่แบบเรียงความ (Essay) 

 จากการสังเคราะห์เอกสารด้านการพฒันาส่ือการเรียนการสอน พบว่ากระบวนการ
สร้างส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญพื้นฐานในการพฒันาและสร้างส่ือการเรียน       
การสอนท าให้ผูว้ิจยัเขา้ถึงหลกัการและองค์ประกอบ มองเห็นภาพรวมของขั้นตอนและวิธีการใน
การสร้างส่ือท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้อีกทั้งแนวทางการวดัผลและประเมินผล    
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสะทอ้นให้เห็นความกา้วหน้าของผูเ้รียน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้น าแนวคิดดงักล่าว   
มาใช้การสร้างและพฒันาส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษองักฤษเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
จากนิทานพื้นบา้นภาคกลางโดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ซ่ึงด าเนินการสร้างส่ือตามแนวทางท่ีได้
ศึกษาเพื่อให้ไดส่ื้อการเรียนการสอนภาษาท่ีดีและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
 

โปรแกรมนิพนธ์ Hot Potatoes 
 Hot Potatoes ใชท้ั้งโปรแกรมประยุกตป์ระเภทท่ีเขียนจาก HTML และ Javascripts ใน

การสร้าง ผูใ้ช้นั้นไม่จ  าเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาทั้งสอง เพื่อสร้างแบบฝึกหัดนั้น เพราะว่า Hot 
Potatoes ไดอ้อกรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายและสะดวกในการใชใ้นการสร้างแบบฝึกหัดไวเ้รียบร้อยแลว้ 
ผูส้อนเพียงแต่สร้างแบบฝึกหัดจากรูปแบบท่ีก าหนดข้ึนแล้วน าไปไวบ้นหน่วยรับท่ีนักเรียน
สามารถใชไ้ด ้Hot Potatoes ไดส้ร้างโปรแกรมยอ่ยส าหรับสร้างแบบฝึกหดัไว ้6 แบบดว้ยกนั แบบ
ฝึกเหล่าน้ีสามารถน ามารวมกบัแบบฝึกหดัจากโปรแกรมอ่ืนได ้นกัเรียนสามารถตอบแบบฝึกหดัก่ี
คร้ังก็ได ้ข้ึนอยูก่บัจ  านวนค าใบท่ี้ผูส้อนก าหนดข้ึนล่วงหนา้  นอกจากน้ี Hot Potatoes ยงัสามารถ
สร้างเช่ือมโยงให้ผูส้อยส่งคะแนน ของนกัเรียนไปทางอีเมล์ไดด้ว้ย Hot Potatoes เป็นโปรแกรมท่ี
ประกอบไปดว้ยโปรแกรมยอ่ยในการสร้างแบบฝึกหดั 6 แบบน้ีจะมีวิธีใชท่ี้แตกต่างกนัโปรแกรมยอ่ย 
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ประกอบไปดว้ย JBC, Jquiz, Jmix, Jcross, Jcloze และ Jmatch ซ่ึงช่ือเหล่าน้ีอธิบายถึงรูปแบบต่างๆ
ของแบบฝึกหดัดงัต่อไปน้ี JBC แบบปรนยั สามารถสร้างค าถาม และตวัเลือก ก่ีตวัก็ได ้Jquiz สร้าง
ค าถามท่ีตอ้งการค าตอบท่ีเปิดกวา้งหรือแบบปลายเปิด Jquiz นั้นแตกต่างกบัปรนยัตรงท่ีนกัเรียน
สามารถเติมอะไรก็ไดล้งในช่องว่าง ผูส้อนสามารถสร้างขอ้ถูกไดห้ลายขอ้ ยกตวัอย่างเช่น ค าถาม 
What is the capital city of the United States? ตวัเลือกท่ีถูกมีไดต้ั้งแต่ DC, D.C. Washinton, D.C. 
และอีกหลาย ๆ ตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกตอ้ง  นอกจากน้ี Hot Potatoes ยงัมีเคร่ืองมือให้เลือกไดว้า่
ค  าตอบท่ีถูกนั้นจะตอ้งเป็นตวัพิมพ์ใหญ่หรือตวัพิมพ์เล็ก นักเรียนสามารถดูค าตอบท่ีถูกตอ้งได ้ 
โดยผูส้อนก าหนดใหแ้สดงค าตอบท่ีถูกหลงัจากนกัเรียนกดปุ่มขอค าตอบ 

 รูปแบบของแบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วย Jmix สร้างแบบฝึกหัดเรียงค าหรือเรียง
ประโยคใหถู้กตอ้ง นกัเรียนเพียงใชเ้มาส์ลากค าหรือประโยคหรือกดเลือก ค า ประโยค แลว้จดัล าดบั
ให้ถูกตอ้ง ผูส้อนสามารถสร้างประโยคไม่จ  ากดัจ านวน นอกจากน้ี Jmix จะแสดงค าตอบถ้า
นกัเรียนไม่น าค าหรือประโยคมาเรียงใหค้รบจ านวนท่ีก าหนด 

  Jcross เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างเกมปริศนาอกัษรไขว ้(Crossword) ได้ผูส้อน
สามารถเลือกรูปแบบและตวัใบแ้บบใดก็ได ้เร่ิมแรกรูปแบบจะเตรียมตารางไวใ้ห้วางศพัทท่ี์จะตอ้ง
การจะสร้าง เม่ือก าหนดช่องศพัทต์ามจ านวนอกัษรเรียบร้อยแลว้ ผูส้อนจะพิมพค์  าใบข้องศพัทน์ั้น
ลงในหน้าต่างท่ีก าหนดข้ึนมา ผูส้อนสามารถสร้างค าไดท้ั้งแนวนอนและแนวตั้ง เม่ือเติมศพัทแ์ละ
ค าใบเ้สร็จเรียบร้อย ตวัโปรแกรมจะสร้าง Crossword ใหท้นัทีโดยอตัโนมติั 

 Jcloze เป็นโปรแกรมสร้างแบบฝึกหดัท่ีให้นกัเรียนเติมค าในช่องวา่ง ผูส้อนสามารถ
สร้างแบบฝึกหัดท่ีเป็นย่อหน้าและมีช่องเวน้ไวใ้ห้นักเรียนเติมค าในช่องว่าง นอกจากน้ีผูส้อน
สามารถแทรกเร่ืองใหน้กัเรียนอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมท าแบบฝึกหดัท่ีเก่ียวกบัขอ้ความนั้นๆ ไดอี้กดว้ย 

 Jmatch เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างแบบฝึกหัดจบัคู่ เช่น จบัคู่ค  าศพัทก์บัความหมาย 
แบบฝึกหดัน้ีมีสองคอลมัน์ คอลมัน์แรกเป็นศพัท ์หรือรูปภาพก็ได ้ส่วนคอลมัน์ท่ีรูปแบบของแบบ
ฝึกสองคือนิยามศพัท์ โปรแกรมย่อยทั้งโปรแกรมน้ีเป็นโปรแกรมสร้างแบบฝึกหดัทัว่ไปท่ีผูส้อน
สามารถน ามาใช้และดัดแปลงได้ตามความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ผูส้อนสามารถให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัเม่ือนกัเรียนตอบค าถาม นอกจากน้ียงัสามารถให้ใบไ้ดด้้วย ตวัอย่างเช่น ใน Crossword 
ผูส้อนสามารถก าหนดอกัษรตวัแรกของค าไวใ้นตาราง และสามารถตั้งเวลาในการอ่านได้ด้วย 
นอกจากน้ีผูส้อนสามารถใส่รูปภาพ เสียง หรือวดีิโอ เขา้ไปประกอบบทเรียนไดด้ว้ย 
 ข้อดีของโปรแกรม Hot Potatoes 

 เป็นโปรแกรมท่ีง่าย ซ่ึงครูภาษาองักฤษท่ีไม่มีความรู้คอมพิวเตอร์ก็สามารถสร้างได ้
นกัเรียนสามารถเปล่ียนค าตอบไดถ้า้ไม่พอใจค าตอบแรก โดยการศึกษาเพิ่มเติมจากค าใบท่ี้สร้างไว ้
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การท่ีนกัเรียนมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนค าตอบหลงัจากการเรียนรู้จาค าใบเ้พิ่มเติมนกัเรียนสามารถท า
แบบฝึกหัดทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นเหมาะ
ส าหรับการเรียนแบบระบบทางไกล โดยครูน าบทเรียนท่ีสร้างดว้ย  Hot Potatoes ไปใส่ไว ้(Upload) 
ในเซิฟเวอร์ (Server) มีโปรแกรมยอ่ยท่ีหลากหลายสามารถสร้างแบบฝึกหดั 
 ข้อเสียของโปรแกรม Hot Potatoes 

 รูปแบบของแบบฝึกจะเป็นลกัษณะเดียวกนัโดยตลอด ครูไม่สามารถดดัแปลงไดม้าก
แบบฝึกส่วนใหญ่เป็นแบบฝึกภาษาชนิดกลไก ซ่ึงท าให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายได้ ครูไม่
สามารถใช้ลูกเล่นทางเสียง ภาพ ตวัอกัษรท่ีหลากหลายได้ตามท่ีต้องการ เม่ือเปรียบเทียบกับ
โปรแกรมนิพนธ์อ่ืน ๆ เช่น  Autoware, Toolbook และ Director รูปแบบของโปรแกรมจะตายตวั 
ครูไม่สามารถดดัแปลงได ้ยกเวน้การเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ เช่น เปล่ียนสีพื้น สีตวัอกัษรเล็ก  ๆ
นอ้ย ๆ เท่านั้น 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 จากการศึกษางานวจิยัในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาแบ่งหวัขอ้งานวิจยั
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้นิทานในการสอนภาษาองักฤษ งานวิจยั           
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้นิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และงายวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Hot Potatoes 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้นิทานในการสอนภาษาองักฤษ 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ภายในประเทศไทยมีผูศึ้กษาวจิยัการใชนิ้ทานในการสอนภาษาองักฤษไวม้ากมาย เช่น 
การอ่านนิทานให้นักเรียนฟัง การใช้รูปภาพประกอบนิทาน การพฒันาทกัษะการอ่านอย่างมี
วจิารณญาณและความคงทนในความจ าของนกัเรียน ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีนิทานเป็น
องคป์ระกอบ ท าใหผ้ลการวจิยัมีความหลายหลาย หลายดา้น ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 พชัรวดี อกัษรพิมพ ์(2545: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาส่ือเสริมทกัษะ  
การอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้สาระทางจริยธรรมจากเร่ืองเล่าพื้นบา้นภาคใต ้ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
วชิาเอกภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพ
ของส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นสาระทางจริยธรรม เปรียบเทียบความสามารถ
ทางการอ่านภาษาองักฤษ ความตระหนกัทางจริยธรรมของนกัศึกษาก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นสาระทางจริยธรรม และศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ 
ส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้สาระทางจริยธรรม  กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 
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วชิาเอกภาษองักฤษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ปีการศึกษา 2554 จ  านวน 25 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นสาระทางจริยธรรม แบบทดสอบความสามารถ
ทางการอ่านก่อนและหลงัเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงผลการวิจยัคือ ประสิทธิภาพของ
ส่ือเสริมทักษะการอ่านภาษอังกฤษท่ีเน้นสาระทางจริยธรรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
ความสามารถทางการอ่านภาษองักฤษของกลุ่มตวัอย่างหลังศึกษาส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษ
องักฤษท่ีเน้นสาระทางจริยธรรมสูงกวา่ความสารมารถทางการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนศึกษาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้สาระทางจริยธรรม กลุ่มตวัอยา่งมีความตระหนกัทาง
จริยธรรมเพิ่มข้ึน และมีความคิดเห็นท่ีดีต่อส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นสาระทาง
จริยธรรม 

 มนวิภา เสนียว์งศ์ ณ อยุธยา (2545: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองบทเรียนเพื่อเพิ่ม
ความสามารถ ด้านการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพ     
คริสเตียนวิทยาลยั จ านวน 50 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย แผนการสอนบทเรียน
นิทาน แบบทดสอบ และแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่า การใช้บทเรียนนิทานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถทางการเขียนของนกัเรียน ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาองักฤษ
สูงข้ึน โดยผลสัมฤทธ์ิหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษโดยมีนิทานเป็นองคป์ระกอบ 

 รุ่งวนา สุดจิตต์ (2545: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฒันาและหาประสิทธิภาพของ
ส่ือการอ่านเขียนภาษาองักฤษจากนิทานพื้นไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อ เปรียบเทียบความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาองักฤษท่ีเพิ่มข้ึนหลงัการใชส่ื้อของนกัเรียนท่ีมีโครงสร้างความรู้ระดบัต่างกนั ศึกษา         
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อความเหมาะสมของส่ือ และเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อ     
วิชาภาษาองักฤษก่อนและหลงัการใชส่ื้อ  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน        
ไทรโยคน้อยวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี ปีการศึกษา 2554 จ านวน 38 คน  เคร่ืองมือในการวิจยั
ประกอบดว้ย ส่ือการอ่านเขียนภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นไทย จ านวน 8 บท แบบทดสอบวดั
โครงสร้างความรู้เดิมเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นไทย แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเขียน
ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง แบบทดสอบความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของส่ือและ
แบบสอบถามเจตคติของนกัเรียนต่อการเรียนวิชาภาษองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง ผลการวิจยั
พบว่า ประสิทธิภาพของส่ือการอ่านเขียนภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบ้านไทยมีประสิทธิภาพ         
ท่ียอมรับไดค้วามสามารถทางการอ่านเขียนภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นของนกัเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความสามารถทางการอ่านเขียนภาษาองักฤษ
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จากนิทานของนักเรียนท่ีมีโครงสร้างความรู้เดิมต่างระดับกันหลังเรียนเพิ่มข้ึนต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของส่ืออยูใ่นระดบัท่ีดีและ
ต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัเรียนโดยใช้ส่ือสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 อุษา มะหะหมดั (2547: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองพฒันาและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจจากนิทานพื้นบ้านไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถดา้นทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชแ้บบ
ฝึกและศึกษาความเห็นของนักเรียนต่อการใช้แบบเสริมทกัษะ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัโพธ์ิ อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2546 จ านวน 40 
คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็นดา้นเน้ือหาบทอ่านจากนิทานพื้นบา้น
ไทยและกิจกรรมการอ่าน แผนการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ จ านวน 8 แผน แบบฝึกเสริมทกัษะ 
จ านวน 8 บท แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนและ   
หลงัเรียน ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจจากนิทาน
พื้นไทย   มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ความสามารถด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีต่อกิจกรรมการอ่านและแบบฝึกเสริมทกัษะ    
การอ่านเพื่อความเขา้ใจจากนิทานพื้นบา้นไทย 
 งานวจัิยต่างประเทศ 

 มีนกัการศึกษาชาวต่างประเทศท าการศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัการอ่านโดยมีนิทานเป็น
องคป์ระกอบดว้ยกนัหลายท่าน รวบรวมไวด้งัน้ี 

 Bosma (1981: Abstract) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการศึกษาเชิงทดลองเพื่อก าหนดความ
เป็นไดไ้ดข้องการน านิทานมาใชเ้พื่อสอนส าหรับนกัเรียนเกรด 6 ในโรงเรียนชั้นประถมของมลรัฐ
มิชิแกน (Michigan) ประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 99 คน  ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มทดลอง               
มีความกา้วหนา้ในการอ่าน โดยคะแนนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ียงัพบวา่ นิทานพื้นเมืองท าใหน้กัเรียนสนใจวรรณกรรมมากข้ึน 

 Ann (1997: Abstract)  ไดท้  าการวิจยัเร่ืองศึกษาการสอนดว้ยวิธีการอ่านออกเสียง 
(Read Aloud) ของครูในชั้นเรียนเกรด 4 และเกรด 5 จ านวน 3 ห้องเรียน เร่ืองท่ีอ่านเป็น             
เร่ืองเดียวกนั รวบรวมขอ้มูลโดยการบนัทึกวีดีโอและเทป สัมภาษณ์นกัเรียนในแต่ละชั้นเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ โดยสังเกตวิธีการสอนอ่านออกเสียงของครู การตั้ งค  าถามของครู และการตอบโต้ของ
นกัเรียน ผลการวจิยัพบวา่ การอ่านออกเสียงในการสอนของครูมีผลท าใหน้กัเรียนรู้รูปแบบการอ่าน 
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รู้จกัโตต้อบกบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน และครูควรมีการเตรียมกิจกรรมหลงัการอ่านเพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้ก
การใชภ้าษาอยา่งเหมาะสม 
 Emma (1997: Abstract))  ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการเพิ่มประสบการณ์ การอ่านหนงัสือ
นิทาน (Storybook) เพื่อเพิ่มพฒันาการทางภาษาของเด็กหูตึงวยัก่อนเรียน จ านวน  3 คน                
ใช้ระยะเวลาทดลอง 1 ปี ผลการวิจยัพบว่าในช่วงแรกเด็กสนใจหนงัสือนิทานนอ้ย ไม่คุน้เคยกบั  
การอ่านเช่นอ่านบทน าเร่ือง สนใจตวัหนังสือน้อย รวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์
ผูป้กครองหลงัจากการทดลอง 1 ปี เด็กทั้ง 3 คนเร่ิมอ่านหนังสือท่ีบา้น กระตือรือร้นท่ีจะร่วม
กิจกรรมการอ่านตามเวลาท่ีก าหนด และหาหนังสืออ่านเองโดยไม่ตอ้งจดัหาให้ เห็นคุณค่าของ
หนงัสือและสามารถเล่าเร่ืองจากหนงัสือเล่มท่ีเคยอ่านแลว้ 

 Asher (2000: Abstract) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการสอน 
โดยการเล่านิทานประกอบท่าทาง (TPR Story Telling) กบัการสอนแบบฟังพูด (Audio-Lingual 
Method) โดยการท าการวจิยันกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนระดบักลาง กลุ่มทดลอง
เป็นนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชนิ้ทานประกอบท่าทาง จ านวน 30 คน  และกลุ่มควบคุมไดรี้บ
การสอนแบบฟังพูด จ านวน 30 คน โดยทั้งสองกลุ่มไดฟั้งนิทานท่ีไม่เคยได้ยินมาก่อนและใช้วง
ค าศพัท์จ  านวนเท่ากนั  ผลการวิจยัพบวา่ จากแบบทดสอบหลงัเรียน 10 ขอ้ นกัเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียน 7.6 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียจากแบบทดสอบหลงัเรียน 5.83 
สรุปว่านักเรียนได้รับการสอนโดยเล่านิทานประกอบท่าทางมีความเข้าใจในบทเรียนมากกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบฟังพดูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01  
 Hsiu-Chih (2008: Abstract)  ไดท้  าการวิจยัเร่ืองคุณค่าของหนงัสืออ่านประกอบภาพ
ภาษาองักฤษ  เป็นการทดลองเพื่อท่ีจะสังเกตในเร่ืองของคุณค่าทางการศึกษาหนงัสืออ่านประกอบ
ภาพภาษาองักฤษในไตห้วนั กลุ่มทดลองคือ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนชั้นประถมศึกษาซ่ึงท า
การสอนในต่างโรงเรียนกนั จ านวน 40 คน โดยใชก้ารสัมภาษณ์เพื่อท่ีจะวดัทศันคติท่ีมีต่อหนงัสือ
ภาพภาษาองักฤษในการอสนผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ผลของการศึกษาแบ่งออกเป็นสามดา้น คือ 
ดา้นแรก ดา้นภาษา วดัในเร่ืองหนงัสือภาพจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจดจ าค าศพัทแ์ละรูปแบบของ
ประโยคท่ีเรียนในหนงัสือเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นต่อมาคือดา้นคุณค่าของเน้ือเร่ือง วา่ดว้ยหนงัสือ
ภาพท าให้ผูเ้รียนเพลิดเพลินและมีส่วนร่วมมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัหนงัสืออ่านทัว่ไป และยงั
สร้างแรงจูงใจในการอ่านอีกดว้ย ด้านสุดทา้ยคือ ด้านคุณค่าของรูปภาพวดัว่าภาพช่วยให้ผูเ้รียน
เขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน และยงักระตุน้จินตนาการของผูเ้รียนอีกดว้ย 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกับการน านิทานมาเป็นส่ือการอ่านให้กับนักเรียนใน       
ชั้นเรียน สรุปไดว้า่ นิทานเป็นส่ือการอ่านท่ีสามารถเร้าความสนใจของนกัเรียนให้รู้สึกตอ้งการอ่าน
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และรักในการอ่าน ช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียน และนักเรียนกบัครู ท าให้
บรรยากาศในชั้นเรียนไม่ตึงเครียด และครูสามารถน านิทานมาสอนอ่านไม่เฉพาะแต่เพื่อความ
สนุกสนาน แต่สามารถเป็นตวัเสริมสร้างความรู้ทางภาษาในชั้นเรียนไดอี้กดว้ย 

 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการใช้นิทานประกอบการสอน พบว่า  
ซ่ึงมีความหลากหลายทั้งระดบัการศึกษา ระดบัความสามารถของกลุ่มตวัอยา่ง และวิธีสอน พบว่า
เม่ือกลุ่มตวัอย่างได้เรียนรู้จากวิธีการสอนแบบใดก็ตาม ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านจะสูงข้ึนและ
นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้นิทานเป็นส่ือเสริมในการสอน อีกทั้งการใช้
นิทานมาเป็นส่ือการสอนก็ท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีระหวา่งครูและนกัเรียน นอกจากนั้นนิทานยงัเป็น
ตวัส่งเสริมให้นกัเรียนไดอ่้านภาษาองักฤษในแบบท่ีเป็นวฒันธรรมของตนเอง ซ่ึงท าให้นกัเรียนมี
แรงจูงใจและมีความรู้ความเขา้ในการเรียนภาษาองักฤษ พฒันานิสัยรักการอ่าน ช่วยเสริมสร้าง
พฒันาการเรียนการสอนภาษาเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร ทั้งทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน        
ไดอี้กดว้ย 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้นิทานเพือ่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ภายในประเทศไทยมีผูศึ้กษาวจิยัการใชนิ้ทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมไว้
มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทาง
จริยธรรม ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีนิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
องคป์ระกอบ ท าใหผ้ลการวจิยัมีความหลายหลาย หลายดา้น ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 อญัชนา มณีเนตร (2536: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองมโนทศัน์ทางจริยธรรมดา้น
ความสามคัคีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนชุมพลบุรี อ าเภอชุมพล จงัหวดัสุรินทร์ิ 
โดยใชก้ารละเล่นพื้นบา้นอีสานและนิทานพื้นบา้นอีสาน โดยจุดประสงคใ์นการวิจยัคือการศึกษา
เปรียบเทียบมโนทศัน์ทางจริยธรรมเก่ียวกบัความสามคัคีระหวา่งการสอนโดยใชก้ารละเล่นพื้นบา้น
อีสานและนิทานพื้นบา้นอีสาน  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2535 
โรงเรียนชุมพลบุรี อ าเภอชุมพล จงัหวดัสุรินทร์ิ จ  านวน 56 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย ในการ
ทดลองไดแ้บ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 ไดรั้บการสอนโดยใชก้ารละเล่นพื้นบา้น
อีสาน กลุ่มท่ี 2 ไดรั้บการสอนโดยใช้นิทานพื้นบา้นอีสาน ใชแ้บบแผนการวิจยัแบบกลุ่มควบคุม
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบการสอนจริยธรรม
เก่ียวกบัความสามคัคีโดยใช้การละเล่นพื้นบา้นอีสานและนิทานพื้นบา้นอีสาน และแบบวดัมโน
ทัศน์ทางจริยธรรมเก่ียวกับความสามัคคี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
การละเล่นพื้นบา้นอีวานและนิทานพื้นบา้นอีสานมีมโนทศัน์ทางจริยธรรมดา้นความสามคัคีสูงข้ึน
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อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 แต่มโนทศัน์ทางจริยธรรมเก่ียวดบัความสามคัคีของนกัเรียนระหวา่ง
การสอนโดยใช้การละเล่นพื้นบา้นอีสาน และนิทานพื้นบ้านอีสานและนิทานพื้นบา้นอีสานไม่
แตกต่างกนั 

 ล าไย บวัพิทกัษ์ (2542: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการใชนิ้ทานพื้นบา้นอีสานใน
การจดัการกิจกรรมท่ีส่งเสริมจริยธรรมส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นกุดหูลิง
และโรงเรียนบา้นโนนทาโพธ์ิ จงัหวดัชัยภูมิ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
จริยธรรมก่อนและหลังการใช้นิทานพื้นบ้านอีสานจดักิจกกรมส่งเสริมจริยธรรม เปรียบเทียบ
พฤติกรรมจริยธรรมก่อนและหลงัการใชนิ้ทานพื้นบา้นอีสานและศึกษาท่าทีความรู้สึกของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการใชนิ้ทานพื้นบา้นอีสาน  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1     
ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนบา้นกุดหูลิงและโรงเรียนบา้นโนนทาโพธ์ิ จงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 33 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบดว้ย แผนการจดักิจกรรมโดยใช้นิทานพื้นบา้นอีสาน จ านวน    
15 แผน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินท่าที
ความรู้สึกของนกัเรียน ท่ีมีต่อการใชนิ้ทานพื้นบา้นอีสาน ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดา้ยจริยธรรมหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชนิ้ทานพื้นบา้นอีสานมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่ก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนมีท่าทีความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียน โดยการใช้นิทาน
พื้นบา้นอีสาน 

 เบญจลกัษณ์ บวัภิบาล (2547: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชนิ้ทานพื้นบา้นภาคเหนือ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
แผนการเรียนรู้จริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และเพื่อศึกษาการพฒันาระดบัเหตุผล
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง จ านวน     
29 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้จริยธรรมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 4 โดยใชนิ้ทานพื้นบา้นภาคเหนือ จ านวน 14 แผน แผนละ 1 ชัว่โมง และแบบวดัการให้เหตุผล
เชิงจริยธรรม จ านวน 10 ขอ้ ดา้นความกตญัญูกตเวที ความซ่ือสัตยแ์ละความเสียสละ ผลการวิจยั
พบว่า ได้แผนจดัการเรียนรู้จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้นิทานพื้นบา้น
ภาคเหนือ จ านวน 14 แผน คะแนนการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมทุกดา้นของนกัเรียนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และนักเรียนส่วนใหญ่พฒันาระดบั
เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงข้ึน 

 จ ารัส นนัทฤทธ์ิ (2551: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองผลของการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยใช้ละครจากนิทานพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย จ านวน 453 คน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรม โดยการทดสอบคุณธรรมก่อนและหลงัการแสดง
ละครจากนิทานพื้นบา้นดอยนางนอน การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะเขา้ร่วมกิจกรรม 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ภายในต่างประเทศไทยมีผู ้ศึกษาวิจัยการใช้นิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมไวม้ากมาย เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การเปรียบเทียบมโนทศัน์
ทางจริยธรรม ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีนิทานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
องคป์ระกอบ ท าใหผ้ลการวจิยัมีความหลายหลาย หลายดา้น ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  Sipe (1993: Abstract) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการน านิทานมาใชเ้ป็นส่ือในการสอนอ่านกบั
นักเรียนเกรด  6 จ านวน 24 คน  โดยให้นักเรียนอ่านนิทานท่ีนักเรียนรู้จกัและคุน้เคย เช่น เร่ือง      
หนูน้อยหมวกแดง เจ้าหญิงนิทรา เส้ือคลุมตัวใหม่ของพระราชา เป็นต้น แล้วให้นักเรียนดึง
เหตุการณ์บางตอนของเร่ืองมาแต่งใหม่ดว้ยการสร้างจินตนาการจากการอ่านแลว้เขียนเป็นเร่ืองใหม่ 
โดยใช้โครงสร้างเร่ืองท่ีมีลกัษณะคู่ขนานกบัโครงสร้างเดิม แต่ปรับเปล่ียนให้เขา้กบัสมยัปัจจุบนั 
เช่น การเปล่ียนช่ือเร่ืองจาก Sleeping Beauty เป็น Sleeping Ugly การเปล่ียนแนวด าเนินเร่ือง นิสัย
ตวัละครและแนวคิดของเร่ือง ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนรู้สึกสนุกกบัอารมณ์ขนัและความคิดของ
ตนเองในการแต่งเร่ือง ซ่ึงนอกจากจะพฒันาทกัษะดา้นการอ่านแลว้ยงัเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความคิดสร้างสรรคอี์กดว้ย 

 Cynthia (1997: Abstract) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองนวนิยายท่ีมีเน้ือเร่ืองเดียวกนักบัสังคม
ปัจจุบนัมีผลต่อความเขา้ใจทางภาษาและการปรับตวัในสังคมหรือไม่ โดยทดลองกบันกัเรียนชาย
ชาวแอฟริกนั-อเมริกนั เกรด 5 จ  านวน 7 คน ท่ีมีฐานะร ่ ารวยและฐานะยากจน จ านวน 7 คน          
ให้อ่านนวนิยายท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับสังคมในปัจจุบนั ใช้เวลาทดลอง 7 เดือน พบว่า การอ่าน
วรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสังคมในปัจจุบนั เป็นตวัเช่ือมให้เด็กซ่ึงมีสถานะภาพทางเศรษฐกิจ
ต่างกนัมีความเขา้ใจ เห็นใจกนั นอกจากน้ีนกัเรียนเขา้ใจการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัเพิ่มมากข้ึน 
การใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นการฝึกใหน้กัเรียนไดรู้้จกัการปรับตวัเขา้กบัระบบต่าง ๆ 
ในสังคมได ้

 Guthric (1997: 5978-5979A) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการน านิทานพื้นเมืองของเมือง       
เคนทกัก้ี (Kentucky) มาใช้เป็นแหล่งความรู้ในการจดัโปรแกรมการสอนภาษาองักฤษในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายของรัฐเคนทกัก้ี กลุ่มตวัอยา่งเป็นหวัหนา้หมวดวิชาในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายในรัฐเคนทกัก้ี จ  านวน 30 คน จากประชากรทั้งหมด 152 คน ผลการวิจยัพบว่า ร้อยละ 40 



 
 

 

74 

เสนอใหใ้ชนิ้ทานพื้นเมือง ในการจดัโปรแกรมการสอนและร้อยละ 60 เห็นวา่นิทานพื้นเมืองของรัฐ
เคนทกัก้ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าควรอนุรักษไ์ว ้
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างและการพัฒนาส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
 งานวจัิยในประเทศ 

 ภายในประเทศไทยมีผูศึ้กษาวิจยัการการสร้างและการพฒันาส่ือเสริมทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ เช่น เร่ือง การพฒันาส่ือการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองส าหรับผูเ้รียน
ระดบัตน้ การสร้างบทเรียนเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้นิทานพื้นบา้น ท าให้ผลการวิจยัมี
ความหลายหลาย หลายดา้น ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 วรีะชาติ ชยัเนตร (2541: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการสร้างบทเรียนเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษโดยใช้นิทานพื้นบา้น ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 การวิจยัในคร้ังน้ีมีความ   
มุ่งหมายเพื่อสร้างบทเรียนเสริมการอ่านภาษาองักฤษ โดยใช้นิทานพื้นบา้นท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  น าบทเรียนนิทานพื้นบา้นไปใชใ้นการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
ของนักเรียนให้ดีข้ึน  ศึกษาแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในระดับมัธยมศึกษา         
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี โรงเรียนนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
จ านวน 40 คน ใชว้ิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการสอน 24 คาบ เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย บทเรียนการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีเน้ือหานิทานพื้นบา้นไทย จ านวน      
6 บทเรียน แบบสังเกตการณ์ แบบสอบถามวดัเจตคติเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษและบทเรียน
นิทานพื้นบ้านไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการวิจัย
ปรากฏผลดงัน้ี บทเรียนเสริมอ่านภาษาองักฤษ โดยใช้นิทานพื้นบา้นท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 
86.68/79.31 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 หลังการใช้บทเรียน แล้วนักเรียนมีเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาองักฤษดีข้ึน และการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเป็นแนวการสอนท่ีดีและประสบ
ผลส าเร็จมากเหมาะส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยม 

 อจัฉรา พึ่งเจริญ (2542: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพ 
ชุดการสอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษจ านวน 6 ชุด ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 วดัโพธ์ิลงักา 
จงัหวดัจนัทบุรี มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อสร้างชุดการสอนทกัษะภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา
ปีท่ี 5 วดัโพธ์ิลงักา จงัหวดัจนัทบุรี กลุ่มโรงเรียนเมืองใหม่ ส านกังานประถมศึกษา จงัหวดันนทบุรี 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2542 จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  เคร่ืองมือในการวิจยั
ประกอบดว้ย  1) ชุดการสอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ จ านวน 9 ชุด  ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5   
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2)แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิภาษาองักฤษ จ านวน 1 ฉบบั  ผลการวิจยัพบวา่ ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน
มีประสิทธิภาพ 89.44/83.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑก์วา่ก าหนด คือ 80/80 

 สุดฤทยั สัจติประเสริฐ (2546: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาส่ือการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองส าหรับผูเ้รียนระดบัตน้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาส่ือการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองส าหรับผูเ้รียนระดบัตน้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 โรงเรียนกรุงเทพ 
คริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมวิจยัจ  านวนชั้นละ 15 คน รวม 30 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ส่ือการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วย จ านวน 20 ชุด 
แบบทดสอบภายหลงัการใช้ส่ือการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย
และร้อยละ  ผลการวิจยัพบว่า ส่ือการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับผูเ้รียน
ระดบัต้นมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 81.5/86.5 และ 
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นต่อส่ือการอ่านเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นไปในทางบวกระดบัดี 
โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.68 

 เสาวนีย ์กลบัส่ง (2547: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้นิทานสอนใจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนกัเรียนก่อนและหลงั การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ท่ีไดรั้บการสุ่ม
อย่างง่ายจากประชากร จ านวน 300 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 คน ใช้วิธีการทดลองโดยให้
นกัเรียนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างขั้น จ  าวนวน 10 บท ใชเ้วลา 2 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วนั วนัละ 1 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 10 วนั  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย            
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านโดยใช้นิทาน จ านวน 10 บท           
2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ และ 4) แบบประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่า
เท่ากบั 74.73/80.63 ซ่ึงมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 2) ความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนักเรียน หลงัการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการเรียน 
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ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) นักเรียนมีความ
คิดเห็นท่ีดีมากต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ภายในต่างประเทศไทยมีผูศึ้กษาวิจยัการการสร้างและการพฒันาส่ือเสริมทกัษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ ไวม้ากมาย ท าให้ผลการวิจัยมีความหลายหลาย หลายด้าน ดังรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

  Maaka and Ward (2000: Abstract) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองาแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาส่ือการอ่านเน้ือเร่ือง ส าหรับนกัศึกษาของวิทาลยัชุมชนในเมืองฮาวาย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยัเป็นนกัศึกษาจ านวน 236 คนและครูผูส้อนจ านวน 12 คน ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้และ
ความเข้าใจของครูผูส้อนและผูเ้รียนไม่มีความสอดคล้องกัน อีกทั้งยงัพบว่าความสามารถทาง     
การคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนแรงจูงใจในการอ่านและกลยุทธ์ท่ีน ามาใช้ในการอ่านมีส่วนส าคญัใน
การช่วยพฒันาทกัษะทางการอ่านของผูเ้รียน 

  Dunn (2002: Abstract) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองวิธีการสร้างบทเรียนเสริมทกัษะดา้นการ
อ่าน ส าหรับผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระอ่ืน ๆ โดยการเพิ่ม
วิธีและกลยุทธ์ทางการอ่าน เพื่อช่วยเหลือให้ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาดา้นการอ่านภาษาองักฤษ โดยผูว้ิจยั
เลือกใชบ้ทเรียนท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจในการอ่าน
ของผูเ้รียนคือ การใชภ้าพประกอบบทอ่าน การท ากิจกรรมการอ่านท่ีน าไปสู่การเขียนและกิจกรรม
เสริมนอกชั้นเรียน เช่น กิจกรรมโครงงาน เป็นตน้ 

 จากการศึกษางานวิจยัทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัการน านิทานมาใช้ในการเรียน  
การสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กบัผูเ้รียน พบวา่การจดัการเรียนการสอนจะช่วย
ใหผู้เ้รียนประสอบผลส าเร็จในการเรียน จะเห็นไดว้า่เน้ือหาดา้นคติชนทอ้งถ่ินทุกประเภท ไม่วา่จะ
เป็น นิทานพื้นบา้น เร่ืองเล่าพื้นบา้น เพลงพื้นบา้น การละเล่นและการแสดงพื้นบา้นมีอิทธิพลต่อ
ความเข้าใจในการอ่าน ผูเ้รียนมีความคุ้นเคยกับเน้ือหาและช่ือเร่ือง รวมทั้ งข้อคิดและคติด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีแฝงไวใ้นบทอ่าน ซ่ึงนอกจากบทเรียนจะไดรั้บทกัษะทางการอ่านแลว้ยงั
ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน 

 จากการศึกษางานวิจยัทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัการน าคติชนทอ้งถ่ินประเภท   
ต่าง ๆ เช่น นิทานพื้นบา้น ต านานพื้นบา้น และเร่ืองเล่าพื้นบา้น มาใช้เป็นส่ือในกระบวนการจดั 
การเรียนการสอนมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอ่าน ซ่ึงพบว่าเป็นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผูเ้รียน เป็นการบูรณาการการเรียน     
การสอนภาษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามงานวจิยัส่วนใหญ่ยงัเนน้การน าเร่ืองเล่ามาใชใ้น
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การอ่านภาษาองักฤษเพื่อเน้นการพฒันาทกัษะทางภาษาเพียงอย่างเดียว ซ่ึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การน านิทานมาพฒันาทกัษะทางภาษาควบคู่กบัการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ยงัไม่ปรากฏ
ให้เห็นมากนกั ดงันั้น จงัเป็นแนวคิดให้มีการพฒันาและบูรณาการการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
โดยใชคุ้ณธรรมจริยธรรมประเภทเร่ืองเล่าพื้นบา้นเพื่อส่งเสริมดา้นทกัษะเน้ือหาทางภาษาพร้อมกบั
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ในการจดักระบวนการเรียนการสอน
ทางดา้นภาษาองักฤษพร้อมกบัการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมใหเ้กิดกบัตวัผูเ้รียนซ่ึงเป็นรากฐาน
ส าคญัในการพฒันาดา้นความรู้และคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กนัไป 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอนภาษา 
 งานวจัิยในประเทศ 

 มีผูใ้ห้ความสนใจในการท าวิจยัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาเพื่อพฒันา
ทกัษะทางภาษาใหก้บัผูเ้รียนดว้ยกนัหลายท่าน ดงัน้ี 

 สุพฒัน์ สุกมลสันต ์(2541: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการสร้างและพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบส่ือหลากหลายเพื่อสอนภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 เพื่อใชส้อนทกัษะการฟัง
ความเขา้ใจ การอ่านเขา้ใจความ ค าศพัท์ และทกัษะก่ึงการเขียนแก่นิสิตชั้นปีท่ี 1 ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลบั 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรมดงักล่าว     
มีประสิทธิภาพในระดบัค่อนขา้งสูง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีส่วนช่วยท าให้ประสิทธิภาพ
ทัว่ไปทางภาษาองักฤษของผลการวิจยัเพิ่มข้ึน มีแนวโนม้วา่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้
สัมฤทธ์ิในการเรียนวชิา FE 1 ของผลวจิยัเฉพาะท่ีทดสอบดว้ยแบบทดสอบปรนยัสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิ
ของนิสิตท่ีไม่ไดใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนรายวิชา FE 1 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

 ธนสิทธ์ิ ศรีรัตน์ (2543: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
ชุด “เกมค าศพัท”์ภาษาองักฤษ” ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90 /90 ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ชุด “เกมค าศพัท”์ภาษาองักฤษ” 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษและดา้นคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในเกณฑดี์ 

 จิตลดา ทองปลี (2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ืองค าศพัท ์เร่ือง “Project: Play & Learn” ส าหรับ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี เป็นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัทศันา
รุณสุนทริการาม ส านกัเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
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2549 จ านวน 48 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยท าหารทดลอง 3 คร้ัง เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาประสิทธิภาพของบทเรียน ผลการศึกษา ได้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ืองค าศพัท์ เร่ือง “Project: Play 
&Learn” ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 มีคุณภาพในดา้นเน้ือหาอยู่ในระดบัดีมาก และคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียดา้นเทคโนโลยอียูใ่นระดบัดีและมีประสิทธิภาพ 86.00/89.55 

 นุษรา พิมพิค่อ (2550: บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย
เร่ืองการเรียนรู้ค าศพัท ์สาระการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 การวิจยั
คร้ังน้ี เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85              
กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนประจนัตคาม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2550 จ านวน 58 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  สถิติท่ีใช้ คือ ร้อยละและค่าเฉล่ีย    
โดยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนจดัเรียงเน้ือหาอย่างเป็น
ขั้นตอน ด้วยค าแนะน าการใช้บทเรียน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เรียนรู้ค าศพัท์ แบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ โดยการใช้ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟฟิก ตวัอกัษร ขอ้ความ เสียงบรรยาย 
และเสียงประกอบ ซ่ึงเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน ผลการวิจัยได้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เร่ืองการเรียนรู้ค าศพัท์โดยใช้ปริศนาค าทายส าหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2        
มีคุณภาพจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษาอยูใ่น
ระดบัดีมาก และมีประสิทธิภาพ 91.75/91.10 

 อรสา ยิง่ยง (2551: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความ
คงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเรียนด้วยบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์และบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2550 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ท่ีมีผลการเรียนต ่า ซ่ึงไดม้าแบบ
เจาะจง จ านวน 2 ห้อง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน โดยวิธี Match pair  technique จาก
การน าเด็กทั้งหอ้งมาทดสอบก่อนเรียนและน ามาจดักลุ่มคะแนนจากนอ้ยไปหามาก ไดเ้ป็นสองกลุ่ม
ทดลอง  ผลวิจบัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ 77.50/72.83 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่
เกณฑ์ท่ีก าหนด 70/70 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง    
สถิติท่ีระดบั .05 
 งานวจัิยในต่างประเทศ 

 มีนักการศึกษาชาวต่างชาติให้ความสนใจท าการวิจยัเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์      
ช่วยสอนภาษาเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาใหก้บัผูเ้รียนดว้ยกนัหลายท่าน ดงัน้ี 
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 Isabel (1994: 1927 -A) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองผลของการใชว้ิดิทศัน์ ท่ีมีค  าบรรยายใตภ้าพ 
(Subtitles) จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ส่ือผสม (Multimedia) กบันกัศึกษาท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศสใน
เทอมท่ี 5 จ านวน 44 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชคื้อภาระงาน (Task) ท่ีจดัไวใ้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ส่ือหลากหลาย โดยผูว้ิจ ัยเป็นผูส้ร้างออกแบบเพื่อการทดลองในคร้ังน้ี 
นกัศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จะไดรั้บการทดลองดงัน้ี 

  กลุ่มท่ี 1 ดูวดิิทศัน์ ท่ีมีค  าบรรยายใตภ้าพ และมีภาระงานท่ีมีความยากง่ายต ่า 
  กลุ่มท่ี 2 ดูวดิิทศัน์ ท่ีไม่มีค  าบรรยายใตภ้าพ และมีภาระงานท่ีมีความยากง่ายต ่า 
  กลุ่มท่ี 3 ดูวดีิทศัน์ท่ีมีค  าบรรยายใตภ้าพ และมีภาระงานท่ีมีความยากสูง 
  กลุ่มท่ี 4 ดูวดิิทศัน์ ท่ีมีค  าบรรยายใตภ้าพ และมีภาระงานท่ีมีความยากระดบัสูง 
  นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ดูวิดีโอ  2 คร้ัง ท่ีตดัต่อเรียบร้อยแลว้จากคอมพิวเตอร์

ส่ือผสมช่วยเรียนภาษา แล้วตอบค าถาม จากนั้นนักเรียนก็จะลอกเน้ือหาจากเร่ืองท่ีดู แล้วพูด
เก่ียวกบัส่ิงท่ีออกมาเป็นเวลาไม่เกิน 3 นาที พร้อมทั้งท าการบนัทึก 

  ผลจากการทดลองสรุปไดว้า่ กลุ่มท่ีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ส่ือผสมช่วยเรียนภาษา
ฝร่ังเศษโดยมีค าอธิบายใตภ้าพ (Subtitles) ช่วยพฒันาความสามารถในการพูดและมีทศันคติท่ีดี       
สูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ส่ือผสมท่ีไม่มีค  าอธิบายใตภ้าพ 
 Lowe and Bickel (1993: 46)  ไดท้  าการวิจยัเร่ืองบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
ช่วยสอนทางด้านการเขียนและไวยากรณ์ โดยท าการทดลองเปรียบเทียบกบันักเรียนในวิทยาลยั
ชุมชนแอปปาลาเซีย (Applachia) ในเวอร์จิเนียตะวนัตก 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จ านวน 20 คน  เรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึน และกลุ่มหลงั จ านวน 13 คน เรียนดว้ยวิธีการสอนแบบทัว่ไปใน
หอ้งเรียนเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน  ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียนแบบทั่วไป และนักเรียนท่ีเรียนกับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสนุกสนานในการเรียนมากกวา่กลุ่มท่ีเรียนแบบธรรมดา 

 Alkahtani (1999: Abstract) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง โดยให้นักเรียนอ่านข้อความบนจอคอมพิวเตอร์และตอบค าถาม      
ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่านเพื่อมากข้ึน และให้ขอ้เสนอแนะว่า ครูควรใช้
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเพราะมีประโยชน์มาก ซอฟแวร์ในการอ่านจะท าให้ผูเ้รียนไม่เคร่งเครียด 
นกัเรียนจะรู้สึกอิสระ และโปรแกรมมีประโยชน์ต่อครู และนกัเรียนในการท าให้บรรลุเป้าหมายใน
การเรียนการสอน 

 Groot (2000: Abstract) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศพัทส์ าหรับ
ผูเ้รียนท่ีเรียนภาษองักฤษเป็นภาษาท่ี 2 โดยใชโ้ปรแกรม CAVOCA เป็นโปรแกรมท่ีมุ่งเน้นสอน
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ค าศพัทท่ี์พบเห็นบ่อยคร้ังดว้ยกลวิธีระบบคลงัค า ในการเรียนเรียนรู้ศพัท ์ซ่ึงเนน้สังเกตโครงสร้าง
ค าและบนัทึกขอ้มูลค าศพัท์ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัปีชั้นปีท่ี 1 ผูเ้รียนไดรั้บ
การสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยโปรแกรม CAVOCA ผลการวิจยัพบว่า โปรแกรมน้ีสามารถ
พฒันาค าศพัทข์องนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และนอกจากน้ีผูว้ิจยั
ยงัพบว่า ลักษณะการเสนอค าศัพท์พร้อมกับบริบทช่วยให้ผูเ้รียนจดจ าค าศัพท์ช่วยให้ผูเ้รียน           
จ  าค  าศพัทไ์ดดี้กวา่ค าศพัทเ์ด่ียวๆท่ีมีมีบริบทเลย 

 Al Jarf (2007: Abstract) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการสอนค าศพัท์แก่นกัศึกษาท่ีเรียน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางอินเทอร์เนต 
กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาหญิงชั้นปีท่ี 1 จ านวน 53 คน วิชาเอกการแปลของมหาวิทยาลยัคิงซาอุด 
(King Saud University) ท่ีลงเรียนวิชาค าศพัท ์โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจะตอ้งเรียนค าศพัทเ์สริม
ผ่านอินเทอร์เนตโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตวัท่ีบา้น โดยใช้เวลาเรียนทั้งส้ินทั้งหมด 12 สัปดาห์ 
ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนเฉล่ียของการสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลคะแนนช้ีให้เห็นว่าการเรียนค าศพัท์ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอนทางอินเทอร์เนตสามารถช่วยพฒันาการเรียนรู้ค าศพัทข์องนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กล่าวโดยสรุปจากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ใน   
การเรียนการสอนภาษา พบวา่ นกัการศึกษาหลายท่านไดน้ าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอน
เพื่อแกไ้ขตอบสนองและส่งเสริมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ  
จูงใจและท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ตอบสนองการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล    
อีกทั้ งเป็นส่ือการสอนท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน แต่งานวิจัย
ส่วนมากเป็นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา โดยใช้
โปรแกรม Authorware ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีได้รับความนิยมมาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษามีเป็นจ านวนน้อย โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        
การอ่าน ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการท าวิจยัเร่ืองเร่ือง การพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โดยผูว้ิจยัจะน าความคิดเห็นต่าง ๆไป
ปรับปรุงและพฒันาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถใช้
ในการกระตุน้การเรียนการสอนของนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 
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บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง  
โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ และความตระหนกัรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอ      
สามพราน จงัหวดันครปฐม  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง Experimental Research Design มีวตัถุประสงค ์
1) เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes 2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ก่อนและหลงัการส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot 
Potatoes 3) เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลัง     
การใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes  
และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอ   
สามพราน จงัหวดันครปฐม ท่ีมีต่อความเหมาะสมส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้น
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน โดยผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการวิจัยตาม
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 

วธีิและขั้นตอนการวจัิย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน        

นาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 90 คน 
จ านวน 2 หอ้ง 
 กลุ่มตวัอย่างใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  จากการจากการเลือกแบบเจาะจง 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

1.  ตวัแปรอิสระ คือ การใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง 
โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes 
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 2. ตวัแปรตาม คือ 
 2.1  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
 2.2  ความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
 2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอ

สามพราน จงัหวดันครปฐม ท่ีมีต่อการใช้โปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาองักฤษ       
จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ และความตระหนกัรู้
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษเพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่านและ
จริยธรรมโดยใชนิ้ทานพื้นบา้นภาคกลาง จ านวน 10 บท 

 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็น
แบบทดสอบ การอ่านแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ เพื่อใชท้ดสอบก่อนและหลงัการสอน 

 3.  แบบทดสอบวดัความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 1 ฉบบั จ านวน    
30 ขอ้ 

 4.  แบบสอบถามคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ เป็นสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามหลกัการสร้าง
แบบสอบถามประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert) 
 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. ขั้นพฒันาส่ือเสริมทกัษาการอ่านภาษองักฤษ แบบทดสอบวดัความสามารถทาง 
การอ่านภาษาองักฤษ แบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและแบบทดสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษองักฤษและจริยธรรม จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง 
  1.1  ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
   การพฒันาส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง 
เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผูว้ิจยัได้แบ่ง        
การพฒันาส่ือออกเป็นสองระยะ คือ 
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   ระยะท่ี 1 การสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ตอ้งการ ความสนใจและความเหมาะสมเก่ียวกบัช่ือเร่ืองและหวัขอ้ทางจริยธรรมของนิทานพื้นบา้น
ภาคกลาง ท่ีน ามาจดัท าเป็นส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นภาคกลาง โดยเน้ือหาใน
แบบสอบถามประกอบไปด้วยช่ือเร่ืองนิทานพื้นบ้าน ค าอธิบายเน้ือเร่ืองโดยย่อ และหัวขอ้ทาง
จริยธรรมของแต่ละเร่ือง 

 1.1.1  ส ารวจช่ือเร่ืองนิทานพื้นบา้นภาคกลางฉบบัภาษาไทย เพื่อน าช่ือเร่ือง
นิทานพื้นบา้นภาคกลางมาพิจารณาสร้างเป็นส่ือเสริมการอ่าน จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ โดยแต่ละ
แหล่งมีรายละเอียดของเน้ือหาดงัน้ี  

 1.1.1.1 เร่ืองเล่าจากคุณปู่  ภาคกลาง (อานนท์ อาทิตยอุ์ทยั, 2550)  เป็น
หนังสือเร่ืองเล่าพื้นบ้านของไทยภาคกลาง ซ่ึงเป็นศิลปะแห่งการร้อยเรียงเร่ืองราวและถ้อยค า
ถอ้ยค าจนเกิดเป็นเร่ืองเล่านิทานพื้นบา้นแห่งความทรงจ าท่ีปลูกฝังทั้งศีลธรรมจริยธรรมและขอ้คิด 
นอกจากน้ียงัเป็นภูมิปัญญาไทยทางวรรณกรรมท่ีแสดงวถีิไทยของคนภาคกลาง 

 1.1.1.2 รวมนิทานพื้นบา้นประจ าจงัหวดัภาคกลาง (เอกรัตน์ อุดมพร, 
2551) เป็นหนงัสือนิทานประจ าจงัหวดัภาคกลางซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีคนไทยควรศึกษา มีคุณค่าส าหรับ
น ามาใชใ้นการเรียนการสอนและการอ่านนอกเวลาเพื่อความสนุกสนานและประยุกต์น ามาใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

 1.1.1.3 รวมนิทานชาวบา้นภาคกลาง (เตชินี ชวลิต, 2550)  รวมนิทาน
พื้นบา้นหลากหลายเร่ืองราวดว้ยกนั เหมาะส าหรับผูท่ี้สนใจเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นประจ าภาคกลาง 
จะมีนิทานของแต่ละจงัหวดั ให้ทั้ งความสนุกสนาน และยงัได้สอดแทรก วิถีชีวิต วฒันธรรม 
ประเพณีใหไ้ดเ้รียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัอีกดว้ย 

 1.1.1.4 นิทาน 4 ภาค: ภาคกลาง (สัณห์ ภาวิต,  2539)  เป็นหนงัสือท่ี
รวบรวมนิทานพื้นบา้นไวท้ั้ง 4 ภาค ซ่ึงบ่งบอกความเป็นมาของจงัหวดันั้น ๆ พร้อมทั้งเร่ืองเล่า       
ท่ีส าคญัของจงัหวดันั้น ๆไวเ้พื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหน
บา้นเกิดและถ่ินก าเนิดของตนเอง 

 1.1.1.5 นิทานพื้นบ้านไทย (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ 2540) เป็นหนังสือส่งเสริมวฒันธรรมไทยเพื่อถ่ายทอดวรรณกรรมมุขปาฐะในระบบ 
โรงเรียน เป็นการฟ้ืนฟูและกระตุน้ให้เยาชนหันมาสนในนิทานพื้นไทยและเป็นส่ิงเร้าเสริมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.1.1.6 นิทานพื้นบ้านไทย (วิสันต์ บัณฑวงศ์, 2522)  เป็นหนังสือ
นิทานพื้นบา้นไทยชุดเสริมสร้างปัญญา ความคิด มีเน้ือหาสาระตลอดทั้งเล่ม เป็นนิทานท่ีสอดแทรก
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ความรู้ดา้น ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ คติความคิด ขบขนั และยงัแฝงดว้ยคติธรรม เพื่อปลูกฝังจิตใจ
เยาวชนใหมี้คุณธรรมและเพียบพร้อมดว้ยไหวพริบปฏิภาณอนัเฉียบแหลม  
     แหล่งขอ้มูลทั้ง 6 แหล่ง ท่ีน ามาศึกษาและวิเคราะห์เร่ืองนิทานพื้นบา้น
ภาคกลางสอดแทรกทั้งความรู้ด้านเน้ือหาและด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างครบถว้น จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการน ามาคดัเลือกเพื่อจดัท าส่ือเสริม
ทักษะการอ่านภาษาส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริยธรรม 
   1.1.2  คดัเลือกนิทานพื้นบา้นภาคกลางฉบบัภาษาไทย จ านวน 20 เร่ือง โดย
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นทางจริยธรรมท่ีผูเ้รียนพึงมีและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคโ์ดยหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 คุณธรรม ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของนกัเรียนท่ี  
พึงประสงคไ์ว ้10 ประการ  
 

ตารางท่ี 1  แสดงคุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีพึงประสงค ์เพื่อเป็นแนวทางในการคดัเลือกนิทาน 
 พื้นบา้นภาคกลาง 
 

ขอ้ คุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีพึงประสงค ์
1.  ขยนั ความตั้งใจเพียรพยายามท าหนา้ท่ีการงานอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ อดทนไม่ทอ้ถอย 

เม่ือพบอุปสรรค  
2.  ซ่ือสัตย ์สุจริต นกัเรียนประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง และผูอ่ื้นดว้ยความซ่ือสัตย ์ทั้งกาย วาจา เช่น  

ไม่ลกัขโมย  ไม่พดูปด  และไม่ลอกการบา้น 
3.  มีวินยั นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน 

สังคม และมีวินยัในตนเอง 
4.  มีสติสัมปชญัญะ การควบคุมตนเองใหพ้ร้อมมีสภาพต่ืนตวัฉบัไวในการรับรู้ทางประสาทสัมผสั 
5.  อดทน การรักษาปกติภาวะของตนไวไ้ด ้ไม่วา่จะถูกกระทบกระทัง่ดว้ยส่ิงอนัเป็นท่ี 

พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมัน่คงหนกัแน่นไม่หวัน่ไหว 
6.  สุภาพ ผูท่ี้อ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่กา้วร้าว รุนแรง วางอ านาจ 

ข่มผูอ่ื้น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง 
7.  รักความเป็นไทย นกัเรียนรู้จกัขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทย มีความกตญัญูกตเวที 

เห็นคุณค่า และใชภ้าษาไทยในการส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง และอนุรักษสื์บทอด 
ภูมิปัญญาไทย 

8.  สะอาด ปราศจากความมวัหมอง ทั้งกาย ใจ ความผอ่งใสฝึกฝนจิตใจมิใหขุ้่นมวัมีความแจ่มใส 
9.  สามคัคี นกัเรียนมีคุณลกัษณะเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้พดู กลา้ถาม กลา้คิด มีความเป็นตวัของ 

ตวัเอง และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสมตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
10.  มีน ้าใจ ความจริงใจท่ีไม่เห็นแก่เพียงตวัเองหรือเร่ืองของตวัเอง แต่เห็นอกเห็นใจ 
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     1.1.2.1 ศึกษาและพิจารณาถึงความเหมาะสมของเน้ือหาสาระของ
นิทานพื้นบา้นภาคกลางตามเกณฑ์ Pederson (1995); Right (1995); Wilhelm (1999) และวรรณี 
(2535) โดยยึดประเด็นทางจริยธรรมท่ีผูเ้รียนพึงมีและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องหลกัสูตรใน
ระดบัประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกนิทานพื้นบา้นภาคกลาง  
     1.1.2.2 จากแนวคิดในการเลือกเร่ืองของนกัการศึกษาทั้ง 4 ท่าน สรุป
ได้ว่าการเลือกนิทานเพื่อน ามาใช้พฒันาส่ือการเรียนการสอนนั้นต้องค านึงถึงเน้ือหาท่ีครูชอบ 
นกัเรียนสนใจ มีค าศพัท์ ส านวน และความยากง่ายเหมาะกบัวยัของนกัเรียน โครางสร้างเร่ืองไม่
ซับซ้อนวกวน ตวัละครไม่มากจนเกินไป เน้ือหาเร่ืองช่วยกระตุ้นพฒันาการทางภาษาและให้
ประสบการณ์ทางภาษาแก่นกัเรียนท่ีจะเรียนต่อไปในระดบัท่ีสูงข้ึน หลงัจากศึกษาแนวคิดในการ
เลือกเร่ืองของนักการศึกษาแลว้ ผูว้ิจยัจึงพิจารณาตามความถ่ีจากตารางวิเคราะห์เลือกนิทานเพื่อ
น ามาใช้พฒันาส่ือโดยให้ความส าคญัในการเลือกเร่ืองท่ีเหมาะกบัวยัของนกัเรียน อนัดบัต่อมาคือ 
โครงสร้างเร่ืองไม่ซบัซอ้นหรือยาวเกินไป ต่อมาคือ ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถทาง
ภาษาของนักเรียน ต่อมาคือ เน้ือเร่ืองช่วยกระตุน้พฒันาการทางภาษาแก่นกัเรียน และสุดทา้ยคือ    
ครูควรมีความรู้ ภูมิหลงัอยูบ่า้ง 
     1.1.2.3 ศึกษาวธีิสร้างแบบสอบถามของลิเคิร์ท (Likert, quoted in Best, 
1981: 181-182)   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการ      
ความสนใจและความเหมาะสมเก่ียวกบัช่ือเร่ืองและหวัขอ้ทางจริยธรรมของนิทานพื้นบา้นภาคกลาง 
ท่ีน ามาจดัท าเป็นส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาค
กลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดงัน้ี 
     1.1.2.4 ก าหนดหัวเร่ืองและหัวข้อทางจริยธรรมของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการ ความสนใจและความเหมาะสมเก่ียวกบัช่ือเร่ืองและหัวขอ้ทาง
จริยธรรมของนิทานพื้นบ้านภาคกลางท่ีน ามาจัดท าเป็นส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษาส่ือเสริม       
การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและคุณธรรม
จริยธรรม 
     1.1.2.5 ก าหนด เ น้ื อหาของแบบสอบถามให้ ค รอบค ลุมตาม
วตัถุประสงคแ์ละน าขอ้มูลวางเป็นโครงร่างเพื่อสร้างประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม  
     1.1.2.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นภาคกลาง
และหัวขอ้ทางจริยธรรมท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของหวัเร่ืองและรูปแบบของภาษา  
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     1.1.2.7  น าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจแก้ไขแล้วน าไปสอบถาม
ผูส้อนจ านวน 3 คน  
     1.1.2.8 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามเก่ียวกบัช่ือเร่ืองและหัวขอ้ทาง
จริยธรรมของนิทานพื้นบ้านภาคกลางมาจดัท าเป็นเสริมทกัษะการอ่านภาษาส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริยธรรม 
มาบนัทึกความถ่ี ของจ านวนเร่ืองท่ีผูส้อนเลือกและค านวณค่าเฉล่ียและจดัล าดบัความส าคญัของช่ือ
เร่ืองท่ีครูผูส้อนเลือก สูงสุด 10 อนัดบั พร้อมทั้งน าช่ือเร่ืองนิทานพื้นบา้นภาคกลางท่ีผูส้อนเลือก
และสนใจมากท่ีสุด 10 อันดับแรก มาสร้างเป็นเสริมทักษะการอ่านภาษาส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริยธรรม  
     1.1.2.9 จากแบบสอบถามช่ือเร่ืองนิทานพื้นภาคกลางและหัวขอ้ทาง
จริยธรรมพบว่า ผูส้อนให้ความสนใจเร่ืองนิทานพื้นบา้นภาคกลางเร่ือง ดงัน้ี แบบทดสอบท่ีได้
คะแนนสูงสุดคือ บทท่ี 10 The Chicken Stars (82.50%) บทท่ี 2 If It Belongs to Us, It  will  Come 
to Us (82.00%) บทท่ี 9 Pikultong และบทท่ี 5 Plabuutong (81.25%) แบบทดสอบรายบทท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งท าคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกวา่ร้อยละ 75 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 มีทั้งหมด 1 บท คือ บทท่ี 8 
Mekala and Ramasoon (77.00%) และบททดสอบท่ีกลุ่มตวัอยา่งท าคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 75  
มีทั้งหมด 5 บท ตามล าดบัดงัน้ี บทท่ี 3 Phaya Kong Phaya Pan (74.75%) บทท่ี 4 The Crow and the 
Peacock (74.50%) บทท่ี 6 Treasure in the Vineyard (74.25%) บทท่ี 7 Uthai Tawee (71.50%)      
บทท่ี 1 Nuu Nid Comes Home (72.7%)  
     1.1.2.10 น านิทานพื้นบ้านภาคกลางทั้ งหมด 10 เ ร่ือง ท่ีได้จาก
แบบสอบถามมาจบัคู่กบัเน้ือหาทางจริยธรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เพื่อน าไป
สร้างส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน
และคุณธรรมจริยธรรม 
 

ตารางท่ี 2  แสดงช่ือ เร่ืองนิทานพื้นบา้นภาคกลางกบัหวัขอ้จริยธรรมเพื่อน ามาสร้างส่ือเสริม 
 การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน 
 และคุณธรรมจริยธรรม 
 

ขอ้ นิทานพื้นบา้นภาคกลาง หวัขอ้ทางจริยธรรม 
1. Nuu Nid Comes Home (หนูนิดกลบับา้น)  รักความเป็นไทย (Pride of One's Root) 
2. If It Belongs to Us, It will Come to Us (ถา้เป็นของเรา 

ก็จะมาหาเราเอง) 
ความซ่ือสตัย ์(Honesty) 
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ตารางท่ี 2  แสดงช่ือ เร่ืองนิทานพื้นบา้นภาคกลางกบัหวัขอ้จริยธรรมเพื่อน ามาสร้างส่ือเสริม 
 การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน 
 และคุณธรรมจริยธรรม  (ต่อ) 
 

ขอ้ นิทานพื้นบา้นภาคกลาง หวัขอ้ทางจริยธรรม 
3. Phaya Kong Phaya Pan (พระยากงพระยาพาน) ความมีสติสมัปชญัญะ (Consiousness) 
4. The Crow and the Peacock (กาด ากบันกยงู) ความมีน ้ าใจ (Generous) 
5. Plabuutong (ปลาบู่ทอง) ความกตญูัญูกตเวที (Gratitude) 
6. Treasure in the Vineyard (ขมุทรัพยใ์นไร่องุ่น) ความขยนัหมัน่เพียร (Diligence) 
7. Uthai Tawee (อุทยัเทว)ี มีจิตใจสะอาด (Good-Hearted) 
8. Mekala and Rarasoon (เมขลากบัรามสูร) ความอดทน (Patience) 
9. Pikultong (พิกลุทอง) ความสุภาพ (Polite) 
10. The Chicken Stars (ดาวลูกไก่) ความสามคัคี (Harmony) 

 

 2. ระยะท่ี 2  การพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง
เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1 น าช่ือเร่ืองนิทานพื้นบ้านภาคกลางฉบบัภาษาไทยท่ีได้จากการส ารวจจาก
แบบสอบถามในระยะท่ี 1 จ านวน 10 เร่ือง มาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

  2.2 น าเน้ือหาของนิทานพื้นบา้นภาคกลางทั้ง 10 เร่ืองไปให้อาจารยช์าวต่างชาติ
และอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนภาษาองักฤษ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งตาม
ความเหมาะสมของเน้ือหา ระดบัและความยากง่ายทางภาษาของเน้ือเร่ืองนิทานพื้นบา้นภาคกลาง
กบัระดบัความสามารถของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
  2.3 น าขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านท่ีมีต่อนิทานพื้นบา้น
ภาคกลางทั้ง 10 เร่ือง ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาค านวณค่าดชันีค่าความสอดคลอ้งเก่ียวกบัความ
เหมาะสมและระดบัความยากง่ายของภาษา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 177) ซ่ึงนิทานพื้นบา้นภาค
กลางแต่ละเร่ืองจะตอ้งมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป โดยใชสู้ตร  

  
  

      เม่ือ  IOC   แทน   ดชันีความสอดคลอ้ง 
            R   แทน ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
           N    แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

N

R
IOC
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  2.4 น าผลท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข ถา้บทเรียนใดมีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป แสดงวา่บทเรียนนั้นสามารถน าไปใชไ้ด ้แต่ถา้ต ่ากวา่ 0.5 แสดงวา่ บทเรียน
นั้นไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ควรตดัทิ้งหรือน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหม่ ผลปรากฏว่าเน้ือหาของ
นิทานพื้นบา้นภาคกลางมีความเหมาะสมดา้นเน้ือหาและระดบัความยากง่ายของภาษาอยา่งไรก็ตาม 
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยการเสนอแนะให้ปรับปรุงความกระชบัของนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เร่ือง
ท่ี 3 Phaya Kong Phaya Pan การใชค้  าศพัทท่ี์หลากหลายในเร่ืองท่ี 9 Pikultong (ภาคผนวก ก) 
 3. ศึกษาตวัช้ีวดัในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยค านึงถึงตวัช้ีวดัในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละสาระการเรียนรู้         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านและทกัษะยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน  
 

ตารางท่ี 3  แสดงถึงตวัช้ีวดัหลกัสูตแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาต่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านและทกัษะยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 
 

ทกัษะความรู้ Knowledge 
- มีความรู้ ความเขา้ใจ ค าสัง่ ค  าแนะน า   ค  าขอร้อง 
 ค  าแนะน าง่าย ๆ 
-  ถ่ายโอนขอ้มูลจากภาพ หรือสญัลกัษณ์ในการตอบ 
ค าถาม 
ทกัษะ  กระบวนการ (Process) 
เลือกค า เลือกระบุภาพ หรือเลือกสญัลกัษณ์ 
เลือกเคร่ืองหมายของประโยค ขอ้ความสั้น ๆ 
ตอบค าถามจาการอ่าน บอกใจความส าคัญ และตอบ
ค าถามจากการอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเร่ืองเล่า 

เน้ือหาภาษาทกัษะทางการ 
อ่าน 
- ระดบัค า  :บอกความหาย 
ของค าศพัทจ์ากบริบทรอบตวั 
- ระดบัประโยค 
อ่านเพ่ือหารายละเอียดวา่ 
ใครท า อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่  
อยา่งไร ท าไม ต่าง ๆ ได,้  
บอกใจความส าคญัของเร่ือง 
ท่ีอ่านได ้

สาระ 
- ขอ้ความ 
- นิทาน 
- บทกลอนสั้น 
- ภาพต่างๆ 
- ค าแนะน าใน 
การท ากิจกรรม 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เจตคติ 
Attitude 
- ใชถ้อ้ยค าน ้ าเสียงและกริยาท่าทางอยา่งสุภาพเหมาะสม 
ตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- ใหค้วามช่วยเหลือใหค้  าแนะน า  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค/์เจตคติ 
Attitude (ต่อ) 
ตอบรับ ใหค้วามร่วมมือในการท างานกบัผูอ่ื้น 
- มีความซ่ือสตัย ์
- มีวนิยัในการท างาน 
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   จากวตัถุประสงค์ของการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และจาก
การศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของนิทาน ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ การอ่านนิทานนิทานในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ คือ สามารถบอกความหมายของค าศพัท์ใหม่ได ้ สามารถบอกใจความ
ส าคญัของนิทานได ้สามารถอนุมานความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้และสามารถเรียงล าดบัประโยค
จากเร่ืองท่ีอ่านได ้
  3.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและต าราเก่ียวกับเทคนิคการอ่านภาษาองักฤษของ 
Albert J. Harris Edward R.Sipay (1979); Suranee Kaewklom (1999); Francoise Grellet (1981) 
และ Christine Nuttall (2005)  เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สมุทร เซ็นเชาวนิช 
(2542) ไดท้กัษะยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

 3.4.1 สามารถเดาความหมายของค าศพัท์ท่ีไม่คุน้เคยจากบริบทเพื่อท าความ
เขา้ใจจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

   3.4.2 สามารถอ่านเพื่อจบัใจความส าคญัของเร่ืองได ้
   3.4.3 สามารถอ่านเพื่อบอกรายระเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได ้
   3.4.4 สามารถอ่านเพื่อสรุปเร่ืองท่ีอ่านได ้

   ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในทกัษะการอ่าน (Reading Objectives) 
  3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ทกัษะและกลยุทธ์ดา้นการอ่าน แลว้ก าหนดทกัษะการอ่าน 
(Reading Skills) เพื่อน าไปสร้างส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยมีขั้นตอนของแต่ละ
บทท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากแนวทางการจดัขั้นตอนการสอนดงัต่อไปน้ี 
   ผูว้จิยัใชแ้นวทางการสอนอ่านตามขั้นตอนของ Barnett (1989: 113-143) ดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนการอ่านหรือขั้นเตรียมการ (Pre-reading) เป็นการแจ้ง
จุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนทราบ สอนศพัท์ โครงสร้างใหม่หรือท ากิจกรรมกระตุน้ความรู้เดิมเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกสนใจและเกิดความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
   ขั้นท่ี 2 ขั้นการอ่านหรือขณะอ่าน (While-reading) เป็นการใช้กิจกรรมหรือ
แบบฝึกหดัท่ีช่วยใหผู้เ้รียนพฒันากลวธีิการอ่าน การท างานร่วมกนั การอภิปรายและใชภ้าษา 
   ขั้นท่ี 3 หลังการอ่านหรือขั้นการฝึก (Post-reading) เป็นการให้ผูเ้รียนท า
กิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการอ่าน เป็นการฝึกทกัษะต่าง ๆ และน าความรู้ท่ีเรียนไปใช ้



ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อก าหนดจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรียนการสอนและ 
 การวดัผลและการประเมินผล 
 

Unit Topic Learning Objective Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource Time 

1 Nuu Nid 
Comes 
Home 

1. To Identify the 
Story Line 
 
2.To Identify 
Word Meaning 
 
 
3. To Answer 
Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading  
Comprehension 
Subskill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocab 
- Visualize 
- Summarize 
- Make connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and clarify 
- Cause and Effect 

Pride of 
One's Root 

Pre-Reading 
- Observing the Picture and 
 Brainstorming what Happens in the Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
Context Clues While-reading 
- Answering Question Focusing on  Study 
Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the Story 
 (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the Main 
Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
moral jigsaw(Ethic) 

 

-Answer 
Reading 
Comprehension 
Subskill 
 

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาค 
กลางของ  
เอกรัตน์  
อุดมพร 

1 hour 

91 



ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อก าหนดจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรียนการสอนและ 
 การวดัผลและการประเมินผล  (ต่อ) 
 

Unit Topic Learning Objective Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource Time 

2 If It 
Belongs 
to Us, It  
Will 
Come to 
Us 

1. To identify 
the Story Line 
 
 
2. To Identify  
Word Meaning 
 
 
3.To answer 
reading 
comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/ Problems 
- Outcome 
- Moral 
Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocab 
-  Visualize 
-  Summarize 
-  Make connections 
-  Ask Questions 
-  Predict 
-  Monitor and Clarify 
-Cause and Effect 

Honesty Pre-Reading 
- Observing the Picture and Brainstorming 
 what Happens in the Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
 Context Clues While-reading 
- Answering Question Focusing on Study  
Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the Story 
(Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the Main 
 Character’s Action and Feeling 
-Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
Moral Jigsaw(Ethic) 

-Answer 
Reading 
Comprehension 
Subskill 
 

Fascinating 
Folktales of 
Thailand 

1 hour 
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ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อก าหนดจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรียนการสอนและ 
 การวดัผลและการประเมินผล  (ต่อ) 
 

Unit Topic Learning Objective Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource Time 

3 Phaya 
Kong 
Phaya 
Pan 

1. To identify the 
 Story Line 
 
 
2.To Identify 
Word Meaning 
 
 
3. To Answer 
 Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/ 
- Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading 
 comprehension 
Subskill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocab 
- Visualize 
- Summarize 
- Make connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and clarify 
-Cause and Effect 

Consciousness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pre-Reading 
- Observing the Picture and Brainstorming 
what Happens in the Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
Context Cues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on Study 
 Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the 
 Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the 
Main Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
Moral Jigsaw (Ethic) 

- Answer 
Reading 
Comprehension 
Subskill 

Fascinating 
Folktales of 
 Thailand 

1 hour 
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ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อก าหนดจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรียนการสอนและ 
 การวดัผลและการประเมินผล  (ต่อ) 
 

Unit Topic Learning Objective Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource Time 

4 The 
Crow 
and the 
Peacock 

1. To Identify the 
Story Line 
 
 
2. To identify 
Word Meaning 
 
 
3. To answer 
Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/ 
- Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocab 
- Visualize 
- Summarize 
- Make Connections 
- Ask Questions 
- Predict 
- Monitor and Clarify 
-Cause and Effect 

Generous Pre-Reading 
- Observing the Picture and Brainstorming 
what Happens in the Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
Context clues 
While-reading 
- Answering Question focusing on Study 
Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- reviewing conjunctions 
Post-reading 
-Matching Cause and Effect from the 
Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the Main 
Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
Moral Jigsaw(Ethic) 

-Answer 
Reading 
Comprehension 
Subskill 
 

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาคกลาง 
ของ  
เอกรัตน์ 
 อุดมพร 

1 hour 
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ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อก าหนดจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรียนการสอนและ 
 การวดัผลและการประเมินผล  (ต่อ) 
 

Unit Topic Learning Objective Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource Time 

5 Plaboo 
tong 

1. To identify the 
Story Line 
 
 
2. To Identify 
Word Meaning 
 
 
3. To Answer 
Reading 
Comprehension 
 

Setting 
Characters 
Conflict/ Problems 
Outcome Moral 
Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocab 
-  Visualize 
-  Summarize 
-  Make connections 
-  Ask questions 
-  Predict 
-  Monitor and clarify 
- Cause and Effect 

Grateful Pre-Reading 
- Observing the Picture and Brainstorming 
what Happens in the Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on Study 
Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the 
Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the Main 
 Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
 Moral Jigsaw (Ethic) 

-Answer 
Reading 
Comprehension 
Subskill 
 

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาคกลาง 
ของ 
เอกรัตน์ 
อุดมพร 

1 hour 
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ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อก าหนดจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรียนการสอนและ 
 การวดัผลและการประเมินผล  (ต่อ) 
 

Unit Topic Learning 
Objective 

Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource Time 

6 Treasure 
in the  
Vineyard 

1. To identify 
the Story Line 
 
 
2. To identify  
Word Meaning 
 
 
3. To Answer  
Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/ 
- Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocal 
- Visualize 
- Summarize 
- Make Connections 
- Ask Questions 
- Predict 
- Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 

Diligence Pre-Reading 
-Observing the Picture and Brainstorming 
what Happens in the Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and  
Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on Study  
Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the 
Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the Main 
Character’s Action and Feeling 
-Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
Moral Jigsaw (Ethic) 

-Answer 
Reading 
Comprehension 
Subskill 
  

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาคกลาง 
ของ  
เอกรัตน์ 
อุดมพร 

1 hour 
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ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อก าหนดจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรียนการสอนและ 
 การวดัผลและการประเมินผล  (ต่อ) 
 

Unit Topic Learning Objective Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource Time 

7 Uthai 
Tawee 

1. To Identify the 
Story Line 
 
 
2. To Identify 
 Word Meaning 
 
 
3. To Answer 
Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/ 
Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocab 
-  Visualize 
-  Summarize 
-  Make connections 
-  Ask questions 
-  Predict 
-  Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 

Good-Hearted Pre-Reading 
- Observing the Picture and Brainstorming 
what Happens in the Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on Study 
 Subskills 
-Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the 
Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the Main 
Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
Moral Jigsaw (Ethic) 

-Answer 
Reading 
Comprehension 
Subskill 
  

Fascinating 
Folktales of 
Thailand 

1 hour 
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ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อก าหนดจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรียนการสอนและ 
 การวดัผลและการประเมินผล  (ต่อ) 
 

Unit Topic Learning 
Objective 

Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource Time 

8 Mekala 
and 
Ramasoon 

1. To Identify 
the Story line 
 
 
2. To Identify  
Word Meaning 
 
 
3. To Answer 
Reading 
Comprehensio
n 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/ 
Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give Details 
- Main Idea 
- Vocab 
- Visualize 
-  Summarize 
-  Make Connections 
-  Ask Questions 
-  Predict 
-  Monitor and Clarify 
-  Cause and Effect 

Patience Pre-Reading 
- Observing the Picture and Brainstorming  
what Happens in the Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on Study 
 Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the 
 Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the Main 
 Character’s Action and Feeling 
-Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
Moral Jigsaw (Ethic) 

-Answer 
Reading 
Comprehension 
Subskill 
  

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาคกลาง 
ของ  
เอกรัตน์ 
อุดมพร 

1 hour 
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ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อก าหนดจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรียนการสอนและ 
 การวดัผลและการประเมินผล  (ต่อ) 
 

Unit Topic Learning 
Objective 

Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource Time 

9 Pikultong 1. To Identify 
 The Story Line 
 
 
2. To Identify 
Word Meaning 
 
 
3. To Answer 
 Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/ 
Problems 
- Outcome 
- Moral 
-Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give Details 
- Main Idea 
- Vocab 
- Visualize 
-  Summarize 
-  Make Connections 
-  Ask Questions 
-  Predict 
-  Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 

Polite Pre-Reading 
-Observing the Picture and Brainstorming 
what Happens in the Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and  
Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on Study 
Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
-Matching Cause and Effect from the  
Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the Main 
Character’ Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
Moral Jigsaw (Ethic) 

-Answer 
Reading 
Comprehension 
ubskill 
 

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาคกลาง 
ของ  
เอกรัตน์ 
อุดมพร 

1 hour 

99 



ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อก าหนดจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรียนการสอนและ 
 การวดัผลและการประเมินผล  (ต่อ) 
 

Unit Topic Learning Objective Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource Time 

10 The 
Chicken 
Stars 

1. To Identify the 
Story Line 
 
 
2. To Identify 
Word Meaning 
 
 
3. To Answerr  
Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/ 
Problems 
- Outcome 
- Moral 
-Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give Details 
- Main Idea 
- Vocab 
- Visualize 
-  Summarize 
-  Make Connections 
-  Ask Questions 
-  Predict 
-  Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 

Harmony Pre-Reading 
-Observing the Picture and Brainstorming 
what Happens in the Picture 
-Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and  
Context Clues 
While-reading 
- answering Question Focusing on Study 
 Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the 
Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or Flse about the Main 
 Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- giving Opinion by Using an Idea From a 
 Moral Jigsaw (Ethic) 

-Answer 
Reading  
Comprehension 
Subskill 
-Filling the 
 Story Line 
 

Fascinating  
Folktales of 
Thailand 

1 hour 
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  3.4 น ากรอบโครงสร้างเน้ือหาของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้น
ภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรม
ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยช์าวต่างชาติ และผูเ้ช่ียวชาญทั้งสามท่านตรวจสอบเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขความถูกตอ้งและความเหมาะสมของเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนและระดบัความ
ยากง่ายของภาษา โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  3.5 จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
โดยมีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.76 – 1  
  3.6 น าผลท่ีไดจ้ากผูเ้ชียวชาญมาพิจารณา โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง 
(IOC) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ปรากฏว่ากรอบเน้ือหาของส่ือเสริมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาสามารถน าไปใชส้ร้างแบบทดสอบ 
  3.7 ด าเนินการสร้างส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง  
เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 10 บท ตามท่ี
ก าหนดในกรอบโครงสร้างเน้ือหา โดยจดัล าดบัเน้ือหาตามความยากง่ายทางภาษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

90 

   ขั้นท่ี 4 ขั้นติดตามผลหรือการท ากิจกรรมเสริม (Extended- Activities) เป็นการ
ถ่านโอนจากเร่ืองท่ีอ่านไปสู่กระบวนการเขียนหรืออาจท ากิจกรรมท่ีสนุกสนาน เกมส์ โดยใช้
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนมา 
   ผูว้จิยัใชก้ารกิจกรรมการสอนตามขั้นตอนของ Fried – Booth (1988) Carmona 
(1991 : 46) Henry (1994 : 13-17) และ เสง่ียม โตรัตน์ (2542) เพื่อน ามาประกอบขั้นตอนการสอน
อ่าน ตามล าดบัดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ขั้นกระตุน้ความสนใจ (warm- up) ผูว้ิจยัแจกบทเรียนให้กบันกัเรียน 
พร้อมทั้งแจง้จุดประสงการเรียนรู้ให้นกัเรียนทราบ ต่อจากนั้นให้นกัเรียนท ากิจกรรมเพื่อเป็นการ
กระตุน้ความสนใจแก่นกัเรียน เช่น การระดมความคิด  
   ขั้นท่ี 2 ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) ผูว้ิจยัให้นักเรียน เรียนรู้ค าศพัท์ใหม่
และฝึกฝนเทคนิคการอ่านแบบต่างๆ ดว้ยกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร 
   ขั้นท่ี 3 ขั้นการอ่าน (While-reading) ผูว้ิจยัให้นกัเรียนอ่านนิทานพื้นบา้นและ
ให้ตอบค าถามเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านดว้ยทกัษะแบบต่างๆ เช่น การหาใจความส าคญั 
หารายละเอียด หาความหมายของค าศพัท์ การเรียงล าดบัเหตุการณ์ ผูว้ิจยัจะสอนและให้ขอ้มูล 
เก่ียวกับรูปแบบและหน้าท่ีของภาษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เช่น เร่ืองของศัพท์ ส านวน 
โครงสร้าง และไวยากรณ์ต่างๆ  
   ขั้นท่ี 4 ขั้นหลงัการอ่าน (Post-reading) ผูว้ิจยัให้นกัเรียนฝึกฝนความรู้ท่ีเรียน
ไปโดยใหท้ าแบบฝึกหดั เช่น ท าแบบฝึกหดัการเขียน แบบฝึกหดัทางไวยากรณ์ และแบบฝึกหดัท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งอยูใ่นแต่ละบทเรียน 

     ซ่ึงเน้ือหาสาระของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
     ตอนท่ี 1 Reading Comprehension Skills เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ     

4 ตวัเลือก จ านวน 4 ขอ้  
     ตอนท่ี 2 Vocabulary Ability เป็นขอ้สอบแบบเติมค าจ านวน 10 ขอ้ 
     ตอนท่ี 3 Affective Reading เป็นขอ้สอบแบบเติมค า จ  านวน 10 ขอ้ 

   ขั้นท่ี 5 ขั้นการท ากิจกรรมเสริม (Extended Activities) ผูว้ิจยัให้นกัเรียนท า
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกบับทเรียน เพื่อเป็นการน าส่ิงท่ีเรียนไปไปใช ้เช่นการแสดงบทบาทสมมุติ 
  3.3 เรียบเรียงจุดประสงคข์องการอ่าน เน้ือหาทางภาษา กิจกรรมการเรียนการสอน
และวดัการประเมินผล เพื่อน าไปสร้างส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง
เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดงัท่ีแนบตารางท่ี 3  
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ภาพท่ี 7   แสดงขั้นตอนการเรียนดว้ยส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง  
                 โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes 

 
  3.8 เม่ือสร้างส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 10 บท เรียบร้อยแลว้ 
ด าเนินการสร้างแบบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ แบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้น
คุณธรรมจริยธรรมและแบบประเมินส่ือ เพื่อเป็นเคร่ืองวดัประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริยธรรม
ต่อไป 
 

นกัเรียนเปิดโปรแกรมเขา้สู่หนา้แรก 

Jcross 

เกม Crossword ทบทวน

ค าศพัท์
 Jcross 

    Crossword                

นค าศพัท ์

Jmatch 

สอนค าศพัท ์
เน้ือเร่ือง JBC 

ถามรายละเอียด 

Jmix 

เรียงล าดบัเร่ือง 

Jquiz 

ถามรายละเอียดของเน้ือเร่ือง 

Jcloze 

เขียนสรุปเน้ือเร่ือง 

แบบทดสอบหลงัเรียนรายบท 10ขอ้ 

 

 
Warm up 

ดูภาพ,ค าศพัท ์

Pre-reading 

P 

 

Presentation 

While-reading 

Post Reading 

แนะน าจุดประสงคแ์ละขั้นตอนในการเรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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  3.9 น าบทเรียนเขียนลงโปรแกรมส าเร็จรูป Hot Potatoes 
 หลงัจากการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัตามขั้นตอนท่ี 1 ดงัขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัจึงได้
ด าเนินการในการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวจิยัในขั้นตอนท่ี 2  
 1. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้
ทดสอบก่อนและหลังการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้บ้านภาคกลางเพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรม 
  1.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร ต ารา และหนงัสือเก่ียวกบั
เทคนิคการสร้างขอ้สอบภาษาองักฤษของ อจัฉรา วงศ์โสธร (2538) Heaton (1990)  แนวทางการ
จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดนใชนิ้ทานจากหนงัสือ Storytelling with children ของ Wright 
(1995) เพื่อใหไ้ดแ้นวคิดในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางดา้นการอ่านภาษาองักฤษ 
  1.2 ก าหนดจุดประสงค์ เ น้ือหาและแนวทางการว ัดผลและประเมินผลของ
แบบทดสอบใหส้อดคลอ้งและครอบคลุมส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง
เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง 10 เร่ือง โดยมี
วตัถุประสงคข์องรูปแบบทดสอบคลอบคลุมดงัน้ี  

 1.2.1 เพื่อวเิคราะห์ค าศพัทท่ี์ปรากฏในเน้ือเร่ืองได ้
 1.2.2 เพื่อแยกแยะและเขียนโครงสร้างเร่ืองเล่าได ้
 1.2.3 เพื่อจบัใจความหลกัและรายละเอียดของเร่ืองได ้
 1.2.4 เพื่อสรุปเร่ืองท่ีอ่านได ้
 1.2.5 เพื่อวเิคราะห์โครางสร้างค าศพัทเ์พื่อบอกความหมายของค าศพัทน์ั้น ๆได ้
 1.2.6 เพื่อสามารถอา้งอิงขอ้มูลจากเร่ืองได ้
 1.2.7 เพื่อแยกแยะพฤติกรรมของตวัละครเร่ืองได ้
 1.2.8 เพื่ออภิปรายหวัขอ้ทางจริยธรรมของเร่ืองนั้นๆได ้
 1.2.9 เพื่อแยกแยะความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุของผลของเร่ืองได ้
 1.2.10 เพื่อท านายเหตุการณ์และผลลพัธ์ของเร่ืองได ้

   สร้างตารางก าหนดเน้ือหาขอ้สอบ (Table of Test Specification ให้ครอบคลุม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
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ตารางท่ี 5 ก าหนดเน้ือหาขอ้สอบ (Table of Test Specification) 
 

Terminal Objective Mode Text 
type 

Skill 
Level 

Testing 
Technique 

No. of 
item 

Scorin
g 40 

Weight
% 

Time 60 
mins. 

- To identify the Story 
 \Features. Setting 
Characters 
Conflict/Problem 
Outcome Moral 
- To Complete the 
 Given tales. 
- To Define the 
 Meaning of New 
Words 

R 
 
 
 
 
R / W 
 
R / W 

Tales 
 
 
 
 
Tales 
 
Vocab 

K / T 
 
 
 
 
K / T 
 
K / T 

Multiple 
Choice 
 
 
 
Multiple 
Choice 
 
Multiple 
Choice 

15 
 
 
 

 
15 

 
10 

15 
 
 

 
 

15 
 

10 

37.5 
 
 
 

 
37.5 

 
25 

25 
 
 
 

 
25 

 
10 

 
  1.3 น าตารางก าหนดเน้ือหาของแบบทดสอบไปให้อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญด้านการ
สอนภาษาองักฤษ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
   1.3.1 จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้จากผู ้เ ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) โดยขอ้ค าถามท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 0.67 – 1 
   1.3.2 น าผลท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาพิจารณา โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ปรากฏวา่กรอบเน้ือหาของแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาสามารถน าไปใชส้ร้างเป็นแบบทดสอบ 
   1.3.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ
ตามตารางก าหนดเน้ือหาของแบบทดสอบ 1 ฉบบั 
   1.3.4 น าแบบทดสอบและตารางก าหนดเน้ือหาแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้
อาจารยเ์จา้ของภาษาและให้ผูเ้ช่ียนชาญทางการสอนภาษาองักฤษจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
   1.3.5 จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้จากผู ้เ ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) โดยขอ้ค าถามมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 0.33-1 
   1.3.6 น าผลท่ีได้จากผูเ้ชียวชาญมาพิจารณา โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไป จ านวน 50 ขอ้ค าถาม แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นสามารถน าไปใชไ้ด ้
และน าขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ต ่ากวา่ 0.50 จ านวน 5 ขอ้ แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้น
ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์หน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขใหม่  
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   1.3.7 น าแบบทดสอบไปทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ จ  านวน 35 คน ใชเ้วลาในการท าขอ้สอบ 60 นาที 
   1.3.8 ตรวจแบบทดสอบ โดยให้คะแนน 0 และ 1 เม่ือตอบถูกให้ 1 คะแนน 
ตอบผดิให ้0  
   1.3.9 จากนั้นน าผลคะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบมาหาค่า
ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r)  
   1.3.10 น าคะแนนมาวเิคราะห์ จากการหาค่า ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) โดยขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึน
ไปถือวา่เป็นขอ้สอบท่ีใช ้ไดค้่าความยากง่ายระหวา่ง 0.30-0.43 ค่าอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.20-0.40 
(ภาคผนวก ง)คดัเลือกแบบทดสอบท่ีวเิคราะห์แลว้เป็นไปตามจ านวน 30 ขอ้  
   1.3.11 ได้แบบทดสอบท่ีผ่านการหาค่าความเช่ือมัน่ตามเกณฑ์ เพื่อเตรียม
น าไปใช้ในการทดลองต่อไป โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังการเรียนส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริยธรรม 
(ภาคผนวก ฉ) 
 2. แบบประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้
ประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อนและหลังการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
จากนิทานพืน้บ้านภาคกลางเพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริยธรรม 
  ผูว้ิจยัสร้างแบบประเมินความตระหนักรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมก่อนและหลงัการ
ใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและ
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ซ่ึงไดด้ าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารและแนวทางการในการสร้างแบบประเมินความตระหนักรู้    
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ (2551); สุวรรณี มีทองค า และคณะ (2551); สันถว ี
นิยมทรัพย์ (2549) และศึกษาวิธีการและแนวทางการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ Best 
(1986: 168-183) โดยมรลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยอาศยัแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถามของ Likert (quoted in Best 1981: 181-182) เพื่อเป็นกรอบความคิดและแนวทางใน
การสร้างแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
  2.2 ก าหนดเน้ือหาความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะวดั โดยน านิทาน
พื้นบา้นภาคกลางทั้ง 10 เร่ือง พร้อมหัวขอ้ทางจริยธรรมตามลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว ้    
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เพื่อน ามาสร้างส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถ
การอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 

ตารางท่ี 6  แสดงนิทานพื้นบา้นภาคกลางและหวัขอ้ทางจริยธรรม 
 

ขอ้ นิทานพื้นบา้นภาคกลาง หวัขอ้ทางจริยธรรม 
1. Nuu Nid Comes Home (หนูนิดกลบับา้น)  รักความเป็นไทย (Pride of One's Root) 
2. If It Belongs to Us, It will Come to Us (ถา้เป็นของเรา 

ก็จะมาหาเราเอง) 
ความซ่ือสตัย ์(Honesty) 

3. Phaya Kong Phaya Pan (พระยากงพระยาพาน) ความมีสติสมัปชญัญะ (Consiousness) 
4. The Crow and the Peacock (กาด ากบันกยงู) ความมีน ้ าใจ (Generous) 
5. Plabuutong (ปลาบู่ทอง) ความกตญัญูกตเวที (Gratitude) 
6. Treasure in the Vineyard (ขมุทรัพยใ์นไร่องุ่น) ความขยนัหมัน่เพียร (Diligence) 
7. Uthai Tawee (อุทยัเทว)ี มีจิตใจสะอาด (Good-Hearted) 
8. Mekala and Rarasoon (เมขลากบัรามสูร) ความอดทน (Patience) 
9. Pikultong (พิกลุทอง) ความสุภาพ (Polite) 
10. The Chicken Stars (ดาวลูกไก่) ความสามคัคี (Harmony) 

 
 จากนั้นจึงสร้างตารางก าหนดกรอบเน้ือหาของแบบวดัความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อใช้เขียนขอ้ความให้สามารถวดัความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งการ     
วดัทั้ง 10 หวัขอ้ โดยค านึงถึงวิธีการก าหนดคะแนน เพื่อเป็นแนวทางในการให้คะแนนจากผลการ
ตอบแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งน าขอ้ความของแบบประเมิน
ความตระหนักรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
สอนภาษาองักฤษ จ านวน 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา จ านวน 1 ท่าน ตรวจรูปแบบภาษา 
ความเหมาะสม ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พบวา่ ขอ้ความมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.05 ข้ึนไป แสดงวา่ขอ้ความทั้ง 10 ขอ้นั้นสามารถน าไปใชไ้ด ้
  2.3 สร้างแบบประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยแบบแบบ
ประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม คือ เป็นแบบประเมินสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นชนิดส ารวจรายการ มีจ านวนทั้งหมด 20 ขอ้ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ดา้นคือ ดา้นการ
ตระหนกัรู้คุณค่าของตนเอง 4 ขอ้ ความส่ือสัตย ์4 ขอ้ ความกตญัญู 4 ขอ้ ความมีน ้ าใจเสียสละ 6 ขอ้ 
ความไม่ละโมบโลภมาก 2 ขอ้ 
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   โดยให้ผูเ้รียนประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของตนเองว่า   
อยู่ในระดบัใดและท าเคร่ืองหมายในช่องท่ีมีขอ้ความตรงกบัตวัผูเ้รียนมากท่ีสุด โดยการก าหนด   
ค่าระดบัคะแนนของพฤติกรรมและคุณลกัษณะทางจริยธรรมทั้ง 10 หัวขอ้โดยการให้ค่าเป็น           
5 ระดบั ดงัน้ี 

    มากท่ีสุด  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 5 
    มาก   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 4 
    ปานกลาง  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 3 
    นอ้ย   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 2 
    นอ้ยท่ีสุด  ใหค้่าระดบั  1 

  2.4 น าขอ้ค าถามของแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมไปให้
อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ จ านวน 2 ท่านและผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นจิตวทิยา จ านวน 1 ท่าน ท่านตรวจสอบรูปแบบภาษาเหมาะสม ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
  2.5 จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) โดยขอ้ค าถามมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 0.33-1 
  2.6 จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาพิจารณา โดยเลือกค าถามท่ีมีค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป จ านวน 25 ขอ้ค าถาม แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นสามารถน าไปใชไ้ด ้
และน าขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ต ่ากวา่ 0.50 จ  านวน 5 ขอ้ แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้น
ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์หน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขใหม่ 
  2.7 น าแบบประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ต ่ากวา่ 0.05 มาท าการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงขอ้ค าถามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เสนอแนะ ให้ปรับปรุงแบบประเมินแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรม
จริยธรรมของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริยธรรม 
  2.8 น าแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของเน้ือหาและรูปแบบทางภาษาไปทดลองกบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือนกัเรียนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 35 คน  
  2.9 จากนั้นน าข้อมูลจากการตอบแบบประเมินความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ โดยแบบสอบถามความตะหนักทางจริยธรรมมีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.71 
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  2.10 ไดแ้บบสอบถามความตระหนกัรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีได้ผ่านการหาค่า
ความเช่ือมัน่ตามเกณฑ์ เพื่อเตรียมท าไปใช้ในการทดลองต่อไป โดยให้นกัเรียนท าแบบสอบถาม
ความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อนและหลังจากการเรียนโดยใช้ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อความเหมาะสมของส่ือเสริม
โปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  จากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและความตะหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อความเหมาะสมของส่ือ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและความ
ตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงไดด้ าเนินการตามข้ึนตอนดงัน้ี 
  3.1 ศึกษาวธีิการและแนวทางการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ Best (1986: 
168-183) โดยมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยอาศยัแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถามของ Likert, quote in Best (1981: 181-182) 
  3.2 ก าหนดกรอบเน้ือหาสาระของแบบสอบถาม โดยสร้างรายการประเมินความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน คือ ดา้นรูปแบบ
ของส่ือการเรียนการสอนจ านวน 6 ขอ้ ดา้นภาษาและเน้ือหา จ านวน 8 ขอ้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บ     
6 ขอ้  
  3.3 วิเคราะห์กรอบเน้ือหาสาระของแบบสอบถามและด าเนินการสร้างขอ้ค าถาม
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนต่อความเหมาะสมของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม จากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด โดยมีเน้ือหาแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านรูปแบบของส่ือการเรียนการสอนจ านวน 6 ขอ้ ด้านภาษาและเน้ือหา 
จ านวน 8 ขอ้ และประโยชน์ท่ีไดรั้บ 6 ขอ้ โดยก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามโดยใชเ้กณฑ์ประมาณ
ค่าของ Likert เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

    เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 5 
    เห็นดว้ยมาก  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 4 
    ปานกลางเห็นดว้ย ใหค้่าระดบัเท่ากบั 3 
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    เห็นดว้ย นอ้ย  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 2 
    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 1 

  3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนน าไปให้อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน  2 ท่านและผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา จ านวน    
1 ท่าน ท่านตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม รูปแบบทางภาษาของขอ้แบบสอบถาม 

  3.5 จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) โดยขอ้ค าถามมีค่าความสอดคลอ้ง (IOC) 0.33-1 
  3.6 จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาพิจารณา โดยเลือกค าถามท่ีมีค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป จ านวน 25 ขอ้ค าถาม แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นสามารถน าไปใชไ้ด ้
และน าขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ต ่ากวา่ 0.50 จ  านวน 5 ขอ้ แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้น
ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์หน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขใหม่ 
  3.7 น าแบบสอบถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ต ่ากว่า 0.05 มาท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ โดยปรับปรุงภาพของส่ือมีความเหมาะสม ถูกตอ้งและ
สอดคล้องกับเน้ือหา แก้ไขภาษาเป็น ภาพประกอบของส่ือให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา แกไ้ขการใชภ้าษาให้ถูกตอ้ง ชดัเจนและง่ายต่อความเขา้ใจ กิจกรรมการเรียน
การสอนของส่ือช่วยสร้างแรงจูงใจในการอ่าน โดยแกไ้ขภาษาเป็น การสร้างแรงจูงใจในการอ่าน
ของกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นน าแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้อาจารย์ผูค้วบคุม
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
  3.8 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความ
เท่ียงตรงของเน้ือหาและรูปแบบทางภาษาไปทดลองกบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือนกัเรียน
ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 35 คน  
  3.9 จากนั้นน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบบสอบถามความตะหนักทางจริยธรรมมีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.72 
  3.10 ไดแ้บบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดผ้า่นการหาค่าความเช่ือมัน่ตามเกณฑ์เพื่อ
เตรียมท าไปใช้ในการทดลองต่อไป โดยให้นกัเรียนท าแบบสอบถามหลงัจากการเรียนโดยใช้ส่ือ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและ
คุณธรรมจริยธรรม 
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 ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษ  จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและ  
ความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม กบักลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก จ  านวน 3 คน และกลุ่มยอ่ย จ านวน 
10 คน  
  หลงัจากการพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถการอ่านและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ผูว้ิจยัไดน้ าส่ือเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านและคุณธรรม
จริยธรรมท่ีไดม้าหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 (ชยัยงค ์พรหมศ ์และคณะ, 2520: 134-142) 
   75 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบรายบท
ของส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง         
เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม          
ในแต่ละบท 
   75 ตวัหลงั หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษหลังจากการศึกษาส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes           
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยผู ้วิจยัไดด้ าเนินการหาประสิทธิภาพ
และปรับปรุงส่ือตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นการทดลองกลุ่มเล็ก จ  านวน 3 คน 

  1.1  ผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองใช้เคร่ืองมือ โดยน าส่ือโปรแกรม Hot Potatoes ดา้น 
การอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ
และความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทดลองกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 คน 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน (Pretest) รวบรวม
และบนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ  

  1.2  หลักจากนั้นให้นักเรียน เรียนเน้ือหาและท ากิจกรรมจากส่ือโปรแกรม Hot 
Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 10 บท โดยด าเนินการจดัการเรียน
การสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้  

   1.2.1 ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยตนเองโดยให้
นกัเรียนนัง่เป็นกลุ่ม จากนั้นให้กลุ่มตวัอยา่งมารับส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้น
ภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes คนละ 1 ชุด 
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   1.2.2 ผูว้ิจยัด าเนินจดัการเรียนการสอน โดยให้กลุ่มตวัอย่างดูช่ือเร่ืองและ
ภาพประกอบจากบทเรียน จากนั้นก็กระตุน้ให้ผูเ้รียนพูด อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั    
ส่ิงท่ีเห็น หรือเร่ืองท่ีอ่าน โดยให้ผูเ้รียนใชค้วามรู้เดิมวา่เคยไดย้ินหรือไดฟั้งมาบา้งหรือไม่ เพื่อช่วย
ปูพื้นฐานความเขา้ใจเร่ืองและท านายเร่ืองในบทอ่านต่อไป 

   1.2.3 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าเขา้สู่กิจกรรมการสอนกานอ่านในขั้นตอนแรกคือ 
กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-reading) ซ่ึงเป็นค าถาม 4-5 ขอ้ ให้นกัเรียนช่วยกนัพูดแสดงความคิดเห็น 
โดยผูว้จิยัเป็นผูถ้ามค าถามแต่ละขอ้ และใหก้ลุ่มตวัอยา่งแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในกลุ่ม เพื่อให้
กลุ่มตวัอยา่งทราบถึงเน้ือหาของนิทานพื้นบา้นท่ีจะไดอ่้าน จากนั้นให้กลุ่มตวัอย่างลงมืออ่านบท
อ่านนิทานพทน้บา้นภาคกลางโดยตวัเอง โดยระหวา่งท่ีอ่านผูว้จิยัพยายามให้กลุ่มตวัอยา่งใชก้ลยุทธ์
ในการอ่านร่วมดว้ย เพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองมากยิง่ข้ึน เช่น การเดาความหมายขากบริบท 

   1.2.4 หลงัจากนั้นเป็นกิจกรรมขณะอ่าน (While-reading) ก็จะมี กิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนหลงัจากการอ่านนิทานพื้นบา้นภาคกลาง ประกอบไปดว้ยกิจกกรมการเขียนโดย
โครงสร้างเร่ือง (Writing the Storyline) กิจกรรมฝึกค าศพัท์ กิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
กิจกรรมเสริมทกัษะการอ่าน ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ท ากิจกรรมดงักล่าวจนเสร็จแลว้เฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง
ทนัที 

   1.2.5 หลังจากนั้นให้กลุ่มตวัอย่างศึกษาไวยากรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับบทอ่าน 
(Language Focus) พร้อมกบัตวัอยา่งการใชไ้วยากรณ์ หลงัจากนั้นเป็นกิจกรรม หลงัการอ่าน (Post- 
Reading) จะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตะหนกัทางกิจกรรม 

   1.2.6 หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไวใ้นส่ือจนครบ
ทุกกิจกรรมโดยหลังจากเรียนจบในแต่ละบทผูว้ิจ ัยให้กลุ่มตัวอย่างแยกนั่งส่วนบุคคลเพื่อให ้     
กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบประจ าบท จากนั้นตรวจและเก็บรวบรวมคะแนนของกลุ่มตวัอย่าง     
เพื่อน าไปหาประสิทธิภาพของส่ือต่อไป  
   1.2.7 ก็จะเป็นถ่ายโอนไปท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่ง     
จะ นัง่แยกส่วนบุคคล แต่ไม่มีการเก็บคะแนน 
  1.3  ในขณะท่ีนกัเรียนก าลงัศึกษาบทเรียน ผูว้ิจยัสังเกตพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ
จดัการเรียนการสอน พบว่า บทอ่านบางเร่ืองมีเน้ือหายาวมาเกินไป ท าให้นกัเรียนบางคนอ่านได ้     
ไม่ทนัเวลา บางบทเรียนมีค าศพัทท่ี์ยากเกินไป บางบทเรียนมีภาพประกอบนอ้ยเกินไป  
  1.4  หลงัจากให้เรียนศึกษาบทเรียนทั้ง 10 บท ท าบททดสอบประจ าบทครบทั้ง       
10 บท รวมทั้งแบบทดสอบความคิดเห็นแลว้ ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถ
ทางการอ่านภาษาองักฤษ และท าแบบสอบถามความคิดเห็นรวมของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
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จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes จากนั้นน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท า
แบบทดสอบประจ าบทเรียนทุกบทและคะแนนวดัความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียนมา
ค านวณหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ตามเกณฑ์ 75/75 และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ก่อนน าไปใช้ใน
การทดลองกลุ่มเล็ก จากการค านวณกาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน
พื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ในขั้นทดลองกลุ่มเล็กเพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน E1 และแบบทดสอบหลงัเรียน E2 ดงัผลตารางท่ี 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 7  ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบรายบท จ านวน 10 บท และแบบทดสอบหลงัเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล 
 

 คะแนนแบบทดสอบรายบท รวมคะแนนเตม็  คะแนนสอบหลงัเรียน  
นกัเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ร้อยละ คะแนนเตม็ 30 ร้อยละ 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10     
คนท่ี 1 6 8 8 8 9 7 7 8 6 8 75 75.00 22 73.33 
คนท่ี 2 7 8 8 9 8 8 8 9 5 8 76 76.00 24 80.00 
คนท่ี 3 8 9 8 9 9 9 8 10 8 9 87 87.00 71 83.33 

 รวม 238 79.33 71 78.89 
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 จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า ในข้ึนตอนทดลองรายบุคคลซ่ึงทดลองกบันกัเรียน
จ านวน 3 คน นกัเรียนท าคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได้ 238 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.33 และท าคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนได ้71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.89  สรุปผลผลประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ในขั้นทดลองรายบุคคล E1/E2 เท่ากบั 
79.33/78.89  ในการทดลองขั้นน้ี พบวา่นกัเรียนทั้ง 3 คน มีความกระตือรือร้นในการเรียนสูง จาก
การสัมภาษณ์ทราบว่าเป็นบทเรียนวิชาภาษาองักฤษท่ีน่าสนใจ นักเรียนไม่เคยเรียนจากส่ือใน
ลกัษณะน้ีมาก่อน   นอกจากนั้นยงัพบวา่ส่ือมีขอ้บกพร่องและผิดพลาดในดา้นการพิมพ ์แบบฝึกหดั
บางบทค าตอบยงัไม่ชดัเจนซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขส่ือในขั้นน้ีมากพอสมควร 

  1.5 ขั้นทดลองกลุ่มยอ่ย (Small Group Testing) จ านวน 9 คน 
   หลงัจากแกไ้ขขอ้บกพรองต่างๆ ของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน

พื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีพบในขณะทดลองกบักลุ่มเล็กแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ า
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ไป
ทดลองใช้กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ จ  านวน 9 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน (Pretest) รวบรวมและบนัทึก
คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบ จากนั้ นให้นักเรียนทดลองเรียนจากส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes รวมทั้งส้ิน  10 บทเรียน 
โดยเม่ือเรียนจบในแต่ละบทแล้ว ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นหลังเรียน และเม่ือ
นกัเรียนเรียนครบทั้ง 10 บทเรียนแลว้ ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษหลงัเรียน (Posttest) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้น
จึงน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบประจ าบทในทุกบทเรียนและคะแนนวดัความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนมาค านวณหาประสิทธิภาพ 55 /55  รวมทั้ งน าผลการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นรายบทมาหาค่าความเช่ือมัน่ เพื่อน าไปปรับปรุงและน าไปใช้ในการ
ทดลอง ซ่ึงผลปรากฏค่าประสิทธิภาพของส่ือในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก ดงัตารางท่ี 7 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 8 ผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบรายบท จ านวน 10 บท และแบบทดสอบหลงัเรียนในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก 
 

 คะแนนแบบทดสอบรายบท รวมคะแนนเตม็  คะแนนสอบหลงัเรียน  
นกัเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ร้อยละ คะแนนเตม็ 30 ร้อยละ 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10     
คนท่ี 1 7 8 8 9 8 8 8 9 5 8 76 76.00 24 80.00 
คนท่ี 2 7 6 8 7 8 8 9 8 7 8 78 78.00 23 76.67 
คนท่ี 3 8 8 8 8 8 7 8 5 9 5 75 75.00 20 66.67 
คนท่ี 4 9 5 7 8 6 7 9 8 9 8 76 76.00 21 70.00 
คนท่ี 5 8 8 7 9 8 8 8 9 8 8 81 81.00 24 80.00 
คนท่ี 6 6 8 8 7 8 8 8 7 6 8 74 74.00 22 73.33 
คนท่ี 7 8 9 9 8 8 7 9 7 8 7 80 80.00 24 80.00 
คนท่ี 8 8 7 7 9 7 7 8 7 8 7 75 75.00 23 76.67 
คนท่ี 9 9 8 10 8 9 9 9 8 8 9 87 87.00 25 83.33 

 รวม 702 78.00 206 76.30 
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 จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่า ในขั้นทดลองกลุ่มเล็กซ่ึงทดลองกบันกัเรียน จ านวน        
9 คน นกัเรียนท าคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดค้ะแนนรวม 702 คะแนน จากคะแนนเต็ม         
900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.00 และท าคะแนนแบบทดสอบหลังเ รียนได้คะแนนรวม               
206 คะแนน จากคะแนนเตม็ 270 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.30 สรุปประสิทธิภาพส่ือการอ่านเขียน
ภาษาองักฤษในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก E1/E2 เท่ากบั 82.50/80.72 

  1.6  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองรายบุคคลและกลุ่มยอ่ยมาปรับปรุงแกไ้ข
ส่ือในแต่ละบทเพื่อให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน และน าส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทาน
พื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผา่นการทดลองรายบุคคล และกลุ่มยอ่ย ไปใช้
ทดลองภาคสนามกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 40 คน 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1.  น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียน      

นาคประสิทธ์ิ  อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อขออนุญาตในการด าเนินงานวิจยัและเก็บข้อมูลใน
ขั้นทดลองใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot 
Potatoes ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

 2.  ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ท่ีก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2                 
ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอนดงัน้ี 
 

ขั้นตอนของการทดสอบก่อนเรียน 
 1. จดัปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตวัอย่างเพื่อท าความเขา้ใจถึงรายละเอียดต่าง ๆ ช้ีแจง

วตัถุประสงคข์องการวิจยั และวิธีการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน
พื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes พร้อมทั้งท าแบบทดสอบวดัความตะหนกัรู้ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม และผูว้ิจยัท าการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดให้ไว ้และ
รวบรวมบนัทึกคะแนนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไว ้

 2.  น าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านก่อนเรียนไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง 
ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 25558 จ านวน 
40 คน แลว้ตรวจใหค้ะแนนและบนัทึกคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนไว ้
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 ขั้นตอนการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและความตระหนกัรู้ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 

 1.  ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตวัอย่างศึกษาเน้ือหาจากส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่งเสริมความสามารถ
การอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 10 บท เป็นระยะเวลา 20 ชัว่โมง เป็นเวลา       
5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั วนัละ 2 ชัว่โมง โดยมีผูว้ิจยัเป็นผูค้อยแนะน าให้ค  าแนะน าและปรึกษา
ในชั้นเรียน 

 2.  ผูว้ิจ ัยด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง โดยเร่ิมกิจกรรมการเรียน      
การสอนโดยให้กลุ่มตวัอย่างสอน โดยให้กลุ่มตวัอย่างดูช่ือเร่ืองและภาพประกอบจากบทเรียน 
จากนั้นก็กระตุน้ให้ผูเ้รียนพูด อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงท่ีเห็น หรือเร่ืองท่ีอ่าน     
โดยใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้เดิมวา่เคยไดย้ินหรือไดฟั้งมาบา้งหรือไม่ เพื่อช่วยปูพื้นฐานความเขา้ใจเร่ือง
และท านายเร่ืองในบทอ่านต่อไป 

 3.  หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าเขา้สู้กิจกรรมการสอนกานอ่านในขั้นตอนแรกคือ กิจกรรม
ก่อนอ่าน (Pre-reading) ซ่ึงเป็นค าถาม 4-5 ขอ้ ให้นกัเรียนช่วยกนัพูดแสดงความคิดเห็น โดยผูว้ิจยั
เป็นผู ้ถามค าถามแต่ละข้อ และให้กลุ่มตัวอย่างแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในกลุ่ม เพื่อให ้          
กลุ่มตวัอย่างทราบถึงเน้ือหาของนิทานพื้นบา้นท่ีจะไดอ่้าน จากนั้นให้กลุ่มตวัอย่างลงมืออ่านบท
อ่านนิทานพทน้บา้นภาคกลางโดยตวัเอง โดยระหวา่งท่ีอ่านผูว้จิยัพยายามให้กลุ่มตวัอยา่งใชก้ลยุทธ์
ในการอ่านร่วมดว้ย เพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองมากยิง่ข้ึน เช่น การเดาความหมายจากบริบท 

 4.  หลงัจากนั้นเป็นกิจกรรมขณะอ่าน (While-reading) ก็จะมี กิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
ฝึกฝนหลงัจากการอ่านนิทานพื้นบา้นภาคกลาง ประกอบไปดว้ยกิจกกรมการเขียนโดยโครงสร้าง
เร่ือง (Writing the Storyline) กิจกรรมฝึกค าศพัท ์กิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจ กิจกรรมเสริม
ทกัษะการอ่าน ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ท ากิจกรรมดงักล่าวจนเสร็จแลว้เฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้งทนัที 

 5.  หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาไวยากรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับบทอ่าน (Language 
Focus) พร้อมกบัตวัอยา่งการใชไ้วยากรณ์ หลงัจากนั้นเป็นกิจกรรม หลงัการอ่าน (Post- Reading) 
จะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตะหนกัทางกิจกรรม 

 6.  หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไว้ในส่ือจนครบ              
ทุกกิจกรรมโดยหลังจากเรียนจบในแต่ละบทผูว้ิจ ัยให้กลุ่มตัวอย่างแยกนั่งส่วนบุคคลเพื่อให ้     
กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบประจ าบท จากนั้นตรวจและเก็บรวบรวมคะแนนของกลุ่มตวัอย่าง       
เพื่อน าไปหาประสิทธิภาพของส่ือต่อไป  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 1. ค านวณหาประสิทธิภาพของส่ือการอ่าน ตามเกณฑ์ 75/75 จากสูตร(     / )         
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และคณะ, 2520 :136-137) 
สูตรท่ี 
 

       
 

   เม่ือ   คือ หารประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน
พื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes 

     คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบทา้ยบททุกบทของผูเ้รียนคนท่ี 1 

     คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบทา้ยบทของทุกบทรวมกนั 

     คือ  จ านวนผูเ้รียน 
 

สูตรท่ี 2 

       
 

   เม่ือ   คือ ประสิทธิภาพของผลสอบวดัความสามารถในการเรียนจาก    
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางโดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes 

      คือ คะแนนผลสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนคนท่ี 1 

      คือ คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
       คือ จ านวนผูเ้รียน 
 

 2.  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลัง      
การทดลอง โดยใชก้ารทดสอบท่ีแบบ paired t-test 

 3.  วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใชค้่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนแบบมาตรฐาน 
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ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
ผูว้จิยัสามารถแปลความหมายระดบัความคิดเห็น ซ่ึงดดัแปลงมาจาก เบสท ์(Best, 1986: 181) ดงัน้ี]
  1.00 1.50   หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอนโดยเฉล่ีย  อยูใ่นระดบัไม่ดีอยา่งมาก 
  1.50 2.50  หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนโดยเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัไม่ดี 
  2.50  3.50  หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนโดยเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  3.50  4.50 5.00    หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเฉล่ีย   อยูใ่นระดบัดีมาก 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูว้ิจ ัย
สามารถแปลความหายระดบัความคิดเห็นซ่ึงดดัแปลงมาจาก เบสท ์(1986 : 181) ดงัน้ี 

   4.50  ≤   X     ≤ 5.00 หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   3.50  ≤   X     < 4.50 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมาก 
   2.50  ≤   X     < 3.50 หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.50   ≤   X     < 2.50  หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบันอ้ย  
   1.00  ≤   X     < 1.50  หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง  
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ และคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม ผูศึ้กษาน าเสนอผลการศึกษาเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  ประสิทธิภาพของโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรมจริยธรรม 

 ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบความสามารถทางดา้นทกัษะการอ่านของนกัเรียนหลงัการใช้
ส่ือการพฒันาโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ  

 ตอนท่ี 3   เปรียบเทียบความตระหนักคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนท่ีมีต่อ
พฒันาโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลางเพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรมจริยธรรม 

 ตอนท่ี 4  ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes 
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษและคุณธรรม 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ตอนที ่1  ประสิทธิภาพของโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน 
 พืน้บ้านภาคกลางเพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรม 
 จริยธรรม 
 เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัข้อท่ี 1 คือ การหาสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ตามเกณฑ์ 75/75 (ชยัยงค ์
พรหมวงค ์และคณะ, 2520: 134-142) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ใหน้กัเรียนทั้ง 40 คน ท าแบบทดสอบรายบทของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes หลงัเรียนจบแต่ละบททั้ง 10 บท ซ่ึงมี
คะแนนเตม็บทละ 10 คะแนน รวม 100 คะแนน จากนั้นจึงวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน (S.D) และค่าร้อยละ (%) ของคะแนนและจดัล าดบัคะแนนเฉล่ียของส่ือแต่ละบท          
ผลการวเิคราะห์แสดงในตาราง ท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9  คะแนนเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และล าดบัของคะแนน 
 เฉล่ียจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทในแต่ละบท 
 

บทท่ี ช่ือเร่ือง คะแนน
เตม็ 

 S.D % ล าดบัท่ี 

1 Nuu Nid Comes Home 10 7.27 0.5936 71.5 10 
2 If It Belongs to Us, It  will Come 

to Us 
10 8.13 0.7446 82.00 2 

3 Phaya Kong Phaya Pan 10 7.47 0.9337 77.00 5 
4 The Crow and the Peacock 10 7.45 0.7831 74.70 7 
5 Plabootong 10 8.13 0.7665 81.7 3 
6 Treasure in the Vineyard 10 7.43 0.7835 76.00 6 
7 Uthai Tawee 10 7.15 0.9856 74.5 8 
8 Mekala and Ramasoon 10 7.70 0.8521 81.2 4 
9 Pikultong 10 8.13 0.7612 72.00 9 
10 The Chicken Stars 10 8.25 0.71 93.00 1 

 
 จากตารางท่ี 9 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนท าแบบทดสอบรายบทสูงกวา่ร้อยละ 80  ข้ึนไป 

มีทั้งหมด 4 บท ตามล าดบัดงัน้ี แบบทดสอบท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือบทท่ี 10 The Chicken Stars 
(93.00%) บทท่ี 2 If It Belongs to Us, It  will  Come to Us (82.00%) บทท่ี 5 Plabootong (81.7%) 
แบบทดสอบรายบทท่ีนักเรียนท าคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่เกินร้อยละ 80            
มีทั้งหมด 2 บท คือ บทท่ี 3 Phaya Kong Phaya Pan (77.00%)  และ Treasure in the Vineyard 
(77.00%)   และบททดสอบท่ีนกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 75 มีทั้งหมด 5 บท ตามล าดบั
ดงัน้ี บทท่ี 1 Nuu Nid Comes Home (71.5%) บทท่ี 4 The Crow and the Peacock (74.50%) บทท่ี 6 
Treasure in the Vineyard (74.25%) บทท่ี 7 Uthai Tawee (74.50%) ท่ี 9 Pikultong (72.00%) 
 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้าน        
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoesโดยหาค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบ    
รายบทในส่ือทั้ง 10 บท และค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทั้ง 
40 คน ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 10 



ตารางท่ี 10  ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes 
 

 คะแนนแบบทดสอบรายบท รวมคะแนนเตม็ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
นกัเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คะแนน  สอบเรียนหลงั  

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 % 30 คะแนน 30 
1 6 8 8 8 9 7 7 8 6 8 75 75.00 22 73.33 
2 7 8 7 6 9 7 8 9 7 8 76 76.00 20 66.67 
3 5 8 7 7 8 7 9 9 5 8 73 73.00 24 80 
4 8 9 8 9 9 9 8 10 8 9 87 87.00 25 83.33 
5 7 8 9 9 8 7 8 8 7 8 79 79.00 23 76.67 
6 7 7 8 7 8 8 6 8 7 7 73 73.00 21 70 
7 7 7 8 7 8 8 7 7 7 7 73 73.00 22 73.33 
8 5 8 7 8 8 7 6 9 7 8 75 75.00 23 76.67 
9 7 8 8 9 8 8 8 9 5 8 76 76.00 24 80 

10 7 8 7 7 9 7 7 8 7 8 75 75.00 23 76.67 
11 7 10 7 7 9 7 7 7 7 10 78 78.00 22 73.33 
12 7 8 9 9 8 8 7 9 7 8 80 80.00 24 80 
13 8 8 9 8 8 8 6 9 8 6 76 76.00 22 73.33 
14 7 6 8 7 8 8 9 8 7 8 78 78.00 23 76.67 
15 7 8 9 7 8 9 8 9 7 8 80 80.00 24 80 
16 6 8 8 7 8 8 8 7 6 8 74 74.00 22 73.33 
17 5 8 8 8 8 8 7 8 5 9 75 75.00 20 66.67 122 



ตารางท่ี 10  ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  (ต่อ) 
 

 คะแนนแบบทดสอบรายบท รวมคะแนนเตม็ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
นกัเรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คะแนน  สอบเรียนหลงั  

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 % 30 คะแนน 30 
18 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 73 73.00 18 60 
19 6 8 8 7 8 7 7 8 6 8 73 73.00 19 63.33 
20 7 9 7 6 8 7 8 8 8 9 76 76.00 22 73.33 
21 7 9 7 6 8 7 8 8 8 9 76 76.00 22 73.33 
22 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9 85 85.00 25 83.77 
33 8 8 7 7 8 7 7 8 8 8 76 76.00 23 76.66 
34 7 9 7 6 8 8 7 8 7 9 76 76.00 22 73.33 
35 8 9 8 7 8 7 7 8 7 8 77 77.00 23 76.66 
36 8 8 8 7 8 7 7 8 7 8 76 76.00 23 76.66 
37 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 84 84.00 24 80 
38 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 77 77.00 23 76.66 
39 7 8 8 7 8 8 7 7 8 7 74 74.00 23 76.66 
40 8 8 8 7 8 8 9 8 9 8 81 81.00 24 80 
รวม 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 78 78.00 23 76.66 
ร้อยละ 286 330 308 299 327 304 298 325 288 372 3083 77.07 925 77.08 

 71.5 82.555 77 74.7 81.7 76 74.5 81.2 72 93  E1  E2 
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 จากตารางท่ี 10 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนทั้ง 40  คนท าคะแนนจากบททดสอบรายบทได้
คะแนนรวม 3,083 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4,000 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 77.07 บทท่ีไดค้ะแนน
สูงสุด คือบทท่ี 10 Chicken Stars คิดเป็นร้อยละ 93.00 บทท่ีไดค้ะแนนต ่าสุดจ านวน 3 บท คือบทท่ี 
1 Nuu Nid Comes Home (71.5%) บทท่ี 4 The Crow and the Peacock (74.50%) บทท่ี 6 Treasure 
in the Vineyard (74.25%)  และท าคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนรวม 925 คะแนน 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 1,200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.08 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ประสิทธิภาพของ
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษในขั้นทดลองภาคสนาม E1/E2 มีค่าเท่ากบั 77.07/77.08 

 ดงันั้นประสิทธิภาพของการพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้น
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ในขั้นทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 77.07/77.08            
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้75/75 จึงถือวา่เป็นส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพดี    
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
 

ตอนที ่2  เปรียบเทยีบความสามารถทางด้านทกัษะการอ่านของนักเรียนหลงัการใช้ส่ือ 
 การพฒันาโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาองักฤษ 

 นกัเรียนจ านวน 40 คนท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษก่อน
และหลงัการทดลอง ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั คะแนนเต็ม 30 คะแนน จากนั้นจึงหาผลต่าง
ของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลงัการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน
พื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes และน าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้งสองคร้ัง   
มาเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง
ท่ี 11 และ 12 
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ตารางท่ี 11  คะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง  
 และผลต่าง (D) ของคะแนนในการทดสอบทั้งสองคร้ัง 
 

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนน (30 คะแนน) ผลต่าง 
(D) 

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนน (30 คะแนน) ผลต่าง 
(D) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 11 22 11 21 13 25 12 
2 10 20 10 22 11 24 13 
3 12 24 12 23 10 23 13 
4 10 25 15 24 10 24 14 
5 12 23 11 25 9 22 13 
6 10 21 11 26 11 23 12 
7 10 22 12 27 8 22 14 
8 11 23 12 28 7 21 14 
9 11 24 13 29 10 23 13 
10 10 23 13 30 8 23 15 
11 10 22 12 31 10 22 12 
12 14 24 10 32 11 23 12 
13 11 22 11 33 9 22 13 
14 10 23 13 34 11 23 12 
15 13 24 11 35 11 23 12 
16 10 22 12 36 10 24 13 
17 9 20 11 37 11 23 12 
18 8 18 10 38 10 23 13 
19 7 19 12 39 12 24 12 
20 13 22 9 40 11 23 12 

 
 จากตารางท่ี 11 สรุปไดว้า่คะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ทุกคนสูงข้ึนหลังจากเรียนส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ทั้ง 10 บทท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ค่าผลต่างของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนสูงสุดมีค่าเท่ากบั 15 และต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 9 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน 
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ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการใช ้
 ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม  
 Hot Potatoes 
 

การ
ทดสอบ 

คะแนน
เตม็ 

 S.D.  S.D. t df P 

ก่อนเรียน 30 10.38 1.54 12.22 1.32 58.26* 39 0.000 
หลงัเรียน 30 22.57  1.48 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 จากตารางท่ี 12  พบว่าคะแนนก่อนการทดลองใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.38 คะแนน ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.54 คะแนนหลงัการทดลองใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน
พื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes เท่ากบั 22.57 คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.48 และคะแนนผลต่างค่าเฉล่ีย ( ) ระหว่างก่อนและหลังการใช้ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes เท่ากบั 12.22 คะแนน     
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.32 
 การเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลังใช้ส่ือเสริม      
การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes พบว่ามีค่า t 
เท่ากบั 58.26 ค่าองศาอิสระมีค่าเท่ากบั 39 ค่า p มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันั้น     
สรุปได้ว่า ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากใช้ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes สูงกวา่ก่อนใช้ส่ือเสริม
การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

 

ตอนที ่3  เปรียบเทยีบความตระหนักคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนทีม่ีต่อพฒันา 
 โปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพืน้บ้านภาคกลาง 
 เพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรมจริยธรรม  
 โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ผูว้ิจยัให้นักเรียนทั้ง 40 คน ท าแบบประเมินความ
ตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 30 ขอ้ ก่อนและหลงัการเรียนจากการใชส่ื้อเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการ
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ท าแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรม ทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบและ 
หาค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแยกตามหัวขอ้ทางจริยธรรมโดยไดว้ิเคราะห์   
ดงัแสดงในตารางท่ี 12 และ 13 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 13  แสดงคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นจริยธรรมของนกัเรียน ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริม 
 การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes 
 

หวัขอ้ทาง การกระท าหรือความคิดเห็น ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลตา่ง ล าดบัท่ี 
จริยธรรม   S.D.  S.D.  S.D.  

1.ความขยนั 1. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 3.32 0.90 3.84 0.80 2.20 0.79 2 
 2. นกัเรียนมีความปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ีจะท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ดว้ยความขยนั ทุ่มเท 

โดยไม่ค านึงถึงความเหน่ือยยาก 
3.08 0.75 3.88 0.78 2.32 0.89 1 

 3. นกัเรียนมีความทุ่มเท ตั้งใจจริง เพ่ือท าใหส่ิ้งท่ีกระท าสมัฤทธ์ิผล 3.24 0.72 3.96 0.61 2.50 0.54 3 
 รวมเฉล่ียดา้นความขยนัหมัน่เพียร 3.21 0.79 3.89 0.73 2.34 0.74 9 

2. ความมีสติสมัปชญัญะ 4. นกัเรียนมีความสามารถในการควบคุมสติ รู้ตวัในสถานการณ์ท่ีร้ายแรง 3.20 0.91 3.64 0.75 2.57 0.90 1 
 5. นกัเรียนมกัจะไตร่ตรองใหร้อบคอบก่อนตดัสินใจกระท าการใด ๆ พร้อมทั้ง 

สามารถใชส้ติในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้
3.61 0.62 3.80 0.50 2.37 0.80 3 

 6. นกัเรียนมีความสามารถในการหาวธีิท่ีดีและมีเหตุผลประกอบในการตดัสินใจ 
กระท าใด ๆ โดยไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินปัญหา 

3.20 0.64 3.80 0.57 2.45 0.81 2 

 รวมเฉล่ียดา้นความมีสติสมัปชญัญะ 3.18 0.72 3.74 0.60 2.46 0.83 7 
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ตารางท่ี 13  แสดงคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นจริยธรรมของนกัเรียน ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริม 
 การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  (ต่อ) 
 

หวัขอ้ทาง การกระท าหรือความคิดเห็น ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง ล าดบัท่ี 
จริยธรรม   S.D.  S.D.  S.D.  

3. ความอดทน 
 

7. นกัเรียนมีความมานะอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคท่ีผา่นเขา้มาในชีวติทั้งดา้น 
การท างานและการเรียน 

3.16 0.62 3.68 0.62 2.45 0.84 3 

 8. นกัเรียนไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและความยากล าบากในการด ารงชีวติประจ าวนั 3.36 0.75 3.68 0.62 2.60 0.84 2 
 9. นกัเรียนมีความอดทนต่อส่ิงย ัว่ยทุั้งหลาย และสามารถต่อสูก้บัส่ิงย ัว่ยทุั้งหลาย 

ใหผ้า่นพน้ไปได ้รวมทั้งยอมรับค าต าหนิและวจิารณ์ของผูอ่ื้นได ้
3.32 0.62 3.76 0.59 2.12 1.16 1 

 รวมเฉล่ียดา้นความอดทน 3.28 0.66 3.70 0.61 2.39 0.94 3 
4. ความสุภาพ 10. นกัเรียนเป็นผูท่ี้อ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ 3.36 0.95 3.80 0.70 2.50 0.98 1 
 11. นกัเรียนเป็นผูไ้ม่มีความกา้วร้าว รุนแรง วางอ านาจข่มผูอ่ื้นทั้งโดยวาจาและ 

ท่าทาง 
3.36 0.96 3.92 0.75 2.45 0.75 3 

 12.  นกัเรียนเป็นผูท่ี้คิดดีต่อผูอ่ื้น ไม่มีความมุ่งร้าย ไม่อิจฉาริษยาและฝึกฝนจิตใจ 3.20 1.00 3.88 0.60 2.27 0.90 2 
 รวมเฉล่ียดา้นความสุภาพ 3.34 0.97 3.86 0.68 2.40 0.65 10 
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ตารางท่ี 13  แสดงคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นจริยธรรมของนกัเรียน ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริม 
 การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  (ต่อ) 
 

หวัขอ้ทาง การกระท าหรือความคิดเห็น ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง ล าดบัท่ี 
จริยธรรม   S.D.  S.D.  S.D.  

5. ความซ่ือสตัย ์ 13. นกัเรียนมีความยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม  
ท าอะไรตรงไปตรงมา มีความสุจริตทั้งกาย วาจา 
และใจ 

2.96 0.76 3.84 0.74 2.27 0.90 1 

 14. นกัเรียนสามารถท าตามท่ีพดูและปฏิบติั 
ตามค ามัน่ สญัญาเป็นท่ีไวว้างใจของผูอ่ื้นได ้

3.52 0.77 3.96 0.67 2.20 0.79 3 

 15.นกัเรียนสามารถด าเนินชีวติโดยไม่ทุจริตและ 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

3.36 0.81 4.20 0.70 2.37 0.80 2 

 รวมเฉล่ียดา้นความซ่ือสตัย ์ 3.28 0.78 4.00 0.70 2.28 0.83 6 
6.จิตใจสะอาด 16. นกัเรียนเป็นผูท่ี้อ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพ 

และกาลเทศะ 
3.20 0.70 4.08 0.07 2.55 0.087 2 

 17. นกัเรียนรักษาสภาพแวดลอ้ม ความผอ่งใสเป็นท่ี 
เจริญตาท าใหเ้กิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น 

3.44 0.82 4.00 0.64 2.12 1.15 1 

 18. นกัเรียนฝึกฝนจิตใจมิใหขุ้่นมวั จึงมีความแจ่มใส 
อยูเ่สมอ         

3.24 0.59 3.92 0.64 2.60 0.84 3 

 รวมเฉล่ียดา้นความสะอาด 3.29 0.70 4.00 0.66 2.42 0.95 2 
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ตารางท่ี 13  แสดงคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นจริยธรรมของนกัเรียน ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริม 
 การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  (ต่อ) 
 

หวัขอ้ทาง การกระท าหรือความคิดเห็น ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง ล าดบัท่ี 
จริยธรรม   S.D.  S.D.  S.D.  

7. ความสามคัคี 19. นกัเรียนและเพ่ือนมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและสามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จ 
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

3.24 0.83 4.20 0.70 2.27 0.90 2 

 20.นกัศึกษาสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัหมู่คณะและ 
ท างานร่วมกนัสมาชิกในกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.40 0.64 4.04 0.20 2.20 1.15 1 

 21. นกัเรียนร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติักิจทั้งปวงให้ 
ส าเร็จลุล่วง 

3.36 0.70 4.12 0.66 2.37 0.80 3 

 รวมเฉลีย่ด้านความสามัคคี 3.33 0.72 4.12 0.52 2.28 0.95 1 

8. ความมีน ้ าใจ 22.นกัเรียนมีน ้าใจและเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันกบัผูอ่ื้นทั้งก าลงั 
กาย ทรัพย ์และสติปัญญา โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

3.32 0.74 4.08 0.64 2.12 1.15 1 

 23. นกัเรียนรู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน  
เพ่ือท าประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

3.20 0.07 4.12 0.78 2.62 0.66 3 

 24. นกัเรียนแสดงออกถึงความยนิดีในการแสดง 
ความช่วยเหลือ เก้ือกูลบุคคลอ่ืนดว้ยความยนิดีและริสุทธ์ใจ 

3.52 0.65 4.16 0.62 2.05 0.90 2 

 รวมเฉล่ียดา้นความมีน ้ าใจ 3.34 0.69 4.12 0.68 2.26 0.90 5 
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ตารางท่ี 13  แสดงคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นจริยธรรมของนกัเรียน ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริม 
 การอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  (ต่อ) 
 

หวัขอ้ทาง การกระท าหรือความคิดเห็น ก่อนเรียน หลงัเรียน ผลต่าง ล าดบัท่ี 
จริยธรรม   S.D.  S.D.  S.D.  

9. ความกตญัญู 25. นกัเรียนมีความส านึกและตระหนกัรู้ในบุญคุณ 
ของผูมี้พระคุณ 

3.48 0.94 4.48 0.58 2.38 0.81 1 

 26.นกัเรียนมกัจะหาโอกาสในการตอบแทนบุญคุณ 
ของผูมี้พระคุณ โดยแสดงออกทั้งกายวาจาและใจ 

3.44 0.91 4.40 0.70 2.37 0.80  2 

 27. นกัเรียนมกัจะแสดงความเคารพต่อผูมี้พระคุณ 
อยา่งสม ่าเสมอและไม่เก่ียงงอนท่ีจะตอบแทน 
บุญคุณต่อผูมี้พระคุณ 

3.44 0.71 4.24 0.77 2.42 0.78 3 

 รวมเฉล่ียดา้นความกตญัญู 3.53 0.85 4.37 0.68 2.39 0.79 8 
10. รักความ 
เป็นไทย 

28.นกัเรียนมีความส านึกและตระหนกัรู้ใน 
ความเป็นไทย 

3.48  0.8
2 

4.00 0.76 2.20   0.79 3 

 29.นกัเรียนแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า  
อนุรักษสื์บทอดขนบธรรมเนียมประเพณี 

3.32 0.82 4.00 0.76 2.12 1.15 1 

 30. นกัเรียนใชภ้าษาไทยในการส่ือสารได ้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3.52 0.65 4.12 0.52 2.37 0.86 2 

 รวมเฉล่ียดา้นความรักความเป็นไทย 3.44 0.75 4.00 0.67 2.23 0.93 4 
 รวมเฉล่ีย 3.32 0.77 3.98 0.63 2.34 0.85  
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 จากตารางท่ี 13 พบวา่ นกัเรียนมีค่าเฉล่ียความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมก่อน
เรียนจากจากส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot 
Potatoesโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 ซ่ึงแสดงให้เห็น
วา่นกัเรียนมีระดบัความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมก่อนเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ขณะท่ี
นักเรียนมีระดับค่าเฉล่ียความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมหลังเรียนจากใช้ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 
และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.63 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีระดบัความตระหนกัรู้
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมหลงัเรียนอยูใ่นระดบัดี 
 เม่ือมีการศึกษาระดับค่าเฉล่ียความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
ก่อนเรียน พบว่า หัวขอ้งด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความตระหนกัรู้ดา้นความ
กตญัญู ( X  = 3.35, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ความตระหนกัรู้ดา้นความสามคัคี ( X  = 3.44, S.D. 
= 0.75) และ ความตระหนกัรู้ดา้นความมีน ้ าใจ ( X  = 3.34, S.D.  = 0.69) หวัขอ้ดา้นคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้ดา้นความสติสัมปชญัญะ ( X  = 3.81, S.D. = 
0.72) ความตระหนกัรู้ดา้นความขยนั     ( X  = 3.21, S.D. = 0.79) และ ความตระหนกัรู้ดา้นความ
สามคัคี ( X  = 3.28, S.D. = 0.78) 
 ในขณะเดียวกัน ระดับค่า เฉ ล่ียความตระหนัก รู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ             
กลุ่มตวัอย่างหลงัเรียน พบว่า หัวขอ้ทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือความตระหนกัรู้
ดา้นความกตญัญูกตเวที ( X  = 4.37, S.D. = 0.68) รองลงมาคือความตระหนกัรู้ดา้นความสามคัคี 
( X  = 4.12, S.D. = 0.52) และคามตระหนกัรู้ดา้นความมีน ้ าใจ ( X  = 4.12, S.D. = 0.68) หวัขอ้ดา้น
คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ความตระหนกัรู้ดา้นความอดทน ( X  = 3.70, S.D. = 
0.61) ความตระหนกัรู้ดา้นความมีสติสัมปชญัญะ ( X  = 3.74, S.D. = .60) และความตระหนกัรู้ดา้น
ความสุภาพ ( X  = 3.86, S.D. = 0.86) 
 นอกจากน้ี การศึกษาเปรียบเทียบระดบัค่าเฉล่ียความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนจากส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง    ใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ทั้ง 10 หัวขอ้ พบว่า หัวขอ้ทางจริยธรรมท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียทางความ
ตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมสูงสุดทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน คือความตระหนกัรู้ดา้นความ
กตญัญู รองลงมาคือความตระหนกัรู้ดา้นความมีน ้ าใจ อีกทั้งยงัพบวา่หวัขอ้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
มีระดับค่าเฉล่ียความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมก่อนเรียนและหลังเรียนต ่ าสุดคือ             
ความตระหนกัรู้ดา้นความมีสติสัมปชญัญะ 
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ตารางท่ี 14  แสดงระดบัค่าเฉล่ียความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 40 คน  
 ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง  
 โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes และผลต่าง (D) ของระดบัค่าเฉล่ียในการทดสอบ 
 ทั้งสองคร้ัง 
 

นกัเรียน
(คนท่ี) 

ระดบัความตระหนกัรู้ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม (5) 

ผลต่าง 
(D) 

นกัเรียน
(คนท่ี) 

ระดบัความตระหนกัรู้ดา้น
จริยธรรม (5) 

ผลต่าง (D) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 3.66 4.06 0.40 21 2.73 4.13 1.4 

2 3.03 4.63 1.60 22 3.60 4.20 0.60 
3 3.40 3.63 0.23 23 3.20 4.06 0.86 
4 3.86 4.00 0.14 24 3.63 4.03 0.40 
5 3.93 4.06 0.13 25 2.46 3.93 1.47 
6 3.56 4.00 1.44 26 3.66 4.06 0.40 
7 2.53 3.63 1.10 27 2.66 3.20 0.54 
8 3.10 3.63 0.53 28 3.73 4.00 0.27 
9 2.76 4.30 1.54 29 2.53 3.63 1.10 

10 2.66 3.20 0.54 30 2.46 3.93 1.47 
11 3.43 4.16 0.73 31 3.60 4.20 0.60 
12 2.86 3.73 0.87 32 4.03 4.50 0.47 
13 3.33 3.80 0.47 33 3.53 3.53 0.47 
14 3.73 4.00 0.27 34 3.73 4.00 0.27 
15 4.03 4.50 0.47 35 3.03 4.63 1.60 
16 3.66 4.06 0.40 36 3.56 4.00 1.44 
17 3.50 3.96 0.46 37 3.40 3.63 0.23 
18 3.70 4.16 0.46 38 3.20 4.06 0.86 
19 3.61 3.16 0.07 39 2.76 4.30 1.54 
20 3.53 3.53 0.47 40 3.43 4.16 0.73 

 

 จากตารางท่ี 14 แสดงให้เห็นว่าระดับค่าเฉล่ียความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของ
นกัเรียนทุกคนสูงข้ึนหลงัเรียนจากส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาองักฤษ    
จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและความตระหนกัรู้



 
 

 

135 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 10 บทท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยค่าผลต่างของระดบัค่าเฉล่ียความตระหนกัรู้
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมจากการประเมินความตระหนกัรู้ด้านจริยธรรมก่อนและหลงัเรียนจากส่ือ
เสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม สูงสุดมีค่าเท่ากบั 
1.60 และต ่าสุดท่ีมีค่าเท่ากบั 0.13 จากระดบัค่าเฉล่ียเตม็เท่ากบั 5  
 

ตารางท่ี 15  แสดงการเปรียบเทียบความตระหนกัรู้ของนกัเรียน 
 

การ
ทดสอบ 

คะแนนเตม็  S.D.  S.D.(D) t df p 

ก่อนเรียน 8 3.32 1.50 0.63 0.50 
8.081* 39 .000 

หลงัเรียน 5 3.95 1.17 0.63 0.50 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
 จากตารางท่ี 15 โดยค่าผลต่างของระดับค่าเฉล่ียความตระหนักรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมจริยธรรมจากการประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมก่อนและหลงัเรียนจาก
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ก่อน   
การทดลองใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีค่าเท่ากบั 3.32 คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.50 และค่าเฉล่ียความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมจากการประเมินความตระหนกัรู้
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมก่อนและหลงัเรียนจากส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาค
กลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes หลงัการทดลองส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษเท่ากบั 3.95 
คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.17 และคะแนนผลต่างเฉล่ีย ( ) ระหวา่งหลงัการใชส่ื้อ
เสริมการอ่านและก่อนการใช้ส่ือเสริมการอ่านเท่ากบั 0.63 คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.D) เท่ากบั 0.50 
 การเปรียบเทียบความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนก่อนและหลงัการ
ใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes พบวา่
ค่า t เท่ากบั 8.081 องศาอิสระเท่ากบั 39 ค่า p เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นสรุปไดว้า่ความ
ความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมหลงัจากการทดลองใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes สูงกว่าก่อนการใช้ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
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ตอนที ่4  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่าน 
 ภาษาองักฤษจากนิทานพืน้บ้านภาคกลางเพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่าน 
 ภาษาองักฤษและคุณธรรม 
 คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบบสอบถามความคิดเห็นน้ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดย
ประเมินในดา้นรูปแบบส่ือจ านวน 4 ขอ้ ดา้นเน้ือหาและภาษาจ านวน 6 ขอ้ ดา้นกิจกรรม จ านวน 4 
ขอ้ รวมทั้งส้ิน 14 ขอ้ จากนั้นน าค่าระดบัความคิดเห็นท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปแปลความหมายค่าระดบัความคิดเห็นตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ดงัแสดงไว้
ในตารางท่ี 16 
 

ตารางท่ี 16  แสดงระดบัคะแนนเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของ 
 นกัเรียนจ านวน 40 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่าน 
 ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. ล าดบัท่ี 
ดา้นรูปแบบส่ือ 
1. ตวัอกัษรอ่านง่ายและชดัเจน 

 
4.4 

 
11.31 

 
1 

2. มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.5 14.14  
3. มีรูปภาพ และสีสนัสวยงาม 4.4 44.52  
4. การน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน 4.26 49.08  

ค่าเฉล่ียดา้นรูปแบบส่ือ 4.39 0.09  
ดา้นเน้ือหาและภาษา 
5. เน้ือหานิทาน น่าสนใจ 

 
4.67 

 
58.68 

 
2 

6. มีแบบฝึกเพียงพอในการฝึกฝนค าศพัท ์ส านวน 
และโครงสร้างประโยคท่ีท าให้ขา้พเจ้าเขา้ใจบทเรียนได้ง่าย
และรวดเร็ว 

4.47 7.77  

7. ความยากง่ายของนิทานเหมาะสมกบัความสามารถ 
ทางภาษาของขา้พเจา้ 

4.47 51.92  

8. เน้ือหาในบทท่ีอ่านช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียน 
มีความรู้ เขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรม ของภาคกลาง 

4.13 42.72  

9. เน้ือหามีบริบท ท่ีนกัเรียนคุน้เคยท าใหเ้ขา้ใจ 
บทอ่านไดดี้ 

4.13 42.72  

10. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งดี 4.07 67.92  
ค่าเฉล่ียดา้นเน้ือหา 4.32 0.24  
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ตารางท่ี 16  แสดงระดบัคะแนนเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของ 
 นกัเรียนจ านวน 40 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่าน 
 ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes  (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย S.D. ล าดบัท่ี 
ดา้นกิจกรรม 
11. กิจกรรมในส่ือมีความหลากหลายและน่าสนใจ 

 
4.26 

 
44.09 

 
3 

12. บทเรียนประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
ซ่ึงช่วยส่งเสริมการอ่านเป็นอยา่งดี 

4.4 11.31  

13. มีการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ ท าใหเ้ห็นการสอน 
ท่ีชดัเจนและเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

4.13 55.05  

14. โครงสร้างทางไวยากรณ์ ค าศพัทมี์ความยากง่าย 
พอเหมาะ กบัระดบัความรู้ ความสามารถของนกัเรียน 

4.33 30.40  

15. อ่ืน ๆ -   
ค่าเฉล่ียดา้นกิจกรรม 4.28 0.11  

เฉล่ียรวมความคิดเห็นทั้งหมด 4.33 0.17  

 
 จากตารางท่ี 16 แสดงให้เห็นว่า นักเรียน มีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ทั้ง 10 บท โดยค่าเฉล่ีย 
เท่ากบั 4.33 ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.17 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อ
บทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยดา้นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นรูปแบบส่ือ (   = 4.39, S.D. = 0.09) 
รองลงมาคือ ดา้นเน้ือหา (   = 4.32, S.D. = 0.24) และดา้นท่ีคา้เฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นกิจกรรม (  = 
4.28, S.D. = 0.11)  

 เ ม่ือพิจารณาระดับค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนทั้ง 3 ดา้น 
คือ ดา้นรูปแบบส่ือการเรียนการสอน ดา้นภาษาและเน้ือหา และดา้นกิจกรรม พบว่าความคิดเห็น
ของนกัเรียนต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot 
Potatoes  

 1.  ดา้นรูปแบบส่ือ มีระดบัค่าเฉล่ียตามความคิดเห็นสูงสุด (  = 4.39, S.D. = 0.09) 
โดยระดบัความคิดเห็นในดา้นรูปแบบของส่ือการเรียนการสอนพบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัเฉล่ียสูงสุดคือ   
มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหา (  = 4.5, S.D. = 14.14) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ          
การน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน (  = 4.26, S.D. = 49.08)  
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 2.  ด้านเน้ือหาและภาษา พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัเฉล่ียสูงสุดคือ แบบฝึกเพียงพอในการ
ฝึกฝนค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างประโยคท่ีท าให้เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและรวดเร็ว (  = 4.47, 
S.D. = 7.77) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งดี 
(  = 4.07, S.D. = 67.92)  

 3.  ดา้นกิจกรรมพบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัเฉล่ียสูงสุดคือ บทเรียนประกอบดว้ยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ซ่ึงช่วยส่งเสริมการอ่านเป็นอยา่งดี (  = 4.44, S.D. = 11.31) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
คือ มีการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ ท าให้เห็นการสอนท่ีชดัเจนและเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน (   = 4.13, S.D. = 
55.05)  

 จะเห็นว่าจากการวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ทั้ง 10 บท อยูใ่นเกณฑ์ดี 
คือ มีค่าเฉล่ีย 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.17 (   = 4.33, S.D. = 0.17) ซ่ึงหมายความว่า 
นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 
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บทที ่5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษจากนิทาน
พื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ 
และความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาค
ประสิทธ์ิ จงัหวดันครปฐม เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) มีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง     
โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษท่ีเพิ่มข้ึนหลงัการ
ใช้ส่ือการอ่านภาษาองักฤษ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือการอ่านภาษาองักฤษ และ
เปรียบเทียบความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ส่ือ       
การอ่านภาษาองักฤษโดยมีแนวเร่ืองสอนคุณธรรมและจริยธรรม   

 สมมติฐานในการวิจัยคร้ังน้ีคือส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้าน        
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 75/75 
ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใชส่ื้อเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
สูงกว่าความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนการใช้ส่ือเสริมทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ ความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึนหลงัใชส่ื้อเสริมการอ่าน และนกัเรียน
มีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษในระดบัดี 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ คือ นกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาคประสิทธ์ จงัหวดันครปฐม จ านวน 40 คน  

 กลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีเลือกอย่างเจาะจง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในภาคเรียน    
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาคประสิทธ์ อ าเภอสามพรานจงัหวดันครปฐม จ านวน 40 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นศึกษาคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot 

Potatoes จ  านวน 10 บท ท่ีแบ่งออกเป็นบท บทเรียนละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 10 
บทเรียนมีประสิทธิภาพ 77.07/77.08 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้75/75 ซ่ึงถือวา่ส่ือเสริมการอ่าน  
มีประสิทธิภาพดี 
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  2.  ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot 
Potatoes ท่ีสร้างตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเป็นหลักในการสร้าง และวิเคราะห์มาตรฐาน        
การเรียนรู้และจากจุดประสงคก์ารเรียนรู้ว่าครอบคลุมเน้ือหาทั้ง 10 บทท่ีเรียนไป ลกัษณะขอ้สอบ 
เป็นแบบปรนยั 30 ขอ้ และ แบบ ซ่ึงเป็นนิทาน แนวเร่ืองเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรม ใช้เวลา         
ท  าขอ้สอบ 60 นาที ขอ้สอบฉบบัน้ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 

 3.  แบบสอบถามวัดความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบค่าความตระหนกัรู้ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนจากส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัการสอนคุณธรรม
และจริยธรรม  แบบสอบถามมีจ านวน 30 ข้อ แบ่งเป็นด้านความขย ัน มีสติสัมปชัญญะ             
ความซ่ือสัตย์ อดทน สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน ้ าใจ กตัญญู และรักความเป็นไทย  เป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดบั ของการกระท า คือ กระท ามากท่ีสุด กระท ามาก กระท าปานกลาง กระท านอ้ย  
กระท านอ้ยท่ีสุด โดยแบบประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเท่ากบั 0.71 

 4.  แบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนต่อความเหมาะสมของส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ซ่ึงขอ้ค าถาม ทั้ง 14 ขอ้  
ได้ถามในด้านรูปแบบ เน้ือหา และกิจกรรม เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การด าเนินการทดลอง ผูท้  าการศึกษาเป็น
ผูด้  าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลา               
16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50  นาที รวมทั้งส้ิน 30  คาบ ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.80 เป็นการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน  

 การด าเนินการทดลองผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการเรียนการสอนรวม 10 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบเรียน  ๆ ละ       
50 นาที รวมทั้งส้ิน 20 คาบเรียน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี 

 1. ทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างก่อน
ด าเนินการทดลองโดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนและหาประสิทธิภาพแลว้ 

 2. ด าเนินการทดลองโดยการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างใช้ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เม่ือเรียน
จบในแต่ละบทนักเรียนต้องทดสอบท้ายบททุกบท เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoesแต่ละบท 

 3. ทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง         
เม่ือเสร็จส้ินการทดลองแลว้ โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนการทดลอง 
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 4.  น าผลการทดสอบวดัความสามารถทางการอ่าน คะแนนจากการทดสอบทา้ยบท   
ทุกบทและค่าระดับของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีต่อส่ือเสริมทักษะการอ่านมา
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านของ
นกัเรียนจากการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชส้ถิติ t-test แบบจบัคู่หาประสิทธิภาพของ
ส่ือเสริมการอ่าน โดยใชเ้กณฑ์ 75/75 และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมทกัษะ
การอ่านจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวจัิย 
 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษา สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้

โปรแกรม Hot Potatoes ซ่ึงก าหนดระดับไวคื้อ 75/75 ปรากฏว่าส่ือเสริมทักษะการอ่านมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.07/77.08 ถือว่าอยู่ในระดับดี ผลการวิ เคราะห์คะแนนจากการท า
แบบทดสอบทา้ยบทเป็นรายบทของส่ือเสริมทกัษะการอ่าน มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 93.00 ถึง 72.00 
นักเรียนท าแบบทดสอบรายบทสูงกว่า ร้อยละ 80  ข้ึนไป มีทั้ งหมด 4 บท ตามล าดับดัง น้ี 
แบบทดสอบท่ีไดค้ะแนนสูงสุดคือบทท่ี 10 The Chicken Stars (93.00%) บทท่ี 2 If It Belongs to 
Us, It  will  Come to Us (82.00%) บทท่ี 5 Plabootong (81.7%) แบบทดสอบรายบทท่ีนกัเรียนท า
คะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกวา่ร้อยละ 75 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 มีทั้งหมด 2 บท คือ บทท่ี 3 Phaya Kong 
Phaya Pan (77.00%)  และ Treasure in the Vineyard (77.00%)   และบททดสอบท่ีนกัเรียนท า
คะแนนเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 75 มีทั้งหมด 5 บท ตามล าดบัดงัน้ี บทท่ี 1 Nuu Nid Comes Home 
(71.5%) บทท่ี 4 The Crow and the Peacock (74.50%) บทท่ี 6 Treasure in the Vineyard (74.25%) 
บทท่ี 7 Uthai Tawee (74.50%) ท่ี 9 Pikultong (72.00%) 

 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลงัการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม 
Hot Potatoes สรุปไดว้า่ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัจากใชส่ื้อเสริมการ
อ่านท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนสูงกวา่ก่อนใชส่ื้อเสริมทกัษะการอ่านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

 3.  ระดบัค่าเฉล่ียความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียน  
สูงกวา่ระดบัค่าเฉล่ียความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมก่อนเรียน โดยระดบัค่าเฉล่ียของการ
ประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมหลงัเรียน มีค่าเท่ากบั 3.96  ซ่ึงสูงกวา่ระดบัค่าเฉล่ีย
ของการประเมินความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมก่อนเรียน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.32  และผลต่าง
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เฉล่ียระหวา่งระดบัค่าเฉล่ียความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมก่อนและหลงัเรียนจากส่ือเสริม
โปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรม เท่ากบั 0.64  และเม่ือท าการเปรียบเทียบระดบั
ค่าเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียนดา้นสถิติที (t-test) แบบ dependent พบวา่ค่าสถิติทีมีค่าเท่ากบั 7.14 
แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความตระหนกัรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  เ ม่ือมีการศึกษาระดับค่าเฉล่ียความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของ           
กลุ่มตวัอย่างก่อนเรียน พบว่า หวัขอ้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความตระหนกัรู้
ดา้นความกตญัญู (  = 3.35, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ความตระหนกัรู้ดา้นความสามคัคี (  = 3.44, 
S.D. = 0.75) และ ความตระหนกัรู้ดา้นความมีน ้ าใจ (  = 3.34, S.D.  = 0.69) หวัขอ้ดา้นคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ ความตระหนกัรู้ดา้นความสติสัมปชญัญะ (  = 3.81, S.D. = 0.72) 
ความตระหนกัรู้ดา้นความขยนั ( = 3.21, S.D. = 0.79) และ ความตระหนกัรู้ดา้นความสามคัคี (  = 
3.28, S.D. = 0.78) 

  ในขณะเดียวกนั ระดบัค่าเฉล่ียความตระหนกัรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของกล่ม
ตวัอย่างหลงัเรียน พบว่า หัวขอ้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือความตระหนกัรู้ดา้น
ความกตญัญูกตเวที ( = 4.37, S.D. = 0.68) รองลงมาคือความตระหนกัรู้ดา้นความสามคัคี (  = 
4.12, S.D. =0.52) และคามตระหนกัดา้นความมีน ้ าใจ (  = 4.12, S.D. =0.68) หวัขอ้ดา้นคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ความตระหนักรู้ดา้นความอดทน (  = 3.70, S.D.= 0.61)         
ความตระหนกัรู้ดา้นความมีสติสัมปชญัญะ (  = 3.74, S.D. 0.60) และความตระหนกัรู้ดา้นความ
สุภาพ (  = 3.86, S.D. = 0.86) 

 4. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes จากการศึกษาโดยภาพรวมพบวา่นกัเรียนมี
ความคิดเห็นต่อส่ือเสริมทกัษะการอ่านอยูใ่นระดบัสูงทั้ง 10 บท โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.33 ส่วน
เบ่ียงแบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.17   

 ตามล าดบัและจากการศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นในดา้นเน้ือหาสาระเก่ียวดา้น
รูปแบบภาษา ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผล ดา้นรูปแบบทัว่ไปของส่ือและ
ดา้นประโยชน์ท่ีได้รับจากส่ือ พบว่า นักเรียนให้ความส าคญัในแต่ละส่วนของส่ือเสริมการอ่าน
แตกต่างกนัไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความชอบและความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนภายในส่ือเสริม
การอ่านภาษาองักฤษ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี โดยดา้นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นรูปแบบส่ือ (  =4.39,  
S.D. = 0.09) รองลงมาคือ ดา้นเน้ือหา (  = 4.32, S.D. = 0.24) และดา้นท่ีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ          
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ดา้นกิจกรรม ( = 4.28, S.D . = 0.11) และจากการศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นในดา้นเน้ือหา
สาระ ดา้นรูปแบบภาษา ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผล ดา้นรูปแบบทัว่ไปของ
ส่ือและดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากส่ือ พบวา่ นกัเรียนให้ความส าคญัในแต่ละส่วนของส่ือเสริมการ
อ่านแตกต่างกนัไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความชอบและความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนภายในส่ือ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 1. ดา้นรูปแบบส่ือการเรียนการสอน ดา้นภาษาและเน้ือหา และดา้นกิจกรรม พบว่า
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ในดา้นรูปแบบส่ือ มีระดบัค่าเฉล่ียตามความคิดเห็นสูงสุ   ( =  39, S.D. = 
0.09) ขอ้ท่ีมีระดบัเฉล่ียสูงสุดคือ มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหา  ( = = 4.5, S.D. = 14.14) 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชดัเจน  ( = = 4.26, S.D. = 
49.08)  

 2. ดา้นเน้ือหาและภาษา พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัเฉล่ียสูงสุดคือ   มีแบบฝึกเพียงพอในการ
ฝึกฝนค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างประโยคท่ีท าให้เข้าใจบทเรียนไดง่้ายและรวดเร็ว  ( =  4.47, 
S.D. = 7.77) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งดี  
( = 4.07, S.D. = 67.92)  

 3.  ดา้นกิจกรรมพบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 12. บทเรียนประกอบด้วย
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงช่วยส่งเสริมการอ่านเป็นอยา่งดี  ( = = 4.44, S.D. = 11.31) และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ ท าให้เห็นการสอนท่ีชดัเจนและเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึน  (  = 
4.13, S.D. = 55.05)  
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 1 ส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ 

จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรม ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 77.07/77.08 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์สูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้คือ 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงค ์และคณะ, 2520: 134-142) โดยมีค่าประสิทธิภาพตวัแรก
ไม่สูงกวา่ค่าประสิทธิภาพตวัหลงัมากนกั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุ ดงัน้ี 
  1.1  ประสิทธิภาพของส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ 
จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรม ท่ีผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้ร่ืองมาจาก ผูว้ิจยัน าทฤษฎีการสร้างส่ือเสริมทกัษะการอ่าน
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ตามกรอบการสอนภาษาองักฤษ ท่ีเน้นมุ่งเน้นการสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ
การเรียนภาษากบัเน้ือหาสาระ ซ่ึงจะช่วยท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาษาควบสาระ โดยการเลือกเน้ือหา
ท่ีน าไปสู่การส่ือความหมาย และผลิตภาษาเพื่อการส่ือสาร Hutchinson and Waters (1987); Nunan 
(1989); Dickinson (1987) และ Seel and Glasgow (1990) อีกทั้งยงัอาศยัหลกัการสร้างส่ือ โดยการ
น าส่ือประเภทจริงจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร มาประกอบเป็น
ส่ือการเรียนการสอนหรือเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนฝึกกิจกรรมทางด้านภาษา Richards and Roger: 
(1991) นอกจากน้ีในการพฒันาส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรม ผูว้ิจยัได้
ตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของบทเรียนจาก อ ท่ีปรึกษา อาจารย์ชาว
ต่างประเทศและผูเ้ช่ียวชาญ และเพื่อพฒันาส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 75/75 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการน าส่ือไปทดลองใชใ้นการทดลองกลุ่มเล็กและ
กลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่และความยากง่ายของเน้ือหา พร้อมกบัแก้ไขขอ้บกพร่อง
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ส่ือเสริมโปรแกรม Hot 
Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษและคุณธรรมท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
  1.2  ค่าประสิทธิภาพส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ 
จากนิทานพื้นบา้นภาคกลางนกัเรียนสามารถท าคะแนนเฉล่ียร้อยละของคะแนนแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่านหลงัเรียนได ้77.08 ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียร้อยละของแบบทดสอบรายบท 
เพราะนักเรียนได้เรียนได้เรียนรู้ฝึกฝนซ ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ ท าให้นักเรียนเกิดความคล่อง 
(Fluency) และความแม่นย  า (Accuracy) ในการใชภ้าษา (ผา่น บาลโพธ์ิ, 2539: 41-42) แบบทดสอบ
วดัความสามารถหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบท่ีท่ีไดเ้รียนมาแลว้ ลกัษณะชองค าถามและวิธีการท า
แบบทดสอบเป็นรูปแบบท่ีนักเรียนได้ฝึกฝนมาจนคล่อง ท าให้นักเรียนเกิดความช านาญและ
พฒันาการอ่านของตนไดดี้ยิง่ข้ึน 
  1.3  ในการวิจยัคร้ังน้ี มีนิทานพื้นบา้นภาคกลางเป็นตวัเสริมสร้างทกัษะการอ่าน
ให้กับนัก เ รียน แสดงให้ เ ห็นว่า  การใช้นิทานเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน                       
มีประสิทธิภาพท่ีดี กล่าวคือ บทเรียนท่ีมีนิทานสอนใจเป็นตวัเสริมทกัษะการอ่านทั้ง 10 บท          
ซ่ึงนักเรียนทุกคนมีความคุน้เคยและมีภูมิหลงัเก่ียวกับการฟังและการอ่านนิทานสอนใจมาบา้ง     
ซ่ึงโครงสร้างของนิทานจะมีลกัษณะคลา้ยกนัท าให้นกัเรียนน าความรู้และประสบการณ์เดิมใช้ใน
การอ่าน  ซ่ึง Durkin (1980: 193 quoted in Rude, 1984 : 193)  ไดก้ล่าวไวว้า่ ความเขา้ใจเร่ืองข้ีนอยู่
กบัขอ้มูลท่ีผูอ่้านได้รับมาก่อนท่ีจะอ่าน ส่ิงนั้นๆ ผนวกกบันักเรียนตอ้งอ่านนิทานพื้นบา้นอย่าง
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ต่อเน่ืองถึง 10  คร้ัง ท าไห้ตอ้งน าความรู้เดิมมาผสมผสานกบัความรู้ใหม่ทุกคร้ังในการท าความ
เขา้ใจเร่ือง ซ่ึงทุกคร้ังนกัเรียนจะมีโครงสร้างความรู้ (Schemata) ทางดา้นเน้ือหา (Content) และ
รูปแบบ (Form) เพิ่มมากข้ึนเป็นล าดบั ดงัท่ี Rumelhart (1981: 5, อา้งถึงใน วิสาข ์จติัวตัร์มฃ, 2543: 
20) ได้กล่าวถึงโครงสร้างความรู้ไวว้่า โครงสร้างความรู้แสดงถึงความคิดรวบยอดของล าดับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีถูกเก็บไวใ้นความทรงจ า ส่ิงเหล่าน้ีท าให้นกัเรียนค่อยๆ พฒันาทกัษะการอ่าน
ของตน ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนอ่านอ่านโดยใช้นิทานพื้นบา้น
ภาคกลางเป็นตวัเสริมสร้างดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียาลกัษณ์ พิลากุล (2543); สุจิตร 
ศาสตรวาหา (2541); มนบิภา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (2545); Bosma (1981); Emma (1997) และ Asher 
(2000, อา้งถึงใน นมวิภา เสนีวงย ์ณ อยุธยา 2546 : 61) ท่ีพบว่า นิทานช่วยท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
  1.3  เน้ือหาของส่ือเป็นนิทายพื้นบา้นท่ีนกัเรียนรู้จกั คุน้เคย และเร่ืองราวไม่ไกลตวั 
เช่น ช่ือตวัละคร ฉาก และวฒันธรรมประเพณีไทยท่ีแฝงอยูใ่นเร่ือง เม่ือนกัเรียนไดอ่้านเน้ือหาท่ีเป็น
ภาษาองักฤษจึงท าใหน้กัเรียนอ่านไดง่้ายและเขา้ไดเ้ร็ว อีกทั้งระดบัค าศพัทแ์ละส านวนเหมาะสมกบั
วยั โครงสร้างประโยคไม่ซบัซอ้นจนเกินไปซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการเลือกเร่ืองของ Pedersen 
(1995) (Wright, 1995); Wilhelm (1999) และวรรณี ศีริสุนทร (2539) 
  1.4  ขั้นตอนการสอนอ่าน โดยใช้นิทานท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์มาจากขั้นตอน
การสอนโดยใชนิ้ทานของ Wright (1995);  Pedersen (1995) และ Willhelm (1999)  และขั้นตอน
การสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของ Johnson and Morrow (1981) มีผลท าให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
วิธีเดาความหมายค าศัพท์และส านวนท่ีส าคญัต่อความหมายของเร่ืองจากภาพ รู้จกัการน าเอา
ประสบการณ์เดิมทั้งจากเร่ืองราวในชีวติของนกัเรียนเองและเร่ืองท่ีเคยไดย้ินไดอ่้านมาเช่ือมโยงกบั
นิทานพื้นบา้นภาคกลางในบทเรียน นอกจากนั้นการท่ีนกัเรียนไดเ้รียนโดยการอภิปรายร่วมกบักลุ่ม
เพื่อนและครู การเขียนสรุปเร่ือง เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคท์างการพูด
และการเขียนอยา่งมีเหตุผล ฝึกการเป็นผูรู้้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและมีโอกาสใช้ภาษาใน
ทุกทกัษะ การสอนโครงสร้างเร่ืองและกิจกรรมท าความรู้จกัตวัละครในเร่ือง เป็นวิธีท่ีช่วยให้
นักเรียนเข้าใจนิทานท่ีอ่านได้เป็นอย่างดี มีแนวทางในการพูดอภิปรายและเขียนสรุปเป็นการ
เสริมแรงกระตุน้ในการเรียนภาษาของนกัเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sipe (1993) ท่ีพบว่า
การน านิทานมาใช้เป็นส่ือการอ่าน มีผลท าให้นกัเรียนรู้สึกสนุกและมีอารมณ์ขนักบัความคิดของ
ตนเองในการแต่งเร่ืองในลกัษณะน้ีเป็นการช่วยเสริมทกัษะการอ่าน 

 2.  จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 1 พบว่าบทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.07/77.08 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนด จดัวา่อยูใ่นเกณฑ์ดีโดยพบว่าค่าประสิทธิภาพหลงัสูงกวา่ค่า
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ประสิทธิภาพตวัหลงัเล็กน้อย กล่าวคือนกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบรายบทไดค้ะแนนเฉล่ียสูง
กว่า คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนท่ีได้คะแนนเฉล่ีย 77.07 ซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก
สาเหตุดงัน้ี 
  2.1  นิทานพื้นบา้นท่ีน ามาสร้างบทอ่านทุกบท น ามาจากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง    
ท่ีนกัเรียนมีความคุน้เคย และการด าเนินเร่ืองไม่ซบัซ้อน สามารถคาดเดาหรือจินตนาการได ้อีกทั้ง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างจากโปรแกรม Hot Potatoes ช่วยท าให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน โดยท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองอยา่งไม่รีบเร่งหรืออายผูอ่ื้น 
(กิดานนัท ์มลิทอง 2536 : 198) เขา้ใจและการเรียนรู้ (ถนอมพร ตนัพิพฒัน์, 2539: 7-8 และบุญชม 
ศรีสะอาด, 2537: 123-124)  และเน่ืองดว้ยแบบฝึกมีความหลากหลาย ท าให้นกัเรียนไดท้บทวน
ความเขา้ใจหลายคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกท่ี 1 จบัคู่ความหมายค าศพัท์ (Jmatch) แบบฝึกท่ี 2 
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก (JBC) แบบฝึกท่ี 3 เติมค า (Jcloze) แบบฝึกท่ี 4 ตอบค าถามสั้น ๆ (Quiz)    
แบบฝึกท่ี 5 เรียงล าดบัประโยค (Jmic) และแบบฝึกท่ี 6 เกมอกัษรไขว ้(Jcross) ดงันั้น การเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ผนวกกบัเน้ือเร่ืองท่ีมีความ
ยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน (ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน   = 4.47) และการท าแบบ
ฝึกทบทวนความเขา้ใจท่ีหลากหลาย (ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน   = 4.40) อีกทั้งมีรูปภาพ
ประกอบช่วยท าให้การอ่านเขา้ใจได้ง่ายข้ึน (ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน  = 4.50) ท าให้
นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบราบบทได้ดี ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ  ฉันแข อ่องล ายอง 
(2535); สุพกัตรา เวสอุรัย (2536); บุญเชิด เกตุแกว้ (2540) และธนสิทธ์ิ ศรีรัตน์ (2543) 

 3.  ผลการเปรียบเทียบความตระหนักรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมหลงัเรียนส่ือ  
การอ่านนิทานพื้นบา้นภาคกลางพบวา่นกัเรียนมีความตระหนกัรู้เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
เน่ืองจากแนวเร่ืองนิทานท่ีอ่านท าให้นกัเรียนไดเ้กิดความตระหนกัรู้ถึงส่ิงใดท่ีดีและไม่ดีเก่ียวกบั  
ตวัละครในเน้ือเร่ือง เม่ืออ่านนกัเรียนจะมีความรู้สึกวา่ ตวัละครน้ีนิสัยไม่ดี และตนเองไม่อยากเป็น
เหมือนตัวละครท่ีไม่ดี เรียนรู้ว่าควรประพฤติตนอย่างไรให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างปรกติสุข           
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cynthia (1997)  นอกจากน้ีการท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกบัเพื่อน ๆ ได้
มีการท างานเป็นกลุ่ม ท าให้เกิด ทศันคติท่ีอยากให้เพื่อนๆยอมรับ และหากเป็นคนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อนๆก็จะรักและสามคัคีในการท างานร่วมกนั ซ่ึงนอกจากน้ีนิทานพื้นบา้นอีสานให้
ขอ้คิด คติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ ท่ีสังคมพึงประสงค์แก่ผูฟั้ง เช่น  ความซ่ือสัตย ์     
การเช่ือฟังผูใ้หญ่  วิเชียร เกษประทุม (2541: 9-10) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แนวเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมท่ี
น ามาสร้างส่ือการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วยเร่ืองการตระหนักในคุณค่าของตนเอง         
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความกตญัญู ความไม่เห็นแก่ตวั และความไม่ละโมบโลภมาก 
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 4.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่ือการอ่านนิทานพื้นบา้นภาค
กลาง เพื่อเสริมสร้างทกัษะการอ่าน คุณธรรมและจริยธรรม โดยใชโ้ปรแกรม Hot Potatoes พบวา่
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือการอ่านภาษาองักฤษนิทานพื้นภาคกลางอยู่ในระดบัสูงคือ มีค่าเฉล่ีย
รวม ( ) จากความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง 40 คนเท่ากบั 4.39 จากการศึกษาความคิดเห็นใน
แบบสอบถามพบวา่ 
  4.1  ดา้นรูปแบบของส่ือ ซ่ึงนกัเรียนใหค้วามคิดเห็นต่อ รูปแบบส่ือวา่ มีตวัอกัษร ท่ี
อ่านง่ายและชดัเจนโดยเฉล่ีย 4.4 มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.5 มีรูปภาพและสีสัน
สวยงาม 4.4 ซ่ึงท าให้นกัเรียนรู้สึกอยากเรียนเก่ียวกบัเน้ือหาในบทเรียน สอดคลอ้งกบัท่ี Skierso 
(1991) กล่าวถึงการเลือกและประเมินผลแบบเรียนในเร่ืองการจดัพิมพแ์ละออกแบบแบบเรียนว่า
แบบเรียนท่ีดีควรมีการพิมพต์วัอกัษรและภาพประกอบอยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย มีการรวบรวมเน้ือหา
อย่างเป็นระบบและชัดเจน ตลอดจนรูปภาพประกอบควรมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาโดยตรงและ
พิมพอ์ยูใ่นต าแหน่งใกลเ้คียงกบัเน้ือหาพอท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาได ้
  4.2  ดา้นเน้ือหาค่าเฉล่ียรวมในระดบัดี คือ (   = 4.32) พบวา่เน้ือหานิทานน่าสนใจ 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.67 เน่ืองจากว่าผูศึ้กษาไดท้  าการส ารวจว่านกัเรียนอยากอ่านนิทานหัวเร่ืองใด 
จึงท าให้ตรงกบัความสนใจของนกัเรียน นอกจากน้ีแนวเร่ืองของนิทานยงัสอนในเร่ืองขงคุณธรรม
และจริยธรรม ท าให้นกัเรียนรู้สึกวา่นิทานมีคุณค่า และควรแก่การอ่าน ในขอ้ค าถามเก่ียวกบัความ
ยากง่ายของนิทานเหมาะสมกบัความสามารถทางภาษาของนกัเรียน พบวา่มีค่าคะแนนความคิดเห็น
ในระดบั (   = 4.47)  สอดคลอ้งกบัท่ี Skierso (1991) กล่าวถึงการเลือกและประเมินแบบเรียนใน
เร่ืองการจัดพิมพ์และออกแบบว่าแบบเรียนท่ีดีควรมีการพิมพ์ตัวอักษรและภาพอย่างชัดเจน        
และสอดคลอ้งกบัความเห็นของ Pedersen (1995);  Wright (1995); Wilhelm (1990) และวรรณี       
ศิริสุทร (2539) ท่ีกล่าววา่ นิทานควรเหมาะกบัวยัของนกัเรียน ภาษาท่ีใชค้วรมีความเหมาะสมกบัวยั
และความสามารถของนกัเรียน และเน้ือหาของเร่ืองควรกระตุน้พฒันาการทางภาษาแก่นกัเรียนได ้
และสอดคลอ้งกบัผลวิจยั Misra and Sylvester (1990) ท่ีพบวา่ การใชนิ้ทานในการเรียนการสอน
ภาษาช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะฟัง พูด อ่าน และเขียน ไดดี้กวา่การใชบ้ทความ 
นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดน้ าเน้ือเร่ืองนิทานให ้อาจารยท่ี์ปรึกษา ดูภาษา อีกทั้งยงัน าไปให้อาจารยผ์ูส้อน
ท่ีมีประสบการณ์การสอนช่วยดูในเร่ืองของความยากง่ายของเน้ือหาท าให้ มีความเหมาะสมกบั
นกัเรียน ซ่ึงเน้ือหาไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป นอกจากน้ีในดา้นเน้ือหามีบริบทท่ีนกัเรียนคุน้เคย 
ท าใหน้กัเรียนรู้สึกวา่บทอ่านไม่ไดย้ากเกินความสามารถของตน และเรียนรู้การเดาศพัทจ์ากบริบทได ้
  4.3  ด้านกิจกรรม พบว่านักเรียนมีความเห็นต่อกิจกรรรมของส่ือโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูงคือ (   = 4.28) ขอ้คิดเห็นในเร่ืองของ เน่ืองจากไดมี้การน าโปรแกรม Hot Potatoes มาใช้
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ในการท าแบบฝึกหดั ท าใหน้กัเรียน รู้สึกสนุกกบัการท าแบบฝึกหดัเพราะต่างจากการท าแบบฝึกหดั
ในห้องเรียนปกติ อีกทั้งนกัเรียนยงัสามารถทราบผลยอ้นกลบัไดเ้ลยทนัที ซ่ึงท าให้นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นท่ีดี ในขอ้ค าถาม บทเรียนประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงช่วยส่งเสริมการอ่าน
เป็นอย่างดีโดยเม่ือพิจารณาขั้นตอนของกิจกรรมในส่ือ พบว่าดา้นท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ 
ดา้นรูปแบบส่ือ (   = 4.39) เพราะมีรูปภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหา ตวัอกัษรอ่านง่ายและ
ชดัเจน ยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Klesius and Griffith (1996) ท่ีพบวา่การอ่านนิทาน  
โดยใช้รูปภาพ การ์ตูน น าเสนอเน้ือหา มีผลท าให้นกัเรียนแสดงความกระตือรือร้นท่ีจะอ่าน รู้จกั
แสดงความคิดเห็น ท านานเหตุการณ์ในเร่ืองและยงัช่วยอธิบายรูปภาพเพิ่มเติม และขอ้เสนอแนะใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชนิ้ทานของ Stockdale (1995) ท่ีเสนอว่าการเรียนการสอน
จากส่ือโดยใช้นิทานควรมีภาพประกอบการเรียน มีค าถามเพื่อให้นกัเรียนได้เล่าเร่ืองและท านาย
เหตุการณ์ท่ีแสดงความคิดเห็น ดา้นท่ีไดค้่าเฉล่ียค่อนขา้งสูงรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา  มีค่าความ
คิดเห็นอยูท่ี่ (  = 4.32) 
 เน่ืองจากผูศึ้กษาได้น ากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการส่ือสารเช่น การแสดงบทบาทสมมุติ    
การอภิปราย ไดมี้การคาดเดา เรียนรู้ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีส าคญัต่อความหมายของเร่ืองจากรูปภาพ
และการ์ตูน การน าเกมมาใชเ้ป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้นกัเรียนรู้สึกถึงความหลากหลาย
ของกิจกรรม ซ่ึงจากการสังเกตและสอบถามนกัเรียนเล่าวา่ นกัเรียนรู้สึกผอ่นคลายจากการไดดู้ภาพ
การ์ตูน สนุกสนาน ชอบกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ ซ่ึงนกัเรียนไดฝึ้กพูดและ เป็นการเสริม
ความเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ 
 ปัญหาท่ีพบในการวจิยั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตามแผนและขั้นตอนในการวิจยัท่ีวางไวอ้ย่าง
ละเอียด แต่ยงัครบปัญหาและอุปสรรคบางประการ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1. ดา้นการพฒันาส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรม 

          1.1  การคดัเลือกนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อน ามาสร้างเป็นส่ือเสริมโปรแกรม 
Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถ   
การอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรม เน่ืองจากผูว้ิจ ัยไม่สามารถหาและก าหนดนิทานพื้นบ้าน        
ภาคกลางให้มีความยาวของเร่ืองท่ีเท่ากนัทุกเร่ืองได ้โดยเฉพาะเม่ือน ามาแปลเป็นภาษองักฤษแลว้ 
ท าใหเ้น้ือหาของเร่ืองนิทานบา้นภาคกลางแต่ละเร่ืองมีความยาวไม่เท่ากนั 

   1.2  การคดัเร่ืองเน้ือหานิทานพื้นบา้นภาคกลางบางเร่ือง ไม่สามารถ เลือกนิทาน
พื้นบา้นภาคกลางท่ีมีหวัขอ้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีชดัเจนในดา้นใดดา้นหน่ึง ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งใช้
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เวลานานในการศึกษาและคดัเลือกเร่ืองเล่าพื้นบา้นภาคกลางท่ีมีหัวขอ้ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ี
เด่นชดั 
  1.3  นิทานพื้นบ้านภาคกลางท่ี เ ป็นฉบับภาษาอังกฤษมีค่อนข้างจ ากัดและ             
ไม่หลากหลาย ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งใชเ้วลานานในการแปลนิทานพื้นบา้นภาคกลางฉบบัภาษาไทยเป็น
ฉบบัภาษาองักฤษ พร้อมทั้งการใช้ค  าศพัท์ ส านวนภาษา ซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการท าความเขา้ใจกบั
นิทานพื้นบา้นภาคกลางแต่ละเร่ือง เพื่อน ามาสร้างส่ือแต่ละบท 

 2.  ปัญหาในการน าส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จาก
นิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรม ไปใชใ้นการ
ทดลอง 

  2.1  ในระยะแรกของการวจิยั ผูเ้รียนยงัไม่คุน้กบัการเรียนโดยใชส่ื้อเสริมโปรแกรม 
Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถ  
การอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรม ท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน ผูว้ิจยัจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอนพร้อมกบัค าอธิบายพร้อมอธิบายกิจกรรมของส่ือเสริมการอ่านแต่ละกิจกรรมให้ผูเ้รียน
เขา้ใจในบทแรก แลว้ใหผู้เ้รียนศึกษาส่ือบทต่อๆไป 

      2.2  กิจกรรมของส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จาก
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรม                    
มีค่อนขา้งมาก จึงท าใหผู้เ้รียนอาจละเลยกิจกรรมการอ่านไปบา้ง เช่นเม่ือผูอ่้านไม่ทราบความหมาย
ของค าศพัทใ์นเร่ืองเล่า ก็จะขา้มไป ผูว้จิยัจึงตอ้งอธิบายกลวธีิการอ่านโดยการเดาความหมายค าศพัท์
ขากบริบทใหน้กัเรียนทราบก่อนเร่ิมตน้การศึกษาส่ือ 

  2.3  กิจกรรมของส่ือการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมท่ีต้องให้ผูเ้รียนให้ทักษะ      
การพูดเพื่อแสดงความคิดเห็น ส าหรับบทเรียนแรกๆ ผูเ้รียนมีความรู้สึกอึดอดั ไม่กลา้ท่ีจะพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนๆ ผูว้ิจยัพยายามกระตุน้ผูเ้รียนให้พูด โดยพยายามป้อนค าถาม     
ง่าย ๆ เร่ิมตน้ เพื่อให้ผูเ้รียนคุน้เคยและอนุญาตให้ใช้ภาษาแม่ไดบ้างคร้ัง จนท าให้ผูเ้รียนมีความ
มัน่ใจและมีพฒันาการในการพดูแสดงคิดเห็นไดดี้ยิง่ข้ึน 

          2.4  การใช้เวลาในการทดลองส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและ
คุณธรรมจ านวน 10 บท บางบทมีเน้ือหาค่อนขา้งยาว จึงท าใหผู้เ้รียนบางคนมีเวลาไม่พอในการอ่าน
และความเขา้ใจในบทเรียน ท าให้นกัเรียนบางคนท ากิจกรรมบางกิจกรรมและท าแบบทดสอบทา้ย
บทไดไ้ม่ค่อยดี 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พฒันาส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง      
เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรม รวมถึงการพฒันาส่ือการเรียน        
การสอนและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในโอกาสต่อไป ดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงบทเรียนของส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้น  
การอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ
และคุณธรรม 

         1.1 เน้ือหาของนิทนพื้นบา้นภาคกลางบางเองค่อนขา้งยาว ท าให้นกัเรียนบางคน   
ไม่สามารถเข้าใจเน้ือเร่ืองได้ดี ดังนั้ น ควรตดัหรือแบ่งเรืองออกเป็นตอนตามความเหมาะสม         
เพื่อความสะดวกในการอ่านและเป็นการสร้างแรงจูงใจไดดี้ในการอ่านอีกดว้ย 

    1.2  เน่ืองจากส่ือการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน เน้นการพฒันาทักษะทางภาษา
เฉพาะด้านการอ่านและเขียน ดังนั้น ท าให้ผูเ้รียนไม่สามารถฝึกฝนทกัษะทางด้านการฟังและ        
การพูดเลย ดงันั้น ผูส้อนควรปรับปรุงหรือเพิ่มกิจกรรมดา้นการพูด เช่นเพิ่มกิจกรรมแสดงความ
คิดเห็น  
 2.  ขอ้เสนอแนะในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือของ ส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes 
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษและคุณธรรม 

  2.1  เคร่ืองมือการวดัจริยธรรม จะเห็นไดเ้ห็นวา่เป็นเคร่ืองมือเพื่อวดัความตระหนกั
รู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมเท่านั้น ไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได ้ไม่สามารถน ามาตดัสินไดว้า่ผูเ้รียน
มีจริยธรรมมากนอ้ยเพียงใด จึงควรเพิ่มกิจกรรมท่ีสามารถวดัจริยธรรมของผูเ้รียนท่ีเป็นรูปธรรมได้
อยา่งชดัเจนมากกวา่น้ี 

  2.2  การสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ ควรสร้าง
แบบทดสอบวดัความสามารถทางอ่าน 2 ฉบบัเพื่อใช้ทดสอบความสามารถของผูเ้รียนก่อนเรียน
และหลงัเรียนเพื่อใหไ้ดผ้ลการทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 3.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้ 
  3.1  จากผลการวิจัยพี่พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมโปรแกรม Hot 

Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน
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ภาษาองักฤษและคุณธรรม อยูใ่นระดบัดี ดงันั้นผูส้อนและสถานศึกษาควรส่งเสริมและสนบัสนุน
การด านิทานท้องถ่ินมาพฒันาเป็นส่ือการเรียนการสอนทางภาษาและพฒันาจริยธรรมให้ควบ          
คู่กนัไป 
  3.2  จากผลวิจยัท่ีพบว่า นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มข้ึน
หลงัจากศึกษาจาก ส่ือเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ จากนิทานพื้นบา้น
ภาคกลาง เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรม ผูว้จิยัเห็นวา่ ผูส้อนจึงควรมี
หารพัฒนากิจกรรมการวัดจริยธรรมผู ้เ รียนเป็นรูปธรรม เพื่อให้ เค ร่ืองมือว ัดจริยธรรม                      
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาและพฒันาส่ือการสอนท่ีเน้นการส่งเสริมจริยธรรมผ่านการจดั
กระบวนการสอนภาษา โดยการน าคุณธรรมจริยธรรมท่ีปรากฏอยูใ่น เร่ืองเล่า การละเล่นพื้นบา้น 
เพลงพื้นบา้น มาใช้ในการพฒันาส่ือการสอนทกัษะภาษา ไม่ว่าจะเป็นทกัษะดา้นการพูด การฟัง 
อ่านหรือเขียน  

 2. ควรมีการพฒันานิทานพื้นบ้านท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน คือการรวบรวม นิทาน
พื้นบา้นของทุกภาคของประเทศไทย เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้นิทานพื้นบา้นไดอ้ยา่งครอบคลุมและ
หลากหลายมากกวา่ท่ีจะเรียนรู้นิทานพื้นบา้นเฉพาะของทอ้งถ่ินของตนเองเพียงอยา่งเดียว  

 3. ควรมีการศึกษาและพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษอังกฤษท่ีเน้นสาระด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จากนิทานพื้นบา้นภาคกลาง โดยผ่านทกัษะภาษาทางด้านอ่ืน ๆ เช่นทกัษะ       
การฟัง การพดู และการอ่าน  

 4. ควรมีการศึกษาและพฒันาส่ือการเรียนการสอนด้านการอ่านภาษาองักฤษ ท่ีเน้น
การปลูกฝังด้านจริยธรรม โดยจัดการเรียนรู้การสอนในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง           
มากยิ่งข้ึน ตลอดจนพฒันาทกัษะทางการอ่านของตนเองไดอ้ย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งยงัช่วยให้ผูเ้รียน 
ไดมี้โอกาสศึกษาและแกไ้ขปัญหาการเรียนดว้ยตนเองนอกเวลาเรียนมากยิง่ข้ึน 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

152 

รายการอ้างอิง 

 
กรมสามญัศึกษา.  หน่วยศึกษานิเทศก.์  (2540).  “เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล.” ใน การวจัิย 
 ในช้ันเรียน หน่วยที ่6, 1-34.  กรุงเทพมหานคร : กรมสามญัศึกษา. 
กล่อมจิตต ์พลายเวช.  (2526).   หนังสือส าหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ: ภาควชิาบรรณารักษศ์าสตร์  
 คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กนัต์ดนยั วรจิตติพล.  (2532).  “การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1โรงเรียนสาธิตสถาบนัราชภฏันครปฐม จงัหวดั 
 นครปฐม.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบฑิัต สาขาวชิาการสอน 
 ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
ก่ิงแกว้ อตัถากร.  (2520).   คติชนวทิยา. กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมการฝึกหดัครู. 
กุหลาบ มลัลิกะมาส.  (2518).  คติชาวบ้าน.  กรุงเทพฯ :มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
จนัทราทิพย ์แซ่ซิน.  (2541).  “ผลการสอนองคป์ระกอบส าคญัของเร่ืองเล่าท่ีมีต่อความเขา้ใจใน 
 การอ่านและเขียนถอ้ยความประเภทเร่ืองเล่า ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
 โรงเรียนสารวทิยา.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการสอน 
 ภาษาองักฤษบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ดนิตา เพียรกิจนา.   (2551).  “ศึกษาเร่ืองเล่าพื้นบา้นดงละคร ต าบลดงละคร อ าเภอเมืองนครนายก  
 จงัหวดันครนายก.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาไทยศึกษา  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
เดชา จนัดาพมัธ์.  (2527).  “การศึกษาการใชนิ้ทานพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการสอนอ่าน ส าหรับ 
 นกัเรียนท่ีพดูภาษาถ่ินอีสาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นกุดเห่ อ าเภอเลิงนก 
 นา จงัหวดั ยโสธร.”  วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาการสอนภาษาไทย  
 บณัฑิตวทิยาลยัหมาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
ฉววีรรณ คูหาภินนัทน์.  (2542).  เทคนิคการอ่าน (Reading Techniques).  กรุงเทพฯ:  
 ศิลปาบรรณาการ. 
ชยัยงค ์พรหมวงศ.์  (2520).   ระบบส่ือการสอน.   กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ถนอม กุลจณีย.์  (2548).   “การส่งเสริมจริยธรรมนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษาเลยเขต 1.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร 
 การศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย, 2548. 
 



 
 

 

153 

ทิศนา แขมมณี.  (2554). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพือ่การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีม่ี 
 ประสิทธิภาพ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ.  (2520).  ระบบส่ือการสอน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ธีรศกัด์ิ ลิขิตวฒันเศรษฐ.  (2539).  ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป.  ราชบุรี: หน่วยศึกษานิเทศก ์ 
 กรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5, 2539. 
นงลกัษณ์ วรัิชชยั และรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.  (2551).  การวเิคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
 คุณธรรมจริยธรรมของคนไทย.  กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมและพฒันาคุณธรรม. 
บ ารุง โตรัตน์.  (2534).  การออกแบบงานวจัิยสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์.  นครปฐม.  
 มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. 
บุบผา เมฆศรีทองค า และธีรวฒัน์ ฆะราช. (2551).  การใช้ตัวบ่งช้ีคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พฒันา 
 คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา.  กรุงเทพมหานค: ศูนยส่์งเสริมและพฒันา 
 คุณธรรม. 
ผาสุข มุทธเมธา.  (2540).  คติชาวบ้านกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ.  กรุงเทพมหานคร: ตน้ออ้แกรมม่ี 
 จ ากดั. 
ภิญโญ จิตตธ์รรม.  (2529).   แนวทางการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น.  ม.ป.ท. 
รุ่งวนา สุดจิตต.์  (2545).  “การพฒันาส่ือการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษจากนิทานพื้นบา้นไทย ส าหรับ 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไทรโยคนอ้ย จงัหวดักาญจนบุรี.”  วทิยานิพนธ์ 
 ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
เริงชยั จงพิพฒัน์สุข.  (2542).  คู่มือผู้ปกครองและครู: การเรียนการสอนตามพระราชบัญญตัิ 
 การศึกษาแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ: ไทยฒนาพานิช. 
เริงฤทธ์ิ คงเมือง.  (2551).  การพฒันาเทคนิคกระบวนการส่ือสารภูมิปัญญาพืน้บ้านสู่สังคม 
 โฮงเฮียนสืบสานภูมปัญญาล้านนา.  เชียงราย: อกัษรเจริญทศัน์. 
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.  (2539).  เทคนิคการวดัผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น.   
ล าใย บวัพิทกัษ.์  (2542).  “การใชนิ้ทานพื้นบา้นอีสานในการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมส าหรับ 
 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นกุดหูลิง และโรงเรียนบา้นโนนโพธ์ิ  
 จงัหวดัชยัภูมิ.”  วทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล. 
วรรณี  ศิริสุนทร.  (2539).  การเล่านิทาน. กรุงเทพฯ: ตน้ออ้ แกรมม่ี จ  ากดั. 
วสิาข ์จติัวตัร์. การสอนอ่านภาษาองักฤษ.  (2543).  พิมพค์ร้ังท่ี 2. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัศิลปากร. 



 
 

 

154 

วรีชาติ ชยัเนตร.  (2541).  “การสร้างบทเรียนเสริมสร้างการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชนิ้ทาน 
 พื้นบา้นไทย ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
วรีวรรณ อินทร์กรุงเก่า.  (2550).   “ผลของการเล่านิทานคติธรรมท่ีมีต่อพฤติกรรม 
 ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผข่องเด็กปฐมวยั.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาปฐมวยัศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วเิชียร ณ นคร. (2531).  รายงานการวจัิยเร่ือง การศึกษานิทานพืน้บ้านในจังหวดันครศรีธรรมราช. 
 นครศรีธรรมราช: ศูนยว์ฒันธรรมภาคใตว้ทิยาลยัครูนครศรีธรรมราช. 
วนิยั พุม่บญัทริก.  (2547).  “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน 
 โดยผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่ายปกครองโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
 การศึกษาราชบุรี.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
สิริ แหวนทอง.  “ภาษาองักฤษกบันกัเรียนไทย.”  สารพฒันาหลกัสูตร  15, 125 (เมษายน-มิถุนายน  
 2539): 20-21. 
สันทว ีนิยมทรัพย.์  (2549).  ความคิดเห็นด้านจริยธรรมของนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวทิยาลยั 
 ศิลปากร.  กรุงเทพฯ: ทุนสนบัสนุนจากสมาคมนกัวจิยัของสภาวจิยัแห่งชาติ. 
สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย.์  (2540).  หลกัและวธีิการสอนอ่านภาษาไทย. กรุงเทพ : ไทยวฒันาพานิช. 
สุมามาลย ์พงษไ์พบูลย.์  (2542).  คติชนวทิยา.  กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏัพระนคร. 
สุธิวงศ ์พงษไ์พบูลย.์  (2512).  คติชาวบ้านปักษ์ใต้.  กรุงเทพฯ: กา้วหนา้. 
สมุทร เซ็นเชาวนิช.  (2540).  เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
 ธรรมศาสตร์. 
เสง่ียม โตรัตน์.  (2544).  พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ. นครปฐม: แผนกบริหารกลาง  
 ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์, 2544 
อจัฉรา วงศโ์สธร.  (2538).  แนวทางการสร้างข้อสอบ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อญัชลี เตชะโกมล.  (2540).  “การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินรายวชิา ท 031 นิทานพื้นบา้น ส าหรับ 
 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดัมหาสารคาม.”  วทิยานิพนธ์ปริญญา 
 มหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
อญัชุลี ชยานุวตัร.  (2537).  “ขอ้คิดจากประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาองักฤษ.”  วารสาร 
 ภาษาศาสตร์ปริทศัน์  12, 15 (มกร1าคม): 75. 
 



 
 

 

155 

อินทิรา รุมาส.  (2545).  “การใชกิ้จกรรมเล่านิทานเพื่อพฒันาคุณลกัษณะทางคุณธรรม จริยธรรม 
 ส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา 
 ประถมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
อุทุมพร จามรมาน.  (2537).  ทฤษฎกีารวดัทางจิตวทิยา.  กรุงเทพฯ: ฟันน่ีพบับลิชช่ิง. 
อุษา มะหะหมดั.  (2548). “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ จากนิทาน 
 พื้นบา้นไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัโพธ์ิ จงัหวดั 
 นครปฐม.”  วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาองักฤษ 
 ในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
Aiken, Lewis R.  (1991.  Psychological Testing and Assessment.  7th ed.  Massachusetts: Allyn  
 and Bacon. 
Bencherab, Azzeddine, and Amed Berrabah.  (1997).  “How We Proceed With Fables.”  
 English Teaching Forum  35, 3 (July-September): 31-32. 
Brock, Mark N.  (1990).  “The Case for Localized Literature in the ESL Classroom."  
 English Teaching Forum  28, 3 (July-September): 22-25. 
Carrel, Patricia L.  (1984). “The Effects of Rhetorical Organization on ESL Readers.”  
 TESOL Quarterly  18, 3 (October): 45. 
Cheryl, L.  (1997).  “A Taxonomy Evaluating Reading Comprehensive in EFL.”  Teaching  
 English Forum  35, 2 (April): 30. 
Clara lee, B.  (2004).  “Content Based ESL Curriculum and Academi  Language Proficiency.”  
 Teaching English as a Second Language Journal  4, 3 (February): 20. 
Cynthia, Aleace. (1997).  “African American Fifth-grade Males respond to Contemporary  
 Realistic Children’s Literature.”  Dissertation Abstracts International   
 58, 5 (November): 1642-A. 
Diaz Rico, Lynne T., and Weed Catherine. (1995).  The Cross Cultural Language and  
 Academic  Development Hand Book.  Massachusetts: Allyn & Bacon. 
Emma, Babara.  (1997).  “Once Upon a Time: A Collaborative Study of the Storybook  
 Experiences of Thress Deaf Preschoolers.”  Dissertation Abstracts International  
 58, 5 (November): 1640-A. 
GonZalez, Dafine. (1998).  “A Whole Language Project: Using Story Grammar in the EFL High 
 School Classroom.”  English Teaching Forum  36, 1 (January-March): 14-19. 



 
 

 

156 

Heilman, A.W., Blair, T.R., and Rupley, W.H.  (1994).  Principles and Practices of Teaching  
 Reading.  8th ed.   New York: Macmillan College Publishing Company. 
Irwin, J.W.  (1991).  Teaching Reading Comprehension Process.  Englewood Cliffs,  
 New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 
Johnson. Keith.  (1981).  And Morrow Keith. Communication in the Classroom.  London:  
 Longman Group Ltd. 
Komiyama, Reiko.  (2009).  “WCAr: A Means for Motivating Student to Read.”  English  
 Teaching Forum  47, 3 (July): 32-37. 
Larsen, Freeman, D.  (2000).  Techniques and Principles in Language Teaching.  Oxford,  
 England: Oxford University Press. 
Leslie, Ono, and others.  (2004).  “Tips for Reading Extensively.”  Teaching English Forum  
 42, 4 (October): 12-16. 
Ness, Verna, M.  (1997).  “Using Local Materials to Teaching Writing.”  Teaching English  
 Forum  35, 1 (January): 49-50. 
Nunan, David. (1985).  “Content Familiarity and the Perception of Textual Relationships in  
 Second Language Reading.”  RELC Journal  16, 1 (June): 43-51. 
Nuttal, Christian.  (2005).  Teaching Reading Skills in a Foreign Language.  Oxford: McMillan  
 Education Published. 
Maggart, Zelda R., and Miles, Zint..  V.  (1992).  The Reading Process.  New York: Brown &  
 Benchmark. 
Oller, John, W.  (1979).  Language Test at School: A Pragmatic Approach.  London:  
 Longman. 
Pedersen, Martin.  (1995).  “Storytelling and the Art of Teaching.”  English Teaching Forum  
 33, 1 (January-March): 2-5. 

Post, Ron, and Rathet, Ilyse. “On their Own Terms : Using Student Native Culture as 
Content in the EFL Classroom.  (1996).  English Teaching Forum  34,3 (July-October): 12-17. 
Shanahan, Timothy, and Sherrell Shanahan.  (1997).  “Character Perspective Charting: Helping  
 Children to Develop a More Complete Conception of Story.”  The Reading Teacher  
 50, 8 (May): 68-677. 
 



 
 

 

157 

Sipe, Lawrence, R.  (1993).  “Using Transformations of Traditional Stories: Making the Reading- 
 writing Connection.”  The Reading Teacher  47, 1 (September): 18-26. 
Smith, Carl, B.  (1990).  “Story Map: Setting, Plot, Mood, Theme.”  The reading Teacher  
 44, 2 (October): 178-179. 
Stockdale, Joseph.  (1995).  “Storytelling.”  English Teaching Forum 36, 15 (January): 22-27. 
Straub, Hans. (1999).  “Designing a Cross-Culture Course.”  English Teaching Forum  
 37, 3 (July-September): 2-5. 
Wilhelm Hughes, Kim, and Tom Hughes Wilhem.  (1999).   “Oh, the Tales You’ll Tell.!”  
 English Teaching Forum  37, 2 (April-June): 27-28. 
Wright, Andrew.  (1995).  Storytelling with Children.  Oxford: Oxford University Press. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของโครงสร้างส่ือการอ่านเขียนภาษาองักฤษพฒันาส่ือเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษจากนิทานพืน้บ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes  
เพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรมจริยธรรม  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 จากแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของโครงสร้างส่ือการอ่านเขียนภาษาองักฤษพฒันาส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพืน้บ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes  
เพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและคุณธรรมจริยธรรม  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 จากแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญ 

 

บทท่ี ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี รวม IOC 
1. Nuu Nid Comes Home  1 2 3 
2. If It Belongs To Us, It  will Come To Us 0 1 1           2 0.66 
3. Phaya Kong Phaya Pan 1 1 0           2 0.66 
4. The Crow and The Peacock 1 0 1 2 0.66 
5. Plabootong 1 1 0 2 0.66 
6. Treasure In The Vineyard  0 1 1 2 0.66 
7. Uthai Tawee 1 1 0 2 0.66 
8.  Mekala And Ramasoon 1 0 1 2 0.66 
9. Pikultong 0 1 1 2 0.66 
10. The Chicken Stars 1 0 1 2 0.66 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัโครงสร้างเนือ้หาในการพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก

นิทานพืน้บ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาองักฤษและคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
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แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัโครงสร้างเนือ้หาในการพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจาก
นิทานพืน้บ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่าน

ภาษาองักฤษและคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 

ค าช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องเคร่ืองหมาย 
    1  หมายถึง แน่ใจวา่โครงสร้างเน้ือหานั้นเหมาะสม 
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่โครงสร้างเน้ือหานั้นเหมาะสมหรือไม่ 
   -1 หมายถึง แน่ใจวา่โครงสร้างเน้ือหานั้นเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unit Topic Learning Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource ความคิดเห็น ความ 

  Objective      1 0 -1 คิดเห็น 

1 Nuu Nid 
 Comes 
Home  

1. To identify  
the story line 
 
2. To identify 
 word meaning 
 
 
3. To answer 
 reading 
comprehension 
 

-  Setting 
-  Characters 
- Conflict/Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading  
Comprehension 
Subskill 
- Give Details 
- Main idea 
- Vocab 
- Visualize 
- Summarize 
- Make Connections 
- Ask Questions 
- Predict 
- Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 
 
 

Pride of 
One's Root  

Pre-Reading 
- Observing the Picture and 
Brainstorming What Happens in the 
Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on 
Study Subskills 
-Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
-Matching Cause and Effect from the 
Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the 
Main Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from 
a Moral Jigsaw (Ethic) 

- Answer Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Filling the Story 
Line 
 

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาคกลางของ 
 เอกรัต 
น์ อุดมพร 
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Unit Topic Learning Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource ความคิดเห็น ความ 

  Objective      1 0 -1 คิดเห็น 

2 If It 
Belongs 
To Us, It  
will Come 
To Us  

1. To Identify 
 the Story Line 
 
 
2. To Identify  
Word Meaning 
 
 
3. To Answer 
 Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/ Problems 
- Outcome 
- Moral 
 Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocab 
-  Visualize 
- Summarize 
- Make Connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and 
Clarify 
- Cause and Effect 
        

Honesty Pre-Reading 
- Observing the Picture and Brainstorming 
what Happens in thePicture 
- Unscrambling the Story (Hot 
 Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
 Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on Study 
 Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the  
Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the Main 
 Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
moral jigsaw(Ethic) 

- Answer Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Filling the Story 
Line 
 

Fascinating 
Folktales of 
Thailand 
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Unit Topic Learning Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource ความคิดเห็น ความ 

  Objective      1 0 -1 คิดเห็น 

3 Phaya 
Kong 
Phaya Pan  

1. To Identify 
 the Story Line 
 
 
2. To Identify 
 Word Meaning 
 
 
3. To Answer 
Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/  
- Problems 
- Outcome 
- Moral 
-Reading 
Comprehension 
Subskill 
-Give Details 
-Main Idea 
-Vocab 
- Visualize 
- Summarize 
- Make Connections 
- Ask Questions 
- Predict 
-Monitor and Clarify 
-Cause and Effect 

Consiousness Pre-Reading 
- Observing the Picture and Brainstorming 
what Happens in the Picture 
-Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
-Guessing Meaning from Pictures and 
Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on Study 
Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
-Matching Cause and Effect from the Story 
(Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the Main  
Character’s Action and Feeling 
-Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from a 
Moral Jigsaw (Ethic) 

- Answer Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Filling the Story 
Line 
 

Fascinating 
folktales of 
Thailand 
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Unit Topic Learning Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource ความคิดเห็น ความ 

  Objective      1 0 -1 คิดเห็น 

4 The Crow 
and The 
Peacock  

1. To Identify the 
Story line 
 
 
2. To Identify  
Word Meaning 
 
 
3. To Answer 
 Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/  
- Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocab 
- Visualize 
- Summarize 
- Make Connections 
- Ask Questions 
- Predict 
- Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 
        

Generous Pre-Reading 
- Observing the Picture and 
 Brainstorming what Happens in the 
 Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
 Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing one 
Study Ssubskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the 
Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the 
Main Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from 
a Moral Jigsaw (Ethic) 

-Answer Reading 
Comprehension 
Subskill 
-Filling the Story 
Line 
 

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาคกลางของ  
เอกรัตน์  
อุดมพร 
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Unit Topic Learning Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource ความคิดเห็น ความ 

  Objective      1 0 -1 คิดเห็น 

5 Plaboo 
tong  

1. To Identify the  
Story Line 
 
 
2. To Identify  
Word Meaning 
 
 
3. To Answer  
Reading 
Comprehension 
 

Setting 
Characters 
Conflict/ Problems 
Outcome Moral 
Reading  
Comprehension 
Subskill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocab 
- Visualize 
- Summarize 
- Make Connections 
- Ask Questions 
- Predict 
- Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 
        

Grateful Pre-Reading 
- Observing the Picture and 
 Brainstorming what Happens in the 
 Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
 Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on 
Study Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Dffect from the 
Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the 
Main Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
-  Giving Opinion by Using an Idea from 
a Moral Jigsaw (Ethic) 

- Answer Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Filling the Story 
Line 
 

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาคกลางของ 
เอกรัตน์ 
อุดมพร 
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Unit Topic Learning Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource ความคิดเห็น ความ 

  Objective      1 0 -1 คิดเห็น 

6 Treasure 
In The 
Vineyard  

1. To Identify the 
 Story Line 
 
 
2. To Identify 
 Word Meaning 
 
 
3. To Answer 
 Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/  
- Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give Details 
- Main Idea 
- Vocab 
- Visualize 
- Summarize 
- Make Connections 
- Ask Questions- 
Predict 
- Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 
        

Diligence Pre-Reading 
- Observing the Picture and 
 Brainstorming what Happens in the 
 Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
 Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on 
Study Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the 
 Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the 
Main Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by using an Idea from 
a Moral Jigsaw (Ethic) 

- Answer Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Filling the Story 
 Line 
 

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาคกลางของ 
 อกรัตน์ 
อุดมพร 
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Unit Topic Learning Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource ความคิดเห็น ความ 

  Objective      1 0 -1 คิดเห็น 

7 Uthai 
Tawee  

1.T o identify the 
 story line 
 
 
2. To identify  
word meaning 
 
 
3. To answer  
reading 
comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/  
Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give Details 
- Main Idea 
- Vocab 
- Visualize 
- Summarize 
- Make Connections 
- Ask Questions 
- Predict 
- Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 
        

Good-
Hearted 

Pre-Reading 
- Observing the Picture and 
 Brainstorming what Happens in the 
 Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
-Guessing Meaning from Pictures and 
 Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on  
Study Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the 
 Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the  
Main Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from 
a Moral Jigsaw (Ethic) 

- Answer Reading 
 Comprehension 
Subskill 
- Filling the Story 
 Line 
 

Fascinating 
Folktales of 
 Thailand 
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Unit Topic Learning Language Content จริยธรรม Activities Evaluation Resource ความคิดเห็น ความ 

  Objective      1 0 -1 คิดเห็น 

8 Mekala 
And 
Ramasoon  

1. To Identify the 
Story Line 
 
 
2. To Identify  
Word Meaning 
 
 
3. To Answer  
Reading 
Comprehension 
 

- Setting 
- Characters 
- Conflict/  
Problems 
- Outcome 
- Moral 
- Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Give Details 
- Main Idea 
- Vocab 
- Visualize 
- Summarize 
- Make Connections 
- Ask Questions 
- Predict 
- Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 
        

Patience Pre-Reading 
-Observing the Picture and  
Brainstorming what Happens in the  
Picture 
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) 
- Guessing Meaning from Pictures and 
 Context Clues 
While-reading 
- Answering Question Focusing on 
Study Subskills 
- Completing the Story (Hot Potatoes) 
- Reviewing Conjunctions 
Post-reading 
- Matching Cause and Effect from the 
 Story (Hot Potatoes) 
- Answering True or False about the 
Main Character’s Action and Feeling 
- Analysis & Story Structure 
- Giving Opinion by Using an Idea from 
a Moral Jigsaw (Ethic) 

- Answer Reading 
Comprehension 
Subskill 
- Filling the Story  
Line 
 

รวมนิทาน 
พ้ืนบา้น 
ประจ า 
จงัหวดั 
ภาคกลางของ 
เอกรัตน์ 
อุดมพร 
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ภาคผนวก ค  
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบส่ือเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษจากนิทานพืน้บ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพือ่ส่งเสริม 
ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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ตารางท่ี  17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 
                  การอ่านภาษาองักฤษ 
 

ขอ้ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 0 1 2 0.67 
5 1 1 0 2 0.67 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 0 1 2 0.67 
9 1 0 1 2 0.67 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 0 1 2 0.67 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 0 1 2 0.67 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 0 2 0.67 
24 0 1 0 1 0.33 
25 1 1 0 2 0.67 
26 1 1 1 3 1 
27 1 1 1 3 1 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 0 2 0.67 
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ตารางท่ี 17 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 
                  การอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีวิจารณญาณ  (ต่อ) 
 

ขอ้ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี รวม ค่า IOC 
1 2 3 

30 1 1 0 2 0.67 
31 1 1 0 2 0.67 
32 1 1 0 2 0.67 
33 1 1 1 3 1 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 0 2 0.67 
36 1 1 0 2 0.67 
37 1 1 1 3 1 
38 1 1 1 3 1 
39 1 1 1 3 1 
40 1 1 1 3 1 
41 1 1 1 3 1 
42 1 1 1 3 1 
43 1 1 0 2 0.67 
44 1 1 1 3 1 
45 1 1 1 3 1 
46 1 1 1 3 1 
47 1 0 0 1 0.33 
48 1 1 0 2 0.67 
49 1 1 0 2 0.67 
50 1 0 0 1 0.33 
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ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ของแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษ 
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ตารางท่ี 18 ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ 
 แบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษ 
 

ขอ้
ท่ี 

ค่าความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ค่าความ
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ  านาจ
จ าแนก 

(r)  

การ
น าไปใช ้

ขอ้
ท่ี 

ค่าความ
สอดคลอ้ง 

(IOC) 

ค่าความ 
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ  านาจ
จ าแนก 

(r)  

การ
น าไปใช ้

1 1 0.67 0.55 ใชไ้ด ้ 26 1 0.50 0.59 ใชไ้ด ้
2 1 0.55 0.31 ใชไ้ด ้ 27 1 0.50 0.59 ใชไ้ด ้
3 1 0.44 0.55 ใชไ้ด ้ 28 1 0.39 0.88 ใชไ้ด ้
4 0.67 0.12 0.61 ใชไ้ม่ได ้ 29 0.67 0.81 0.30 ใชไ้ม่ได ้
5 0.67 0.23 0.76 ใชไ้ม่ได ้ 30 0.67 0.85 0.67 ใชไ้ม่ได ้
6 1 0.72 0.80 ใชไ้ด ้ 31 0.67 0.76 0.39 ใชไ้ม่ได ้
7 1 0.50 0.77 ใชไ้ด ้ 32 0.67 0.77 0.76 ใชไ้ม่ได ้
8 0.67 0.50 0.40 ใชไ้ม่ได ้ 33 1 0.38 0.62 ใชไ้ด ้
9 0.67 0.39 0.42 ใชไ้ม่ได ้ 34 1 0.50 0.20 ใชไ้ด ้

10 1 0.50 0.59 ใชไ้ด ้ 35 0.67 0.95 0.39 ใชไ้ม่ได ้
11 1 0.67 0.55 ใชไ้ด ้ 36 0.67 0.19 0.30 ใชไ้ม่ได ้
12 1 0.61 0.88 ใชไ้ด ้ 37 1 0.66 0.33 ใชไ้ด ้
13 1 0.38 0.62 ใชไ้ด ้ 38 1 0.56 0.50 ใชไ้ด ้
14 1 0.50 0.59 ใชไ้ด ้ 39 1 0.39 0.42 ใชไ้ด ้
15 1 0.45 0.31 ใชไ้ด ้ 40 1 0.44 0.50 ใชไ้ด ้
16 0.67 0.34 0.33 ใชไ้ม่ได ้ 41 1 0.50 0.59 ใชไ้ด ้
17 1 0.38 0.62 ใชไ้ด ้ 42 1 0.56 0.50 ใชไ้ด ้
18 1 0.50 0.59 ใชไ้ด ้ 43 0.67 0.25 0.13 ใชไ้ม่ได ้
19 1 0.50 0.54 ใชไ้ด ้ 44 1 0.44 0.50 ใชไ้ด ้
20 1 0.39 0.42 ใชไ้ด ้ 45 1 0.44 0.50 ใชไ้ด ้
21 0.67 0.30 0.24 ใชไ้ม่ได ้ 46 1 0.55 0.31 ใชไ้ด ้
22 1 0.39 0.42 ใชไ้ด ้ 47 0.33 0.45 0.10 ใชไ้ม่ได ้
23 0.67 0.55 0.10 ใชไ้ม่ได ้ 48 0.67 0.23 0.76 ใชไ้ม่ได ้
24 0.33 0.72 0.48 ใชไ้ม่ได ้ 49 0.67 0.12 0.61 ใชไ้ม่ได ้
25 0.67 0.15 0.67 ใชไ้ม่ได ้ 50 0.33 0.15 0.18 ใชไ้ม่ได ้
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ภาคผนวก จ   
แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ 
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Folk Tale                   

 

 

Lesson 3 

 
 
A folk tale is a short story that comes from the oral tradition. It is a story or legend handed down from 
generation to generation usually by oral retelling. Folk tales often explain something that happens in 
nature or convey a certain truth about life.  
 
 
List folk tales you have read before or some famous folk tales you know. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brainstorming: When we want to write a folk tale story, it is important that we need to know about its 
elements.  List what are the folk tale elements do you know in the bubbles. 

 
 
                                           
 
 

 
 
 

                                                                    
 
 
 

-    ____________________________________ 

-    ____________________________________ 

-    ____________________________________ 

-    ____________________________________ 

-    ____________________________________ 
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Exercise 1: 
Instruction: Guess the meanings (a-n) of the underline words from context and then put the 
letter in front of the statement.  
 
 
               a. refuse to obey                                 
               b. anger 
               c. wrong                                                           
               d. a mark that is left on the skin 
                f. a large bowl-shaped container for liquids or food                                              
               g. quality of staying firm in support for someone 
               h. told about future events  
               i. feeling very sad because of having done something wrong 
               j. breaks up 
               k. give information to 
               l. took as own child 
               m. a kind of Buddhist place 
               n. a fight 
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_____1. When Phraya Kong King’s queen was pregnant, it was predicted that it would be a boy.  
              Moreover, it was said that he would kill his own father in the future. 
_____2. The baby was put into a golden basin, an open round container shaped like a bowl. 
_____3. Hom named a boy Phraya Phan, adopted and took care of him. 
_____4. The Lord of Ratchaburi showed his loyalty to the King by sending gifts to him  
              every year. 
_____5. Phraya Phan rebelled against Nakhon Chai Si by refusing to do as the King of Nakhon  
             Chai Si ordered. 
_____6. The winner of the battle was to be decided by a final fight between the two leaders on the  
              back of the elephants. 
_____7. An angel was sent to inform or tell Phraya Phan that the Queen was his mother. 
_____8. Phraya Phan had a large scar or a mark on his head.  
_____9. Phraya Phan felt so guilty because he killed his father.  
_____10. Phraya Phan could not control his fury so he killed grandmother Hom. 
_____11. A dome-shaped building serving as a Buddhist place is called stupa. 
_____12. In Buddhism, it is believed that killing the parents is a very great sin.  
_____13. When the Stupa crumbles or broke into small pieces, he will be free.   
 

 
 
 

 
1. Who were the main characters in the story?  
2. What were the predictions about the boy? 
3. What was the name of the woman who helped the boy from the river? 
4. What made Lord Ratchaburi wanted to adopt Phraya Phan? 
5. Why Nakhon Chai Si had to send gifts to the king? 
6. Why did Phraya Phan have to fight his own father? 
7. What was the reason that Phra Pathom Chedi built for? 
8. How do you feel about the story in the end?  Why? 

Answer the questions: 
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Once upon the time, there was Phraya Kong, King of Nakhon Chai Si. One of his queens was 

pregnant, it was predicted that it would be a boy who would grow up and kill his own parent.  When he was 
born, the baby was put into a golden basin and pushed on a raft down a river on where he floated for seven days 
and seven nights until grandmother Hom found him. She named him Phraya Phan or “Lord basin” and adopted 
him.  When he was old enough, Phraya Phan left to travel and went to Ratchaburi. 

 
The Lord of Ratchaburi had a war elephant loose. It ran around; and no-one was able to catch it. 

Young Phraya Phan could catch it and then became a hero. The Lord asked to see 
Phraya Phan.  When he met him he was very pleased and decided to adopt him. 

 
At that time, Nakhon Chai Si was a great kingdom which owned many areas, 

including Ratchaburi. Every year, the Lord of Ratchaburi sent gold and silver gifts to 
the king, to show his loyalty and respect. Young Phraya 
Phan did not agree with this and persuaded the Lord to rebel.  

Then, the two kingdoms had a fight.   Phraya Phan 
led the army of Ratchaburi.  

The winner of the battle was to be decided by the final fight between the two leaders on the back of 
the elephants. The younger and stronger fighter, Phraya Phan won. 

Phraya Phan now became King of Nakhon Chaisi and he took the dead King’s queen and his children 
as his own without knowing that the queen was his real mother.  An angel was sent to inform him the truth. He 
was shocked and in disbelief.   

At the same time  
 

4 
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the queen noticed a scar on the man’s head. She realized that her son got injured at this very same place when 
he was a baby. They both then recognized each other as mother and son and hugged. 

After a while Phraya Phan realized that he had killed his father. He felt so guilty. This guilt turned 
into fury. He thought it was because grandmother Hom had not told him the truth. 
Then, he ordered soldiers to and kill her. The place where she was killed is now 
known as Don Yai Hom. 
 After these events Phraya Phan could not return to being himself. He 
was unhappy. He had made two horrible mistakes which were murdering his own 

father and ordering the death of Hom.  After that, he built 
two tall stupas: the larger one that reached “as high as the doves fly” or Phra Pathom 
Chedi for his father, and the small one for grandmother Hom.  When both stupas were 
completed, everyone celebrated them until the death of Phraya Phan who never did 
anything bad for the rest of his life. 

   A person who has done wrong things but 
admits to it and behaves well in the future can be 
forgiven. So, Phraya Phan  was forgiven. But, as the Lord 
Buddha said, building the stupas could not yet get rid of 

Phraya Phan’s sins after his death. Phraya Phan’s  wrong doings  would be cleared by a stay in the hell for the 
same length of time Phra Pathom Chedi stood.  When this stupa crumbles and turns into dust, he would be 
freed.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

\ 
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Exercise 2: 
Instruction: Choose the correct answer by using the information from the reading text above.  
1.  In paragraph 1, the predictions were the baby would be ____________. 
      a. a boy and he would love his father 
      b. a boy and he would kill his father  
      c. a girl and he would love his father 
      d. a girl and he would kill his father  
2.  The main point of paragraph 6 is about ____________. 
      a. The anger can change into the horrific things  
      b. Grandmother Hom’s honest 
      c. The act of killing Phaya Phan’s father 
      d. The place where Grandmother Hom was killed is Don Yai Hom  
3.  In paragraph 8, The Lord Buddha taught that a person who has done the wrong things   
      ____________. 
      a. can get rid of his sins if he behaves well. 
      b. do not have to pay for his sins.  
      c. and admits can get rid of his sins. 
      d. cannot get rid of his sins until he pay for it. 
4.  Who was Phraya Kong? 
      a. He was the King of Kanjanaburi  
      b. He was the King of Ratchaburi 
      c. He was the King of Nakhon Chai Si 
      d. He was the King of Nakhonpanom 
5.  What was the baby floated on? 
 a. golden dish      
 b. golden basin  
      c. golden bowl      
 d. golden plate 
6.  Who named the baby? 
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      a. Grandmother Hom    b. The King 
      c. The Queen    d. Lord of Ratchaburi 
7.  Which statement is NOT the beginning of the story? 
      a. The queen was pregnant and it was predicted it would be a boy. 
      b. the prediction was the boy would grow up and kill his father and mother.   
      c. Lord of Ratchaburi decided to adopt Phraya Phan.   
      d. the baby was put into a golden basin and pushed on a raft. 
8.  Who was the winner of the battle? 
      a. Phraya Phan    b. Phraya Kong  
     c. Lord of Ratchaburi   d. None  
9.  Who told Phraya Phan that the queen was his real mother? 
      a. the queen     b. grandmother Hom 
      c. an angel      c. the king  
10.  How did the queen know that Phraya Phan was his son? 
      a. his mole     b. his birthmark 
      c. his scar     d. his tattoo 
11.  What did Phaya Phan do with grandmother Hom after he knew the truth? 
      a. sent her away    b. killed her 
      c. gave her money    d. built her a house 
12.  Which word is NOT the  meaning of stupa? 
      a. pagoda     b. chedi  
      c. tumulus      d. building  
13.  What does he  (paragraph 2) refer to?  
      a. Phraya Kong 
      b. Phraya Phan 
      c. King of Nakhon Chai Si 
      d. Lord of Ratchaburi 
 
 
14.  What does him (paragraph 2) refer to?  
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      a. Phraya Phan 
      b. Phraya Kong 
      c. Lord of Ratchaburi 
      d. King of Nakhon Chai Si 
15.  What did Phraya Phan feel after the murder? 
      a. happy     b. impressed 
 c. sorry     d. delighted 
16.  What could be the tone of the story? 
      a. Exciting      b. Sad 
      c. Scary     d. Fun 
 
 
Language Study 
 
 
1. Story Grammar. 
 

Story Grammar 

     Story grammar or story structure helps you predict a story and act as a structured 
framework for telling or writing stories. When you use the elements or grammar of a good 
story as a guide, you can write or tell stories better than those who do not use the story 
structure as a guideline to tell or to write stories. 

The elements of story grammar include: 

Setting  (Time, place and main character(s) are introduced) 
Beginning      (The first incident occurs) 
Reaction      (The main character reacts and begin to form a goal) 
Attempt      (A planned effort to achieve a goal) 
Outcome      (Success or failure of attempt) 
Ending (Final response of the main character) 

 

For example: Using story grammar. 
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Story Grammar of Phraya Kong Phraya Phan 
 

Phraya Kong Phraya Phan 

Setting  Once upon the time, there was Phraya Kong, King of Nakhon Chai Si. One of his queens 
was pregnant. 

Beginning It was predicted a baby would be a boy and when he grow up he would kill his own 
parents. The baby was put into a golden basin and pushed on a raft. He floated on the raft 
then grandmother Hom adopted him and named him Phraya Phan. He thought that 
grandmother Hom was his real mother. 

Reaction Phraya Phan was old enough so he left to travel and went to Ratchaburi. 
Attempt Phraya Phan persuaded the Lord of Ratchaburi to rebel. He fought with Phraya Kong and 

he won.  
Outcome Phraya Phan became King and knew that the queen was his real mother so they hugged 

each other. He also knew that Phraya Kong was his real father so he felt guilty and was 
angry at grandmother Hom. He killed grandmother Hom. 

Ending  Phraya Phan was unhappy and felt guilty that he had made two horrible mistakes. He built 
two stupas for his father and grandmother Hom. 

 
2. Expression used for narrating a story. 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Once upon the time  When he was  At this time 

After that    After this event  At the same time 

After a while   Then   When 

Next    Before   Finally 

 After these events   At the end  And then 

Long time ago   there was   One day 

The next day 

5

\ 
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For examples: Expression used for narrating a story. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise 3: 
Instruction: Now try it yourself. On the line below, write about what you did in your life. 
Use the expression for narrating a story in the box to help you. 
 

 
 

 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

then                                     and then                               long time ago 

after a while                    at the end                            When  

finally                                   when I was                           next 

after that                             before                                  at this time 
 

- Once upon the time, there was Phraya Kong, King of Nakhon Chai Si. 

- When he was old enough. 

- At this time Nakhon Chai Si was a great land. 

- At the same time the queen noticed a scar on the man’s head. 

- After a while Phraya Phan thought about the situation. 

- After these events Phraya Phan could not return to being himself. 

- When both Stupas were completed. 
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Exercise 4: 
Instruction: Read the story of “Pig and Dog” below then write the expression used for 
narrating a story in the story. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Long time ago, a farmer had a pig and a dog to help him work. One day, he had to go to town. 

He told his pig and dog, “I have to go to town. You two must go to plough the rice field. Try to finish 

before I come back home.”  

“Yes, Father.” Dog and Pig said. 

Pig and dog went to the field. When they were at the field, Dog said, “This is a big field. Why 

don’t I plough half and you plough the other half? And Pig Why don’t you go first? When you finish, let 

me know.”  

Then pig started to plough the field. When he finished, he called dog. But Dog said, “Oh, Pig, 

can you help me. I have a headache.” Pig was a good friend. He said, “No problem. I will help you. Take 

some rest.”  

Dog took a nap and pig went to plough the other half of the rice field.  Then pig went on 

working until he finished. He called dog, “Dog, I’ve finished the whole rice field. How are you?”  

Then dog woke up quickly. He said, “I’m fine now. Thank you for your help. Why don’t you 

take a nap? You should take some rest.” Then pig took a nap.  

So, dog went to the rice field and walked on the rice field. He left his footprints all over. When 

the farmer came back, he asked pig and dog about the rice field. Dog told him that he did all work but pig 

went to sleep all day.  

Pig tried to tell the farmer the truth. Dog told the farmer to look at the footprints. The farmer 

could see only dog’s footprints. He did not let pig stay in his house. Pig could eat bran and stay in the 

mud. For dog, He could eat rice and stay in the house.  

 

      (Dr. Wajjupa Tossa) 
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Exercise 5: 
Instruction: Match the correct statements of “Pig and Dog” into the story grammar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pig and Dog 

Setting   

Beginning  

Reaction  

Attempt  

Outcome  

Ending   

a. Pig worked for dog. 

b. The farmer was angry with pig and punished him to stay in the mud. 

c. A farmer raised a pig and a dog to help him work at the rice field. 

d. The farmer told pig and dog to plough the rice field. 

e. Dog tricked pig to work for him. 

f. One day the farmer had to go to town.     

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________ 

- 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียน 
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แบบทดสอบการอ่านก่อนเรียน 
Pig and Dog 

 Long time ago, a farmer had a pig and a dog to help him work. One day, he had to go 
to town. He told hid pig and dog,. “I have to go to town. You two must go to plough the rice field. 
Try to finish before I come back home.” 
“Yes, Father.” Dog and Pig said. 

 Pig and dog went to the field. When they were at the field, Dog said, “this is a big 
field. Why don’t I plough half and you plough the other half? And Pig? Why don’t you go first? 
When you finish. Let me know.” 
 Then Pig started to plough the field. 
 When he finished, he called Dog. But Dog said, “Oh, Pig can you help me. I have a 
headache.” Pig was a good friend. He said. “No problem. I will help you. Take some rest.” 
 Dog took a nap and pig went to plough the other half of the rice field. Then Pig went 
on working until he finished. He called dog, “ Dog, I’ve finish the whole rice field. How are 
you?” 
 Then dog work up quickly. He said, “I’m fine now. Thank you for your help. Why 
don’t you take a nap? You should take some rest.” 
 Then Pig took a nap. So, Dog went to the rice field and walked on the rice field. He 
left his footprints all over. When the farmer came back, he asked Pig and Dog about the rice field. 
Dog told him that de did all work but pig went to sleep all day. 
 Pig tried to tell the farmer the truth. Dog told the farmer to look at the footprints. 
 The farmer could see only Dog’s Footprints. He did not let Pig stay in his house. Pig 
could eat bran and stay in the mud. For Dog, He could eat rice and stay in the house. 
1. What is the story mainly about? 
 a. Dog tricked Pig to work for him so the farmer punished Pig to stay in the mud. 
 b. Dog and Pig were friend but Dog was lazy to work in the rice field. 
 c. The farmer told dog and pig to work for him because he went to town. 
 d. Dog did not work. He slept all day until the farmer came back. 
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2. Which is the picture of the main place in the story? 
 a. the farmer’s house 
 b. the river 
 c. the rice field 
 d. the town 
3.  What work did the farmer tell Pig and Dog to do? 
 a. To find some food. 
 b. To plough the rice field. 
 c. To stay in the house. 
 d.  To water the garden. 
4. What was Dog’s idea? 
 a. Dog and Pig should share the work. 
 b. To plough the rice field. 
 c. To stay in the house. 
 d. To water the garden. 
5.  Why did Pig help Dog to plough the rice field? 
 a. He wanted to show hid power. 
 b. He wanted to go home early. 
 c. He was scared of Dog. 
 d. Dog and Pig should go home. 
6.  Why did dog have to leave his footprints in the rice field? 
 a. He wanted to help Pig to work. 
 b. He could show his work to the farmer. 
 c. He did not know how to work. 
 d. He wanted to plough the rice field. 
7.  In the end of the story, why did the farmer tell Pig to stay in the mud? 
 a. He thought Pig was lazy. 
 b. He thought Pig was sick. 
 c. He thought Pig was stupid. 
 d. He thought Pig was useless. 
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8.  What do you think about the farmer? 
 a. He should let Dog stay with Pig. 
 b. He is right to let dog stay in the house. 
 d. He should not go to town. 
9.  What do you think about pig? 
 a. He was a cheerful friend. 
 b. He was a lazy friend. 
 c. He was a stupid friend. 
 d. He was a good friend. 
10.  What should be the moral from the story? 
 a. Think carefully before you believe in something. 
 b. Be happy no matter what happen. 
 c. You should learn how to lose. 
 d. Don’t worry. Be happy. 
 

The Best Males in the Universe (Edited from Dr. Wajjuppa Tossa’s version) 
 There was a blacksmith. His job is to make things from iron. He had the most 
beautiful daughter. He wished daughter to marry the best male in the universe. His daughter tried 
to tell him that she loved a young blacksmith in the village. The father did not listen. 

 The father said, “ the sun is the best male in the universe”. So, he and his daughter 
rode a magic flying boat to the sun. When he was there, he told the sun that he want to give his 
daughter to the sun. 

 “ The sun is the best male in the universe. He sends out the brightest light”, the father 
said. Then the cloud came to block the sun’s shine. 

 The sun said, “ As you can see now, I am not the best male. The cloud can block my 
light.” 

 Then the father went to the cloud. The cloud said that he was not the best male. Then 
the wind. He told the wind that he wanted to give his daughter to the wind. 

 The wind said he was not the best male in the universe”. Then he went to the wind. 
He told the wind that he wanted to give his daughter to the wind. 
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 The wind said he was not the best male in the universe. He said. “I could not blow 
away one house in the village. You can look at the house. The owner must be the best male in the 
universe. He can build a very strong house”. 

 The father looked at the house. He knew that it was the young blacksmith’s house. 
Finally, he let his daughter marry the man she loved. The lived together happily ever after. 
 
11.  The father wished his daughter to marry the best male in the universe. What does male mean? 
 a. person 
 b. blacksmith 
 c. man 
 d. worker 
12. What does blacksmith mean? 
 a. A person who sale things in the market. 
 b. A person who hunts animals in the forest. 
 c. A person who travels to many places. 
 d. A person who makes things from iron. 
13.  What did the old blacksmith want? 
 a. He wants to be rich. 
 b. He wanted his daughter to become beautiful. 
 c. He wanted his daughter to marry the best male. 
 d. He wanted to win the young blacksmith. 
14.  From the story why did the father think the sun is the best male in the universe? 
 a. The sun could make people feel hot. 
 b. The sun was too far to travel to. 
 c. The sun could give the brightest light. 
 d. The sun was the biggest in the universe. 
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15.  What could the cloud do in the story? 
 a. He could block the sun’s light. 
 b. He could blow the sun away. He could give the rain. 
 d. He could make the storm. 
16. What did the wind talk about the young blacksmith? 
 a. He could build the strongest house. 
 b. He could win the sun’s brightest light. 
 c. He could take care of the old blacksmith’s daughter. 
 d. He could do everything he wanted to do. 
17.  Finally, who was the best male in the universe? 
 a. the sun 
 b. the wind  
 c. the young blacksmith 
 d. the cloud 
18.  What can be the order of the male in the universe? 
 a. the sun, the young blacksmith, the wind and the cloud 
 b. the wind, the cloud, the sun and the young blacksmith 
 c. the young blacksmith, the sun, the wind and the cloud 
 d. the sun . the cloud, the wind and the young blacksmith 
19.  What should the father do at the beginning? 
 a. He should take his daughter to the clould. 
 b. He should let his daughter marry the man she loved. 
 c. He should give his daughter to the wind. 
 d. He should give his daughter to the sun. 
20.  What does the story teach us? 
 a. You should find the best thing for you. 
 b. Sometimes you don’t see a good thing around you. 
 c. You should not want something that is not yours. 
 d. You will get what you do to other people. 
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The Pious Son in Law 
 Nai Dee was a rich farmer. His rice field were everywhere. But Nai Dee did not like 

his new son-in-law, Thid Kham. Thid Kham was a very pious man. He was a monk before. 
 One day, the father-in-law and his new son-in-law walked to the rice fields. He 

began to talk about his richness. “ Look at all of these fields! They’re all mine! I will harvest it. 
Then I will be a rich man.”  

 Thid Kham looked over the rich field and said clamly, “ Father-in –law, this is not 
certain. The rice grows well, but a flood might come and spoil the crop. Dai dai nail ok luan 
anijang or nithing ia certain.” The father-in-law did not like to hear this. He was quiet. 

 Some weeks later they walked again in the fields. Then the father said. “ Look! 
There was no flood. There is sure to be a good harvest.” 

 But Thid Kham warned his father-in-law. “This is not certain. The insect might come 
and eat the rice. Dai dai nail ok luan anijang; nithing is certain.” 

 His father-in-law was angry. But the waited until the harvest. 
 Then he asked Thid Kham to have dinner. The father-in-law said, “I harvested the 

rice and cooked it. I told you!” 
 The son-in=law was about to eat it but he said, “ Nothing is certain”. 
 The father-in-law was so angry. He hit the bowl of rice from Thid Kham’s hand. 
 Thid Kham slowly picked up the rice bowl from the floor. He looked at his father-in-

law. And he said, “You planted the rice. Then you harvested and cooked it It was almost in my 
mouth. But it was on the ground now. Nobody could eat it. Nothing is certain.” 

 At last the father-in –law was quiet. He understood and said, “Nothing is certain. 
And it is true.” 
 
21.  Thid Kham was a very (pious) man. He was a monk before. What does (pious) mean? 
 a. hard-working 
 b. cheerful 
 c. religious 
 d. brave 
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22.  “You planted the rice. Then you (harvested) and bring it in a dry place. “What does haevest 
mean? 

 a. To pick up the wheat or fruit. 
 b. To sell the wheat or fruit. 
 c. To pass the wheat or fruit. 
 d. To eat the wheat or fruit. 
23. What can you tell about the father-in-law? 
 a. He liked to show his richness to other people. 
 b. He did not have many rice field. 
 c. He wanted to go to the temple everyday. 
 d. He always prepared for problems in the rice field. 
24.  Why did father-in-law get angry with the son-in-law? 
 a. The son–in-law did not have many rice fields. 
 b. The son- in-law taught him that nothing is certain. 
 c. The son-in-law did not want to go to his rice fields. 
 d. The son- in-law did not help him harvest rice. 
25.  What does the words “ nothing is certain” teach you? 
 a. You should not be worried to anything. 
 b. You should be happy with your anything. 
 c. You should think about the bad things. 
 d. You should prepare for any problem. 
 
From item 26-30, answer True or False. 
 

26.  The story stared at the rice field. _______________ 
27.  There are three characters in the story. _____________ 
28.  The father-in-law liked his son-in-law.______________ 
29.  The son-in-law always said nothing is certain.______________ 
30.  The father-in-law believed in the son-in-law in the end. _____________ 
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ภาคผนวก ช 
แบบประเมินความตะหนักทางจริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลงัการใช้โปรแกรมHot potatoes 
ด้านการอ่านภาษาองักฤษจากนิทานพืน้ภาคกลาง เพือ่ส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ

และคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
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ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนส ารวจและประเมินการกระท าของตนเองวา่อยูใ่นระดบัใด โดยใหค้ะแนน 
 5 = จริงมากท่ีสุด 4 = จริงมาก 3 = จริงปานกลาง 2 = จริงนอ้ยและ 1 = จริงนอ้ยท่ีสุด  
 แลว้ท าเคร่ืองหมาย√ ลงในช่องท่ีมีความตรงกบัตวันกัศึกษามากท่ีสุด 
 

หวัขอ้ทาง 
จริยธรรม 

การกระท าหรือความคิดเห็น ระดบัคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ความขยนั 1. นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้อยา่ง 
สม ่าเสมอ 

     

 2. นกัเรียนมีความปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ีจะท าหนา้ท่ีต่าง ๆ 
 ดว้ยความขยนั ทุ่มเท โดยไม่ค านึงถึงความเหน่ือยยาก 

     

 3. นกัเรียนมีความทุ่มเท ตั้งใจจริง เพ่ือท าใหส่ิ้งท่ีกระท า 
สมัฤทธ์ิผล 

     

2. ความมี
สติสมัปชญัญะ 

4.นกัเรียนมีความสามารถในการควบคุมสติ รู้ตวัใน 
สถานการณ์ท่ีร้ายแรง  

     

5. นกัเรียนมกัจะไตร่ตรองใหร้อบคอบก่อนตดัสินใจกระท า 
การใด ๆ พร้อมทั้งสามารถใชส้ติในการแกไ้ขปัญหาท่ี 
เกิดข้ึนได ้

     

6. นกัเรียนมีความสามารถในการหาวธีิท่ีดีและมีเหตุผล 
ประกอบในการตดัสินใจกระท าใดๆ โดยไม่ใชอ้ารมณ์ใน 
การตดัสินปัญหา 

     

3. ความอดทน 
 

7. นกัเรียนมีความมานะอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคท่ีผา่น 
เขา้มาในชีวติทั้งดา้นการท างานและการเรียน  

     

8. นกัเรียนไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและความยากล าบากใน 
การด ารงชีวติประจ าวนั 

     

9. นักเรียนมีความอดทนต่อส่ิงย ัว่ยุทั้งหลาย และสามารถต่อสู้
กบัส่ิงย ัว่ยุทั้ งหลายให้ผ่านพน้ไปได้ รวมทั้งยอมรับค าต าหนิ
และวจิารณ์ของผูอ่ื้นได ้
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หวัขอ้ทาง 
จริยธรรม 

การกระท าหรือความคิดเห็น ระดบัคะแนน 
1 2 3 4 5 

4. ความสุภาพ 10.นกัเรียนเป็นผูท่ี้อ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพและ 
กาลเทศะ 

     

11. นกัเรียนเป็นผูไ้ม่มีความกา้วร้าว รุนแรง วางอ านาจข่มผูอ่ื้น 
ทั้งโดยวาจาและท่าทาง 

     

12. นกัเรียนเป็นผูท่ี้คิดดีต่อผูอ่ื้น ไม่มีความมุ่งร้าย ไม่อิจฉา 
ริษยาและฝึกฝนจิตใจ 

     

5. ความ 
ซ่ือสตัย ์
 

13.นกัเรียนมีความยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ท าอะไร 
ตรงไปตรงมา มีความสุจริตทั้งกาย วาจาและใจ 

     

14.นกัเรียนสามารถท าตามท่ีพดูและปฏิบติัตามค ามัน่ สญัญา 
เป็นท่ีไวว้างใจของผูอ่ื้นได ้

     

15.นกัเรียนสามารถด าเนินชีวติโดยไม่ทุจริตและไม่แสวงหา 
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

6. ความสะอาด 16. นกัเรียนเป็นผูท่ี้อ่อนนอ้มถ่อมตนตามสถานภาพและ 
กาลเทศะ 

     

17. นกัเรียนรักษาสภาพแวดลอ้ม ความผอ่งใสเป็นท่ีเจริญตาท า
ใหเ้กิดความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น 

     

18. นกัเรียนฝึกฝนจิตใจมิใหขุ้่นมวั จึงมีความแจ่มใสอยูเ่สมอ              

7.ความสามคัคี 
 

19. นกัเรียนและเพื่อนมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีและสามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีวางไว ้  

     

20.นกัศึกษาสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัหมู่คณะและท างาน 
ร่วมกนัสมาชิกในกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

21. นกัเรียนร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติักิจทั้งปวงใหส้ าเร็จ 
ลุล่วง 
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หวัขอ้ทาง 
จริยธรรม 

การกระท าหรือความคิดเห็น ระดบัคะแนน 
1 2 3 4 5 

8.  ความ 
มีน ้ าใจ 

22. นกัเรียนมีน ้ าใจและเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันกบัผูอ่ื้นทั้งก าลงักาย 
ทรัพย ์และสติปัญญา โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

     

23. นกัเรียนรู้จกัแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน  
เพ่ือท าประโยชน์แก่ผูอ่ื้น 

     

27. นกัเรียนมกัจะแสดงความเคารพต่อผูมี้พระคุณอยา่ง 
สม ่าเสมอและไม่เก่ียงงอนท่ีจะตอบแทนบุญคุณต่อผูมี้พระคุณ 

     

9.ความกตญัญู 25. นกัเรียนมีความส านึกและตระหนกัในบุญคุณของ 
ผูมี้พระคุณ 

     

26.นกัเรียนมกัจะหาโอกาสในการตอบแทนบุญคุณของ 
ผูมี้พระคุณ โดยแสดงออกทั้งกายวาจาและใจ 

     

27. นกัเรียนมกัจะแสดงความเคารพต่อผูมี้พระคุณอยา่ง 
สม ่าเสมอและไม่เก่ียงงอนท่ีจะตอบแทนบุญคุณต่อผูมี้พระคุณ 

     

10. รักความ 
เป็นไทย 

28.นกัเรียนมีความส านึกและตระหนกัในความเป็นไทย      

 29.นกัเรียนแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า อนุรักษ ์
สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี 

     

30. นักเรียนใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่าน

ภาษาองักฤษจากนิทานพืน้บ้านภาคกลาง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษจากนิทานพืน้บ้านภาคกลาง 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสุด 
 เพียงช่องเดียว 
 

 

ขอ้ความ 
ระดบัความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ควรปรับปรุง 
 

ด้านเนื้อหา 
1. เน้ือเร่ืองมีความน่าสนใจ 

     

2. การแนะน าค าศพัทท่ี์ยากก่อนการอ่านช่วยใหน้กัเรียน 
เขา้ใจบทเรียนมากข้ึน 

     

3. ความยากง่ายของนิทานมีความเหมาะสมกบั 
ความสามารถของนกัเรียน 

     

4. จ  านวนขอ้ค าถามต่อเน้ือหาในแต่ละเร่ืองมีความเหมาะสม      
5. เน้ือเร่ืองมีความยาวเหมาะสม      
6. มีระยะเวลาเพียงพอในการอ่านแต่ละเร่ือง      
7. การตอบค าถามหลงัการอ่านช่วยทบทวนความเขา้ใจใน
การอ่านของตนเอง 

     

8. แบบฝึกมีความหลากหลาย      
รูปแบบ 
9. รูปแบบการตกแต่งโปรแกรมช่วยใหก้ารอ่านนิทาน 
น่าสนใจ 

     

10. รูปแบบตวัอีกษรและขนาดอ่านง่ายและชดัเจน      
11. ภาพประกอบเน้ือเร่ืองเหมาะสมกบัเน้ือหา      
12. ภาพประกอบเน้ือเร่ืองช่วยท าใหก้ารอ่านเขา้ใจง่ายข้ึน      
13. เสียงเพลงประกอบเน้ือหาท าใหเ้ร้าความสนใจมากข้ึน      
14. เสียงอ่านประกอบเน้ือเร่ืองมีความชดัเจน      
ประโยชน์ที่ได้รับ 
15. มีความมัน่ใจมากข้ึนในการตอบค าถาม 

     

16. เกิดความกระตือรือร้นและมีความสนุกในการเรียน      
17. รู้สึกวา่การอ่านภาษาองักฤษไม่น่าเบ่ือเสมอไป      
18. ท าใหอ่้านภาษาองักฤษไดค้ล่องข้ึน      
19. รู้ค  าศพัทเ์พ่ิมข้ึน      
20. สามารถน าค าสอนท่ีอยูใ่นบทเรียนไปใชใ้นการด าเนิน 
ชีวติได ้
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ - สกุล   นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง 
ทีอ่ยู่     223/2  หมู่ 3  ต าบลเบิกไพร  อ าเภอบา้นโป่ง  

   จงัหวดัราชบุรี 70110 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2549    ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์ 
     มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
 พ.ศ. 2554   ศึกษาต่อหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) 
     สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
     บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงั 
     สนามจนัทร์จงัหวดันครปฐม 
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2549 – 2557   ครูผูช่้วย โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ อ าเภอสามพราน  
     จงัหวดันครปฐม 
 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั   อาจารยพ์ิเศษ โรงเรียนนารีวุฒิ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
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