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The purposes of this research were: 1) to develop and find an efficiency of a content-based
instructional model based on ethics issues to enhance reading ability and ethics awareness of the first years
Business English students at Muban Chombueng Rajabhat University in accordance with efficiency criteria
75/75; 2) to study students’ English reading ability before and after the experiment; 3) to study students’
ethics awareness before and after the experiment; and 4) to study students’ opinions toward a content-
based instructional model based on ethics issues after the experiment.

The samples of this research were 24 first year Business English students at Muban Chombueng
Rajabhat University who enrolled in an English for communication course in the second semester of
academic year 2015.

The research instruments were: 1) content – based instructional model based on ethics issues 2) a
pretest and posttest on English reading 3) a pretest and posttest on ethics awareness 4) unit tests 5) a
questionnaire on opinions toward the content – based instructional model based on ethics issues. The data
were analyzed by percentage (%), mean (X), standard deviation (S.D.) and t-test for dependent samples.

The results of this research were as follow:
1. The efficiency of a content – based instructional model based on ethics issues to enhance

English reading ability and ethics awareness was 76.61/73.51, which the summative test scores were lower
than the set criteria 75/75 but it was acceptable.

2. Students’ English reading ability after the experiment was significantly higher than before the
experiment at the 0.01 level.

3. Student’s ethics awareness after the experiment was significantly higher than before the
experiment at the 0.01 level.

4. Students’ opinions toward content – based instructional model based on ethics issues was at
a very good level.
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ใหคําแนะนําและกําลังใจตลอดมา
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคแหงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อสารสากลของโลกภาษา

หนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย เนื่องจากเปนเครื่องมือในการสื่อสาร การศึกษา
การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของ
ชุมชนโลก และการตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของโลก นํามาซึ่งมิตร
ไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและคนอ่ืนดีข้ึน
ไดเรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศ
เพ่ือการสื่อสารไดอยางมีวิจารณญาณ รวมท้ังเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน และมี
วิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 220) ท้ังนี้ภาษาอังกฤษมีความจําเปนตอ
สังคมไทยในการติดตอสื่อสาร การศึกษาและการประกอบอาชีพ เพราะเกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสวนใหญเปนภาษาอังกฤษมีความเจริญกาวหนาในแตละวันและมีบทบาทตอสังคมไทยและคนไทย
โดยตรงนั่นเอง การไดเรียนรูภาษาภาษาอังกฤษจึงเปนโอกาสท่ีจะชวยใหคนไทยไดฝกฝนจนสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบานและใชประกอบอาชีพได (กรมวิชาการ, 2539: 1)
ประกอบกับประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน (Association of South
East Asian Nations: ASEAN) โดยสภารัฐมนตรีศึกษาอาเซียนไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญ เชน การ
สรางความตระหนักของประชากรในการกาวสูประชาคมอาเซียน ความรวมมือในการพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษท่ีกําหนดใหเปนภาษากลางของประชาคมอาเซียน ซึ่งตามกฎ
บัตรอาเซียนขอ 34 บัญญัติวา “The working language of ASEAN shall be English.” หรือ
“ภาษาท่ีใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” (สมเกียรติ ออนวิมล, 2554) ดังนั้น ในการ
เตรียมความพรอมของผูเรียนใหสามารถเติบโตและเปนพลเมืองท่ีพรอมในการดํารงชีวิตและการ
ทํางานในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองมุงเนนในดานการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียน การสอน และการอบรม โดยสวนหนึ่งก็คือ ทําใหท้ังผูสอนและผูเรียนเกิดความเขาใจถึง
ความสําคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการเรียนรูใหตอบสนองกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
และรูปแบบการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556: 9)

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 6 ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
คน โดยมีการกําหนดจุดมุงหมายและหลักการวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให
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เปนมนุษยท่ีสมบรูณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 3) แตท้ังนี้สังคมไทย
ทุกวันนีมี้ความเจริญดานวัตถุ เทคโนโลยี และการศึกษา แตกลับเกิดวิกฤตทางสังคมมากมายอยางนา
วิตก ดังจะเห็นไดจากขาวทางโทรทัศน วิทยุ และหนาหนังสือพิมพ พบวา มีการลักขโมย โจรกรรม
ฉอราษฎรบังหลวง การทุจริต และการประพฤติมิชอบในวงราชการ และเอกชนแทบทุกระดับ การ
ทําลายทรัพยสาธารณะ ปญหายาเสพติด เปนตน ท้ัง ๆ ท่ีรัฐบาลมีหนวยตรวจสอบ กํากับติดตาม
ปองกัน เชน ตํารวจ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
วงราชการ คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ เปนตน แตก็ยังมีเหตุการณท่ี
ทุจริตเกิดข้ึนเสมอ สวนหนึ่งเกิดจากการท่ีมนุษยในปจจุบันขาดคุณธรรม จริยธรรมอันดีท่ีเคยปฏิบัติ
กันมาแตกอน ไมพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู มีความโลภ ขาดความเมตตากรุณา ขาดความซื่อสัตยสุจริต
เห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง จึงกอใหเกิดความไมสงบสุขในสังคม ถึงแมวาในปจจุบันมนุษย
จะมีระดับการศึกษาสูงกวาก็ตาม การท่ีนักเรียนเรียนวิชาการตาง ๆ นั้นทําใหนักเรียนมีสติปญญา
และความรูคลองแคลวข้ึน (กรมวิชาการ, 2545: 30) ประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา การนําเอา
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและคานิยมตาง ๆ เขามาพัฒนาประเทศสงผลใหสังคมไทยในปจจุบันเปนสังคม
ท่ีหันเขาหาวัตถุนิยมมากข้ึน ตามกระแสของประเทศท่ีกําลังพัฒนาทําใหการดําเนินชีวิตในสังคม
เปลี่ยนไป คุณธรรม จริยธรรมก็ลบเลือนหายไป โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตยทางกาย วาจา และทางใจ
(สุวิทย สุขหม่ัน, 2546: 1) คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยเสื่อมลงก็เนื่องมาจากปญหา 3 ประการ
คือ อาชญากรรม ความเห็นแกตัว และการหันเหชีวิตจากจารีตเดิม ในการอบรมเยาวชนสําหรับเด็ก
เล็ก ๆ ตองสอนใหปรับตัวเขากับสังคม เม่ือโตข้ึนตองเปลี่ยนมาสอนใหรูจักปรับตัวเขากับความ
ถูกตองชอบธรรม และฝกใหยุติปญหาดวยเหตุผลและหาความถูกตองชอบธรรมดวยปญญา บิดา
มารดา บาน หรือสถาบันครอบครัวเปนแหลงแรกท่ีทําหนาท่ีปลูกฝงและหลอหลอม ตลอดจน
ถายทอดคุณธรรม จริยธรรมแกสมาชิกในครอบครัว และตองทําหนาท่ีนี้ตอไป แมวาเด็ก ๆ จะไดรับ
การศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับตาง ๆ อยูแลวก็ตาม

การปลูกฝงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนั้นสามารถกระทําได 2 วิธี โดยวิธีท่ีหนึ่ง คือ การกําหนด
จริยธรรมข้ึนมาเปนขอ ๆ เชน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความกตัญู เปนตน แลวกําหนดวิธีการ
ฝกของแตละขอข้ึนมา ซึ่งเปนการพัฒนาจริยธรรมแบบแยกสวนที่ชัดเจนเพราะไปมุงพัฒนา
พฤติกรรมการแสดงออกภายนอก เชน การอยูรวมกันในสังคม สวนอีกวิธีหนึ่งคือการหาแกนหลัก
ข้ึนมาอันหนึ่ง และสรางแกนหลักนั้นใหเกิดข้ึนมา ตอจากนั้นจริยธรรมอ่ืน ๆ ก็จะเกิดข้ึนตามมา ซึ่ง
เปนการพัฒนาจริยธรรมท่ีเปนองครวมมีการบูรณาการ 3 ดาน ท้ัง ดานปญญา ดานจิตใจ และดาน
พฤติกรรมซึ่งเปนวิธีการปลูกฝงจริยธรรมท่ีถูกตอง (พระเทพเวที, 2531: 35-37)
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จากความสําคัญของภาษาอังกฤษ ความสําคัญดานคุณธรรม จริยธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกดังกลาวทําใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 จึงมุงเนนการ
พัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนใหความสําคัญกับการนําหลัก
คิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติท้ังดาน
รางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาท่ีรอบรู และมีจิตใจท่ีสํานึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และความเพียร มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และ
สงเสริมสถาบันทางสังคมใหแข็งแกรงและเอ้ือตอการพัฒนาคน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545: 45) ดวยเหตุนี้การศึกษาหาความรูในดานภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญ และสําคัญ
ยิ่งสําหรับคนไทยท่ีมุงหวังความเจริญกาวหนาในสังคม รัฐบาลใหความสําคัญของการศึกษา จึงได
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2551 ข้ึน จัดทําข้ึนสําหรับทองถ่ินและ
สถานศึกษา ไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรู และ
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชวีิต

การจัดการเรียนการสอนปจจุบันเปนแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative
Approach) ท่ีมีผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child-Centered) มุงเนนใหมีความรูความสามารถในดาน
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีสามารถนํามาบูรณาการกันได (Integrated 4 skills)
ประกอบกับการใชสื่อในการเรียนการสอนท่ีเปนสื่อจริงและเอกสารจริง (Authentic Materials) โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง (Real Situation) ท่ีผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารดวยตัวเองไดตลอดเวลา (Self-Access) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงใน
สถานการณจริง (Authentic Assessment) ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูอยางเต็มความสามารถตาม
ความถนัดและคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางระหวางบุคคล โดยผูเรียนไดมีโอกาสฝกใช
ภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน
(Interaction) การเรียนการสอนในปจจุบันจึงไมเนนเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางทางภาษา (Grammar)
เทานั้น แตจะมุงเนนใหผูเรียนไดเขาใจความหมายของภาษาท่ีเรียน (Focus on Meaning) ท่ีผูสอน
ทําหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนเทานั้น (Teacher as a facilitator) โดยคอยชวยเหลือ
ใหผูเรียนไดเรียนรูไดอยางถูกตองตามกระบวนการเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการศึกษา

แมวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันจะเปนแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดานใหเกิด
ประสิทธิภาพ แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน ผูเรียนสวนใหญไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสนทนาสื่อสารกับชาวตางชาติได
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อยางมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในข้ันต่ํากวาเกณฑ จาก
ผลการวิจัยของศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ งไดศึกษาระดับ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทยและเปรียบเทียบกับบัณฑิตจากประเทศตาง ๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวามาตรฐานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาภายในประเทศสวนใหญมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษยังต่ํากวาเกณฑสากล (จุฬาวิจัย, 2545: 12) และการสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ภาคเรียนท่ี 1 ประจําป
การศึกษา 2558 ซึ่งเปนการทดสอบความรูดานทักษะภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา (English
Exit – Exam) จัดโดยศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ผลการทดสอบพบวา นักศึกษา
สอบไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 37.44 ซึง่ต่ํากวาเกณฑท่ีตั้งไวคือรอยละ 60 (ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง, 2558: 73) นอกจากนี้นักเรียน นิสิต นักศึกษายังไมสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติให
เขาใจได หรือไมก็ใชภาษาท่ีไมเปนท่ีนิยมใชสําหรับเจาของภาษา แมจะถูกตองตามหลักไวยากรณก็ตาม
(สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539: 42) สอดคลองกับงานวิจัยของศรีเงิน แพสุพัฒน (2541: 58) และศิริเพ็ญ
มากบุญ (2541: 55-56) ท่ีพบวา ความสามารถทางภาษา รวมท้ังการสนทนาภาษาอังกฤษของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาอยูในระดับต่ํากวาเกณฑแมวาจะเรียนภาษาอังกฤษมาแลวกวา 10 ป ก็ยังไม
สามารถนําความรูภาษาอังกฤษมาใชในการสื่อสารได อีกท้ังฑิฆัมพร  สุวรรณประทีป (2537: 2-3) พบวา
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือไปประกอบอาชีพ ไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากวิธีการสอนของครูผูสอน ซึ่งเปนวิธีท่ียังยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher Centered)
สอนตามคูมือครู มีการวัดและการประเมินผลโดยวัดความจําเรื่องกฎเกณฑไวยากรณและการแปล
(วัชรี คําสงฆ, 2553: 2)

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนอานภาษาอังกฤษ พบวา รูปแบบการสอนท่ี
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child–Centered) และตรงตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Approach) ในปจจุบันอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา
(Content – Based Instruction) ซึ่งเปนการสอนที่ประสานเนื้อหาเขากับจุดประสงคของการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหาพรอม
กับพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผูสอนท่ีใชแนวการสอนแบบนี้เห็นวาไมควรใชเนื้อหาเปนเพียง
แบบฝกหัดทางภาษาเทานั้น แตผูสอนควรฝกใหผูเรียนเกิดความเขาใจสาระของเนื้อหา โดยใชทักษะ
ทางภาษาเปนเครื่องมือ ครูผูสอนจะใชเนื้อหากําหนดรูปแบบของภาษา (Form) หนาที่ของภาษา
(Function) และทักษะยอย (Sub – Skills) ท่ีผูเรียนจําเปนตองรูเพ่ือท่ีจะเขาใจสาระของเนื้อหาและ
ทํากิจกรรมได การใชเนื้อหาเพ่ือนําไปสูการเรียนรูภาษานี้จะทําใหครูผูสอนสามารถสรางบทเรียนให
สอดคลองกับสถานการณจริงไดมากท่ีสุด ท้ังนี้ผูสอนจะตองเขาใจการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะ
สัมพันธ ตลอดจนเขาใจเนื้อหาและสามารถใชเนื้อหาเปนตัวกําหนดบทเรียนทางภาษา (Brinton,
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Snow, Wesche, 1989) ท้ังนี้การสอนแบบ CBI มุงเตรียมผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อ
หาความรูทางวิชาการเพ่ิมเติม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางไปจากการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารโดยมีแนวการเรียนการสอนท่ีสําคัญ คือ การสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
(Learner – Centered Approach) การสอนท่ีคํานึงถึงทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวของกับภาษา (Whole
Language Approach) การสอนท่ีเนนการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) และ
การสอนท่ีเนนการเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project – Based Learning) ดังท่ี สุวรรณี สินทรัพย
(2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพของสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคา
78.15/77.30 ซึ่งถือวาเปนสื่อเสริมการอานท่ีมีประสิทธิภาพดี ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังการใชสื่อเสริมการอานสูงกวากอนการใชสื่อเสริมการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษท้ัง 10 บทเรียน
สอดคลองกับงานวิจัยของ Snow, Cortes & Pron (1998) ที่ไดศึกษาการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาเพ่ือ
นําไปสูการเรียนรูภาษาในประเทศอาเจนตินา ครูในประเทศอาเจนตินาคอยกฎหมายฉบับใหมมาเปน
เวลาหลายป กฎหมายฉบับใหมนี้มีการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตรใหทันสมัยกับโลกยุคปจจุบัน
ในท่ีสุดก็ไดมีการออกกฎหมายใหมในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1997 ในกฎหมายฉบับใหมนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาข้ึน เชน ใชแนวการสอนแบบสื่อสารและแนวการสอนโดยวิธีการเนน
เนื้อหา (CBI) นําไปสูการเรียนรูทางภาษามากข้ึน นับเปนการพัฒนาหลักสูตรของการเรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ ใหมีความกาวหนาทันสมัยเหมาะสมกับโลกยุคปจจุบันนี้

จากความสําคัญของภาษาอังกฤษ ปญหาผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา ขอ
คนพบของผลการวิจัยและขอเสนอแนะดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํารูปแบบการสอนภาษาโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมมาทําการวิจัยกับนักศึกษา ชั ้นปที ่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เพ่ือพัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูในดานคุณธรรม จริยธรรม ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
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กระบวนการ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวปอนเขา

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิเคราะห
- รูปแบบการสอนทกัษะการอาน
- แนวการสอนภาษาโดยอิงเนือ้หา
- สรางรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม

จริยธรรม
- คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

(English for Communication) รหัสวิชา GE58102
- วัตถุประสงครายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

(English for Communication)
- ปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง

- เกณฑการใหรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
(English for Communication) รหัสวิชา GE58102
- ความตองการเนื้อหาดานคุณธรรม จริยธรรม

สังเคราะห
- การสอนภาษาโดยอิง

เนื้อหา (CBI)
- ลักษณะการสอนอาน
- กิจกรรมการสอนอาน
- เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
- กิจกรรมการสอนโดย

อิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
- ความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษ
- ความตระหนักรูดาน

คุณธรรม จริยธรรม
- การเรียนการสอนดวย

รูปแบบการสอนโดย
อิ ง เนื้ อหา คุณธรรม
จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการ
อานและการเขียนและ
ความตระหนักรูดาน
คุณธรรมจริยธรรม

คัดเลือกเนื้อหาบทอานที่อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรมโดยใชหัวเรื่องที่ไดจากการวิเคราะหความตองการเนื้อหา

เรียงเนือ้หาแตละบทเรียนตามระดับ Sequence ความยากงายของภาษา โดยเรียงจากงายไปหายาก จากขอความซับซอน
นอยไปถึงมาก

กําหนดขั้นตอนการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานและความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมแตละบท

วัดผลการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ในแตละบทเรียน ดวยแบบฝกหัด
และการทดสอบความรูทางภาษา เชน คําศัพท ทักษะและเทคนิคการอาน ฯลฯ

ผลลัพธ
การประเมินผลรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ความคิดเห็นของนักศึกษา

ผล
ยอนกลับ
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วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ
1. พัฒนารูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 75/75

2. ศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม กอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง

3. ศึกษาความตระหนักรูในดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมกอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง

4. ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงตอ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมหลังการทดลอง

คําถามการวิจัย
1. รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมที่มีผลตอความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
75/75 ตามเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไม

2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองหรือไม

3. ความตระหนักรูในดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองหรือไม

4. ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่มีตอรูปแบบ
การสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม หลังการทดลองอยูในระดับใด
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สมมติฐานการวิจัย
1. รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ
75/75 (ชัยยงค พรหมวงค และคณะ, 2520: 134-142)

2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง

3. ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง

4. ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัย

ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ไดแก คณะครุศาสตรจํานวน 335 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 243 คน คณะวิทยาศาสตร
223 คน และคณะวิทยาการจัดการ 133 คน รวมท้ังสิ้น 934 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร รหัส GE58102 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558

1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัส GE58102 จํานวน 24 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558

2. ตัวแปรท่ีศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก

รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
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2.2.1 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

2.2.2 ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

2.2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

2.3 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง จํานวนท้ังสิ้น 40 ชั่วโมง โดยทําการ

ทดลองตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ ถึง 30 เมษายน 2559

ขอตกลงเบ้ืองตน
1. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหมาจาก โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จาก
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) รหัสวิชา GE58102
โดยคัดเลือกเรื่องท่ีนํามาใชในการสรางกิจกรรมในแตละบทเรียนของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบความสามารถในการอาน
กอนการทดลองและหลังการทดลองท่ีไดมาจากการวิเคราะหหัวขอเรื่องจากการสอบถามและวิเคราะห
ความตองการ (Need Analysis) โดยนําหัวขอเรื่องไปเทียบเคียงกับนิทานชาดก เรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติพระพุทธเจารวมทั้งสาวกของพระพุทธเจาและนําระดับภาษาไปเทียบเคียงกับเอกสาร
ประกอบการสอนและตําราในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication)
รหัสวิชา GE58102 ท่ีผูวิจัยใชในปจจุบันและปรับระดับความยากงายของภาษาและคําศัพทใหเหมาะกับ
หลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 โดยสังเคราะหเรื่องได 10 เรื่อง ดังนี้
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ตารางท่ี 1  หัวขอเรื่องท่ีใชในการสรางเนื้อหาในบทเรียน

สัปดาหท่ี ช่ือเรื่อง
จํานวน
ช่ัวโมง

1 ความสามัคคี (Harmony) 4
2 ความกตัญูกตเวที (Gratitude) 4
3 ความอดทน (Forbearance) 4
4 ความออนนอมถอมตน (Humility) 4
5 ความซื่อสัตย (Honesty) 4
6 ความเมตตากรุณา (Loving Kindness) 4
7 ความยุติธรรม (Justice) 4
8 การพูดจาไพเราะออนหวาน (Kind Speech) 4
9 ความเพียรพยายาม (Effort) 4
10 การแสวงหาความรู (Searching for Knowledge) 4

รวม 40

2. คะแนนท่ีไดจากการสอบกอนการทดลอง (Pre-test) เปนเครื่องบงชี้ถึงระดับความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตละคนกอนการทดลองโดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

3. คะแนนท่ีไดจากการสอบหลังการทดลอง (Post-test) เปนเครื่องบงชี้ถึงระดับความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาแตละคนหลังการทดลองโดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

4. เกณฑประสิทธิภาพของการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 134-142) ซึ่งผลลัพธที่ไดมี
คาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนไวท่ี 2.5-5
โดยแบงคาประสิทธิภาพเปน 3 ระดับ ไดแก

4.1 ถาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 2.5 ข้ึนไป ถือวารูปแบบการสอนนั้น
อยูในระดับ “สูงกวาเกณฑ”

4.2 ถาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานสูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ตั้งไว แตไมเกินรอยละ 2.5 ถือวารูปแบบการสอน
นั้นอยูในระดับ “เทาเกณฑ”
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4.3 ถาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ต่ํากวาเกณฑท่ีตั้งไว แตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวารูปแบบการ
สอนนั้นอยูในระดับ “ต่ํากวาเกณฑ” แตยังถือวามีประสิทธิภาพท่ียอมรับได

นิยามศัพทเฉพาะ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อานภาษาอังกฤษ โดยใชเนื้อหาท่ีอิงคุณธรรม จริยธรรมจากนิทานชาดกหรือประวัติพระพุทธเจารวมท้ัง
สาวกของพระพุทธเจา ประกอบดวย 10 หัวเรื่องท่ีคัดเลือกมาจากการวิเคราะหความตองการเนื้อหา
(Need Analysis) ซึ่งเปนแนวการสอนท่ีอิงเนื้อหาเปนสําคัญ สามารถบูรณาการ  เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตาง ๆ
เขามาสอนรวมกับวิชาภาษาอังกฤษซึ่งผูสอนจะตองใหความสําคัญแกเนื้อหาทางวิชาการท่ีจะนํามาเปน
สื่อในการสอนอาน โดยยึดจุดประสงคการเรียนรู ตามรายวิชาท่ีตองการนําไปใช ผูสอนนําคําศัพท
สํานวน และโครงสรางภาษาจากเนื้อหามาสรางเปนกิจกรรมการเรียนการสอน ภาระงาน แบบฝกหัด
และขอทดสอบท่ีใชในการเรียนการสอน

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนของนักศึกษาท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยยึดจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา
GE58102 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 70 ขอ ซึ่งผานการพัฒนาหา
คุณภาพแลว โดยมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 0.87

ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คะแนนของนักศึกษาท่ีไดจากการทําแบบ
วัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม 10 เรื่อง ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยยึดจุดประสงคการเรียนรู
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา GE58102 โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งผานการพัฒนา
หาคุณภาพแลว โดยมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 0.80

ความคิดเห็น หมายถึง คะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนโดยยึดจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา GE58102 ซึ่งเปน
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แบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 70 ขอ ซึ่งผานการพัฒนาหาคุณภาพแลว โดยมีคา
ความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 0.87

แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง แบบวัดความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม 10 เรื่อง ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยยึดจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา GE58102 โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบ
แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งผานการพัฒนาหาคุณภาพแลว โดยมีคาความเชื่อม่ัน
ท้ังฉบับ 0.80

แบบสอบถามวัดความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
หมายถึง แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบรูปแบบการสอนท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ ตามเกณฑของ Likert จํานวน 50 ขอ
ซึ่งผานการพัฒนาหาคุณภาพแลว โดยมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ 0.85

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา GE58102 ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2558
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บทท่ี  2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ชั้นปท่ี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนในประเด็นดังตอไปนี้

เอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการอานและวิธีสอนอาน

1.1 ความหมายของการอาน
1.2 ความเขาใจในการอาน
1.3 ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ
1.4 ระดับความเขาใจในการอาน
1.5 ประเภทและวิธีการอาน
1.6 องคประกอบของความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ
1.7 วิธีการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ
1.8 ภาระงานของการสอนอานเพ่ือความเขาใจ
1.9 เกณฑการประเมินทักษะการอาน
1.10 แนวคิดเก่ียวกับการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร
1.11 หลักการสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร

2. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความตระหนักรู
2.1 แนวความคิดเก่ียวกับความตระหนักรู
2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอความตระหนักรู
2.3 การวัดความตระหนักรู
2.4 กระบวนการวัดความตระหนักรู
2.5 วิธีการสรางแบบวัดความตระหนักรู
2.6 ความสัมพันธระหวางความรูกับความตระหนักรู

3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
3.1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑของ สกอ.
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3.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม
3.3 แนวคิดจิตพิสัย
3.4 แนวคิดพฤติกรรมนิยม
3.5 แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร
3.6 แนวคิดสังคมวิทยา
3.7 กลุมแนวคิดทางศาสนา
3.8 กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3.9 การจัดฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม

4. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับสื่อการสอน
4.1 ความหมายของสื่อการสอน
4.2 บทบาทและความสําคัญของสื่อการสอน
4.3 มูลเหตุและแรงจูงใจในการสรางและพัฒนาสื่อการสอน
4.4 ประเภทของสื่อการสอน
4.5 การสรางและพัฒนาสื่อการสอน
4.6 หลักการสรางสื่อการสอนอานภาษาตางประเทศท่ีมีคุณภาพ
4.7 เกณฑการพิจารณาจัดทําสื่อการสอน
4.8 การเลือกเนื้อหาเพ่ือจัดทําสื่อการสอน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแนวการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา (Content-Based Instruction)
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางสื่อการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
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เอกสารท่ีเกี่ยวของ

1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการอาน
1.1 ความหายของการอาน
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไวในลักษณะท่ีคลายกันดังนี้
Smith (1973: 6) กลาววา การอานมิใชกระบวนการที่เกี่ยวของกับขอมูลที่มองเห็นเปน

สิ่งสําคัญ แตเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับขอมูลสองประเภท คือ ขอมูลที่เปนตัวอักษรใน
หนากระดาษท่ีปรากฏตอสายตา (Visual Information) และขอมูลท่ีมาจากสมองหรือประสบการณ
(Nonvisual Information) ซึ่งขอมูลประเภทหลัง มีความหมายตอความเขาใจในการอานมากกวา
ประเภทแรก การวิเคราะหแยกแยะความหมายในระดับคําจึงไมใชสิ่งจําเปนแตมุงเนนท่ีความหมาย
ของประโยคหรือขอความมากกวา

Dechant (1982: 4-5) ไดกลาววา การอานเปนปฏิกิริยาองคประกอบในการแปลความหมาย
โดยผูอานจะเคลื่อนสายตาไปตามบรรทัดของตัวอักษรซายไปขวา หยุดทําความเขาใจคําแลวรวบรวม
เขาเปนหนวยความคิด ผูอานจะตีความหมายจากสิ่งที่อานโดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม
เพื่อประมวลกันเปนความคิด การพินิจพิจารณาและการสรุปความเห็น นอกจากนี้ยังแบงการอาน
ออกเปน 3 ประการ คือ

1. การอานในฐานะท่ีเปนการตีความประสบการณ การอานประเภทนี้ ไดแก การอานภาพ
การอานสีหนา การอานภาวะลมฟาอากาศ การตีความหมายของประตูดัง เสียงฟารอง เสียงสุนัขเหา
การอานรองรอยของนักสืบ การอานลักษณะหินของนักธรณีวิทยา

2. การอานในฐานะที่เปนการตีความสัญลักษณตัวอักษรที่บันทึกไว กลาวคือ ผูเขียน
ใสความมุงหมายลงในสิ่งท่ีเขียน ในลักษณะท่ีสัมพันธกับประสบการณสวนตัวของเขา ผูอานมีหนาท่ี
อานและรวบรวมความหมายของคําตางๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ การอานประเภทนี้ ผูอานจะตอง
รูจักคํา เขาใจความหมายของคําและเขาใจความคิดของผูเขียน

3. การอานในฐานะที่เปนกระบวนการตีความ ประสบการณควบคูไปกับการตีความ
สัญลักษณตัวอักษรท่ีบันทึกไวการอานประเภทนี้ คือ การอานท่ีผูอานจะตองตีความจากประสบการณ
และรูความหมายของขอความเพ่ือเรียบเรียงใหเกิดความเขาใจในท่ีสุด

Eskey (1986: 3-23) กลาววา การอานเปนกระบวนการทางสติปญญาซึ่งสมองจะทํา
หนาท่ีในการตีความหมายของขอความหรือขอมูลท่ีอาน ซึ่งขอมูลใหมท่ีไดจะกลายเปนสวนหนึ่งของ
ความรูท่ีเพ่ิมข้ึน
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Cooper & David (1979: 3) กลาววา การอานคือ กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอาน
กับสิ ่ง ที ่อ านเพื ่อให ได ความหมาย โดยอาศัยพื ้นฐานจากประสบการณเด ิมของผูอานเปน
กระบวนการ ในการสรางความหมายจากสิ่งท่ีอาน

Day & Bamford (1988: 12) ไดใหความหมายของการอานไววา การอานเปนการสราง
ความหมายจากขอความท่ีเขียนหรือพิมพท่ีผูอานจะตองใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงระหวางขอความ
หรือขอมูลท่ีอานกับความรูและประสบการณเดิม เพ่ือใหสามารถเขาใจความหมายท่ีผูเขียนตองการ
สื่อสารไดอยางถูกตอง

Harris (1976: 14) กลาววา การอาน หมายถึง รูปแบบของการสื่อความหมายเปนการ
แลกเปลี่ยนความคิดและขาวสารความรูระหวางผูเขียนและผูอาน ผูเขียนจะแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง ลงบนกระดาษดวยภาษาซึ่งเปนไปตามลักษณะการเขียนของแตละคน ผูอานจะพยายามอาน
เอาความหมายจากท่ีผูเขียนเขียนไว สวนความสามารถในการเขาใจ หรือการเรียนความหมายของสิ่ง
ท่ีอานนั้นข้ึนอยูกับประสบการณเดิมของผูอาน

พูนทรัพย นาคนาคา (2539: 18) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับการอานไววาการอาน
เปนกระบวนการท่ีซับซอนของการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน โดยผูเขียนถายทอด
ความคิด อารมณ และความรูสึกออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร สวนผูอานมีหนาที่ถอดรหัส
หรือตีความจากสัญลักษณเหลานั้นเพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายท่ีผูเขียนไดถายทอดไว
ตลอดจนเกิดอารมณและความรูสึกรวมไปกับผูเขียนดวย

นอกจากนี้การอานยังเกี่ยวของกับกระบวนการทางภาษาศาสตรจิตวิทยา บํารุง โตรัตน
(อางถึงใน ประหยัด ภูมิโคกรัตน, 2543: 32) ไดอางอิงหลักการทางจิตวิทยาภาษาศาสตร
(Psycholinguistics) โดยใหความหมายของการอานไววา การอาน คือกระบวนการที่ผูอานสราง
ความหมายจากสิ่งท่ีผูเขียนตองการสื่อ โดยตลอดเวลาท่ีอาน ผูอานจะตั้งสมมติฐานการเดาความหมาย
ในสิ่งท่ีอานแสดงความสงสัยในสิ่งท่ีตนไมเขาใจ พรอมกันนั้นผูอานจะแกปญหาในสิ่งที่ยังไมเขาใจ
ไมชัดเจน จนสามารถเขาใจความหมายท่ีผูเขียนตองการสื่อได

สุจิตรา เวทยาวงศ (2545: 16-17) ไดกลาววาการอานเปนกระบวนการโตตอบระหวาง
ผู เขียนและผูอาน โดยผูอานตองแปลความหมายและสรางความเขาใจในสิ่งที่อานโดยผาน
กระบวนการทางความคิด ประกอบกับประสบการณเดิมและความสามารถในการใชภาษาของผูอาน
มาจับใจความสําคัญ สรุปความ เพ่ือเขาใจสิ่งท่ีอาน

กฤตกัญญา นิลรัต (2547: 17) ไดใหความหมายของการอานไววา การอานเปนกระบวนการ
โตตอบระหวางผูเขียนและผูอาน ซึ่งผูอานจะตองอาศัยทักษะหลายประการ โดยผานกระบวนการ
ทางความคิดของสมอง ความรูและประสบการณเดิมในการจับใจความสําคัญ แปลความ ตีความ
สรุปความ และถอดความหมายจากสัญลักษณ เพ่ือใหเขาใจสิ่งท่ีผูเขียนตองการจะถายทอดเจตนารมณ
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ทุมมา จันทรดี (2547: 24) กลาวถึงความหมายของการอานไววา การอานเปนกระบวนการ
ทางสติปญญา ซึ่งสมองจะทําหนาท่ีในการตีความในสิ่งท่ีอานและนําความรูเดิมท่ีสะสมไวมาชวย
ในการแปลขอมูลท่ีอาน ซึ่งขอมูลใหมท่ีไดจากการอานจะเปนความรูท่ีเพ่ิมข้ึน

กัลยา รสสูงเนิน (2548: 8) กลาวถึงการอานไววาเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเขียนและผูอาน ซึ่งผูอานจะตองรับรู แปลความ ตีความ ตั้งสมมุติฐานและประเมินสิ่งที่อานไดโดย
ผานกระบวนการทางความคิด ความรูความสามารถในการใชภาษา ประสบการณเดิมและเจตคตขิองตน
เพ่ือท่ีจะเขาใจในความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ของผูเขียน แลวถายโอนนํามาใชใหเปนประโยชนและเหมาะสม
กับความตองการของตน

ฐิตารีย จั่นทองคํา (2548: 8) ไดสรุปความหมายของการอานวา การอานเปนกระบวนการ
ทางความคิด โดยผูอานจะตองตีความ และสรางความเขาใจในสิ่งท่ีอาน โดยอาศัยความรูทางดานภาษา
และประสบการณเดิมของผูอาน ประยุกตเขากับความรูใหม เพื่อใหเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการ
สื่อความหมาย โดยมีขอเขียนเปนสื่อกลาง

ธีรังกูร บํารุง (2548: 11) กลาววาการอานคือ กระบวนการสื่อสารท่ีผูเขียนและผูอาน
มีปฏิสัมพันธรวมกัน โดยการใชสัญลักษณเปนสื่อกลาง ซึ่งผูอานตองใชประสบการณเดิม (Schema)
มาเปนตัวชวยในการแปลความหมายและสรางความเขาใจในสิ่งท่ีอานโดยผานทางกระบวนการคิด
จนทําใหเกิดความเขาใจในสัญลักษณท่ีผูเขียนตองการสื่อความไปยังผูอาน และสามารถนําสิ่งท่ีไดจาก
การอานไปปฏิบัติตามวัตถุประสงคท่ีผูเขียนไดเขียนไว

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549: 1) กลาววา การอานเปนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับ
ผูอาน ผูเขียนพูด ผูอานแสดงปฏิกิริยาโตตอบและอาจจะโตตอบกับผูอ่ืนดวย

สุภาณี พงศพุทธชาติ (2551: 23) กลาววา การอานเปนกระบวนการทางดานสติปญญา
และความคิดที่ซับซอนและตอเนื่อง ซึ่งสมองทําหนาที่ในการตีความหมายเพื่อทําใหเกิดความรู
ความเขาใจในขอมูลที่อานโดยตองอาศัยความรูและประสบการณเดิม ตลอดจนความสามารถ
ของผูอาน เพ่ือใหสามารถเขาใจความหมายของสิ่งท่ีอานผานตัวอักษรหรือสัญลักษณและเขาใจ
วัตถุประสงคของผูเขียนท่ีตองการสื่อความหมายได

กนิษฐา แสงสวาง (2551: 19) กลาววา การอานคือการแปลความหมายของคํา สัญลักษณ
รวมท้ังเรื่องราวตาง ๆ โดยอาศัยกระบวนการคิด ประสบการณเดิมและเจตคติของผูอาน เพ่ือท่ีจะ
เขาใจความรูสึกนึกคิดของผูเขียน และสามารถนําสิ่งท่ีไดจากการอานไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค
ท่ีผูเขียนไดเขียนไว รวมถึงจับใจความสําคัญ สรุปเก่ียวกับสิ่งท่ีอานได

กรวิก ศรีแกว (2553: 28) กลาววา การอานคือความสามารถในการอานเรื่องเพ่ือความเขาใจ
ในดานการรูความหมาย แปลความหมายสัญลักษณทางภาษาโดยผานกระบวนการคิด ตามความรู
และประสบการณเดิมของผูอาน ตีความเพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายของเรื่องที่อาน
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ลําดับเหตุการณของเรือ่ง แสดงความคิดเห็น การปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับผูเขียนโดยผานสัญลักษณ
ซึ่งผูอานตองเชื่อมโยงขอมูลท่ีอานกับความรูเดิมท่ีมีอยู ทําความเขาใจ คาดคะเนและถอดความหมาย
ของสัญลักษณนั้นโดยอาศัยพ้ืนฐานความรูทางภาษาศาสตรและประสบการณเดิมท่ีมีอยู ตองใชทักษะ
ของสมองในการตีความ สายตาในการมองเห็นหรือรับรูจากการสัมผัส ตองใชประสบการณเดิม
ในการแปลความหมาย หรือการใชทักษะการเดาอยางมีหลักการท่ีนาเชื่อถือได ยิ่งไปกวานั้นผูรับสาร
หรือผูอานตองรูวัตถุประสงคของผูสงสารหรือผูเขียนตลอดจนตองมีความละเอียดออนมากพอท่ีจะ
สามารถทําความเขาใจในสารหรือขอความท่ีกําลังอานไดเปนอยางดี

คมสันติ์ เณรฐานันท (2553: 29) สรุปไดวา การอาน หมายถึง กระบวนการทางดานความคิด
ในการตีความหมายสิ่งท่ีอาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจในขอมูลที่อาน โดยตองอาศัยความรูและ
ประสบการณเดิม ตลอดจนความสามารถของผูอาน เพื่อใหสามารถเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน
และเขาใจวัตถุประสงคของผูเขียนท่ีตองการสื่อความหมายได

อมร เอี่ยมตาล (2556: 23) สรุปวา การอานนั้นเกี่ยวของกับกระบวนการที่คอนขาง
สลับซับซอนพอสมควร ตองใชทักษะของสมองในการตีความ สายตาในการมองเห็น หรือรับรูจาก
การสัมผัส ตองใชความรูและประสบการณเดิมในการแปลความหมาย หรือการใชทักษะการเดา
อยางมีหลักการท่ีเชื่อถือได ยิ่งไปกวานั้นผูรับสารหรือผูอานตองรูวัตถุประสงคของผูสงสารหรือผูเขียน
ตลอดจนตองมีความละเอียดออนมากพอท่ีจะสามารถทําความเขาใจในสารหรือขอความท่ีกําลังอาน
ไดเปนอยางดี

จากคํากลาวของนักการศึกษาขางตน สรุปไดวา ความหมายของการอาน หมายถึง กระบวนการ
แปลความหมายสัญลักษณจากตัวอักษร โดยผานกระบวนการคิดท่ีผูอานตองใชประสบการณเดิม
(Schema) มาเปนตัวชวยในการแปลความหมาย ตีความ และสรางความเขาใจในสิ่งท่ีอาน จนทําให
เกิดความเขาใจในสัญลักษณท่ีผูเขียนตองการสื่อความไปยังผูอาน และสามารถนําสิ่งท่ีไดจากการอาน
ไปปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผูเขียน

1.2 ความเขาใจในการอาน
ความเขาใจในการอาน เปนสิ่งจําเปนและเปนจุดประสงคหลักที่สําคัญของการอานมี

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเก่ียวกับความเขาใจในการอาน ดังนี้
ปญชรี ทองวิสุทธิ์ (2541: 16) กลาววา ความเขาใจในการอาน หมายถึง กระบวนการ

ทางความคิด ท่ีผูอานจะเชื่อมโยงความรูเดิมในดานตาง ๆ ของผูอานเขาดวยกัน เพ่ือใหไดความหมาย
ตรงกับจุดประสงคของผูเขียนท่ีตองการสื่อสารใหผูอานไดรับรู

ปยวรรณ ศิริรัตน (2543: 15-16) กลาววา ความเขาใจในการอาน หมายถึง การที่ผูอาน
ไดความหมายจากสิ่งท่ีผูเขียนสื่อความคิดออกมาเปนตัวอักษร ในการอานผูอานจะตองอานดวยความ
เขาใจในขอความในระดับตาง ๆ โดยอาศัยพ้ืนฐานความรู และประสบการณการเรียนรูของผูอาน
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ตลอดจนผูเขียนท่ีสื่อความหมายผานสื่อเปนตัวเขียนและผานกระบวนการทางความคิดเพ่ือใหได
ความหมายของสิ่งท่ีอานในลักษณะของความสามารถในดาน การแปลความ ตีความจับใจความสําคัญ
ขยายความ และสรุปความของเรื่องท่ีอานได

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ความเขาใจในการอาน หมายถึง กระบวนการอานท่ีผูอานใช
ความรู ความคิด ประสบการณเดิมในการรับรูความสําคัญ ขอเท็จจริงของเรื่องท่ีอานไดตรงตาม
จุดประสงคและเจตนารมณของผูเขียน

เพ่ือใหการอานบรรลุวัตถุประสงคและผูอานสามารถรับรูขอมูลตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
ครบถวนสมบูรณ มีความเขาใจในการอานอยางชัดเจน นักการศึกษาไดกลาวไววาความเขาใจใน
การอาน มีองคประกอบสําคัญดังนี้

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 74) กลาววา ความเขาใจในการอานมีองคประกอบสําคัญดังนี้
1. สามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญท่ีอานมาแลวได เม่ือถึงคราวจําเปนที่ตองการจะใช

ประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก
2. สามารถจับใจความสําคัญได สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจากประเด็น

ยอยท่ีไมจําเปนหรือไมสําคัญมากนักได สามารถประเมินไดวาอะไรบางท่ีควรสนใจเปนพิเศษหรือ
ตัดท้ิงไป

3. สามารถตีความเก่ียวกับเรื่องราว หรือขอคิดเห็นท่ีอานมาแลวไดวา มีนัยสําคัญหรือ
ลึกซึ้งมากนอยเพียงใด

4. สามารถสรุปลงความเห็นจากสิ่งท่ีไดอานมาแลวไดอยางถูกตองมีเหตุผลและนาเชื่อถือ
5. สามารถใชวิจารณญาณพิจารณาไตรตรองขอสรุปหรืออางอิงตาง ๆ ของผูเขียนได

อยางถูกตองและเปนระบบไมสับสน
6. สามารถถายโอนหรือประสมประสาน ท่ีไดจากการอานกับประสบการณอ่ืน ๆ ไดอยาง

เหมาะสมตามกาละและเทศะ
Coady (1979: 5-10) กลาววา ความเขาใจในการอานจะตองอาศัยองคประกอบ 3

ประการ คือ
1. ความสามารถในการคิดรวบยอด
2. ความรูเดิม
3. กลวิธีกระบวนการ
กลาวโดยสรุป ความเขาใจในการอานจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ บทอานท่ีนาสนใจ

จุดประสงคของการอาน ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูอานเกี่ยวกับเรื่องที่อานรวมทั้ง
ความสามารถในการแปล การตีความ ถอดความ และประเมินความคิด
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1.3 ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
นักจิตวิทยาและผูเชี่ยวชาญดานการอานไดจําแนกความสามารถทางการอานเพ่ือความเขาใจ

ออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวการแบงของ Dallman & others (1978) อางถึงใน ก่ิงเพชร
ปองแกว (2545: 12) คือ

1. ความสามารถในระดับการแปลความ (Literal Comprehension) หมายถึง ความสามารถ
ในการทําความเขาใจขอมูลท่ีผูเขียนนําเสนอไวอยางชัดเจน

2. ความสามารถในระดับการตีความ (Inferential Comprehension) หมายถึง ความสามารถ
ในการทําความเขาใจขอมูลและความคิดของผูเขียน ท่ีผูเขียนไมไดกลาวไวอยางตรงไปตรงมา

3. ความสามารถในระดับการวิเคราะห (Critical Comprehension) หมายถึง ความสามารถ
ในการประเมินสิ่งท่ีอานโดยอาศัยความรูและประสบการณถึงเรื่องท่ีจะเกิดตามมาไดหรือสามารถ
บอกไดวาขอสรุปของงานเขียนนั้น ๆ ถูกตองหรือไม อยางไร เปนตน

Dechant (1982: 175-176) กลาววา การอานเพ่ือความเขาใจเปนความสามารถท่ีสลับซับซอน
ผูท่ีมีความเขาใจในสิ่งท่ีตนอานเปนผูมีความสามารถดังตอไปนี้

1. เชื่อมโยงประสบการณของตนกับสิ่งท่ีอานได
2. เขาใจคําและบริบท สามารถเขาใจความหมายของคําไดถูกตองตามบริบทท่ีอาน
3. ใหความหมายของแตละหนวยในเรื่องท่ีอานไดท้ังในระดับคํา วลี ประโยค ยอหนาและตอน
4. ตอบคําถามท่ัวไปของเรื่องที่อานได เชน ความคิดหลักคืออะไร ขอความจริงและ

รายละเอียดท่ีสําคัญอยูตรงไหน ทําตามคําชี้แจงที่กลาวในบทอานได จัดลําดับของขอความแตละ
ยอหนาได แสดงความสัมพันธของสิ่งท่ีอานได เชน สิ่งท่ีเปนเหตุเปนผลกัน สิ่งท่ีขัดแยงกัน สิ่งท่ีนํามา
เปรียบเทียบกัน เปนตน

5. ตอบคําถามท่ีตองวิเคราะห และสังเคราะหจากเรื่องท่ีอานได ซึ่งจะตองอาศัยขอมูลจาก
เรื่องท่ีอาน จากการเปรียบเทียบสิ่งขัดแยง เหตุผล และการจัดหมวดหมูรายละเอียดปลีกยอยท่ีปรากฏ
ในเรื่อง เชน เสนทาง ระยะทาง เวลา ตําแหนง ความคิดเห็นท่ีระบุในเรื่องการแกปญหาในเรื่องท่ีอาน
ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูอานอาจจะตองมีการสรุป เขียนเคาโครงเรื่อง ขีดขอความสําคัญและบันทึกขอสังเกต
ของสิ่งท่ีอานไดถูกตอง

6. สรุปความเห็น ตีความใหความหมายสิ่งท่ีอานไดสามารถเขียนสรุปและทํานายสิ่งท่ีเกิดจาก
ขอมูลท่ีไดอานได

7. ตัดสินคุณคาสิ่งท่ีอานได เชน การตัดสินเก่ียวกับคุณภาพความถูกตอง ความเหมาะสม
ของเรื่องท่ีอานและความลําเอียงของผูเขียน
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8. เลือกอานเพ่ือการเรียนรูจดจําเรื่องท่ีอานแลวบูรณาการเขากับประสบการณในอดีต
ของตนเองได โดยอาจมีการสรุปเก็บบันทึกขอมูล มโนทัศนของเรื่องท่ีอาน มีการปรับอัตราความเร็ว
ในการอานตามจุดประสงคในการอาน

9. เลือกอานดวยความชื่นชม สามารถระลึกถึงสิ่งท่ีอานได บอกแนวของเรื่องท่ีอานแกนสาร
อารมณของเรื่องความตั้งใจของผูเขียน

ในความเปนจริงความสามารถในการอานของคนแตละคนนั้นไมเทากัน ซึ่งครูจะตองมี
ความเขาใจปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนสาเหตุทําใหระดับความสามารถของผูอานแตละคนแตกตางกันซึ่ง
Rubin (1993: 26) กลาวไววา ผูท่ีมีความสามารถและเขาใจในการอานระดับสูงจะมีกลยุทธในการอาน
สูงสามารถถอดรหัสไดอยางรวดเร็ว รูคําศัพทมาก มีความระมัดระวังในดานภาษาศาสตร รูเกี่ยวกับ
ลักษณะของบทอานและมีกลยุทธอีกมากท่ีชวยใหมีความเขาใจในการอานและการจํา ในขณะท่ีผูเริ่ม
ฝกทักษะการอานหรือมีความสามารถในการอานต่ําจะมีลักษณะท่ีตรงขามกัน

ดังนั้นในการสอนอานจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจ
ในการอาน Gunning (1992: 188), Rubin (1993: 194) และ Williams (1994: 2-3) ใหความหมายของ
ความเขาใจในการอานคือ ความสามารถในการทําความเขาใจความหมายของคําและภาษาท่ีเขียน ซึ่ง
ถือไดวาเปนวัตถุประสงคหลักของการอาน

Dechant (1982: 32) ใหความหมายของความเขาใจในการอานวา ความเขาใจในการอาน
เก่ียวของกับการใชกระบวนการคิด ซึ่งข้ึนอยูกับพ้ืนฐานของความรูและประสบการณเดิม

Goodman & Others (1989: 209) อธิบายวาความเขาใจในการอาน คือการสื่อสารระหวาง
ผูอานกับผูเขียน โดยอาศัยมโนภาพและประสบการณเดิมของผูอานในการเรียนรูความหมายโดยรวม
ของภาษาจนสามารถสื่อสารเปนภาษาพูดและภาษาเขียนได

สุภัสรา อักษรานุเคราะห (2532: 1) กลาววา ในการอานเพ่ือความเขาใจเปนการเนนให
ผูอานมีเหตุมีผล ตลอดจนมีจุดประสงคในการอาน สามารถทํานายไดวาผูเขียนตองการสื่อความหมายใด
ใหทราบและนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 73) กลาววาความเขาใจในการอาน คือความสามารถท่ีจะอนุมาน
ขอสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงคจากสิ่งท่ีอานมาแลวไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

กฤตกัญญา นิลรัต (2547: 18) กลาววา ความเขาใจในการอาน เปนเรื่องสําคัญที่สุด
ในกระบวนการอาน ผูอานตองอาศัยความรู ความสามารถทางภาษาท่ีมีอยู รวมท้ังประสบการณและ
ความคิดของผูอานมารวมกัน เพ่ือทําความเขาใจความหมายและตีความขอความหรือขอมูลตาง ๆ
ท่ีไดอานใหตรงกับจุดประสงคและความคิดท่ีผูเขียนตองการจะสื่อสารแกผูอานไดถูกตอง

กัลยา รสสูงเนิน (2548: 9) กลาวไววา ความเขาใจในการอานเปนความสามารถของผูอาน
ในการเขาใจ คํา วลี ประโยค อนุเฉทตลอดจนเรื่องราวท้ังหมดท่ีอาน โดยผานกระบวนการถอด
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ความหมายของขอความตาง ๆ ขอมูลใหมท่ีไดรับจากการอานจะถูกนําไปเชื่อมโยงกับความรูและ
ประสบการณเดิมของผูอาน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญท่ีชวยใหผูอานสามารถแปลความ ตีความ
จับใจความสําคัญ บอกรายละเอียดของเรื่อง เรียงลําดับความและสรุปความไดอยางถูกตอง

กนิษฐา แสงสวาง (2551: 22) กลาววา ความเขาใจในการอานเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด
ของการอาน ผูอานตองอาศัยความรู ความสามารถทางภาษา ประสบการณเดิม เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจ
ความหมายของคําศัพท จับใจความสําคัญ ตีความ แปลความและสรุปความเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน

สุภาณี พงศพุทธชาติ (2551: 24) กลาววา ความเขาใจในการอานนั้นเปนเปาหมายหลักท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในกระบวนการอาน เปนการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอาน โดยผูอานจะตองมีจุดประสงคใน
การอาน และใชประสบการณเดิม ในการทําความเขาใจความหมายของสิ่งท่ีอานโดยสามารถเขาใจ
ความหมายศัพท จับใจความ แปลความ ตีความ ขยายความ เรียงลําดับเหตุการณและสรุปความ บท
อานหรือเนื้อเรื่อง ตลอดจนเขาใจวัตถุประสงคของผูเขียนท่ีตองการ สื่อความหมายถึงผูอานซึ่งจะชวย
ใหการอานนั้นมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน

กรวิก ศรีแกว (2553: 35) กลาววา ความเขาใจในการอานเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่สุด
ของการอาน ผูอานตองอาศัยความรูความสามารถทางภาษา ประสบการณเดิม โดยผานการ
ปฏิสัมพันธระหวางความรูเดิมกับเรื่องท่ีอาน เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจความหมายของคําศัพท จับ
ใจความสําคัญ ตีความ แปลความและสรุปความเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน

นักการศึกษาไดกลาวถึงความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจวา เปนกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับผูเขียน ซึ่งความเขาใจในการอาน คือการสื่อสารระหวางผูอานกับผูเขียน
ท่ีเกิดจากการรับเอาความหมายของสิ่งที่อานไดโดยเชื่อมโยงกับความรูและประสบการณเดิม
เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจความหมายของคําศัพท จับใจความสําคัญ ตีความหมาย แปลความหมาย
เรียงลําดับ ตลอดจนการขยายความ สรุปความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานโดยท่ีผูอาน
สามารถเขาใจถึงวัตถุประสงคของผูเขียนไดตรงกันจึงจะทําใหเกิดความเขาใจในการอานมากยิ่งข้ึน

1.4 ระดับความเขาใจในการอาน
การอานเพ่ือความเขาใจแบงไดเปนหลายระดับ เพราะการอานเปนกระบวนการท่ี

สลับซับซอนนักการศึกษาหลายทานไดจัดแบงระดับไวแตกตางกันดังนี้
Burnmister (1974: 113-115 อางถึงใน ปยะรัตน ดีศรี, 2546: 13) ไดแบงระดับความ

เขาใจในการอานโดยอาศัยแนวคิดจาก Norris Sander ซึ่งดัดแปลงมาจาก Bloom’s Taxonomy
โดยแบงออกเปน 7 ระดับ คือ

ระดับท่ี 1 ความจํา (Memory) คือการจําหรือเขาใจเก่ียวกับขอเท็จจริง วันท่ี คําจํากัดความ
ใจความสําคัญของเรื่อง และลําดับเหตุการณของเรื่อง
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ระดับท่ี 2 การแปลความ (Translation) คือการนําขอความหรือสิ่งท่ีเขาใจแปลเปนรูปอ่ืน
เชน การแปลภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การนําใจความสําคัญของเรื่องไปแปลเปน
แผนภูมิหรือแผนท่ี หรืออาจแปลจากแผนท่ี แผนภูมิไปเปนขอความ

ระดับท่ี 3 การตีความ (Interpretation) คือ การทําความเขาใจและมองเห็นความสําคัญ
ของสิ่งท่ีผูเขียนไมไดบอกไว เชน หาเหตุเม่ือกําหนดผลออกมา ใหคาดการณวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไป
และจับใจความของเรื่องท่ีผูเขียนไมไดบอกไว

ระดับท่ี 4 การประยุกตใช (Application) คือการเขาใจหรือมองเห็นหลักการแลวนํา
หลักการไปประยุกตใชจนประสบผลสําเร็จ

ระดับท่ี 5 การวิเคราะห (Analysis) คือ ความเขาใจ และการรูในแงของการตรวจตรา
สวนยอยท่ีประกอบเปนสวนใหญ เชน การวิเคราะห การโฆษณาชวนเชื่อ การแยกแยะ การวิเคราะห
บทประพันธ การรูถึงการใหเหตุผลท่ีผิดๆของผูเขียน มีจุดมุงหมายใดในการเขียนและใชเทคนิค
ในการเขียนอยางไร

ระดับท่ี 6 การสังเคราะห (Synthetic) คือ การนําความคิดเห็นที่ไดจากการอานมา
ผสมผสานแลวจัดเรียบเรียงข้ึนใหม

ระดับท่ี 7 การประเมินผล (Evaluation) คือ การวางเกณฑแลวตัดสินสิ่งที่อานโดยอาศัย
หลักเกณฑท่ีตั้งไวเปนบรรทัดฐาน เชน เรื่องราวท่ีอานอะไรเปนความจริง อะไรบางท่ีเปนจินตนาการ
อะไรบางท่ีเปนความคิดเห็น และอะไรบางท่ีเปนความเชื่อในเรื่องท่ีอาน

Miller (1990: 4-7) กลาววา ความเขาใจในการอาน แบงออกเปน 4 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 แปลความได (Textually Explicit Comprehension) เปนระดับที่ผูอาน

สามารถเขาใจความในสิ่งท่ีผูเขียนนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา ผูอานท่ีมีความสามารถ
ในระดับนี้จะสามารถระบุความคิดหลัก ความคิดรองของเรื่อง หรือจัดเรียงลําดับเหตุการณหัวขอ
เรื่องตาง ๆ ในบทอานได

ระดับท่ี 2 ตีความได (Textually Implicit Comprehension) เปนระดับท่ีผูอานสามารถ
เขาใจในสิ่งท่ีผูเขียนไมไดนําไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา โดยท่ีผูอานตองใชเหตุผล ความรูความเขาใจ
ของตนมาชวยตัดสินทําความเขาใจขอมูลในบทอาน ผูอานท่ีมีความสามารถในระดับนี้สามารถท่ีจะ
ตอบคําถามเชิงอางอิงได สามารถสรุปและทํานายเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนตอไปรวมท้ังรับรูถึง อารมณ
ความคิดได

ระดับท่ี 3 วิเคราะห สรุปความได (Critical Reading) เปนระดับความสามารถในการวิเคราะห
ตีความ และประเมินเนื้อหาท่ีอานโดยสามารถแยกความแตกตางของขอมูลท่ีปรากฏในเนื้อหาท่ีอาน
ไดวาอะไรคือขอเท็จจริงและอะไรเปนเพียงความคิดเห็นของผูเขียนและสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาท่ี
ผูอานกับขอมูลท่ีพบจากแหลงอ่ืนๆ ไดตลอดจนเขาใจภาษาเชิงอุปมาอุปไมยท่ีผูเขียนไดนํา เสนอไว
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ผูอานจะตองใชความรูและประสบการณเดิมท่ีมีอยูเขามาเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีพบในบทอานเพ่ือทําการ
สังเคราะหเนื้อหาในบทอานนั้น ๆ

ระดับท่ี 4 เกิดความคิดสรางสรรค (Scripturally Implicit Comprehension) เปนความเขาใจ
ระดับสูงท่ีผูอานสามารถทําความเขาใจเนื้อหาท่ีอาน นอกเหนือจากสิ่งท่ีผูเขียนไดนําเสนอไวผูอาน
จะตองใชความรูและประสบการณเดิมท่ีมีอยูเขามาเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีพบในบทอาน เพ่ือทําการ
สังเคราะหเนื้อหาในบทอาน เพ่ือทําการสังเคราะหเนื้อหาในบทอานนั้น ๆ

จากแนวคิดเก่ียวกับความเขาใจในการอานของนักการศึกษาหลาย ๆ ทานท่ีกลาวมา
สามารถสรุปประเด็นความเขาใจในการอานเปน 3 ระดับคือ ระดับท่ี 1 การแปลความได ซึ่งผูอาน
สามารถเขาใจในสิ่งท่ีผูเขียนนําเสนอไว แลวนําใจความสําคัญของเรื่องไปแปลเปนแผนภูมิหรือแผนท่ี
ระดับท่ี 2 ตีความได ผูอานจะตองใชเหตุผลและความรูความเขาใจของตนเองมาชวยตัดสิน ทําความเขาใจ
ขอมูลในบทอาน ระดับท่ี 3 การวิเคราะห สรุปความ ผูอานจะตองใชความสามารถในการแยกแยะ
การวิเคราะหการใชเหตุผล การสรุปและการสังเคราะห เปนการนําความคิดเห็นท่ีไดจากการอานมา
ผสมผสานกับประสบการณเดิมแลวเรียบเรียงข้ึนใหม

1.5 ประเภทและวิธีการอาน
เนื่องจากมนุษยมีจุดประสงคในการอานท่ีแตกตางกันและจุดประสงคในการอานจะเปน

ตัวกําหนดประเภทและวิธีการอาน ซึ่งมีนักวิชาการไดแบงประเภทและวิธีการอานที่แตกตางกัน
ดังเชน

Williams (1994: 12) ไดแบงประเภทการอานออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. การอานเพ่ือความพอใจหรือตามความสนใจ (Pleasure or Interest)
2. การอานเพ่ือการศึกษาขอมูลท่ัวไป (General information about text)
3. การอานเพ่ือการศึกษาขอมูลเฉพาะ (Information from text)
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 3 (แบงประเภทของการอานไว 2 ประเภท ดังนี้
1. การอานเพ่ืองานหรือเพ่ือการศึกษา (Work-study type reading) เปนการอานท่ีมี

จุดมุงหมายตองการความเขาใจและครอบคลุมดานเนื้อหาใหไดมากท่ีสุด
2. การอานเพ่ือการพักผอนและความบันเทิง (Recreatory Reading) เปนการอาน

ตามความพอใจเพ่ือการพักผอน ไมตองการความเขาใจลึกซึ้งมากนัก
สําหรับเรื่องวิธีการอาน นักวิชาการหลายทาน เชน สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 88-89)

และ Grellet (1995: 4) ไดกลาวถึงวิธีการอานท่ีเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปดังนี้
1. การอานแบบเปดผานไปอยางรวดเร็ว (Skimming)
2. การอานท่ีตองการขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง (Scanning)
3. การอานเพ่ือหารายละเอียด (Through reading or receptive reading)
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4. การอานเชิงวิจารณ (Critical reading)
จากการท่ีนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทและวิธีการอานไวแตกตางกัน พอที่จะ

สรุปไดวาผูอานแตละคนมีจุดมุงหมายในการอานท่ีแตกตางกันจึงเลือกอานตามประเภทท่ีตนเองสนใจ
ดังนั้นผูอานจึงควรเลือกวิธีการอานใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการอานเพ่ือใหการอานนั้น
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

1.6 องคประกอบของความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
การทําความเขาใจในการอานนั้น ตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง เพ่ือชวยใหผูอานเกิด

ความเขาใจในการอาน ดังท่ีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการอานเพ่ือความเขาใจ
ไวดังนี้

Cooper & David (1979: 8-9) ไดกลาวไววาองคประกอบท่ีทําใหการอานมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวยหลัก 4 ประการ ดังนี้

1. แรงจูงใจในการอานเพราะผูที่มีแรงจูงใจและความสนใจในการอานทําใหการอาน
มีประสิทธิภาพและผูสอนจะสอนไดงายข้ึน

2. จุดมุงหมายในการอานจุดมุงหมายในการอานนั้นแตกตางกันไป เชน การอาน
เพ่ือความเพลิดเพลิน การอานเพ่ือความรู เปนตน ดังนั้นผูสอนตองสอนผูเรียนดวยวาในการอาน
แตละครั้ง มีจุดมุงหมาย

3. สภาวะทางอารมณและสังคม ความคิดรวบยอดดีและทัศนคติที่ดีหรือแมกระทั่งปญหา
จากทางบาน โรงเรียน เปนตน

4. สภาวะทางรางกาย ผูเรียนท่ีมีสุขภาพดี การเห็นดี การไดยินดีจะทําใหการอาน
มีประสิทธิภาพและอานไดดีดวย

Harris & Smith (1980: 208-210) กลาวถึงองคประกอบของการอานเพ่ือความเขาใจ
ดังนี้

1. ประสบการณเดิมของผูอาน
2. ความสามารถทางภาษา
3. ความสามารถดานการใชความคิด
4. เจตคติท่ีดีตอการอาน
5. จุดประสงคในการอาน
นอกจากนี้ Williams (1986: 3-7) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีจะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ

ซึ่งประกอบดวย ความรูในระบบการเขียน ดานการสะกดคํา และการอานออกเสียง
1. ความรูในเรื่องภาษา หมายถึง ความรูเกี่ยวกับรูปของคํา การเรียบเรียงโครงสรางและ

ไวยากรณของภาษา
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2. ความสามารถในการตีความ ซึ่งหมายถึง ความสามารถเขาใจในจุดประสงคของขอความ
วิธีการเรียบเรียงประโยคเปนขอความท่ีตอเนื่องและสัมพันธระหวางประโยค

3. ความรูรอบตัวท่ัวไป ไดแก ลักษณะของการเขียน วัฒนธรรม เหตุการณในปจจุบัน
ตลอดจนประสบการณตางๆ

4. เหตุผลในการอานและวิธีการอาน ผูอานแตละคนมีเหตุผลและความตองการในการอาน
แตกตางกัน ซึ่งจะมีผลตอการเลือกวิธีการอาน ดังนั้นเม่ือตองการอาน ผูอานตองทราบวากําลังอานอะไร
อานไปเพ่ืออะไรและเลือกวิธีอานอยางไรใหเหมาะสม

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2539: 16) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของความเขาใจในการอาน
สรุปไดดังนี้คือ

1. สามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญที่อานมาแลวไดเมื่อถึงคราวจําเปนตองการจะใช
ประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก

2. สามารถจับใจความสําคัญได สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจากประเด็นยอย
ท่ีไมจําเปนหรือสําคัญเก่ียวของมากนักได สามารถประเมินไดวา อะไรบางท่ีควรจะสนใจเปนพิเศษ
หรือไม ก็ตัดท้ิงไปไดเลย

3. สามารถตีความเก่ียวกับเรื่องราวหรือขอคิดเห็นท่ีอานมาแลวไดวามีนัยสําคัญหรือลึกซึ้ง
มากนอยเพียงใด

4. สามารถสรุปความเห็นจากสิ่งท่ีไดอานมาแลวไดอยางถูกตอง มีเหตุผลนาเชื่อถือ
5. สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุปหรือการอางอิงตาง ๆ ของผูเขียน

ไดอยางถูกตอง และเปนระบบไมสับสน
6. สามารถถายโอนหรือประสมประสานความรูท่ีไดจากการอานกับประสบการณอ่ืนได

อยางเหมาะสมตามกาลเทศะ
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง องคประกอบของความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ

ท่ีจะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพนั้นประกอบดวยความรูรอบตัวท่ัวไป ประสบการณเดิมของผูอาน
ความสามารถทางภาษา ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจะเขาใจความหมายของภาษา ไดแก ความหมายของคํา
กลุมคํา ประโยค ความสามารถอธิบายใจความสําคัญของสิ่งท่ีอาน ตีความหมายจากสิ่งท่ีอานไดและ
สามารถใชวิจารณญาณวิเคราะหสิ่งท่ีอานได รวมท้ังทราบจุดมุงหมายของผูเขียน รวมถึงความสนใจ
ในการอานและความพรอมทางดานรางกาย

1.7 วิธีการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
การจัดกิจกรรมการสอนอานเพ่ือความเขาใจทําไดหลากหลาย ครูจะตองมีความรู

ความสามารถในการจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผูเรียน และการดําเนินการสอน
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ตามกิจกรรมและฝกทักษะอยางตอเนื่องก็จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการอานของผูเรียนได
ซึ่งนักนักการศึกษาไดทําการวิจัย และสรุปไดดังนี้

สุนันทา มันเศรฐวิทย (2543: 81-82) ไดกลาววา การอานเปนกระบวนการท่ีซับซอน เปน
การทํางานประสานกันระหวางการมองเห็น การไดยิน การแปลความของสมอง ผูท่ีมีทักษะการอานข้ัน
พ้ืนฐานจําเปนตองมีพฤติกรรม 3 ข้ัน โดยการจัดกิจกรรมควรใหสอดคลองกันดังนี้

ข้ันท่ี 1 จะเปนข้ันแรกของการอาน จะตองจําเรื่องราวใหได จําความหมายของคํา
ใหคําจํากัดความ คํายาก ซึ่งครูจะใชวิธีการตั้งคําถามจากเรื่องท่ีอาน ใหสะกดคํา บอกความหมาย
บอกคําจํากัดความ

ข้ันท่ี 2 ข้ันนี้ผูอานสามารถเลาเรื่องท่ีอานดวยคําพูดของตน เขาใจความคิด ประโยคและ
ขอความท่ีใหคติสอนใจ ซึ่งครูควรตั้งคําถามดวยการใหเลาเรื่อง สรุปเรื่อง และเรียงลําดับเหตุการณ
ของเรื่อง

ข้ันท่ี 3 ข้ันนําไปใช ในข้ันนี้ผูอานควรฝกนําถอยคํา ประโยคและเหตุการณไปใชแกปญหา
ในสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนใหม ดังนั้นคําถามท่ีใชมักกําหนดเปนสถานการณใหผูอาน พิจารณา
ในการนําความรูมาใชประโยชน

Dawson (1959) (อางถึงใน กลา พิมพวงษ, 2543: 37) ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม
การสอนอานเพ่ือความเขาใจไวดังนี้

1. สอนใหนักเรียนเขาใจคํา กลุมคํา ประโยค และขอคามสั้น ๆ
2. สอนเพ่ือฝกใหนักเรียนสามารถจับความคิดสําคัญไดโดยวิธีการตั้งคําถามใหนักเรียน

คิดในเรื่องท่ีอานไปแลววาเปนอยางไร
3. สอนเพ่ือฝกการคาดคะเนในเรื่องวาจะจบอยางไร โดยท้ิงทายแลวใหนักเรียนชวยสรุป

ตามความคิดของนักเรียนเอง
4. สอนเพ่ือฝกใหนักเรียนกําหนดจุดมุงหมายเองวาตองการอะไรในเรื่องท่ีอาน
5. อานเพ่ือฝกจินตนาการโดยการดูภาพ หรืออ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนไดอานพบ
6. ฝกอานเพ่ือลําดับเนื้อเรื่องไดถูกตองตามผูเขียนกําหนด
7. อานเพ่ือสังเกตรายละเอียดท่ีเก่ียวของ วิพากษวิจารณในสิ่งท่ีกําหนดใหอาน

Gusak (1985: 81) กลาวถึง วิธีการสอนอานเพื่อความเขาใจ ครูผูสอนควรมีกิจกรรม
ดังนี้

1. การฝกใหนักเรียนทํานาย หรือคาดเดาลวงหนากอน
2. ฝกวางขอบเขตของเนื้อเรื่องเพ่ือนํามาวิเคราะหวาตรงกับท่ีเราคาดเดาไวหรือไม
3. นําความรูท่ีไดมาจัดใหเปนระบบตามความเขาใจของตนเอง
4. ศึกษาสวนสําคัญท่ีไดรับจากการอาน
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5. ฝกประเมินคาในสิ่งท่ีอาน
Rubin (1993: 202-204) เสนอวิธีการสอนอานไววา

1. กิจกรรมการอานโดยการคิดตั้งคําถามเก่ียวกับเนื้อเรื่องจะชวยกระตุนใหนักเรียน
คิดคําถามกับเรื่องท่ีอาน

2. กลยุทธการอานเปนแบบอยางในการแสดงความคิดออกมาเปนคําพูด วิธีนี้ครูแสดง
ความคิดออกมาเปนคําพูดเพ่ือใหนักเรียนเห็นกระบวนการคิด

3. การเชื่อมโยงขอความเขากับเรื่องและการทํานายเรื่อง ครูจะตัดขอความบางตอน
จากหนังสือมาติดเพ่ือใหนักเรียนเชื่อมโยง

จากวิธีการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจที่นักการศึกษาไดเสนอไวดังกลาว
พอสรุปไดวา วิธีการสอนอานเพื่อความเขาใจนั้นประกอบดวยการตั้งคําถามกระตุนใหนักเรียน
คิดตั้งคําถามแลวหาคําตอบจากบทอาน ฝกการอานแลวแสดงความคิดออกมาเปนคําพูดและการเชื่อมโยง
ขอความเขากับเรื่องและการทํานายเรื่อง

1.8 ภาระงานของการสอนอานเพื่อความเขาใจ
ภาระงานของการสอนอานเพ่ือความเขาใจนั้นมีลักษณะเฉพาะตามความตองการของภาระงาน

และกิจกรรม ท่ีผูอานจะสามารถโตตอบอยางถูกตองนี้จะเปนการแสดงใหเห็นวาผูอานเขาใจบทอาน
เชน การใหผูอานอานขอความในใจ แลวตอบคําถามทายบท ภาระงานของการสอนอานเพ่ือความเขาใจ
นั้น ไมเหมือนกันท้ังหมดข้ึนอยูกับจุดประสงคของการอานระดับความรูทางการอานและธรรมชาติ
ของบทอานซึ่งมีภาระงานแตละชนิดจะมีความยากงายตางกัน (Kameenui & Simmons, 1990:
25-295)

ตัวอยางภาระงานของการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ไดแก
1. บอกความคิดหลักของขอความ
2. บอกประโยครายละเอียด
3. ตอบคําถาม Who, What, Where, When, Why
4. จัดลําดับเหตุการณในเรื่องท่ีอาน
5. ใชบริบทเพ่ือความเขาใจความหมายของคําศัพทในเรื่องท่ีอาน
6. ทําโครงสรางของประโยค passive voice ใหงายข้ึน
7. ในการอานเชิงวิเคราะหผูอานสามารถบอกประโยคท่ีแสดงถึงสาเหตุแหงความผิดพลาด
8. เขาใจและทําใหโครงสรางอนุประโยคงายข้ึน

จากคํากลาวของนักการศึกษาเก่ียวกับภาระงานของการสอนอานเพื่อความเขาใจ ดังกลาว
พอสรุปไดวา ภาระงานของการสอนเพ่ือความเขาใจมีหลายแบบข้ึนอยูกับจุดประสงคในการอาน
ระดับความรูทางการอานและธรรมชาติของบทอานตางกัน
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1.9 เกณฑการประเมินทักษะการอาน
การประเมินทักษะการอานสามารถใชเกณฑที่กําหนดตามสวนประกอบของภาษาแบบ

แยกยอยและเกณฑท่ีกําหนดตามความสามารถในการรับสาร หรืออาจใชท้ังสองแบบประยุกตเขา
ดวยกันโดยใหน้ําหนักเกณฑแบบรวมมากกวาเกณฑแบบยอย (อัจฉรา วงศโสธร, 2538: 154-155)

1. เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานท่ีเปนเกณฑแบบยอยจะเปนดังนี้
1.1 ความรูศัพท ผูเขาสอบสามารถเขาใจศัพท สํานวนท่ีใชในระดับใด
1.2 ความรูไวยากรณ ผูเขาสอบสามารถใชความรูดานไวยากรณในการทําความเขาใจ

เก่ียวกับคําสรรพนาม ความเชื่อมโยงของเนื้อความ เชน การใชคําสันธาน คําบุพบทที่กําหนดหนาท่ี
ของภาษาวาเปนการขอรอง เชื้อเชิญ ขออนุญาต ไดมากนอยเพียงใด

2. เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานแบบรวมจะเปนดังนี้
2.1 ความสามารถในการเรียบเรียงความ ไดแก การอานแลวเขาใจความได สามารถ

แสดงความเขาใจโดยการตอบคําถามที่เรียบเรียงถอยคําใหมโดยใหไดใจความเดิมหรือสามารถ
ตอบคําถามแบบเลือกตอบและแบบเรียงลําดับขอความเปน 1, 2, 3, ... ได

2.2 ความสามารถอานขอมูลท่ีเปนรายละเอียด ผูเขาสอบสามารถโยงรายละเอียดท่ี
เก่ียวของเขากับใจความสําคัญของเรื่องไดวาเปนรายละเอียดสนับสนุน หรือเปนรายละเอียดท่ีแยงกัน
เพ่ือใหขอมูลตรงกันขาม ตลอดท้ังเขาใจความสัมพันธระหวางรายละเอียดดวยกัน

2.3 ความสามารถวิเคราะหและประเมินความสัมพันธของเนื้อความและสุนทรียศาสตร
ของการใชภาษา ผูเขาสอบสามารถใชความรูดานศัพท ไวยากรณ ความเขาใจสิ่งท่ีอานและความรู
เก่ียวกับรูปแบบลีลาภาษาท่ีใชในบทอาน ท่ีเปนตัวกระตุน วิเคราะห ประเมิน และสรุปไดวาสารท่ี
อานนั้นเปนสารประเภทใด ลีลาภาษาท่ีใชเปนทางการหรือไมเปนทางการ เจตนา ทัศนคติของผูเขียน
ท่ีแฝงอยูสามารถวิพากษวิจารณถึงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน ถึงความม่ันคงนาเชื่อถือของสมมติฐานท่ี
ผูเขียนตั้งไว ความเปนไปไดของขอสรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของบทอานนั้นไดวามี
ความชัดเจนเขาสูประเด็นอยางไมออมคอมและใชภาษาไดอยางกระชับไมเยิ่นเยอ ความสามารถใน
ระดับนี้เปนระดับสูงซึ่งตองอาศัยความรูในระดับตน ๆ เปนพ้ืนฐาน

การกําหนดความสามารถขางตนเปนลําดับข้ันตอนท่ีข้ึนตอกัน และการกําหนด
ความสามารถตามเกณฑ อาจใชมาตราสวนประเมินคาเปนระดับ ดังนี้

1 = ไมมีความสามารถ
2 = มีความสามารถนอย
3 = มีความสามารถพอประมาณ
4 = มีความสามารถดีมาก
5 = มีความสามารถยอดเยี่ยม
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สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 91-93) กลาววาทักษะการอานสามารถวัดผลประเมินผลได
จากการใหผูเรียนแสดงความเขาใจจากเรื่องท่ีอานโดยใชทักษะการฟง การพูดหรือการเขียน ดังนี้

1. การหาความหมายของคําศัพทหรือประโยคท่ีกําหนดให
2. การบอกความสัมพันธระหวางประโยค
3. การเรียงลําดับเหตุการณ
4. การเติมคําลงในชองวางโดยวิธีโคลซ (cloze test)
5. การตอบคําถามโดยการเลือกคําตอบท่ีกําหนดให
6. การแสดงความคิดเห็น
7. การตั้งชื่อเรื่อง
จากคํากลาวของนักการศึกษาท่ีเก่ียวกับเกณฑการประเมินทักษะการ ดังกลาวขางตน ทําให

พอสรุปไดวาการประเมินผลความเขาใจในการอานมีหลายวิธี ทักษะการอานสามารถวัดและ
ประเมินผลไดจากการใหผูเรียนแสดงความเขาใจจากเรื่องท่ีอานโดยการตอบคําถาม การทดสอบ
ภาระงาน รวมท้ังสามารถ วัดผล ประเมินผล ผูเรียนโดยใหแสดงความเขาใจในการอาน โดยใชทักษะ
การฟง การพูดและเขียน รวมถึงคําสั่งและคําถามตองชัดเจน และภาระงานท่ีจะใชในการวัดผลตอง
ตรงจุดประสงคนอกจากนี้ยังสามารถประเมินในดานตาง ๆ เชน ความเขาใจคําศัพท สํานวน โครงสราง
ใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง เปนตน

1.10 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อการสื่อสาร
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมุงเนนใหผูเรียนเกิดความสามารถในการนําภาษาไปใช

ในชีวิตประจําวันได โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากแนวความคิด 4ประการ คือ
1. แนวคิดในเรื่องเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร การสื่อสารมีความสําคัญทั้งทางชีวิตสวนตัว

และสังคม ตั้งแตวัยเด็กเราเรียนรูท่ีจะใชน้ําเสียง ทาทาง สีหนา เพ่ือชวยในการสื่อสาร สิ่งตาง ๆ
เหลานี้พัฒนาข้ึนมาโดยท่ีเราไมรูตัวดวยการซึมซับจากแมแบบ การฝกฝนในหองเรียนโดยการใช
กิจกรรมสื่อสาร เชน เลานิทาน การพูดคุยสนทนา เขียนรายงาน เขียนจดหมายรวมทั้งการใชภาษา
รางกาย เชน มือ ตา การยิ้ม การพยักหนา เปนตน ดังนั้นการสื่อสารจึงเปนกระบวนการแสดงออก
ทางภาษามีการตีความ การตอรอง และรวมเอาสัญญาณ (Sign  (และสัญลักษณ) Symbol) ตาง ๆ
เขาไวดวย

2. แนวคิดในเรื่องภาษาเปนพฤติกรรมทางสังคม Chomsky (1969) ไดเปลี่ยนแนวคิด
ของนักภาษาศาสตรกลุมโครงสราง (Structuralism) จากการวิเคราะหโครงสรางแบบพื้นผิว
(Surface Structure) และมีความเชื่อในเรื่องของความแตกตางระหวางสมรรถวิสัยหรือ
ความสามารถท่ีมีอยูจริง (Competence   (กับความสามารถท่ีปรากฏ ) Performance) ความเชื่อนี้มี
บทบาทสําคัญตอระบบไวยากรณแบบปริวรรต (Transformational Grammar ) Hymes (1981: 15)
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สนใจการมีปฏิสัมพันธกันทางสังคม (Social Interaction) ซึ่งนําไปสูทฤษฎีการใชภาษา (Language
use) และเปนสวนสําคัญของความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative
Competence) อันประกอบไปดวยความรูและความสามารถที่จะรูวาขอความหนึ่ง ๆ นั้นถูกตอง
ตามไวยากรณหรือไม เปนท่ียอมรับสําหรับเจาของภาษาหรือไม มีความเหมาะสมที่จะพูดกับใครใน
สถานการณใดและสิ่งที่เจาของภาษาพูดในบริบทหนึ่ง ๆ หมายถึงอะไรทําใหเราสามารถพูดหรือ
แสดงออกทางภาษาไดเหมือนเจาของภาษา Hymes (1981: 27) ไดรวมเอาความรู (Knowledge)
และความสามารถท่ีใชในความรู (Ability for use) เขาดวยกัน รวมถึงแรงจูงใจ เจตคติ อารมณ ความ
กลาซึ่งแสดงใหเห็นในการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูพูดและผูฟง

3. แนวคิดเรื่องภาษาตามหนาที่ (Functions) Halliday & Hasan (1973: 343-366)
กลาววา หนาที่หรือเปาหมายของคําพูดหนึ่ง ๆ ซึ่งเราจะเขาใจหนาที่ตาง ๆ เหลานี้ไดเมื่ออยูใน
บริบทของเหตุการณ (Context of Situation) ความสัมพันธของพฤติกรรมกับภาษาจึงตองดูท่ี
บริบทของสังคมกอน

4. แนวคิดเรื่องความตั้งใจของผูใชภาษา การใชภาษาในบริบทที่มีความซับซอนและ
มีความยากลําบากในการพิจารณาความตั้งใจของผูใชภาษาซึ่งปญหาไมไดอยูท่ีการออกเสียงคําศัพท
หรือไวยากรณแตอยูท่ีการตีความตามความประสงคและความเหมาะสมในการท่ีจะตอบ ดังนั้นสิ่งแรก
ท่ีจะตองทําคือ การตีความตามความประสงคของผูพูด

Canale & Swain (1980: 1) ไดกลาวถึงการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไววา เปนการเนนให
ผูเรียนเกิดสมรรถวิสัยทางการสื่อสาร (Communicative Competence) คือเปนการสอนแบบผูเรียน
เปนศูนยกลาง โดยเปนการเรียนจากสื่อของจริง และเนนใหผูเรียนเปนผูใชภาษาเปาหมายในการ
สื่อสาร นอกจากนั้นผูเรียนจะตองมีความรูทางดานภาษาศาสตรเชิงสังคม (Sociolinguistic) และ
วัฒนธรรมดวย และในการจัดกิจกรรมภาษาใหผูเรียน กิจกรรมภาษาเปนปจจัยสําคัญของการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารท้ังนี้เพราะผูสอนจะใชกิจกรรมเปนสื่อเพ่ือใหผูเรียนแสดงออกทางภาษาโดยมี
ปฏิสัมพันธ (Interaction) กับผูสอนและเพ่ือน ๆ

White (1981: 88) ไดกลาวถึงการสอนเพื่อการสื่อสารไววา การอานเพื่อการสื่อสาร มี
จุดมุงหมายใหผูเรียนใชภาษาในการสื่อสารไดมากกวามีความรูเกี่ยวกับภาษาอยางเดียว ผูเรียนจะ
สนใจขอมูลท่ีใชในการสื่อสารหรือการใชภาษามากกวาดานภาษา หรือกลวิธีการใชภาษา และสนใจ
หนาท่ีของภาษามากกวารูปแบบของภาษา ในการอานแตละครั้งผูอานมักมีจุดประสงคตาง ๆ
ท่ีนอกเหนือจากตัวภาษาและในทํานองเดียวกัน การสอนนักเรียนท่ีเรียนภาษาตางประเทศจึงควรเนน
การใชภาษาจริง ๆ มากกวาการเรียนรูกฎการใชภาษาเพียงอยางเดียวและควรสนใจการนําภาษาไปใช
มากกวาการเรียนรูโดยไมไดนําสิ่งท่ีอานไปใชใหเกิดประโยชน
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Morrow (1981: 59-69) ไดใหแนวคิดสําหรับกระบวนการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร
วาควรมีลักษณะดังนี้

1. สอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนรู ผูเรียนเรียนภาษาอะไร ตองเรียนจนสามารถ
นําไปใชได ไมใชเรียนรูเฉพาะวิธีการใชภาษาเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือใหการเรียนภาษาเปนสิ่งท่ีมีความหมาย
แกผูเรียน

2. เนนความเขาใจในเรื่องท้ังหมด มากกวาความสามารถในการวิเคราะหรายละเอียดเพราะ
การสื่อสารในชีวิตจริง ผูสื่อสารสนใจท่ีสื่อสารท่ีไปมากกวารูปแบบภาษาท่ีใชในการสื่อสารการสอน
ทักษะทางภาษาแยกเปนสวน ๆ ไมชวยใหผูเรียนเรียนรูการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดดีเทาการสอน
ในลักษณะบูรณาการท่ีตองใชทักษะทางภาษาท่ีหลากหลาย

3. เนนกระบวนการในการเรียน เทากับรูปแบบของภาษา การเรียนการสอนควรมี
ความสอดคลองกับกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสารจริงเพ่ือใหเกิดการสื่อสารท่ีคลายสถานการณ
จริงในหองเรียน ตองใหผูเรียนทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเหมือนจริงมากท่ีสุด

4. ใหผูเรียนเปนผูใชภาษา ผูสอนจึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูใชภาษามากท่ีสุดและตอง
มีโอกาสในการทํากิจกรรมการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ มากท่ีสุด

5. ไมถือวาขอผิดพลาดเปนสิ่งท่ีตองแกไขเสมอ การแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุกครั้งทําให
ผูเรียนเกิดความไมม่ันใจในการใชภาษา จึงพยายามหลีกเลี่ยงการใชภาษาอยูเสมอ ผูสอนจึงไมควร
แกไขขอผิดพลาดทุกครั้งของผูเรียน ควรแกไขเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น

Gordon (1985: 73-74) ไดเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับสาระสําคัญของการสอนเพ่ือการสื่อสาร
ไววา สิ่งท่ีสําคัญ คือ ครูเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง

สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 51) กลาวถึงการสอนอานเพ่ือการสื่อสารวาตองเนนให
ผูเรียนมีเหตุผลในการอาน กลาวคือ ผูเรียนตองรูวาอานเพ่ืออะไร และการอานตองเปนบันไดท่ีจะกาว
ไปสูกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตองใชทักษะการฟง การพูดและการเขียนรวมท้ังการแลกเปลี่ยนสารระหวาง
ผูอานและผูเขียนดวย

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 178) กลาววา การอานเพื่อการสื่อสารนั้นเปนการอานเพื่อ
วัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งท่ีนอกเหนือไปจากการอานเพ่ือการศึกษาเพ่ือใชในชีวิตจริง
การอานสิ่งตาง ๆ ผูอานไมไดสนใจตัวภาษาแตสนใจเพียงสาระท่ีไดรับหลังจากนั้นก็อาจมีการแสดงออก
ตอสิ่งท่ีอานในรูปแบบตาง ๆ กลาวไดวา จุดมุงหมายในการอานเปนสวนสําคัญสําหรับการอานเพ่ือ
การสื่อสาร

รพีพรรณ เอกสุภาพันธ (2541: 31-38) กลาวเสริมวา การสอนเพ่ือการสื่อสารเปนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนและสามารถสรุปหลักในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนไดดังนี้
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1. ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ไดแก การศึกษาทําความเขาใจ คิด วิเคราะห ตีความ
แปลความ และสรางความหมายแกตนเอง

2. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูตอกันและกัน แลกเปลี่ยนขอมูลความรูความคิด
และประสบการณแกกันและกันมากท่ีสุด

3. ผูเรียนมีบทบาท มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากท่ีสุด
4. ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการทํางานอยางเปนกระบวนการควบคูไปกับการมีผลงานหรือ

ขอความรูท่ีสรุปได
จากการท่ีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร

พอสรุปไดวา แนวคิดเก่ียวกับการสอนอานเพ่ือการสื่อสารนั้นมีแนวคิดในการเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีการใชกิจกรรมเปนสื่อเพ่ือใหนักเรียนแสดงออกทางภาษาโดยมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและเพ่ือน ๆ
ผูเรียนจะตองมีจุดประสงคในการอานเพ่ือใหไดขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและนําสาระจากการเรียน
ภาษาไปใชสื่อสารใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได

1.11 หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสอนอานเพ่ือการสื่อสารจากนักศึกษาหลายทาน

(Morrow, 1981: 59-66; Johnson 1982: 163-175; อรุณี วิริยะจิตรา, 2532: 119-127; สุมิตรา
อังวัฒนกุล, 2540: 106-119) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

1. เปนแนวการสอนท่ีเนนทักษะในระดับสูงไปสูระดับพื้นฐาน (top-down) ซึ่งผูอานตอง
เขาใจความหมายรวม ๆ ของบทอานกอนท่ีจะทําความเขาใจในรายละเอียด ผูอานตองใชความรูเดิม
ในการเดาเนื้อหาจากบทอานโดยพยายามสรุปความหมายหรือใจความสําคัญ หนาที่ทางภาษา
จุดประสงคของบทอานกอนท่ีจะทําความเขาใจในรายละเอียด เชน เดาศัพทยาก ๆ ในบทอาน

2. ทักษะการอานเปนกระบวนการที่ผูอานตองใชความสามารถทางภาษาตลอดเวลา
ในการทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน การอานเปนกิจกรรมท่ีผูอานตองคาดเดา ทํานาย ตีความ และตอบ
คําถามตนเองตลอดระยะเวลาท่ีอาน ซึ่ง Widdowson (1978a: 86) ไดกลาวถึงระดับความสามารถ
ของผูอานไววา สามารถแบงเปน 2 ระดับ คือ 1) ความเขาใจ (Comprehending) หมายถึงผูอาน
ใชความสามารถทางดานโครงสรางภาษาและไวยากรณในการแปลความหมายโดยตรงของประโยคใด
ประโยคหนึ่ง 2) ความสามารถในการตีความ (Interpreting) หมายถึง ผูอานไมเพียงแตแปลความหมาย
จากคําและประโยคเทานั้น แตยังตีความหมายของประโยคตาง ๆ โดยการอนุมานความจาก
ความสัมพันธของประโยค หากผูอานตองการมีความสามารถในการอานเพ่ือการสื่อสารแลว ผูอาน
ตองพัฒนาความสามารถท้ังสองระดับเพ่ือจะสามารถหาความหมายจากสิ่งท่ีตองการไดจากเนื้อเรื่อง

3. บทอานเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวางผูเขียนและผูอาน การอานไมใชปฏิกริยาโตตอบ
ของผูอานตอเรื่องท่ีอานเพียงอยางเดียว ซึ่ง Widdowson (1978b: 174) ไดกลาวถึงการอานไววา
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การอานคือ ปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนกับผูอาน ซึ่งใชความคิดพิจารณาอานเรื่องคลายกับการมีสวน
รวมในการสนทนากับผูเขียน ถึงแมวาการมีปฏิสัมพันธโตตอบกันจะไมเกิดข้ึนทันทีทันใดเหมือนกับ
การพูด แตก็ถือวาการอานเปนบทสนทนาที่เขียนไวเพื่อการสื่อสารระหวางผูอานและผูเขียนใน
ขณะเดียวกันเม่ือผูเขียนเขียนเรื่องมักจะพยายามสมมุติใหตนเองเปนผูอานและนึกถึงขอสงสัยตาง ๆ
ท่ีผูอานมี ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนกับผูเขียนตอบคําถามท่ีผูอานสงสัย ซึ่งทําใหการอานมีความ
คลายคลึงกับการพูด

4. การออกแบบการสอนอานควรเนนความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ผูอานยอมมี
เหตุผลตาง ๆ กันในการอาน เชน อานเพื่อหาขอมูล อานเพื่อพัฒนาสติปญญาหรืออานเพื่อ
ความสนุกสนานบันเทิง ดังนั้นผูอานควรปรับทักษะการอานใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการอาน ซึ่ง
ผูสอนควรสอนเทคนิคในการอานเพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการอานดวยเทคนิคท่ีสําคัญ
ดังตอไปนี้

4.1 การอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ (Scanning) ผูอานคิดไวกอนวาตองการหาขอมูลใน
เรื่องใด แลวจึงอานโดยเร็ว มุงสนใจเฉพาะสิ่งท่ีตองการ

4.2 การอานเพ่ือทราบเรื่องราวคราว ๆ (Skimming) ผูอานกวาดสายตาอยางรวดเร็ว
จนท่ัวบทอานเพ่ือหาขอความท่ีตองการหาขอมูลบางอยางหรือเพ่ือรูวาบทอานเก่ียวกับเรื่องอะไร บทอาน
ในลักษณะนี้ผูเขียนอาจจะตั้งคําถามเอาไวกอน หลังจากนั้นใหผูอานอานคําถามกอนที่จะอาน
ขอความ ท้ังนี้เพ่ือใหผูอานมีจุดประสงคในการอาน

4.3 การอานแบบเขม (Intensive reading) ใชเม่ือตองการทราบรายละเอียดของขอมูล
เชน การอานตําราตองอานใหรายละเอียดเพ่ือใหเขาใจมากท่ีสุด

4.4 การอานโดยการทํานายขอความตาง ๆ ลวงหนา (Predicting) โดยผูอานใชความรู
ท่ีมีอยูเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ทํานายขอความท่ีจะอานจากหัวเรื่อง หัวขอยอย

4.5 การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท (Guessing the meaning from the
context) ผูอานอาจเดาความหมายคําศัพทไดโดยอาศัยความหมายจากรากศัพท คําที่มีความหมาย
ตรงกันขาม ขอความท่ีขัดแยงกันและจากประสบการณของผูอาน

5. วิธีการสอนอานควรเนนการสื่อสารอยางมีความหมาย ผูสอนควรจัดกิจกรรมใหผูเรียน
อานเพ่ือการสื่อสารอยางมีความหมาย ไมใชอานเพ่ือตอบคําถามทายบทแตเพียงอยางเดียว วิธีสอนอาน
จึงเนนเทคนิคดังตอไปนี้

5.1 การเติมขอมูลท่ีขาดหายไป (Information gap)
5.2 การอานเพ่ือแกปญหา (Problem solving)
5.3 การอานเพ่ือถายโอนขอมูล (Information transfer)
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6. การสอนทักษะอานไมควรแยกสอนจากทักษะอ่ืนควรใชทักษะสัมพันธใน การสอนอาน
ไมสอนใหผูเรียนอานบทอานเพียงอยางเดียว เพราะในชีวิตจริงเม่ือไดอานสิ่งใดมักนําไปใชดวย ดังนั้น
การจัดกิจกรรมควรใหฝกฝนทักษะอยางตอเนื่อง

7. บทอานท่ีนํามาใชตองเปนเอกสารจริง (Authentic materials) เอกสารจริง คือเอกสาร
ท่ีไมไดเขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงคในการสอนภาษาโดยตรง เพราะบทอานที่สรางขึ้นเพื่อเปน
เครื่องมือในการสอนศัพทและไวยากรณจะมีลักษณะไมเปนธรรมชาติ เนื่องจากผูเขียนจะเขียน
โครงสรางหรือหลักไวยากรณท่ีตองการสอนใหปรากฏในเนื้อเรื่องมากเกินไป นักทฤษฎีท่ีเชื่อในแนว
การสอนเพ่ือการสื่อสาร จึงมีแนวคิดวา บทอานควรมีลักษณะท่ีเปนเอกสารจริงซึ่งใชในชีวิตประจําวัน
เชน โฆษณา ขาว ฉลากยา หรือปายประกาศ บทคัดยอ (Abstract) เปนตน ท้ังนี้เพ่ือสนองความตองการ
ของผูเรียนท่ีตองอานขอความตาง ๆ เหลานี้ในชีวิตประจําวันนั้น ไมมีใครมาปรับระดับความยากงาย
ใหตองเตรียมพรอมท่ีจะอานเอกสารท่ีอาจมีระดับความยากงายตรงตามความเปนจริง

8. แบบฝกอานไมควรมุงท่ีจะทดสอบความเขาใจในการอานแตควรชวยใหผูอานเขาใจ
ขอความท่ีอานดีข้ึน แบบฝกหัดการอานตามแนวการสอนแบบฟง-พูด นิยมใชแบบการใหตัวเลือก
(Multiple choice) หรือเปนคําถามแบบ Wh-questions และ Yes-No questions ซึ่งเปนการทดสอบ
ความเขาใจ ทําใหผูอานตองกลับไปอานขอความซ้ําๆหลายเท่ียว และอาจเกิดความสับสน แบบฝกหัด
อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารจะชวยใหผูอานเขาใจขอความท่ีอานดีข้ึน

จากแนวความคิดของนักการศึกษาท่ีเก่ียวกับหลักการสอนอานตามแนวการสอน
เพ่ือการสื่อสาร ท่ีกลาวมาขางตนทําใหพอสรุปไดวาหลักการสอนอานตามแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารมุงเนนใหผูอานทําความเขาใจบทอานโดยใชประสบการณเดิม มีจุดมุงหมายในการอาน
บทอานท่ีนํามาใชสอนควรเปนเอกสารจริงท่ีใชหรือพบเห็นในชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับผูเรียนซึ่ง
จะชวยทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและเห็นประโยชนของการอาน รวมถึงชวยใหผูเรียนสามารถถายโอน
ความรูไปสูทักษะทางภาษาอ่ืน ๆ เชนทักษะการฟง-พูดและทักษะการอาน-เขียน

2. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับความตระหนักรู
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับความตระหนักรู
Dictionary of Education ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู หมายถึง การกระทําท่ี

แสดงวาจําได การรับรู หรือมีความรู หรือมีความสํานึก (Consciousness)
Webster’s Dictionary (1961: 152) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู หมายถึง

ลักษณะหรือสภาพของความรูสึกตัว รูสํานึกหรือระวังระไว การรูจักคิดหรือ ความสํานึกทางสังคม
และการเมืองในระดับสูง
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Runes (1971: 32) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรูเปนการกระทําที่เกิดจาก
ความสํานึก

Good (1973: 54) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการ
เกิดความรูของบุคคล หรือการท่ีบุคคลแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน

Wolman (1973: 38) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู เปนภาวะท่ีบุคคลเขาใจ
หรือสํานึกถึงบางอยางของเหตุ ประสบการณ หรือวัตถุสิ่งของได

Bloom (1971: 213) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรูเปนข้ันต่ําสุดของภาคอารมณ
และความรูสึก (Affective domain) ความตระหนักรูเกือบคลายกับความรูตรงที่ทั้งความรูและ
ความตระหนักไมเปนลักษณะของสิ่งเรา ความตระหนักไมจําเปนตองเนนปรากฏการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความตระหนักจะเกิดข้ึนเม่ือมีสิ่งเรามาเราใหเกิดความตระหนัก

จรินทร ธานีรัตน (2517: 64) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู หมายถึง ความรูสึก
หรือความสํานึกหาเหตุผลในพฤติกรรมท่ีไดกระทําไปทุกครั้ง

ประภา เพ็ญสุวรรณ (2520: 24) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรู หมายถึง การท่ีบุคคล
ฉุกคิดได หรือการเกิดข้ึนในความรูสึกวามีสิ่งหนึ่ง เหตุการณหนึ่งหรือสถานท่ีหนึ่ง ซึ่งการรูสึกวามีหรือ
การไดฉุกคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนความรูสึกท่ีเกิดในสภาวะของจิตใจ แตไมไดหมายความวาบุคคลนั้น
สามารถจําไดหรือระลึกไดถึงลักษณะบางอยางของสิ่งนั้น

วิชัย วงษใหญ (2523: 133) ไดใหความหมายไววา ความตระหนักรูเปนพฤติกรรมข้ันต่ําสุด
ทางดานความรูสึก (Affective domain) แตความตระหนักรูนั้นไมไดเก่ียวกับความจําหรือความระลึกได
ความตระหนักรูหมายถึง ความสามารถนึกคิด ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะของจิตใจ

จากความหมายของความตระหนักรูท่ีนักวิชาการในสาขาตาง ๆ ไดใหไวดังกลาวขางตน
พอสรุปความหมายไดวา ความตระหนักรู หมายถึง ความสํานึกซึ่งบุคคลเคยมีการรับรู หรือเคยมี
ความรูมากอน โดยเม่ือมีสิ่งเรามากระตุนจะทําใหเกิดความสํานึกข้ึนหรือเกิดความตระหนักรูขึ้น
ความตระหนักรู จึงเปนภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวของกับความรูสึก ความคิด และความปรารถนาตาง ๆ
อันเกิดจากการรับรูและความสํานึก ซึ่งเปนภาวะท่ีบุคคลไดรับรู หรือไดรับประสบการณตาง ๆ มาแลว
โดยมีการประเมินคาและตระหนักรูถึงความสําคัญของตนเองท่ีมีตอสิ่งนั้น ๆ ความตระหนักรูจึงเปน
การตื่นตัวทางจิตใจตอเหตุการณ หรือสถานการณนั้น ๆ ซึ่งหมายความวา ระยะเวลาหรือประสบการณ
และสภาพแวดลอมจะทําใหเกิดการรับรู (Perceptions) ข้ึน และนําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด
การเรียนรูและ ความตระหนักรู ตามลําดับ ซึ่งข้ันตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักรูดังกลาว
แสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้
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ภาพท่ี 2 ข้ันตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักรู

จากภาพท่ี 3 ความตระหนักรูเปนผลมาจากกระบวนการทางปญญา (Cognitive Process)
กลาวคือ เม่ือบุคคลไดรับการกระตุนจากสิ่งเราหรือไดรับการสัมผัสจากสิ่งเราแลวจะเกิดการรับรู
และเม่ือรับรูในข้ันตอๆไป ก็จะเขาใจในสิ่งเรานั้น คือ เกิดความคิดรวบยอดและนําไปสูการเรียนรู คือ
มีความรูในสิ่งนั้นและนําไปสูการเกิดความตระหนักรูในที่สุด ซึ่งความรูและความตระหนักรู
ตางก็นําไปสูการกระทําหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลตอสิ่งเรานั้น ๆ การท่ีบุคคลจะเกิดความ
ตระหนักรูข้ึนไดนั้น บุคคลนั้นจะตองมีความรูมากอน ดังนั้นการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมองเห็น
ความสําคัญความรับผิดชอบและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมา จะสงผลใหผูเรียนเกิดความตระหนักรู
ตอสิ่งนั้น ๆ ตอไปในท่ีสุด

2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอความตระหนักรู
ความตระหนักรู (Awareness) เปนพฤติกรรมทางดานอารมณหรือความรูสึก (Affective

domain) ซึ่งคลายกับความรู (Knowledge) ซึ่งเปนพฤติกรรมขั้นต่ําสุดของความรู ความคิด
(Cognitive domain) ปจจัยดานความรูสึกหรืออารมณนั้น จะมีความสัมพันธกับปจจัยดานความรู
ความคิดเสมอ (ประสาท อิศรปรีดา, 2523: 177) ดังท่ีกลาวมาแลววาความรูเปนเรื่องท่ีเกิดจาก
ขอเท็จจริง จากประสบการณ การสัมผัส และการใชจิตไตรตรองคิดหาเหตุผล แตความตระหนักรู
เปนเรื่องของโอกาสการไดรับการสัมผัสจากสิ่งเราโดยไมตั้งใจ การใชจิตไตรตรองแลว จึงเกิดสํานึก
ตอปรากฏการณ หรือสถานการณนั้นๆและในเรื่องของความตระหนักรูนี้ จะไมเก่ียวของกับความจํา
หรือการระลึกมากนัก เพียงแตรูสึกวามีสิ่งนั้นอยู (Conscious of something) จําแนกและรับรู
(Recognitive) ลักษณะของสิ่งนั้นเปนสิ่งเรา ออกมาตรงวามีลักษณะเปนเชนไร โดยไมมีความรูสึก
ในการประเมินเขารวมดวย และยังไมสามารถแบงออกมาวามีลักษณะอยางไร หรืออาจกลาวโดยสรุป
ไดวาความรูหรือการศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความตระหนักรูนั่นเอง

ทนงศักดิ์ ประสบกิติคุณ (2535: 22–23) กลาววา เนื่องจากความตระหนักรูของแตละบุคคล
ขึ้นอยูกับการรับรูของแตละบุคคล ดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอการรับรูจึงมีผลตอความตระหนักรูดวย
เชนกัน ซึ่งไดแก

การสัมผัส

1

พฤติกรรม

ความ
ตระหนักรู

การเรยีนรู
ความคิด
รวบยอด

การรับรู
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1. ประสบการณท่ีมีตอการรับรู
2. ความเคยชินตอสภาพแวดลอม ถาบุคคลใดท่ีมีความเคยชินตอสภาพแวดลอมนั้น ก็จะทําให

บุคคลนั้นไมตระหนักรูตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน
3. ความใสใจและการเห็นคุณคา ถามนุษยมีความใสใจเรื่องใดมาก ก็จะมีความตระหนักรู

ในเรื่องนั้นมาก
4. ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเรานั้นสามารถทําใหผูพบเห็นเกิดความสนใจ ยอมทําใหผูพบเห็น

เกิดการรับรูและความตระหนักรูข้ึน
5. ระยะเวลาและความถ่ีในการรับรู ถามนุษยไดรับการรับรูบอยครั้งเทาใดหรือนานเทาไรก็ยิ่ง

ทําใหมีโอกาสเกิดความตระหนักรูไดมากข้ึนเทานั้น
2.3 ความตระหนักกับเหตุผลเชิงจริยธรรม

2.3.1 การจําแนกระดับของความตระหนักทางสังคม (สุดใจ บุญอารีย, 2541: 95–97)
ในระดับกอนเกณฑ บุคคลจะไมมีการตระหนักทางสังคมหรือมีก็แคบมากมักจะคิดถึง

ตัวเอง เชน ถาถามวาเหตุใดจึงตองรักษาสัญญา จะไดคําตอบวา “ถาคุณไมรักษาสัญญาคุณจะถูกตี”
จะเห็นวาทัศนะจํากัดอยูท่ีตัวเอง ไมคิดถึงผูอ่ืน ไมเขาใจถึงเจตนาหรือความคาดหวังของผูอ่ืนในระดับนี้
ถาเด็กพัฒนาสูงข้ึนมาอีกความคิดก็จะกวางข้ึน โดยจะคิดถึงผูอ่ืนเปนรายบุคคล เปนการคิดแบบ
“ฉัน” และ “เธอ” ไมเปนกลุม เหตุผลในการกระทําเพ่ือคนอ่ืนคือ ตองการใหเขาเปนผูตอบแทนมิใช
การทําเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม

ในระดับท่ีสองคือ ระดับตามกฎเกณฑ เด็กจะคิดเรื่องสัมพันธภาพการเปนสมาชิก
ของกลุมจะมีความสําคัญคืออยากจะดีตามที่กลุมหรือสังคมตองการ ระดับที่สองนี้จะตระหนักถึง
ผลประโยชนของผูอื่นและสังคม เปนระดับแรกที่การเห็นประโยชนของผูอื่นเปนระดับที่เขาใจวา
เหตุใดบุคคลจึงตองเสียสละเพื่อสังคม สิ่งที่ไมเคยตระหนักในระดับกอนจะเริ่มมี ผูมีพัฒนาการ
ในระดับนี้จะตองการการยอมรับในการท่ีตนทําดี ความแตกตางระหวางระดับนี้กับระดับกอนในเรื่อง
กฎตาง ๆ คือระดับกอนเห็นวากฎตางๆเปนเครื่องบังคับเขา แตในระดับนี้เห็นวากฎตาง ๆ มีไว
เพ่ือชวยสังคมท่ีเขาอยู

ในระดับท่ีสามคือ ระดับเหนือกฎเกณฑ ทัศนะจะกวางออกไปจะไมมองวามนุษย
เปนเสมือนฟนเฟองของเครื่องจักรในสังคม และจะตองยอมปฏิบัติตามท่ีสังคมกําหนดและรับใชสังคม
ท่ีตัวเองเปนสมาชิกอยู แตจะกระทําตามหลักแหงความยุติธรรมท่ีเห็นวาทุกคนในสังคมจะตองปฏิบัติ
ไมวาสังคมนั้นจะสนับสนุนหรือไม ซึ่งเรียกไดวามีลักษณะเปนสากลเพราะใชกับคนทุกคน ความแตกตาง
ระดับนี้กับระดับท่ีแลวคือ ระดับกอนเห็นวาการกระทําท่ีดีจะตองเปนการสนับสนุนสังคมผลประโยชน
ของสังคมเปนตัวกําหนดความถูกตอง แตในระดับนี้เห็นวาการกระทําท่ีดีคือ การกระทําท่ีสอดคลอง
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กับหลักแหงความยุติธรรม หลักแหงความยุติธรรมนี้เปนอิสระจากสังคมท่ีเขาอยู ดังนั้นหลักแหง
ความยุติธรรมเปนพ้ืนฐานของสังคม

2.3.2 การจําแนกข้ันของความตระหนักทางสังคม
การแยกระดับการหยั่งลึกทางสังคมจะชวยในกระบวนการวัดพัฒนาการอยางมาก

ถาสามารถชี้ชัดถึงข้ันของการพัฒนาการไดก็ยิ่งจะเปนแรงสนับสนุนยิ่งข้ึน การรูข้ันของพัฒนาการ
ดานการหยั่งลึกทางสังคมของเด็ก จะทําใหเราทราบวาเด็กใชเหตุผลอยูในสองข้ันใดควบกัน (เชน ข้ันท่ี 1
และข้ันท่ี 2) ในท่ีนี้จะอธิบายเพียง 4 ข้ัน สวนผูท่ีมีพัฒนาการดานการหยั่งลึกทางสังคมในระดับ
เหนือกฎเกณฑเกือบท้ังหมด จะใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันท่ี 5

ในระดับกอนเกณฑ ความแตกตางดานการตระหนักทางสังคมระหวางข้ันท่ี 1 และ
ข้ันท่ี 2 ไดแกความคิดแบบเห็นแกประโยชนของท้ังสองฝาย หรือการตระหนักถึงทัศนะของผูอ่ืนซึ่ง
ข้ันท่ี 1 ไมมีผูใชเหตุผลในข้ันท่ี 1 จะไมเขาใจวาผูอ่ืนมีความคิดเปนของตนเองเขาจะคิดวามีตัวเขา
กับโลกภายนอกเทานั้น ในดานจริยธรรมเด็กจะเขาใจวาตัวเขาและผูอ่ืนอยูภายในลักษณะเผด็จการ
ภายนอกอันเดียวกัน หากไมรวมตัวเองเขากับสิ่งนี้จะดีรับโทษโดยอัตโนมัติ การพิจารณาถึงความสําคัญ
และสิทธิของมนุษย จะมีลักษณะเปนรูปธรรมตรง ๆ และการตัดสินใจมากจากลักษณะพิเศษทางกายภาพ
เชน จะชวยชีวิตผูอ่ืนท่ีมีเครื่องประดับมากท่ีสุดหรือผูท่ีสูงท่ีสุด

ในข้ันท่ีสอง เด็กจะสามารถพิจารณาสิ่งตางๆรวมกันได เด็กจะคิดไดวาผูอ่ืนมีความคิด
ท่ีแตกตางไปจากตนและแตกตางกัน และรูวาบางครั้งบุคคลคาดหวังและกระทําในสิ่งท่ีข้ึนอยูกับผูอ่ืน
อยางไรก็ตาม แมความคิดในเชิงการตระหนักจะกวางข้ึน แตก็ยังมีขอจํากัดคือการเขาใจความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ผูมีพัฒนาการในข้ันท่ีสองจะมองความสัมพันธแบบตัวตอตัว ในแงจริยธรรมยังพิจารณา
ในสิ่งตางๆในลักษณะกายภาพและสุขนิยม หลักสําคัญของการพัฒนาในข้ันนี้คือจะมิไดนึกถึงการเปน
กลุมหรือสังคมท่ีดีงาม แตนึกถึงเพียงประโยชนของบุคคลผูใฝประโยชนสวนตัวเทานั้น

ในข้ันท่ีสาม กรอบความคิด คือ แตละคนในกลุมจะตองฟงความเห็นของทุกคนในกลุม
และจะตองพยายามกระทําในสิ่งท่ีกลุมเห็นดวย ผูใชเหตุผลในข้ันนี้จะพยายามจัดพฤติกรรมของเขา
ใหอยูในรูปแบบของคนดีตามความคิดของตน

ในข้ันท่ีสี่ จะพิจารณาสัมพันธภาพเชนกัน แตจะขยายรวมไปถึงการหยั่งลึกถึงระดับ
สังคมแทนท่ีจะคิดถึงบุคคลเพียง 2-3 คน เขาจะพิจารณาวาบุคคลเปนจุดหนึ่งของระบบสังคมท้ังหมด
จะอยูท่ีผลของสัมพันธภาพหรือพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีมีตอสังคม อันไดแกการกระทําในทํานองท่ีเก้ือหนุน
หรือสงเสริมใหสังคมไดดําเนินไปอยางราบรื่น โดยเชื่อวาเราท้ังหมดเปนสมาชิกของระบบสังคมการขยาย
ความคิดจากเอกัตบุคคลหรือสัมพันธภาพของกลุมเล็ก ๆ ไปสูระบบสังคมที่กวางออกไปเปน
ความสําเร็จท่ีสําคัญของข้ันท่ี 4 ท่ีพัฒนามาจากข้ันท่ี 3
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2.4 การวัดความตระหนักรู
ชวาล แพรัตกุล (2526: 201) ความตระหนักรู (Awareness) เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ

การรูสํานึกวาสิ่งนั้นมีอยู (Conscious of something) จําแนกและรับรู (Recognitive) ซึ่งเปนพฤติกรรม
ท่ีละเอียดออนเก่ียวกับดานความรูสึกและอารมณ ดังนั้นการท่ีจะทําการวัดและการประเมิน จึงตอง
มีหลักการและวิธีการตลอดจนเทคนิคเฉพาะ จึงจะวัดความรูสึกและอารมณนั้นมีหลายประเภท
ดวยกัน ซึ่งจะนํามากลาวไวดังนี้ คือ

1. วิธีการสัมภาษณ (Interview) อาจเปนการสัมภาษณชนิดท่ีโครงสรางแนนอน (Structure
item) โดยสรางคําถามและมีคําตอบท่ีเลือกเหมือนๆกัน แบบสอบถามชนิดเลือกตอบและคําถาม
จะตองตั้งไวกอน เรียงลําดับกอนหลังไวอยางดี หรืออาจเปนแบบไมมีโครงสราง (Unstructured item)
ซึ่งเปนการสัมภาษณท่ีมีไวแตหัวขอใหญๆใหผูตอบมีเสรีภาพในการตอบมาก ๆ

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจจะเปนชนิดปดหรือเปดก็ได
3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เปนเครื่องมือวัดชนิดท่ีตรวจสอบวาเห็นดวย ไมเห็นดวย

หรือมีไมมีสิ่งท่ีกําหนดตามรายการ อาจอยูในรูปของการทําเครื่องหมายตอบ หรือเลือกวาใช ไมใชก็ได
4. มาตรวัดอันดับคุณภาพ (Rating scale) เครื่องมือนี้เหมาะสําหรับวัดอารมณและ

ความรูสึกท่ีตองการทราบความเขาใจ (Intensity) วามีมากนอยเพียงไรในเรื่องนั้น
5. การเขาใจความหมายภาษา (Semantic differential technique หรือ S.D.) เทคนิค

การวัดโดยใชความหมายของภาษาของ ชาลล ออสกูด เปนเครื่องมือที่วัดไดครอบคลุมชนิดหนึ่ง
เครื่องมือชนิดนี้จะประกอบดวยเรื่องซึ่งถือเปน “สังกัป” และจะมีคุณศัพทที่ตรงขามกันเปนคู
ประกอบสังกัปนั้นหลายคู แตละคูจะมี 2 ข้ัว ชองจะหางระหวาง 2 ข้ัวนี้ บงดวยตัวเลข ถาใกลขางใด
มากก็จะมีคุณลักษณะตามคุณศัพทของข้ัวนั้นมาก

คุณศัพทท่ีประกอบเปน 2 ข้ัวนี้ แยกออกเปน 3 พวกใหญ ๆ คือ พวกที่เกี่ยวของกับ
การประเมินคา (Evaluation) พวกท่ีเก่ียวกับศักยภาพ (Potential) และพวกท่ีเก่ียวกับกิจกรรม (Activity)

2.5 กระบวนการวัดความตระหนักรู
ทิศนา แขมมณี (2545: 125) ไดกลาววากระบวนการนี้เปนกระบวนการท่ีกระตุนใหผูเรียน

ใหความสนใจ เอาใจใส รับรู เห็นคุณคาในปรากฏการณหรือพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมทั้งท่ี
เปนรูปธรรมและนามธรรม ข้ันตอนการดําเนินการมีดังนี้

1. สังเกต ใหขอมูลท่ีตองการใหผูเรียนเกิดความสนใจ เอาใจใส และเห็นคุณคา
2. วิจารณ ใหตัวอยาง สถานการณ ประสบการณตรง เพ่ือใหผูเรียนไดวิเคราะหหาสาเหตุ

และผลดีผลเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว
3. สรุปใหอภิปรายหาขอมูลหรือหลักฐานมาสนับสนุนคุณคาของสิ่งที่จะตองตระหนัก

และวางเปาหมายท่ีจะพัฒนาตนเองในเรื่องนั้น
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ตารางท่ี 2 ลําดับข้ันของพฤติกรรมดานจิตพิสัยของ แครทโวล และคณะ

1. การรับรู
1.1 ความตระหนักรู
1.2 ความยินดีท่ีจะรับรู
1.3 การควบคุมหรือการเลือกใหความสนใจ

2. การตอบสนอง
2.1 การยินยอมตอบตกลง
2.2 ความเต็มใจท่ีจะตอบสนอง
2.3 ความพอใจในการตอบสนอง

3. การเกิดคานิยม
3.1 การยอมรับคานิยม
3.2 การนิยมชมชอบในคานิยม
3.3 การยึดม่ันในคานิยม

4. การจัดระบบคุณคา
4.1 การสรางแนวความคิดของคานิยม
4.2 การจัดระบบคานิยม

5. การสรางลักษณะนิสัย
5.1 การวางหลักท่ัวไป
5.2 การสรางลักษณะนิสัย

จากตารางที่ 5 แสดงลําดับขั้นของพฤติกรรมดานจิตพิสัย จะเห็นไดวาความตระหนักรู
อยูในลําดับข้ันของการรับรู ซึ่งเปนข้ันแรกหรือข้ันพื้นฐานของการพัฒนาขึ้นไปสูขั้นสูงตอไป คือ
ขั้นการตอบสนอง การเกิดคานิยม การจัดระบบคุณคา การสรางลักษณะนิสัยตามแบบคานิยมท่ี
ยึดถือตามลําดับ ลักษณะนิสัยท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้น จําเปนท่ีจะตองสรางความตระหนักรูใหเกิดข้ึนในตัว
บุคคลนั้นกอน เม่ือบุคคลนั้นมีความตระหนักรูแลวจึงจะพัฒนาไปสูพฤติกรรมดานจิตพิสัยที่สูงขึ้น
ตอไปได

2.6 วิธีการสรางแบบวัดความตระหนักรู
วิธีการสรางแบบวัดความตระหนักรู มีลําดับข้ันดังนี้ คือ
1. การรวบรวมขอมูล ขอมูลนั้นอาจจะนํามาจากเอกสาร บทวิเคราะหงานการศึกษาวิจัย
2. การตรวจสอบขอมูล เพ่ือใหแนใจวาขอมูลท่ีนํามาใชในการสรางแบบวัดนั้นมีความเหมาะสม

กับการท่ีจะตอบหรือใชวัดกับกลุมตัวอยาง
3. สรางแบบวัดโดยการสรางขอคําถาม เพ่ือใหกลุมตัวอยางไดแสดงความรูสึกท่ีแทจริง

ของตนเองออกมา
4. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบวัด
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2.7 ความสัมพันธระหวางความรูกับความตระหนักรู
จากความหมายของความรูและความตระหนักรูท่ีนักวิชาการไดใหความหมายไว จะพบวา

ความรูและความตระหนักรูนั้นมีความสัมพันธคือ ท้ังความรูและความตระหนักรูตางเก่ียวของกับการสัมผัส
และการใชจิตไตรตรองท้ังสิ้น โดยความรูเปนเรื่องของขอเท็จจริง กฎเกณฑ ฯลฯ ซึ่งไดจากการสังเกต
และรับรูท่ีตองอาศัยเวลา สวนความตระหนักรูเปนเรื่องของความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในภาวะจิตท่ีไมเนน
ความสามารถในการจําหรือระลึกได อยางไรก็ตามการท่ีจะเกิดความตระหนักรูข้ึนมาไดก็ตองผานการ
มีความรูมากอนเปนเบื้องตน

3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม
3.1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม
ความหมายของคําวา “คุณธรรม” มีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังตอไปนี้
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ, 2536) ไดใหความหมายวา คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติ

ฝายดีโดยสวนเดียว เปนท่ีตั้งหรือเปนประโยชนแกสันติภาพหรือสันติสุขจึงเปนท่ีตองการของมนุษย
คุณธรรมเปนสิ่งท่ีตองอบรมโดยเฉพาะเพ่ือใหเกิดข้ึนเหมาะสมกับท่ีเราตองการ

พระราชวรมุนี (2527) ไดใหความหมายวา คุณธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนคุณความดีงาม
สภาพท่ีเก้ือกูล

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2526) กลาววา คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลท่ีกระทํา
ไปดวยความสํานึกในจิตใจ โดยมีเปาหมายวาเปนการกระทําความดี หรือพฤติกรรมท่ีดีเปนท่ียอมรับ
ของสังคม เชน ความเสียสละ ความมีน้ําใจงาม ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความรักเด็ก รักเพื่อน
มนุษยและความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน

เจริญ ไวรวัจนกุล (2531) อธิบายวา คุณธรรม คือ มโนธรรมอันเปนสํานึกแหงความดีเกิดจาก
การไตรตรองดวยเหตุผลจนสามารถตัดสินใจไดวาสิ่งใดดีสิ่งใดงาม แลวมุงม่ันอยูกับสิ่งดีงามจนเคยชิน
เปนคนท่ีมีคุณธรรมเปนกิจนิสัยและลักษณะนิสัย

ลัดดา เสนาวงศ (2532) ไดใหความหมายของคุณธรรมวา คือ ความดีงามตาง ๆ ที่มีอยู
ในจิตใจ ของแตละคนและยึดถือปฏิบัติจนเปนนิสัย

บรรจง ชูชาติสกุล (2533) ใหความหมายของคุณธรรมวา หมายถึง สิ่งที่สังคมยอมรับวา
เปนสิ่งท่ีดีงาม เชน ความกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ การทําหนาที่ใหดีที่สุดตามตําแหนงที่ไดรับ
มอบหมายและการอยูรวมกันอยางสามัคคีปรองดอง เปนตน

ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมาย “คุณธรรม” ไววา หมายถึง สภาพคุณงาม
ความดี
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ดังนั้น อาจกลาวไดวา “คุณธรรม” หมายถึง ความสํานึกในจิตใจของบุคคลในทางท่ีดีงาม
อันเกิดจากการไตรตรองดวยเหตุผล สงผลตอความคิดท่ีดี นําไปสูการกระทําและความประพฤติ
ในทางท่ีดี เชนความเสียสละ ความมีน้ําใจ ความรับผิดชอบ เปนตน

สวนคําวา “จริยธรรม” นั้น มีผูใหความหมายไวหลากหลายเชนกัน อาทิ
Piaget (1960) (อางใน พีระพงศ เจริญพันธุวงศ, 2541) ใหความคิดเห็นไววา จริยธรรม

เปนลักษณะประสบการณของมนุษยและหนาท่ีเก่ียวกับกฎเกณฑในการใหความรวมมือเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมทางสังคมในเรื่องความสนใจ อนามัยสวนบุคคลและความสัมพันธรวมกันในการกระทํา
ตามสิทธิและหนาท่ีของบุคคลในสังคม

Brown (1968) ไดใหความหมายของจริยธรรมวา คือ กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีบุคคลใชในการ
แยกแยะการกระทําท่ีถูกตองออกจากการกระทําท่ีผิด

Atkenso (1969) กลาววา จริยธรรมเปนขอบเขตความเชื่อของสังคมหนึ่ง ๆ เกี่ยวกับ
อุปนิสัยและความประพฤติวาอะไรเปนสิ่งท่ีคนท้ังหลายพยายามท่ีจะประพฤติปฏิบัติ

Kohlberg (1973) กลาววา จริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรมถือเอาการกระจาย
สิทธิหนาที่อยางเทาเทียมโดยมิไดหมายถึงกฎเกณฑที่บังคับทั่วไป แตเปนกฎเกณฑที่มีความเปน
สากลท่ีคนสวนใหญรับไวในทุกสถานการณไมมีการขัดแยงเปนอุดมคติ ดังนั้น พันธะทางจริยธรรม
จึงเปนการเคารพตอสิทธิขอเรียกรองของบุคคลอยางเสมอภาคกัน

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2529) ไดใหความหมายไววา จริยธรรม หมายถึง มรรค
คือ วิธีปฏิบัติสายกลาง ประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการ บางครั้งเรียกวา ไตรสิกขา คือ
การศึกษา 3 ประการ อันไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งจริยธรรมหรือพรหมจรรยและไตรสิกขา ท้ังหมด
นี้เปนทางปฏิบัติเพ่ือนํามนุษยไปสูจุดหมายในชีวิต

โกศล มีคุณ (2524) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑและแนวทางความประพฤติ
เปนตัวเกณฑท่ีเรียกไดวาการแสดงออกท่ีมีจริยธรรมเปนอยางไร สวนคุณลักษณะภายในและ
พฤติกรรมของบุคคลนั้น เปนสิ่งท่ีบงบอกคุณภาพทางจริยธรรมของบุคคลแตละคนในอันท่ีจะ
แสดงออกไดเหมาะสมกับกฎเกณฑภายนอกและการวัดจริยธรรมของบุคคล ก็ควรจะวัดลักษณะ
ทางจิตและตัวพฤติกรรมของบุคคลนี้เอง

สาโรช บัวศรี (2532) ใหความหมายวา จริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติเพ่ือใหอยู
รวมกันไดอยางรมเย็นในสังคม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมายไววา จริยธรรม หมายถึง ธรรม
ท่ีเปนขอปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม

จากความหมายของ “จริยธรรม” ขางตน สามารถสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง แนวทาง
ความประพฤติของสังคมหนึ่ง ๆ วา พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรม
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ท่ีควรงดเวนโดยพิจารณาตามกฎระเบียบ ขอบเขตความเชื่อของแตละสังคมเพ่ือใหบุคคลในสังคม
สามารถอยูรวมกันไดอยางรมเย็น

จากความหมาย “คุณธรรม” และ “จริยธรรม” จะเห็นวา คุณธรรมและจริยธรรมเปนคําท่ีมี
ความหมายใกลเคียงกัน อยางไรก็ดี ความหมายของคุณธรรมนั้นมักจะใชในลักษณะท่ีครอบคลุม
ความหมายของจริยธรรมดวยทั้งในศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กลาวคือ จริยธรรมเปนการ
แสดงออกใหผูอ่ืนเห็น คุณธรรมอยูภายในจิตใจของบุคคล ดังท่ีพระเมธีธรรมาภรณ (พระประยูร ธมฺมจิตโฺต,
2537: 3) ไดอธิบายวา คุณธรรมเปนเรื่องของความจริงแทหรือสัจธรรม คุณธรรมทําใหเกิดการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีทําใหเกิดการรักษาศีล คุณธรรมนั้นเปนตัวหลักและกระจายออกเปนจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ สวนจริยธรรม หมายถึง การดําเนินการใหสอดคลองกับสัจธรรม จริยธรรมจึงเปนหลัก
แหงความประพฤติท่ีดีงามเพ่ือประโยชนตนและสังคม ซึ่งสอดคลองกับ ประภาศรี สีหอําไพ (2535)
ท่ีวา คุณธรรม คือ สภาพของคุณงามความดีภายในบุคคลทําใหเกิดความชื่นชมยินดี มีจิตใจที่เต็ม
เปยมไปดวยความสุขข้ันสมบูรณมีความรัก เมตตา ปรารถนาดีตอผูอ่ืน ไมเบียดเบียนทํารายทําลายกัน
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบท่ีดีงาม สวนจริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติท่ีอบรมกิริยาและ
ปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรมท่ีสงผลใหการดํารงชีวิตมีระเบียบหรือ
แบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคล เปนลักษณะของจิตใจท่ีดีงามอยูในสภาพแวดลอมท่ีโนมนําให
บุคคลละเวนความชั่ว มีแนวทางความประพฤติอยูในเรื่องของความดีความถูกตองตามสมควร
ในการปฏิบัติตนเพ่ืออยูในสังคมไดอยางสงบเรียบรอยและเปนประโยชนตอผูอ่ืน

สรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีภายในบุคคลเปนความจริงแท หรือสัจธรรม
ท่ีทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตนในกรอบท่ีดีงาม มีจิตใจเต็มเปยมไปดวยความสุข มีความรัก เมตตา
ปรารถนาดี ไมเบียดเบียนทํารายกัน สวนคําวา จริยธรรม หมายถึง ขอปฏิบัติหรือหลักความประพฤติ
ท่ีดีงามและเปนไปเพ่ือประโยชนท้ังตอตนเองและสังคมสวนรวม อันสงผลใหชีวิตมีระเบียบแบบแผน

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
นักทฤษฎีจริยธรรมไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการทางจริยธรรมไวหลากหลาย แตละแนวคิด

มีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน กลาวคือ บางแนวคิดเชื่อวาสังคมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของบุคคล ในขณะท่ีบางแนวคิดเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลมีแนวทาง
และข้ันตอนท่ีเปนสากลอันเปนความเจริญทางจิตใจท่ีแฝงอยูในตัวของบุคคลตั้งแตแรกเกิด และเม่ือ
เติบโตข้ึนลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลนั้นจึงจะปรากฏใหเห็นเดนชัดและเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณแวดลอม และจากความเชื่อท่ีแตกตางกัน ทําใหแตละแนวคิดมีแนวทางในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของบุคคลท่ีแตกตางกันไป ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมท่ีสําคัญ 6 กลุม
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3.2.1 กลุมแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด
3.2.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด นักจิตวิทยากลุมพัฒนาการทางความคิด

มีความเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมมีความเปนสากล มีโครงสรางของความคิดเปนพ้ืนฐาน
ประกอบดวย เหตุผลเชิงจริยธรรม นอกจากนี้ ยังเชื่อวาจริยธรรมของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจเบื้องตน
คือ การไดรับการยอมรับ การรูวาตนเองมีความสามารถ การเคารพและรูจักตนเองอยางแทจริง สวน
บรรทัดฐานเบื้องตนทางจริยธรรมของบุคคลนั้น นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อวา เกิดจากการมีปฏิสัมพันธทาง
สังคมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งทฤษฎีท่ีสําคัญในกลุมนี้มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท
และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก ดังจะไดเสนอสาระสําคัญของแตละทฤษฎีตอไปนี้

1. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Piaget เชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรม
ของมนุษยเปนไปตามข้ันและข้ึนกับวัย ตลอดจนความฉลาดของบุคคลในการที่จะรับรูกฎเกณฑ
และลักษณะตาง ๆ ของสังคมตามพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลนั้นโดยขั้นพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเพียเจท แบงเปน 2 ข้ันใหญ ๆ ดังนี้ (Piaget, 1967 อางใน พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย,
2530: 238-239; สุรางค โควตระกูล, 2544: 66)

1.1 ข้ันยอมรับกฎเกณฑจากผูท่ีมีอํานาจเหนือตน (Heteronomous) เริ่มตั้งแต
แรกเกิดจนถึง 8 ป ในข้ันนี้บุคคลยอมรับกฎเกณฑจากผูที่มีอํานาจเหนือตน เชน บิดา มารดา ครู
และบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจมากกวาและเชื่อวากฎระเบียบเปนสิ่ง ท่ีแนนอนตายตัวไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ดังนั้น ระยะนี้บิดา มารดา และผูใหญจึงมีอิทธิพลตอเด็กอยางชัดเจน เด็กจะนับถือ
ความถูก-ผิด ความด-ีไมดี ในลักษณะตายตัว (Fixed rules) ดังนั้น การพิจารณาปญหาทางจริยธรรม
ของบุคคลในวัยนี้จึงยึดเอาผลท่ีเกิดข้ึนตามมาเปนหลักพ้ืนฐานในการพิจารณารับโทษ โดยไมคํานึงถึง
แรงจูงใจหรือสาเหตุในการกระทํา

1.2 ข้ันการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ (Autonomous) เริ่มตั้งแต
เด็กอายุ 9 ปขึ้นไป ในขั้นนี้บุคคลจะมองสิ่งตาง ๆ อยางมีความสัมพันธกันมากขึ้นและเชื่อวา
กฎระเบียบตาง ๆ ไมใช สิ่งท่ีตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดแตสามารถเปลี่ยนแปลงไดถาทุกคนยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น ในข้ันนี้ เปนระยะท่ีบุคคลเริ่มพัฒนาจริยธรรมข้ึนสูความคิดท่ีเปนของตนเอง ใช
เหตุผลโดยคํานึงถึงความยุติธรรม และพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดวย ซึ่งพัฒนาการท่ี
เกิดข้ึนนี้จะมีความสัมพันธทางบวกกับ สติปญญาและอายุของบุคคล ดังนั้น ในการพิจารณาปญหา
ทางจริยธรรมของบุคคลในวัยนี้ จึงยึดเอาเจตนา หรือความมุงหมายของการกระทํามาเปนหลัก
พ้ืนฐานในการพิจารณารวมดวย

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg เชื่อวา พัฒนาการทางจริยธรรม
ของแตละบุคคลจะผานไปตามข้ันพัฒนาการ (Sequential stage) โดยมีพ้ืนฐานมาจากการใหเหตุผล
เชิงตรรกศาสตร และเชื่อวาการรับรูทางสังคมและบทบาททางสังคมของแตละบุคคลจะมีความสัมพันธ
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ในลักษณะปฏิสัมพันธกับพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น สําหรับการตัดสินคุณธรรมตามข้ัน
ตาง ๆ โคลเบิรกเห็นวาเปนผลมาจากประสบการณในการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ่งโคลเบิรก
เชื่อวาสิ่งเหลานั้นจะนําไปสูการเรียนรูสวนบุคคลมากกวาจะเปนรูปแบบของวัฒนธรรมท่ีสังคมวางไว
นอกจากนี้ โคลเบิรกยังเห็นวาบุคคลท่ีจะมีจริยธรรมข้ันสูงหรือสามารถใชเหตุผลทางจริยธรรมข้ันสูงไดนั้น
จะตองสามารถใชเหตุผลเชิงตรรกและความสามารถในการรับรูทางสังคมในระดับสูงกอน โดยลําดับขั้น
ของพัฒนาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีของโคลเบิรกแบงออกเปน 3 ระดับ และแตละระดับ
สามารถแบง ออกเปน 2 ข้ัน ดังนี้ (Kohlberg, 1973 อางในดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524: 29-30)

ระดับท่ี 1 ระดับกอนกฎเกณฑ (2-10 ป) หมายถึง ระดับท่ีการตัดสินใจ
เลือกกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนแกตนเองโดยไมคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูอ่ืน

ข้ันท่ี 1 ใชหลักการหลบหลีกการลงโทษ คือ การมุงท่ีจะหลบหลีกมิให
ตนเองถูกลงโทษทางกายเพราะกลัวความเจ็บปวดท่ีจะไดรับและจะยอมทําตามคําสั่งของผูใหญเพราะ
เปนผูท่ีมีอํานาจเหนือตน

ข้ันท่ี 2 ใชหลักการแสวงหารางวัล คือ การเลือกกระทําในสิ่งท่ีจะนํา
ความพอใจมาใหตนเองเทานัน้

ระดับท่ี 2 ระดับตามกฎเกณฑ (10-16 ป) หมายถึง การกระทําตาม
กฎเกณฑของกลุมยอย ๆ ของตนหรือทําตามกฎหมายและศาสนา บุคคลผูมีจริยธรรมในระดับนี้ยังตอง
มีการควบคุมจากภายนอก เด็กอายุแตก็มีความสามารถในการเอาใจเขามาใสใจเรา และสามารถท่ีจะ
แสดงบทบาททางสังคมได

ข้ันท่ี 3 ใชหลักการทําตามท่ีผูอ่ืนเห็นชอบ ยังไมเปนตัวของตัวเอง
ชอบคลอยตามการชักจูงของผูอ่ืนโดยเฉพาะเพ่ือนๆ

ข้ันท่ี 4 ใชหลักการทําตามหนาท่ีของสังคม บุคคลมีความรูเก่ียวกับ
บทบาทหนาท่ีของตนในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมจึงถือวาตนมีหนาท่ีตามกฎเกณฑตาง ๆ ท่ี สังคม
ของตนกําหนดหรือคาดหมาย

ระดับท่ี 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ หมายถึง การตัดสินขอขัดแยงดวย
การนํามาตริตรองชั่ง ใจตนเองและตัดสินใจไปตามแตวาจะเห็นความสําคัญของสิ่งใดมากกวากัน

ข้ันท่ี 5 ใชหลักการทําตามคําม่ันสัญญา บุคคลเห็นความสําคัญของคน
สวนใหญ ไมทําตนใหขัดตอสิทธิอันพึงมีพึงไดของบุคคลอ่ืน สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได

ข้ันท่ี 6 ใชหลักการยึดหลักอุดมคติสากล ซึ่งเปนข้ันพัฒนาการสูงสุด
แสดงท้ังการมีความรูสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑในสังคมของตน และการมีความยืดหยุนทางจริยธรรม
เพ่ือจุดมุงหมายในบั้นปลายอันเปนอุดมคติยิ่งใหญนักจิตวิทยากลุมนี้เชื่อวา บุคคลแตละคนจะมี
หรือไมมีการพัฒนาหรือมีพัฒนาการชาเร็วตางกัน โดยระดับจริยธรรมของบุคคลสามารถวัดไดจาก
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เหตุผลเชิงจริยธรรม และสามารถสงเสริมบุคคลใหมีการพัฒนาระดับจริยธรรมสูงข้ึนไดโดยเปดโอกาส
ใหบุคคลเรียนรูจากการตัดสินใจทางจริยธรรมรวมกับผูอ่ืน การไดแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
รวมกับผูอ่ืน จะทําใหบุคคลท่ีมีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ําเรียนรูการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมข้ันสูงข้ึน

3.2.1.2 การพัฒนาจริยธรรมแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด สามารถ
พัฒนาไดหลายวิธี โดยสรุปมีดังตอไปนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2542: 6-7; พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร,
2541: 4-5; และแสงเดือน ทวีสิน, 2545: 222-223)

1. การใหความรูข้ันสูง เปนการจัดประสบการณใหบุคคลไดรับเหตุผลใหมและ
เหนือกวาท่ีเคยเปนอยู (ข้ันสูงกวาพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้น ๆ 1 ข้ัน) ซึ่งการไดรับ
ประสบการณดังกลาวจะทําใหบุคคลนําไปเปรียบเทียบกับเหตุผลเดิมแลวเกิดความขัดแยงหรือ
ความไมสมดุลทางความคิดข้ึนและ ความไมสมดุลท่ีเกิดข้ึนนี้จะเปนเครื่องกระตุนใหบุคคลเกิดการปรับ
โครงสรางทางความคิดของตนเกิดความสมดุลข้ึนใหมท่ีจะชวยใหบุคคลเขาใจและยอมรับเหตุผลใน
ข้ันท่ีสูงกวาเดิม

2. การมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและสภาพแวดลอม เปนการจัดประสบการณ
ใหบุคคลไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและสภาพแวดลอม ซึ่งการมีปฏิสัมพันธดังกลาวจะชวยให
บุคคลเขาใจความ คิดเห็นของบุคคลอ่ืนมากข้ึนและสามารถนํามาใชในการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจ
ปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะกับ ปญหาเชิงจริยธรรม ดังนั้น การท่ีบุคคลเขารวมกลุมทางสังคมตาง ๆ จะ
ชวยใหบุคคลไดเรียนรูบทบาทของ ตนเองและผูอ่ืน อันจะชวยใหสามารถพัฒนาจริยธรรมในข้ันท่ี
สูงข้ึนไปไดอยางรวดเร็ว

3. การแสดงบทบาทสมมติ เปนการจัดใหบุคคลไดรับโอกาสสวมบทบาทอื่น
นอกเหนือจากที่ตนเปนอยูและบทบาทนั้นควรเกี่ยวของกับจริยธรรม การรับเอาความคิดและ
ความรูสึกของคนอ่ืนจะ กอใหเกิดความคิดความเขาใจแตกตางไปจากเดิมและไมยึดติดอยูแตตนเอง

4. การฝกเผชิญกับปญหาความขัดแยงเชิงจริยธรรม กลาวคือ การฝกเผชิญกับ
ปญหาความ ขัดแยงเชิงจริยธรรมจะชวยฝกใหบุคคลไดคิดวิเคราะห อภิปราย โตแยงกันและตัดสินใจ
โดยพิจารณา ความเห็นรวมท้ังกฎเกณฑตางๆในสังคม โดยปญหาท่ีนํามาใชในการอภิปรายนั้นควร
เปนปญหาที่ สามารถใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่ตรงกับระดับพัฒนาการทางจริยธรรมท่ีเปน
อยูและระดับท่ีสูงกวา ของบุคคลนั้น

5. การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการแสดงความคิดเห็น กลาวคือ การที่บุคคล
ไดมีบรรยากาศที่ เอื้อตอการแสดงความคิดเห็น อภิปรายเกี่ยวกับปญหาความขัดแยงเชิง
จริยธรรมรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยาง เปดเผยจะชวยกระตุนพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลใหสูงข้ึนได
ซึ่งบรรยากาศในท่ีนี้ หมายถึง บรรยากาศของเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น การไดรับ
การยอมรับและความรูสึกปลอดภัยจาก การถูกลงโทษ การวิพากษวิจารณและการกลาวหาตาง ๆ
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นอกจากนี้ ตองสรางบรรยากาศใหทุกคนมีสวน รวมในการอภิปรายอยางเต็มที่และทําการสรุป
แนวความคิดของกลุมเพ่ือใหเกิดความเขาใจกันอยางท่ัวถึง

จะเห็นไดวา ตามความเชื่อของกลุมทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดนั้นเชื่อวา พัฒนาการ
ทางจริยธรรมของแตละบุคคลแตกตางกันข้ึนอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาและวัยของบุคคลนั้น ๆ
และเห็นวาการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลควรจะพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่แตกตางกันตาม
ความ สามารถทางการ คิดและวัยของบุคคล

3.3 แนวคิดจิตพิสัย
3.3.1 ทฤษฎีตามแนวคิดจิตพิสัย นักจิตวิทยากลุมจิตพิสัยมุงอธิบายพัฒนาการ

ทางจริยธรรมของบุคคล โดยมองวามีความเก่ียวของสัมพันธกับระดับคุณภาพการเรียนรูทางดานจิตใจ
(Affective Domain) ซึ่งแนวคิดทฤษฎีท่ีสําคัญในกลุมนี้คือ ทฤษฎีจําแนกระดับคุณภาพการเรียนรู
ดานจิตใจของ Krathwohl Bloom & Masia จุดเนนสําคัญของทฤษฎีนี้เชื่อวา การเรียนรูดานจิตใจ
จะครอบคลุมความสนใจ เจตคติ คานิยม ลักษณะนิสัยของบุคคล และเชื่อวาการเกิดเจตคติและการ
พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลมีข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ (Bloom & Masia, 1964 อางใน
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2542: 17-18; และ ทิศนา แขมมณี, 2546: 44-46)

3.3.1.1 ข้ันการรับรู (Perceiving or Receiving) กลาวคือ การท่ีบุคคลจะเกิด
การพัฒนาลักษณะนิสัยใด ๆ บุคคลนั้นจะตองมีโอกาสไดรับรูและใสใจสิ่งนั้นกอน ดังนั้น หากตองการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคคล จึงตองพยายามจัดสิ่งเราหรือสถานการณท่ีชวยใหบุคคลนั้นเกิด
การรับรู และใหความสนใจในคุณธรรม จริยธรรมนั้น ๆ ซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ันยอย โดยถือปริมาณ
การรับรูเปนเกณฑ ดังนี้

1. การสํานึก เปนการเริ่มรูสึกหรือสํานึกเกี่ยวกับลักษณะหรือเรื่องราวตาง ๆ
ท่ีเรา

2. การตั้งใจรับรู เปนการใสใจสิ่งเรานานพอสมควร แตยังไมมีความคิดเห็นหรือ
ประเมินตัดสินใด ๆ เปนเพียงการสังเกตเห็น

3. การเลือกรับรู เปนการรับรูสิ่งเราโดยมีการจําแนกความแตกตาง ยังไมมี
การประเมินใด ๆ

3.3.1.2 ข้ันการตอบสนอง (Responding) แมบุคคลไดรับรูและเกิดความสนใจ
ในสิ่งนั้นแลวแตหากไมมีโอกาสไดตอบสนองตอสิ่งนั้น ความสนใจนั้นก็จะไมไดรับการพัฒนาไปจนถึง
ระดับ

1. ยินยอมตอบสนอง เปนการยอมรับหรือยอมปฏิบัติตาม
2. สมัครใจตอบสนอง เปนความรูสึกท่ีจะทํากิจกรรมนั้นดวยความสมัครใจ
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3. พอใจตอบสนอง เปนการตอบสนองดวยความรูสึกเต็มใจ พอใจและมี
ความเพลิดเพลินสนุกสนานรื่นเริง

3.3.1.3 ข้ันการเห็นคุณคา (Valuing) หากบุคคลมีโอกาสตอบสนองตอสิ่งใด
แลวไดรับผลเปนท่ีพึงพอใจ บุคคลก็จะเริ่มเห็นคุณคาของสิ่งนั้น ดังนั้น หากเราสามารถจัดประสบการณ
หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลจะไดรับประโยชนจากการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมท่ีตองการก็จะชวย
ใหบุคคลเห็นคุณคาของการปฏิบัติและ เต็มใจที่จะปฏิบัติเชนนี้ตลอดไป โดยขั้นนี้แบงออกเปน
3 ข้ันยอย ดังนี้

1. การยอมรับคุณคา เปนการยอมรับดวยความเชื่อท่ียังไมถาวร อาจ
เปลี่ยนแปลงไดในคุณคาของสถานการณหรือเรื่องราว

2. ชื่นชมในคุณคา เปนการยอมรับในคุณคาของสถานการณหรือเรื่องราว
ถึงระดับท่ีแสดงออกอยางใดอยางหนึ่ง เชน อยากติดตาม อยากเขาไปรวมผูกพัน

3. ยึดม่ันในคุณคา เปนความเชื่อม่ันแนวแนจนเกิดศรัทธาในเรื่องราวหรือ
เหตุการณวาควรทําตามและพยายามหาโอกาสแสดงออก

3.3.1.4 ข้ันจัดระบบ (Organizing) การที่บุคคลเห็นคุณคาของคุณธรรม
จริยธรรมแลวจะสามารถพัฒนาข้ึนไปเปนลักษณะนิสัยไดนั้น บุคคลจะตองมีการนําไปปฏิบัติหรือ
นําไปใชในระบบชีวิตของตน การจัดระเบียบหรือระบบในการปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมในวิถี
การดําเนินชีวิตของตนจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหบุคคลนั้น ๆ กาวไปสูข้ันตอไปของการพัฒนา โดย
ในข้ันนี้แบงออกเปน 2 ข้ันยอย ดังนี้

1. การสรางแบบคุณคา เปนการสรุปรวบยอดระหวางคุณคาเรื่องราวตาง ๆ ท่ี
บุคคลยึดม่ันเขาดวยกัน

2. การจัดระบบคุณคา เปนการเรียงลําดับความสําคัญของสิ่งท่ีมีคุณคาตาง ๆ
และจัดคุณคาตาง ๆ ใหผสมกลมกลืนเขาดวยกัน

3.3.1.5 ข้ันการพัฒนาเปนลักษณะนิสัย (Characterization) บุคคลท่ีสามารถ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมท่ียึดถือในวิถีการดําเนินชีวิตของตนอยางสมํ่าเสมอ ในท่ีสุดก็จะพัฒนา
ถึงข้ันการเปนลักษณะนิสัยของตน ซึ่งนับเปนข้ันสูงสุดของการพัฒนา ในข้ันนี้แบงออกเปน 2 ข้ันยอย
ดังนี้

1. สรางขอสรุป การท่ีบุคคลพยายามปรับปรุงระบบตนเองใหสมบูรณตามแนว
ท่ีตนเองตองการ

2. กิจนิสัย การที่บุคคลแสดงออกตามแนวทางที่ตนเองตองการอยาง
สมํ่าเสมอจนเปนลักษณะของตนเอง
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3.3.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดจิตพิสัย พบวา การที่จะ
ปลูกฝง และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคคลเพ่ือใหเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น สามารถทํา
ไดดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2542: 19-20)

3.3.2.1 จัดสิ่งเราใหบุคคลนั้นไดรับรูและเกิดความสนใจในเรื่องท่ีจะปลูกฝง
3.3.2.2 จัดกิจกรรมหรือประสบการณที่ชวยใหบุคคลนั้นไดมีการตอบสนอง

ในเรื่องนั้นและเกิดความพึงพอใจ
3.3.2.3 ชวยใหบุคคลเห็นคุณคาของเรื่องนั้น โดยการชวยใหเขาไดเห็นประโยชน

ไดรับประโยชนหรือเกิดความพึงพอใจท่ีมากพอเพียง
3.3.2.4 ชวยใหบุคคลมีโอกาสจัดระเบียบในการนําเรื่องนั้นไปใชในระบบชีวิต

ของตนและใหการเสริมแรงอยางเหมาะสม
จะเห็นไดวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล สิ่งสําคัญที่จะเปนตัวบงชี้ถึง

ความสําเร็จ ก็คือ การเรียนรูดานจิตใจของบุคคลนั้นโดยแนวทางการพัฒนาจะมีลักษณะเปนกระบวนการ
ท่ีตอเนื่องกัน ไป เริ่มจากการใหบุคคลมีโอกาสรับรูและสนใจในเรื่องท่ีจะปลูกฝง มีโอกาสในการตอบสนอง
ตอสิ่งท่ีสนใจ เห็นคุณคาของสิ่งท่ีปฏิบัติและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางสมํ่าเสมอและทายท่ีสุด
ก็คือการพัฒนา เปนลักษณะนิสัย

3.4 แนวคิดพฤติกรรมนิยม
3.4.1 ทฤษฎีตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม เชื่อวาพฤติกรรม

ของบุคคลเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและจะแปรเปลี่ยนไปตามผลท่ีไดรับ
จากการกระทําท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมนั้น ซึ่งผลจากการกระทํานั้นมีอยู 2 ประเภท ไดแก ผล
ประเภทเสริมแรง (Reinforce) ซึ่งทําใหพฤติกรรมนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้น และผลประเภทถูกลงโทษ
(Punisher) ซึ่งทํา ใหพฤติกรรมนั้นมีอัตราลดลงหรือหมดไป

3.4.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยา กลุมนี้
เชื่อวาเราสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลไดดวยกระบวนการปรับพฤติกรรมโดยใช
ตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษเปนเครื่องมือในการเพ่ิมพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและลดหรือขจัด
พฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนาตามข้ันตอนท่ีสําคัญดังนี้ (สุรางค โควตระกูล, 2541: 392)

3.4.2.1 บงชี้หรือกําหนดพฤติกรรมเปาหมายใหชัดเจนและมีลักษณะเปน
พฤติกรรมท่ีสังเกตได

3.4.2.2 ใชแรงเสริมท่ีเหมาะสมและถูกหลักการ โดยตัวเสริมแรงท่ีนํามาใชอาจ
เปนตัวเสริมแรงทางสังคม เชน การใหคําชมเชย ยกยอง ใหความสนใจ ใหเกียรติ ฯลฯ หรืออาจเปน
ตัวเสริมแรงท่ีเปนรางวัล สิ่งของหรือเบี้ย (Token) ท่ีสามารถนํามาแลกกับสิ่งของท่ีผูปรับพฤติกรรม
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ตองการหรืออาจจะใหแรงเสริมโดยการใหทํากิจกรรมอ่ืนท่ีชอบ ท้ังนี้ วิธีการเสริมแรงตองเหมาะสม
กับอายุของผูรับการปรับพฤติกรรม

3.4.2.3 ติดตามสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับการปรับพฤติกรรม
เม่ือมีพฤติกรรมท่ีตองการเกิดข้ึน ควรใหแรงเสริมทันทีในชวงแรก ๆ ของการปรับพฤติกรรม แตเม่ือ
เวลาผานไประยะหนึ่ง การใหแรงเสริมควรจะเปลี่ยนเปนแบบครั้งคราวเพื่อใหพฤติกรรมนั้นคงอยู
อยางถาวรจากแนวคิดพฤติกรรมนิยม จะเห็นไดวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลนั้นตอง
กําหนดพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมท่ีจะพัฒนาใหชัดเจน สามารถวัดและสังเกตได โดยวิธีการ
สําคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดนี้คือ การปรับพฤติกรรมที่อาศัย
ตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษเปนเครื่องมือท่ีสําคัญ

3.5 แนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร
3.5.1 ทฤษฎีตามแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร เปนแนวคิดที่ใชในการอธิบายสาเหตุ

พฤติกรรม ของบุคคลโดยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) และทฤษฎีตนไม
จริยธรรมมาเปน กรอบในการกําหนดสาเหตุตาง ๆ ของพฤติกรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541: 134)
ซึ่งเชื่อวาสาเหตุ ของพฤติกรรมของบุคคลมีอยางนอย 4 สายหลัก ดังนี้

3.5.1.1 สถานการณ หมายรวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่รอบตัวบุคคล เชน ปทัสถาน
ทางสังคม การสนับสนุนจากบุคคลรอบตัว เปนตน

3.5.1.2 จิตลักษณะเดิม เปนจิตลักษณะหรือบุคลิกภาพท่ีติดตัวมาหรืออาจเกิด
จากการถายทอด ทางสังคม เชน สุขภาพจิต ประสบการณทางสังคม สติปญญา คานิยม เปนตน

3.5.1.3 ปฏิสัมพันธระหวาสถานการณกับจิตลักษณะเดิม ซึ่งเรียกวา
ปฏิสัมพันธแบบกลไก (Mechanism Interaction)

3.5.1.4 จิตลักษณะตามสถานการณหรือท่ีเรียกวาปฏิสัมพันธภายในตน
(Organismic Interaction) เชน เจตคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความเครียดเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปนตน

สวนทฤษฎีตนไมจริยธรรมนั้นมีฐานความคิดวาพฤติกรรมตาง ๆ ของคนดีและ
คนเกง นั้นก็เหมือนกับผลไมบนตน ซึ่งการท่ีจะทําใหผลไมบนตนมีผลใหญและหวานอรอย ลําตนและ
รากของตนตองสมบูรณ โดยลําตนของตนไมก็เปรียบไดกับลักษณะทางจิตใจของบุคคล อันไดแก

1. ทัศนคติ คุณธรรม คานิยมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมท่ีกําลังศึกษา
2. เหตุผลเชิงจริยธรรมหรือการเห็นแกผูอ่ืนมากกวาการเห็นแกตนเอง
3. ลักษณะมุงอนาคตสามารถคาดการณไกลและควบคุมตนใหอดได รอได

อยางเหมาะสม
4. ความเชื่ออํานาจในตนวาทําดีไดดี ทําชั่วตองไดรับโทษ
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5. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หรือความมุมานะบากบั่นฝาฟนอุปสรรคจนประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย สวนรากของตนไมจริยธรรมก็เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตท่ีเปนพ้ืนฐาน
ทางจิตใจ 3 ประการ

6. สติปญญา คือ ความเฉลียวฉลาดเหมาะสมกับอายุ
7. ประสบการณทางสังคมหมายถึง การเขาใจมนุษยและสังคม รูจักเอาใจเขา

มาใสใจเรา
8. สุขภาพจิตท่ีดี คือ การมีความวิตกกังวลในปริมาณท่ีเหมาะสมกับเหตุการณ
ลักษณะของบุคคลท้ัง 8 ประการนั้น ถาพิจารณาตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยก

คือ จิตลักษณะเดิมท่ีติดตัวมากับมนุษยและจิตลักษณะตามสถานการณซึ่งเปนผลของจิตลักษณะเดิม
ของบุคคลมีปฏิสัมพันธกับลักษณะของสถานการณปจจุบันท่ีบุคคลประสบอยูและเปนสถานการณท่ี
เกิดพฤติกรรมเปาหมายนั้นนั่นเอง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541: 133-134)

3.5.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร วิธีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดนี้ตามแนวคิดนี้ พบวา กอนที่จะดําเนินการพัฒนานั้น นักพัฒนา
จริยธรรมจะตองตอบคําถามอยางนอย 3 ขอ ตอไปนี้

3.5.2.1 จะตองพัฒนาอะไร การตอบคําถามขอนี้ตองไมใชการตอบตาม
ประสบการณโดยไมมี หลักฐานรับรองแตจะตองตอบคําถามโดยใชผลงานวิจัยและทฤษฎีที่ไดจาก
การวิเคราะหสาเหตุตาง ๆ ของ พฤติกรรมมนุษยมาประกอบการพิจารณา

3.5.2.2 จะพัฒนาโดยมีขั้นตอนอะไรบาง การดําเนินการพัฒนาจิตใจและ
พฤติกรรมของมนุษยนั้น จะตองมีจุดเริ่มตนและลําดับข้ันตอนการพัฒนาหลายประการกอนท่ีจะ
สามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ซึ่งการจะกําหนดวาควรมีข้ันตอนอะไรบางนั้นจะตองมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ เนื่องจากความรูในเรื่องดังกลาวจะชวยใหสามารถกําหนดข้ันตอน
การพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล ใหไดตรงตามรรมชาติไดมากยิ่งข้ึน

3.5.2.3 จะพัฒนาอยางไร เดิมวิธีการท่ีใชมากท่ีสุดคือ การพูดสั่งสอน แตในปจจุบัน
วิธีการท่ีพบวาไดผลดีกวาวิธีการอื่นๆ มักจะเปนวิธีที่กําหนดจากทฤษฎีที่รัดกุมและมีการศึกษาวิจัย
มาประกอบแลวนําคําตอบที่ไดมาประมวลเพื่อวางแผนและดําเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคคลตอไป

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา แนวคิดกลุมจิตพฤติกรรมศาสตรเชื่อวา สาเหตุของพฤติกรรม
มนุษย มาจากท้ังสาเหตุท่ีเปนปจจัยภายนอก อันไดแก สถานการณแวดลอมตาง ๆ และปจจัยภายใน
จิตใจตัวบุคคลเอง ตลอดจนปฏิสัมพันธระหวางจิตลักษณะเดิมและสถานการณปจจุบันที่บุคคล
ประสบอยู นอกจากนี้ยังเห็นวาการจะพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลใหประสบผลสําเร็จนั้นตองอาศัย
ขอมูลจากการวิจัยเปนพ้ืนฐาน ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดของกลุมนี้
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จึงมุงศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรม ของบุคคลตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมเพ่ือคนหาลักษณะหรือ
ประเภทของบุคคลกลุมเสี่ยง (มีจิตลักษณะ และ/หรือพฤติกรรมบางประการท่ีดอยกวากลุมประเภทอ่ืน)
และศึกษาปจจัยเชิงเหตุหรือสาเหตุตาง ๆ ของจิตลักษณะหรือพฤติกรรมจริยธรรมท่ีตองการพัฒนา

3.6 แนวคิดสังคมวิทยา
3.6.1 ทฤษฎีตามแนวคิดสังคมวิทยา เปนแนวคิดท่ีเนนการศึกษากระบวนการปฏิสังสรรค

และแบบแผนความสัมพันธระหวางมนุษยในกลุมและสังคม ซึ่งเชื่อวา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคคลเกิดข้ึนไดโดยผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
เปนกระบวนการท่ีชวยใหบุคคลไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอ่ืนเพ่ือการปรับตัวใหเขากับมาตรฐาน จารีต
ประเพณี ขนบธรรมเนียม และการประพฤติปฏิบัติตาง ๆ จากการเรียนรูนั้นจะทําใหบุคคลมีพฤติกรรม
บุคลิกภาพ คานิยม เจตคติ แรงจูงใจท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมในสังคมของตน รวมทั้งไดรับรูขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ซึ่งกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมนี้จะเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของมนุษยตั้งแตวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ
และวัยชรา (Munn & Fernald; & Fernald, 1969; Watson & Linggren, 1979)

ตามแนวคิดทางสังคมวิทยาเห็นวา การอบรมเลี้ยงดูหรือการอบรมขัดเกลาสมาชิกของสังคม
โดยครอบครัวเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของคนมากที่สุด เพราะครอบครัวซึ่งมีพอแม
เปนหลักมีอิทธิพลตอชีวิตและพัฒนาการทุกดานของเด็กมาก พอแมมีบทบาทในการถายทอดความเชื่อ
เจตคติ คานิยมและแบบแผนพฤติกรรมตาง ๆ ใหแกเด็กดวยการเลี้ยงดู (งามตา วนินทานนท, 2534:
122) รวมท้ังการถายทอดคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนาเปนเบื้องตนดวย (เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2528)
องคประกอบท่ีทําใหครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนจึงรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูดวยวิธีการ
ตาง ๆ ท่ีเหมาะสมและรายละเอียดในการอบรม พร่ําสอน ถายทอดคุณธรรม จริยธรรมใหแกสมาชิก
ใคร อบครัวของตนเพ่ือใหสมาชิกมีพฤติกรรมท่ีดีเปนท่ีตองการของสังคม นอกจากนี้ การขัดเกลาทาง
สังคม ยังเปนการฝกบุคคลใหมีสวนรวมในสังคม โดยสังคมเปนผูกําหนดใหบุคคลตองปฏิบัติตาม
ปทัสถานและ ระเบียบของสังคม ลักษณะท่ีเห็นไดชัดเจน คือ การกําหนดจุดมุงหมายของการฝกอบรม
ไวโดยมุงท่ีจะฝก ใหบุคคลมีการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางท่ีสังคมยอมรับ ซึ่งบุคคลท่ีมีบทบาท
สําคัญในการขัดเกลา ทางสังคมใหกับบุคคลไดแก 

3.6.1.1 พอ-แม ครอบครัวเปนสถาบันแรกท่ีทําหนาท่ีในการขัดเกลาทางสังคม
โดยพอ-แม เปนผูทําหนาท่ีในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของตนทั้งดานรางกายคือ สุขภาพอนามัยและ
การกินดีอยูดี และทางดานจิตใจคือการปลูกฝงใหบุตรเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติ
และคานิยมอันดีงาม อันจะทําใหบุตรเปนผูท่ีมีความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ สงผลให
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได อยางมีความสุข อยางไรก็ตามปจจุบันพอ-แมที่อาศัยอยูในเมือง
จํานวนมากตองออกไปประกอบอาชีพ นอกบานท้ังสองฝาย จึงจําเปนตองนําบุตรของตนไปไวใน
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สถานที่รับเลี้ยงเด็กตั้งแตยังอยูในวัยทารก บทบาทของพอ-แมในการขัดเกลาทางสังคมและ
วัฒนธรรม จึงมีแนวโนมท่ีจะถูกบดบังความสําคัญโดยมี ตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคมอ่ืน ๆ เขามา
มีบทบาททดแทน ไดแก ครู กลุมเพ่ือน พระ และสื่อมวลชน ฯลฯ

3.6.1.2 ครู เม่ือเด็กเขารับการศึกษาในโรงเรียนก็จะไดรับการถายทอดความรู
ทางวิชาการ ทักษะ และประสบการณท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
นอกจากนี้ จะมีการอบรมสั่ง สอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคานิยมอันดีงามในสังคม เชน
ความเอ้ือเฟอ ความกตัญูกตเวที ความรับผิดชอบ ความมีน้ําใจ เปนตน ซึ่งกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมในโรงเรียนนี้ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญ เปนผูมีอิทธิพลในการหลอหลอมขัดเกลาลักษณะ
นิสัยของนักเรียน และมีบทบาทในการเปนตัวแบบใหแก นักเรียนในการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ

3.6.1.3 กลุมเพ่ือน เม่ือบุคคลดํารงชีวิตอยูในสังคมก็จะมีกลุมเพ่ือนท่ีอาจจะ
เปนเพ่ือนในวัยเดียวกันหรือเพ่ือนตางวัย ซึ่งกลุมเพ่ือนจะมีบทบาทในการขัดเกลาทางสังคมใหกับ
บุคคลเชนกัน โดยท่ีการขัดเกลาทางสังคมในกลุมเพ่ือนมีอิทธิพลตอบุคคล 3 ประการดวยกัน ไดแก 

1. การขัดเกลาทางสังคมกอใหเกิดผลที่สําคัญตอพัฒนาการและการสราง
อัตมโนภาพแหงตนท่ีแตกตางจากพอแมและครู

2. กลุมเพ่ือนจะกอใหเกิดโอกาสท่ีสําคัญในการฝกหัดทักษะในการสวมบทบาท
ของบุคคล

3. กลุมเพ่ือนจะเปนกลวิธานในการเรียนรูบทบาท และคานิยมทางสังคมที่ผูใหญ
ไมตองการสอน เชน ความรูเกี่ยวกับเพศ และการเบี่ยงเบนทางสังคม บุคคลจะเรียนรูไดจากกลุม
เพื่อนสนิท เปนตน กลาวไดวา การคบเพื่อนเปนพฤติกรรมทางสังคมที่สําคัญอยางยิ่งตอจิตใจ
ของบุคคล ในชวงวัยรุนโดยเพ่ือนจะทําใหบุคคลสามารถผอนคลายความเครียดในเรื่องตาง ๆ ทั้ง
ความเครียดในการเรียนและการทํางาน และบางครั้งทําใหเกิดพฤติกรรมการคลอยตามกัน ซึ่ง
เปนไดท้ังในทางท่ีเปนคุณและ เปนโทษ เชน กลุมเพ่ือนอาจเปนผูประคับประคองจิตใจของวัยรุนใน
ยามท่ีมีความทุกขโดยการชี้แนะ แนวทางท่ีเปนประโยชน แตในทางกลับกันกลุมเพ่ือนอาจชักนํา
วัยรุนไปในทางเสื่อมถอย เชน การชักจูง ในมีการกระทําความผิดเปนยุวอาชญากร ติดยาเสพติดหรือ
ติดการพนัน เปนตน ดังนั้น ควรมีการชี้แนะ แนวทางในการเลือกคบเพ่ือนอยางเหมาะสม เพ่ือท่ีจะให
ชักนํากันไปในแนวทางท่ีเปนประโยชน

3.6.1.4 พระสงฆ ท่ีผานมาพระมีบทบาทในสังคมเปนอยางมากท้ังใหการศึกษา
และการอบรมพระธรรมวินัยเพ่ือใหบุคคลในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม แตหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจและสังคมทําใหบทบาทหนาท่ีของพระสงฆมีการปรับเปลี่ยนไป โดยมีขาราชการเขามา
แบงเบาภารกิจทางโลกของพระสงฆไปท้ังทางดานการใหการศึกษาและการอบรมพระธรรมวินัย
เพ่ือใหบุคคลเปนพลเมืองดีจนบทบาททางสังคมของพระสงฆดูวาจะมีเพียงแคการทําศาสนพิธีเทานั้น
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อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบทบาทหนาที่ตาง ๆ ของพระสงฆก็ยังคงมีอยูโดยเฉพาะในชนบท เชน
การทําโครงการท่ีมุงใหความชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความทุกขของประชาชนในทองถ่ินท้ังทางดานวัตถุ
และจิตใจ และเปนการใหความชวยเหลือชาวบานทุกเพศทุกวัย นับตั้งแตการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กซึ่ง
เปนกําลังสําคัญของชุมชน และสังคมตอไปในอนาคตใหการฝกอบรมอาชีพแกสตรีและมีการเทศนา
สั่งสอนอบรมจิตใจใหรูจักการเสียสละและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม เปนตน

3.6.1.5 สื่อมวลชน สื่อมวลชนเปนสถาบันท่ีมีบทบาทและมีอิทธิพลอยางยิ่งใน
สังคมไทย เนื่องจากเปนเครือขายการสื่อสารท่ีทันสมัยมากท่ีสุด ปจจุบันสื่อประเภทตาง ๆ สามารถ
เขาถึงประชาชนไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ ภาพยนตร
เปนตน อิทธิพลของสื่อมวลชนตอตัวบุคคลนั้น สามารถเปนไดท้ังทางบวกและทางลบโดยท่ีสื่อมวลชน
มีผลตอกระบวนการ เรียนรู ความคิดเห็น คานิยม เจตคติและพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล ดังนั้น
ควรมีการสงเสริมใหบุคคลสามารถเปนผูบริโภคสื่อท่ีมีคุณภาพ คือ สามารถรูเทากัน รูจักเลือกรับและ
รูจักวิจารณสื่ออยางมีเหตุผล ซึ่งเปนทักษะท่ีจะทําใหบุคคลสามารถใชประโยชนจากสื่อมวลชนไดมากข้ึน
อันจะเปนผลกระทบตอ สื่อมวลชนใหตองมีการพัฒนาตนเองใหนําเสนอในสิ่งท่ีดีมีประโยชนในท่ีสุด

3.6.2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวคิดสังคมวิทยา สามารถทําไดหลายวิธี
โดยสรุปมีดังตอไปนี้ (งามตา วนินทานนท, 2534: 122; เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2528; สุพัตรา สุภาพ,
2537: 59)

3.6.2.1 การอบรมเลี้ยงดูของพอ-แม ถือเปนการบอกกลาวอยางชัดเจนถึงสิ่งท่ี
ควรและไมควรทํา ซึ่งวิธีการนี้ถือเปนวิธีสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาโครงสรางทางบุคลิกภาพและการพัฒนา
ทางดานตาง ๆ ของบุคคล

3.6.2.2 การเปนแบบอยางท่ีดีของพอ-แมถือเปนการอบรมเลี้ยงดูแบบไมรูตัว
กลาวคือ บุคคล จะเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรมของพอ-แม และซึมซับเขาไปในจิตใจจนหลอหลอม
มาเปนบุคลิกภาพของบุคคล

3.6.2.3 การอบรมสั่งสอนจากครู ถือเปนการชี้นําแนวทางหรืออํานวยโอกาสให
ผูเรียนเขาสูปญญา ครูเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญซึ่งรับชวงตอจากพอ-แม เปนผูท่ีมีอิทธิพลในการหลอหลอม
ขัดเกลา ลักษณะนิสัยของนักเรียนและมีบทบาทในการเปนตัวแบบใหแกนักเรียนในการแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ

3.6.2.4 การอบรมสั่งสอนจากพระสงฆ ถือเปนการชวยสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยอาศัยหลักคําสอนและการจัดกิจกรรมทางศาสนา

3.6.2.5 การเรียนรูจากกลุมเพ่ือน ถือเปนการพัฒนาและสรางอัตมโนภาพแหงตน
ท่ีแตกตางจากพอแม และครู เปนการเปดโอกาสที่สําคัญในการฝกหัดทักษะในการสวมบทบาท
ของบุคคล และใหบุคคลไดเรียนรูบทบาทและคานิยมทางสังคมท่ีผูใหญไมตองการสอน
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3.6.2.6 การเรียนรูจากสื่อมวลชน ถือเปนการใหตัวแบบท่ีสําคัญท่ีจะชวยให
บุคคลสามารถรับรูในสิ่งที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและสิ่งที่จําเปนที่จะตองพัฒนาเพื่อให
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม

จะเห็นไดวา แนวคิดสังคมวิทยาเชื่อวากระบวนการทางสังคมเปนกระบวนการสําคัญท่ี
ทําใหบุคคลไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอ่ืนโดยบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาทางสังคม ไดแก
พอ- แม ครู เพ่ือน พระสงฆ และสื่อมวลชน

3.7 กลุมแนวคิดทางศาสนา
3.7.1 ทฤษฎีตามแนวคิดทางศาสนา ศาสนาทุกศาสนาลวนมีแนวคําสอนที่สงเสริม

การพัฒนาปจเจกบุคคลดานจิตสํานึก เจตคติ และสงเสริมการพัฒนาปจเจกบุคคลในการดํารงชีวิต
รวมกับผูอ่ืน เม่ือมนุษยสามารถพัฒนาตนไดก็สามารถชวยตนเองได สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนดวย
ความสงบสุขและนําตน ไปสูความพนทุกขไดในท่ีสุด ปจจุบันศาสนามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
บุคคลดานตาง ๆ ดังนี้ (ภัทรพร สิริกาญจน, 2536: 127-129)

3.7.1.1 พัฒนาบุคคลดานจิตสํานึกและเจตคติ หลักคําสอนทางศาสนาเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญ และเปนหลักในการกลอมเกลาบุคคลใหมีความสํานึกและเจตคติที่ถูกตองดีงาม
เปนเครื่องตอตานและกําจัด สัญชาตญาณใฝต่ําของมนุษยทําใหมนุษยลดทอนกิเลสตัณหา ความเห็นแกตัว
และการประทุษรายผูอ่ืน ไมเพียงแตเทานั้นศาสนายังสงเสริมคุณธรรมของมนุษยในทางสรางสรรค
ใหมนษุยมีความรัก ความเมตตา ความเสียสละและความสงบเยือกเย็น ตลอดจนพรอมท่ีจะทําตนให
เปนประโยชนตอสวนรวม

ในสังคมไทย พระสงฆมีบทบาทสําคัญในการเผยแผหลักคําสอนทางพุทธศาสนา
ความเลื่อมใสศรัทธาในฐานะผูปฏิบัติชอบจะเปนปจจัยชักนําใหประชาชนสนใจฟงธรรมและปฏิบัติธรรม
โดยท่ีหลักธรรมในพุทธศาสนามุงใหบุคคลพัฒนาตนเองกอนไปพัฒนาผูอ่ืน ซึ่งการพัฒนาตนเองตอง
เริ่มท่ีการพัฒนาจิตกอนการพัฒนาวัตถุและเปนรากฐานของการพัฒนาทางวัตถุรวมดวย จึงจะได
ประโยชนจากการพัฒนาอยางแทจริง หลักธรรมทางพุทธศาสนา เชน ไตรสิกขา ถือเปนหลักธรรมท่ี
ชวยพัฒนา บุคคลดานจิตสํานึกและเจตคติ ซึ่งหลักไตรสิกขาประกอบดวย ศีล สมาธิและปญญา
โดยมีท้ังระดับตน และระดับสูง กลาวคือ ระดับตนศีล คือระเบียบวินัยท่ีบุคคลตองถือปฏิบัติ คนท่ีไมมี
ระเบียบวินัยจะไมสามารถพัฒนาตนเองได สวนในระดับสูง ศีล คือความสามารถในการควบคุมกาย
วาจา ใจใหสงบระงับจากกิเลสตัณหา สําหรับสมาธิ ในระดับตน คือ การพัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพ ตั้งม่ัน
และปลอดโปรงจน สามารถมองเห็นคําตอบของปญหาและขอขัดของตาง ๆ ได นั่นคือ เกิดปญญา
ในการแกไขขอขัดของและ เห็นโลกตามจริง สวนในระดับสูง สมาธิจะทําใหจิตสงบและเกิดปญญา
ในการพบทางพนทุกขได นอกจากนั้น บุคคลที่พัฒนาตนเองไดยอมตองเปนคนที่รูจักพึ่งตนเอง
กระทําความเพียรและสรางสรรคความดีดวยตนเอง ตลอดจนสามารถรับผิดชอบตนเองไดดังท่ี
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พระพุทธเจาตรัสสอนวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจนเปนผูมีตนเปนท่ีพ่ึง มีตนเปนสรณะ ไมมีสิ่ง
อ่ืนเปนสรณะ”

ศาสนาคริสตก็มีหลักคําสอนที่สงเสริมใหบุคคลพัฒนาจิตสํานึกและเจตคติ
ของตนใหดีงาม เชน คําสอนของพระเยซูท่ีใหบุคคลหมดความเห็นแกตัวและมีความรักผูอ่ืนตลอดจน
เสียสละเพ่ือผูอ่ืน

ศาสนาอิสลามมีคําสอนท่ีสงเสริมจิตสํานึกและเจตคติของบุคคล เชน คําสอน
ของทานศาสนทูตมุฮัมมัดท่ีกลาวตอนหนึ่งวา “สามประการท่ีใหความปลอดภัย (แกมนุษย) คือ ยําเกรง
ตออัลลอฮท้ังในท่ีลับและท่ีเปดเผย มีความยุติธรรมท้ังเวลาปกติและเวลาโกรธ และประหยัดท้ังเวลา
ยากจนและเวลามั่งคั่ง เมื่อบุคคลมีพื้นฐานความคิดความเห็นถูกตองและมีคุณธรรมในจิตแลว
เขายอมกระทําตนเปนประโยชนท้ังตอตนเองและผูอ่ืนตอไป

3.7.1.2 พัฒนาบุคคลในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืน พุทธศาสนามีหลักธรรม
หลายขอท่ีสงเสริมใหบุคคลดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนดวยดี โดยมีหลักการวาหากบุคคลคิดดีมีใจเปน
กุศลแลวยอมพูดดีและทําดี บุคคลผูพัฒนาความคิดจิตใจของตนเองแลวจึงเปนผูดําเนินชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางสงบสุขและทําใหสังคมเจริญกาวหนาได บุคคลท่ีดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดดีคือบุคคล
ผูไมเห็นแกตัวและรูจักทําตามหนาท่ีของตน มิใชมุงกอบโกยเพ่ือความอุดมสมบูรณของตนเอง รูจัก
เสียสละและทําประโยชนเพ่ือสวนรวม หลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีสงเสริมใหบุคคลอยูรวมกับผูอ่ืน
ดวยดีมีอยูหลายประการ เชน หลักทิศ 6 และสังคหวัตถุ 4 ฯลฯ โดยหลักทิศ 6 สอนใหสมาชิก
ของสังคมปฏิบัติตามหนาท่ีและฐานะของตนใหเหมาะสม และหลักสังคหวัตถุ 4 สอนใหบุคคลปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีรักและเปนประโยชนตอผู อ่ืนเปนตน สวนศาสนาคริสตและอิสลามก็มีหลักธรรม
อันสงเสริมการดําเนินชีวิตรวมกัน เชน ศาสนาคริสตมีหลักคําสอนเรื่องความรัก ศาสนาอิสลามมีหลัก
คําสอนเรื่องศรัทธา 6 และปฏิบัติ 5 เปนตน

จะเห็นไดวา หลักคําสอนทางศาสนาเปนสิ่งที่จะชวยใหบุคคลผูที่ยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนนั้น ๆ เปนบุคคลที่สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได ซึ่งการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมก็คือ การท่ีบุคคลเห็นความสําคัญและยอมรับในหลักการปฏิบัติตามหลักคําสอน
และนําไปใชในการประพฤติปฏิบัติ และการดํารงชีวิตในสังคมตอไปซึ่งวิธีการท่ีจะพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคคลโดยอาศัย หลักคําสอนทางศาสนาข้ึนอยูกับหลักคําสอนของแตละศาสนาวา
มีสาระสําคัญและมีแนวทางการปฏิบัติ อยางไรเพ่ือใหบุคคลเปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม

ดังไดกลาวแลววา แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาจริยธรรมมีหลากหลาย แตละกลุม
จะมีความเชื่อพ้ืนฐานแตกตางกัน ซึ่งความแตกตางท่ีเกิดข้ึนจะนําไปสูแนวคิดและวิธีการในการพัฒนา
จริยธรรมของบุคคลท่ีตางกันดวย กลาวคือ กลุมแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดซึ่งเชื่อวา
พัฒนาการทางจริยธรรม ของบุคคลจะเปนไปตามขั้นและขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญา
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ของบุคคลนั้น ดวยเหตุนี้การพัฒนาจริยธรรมของบุคคลจะพิจารณาถึงข้ันพัฒนาการทางจริยธรรม
ของบุคคลรวมกับการพิจารณาความสามารถทางสติปญญาของบุคคลในการท่ีจะรับรูกฎเกณฑและ
ลักษณะตาง ๆ ทางสังคม ในขณะท่ีกลุมแนวคิดจิตพิสัยท่ีมุงอธิบายพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล
โดยมองวามีความเก่ียวของสัมพันธกับระดับคุณภาพของการเรียนรูดานจิตใจ ดังนั้น การพัฒนา
จริยธรรมของบุคคลจึงมุงเนนใหบุคคลสามารถท่ีจะปฏิบัติตน ตามคุณธรรม จริยธรรมท่ียึดถือในวิถี
การดําเนินชีวิตของตนอยางสมํ่าเสมอจนเกิดเปนลักษณะนิสัยติดตัว สวนแนวคิดพฤติกรรมนิยม
ใหความสําคัญกับการใหแรงเสริม จึงนําการเสริมแรงมาใชในการปรับพฤติกรรม

3.8 กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Development) คือกระบวนการในการปลูกฝง

ใหเกิดความเจริญงอกงามทางจริยธรรมแกบุคคล ใหมีความประพฤติและปฏิบัติสอดคลองกับ
หลักศีลธรรมอันดีงามทางศาสนา ซึ่งแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่สําคัญที่สุดคือ
การพัฒนาจิตใจ (Spiritual development) อันเปนกระบวนการในการสรางจิตสํานึกท่ีดีท่ีรับผิดชอบ
และรูจักแยกแยะสิ่งที่ควรทําและไมควรทําออกจากกันไดดวยตนเองใหเกิดขึ้นอยางถาวรในจิตใจ
ของบุคคลโดยกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมมี 7 ข้ันตอน รายละเอียดของแตละขั้นตอน
ดังตอไปนี้ (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์, 2541: 21-36)

ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดตัวบุคคลและกลุมเปาหมาย โดยท่ัวไปก็คือ บุคคลท่ีมีปญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ เปนกลุมบุคคลหรือตัวบุคคลซึ่งลวงละเมิดบรรทัดฐานที่ดีงาม
เปนประจําจนบุคคลอ่ืน รูสึกวาเปนคนมีปญหาทางดานความประพฤติจะตองไดรับการปรับปรุงแกไข
พฤติกรรมใหมใหเปนผูมีพฤติกรรมเปนปกติเหมือนบุคคลปกติมีจิตสํานึกรับผิดชอบ

สําหรับบุคคลผูรูตนเองและยอมรับจุดบกพรองทางคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง
กลาวไดวาเปนบุคคลที่มีความสามารถทางอารมณสูง มีวุฒิภาวะทางจิตใจและทางสติปญญา
อยางสมบูรณยิ่ง โดยท่ัวไปบุคคลมักชอบปฏิเสธจุดบกพรองของตนเอง แมวามีคนอ่ืนชี้ใหเห็นหรือ
ยืนยันดวยพยานหลักฐาน อ่ืนใดก็จะไมยอมรับ การท่ีบุคคลไมยอมรับตนเองวามีจุดบกพรองทําให
เกิดปญหาความขัดแยงท้ังระหวาง ตนเองกับจิตสํานึกและระหวางตนเองกับบุคคลอ่ืน

สวนกลุมบุคคลอื่นที่แวดลอมตนนั้นมีหลายระดับ ระดับที่ใกลชิดที่สุดคือ บุคคล
ในครอบครัวเดียวกัน เพื่อนสนิทในที่ทํางานระดับที่หางออกไปคือบุคคลที่ตนเองเกี่ยวของดวย
เปนครั้งคราว ตลอดจนบุคคลท่ีไมไดเก่ียวของท้ังโดยอาชีพการงานและภารกิจใดๆ แตเปนบุคคลท่ีอยู
ในสังคมเดียวกันและขยายไปถึงบุคคลท่ีอยูในสังคมอ่ืนหรือในประเทศอ่ืน กลุมเปาหมายนี้หากพิจารณา
ในแงปญหาทางพฤติกรรม จะมี 4 ประเภท คือ
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ประเภทแรก บุคคลท่ีมีความรูทางคุณธรรม จริยธรรมและมีความประพฤติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมอยางเครงครัด ไมมีปญหาทางพฤติกรรม กลุมนี้มีความพรอมท่ีจะยอมรับสิ่ง
ท่ีดีและไมมีปญหาทางดานจริยธรรม

ประเภทท่ีสอง บุคคลท่ีมีความรูทางคุณธรรม จริยธรรมแตไมประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม ชอบฝาฝน จัดเปนผูมีปญหาทางพฤติกรรมจําเปนตองไดรับการแกไข

ประเภทท่ีสาม บุคคลท่ีไมมีความรูทางคุณธรรม จริยธรรมแตปฏิบัติตามตัวอยาง
และคําแนะนํา ของผูรูโดยเครงครัด เปนกลุมไมมีปญหาทางพฤติกรรมมากนักแตถาไดรับการชักจูง
ในทางผิดจะกอปญหาทางพฤติกรรมได

ประเภทสุดทาย บุคคลท่ีมีความรูทางคุณธรรมจริยธรรมและไมยอมรับตัวอยางท่ีดี
หรือคําแนะนํา ท่ีดีจากผูรู โดยลวงละเมิดหลักการทางคุณธรรมจริยธรรมเปนประจําจัดเปนกลุม
บุคคลท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมมากท่ีสุด หากไมรีบจัดการแกไขจะกอปญหาความเดือดรอนแกสวนรวม

ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมใหชัดเจน ปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง สภาพการประพฤติปฏิบัติอันไมเปนท่ีปรารถนาของสังคม จําเปนตอง
รีบแกไขมิฉะนั้นจะนําความเดือดรอนมาสูสวนรวม ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมมีหลายระดับและ
มักจะเชื่อมโยงกับกลุมบุคคล เปาหมายท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งจะตองไดรับการพัฒนา อบรม และ
แกไขใหหมดสิ้นไป ท้ังนี้ตองมีความรูความเขาใจอยางชัดเจนวาปญหาของคุณธรรม จริยธรรมคืออะไร
มีลักษณะอยางไรและมีผลกระทบตอสวนรวมอยางไร สาเหตุเกิดจากอะไร ขอเท็จจริงเบื้องตนเหลานี้
ตองศึกษาออกมาใหเห็นชัดเจนกอนจะวางแผนดําเนินการปลูกฝงอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
กลุมเปาหมายนั้น ๆ

ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดเปาหมายของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยท่ัวไป
เปาหมายของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมักจะกําหนดไวอยางกวาง ๆ เชน

1. เพ่ือบรรลุถึงความสงบเรียบรอยของสวนรวม เพ่ือบรรลุถึงการมีพฤติกรรมอัน
เปนท่ียอมรับของสังคม

2. เพ่ือบรรลุถึงรูปแบบบุคลิกภาพอันเปนที่พึงปรารถนาของสังคมเพื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความคิดเห็น ความรูสึกและการแสดงออกอันไมสอดคลองกับบรรทัดฐานท่ีดีงาม
ของสังคมใหเปนไปตามบรรทัดฐานท่ีสังคมบัญญัติไว

3. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศในการปฏิบัติงานในองคการใหเปนที่พึงปรารถนา
แกทุกฝาย

4. เพ่ือปลูกฝงความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและการเสียสละใหบังเกิดแกบุคลากรใน
องคการ
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5. เพ่ือลดระดับความตึงเครียดทางอารมณ และความไมพึงพอใจในงานและในชีวิต
ของบุคลากรในองคการใหนอยลง

6. ฯลฯ
ข้ันตอนท่ี 4 การวางแผนกําหนดวิธีการและขั้นตอนการพัฒนา การวางแผน

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเปนรูปแบบหนึ่งท่ีอยูในการวางแผนทางสังคม กลาวคือ เปนกระบวนการ
เชิงปฏิสัมพันธ (International Process) ท่ีหมายรวมถึงการศึกษาอยางลึกซึ้ง การอภิปราย และการตกลง
รวมกันของทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยผูคนจํานวนมากเห็นดวยวาอะไรเปนสิ่งท่ีเหมาะสมดีงามสําหรับ
สัมพันธภาพระหวางมนุษย การประพฤติปฏิบัติตอกันของมนุษย กําหนดวิธีการที่นํามาปฏิบัติ
คือสรางความเขาใจท่ีถูกตองแกกลุมเปาหมาย ใหมีความรูในวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําลังดําเนิน
อยูอยางชัดเจนและมีความพรอมที่จะปฏิบัติตามโดยสรางความศรัทธาใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล
กลุมบุคคลหรือในองคการท่ีรับผิดชอบตอการดําเนินการพัฒนา นอกจากนี้ การมีหลักฐานวิชาการ
สนับสนุนวาวิธีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีนํามาใชนั้นเปนวิธีการท่ีไดรับการยอมรับ ผานการคนควา
ทดลองจนทําใหทราบวาสามารถพัฒนาคุณลักษณะนั้น ๆ ไดจริงก็เปนสิ่งหนึ่งที่จะประกันไดวา
การพัฒนานั้นจะสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2527: 131-135)
เชน การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมใหลดความเห็นแกตัวและเห็นแกพวกพองและเพ่ิมความสําคัญ
ของสวนรวม สังคมประเทศชาติ และมนุษยชาติมีวิธีการท่ีผานการคนควาทดลองวาสามารถพัฒนา
ลักษณะดังกลาวไดหลายวิธี อาทิ การใชบทเรียนดวยตนเอง การอภิปรายกลุม การแสดงบทบาทเพ่ือ
รับทราบเหตุผล ท่ีสูงกวาท่ีตนใชอยูเดิมหนึ่งข้ัน การพัฒนาพรอมกับใหความรู การพัฒนาบรรยากาศ
ทางสังคมใหมีความยุติธรรมและเสมอภาค เปนตน

ขั้นตอนที่ 5 การดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว ไดแก ขั้นกอนดําเนินการ
ดําเนินการและหลังดําเนินการ โดย

ข้ันกอนดําเนินการ เปนการสรางความรูสึกท่ีดีแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ แสวงหา
ความรวมมือระหวางผูท่ีเก่ียวของ มีความเขมแข็งและมีความม่ันคงทางอารมณโดยไมหวั่นไหวไปกับ
กระแสตอตาน แสวงหาแหลงสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการ กําหนดเวลา สถานท่ีท่ีดําเนินการ
บันทึกพฤติกรรมของกลุมประชากรรวมท้ังความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวของกับกลุมเปาหมายเพ่ือใช
เปรียบเทียบในการประเมินผลหลังดําเนินการผานพนไปแลว

ขั้นดําเนินการ คือ สรางบรรยากาศแหงความเปนกัลยาณมิตรของกันและกัน
ดูแลเอาใจใสตอทุกคนดวยความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีตอกันและกัน ควบคุมจัดการ
ใหการดําเนินงาน เปนไปตามโครงการอยางจริงจัง หม่ันสอบถามและทบทวนกิจกรรมที่ดําเนินไป
แตละวันตลอดเวลา เสียงสะทอนกลับในเชิงลบแมแตเพียงเล็กนอยก็จะตองใหความสําคัญท่ีสุด

ข้ันหลังดําเนินการ จะเปนการวิเคราะหผล และประเมินผลของการดําเนินการ
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ข้ันตอนท่ี 6 การวิเคราะหผลและประเมินผลของการดําเนินการ การวิเคราะหผล
(Analysis) คือการตรวจสอบผลอยางละเอียดถี่ถวน (Comprehensive Examination) ตรวจสอบ
ขอดีและขอดอยของโครงการที่ไดดําเนินการไปแลว รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่ขัดขวาง
ความกาวหนาของโครงการ

ข้ันตอนท่ี 7 การสรุปผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปนการสรุปผลการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่ดําเนินการผานไปเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลตอไป จากท่ีกลาวมาขางตนเปนการนําเสนอถึงกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งในทางปฏิบัติจะตองพิจารณาถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเปนฐานความคิดในการพัฒนา เนื้อหาของคุณธรรม
จริยธรรมท่ีตองการจะพัฒนา และกลุมบุคคลเปาหมายท่ีตองการจะพัฒนารวมดวย

3.9 การจัดฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม
การฝกอบรมเปนวิธีการหนึ่งท่ีนิยมนํามาใชในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยเทคนิค

การฝกอบรมถือวาเปนวิธีการถายทอดความรู ทักษะและเจตคติใหแกผูเขารับการอบรมใหผูเขารับ
การอบรมไดเรียนรูมากท่ีสุดในเวลาท่ีกําหนดชวยกระตุนใหผูรับการอบรมเกิดความตองการท่ีจะ
เรียนรูมากข้ึน ไมรูสึกเบื่อหนาย กระตือรือรนและชวยใหผูรับการอบรมไดรับประสบการณจริงหรือ
ไดรับประสบการณ การเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการและชวยใหการฝกอบรมบรรลุจุดมุงหมาย
ตามที่กําหนดโดยดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541: 63-67) ไดรวบรวมการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของบุคคล ไวดังตอไปนี้

3.9.1 การใหความรูข้ันสูงข้ึน เปนวิธีการท่ีจะฝกใหเด็กไดพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม
จากข้ันหนึ่ง ไปสูอีกข้ันหนึ่ง โดยใชวิธีการใหเหตุผลท่ีเหนือกวาท่ีเด็กใชหนึ่งข้ันเพ่ือใหเด็กไดความรู
สูงข้ึนกวาท่ีตนมีอยู ท้ังนี้ นักจิตวิทยามีความเชื่อวา เม่ือเด็กไดรับเหตุผลใหมแลวจะนํามาเปรียบเทียบ
กับเหตุผลท่ีมีอยูเดิม การเปรียบเทียบนี้เด็กจะเกิดการเรียนรูท่ีขัดแยงกันหรือท่ีเรียกวาเกิดความไม
สมดุลทางความคิดข้ึนใหม ซึ่งจะทําใหเด็กเขาใจและยอมรับเหตุผลในข้ันท่ีสูงกวาข้ันของตนท่ีใชอยูเดิม

3.9.2 การอบรมทางศาสนา การสงบุตรหลานใหเขารับการอบรมทางพุทธศาสนาโดย
บวชเปนสามเณรและพระภิกษุ ถือเปนการเตรียมบุคคลใหมีความพรอมท่ีจะเปนผูใหญคือ เปนผูท่ี
สามารถรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน ครอบครัวและประเทศชาติ ผูท่ีผานการบวชเรียนมาแลวสังคม
ถือวาเปนผูท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตลักษณะและพฤติกรรมไปในทางท่ีลดความเห็นแกตัวลงและ
เห็นแกสวนรวมมากข้ึน

3.9.3 การใหแสดงบทบาท วิธีการนี้เปนวิธีท่ีใหเด็กแสดงบทบาทเปนตัวสําคัญในเรื่อง
ท่ีมีปญหาขัดแยงทางจริยธรรม ทําใหเด็กมีความผูกพันใกลชิดกับปญหาของตัวละครในเรื่องเหมือน
กับปญหาของตนเอง ซึ่งจะเปนการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมใหสูงข้ึนได
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3.9.4 การใชกลุมเพ่ือใหเกิดการคลอยตาม วิธีการนี้เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถพัฒนา
จริยธรรมเพ่ือยกระดับจิตใจของเด็กได โดยการใชอิทธิพลของกลุมเพ่ือนท่ีแสดงออกทางจริยธรรม
ในระดับเดียวกันท้ัง

3.9.5 การเลียนแบบจากตัวแบบ เปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม
ของบุคคลไดเปนอยางดี เพราะผูเห็นตัวแบบมักจะแสดงพฤติกรรมนั้นตามลักษณะพฤติกรรม ของตัวแบบ
อยางไรก็ตามการท่ีผูเห็นตัวแบบแลวจะกระทําตามหรือไมนั้นยอมข้ึนอยูกับลักษณะของตัวแบบและ
ผลท่ีเกิดข้ึนกับตัวแบบ เม่ือตัวแบบแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เปนสําคัญ

สําหรับการออกแบบโครงการฝกอบรมโดยทั่วไปมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ท่ีสําคัญ ๆ ไดแก (เฉลียว บุรีภักดี และสุวกิจ ศรีปดถา, 2527: 103-108)

3.9.5.1 วิเคราะหปญหาหรือเปาหมายในการพัฒนา การระบุสภาพปญหา
และความรุนแรงเปนการอธิบายถึงผลรายตอเนื่องของสภาพปญหานั้น รวมท้ังระบุสภาพหมดปญหา
เปนการระบุถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนถาปญหานั้นถูกแกไขแลว โดยการวิเคราะหปญหาควรอาศัยทฤษฎีและ
หลักการจากศาสตรแขนง ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น

3.9.5.2 กําหนดองคประกอบเชิงมนุษย เริ่มจากการวิเคราะหวิธีการแตละวิธี
โดยอาศัยองคประกอบเชิงมนุษยท้ัง 4 ดาน คือ องคประกอบทางดานความรู ความคิด และความเขาใจ
(Cognition) องคประกอบทางดานความรูสึก อารมณ ความพอใจ คานิยม เจตคติ (Affection)
องคประกอบอันเปนการกระทําภายนอกท่ีเห็นไดชัด (Action) และองคประกอบดานจํานวนของผูท่ีมี
องคประกอบท้ัง 3 ซึ่งการกําหนดองคประกอบเชิงมนุษยดังกลาวนั้นจะตองอาศัยหลักวิชาจากศาสตร
แขนงตาง ๆ เขามาเปนเครื่องชี้วัด

3.9.5.3 การออกแบบโครงการฝกอบรม มีการกําหนดเปาหมายคือ ระบุปริมาณ
หรือระดับที่จะใหผูฝกอบรมไดรับ กําหนดลักษณะและจํานวนผูเขารับการอบรมซึ่งในโครงการ
ฝกอบรมจะตองมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและเกณฑในการคัดเลือกผูเขารับการอบรม พรอมท้ังระบุ
จํานวนผูท่ีเขารับการอบรมดวย โดยในแตละเรื่องใหเหตุผลดวยวาทําไมจึงทําอยางนั้น กําหนดวิธีการ
และกิจกรรมประเมินผลและการติดตามผลในอนาคต การประเมินผลเปนการประเมินผลตลอด
โครงการฝกอบรม ซึ่งมักจะประเมินจากขอมูลท่ีเก็บไดท้ังระหวางการฝกอบรมและในวันสุดทาย
ของการฝกอบรม อาจมีการประเมินผลรวมท้ังโครงการดวย สวนการติดตามผลในอนาคตนั้นมักทํา
เม่ือโครงการอบรมจบไปแลวระยะหนึ่ง ซึ่งวัตถุประสงคของการติดตามผล ก็เพ่ือทราบวาผูจบการอบรม
ไดใชความรูความสามารถท่ีไดจากการฝกอบรมมากนอยเพียงใด
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4. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับสื่อการสอน
4.1 ความหมายของสื่อการสอน
สื่อการสอน (Teaching Materials) คือวัสดุหรืออุปกรณท่ีนําไปใชในการเรียนการสอน

นักวิชาการหรือผูสอนท่ีตองการสรางสื่อการสอนจะตองศึกษาจุดประสงคหลักสูตร จุดประสงคการ
เรียนรูรายวิชานั้นๆ ขอมูลเนื้อหาสาระท่ีสอดคลองกับจุดประสงคหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหาสาระจะตองเปนประโยชนแกผูเรียน มุงเนนประสบการณใหแกผูเรียนซึ่งผูสอนสามารถนําไป
สรางเปนกิจกรรมการเรียนการสอนตอไปไดเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระและบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาท่ีไดกําหนดไว Wright (1987) ไดกลาววาสื่อการสอนเปนเครื่องมือ
ท่ีแสดงจุดประสงคของหลักสูตรใหเห็นไดชัดเจน เนื้อหาสาระท่ีนํามาสรางเปนสื่อนั้นเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีแสดงใหเห็นความสําคัญของบทบาทระหวาง
ผูสอนและผูเรียน และจากแนวคิดของ Hutchinson & Waters (1989: 107) กลาวสรุปไววาสื่อการ
สอนเปนเครื่องมือท่ีกระตุนการเรียนรู ชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนการสอน โดยจัดสรรชอง
ทางการสื่อสารผานสื่อทางภาษาท่ีซับซอน (Complex mass of the language) จนทําใหเกิดการ
เรียนรู

4.2 บทบาทและความสําคัญของสื่อการสอน
ดังไดกลาวแลววาสื่อการสอนท่ีสรางข้ึนนั้นตองสอดคลองกับจุดประสงคหลักสูตรและ

จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาท่ีตองการสรางข้ึน ผูสอนยังตองคํานึงถึงวิธีการสอนท่ีเหมาะสมอีกดวย
การสอนวิชาภาษาอังกฤษมีวิธีการสอนในแนวการสอนแบบตางๆ ผูสอนตองศึกษาแนวการสอน
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองและเหมาะสมกับสื่อการสอนท่ีสรางข้ึน นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง
บทบาทของสื่อการสอนท่ีมีตอวิธีการสอนแบบตางไวดังนี้

Rossner (1988) ไดแสดงความเห็นในเรื่องบทบาทของสื่อการสอนตามวิธีสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสารวา สื่อการสอนเปนการจัดขอมูลเนื้อหาวิชาเพ่ือใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาจากภาระงาน
ตางๆ เชน สถานการณจําลอง บทบาทสมมติและยังเปนสิ่งกระตุนแรงจูงใจและความสนใจในการ
เรียนของผูเรียนอีกดวย แตผูสอนตองระมัดระวังในการเลือกสื่อท่ีอาจมีอคติดานวัฒนธรรมได เชน
การใชบทอานท่ีมีเนื้อหาเอ้ือตอคนกลุมหนึ่ง แตคนอ่ืนๆ อาจจะไมเขาใจเรื่องจึงถือวาเปนสื่อท่ีไม
เหมาะสมตอคนสวนใหญ

Richard & Rodgers (1991: 25) ไดกลาวถึงบทบาทและความสําคัญของสื่อการสอนไววา
สื่อการสอนนั้นประกอบไปดวยจุดประสงครายวิชา เนื้อหาวิชากิจกรรมการเรียนการสอนและบทบาท
ของผูสอนและผูเรียน นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทบาทของสื่อการสอนท่ีสรางตามแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารวามีคุณลักษณะดังนี้
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1. เนนความสามารถในการสื่อสารดานการแปลความ ถอยคํา สํานวน และการผสมผสาน
ความหมาย

2. เนนความเขาใจความสัมพันธ และความหมายในการแลกเปลี่ยนขอมูลมากกวาการ
เสนอหลักไวยากรณ

3. เสนอขอมูลท่ีเปนบทอานและสื่อตางๆ หลากหลายชนิดเพ่ือใหผู เรียนไดพัฒนา
ความสามารถในการเรยีนจากการทํากิจกรรมการเรียนการสอนและภาระงานตางๆ

จินตนา ใบกาซูยี (2536: 18-19) กลาวถึงบทบาทและความสําคัญของเอกสารการสอนไว
วา เอกสารการสอนเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในกระบวนการเรียนการสอนเนื่องจากสภาพการเรียนการ
สอนปจจุบันบทบาทของครูผูสอนเปลี่ยนจากผูใหความรู เปนผูแนะนําความรู เอกสารการสอน
หลากหลายรูปแบบจึงไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือใหเหมาะสมกับนักเรียน จึงกลายเปนสิ่งท่ีขาดไมไดใน
กระบวนการเรียนการสอน อีกท้ังยังเปนเครื่องมือจําเปน เพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพจะเห็นวาสื่อการสอนหรือเอกสารการสอนมีบทบาทและความสําคัญใน
กระบวนการเรียนการสอนเพราะเปนเครื่องมือหรือเปนสื่อกลางท่ีนําไปใชในการเรียนรูของนักเรียน
นักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาสาระไดจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสรางอยูในสื่อการสอนและได
สรางเสริมประสบการณแกนักเรียนอีกดวย

4.3 มูลเหตุและแรงจูงใจในการสรางและพัฒนาสื่อการสอน
ผูสอนมีเหตุผลในการสรางและพัฒนาสื่อการสอนข้ึนดวยตนเองหลายประการ นักการศึกษา

หลายทานไดใหคําอธิบายไวดังนี้ Stanulewicz (1994: 33-34) กลาววาสาเหตุอยางหนึ่งก็คือ
การขาดแคลนสื่อการสอน และพบวาการขาดแคลนสื่อการสอนเปนปญหาสําคัญท่ีสุดปญหาหนึ่งของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ สาเหตุของปญหาการขาดแคลนสื่อการสอนเกิดข้ึนเนื่องจาก

1. มีตําราจัดพิมพจําหนายในทองตลาดท่ีนาสนใจมากมาย แตผูเรียนไมสามารถซื้อได
เพราะราคาแพงจนเกินไป

2. มีตําราท่ีจําหนายในทองตลาด บางเลมท่ีสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดแตท้ัง
ผูสอนและผูเรียนตางไมพอใจ เนื่องจากบทเรียนลาสมัยและไมนาสนใจเทาท่ีควร

3. ไมมีตําราหรือเอกสารการสอนใดในทองตลาดท่ีเหมาะสมกับสถานการณการเรียนการสอน
เลย

4. หองสมุดของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของตนขาดแคลนหนังสื่อและขาดแคลน
งบประมาณในการจัดซื้อ

สวน Hutchinson & Waters (1989: 106) กลาวถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการสรางและ
พัฒนาสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไวหลายประการกลาวคือ
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1. ผูสอนหรือสถาบันการศึกษาตองการใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาเฉพาะของ
ผูเรียนกลุมเปาหมาย หากใชเอกสารการสอนหรือแบบเรียนท่ีจําหนายในทองตลาด พบวามีขอจํากัด
หลายประการ เนื่องจากมุงผลิตเพ่ือจําหนายจึงนําไปใชไดในขอบเขตจํากัด รูปแบบท่ีสรางข้ึนไม
สอดคลองกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจของสถาบันการศึกษาและไมเหมาะสมกับระยะเวลา
หรือชั่วโมงเรียน ประการสําคัญก็คือไมสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะดานของกลุมผูเรียนได
ดีเทาท่ีควร ผูสอนจึงสรางสื่อการสอนข้ึนเองเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนให
สอดคลองกับจุดประสงคและองคประกอบของรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในสถาบันการศึกษา
ของตนใหมากท่ีสุด

2. ถึงแมจะมีสื่อการสอนหรือหนังสือท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการเรียนการ
สอนได แตก็ไมสามารถนําไปใชได เนื่องจากมีขอจํากัดดานการนําเขาจากตางประเทศและประสบ
ปญหาอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ กลาวคือตําราในทองตลาดท่ีเปนตํารา
ตางประเทศมีราคาแพงจนเกินไป

3. ตําราวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในทองตลาดบางเลมไมไดมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือผลิตมา
ใชในการศึกษา อาจสรางข้ึนดวยสาเหตุอ่ืน เชนจัดพิมพเพ่ือโฆษณาเผยแพรชื่อเสียงขององคกรหรือ
มุงพัฒนาบุคลากรขององคกรเปนสําคัญ จึงขาดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพกับการ
นําไปใชในการเรียนการสอนโดยตรงนอกจากนี้ Pilbeam, 1987 quoted in Robinson, 1991: 58)
สนับสนุนใหผูสอนสรางสื่อการสอนข้ึนเองในสถาบันการศึกษาของตน เนื่องจากพบคุณสมบัติท่ีดี
หลายประการกลาวคือ

1. มีเนื้อหาท่ีเฉพาะและเหมาะสมกวาเอกสารการสอนหรือหนังสือเรียนท่ีพิมพจําหนายใน
ทองตลาดท่ัวไป

2. พบวามีความเท่ียงตรงเชิงประจักษ (Face validity) สูงในดานภาษาและเนื้อหา
3. มีความยืดหยุนในการนําไปใชมากกวาเอกสารการสอนในทองตลาด
4. ผูสอนเปนผูสรางเอกสารการสอนข้ึนดวยตนเอง ยอมม่ันใจไดวาใชกลวิธีการสอนท่ี

เหมาะสมกับกลุมผูเรียนเปาหมาย
แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Wisniewska (1998: 24-26) ที่กลาวถึง

ประโยชนในการสรางสื่อการสอนดวยตนเอง ดังนี้
1. ชวยเสริมสรางขวัญกําลังใจและความกลาหาญ ทําใหผูสอนท่ีขาดความเชื่อม่ันในตนเอง

กลานําความคิดของตนเองมาใชในการเรียนการสอน
2. เปนความทรงจําท่ีมีคุณคา เนื่องจากผูสอนตองทุมเทท้ังเวลาและความสามารถในการ

คิดและสรางสรรคสื่อการสอนดวยตนเอง



66

3. หากรวมกลุมกันระดมความคิดในการออกแบบสื่อการสอน ชวยสงเสริมความคิด
สรางสรรคและเกิดแนวคิดท่ีหลากหลาย แนวคิดนั้นจะผลักดันใหเกิดสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณในการเรียนการสอนมากข้ึน

4. ชวยกระตุนใหเกิดการประเมินสื่อการสอนอยางมีวิจารณญาณ
5. ชวยสะสมและถายโอนประสบการณ หากผูสอนเรียนท่ีจะดัดแปลงกิจกรรมการเรียน

การสอนไดอยางชํานาญแลว จะสงผลในการสรางและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืนๆ งายตาม
ไปดวย จึงควรเริ่มจากคอยเปนคอยไป แลวผูสอนจึงจะสามารถควบคุมการออกแบบสื่อการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ

จากแนวคิดขางตนของ Pilbeam และวิสเนียวสกา เก่ียวกับการสงเสริมใหผูสอนสรางสื่อ
การสอนดวยตนเอง นอกจากนี้ Kuo (1990: 171-173) ยังเสนอวาสื่อการที่ผูสอนสรางขึ้นเพื่อ
นําไปใชในสถานการณการสอนหรือสถาบันการศึกษาของตนโดยตรงมีขอดีหลายประการ เนื่องจาก
เหมาะสมกับความตองการเฉพาะดานของผูเรียน เหมาะสมกับสถานการณการเรียนรูของทองถ่ิน
ตลอดจนมีองคประกอบดานเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินอีกดวย ในขณะ
ท่ีตําราท่ีพิมพจําหนายในทองตลาดมุงจําหนายเพ่ือนําไปใชอยางกวางๆ ไมคํานึงถึงความเหมาะสมใน
การนําไปใชไดจริงในสถานการณการเรียนรูของทองถ่ิน กลาวคือขาดความเหมาะสมดานวัฒนธรรม
และสังคมของทองถ่ิน

จากมูลเหตุและแรงจูงใจในการสรางสื่อการสอนขางตนจะเห็นวาปญหาดานการขาดแคลน
สื่อการสอนหรือการจัดหาเอกสารการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาเปนปญหาท่ีสําคัญของผูสอน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของฮัทชินสัน (Hutchinson, 1989, quoted in Kizilirmak, 1991: 45) ท่ีกลาววา
“การเลือกสรรเอกสารการสอนเปนภาระท่ีสําคัญของผูสอนในการตัดสินใจเลือกใชขอมูล ทางภาษาท่ี
เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน” จากเหตุผลดังกลาวมานี้ผูสอนภาษาอังกฤษจึงควรตระหนักใน
เรื่องของการสรางสื่อการสอนหรือเอกสารการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของ
ผูเรียน เพ่ือใหไดสื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน

4.4 ประเภทของสื่อการสอน
สื่อการสอนมีหลายประเภทซึ่งจําแนกไดตามลักษณะการสรางสื่อ นักการศึกษาไดแบง

ประเภทของสื่อการสอนไว ดังนี้
Swaffar (1985: 17-18) ไดแบงสื่อการสอนประเภทเอกสารจริงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารจริงท่ีนําเสนอสาระทางวัฒนธรรมภาษาแมตอสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุมวัฒนธรรมนั้น
2. เอกสารจริงท่ีผลิตข้ึนมาเพ่ือใชสําหรับการสื่อสารในชั้นเรียน เพ่ือชี้นําหรือสงผลตอ

พฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งอาจเปนวิธีสอนหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในลักษณะท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือ
เปนกิจกรรมท่ีฝกตามหนาท่ีของภาษารวมไปถึงการจัดเนื้อหารายวิชาท่ีผูเรียนจําเปนตองเรียน เชน
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สังคมวิทยา ประวัติศาสตร หรือ รายวิชาอ่ืนๆ ซึ่งเปนการใหขาวสารแกผูเรียนมากกวาตองการปรับ
ภาษาใหงายข้ึน

Ahellal (1990: 39) กลาววาสื่อการสอนจากเอกสารจริงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. สื่อท่ีไมมีขอความ ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ และภาพเขียน เปนตน
2. สื่อท่ีมีขอความ ไดแก แผนพับ หนังสือพิมพ นิตยสาร สลากยา สมุดบัญชี ธนาคาร และ

รายการอาหาร
Richards & Rodgers (1991: 79-80) ยังไดแบงประเภทของสื่อการสอนออกเปน

3 ประเภท ดังนี้
1. สื่อการสอนท่ีเนนเนื้อหา (Text–based materials)
มีหนังสือแบบเรียนจํานวนมากท่ีแตงข้ึนเพ่ือใชกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเม่ือ

เปดท่ีสารบัญของหนังสือก็จะพบการจัดเรียงลําดับการฝกภาษาซึ่งสวนใหญยังคงเปนประมวลการ
สอนท่ีเนนโครงสรางแบบเดิมเพียงแตแกไขเล็กนอยเพ่ือจะอางไดวาเปนแบบเรียนท่ีเนนวิธีการสอน
เพ่ือการสื่อสาร อยางไรก็ตามแบบเรียนประเภทนี้มีเนื้อหาแตกตางจากแบบเดิมมาก เชน หนังสือ
“ Pair Work ” (Watcyn-Jones, 1981, quoted in Richards & Rodgers, 1991: 79) มีเนื้อหาท่ี
แตกตางกัน 2 เรื่องสําหรับการทํากิจกรรมคู แตละเรื่องจะมีขอมูลแตกตางกันเพ่ือใหผูเรียนใชแสดง
บทบาทสมมติ บทเรียนของสื่อการสอนประเภทนี้ประกอบดวยหัวขอตางๆ เชน การถายทอดขอมูล
ภาระงาน ถามคําถามเพ่ือตองการขอมูล หรือจดบันทึกขอความหรือขอมูล บรรยายสถานการณสํา
หรับฝกภาษา เชน มีแขกมาขอพบผูจัดการของคุณโดยไมไดนัดไว คุณตองซักถามใหไดขอมูลแลว
นําไปแจงผูจัดการนอกจากนี้ยังมีแบบฝกหัดทายบท

2. สื่อการสอนท่ีเนนภาระงาน (Task-based materials)
สื่อการสอนประเภทนี้มีเกม บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง กิจกรรมเพ่ือการสื่อสารเปน

กิจกรรมท่ีจัดไวสําหรับชั้นเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร กิจกรรมประเภทนี้จะอยูในคูมือ
แบบฝกหัด บัตรชี้แนะ บัตรกิจกรรม สื่อสําหรับฝกกิจกรรมคูและหนังสือแบบฝกปฏิสัมพันธสําหรับ
ผูเรียนสื่อการสอนสําหรับฝกกิจกรรมคูนั้นจะมีสื่อ 2 ชุด สําหรับผูเรียนแตละคู สื่อแตละชุดมีขอมูลท่ี
แตกตางกัน บางครั้งอาจจัดเปนกิจกรรมการประกอบขอมูลเขาดวยกัน ซึ่งผูเรียนแตละคูตองชวยกัน
ประกอบขอมูลเขาเปนเรื่องเดียวกัน บางครั้งอาจใหผูเรียนแตละคูแสดงบทบาทแตกตางกัน เชน
บทบาทของผูสัมภาษณและผูรับการสัมภาษณ

3. สื่อการสอนท่ีเนนสื่อประเภทของจริง (Authentic Material)
ผูสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารสนับสนุนการใชสื่อประเภทของจริงในชั้นเรียน สื่อการสอน

ประเภทนี้จะตองเปนของจริงท่ีเนนภาษา เชน ปายประกาศ นิตยสาร โฆษณา หนังสือพิมพ แผนท่ี



68

รูปภาพ สัญลักษณ กราฟและแผนภูมิ นอกจากนี้วัตถุรูปทรงตาง ๆ ก็สามารถนํามาใชเปนสื่อการสอนได
เชน แบบจําลองพลาสติก เปนตน

เกศินี บูรณะกิจ (2534: 24) แบงสื่อการสอนท่ีเปนเอกสารจริงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. เอกสารท่ีตีพิมพในรูปแบบของแผนปาย ฉลากยา พาดหัวขาว การตูน ภาพราง

แบบฟอรมตาง ๆ สถิติ แบบสํารวจ แบบสอบถาม โฆษณาในหนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ
2. เอกสารประเภทเสียง ไดแก บทสนทนาท่ีอัดจากสภาพความเปนจริง รายการวิทยุ เพลง

มวนเทปเก่ียวกับปาฐกถาหรือการกลาวสุนทรพจน
นิภาวรรณ ชูรัตนสิทธิ์ (2535: 46-54) กลาววาสื่อการสอนเอกสารจริงสามารถแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ
1. สิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ ใบโฆษณาตาง ๆ รายการโทรทัศน เปนตน

ซึ่งสามารถนํามาใชทํากิจกรรมการเรียนการสอน เชน ใหนักเรียนอานรายการโทรทัศน เลือกรายการ
ท่ีชอบดูแลวกรอกลงในตารางขอมูลหรือใหนักเรียนจัดรายการโทรทัศนท่ีตนชื่นชอบ

2. อุปกรณ ไดแก เครื่องเลนเทป วิทยุ โทรทัศน เปนตน ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรม
ดังนี้ จดหัวขอขาว จดรายชื่อประเทศท่ีเปนขาว

จากขอความท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวาสื่อการสอนมีบทบาทสําคัญตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษา ผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาไดจากภาระงานและกิจกรรมตางๆ ผูสอนสามารถใช
สื่อประกอบการสอนเพ่ือเปนการกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูได

4.5 การสรางและการพัฒนาสื่อการสอน
ผูสอนท่ีตองการสรางและพัฒนาสื่อการสอนไวใชในรายวิชาตางๆของตนเอง จะตองเปน

ผูออกแบบสื่อการสอนท่ีดี ตองรูองคประกอบของสื่อการสอน ควรศึกษารายละเอียดวิธีการสรางเปน
อยางดีเ พ่ือใหสื่อการสอนท่ีไดออกมานั้นเปนสื่อท่ีดี ท่ีสามารถนําไปใชกับผู เรียนไดอยา งมี
ประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาหลายทานเสนอแนวทางวิธีการสรางและพัฒนาสื่อการสอนไว ดังนี้

Nunan (1995) กําหนดองคประกอบสื่อการสอนไวดังนี้
1. ขอมูลทางภาษา (Input) คือ สิ่งท่ีใหโอกาสผูเรียนไดใชความรูดานเนื้อหาและทักษะของ

ภาษา เพ่ือท่ีจะนําไปสูกิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ผูสอนสามารถหาขอมูลทางภาษาไดจาก
แหลงขอมูลตางๆมากมาย ซึ่ง Hover (1986 quoted in Nunan, 1995) ไดเสนอแนะแหลงขอมูล
ตาง ๆ ไว เชน จดหมาย ขอความท่ีตัดตอนจากหนังสือพิมพ รูปภาพแบบฟอรมแจงความคนหาย
บันทึกความจําภาพถาย รายการซื้อของ แผนพับแนะนําโรงแรม แผนท่ี รายการอาหาร ตําราอาหาร
การพยากรณอากาศ บันทึกประจําวัน ตารางเวลารถประจําทาง ขอความท่ีติดประกาศ โชคชะตา
ราศี รายการความบันเทิงของโรงแรม โครงการสัมมนา กฎระเบียบการเดินทางไปประเทศอังกฤษ
รายงานการศึกษา กราฟแสดงขอมูลเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน
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2. การเนนเนื้อหา (Content focus) คือการนําเสนอคําศัพท ไวยากรณ เนื้อหา ซึ่งนําไปสู
การสื่อความหมาย เนื้อหาอาจจะเปนลายลักษณอักษร (linguistic context) หมายถึงเนื้อหาท่ีเปน
ขอความ เชน บทสนทนา บทอาน หรือเนื้อหาท่ีไมเปนลายลักษณอักษร (non-linguistic context)
หมายถึงเนื้อหาท่ีเปนรูปภาพ เชน สัญลักษณ การเลือกเนื้อหาตองเลือก ขอความท่ีนําไปสูการสื่อ
ความหมาย จุดประสงคในการเลือกเนื้อหาเพ่ือผลิตภาษาเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน

3. การเนนภาษา (Language focus) คือการนําเสนอกฎเกณฑทางไวยากรณจากเนื้อหา
โดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูกฎเกณฑทางไวยากรณเพ่ือนําไปประยุกตใชไดโดยไมตองทองจํา

4. ภาระงาน (Task) คืองานแตละชิ้นในชั้นเรียนท่ีทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในภาษาและ
สามารถปฏิบัติได เปนการผลิตภาษาโดยใชภาษาเปาหมาย ท้ังนี้กิจกรรมตองมุงความสนใจท่ี
ความหมายมากกวารูปแบบภาษา

Nunan (1995: 216-217) ไดเสนอข้ันตอนการสรางสื่อการสอนและยกตัวอยางประกอบ
ไวดังนี้

ข้ันท่ี 1 : เลือกหัวขอเรื่องท่ีตองการสอน เชน การหาท่ีอยูอาศัย
ข้ันท่ี 2 : รวบรวมขอมูล
1. เทปบทสนทนาระหวางเจาของบานและผูเชา
2. โฆษณาในหนังสือพิมพ
3. ภาพแบบบานตาง ๆ
4. ขอความจากแผนพับแนะนํา
5. ธุรกิจสําหรับบานเชา
ข้ันท่ี 3 : กําหนดสิ่งท่ีผูเรียนตองทําซึ่งจะตองสัมพันธกับเนื้อหา เชน
1. อานโฆษณา “ใหเชา” จากหนังสือพิมพ
2. ซักถามเก่ียวกับบานเชา
3. พูดเก่ียวกับบานและเฟอรนิเจอร
4. หาขอมูลจากบทความในหนังสือพิมพ
ข้ันท่ี 4 : สรางกิจกรรม
1. การเรียนการสอนฟงเพ่ือจับใจความ
2. บทบาทสมมติ
3. การเติมขอความใหสมบูรณ
ข้ันท่ี 5 : วิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรมเพ่ือกําหนดโครงสรางภาษา เชน
1 Adjectives: big, close, cheap, small, new, expensive
2. Present Continuous: I’m looking for a flat.
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3. Wh-questions: Who, What, Where, How much, How many
ข้ันท่ี 6 : สรางกิจกรรมฝกโครงสรางภาษา
1. แบบฝกหัดแบบโคลซ
2. แบบฝกจับคูคําถามและคําตอบ
ข้ันท่ี 7 : สรางกิจกรรมฝกทักษะการเรียนรู
1. แบงกลุมใหปรึกษากันวาภาระงานของกิจกรรมในบทนี้ชิ้นใดมีประโยชนหรือไมมี

ประโยชน
2. อภิปรายเพ่ือหาคําตอบกับเพ่ือนในชั้นเรียน
ข้ันท่ี 8 : สรางภาระงานเพ่ือใหผูเรียนฝกการใชภาษา
คิดวาถาเปนตัวของผูเรียนเอง ผูเรียนจะเชาบานแบบใด ใหฝกพูดโดยมีตัวอยางคําถามดังนี้
1. What area is it in?
2. How many bedrooms has it got?
3. Is it a house, a flat, or a condominium?
4. How much per week is it?
ซื้อหนังสือพิมพแลวอานหนาโฆษณา “ ใหเชา ” จากนั้นเลือกบานท่ีผูเรียนตองการเชา
จากข้ันตอนท่ีกลาวมานี้ผูออกแบบสื่อการสอนตองคํานึงถึงสิ่งท่ีกําหนดไวในแตละข้ันอยาง

ละเอียดรอบครอบ สรางกิจกรรมและภาระงานท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากท่ีสุด
จากปญหาการขาดแคลนสื่อการสอนหรือตําราเรียน ผูสอนบางทานไดเลือกสื่อการสอนใน

ทองตลาดมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ Jones (1990: 89-93) ไมเห็นดวยกับ
การใชตําราในทองตลาดมาสอนโดยปราศจากการคัดเลือกหรือดัดแปลงใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน เขาจึงเสนอใหสถาบันการสอนภาษาหรือผูสอนภาษาจัดตั้ง “ธนาคารหรือคลังสื่อการสอน”
(Bank of materials) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Robinson (1980); Phillips & Shettleworth
(1987) (quoted in Jones, 1990: 91) เสนอวาสื่อการสอนในธนาคารหรือคลังสื่อการสอน ควร
ประกอบดวยเนื้อหาหลากหลายชนิดและรูปแบบสิ่งท่ีควรเลือกใชไดแก โฆษณา คําอธิบาย
ประกอบการบริโภคสินคาหรือการตูน เปนตน

ขอเสนอแนะในการจัดทํา ธนาคารหรือคลังสื่อการสอนของ Jones (1990: 89-93)
ประกอบดวย

1. ควรรวบรวมเนื้อหาท่ีเหมาะสมจากแหลงตางๆ มาจัดเก็บรวมกันเปนรูปเลมในลักษณะ
ของแฟมงาน ไมควรเย็บเลมเปนหนังสือ และมีดชันีแสดงหัวเรื่องเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชงาน

2. เลือกเนื้อหาท่ีมีเนื้อเรื่องสอดคลองกับการใชภาษาท่ีใชในการฝกผูเรียน
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3. มีโครงสรางทางภาษาศาสตร (Linguistic feature) ท่ีนาสนใจและสามารถกระตุนให
ผูเรียนทํา ความเขาใจเนื้อหาใหมากท่ีสุดอยางถูกตองและแมนยํา

4. เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมและจัดลําดับบทเรียนใหครอบคลุมหลักสูตรและตองแนใจวา
ตรงกับความตองการของผูเรียน

Hutchinson & Waters (1989: 96) เสนอแนวทางในการสรางและพัฒนาสื่อการสอนมา
ใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไว 3 แนวทางดังตอไปนี้

1. เลือกสรรสื่อการสอนหรือเอกสารการสอนท่ีมีอยูแลวโดยทํา การประเมินสื่อการสอน
(Materials evaluation)

2. สรางสื่อการสอนหรือเอกสารการสอนดวยตนเองโดยกระบวนการพัฒนาสื่อการสอน
(Materials development)

3. ปรับปรุงและดัดแปลงสื่อการสอนหรือเอกสารการสอนท่ีมีอยูแลวโดยการดัดแปลงสื่อ
การสอน (Materials adaptation)

Graves (1996: 26) เสนอแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนไววาถาสื่อการสอนยัง
ไมเหมาะสมอาจพัฒนาสื่อการสอนข้ึนใหม โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆเพ่ือความหลากหลาย
หรืออาจดัดแปลงสื่อการสอนท่ีมีอยูก็ได ท้ังนี้ในกระบวนการพัฒนาสื่อการสอนข้ึนมาใหม การคัดเลือก
และการดัดแปลงสื่อการสอนนั้นควรคํานึงถึงปจจัย 2 ประการ คือ

1. ประสิทธิภาพ ควรมีประสิทธิภาพสูงพอเพ่ือใหบรรลุถึงจุดประสงคของรายวิชาท่ีกําหนดไว
2. ความเหมาะสม คือเหมาะสมท้ังผูสอนและผูเรียน ควรใชสื่อการสอนท่ีผูเรียนคุนเคย มี

ความเหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษา ความสนใจและเก่ียวของกับผูเรียนหากผูสอนใช
เนื้อหาในสื่อการสอนท่ีผูเรียนไมคุนเคยในรายวิชาของผูสอนนั้นควรพิจารณาหลักการตอไปนี้

1. ความเปนไปไดในการนําไปใชจริง (Feasibility)
2. คุณประโยชน (Availability) ในการเรียนการสอน
จินตนา ใบกาซูยี (2534: 27-30) เสนอวิธีการในการสรางและพัฒนาเอกสารการสอนไว

หลายประการดังนี้
1. การเพ่ิมเติมเล็กนอยในกรณีท่ีเอกสารการสอนหรือแบบเรียนนั้นคอนขางสมบูรณ เรียบ

เรียงเนื้อหาตามลําดับท่ีเขาใจงายมีตัวอยางประกอบ ใชภาษาถูกตอง อธิบายความชัดเจน กะทัดรัด
ไมยากเกินความสามารถของผูเรียน เอกสารการสอนฉบับนี้ก็ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก
ผูสอนอาจชวยเพ่ิมเติมบางสวน เพ่ือใหผูเรียนเขาใจมากข้ึนโดย

1.1 จัดทําจุดประสงคในรูปของคําถามเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูเรียนรูจักมองหาและมุงความ
สนใจไปยังสิ่งท่ีตองการโดยใชคําถามท่ีตั้งข้ึนเปนเครื่องพัฒนาแนวคิดของผูเรียนไดอีกดวย
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1.2 เพ่ิมเติมตัวอยาง หากหนังสือหรือเอกสารการสอนฉบับนั้นไมมีตัวอยางมีตัวอยาง
นอยเกินไป มากจนเกินไป หรือตัวอยางสับสนเขาใจยาก ผูสอนอาจเพ่ิมเติมได

2. การแกไขเพ่ิมเติมหรือการเพ่ิมเติมมากข้ึนในกรณีท่ีหนังสือหรือเอกสารการสอนนั้นมี
ขอบกพรองมาก โดยเฉพาะมีเนื้อหาสับสนเรียงลําดับไมเหมาะสม ยากท่ีจะทําความเขาใจหรือ
ติดตามเรื่อง ใหแกไขเพ่ิมเติมโดย

2.1 เขียนบทนํา เพ่ิมเติม ในบทนําอาจชี้แจงใหผูอานทราบวาเนื้อหาในบทเรียน
กลาวถึงเรื่องอะไรบาง แตละเรื่องแยกยอยเปนหัวขอใหญ หัวขอยอยอะไรบาง มีรายละเอียดหรือมี
ความสัมพันธเก่ียวของกันอยางไร ในบทนํานี้อาจเขียนเปนลักษณะเคาโครงเรื่องโดยทําเปนประโยคๆ
หรืออาจแสดงเปนแผนภูมิ บอกใหทราบขอบเขตและความสัมพันธของเรื่องก็ได

2.2 หากไมเขียนบทนําอาจเพ่ิมบทสรุปเรื่องในตอนทายบท โดยเขียนสรุปใจความ
สําคัญของบท ตั้งคําถามเนื้อความท่ีสําคัญของบท หรือ เขียนสรุปประเด็นหลักเปนประโยคๆ

2.3 อาจจําเปนตองเพ่ิมเติมมากกวาบทนําหรือบทสรุปเรื่อง เชนในกรณีท่ีเนื้อหาสับสน
เกินกวานักเรียนจะเขาใจ ผูสอนอาจตองจัดทําหัวเรื่องใหม กําหนดเปนหัวขอใหญหรือหัวขอยอยหรือ
ข้ึนเรื่องใหม ทํายอหนาใหมดวยก็ได เปนการชวยผูเรียนอีกทางหนึ่ง

2.4 ถาเนื้อหาบางตอนในบทมีนอย ไมเพียงพออาจทําใหผูเรียนไมผานจุดประสงคขอ
นั้นได ผูสอนตองคนควาเพ่ิมเติมเนื้อหาตอนนั้นๆ นํามาเรียบเรียงเพ่ิมเติมใหมในบทนั้น โดยจัดลําดับ
เรื่องใหม ใชภาษาและวิธีการอธิบายเพ่ือใหผูเรียนเขาใจงายยิ่งข้ึน

2.5 ในกรณีท่ีเนื้อหาของเอกสารการสอนหรือหนังสือเรียนเปนเรื่องเขาใจยากรวมท้ัง
ความคิดรวบยอดในแตละเรื่องซับซอน ไมเปนรูปธรรมและไมสัมพันธกัน ยากแกการเขาใจหรือเปน
เรื่องท่ีผูเรียนไมเคยมีพ้ืนความรูเดิมมากอน อาจเพ่ิมเติมเพ่ือเปนเครื่องชี้แนะในรูปของบทนําเรื่อง ซึ่ง
มีลักษณะเปนการนําเอาความคิดสําคัญของเรื่องหรือของบทเรียนมาอธิบายใหมเพ่ือทําความเขาใจใน
เนื้อหาสาระในเรื่องหรือบทเรียนนั้นๆ อาจตั้งคําถามค่ันระหวางหัวขอตางๆเพ่ือใหผูเรียนสรุปใจความ
สําคัญในแตละหัวขอ หรืออาจสรุปสาระและความคิดสําคัญๆแทนคําถาม และอาจสรุปทายบท
เพ่ิมเติม เพ่ือใหผูเรียนเขาใจในความคิดรวบยอดของเนื้อหาในบทนั้นดีข้ึน

2.6 เนื้อหาบางเรื่องอาจมีคําศัพทเฉพาะวิชาอาจเปนคําศัพททางภาษาหรือคํา
ศัพทเทคนิคเฉพาะสาขาวิชา เขียนทับศัพทเปนภาษาอังกฤษ หรือคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีเปนศัพท
วิชาการ ผูเรียนอาจไมมีพ้ืนความรูมากอน ผูสอนจําเปนตองเพ่ิมเติมคําอธิบายและความหมายของ
คําศัพทนั้นๆ กอน เพ่ือใหผูเรียนใชประกอบการอาน

3. การปรับปรุงบางสวนและการเขียนข้ึนใหมเอกสารการสอนบางบทมีขอบกพรองมาก
เกินกวาท่ีจะเพ่ิมเติมเพียงเล็กนอยหรือแกไขเพ่ิมเติมมากข้ึนก็ตาม ผูสอนจําเปนตองปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบางสวน หรืออาจจํา เปนตองเขียนข้ึนใหมท้ังบท โดยเฉพาะในกรณีท่ีหนังสือเรียนหรือ
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เอกสารการสอนนั้นไมเปนไปตามท่ีควรจะเปน ทําใหยากแกความเขาใจ หรืออานแลวสับสน วกไปวน
มา ไมชัดเจน อธิบายเนื้อหายืดยาวเกินความจําเปน ถาเปนเชนนี้ผูสอนจําเปนตองเขียนข้ึนใหมโดย
ปรับขอความและเนื้อหาใหงายข้ึน เขียนเปนตอนๆ ใหมท้ังบทตามความจําเปน

นอกจากนี้ เสงี่ยม โตรัตน (2534: 40-51) ไดเสนอเทคนิคและวิธีการในการสรางและ
พัฒนาสื่อการสอนภาษาไวดังนี้

1. การดัดแปลงและเพ่ิมเติมข้ันตอนในการดัดแปลงสื่อการสอน อาจเริ่มจากศึกษาความ
ตองการของผูเรียนและจุดประสงคของรายวิชา จากนั้นพิจารณาวาแบบเรียนท่ีมีอยูนั้นเหมาะสมกับ
จุดประสงคท่ีวางไวหรือไม สอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือไมเพียงใด ทําการวิเคราะหสิ่ง
ท่ีขาดหายไปหากขาดไปก็อาจเพ่ิมเติมในสวนท่ีขาดหายไป (supplementary materials) หากพบวา
ไมเหมาะสมก็ควรปรับปรุงแกไข (adapting) ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน

2. การใชสื่อการสอนท่ีเปนจริงหรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน หากใชสื่อการสอนท่ีเปนจริง
หรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน จะชวยใหการเรียนการสอนสนุกสนานในทุกระดับชั้น ทําใหผู เรียนไม
รูสึกเบื่อหนายและ จําเจ การสอนผูเรียนในระดับตนๆอาจใชภาพ หรือสิ่งของงาย ๆ เชน เกม 20
คําถาม ผูเรียนระดับกลางอาจใชเมนูหรือรายการอาหาร แสดงบทบาทสมมติเพ่ือการสั่งอาหาร ใช
แผนท่ีจริงบอกทิศทาง ทดลองเลนบทบาทพนักงานรับโทรศัพท เปนตน สวนผูเรียนในระดับสูงข้ึน
อาจใชหนังสือพิมพหรือวารสารในการอานเพ่ือหาขอมูล ใหรายงานปากเปลาหรือเขียนเรียงความจาก
ขาวสารทางวิทยุ โทรทัศนสื่อสิ่งตีพิมพตาง ๆ สามารถใชผลิตเปนสื่อการสอนไดเปนอยางดี

3. เริ่มตนผลิตสื่อการสอนจากสื่อแบบแผนปลิวเพ่ือใหสะดวกตอการเพ่ิมเติมสื่อการสอน
เปนสวน ๆ ตามความตองการในแตละโอกาส เชน บทเรียนฝกจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน โดย
ไมตองจัดเปนแบบเรียนท่ีสมบูรณทําสื่อเพ่ิมเติมเปนสวน ๆ ทําไดงายกวาการผลิตแบบเรียนท้ังเลม
หากตองการสรางสื่อการสอนในรายวิชาท้ังหมด อาจไมคุมคา ควรทําการสํารวจแบบเรียนใน
ทองตลาดกอน หากไมมีแบบเรียนในทองตลาดเลมใดมีเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ของรายวิชาไมถึงรอยละ 50 ครูผูสอนควรสรางสื่อการสอนดวยตนเองแตตองอาศัยครูผูสอนท่ีมีความ
ชํานาญท้ังทางดานเทคนิควิธีการเรียนการสอนภาษาและมีความเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาทางภาษา
นอกจากตองอาศัยความตั้งใจของครูผูสอนเปนอีกปจจัยหนึ่งดวย

4.6 หลักการสรางสื่อการสอนอานภาษาตางประเทศท่ีมีคุณภาพ
หลักการสรางสื่อการสอนอานท่ีมีคุณภาพจะสามารถเพ่ิมทักษะการเรียนภาษาตางประเทศ

ไดเปนอยางดี นักการศึกษาไดสรุปแนวทางในการสรางสื่อการเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีมี
คุณภาพดังนี้

พูนทรัพย นาคนาคา (2539: 99) ไดสรุปแนวทางการสรางสื่อการสอนภาษาตางประเทศท่ี
มีคุณภาพดังตอไปนี้
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1. เปนภาษาท่ีเจาของภาษาใชจริง (Real language) ซึ่ง Widdowson (1978) ไดให
คําแนะนําวาครูควรพยายามเชื่อมโยงภาษาท่ีสอนกับสถานการณภายนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงกับสถานการณท่ีเปนจริง เพ่ือความคลองแคลวในการใชภาษานั่นคือกิจกรรมทาง
ภาษาตองเหมาะสมกับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดประสบการณ
กับสถานการณท่ีเปนจริงมากท่ีสุด

2. การเรียงลําดับเนื้อหาบทเรียน (Sequencing) บทเรียนท่ีเรียงลําดับเนื้อหาอยางมีระบบ
มากเทาใดก็จะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากข้ึนเทานั้น ซึ่ง Oller (1979) ไดกลาวถึงกฎเกณฑการ
เรียนรูท่ีสามารถนํามาใชเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาวา การเรียนรูจะเกิดไดงายข้ึน ถาบทเรียน
นําสิ่งเราใหมไปสัมพันธกับสิ่งเราเกาท่ีคลายคลึงกัน ดังนั้นบทเรียนจึงควรเริ่มสอนจาก

2.1 สิ่งท่ีเปนปกติธรรมดากอนสิ่งท่ีพิเศษออกไป
2.2 สิ่งท่ีงายกอนสิ่งท่ียาก
2.3 สิ่งท่ีพบเห็นบอยๆไปหาสิ่งท่ีไมคอยพบเห็นบอยนัก
2.4 สอนสิ่งท่ีใกลเคียงกับภาษาแมกอนสิ่งท่ีอยูหางไกลจากภาษาแม

3. ความตอเนื่องในระหวางบทเรียนเดียวกันและระหวางบท (Continuity) ผูเรียนจะ
เรียนรูเนื้อหาสิ่งท่ีเรียนไดดีข้ึน ถาเนื้อหานั้นมีความตอเนื่องกันอยางเปนระบบ สื่อการเรียนท่ีดีควรมี
ความตอเนื่องกันท้ังภาษาในบทเรียนเดียวกันและระหวางบทเรียน และควรใหเนื้อหาทบทวนและ
เสริมซึ่งกันและกัน

4. กิจกรรม (Activity) กิจกรรมท่ีมีอยูในสื่อการสอนนั้นควรประกอบไปดวย
4.1 ความหลากหลายของกิจกรรม (Variety) ควรใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีเปน การ

ทํางานรวมกันมากกวารูปแบบการใชภาษา
4.2 กิจกรรมเนนการใชภาษา (Use) มากกวาตัวภาษา (Usage)
4.3 กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนมีทางเลือก (Choice) หมายถึง กิจกรรมท่ีเปดโอกาส

ใหผูเรียนเลือกรูปแบบภาษาและขอมูลท่ีใชในการสื่อความหมายตามท่ีผูเรียนจะเห็นเหมาะสม
5. คําสั่งและคําชี้แจงในการทํากิจกรรม (Instruction) คําสั่งชี้แจงในการทํากิจกรรมท่ีดี

จะตองมีความชัดเจนและเปนไปในการปฏิบัติ
6. บทเรียนสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะสัมพันธ (Integrated skills) หมายถึง ในบทเรียน

เดียวกันจะตองมีการสอนมากกวาหนึ่งทักษะ และมีความสัมพันธกันระหวางทักษะตาง ๆ ซึ่งรวมท้ัง
ทักษะในการเรียน (study skills) คําวา “ทักษะสัมพันธ” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทักษะอยางมี
จุดประสงคเพ่ือสื่อความหมาย ท้ังนี้ไมคลุมถึงการฝกความคลองและความแมนยํา โดยใชทักษะตาง ๆ
ทีละทักษะ
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7. โอกาสท่ีจะใชภาษาในหองเรียน (Learner’s performance) หมายถึง กิจกรรมใน
บทเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสใชภาษาในหองเรียนมากนอยเพียงไร

8. ระดับความสามารถของผูเรียนท่ีคาดหวัง (Target level) หมายถึงความสามารถของ
ผูเรียนในการใชภาษาในระดับความเขาใจ ความสามารถในการตีความหรือแกปญหา โดยใหน้ําหนัก
การตีความหรือแกปญหามากกวาความเขาใจ

9. ความเหมาะสมกับผูเรียนดานเนื้อหา (Content appropriateness) หมายถึงบทเรียนมี
ความนาสนใจ เหมาะสมกับวัยและประสบการณของผูเรียน มีเนื้อหาท่ีเปนประโยชนสามารถนําไปใช
ไดจริง และใหความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษา

10. ความเหมาะสมกับผูเรียนดานภาษา (Language appropriateness) หมายถึง
ความเหมาะสมกับผูเรียนเรื่องความยากงายของภาษา โดยแบงออกเปน 3 ระดับคือ ยากเกินไป
เหมาะสม งายเกินไป

11. ความสอดคลองกับหลักสูตร หมายถึงความสอดคลองดานเนื้อหา โดยศึกษาจาก
คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงครายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรผูสอนวิชาภาษาตางประเทศท่ี
ตองการสรางสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาตางประเทศนั้น ควรสรางโดยคํานึงถึงหลักการ
ตามที่นักการศึกษาไดแนะนําไวจะทําใหไดสื่อการสอนอานที่ดีมีคุณภาพ สามารถชวยสงเสริมให
การเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพตามไปดวย

4.7 เกณฑการพิจารณาจัดทําสื่อการสอน
ในการจัดทําสื่อการสอน ควรใชเกณฑตอไปนี้ประกอบพิจารณาในการจัดทํา คือ
1. สอดคลองกับจุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา
2. ถูกตองตามหลักวิชาและเปนปจจุบัน
3. เสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับข้ันตอนของการเรียนรู
4. เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
5. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้น
6. เนื้อหาไมลบหลูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไมขัดตอหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ไมขัดตอศีลธรรมอันดีและไมขัดตอความม่ันคงของชาติ
7. เนื้อหาสอดคลองกับลักษณะของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทองถ่ิน
8. ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน สละสลวยเปนแบบอยางได
9. ความเหมาะสมของภาพประกอบ แผนภูมิ แผนท่ี ฯลฯ
10. กิจกรรมเสนอแนะเหมาะสม สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห วิจารณ ฝกปฏิบัติและ

สงเสริมใหนํา ความรูไปใชในชีวิตประจํา วันจากขอเสนอแนะและเทคนิควิธีการในการสรางและ
พัฒนาสื่อการสอนของผูเชี่ยวชาญขางตนนี้เปนประโยชนอยางยิ่งตอครูผูสอนท่ีมีความตองการสราง
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สื่อการสอนเอง สามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการตาง ๆ นําไปปรับใชให
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและจุดประสงคการเรียนรูในรายวิชาของผูสอน

4.8 การเลือกเนื้อหาเพื่อจัดทําสื่อการสอน
ออกแบบสื่อการสอนตองคัดเลือกขอมูลเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู

ท่ีตั้งเอาไว มีผูกลาวถึงวิธีการเลือกขอมูลเนื้อหาสาระเพ่ือจัดทําสื่อการสอน ไวดังนี้
Schallert & Roser (1989) กลาวถึงการเลือกใชหนังสือเพ่ือการคา (trade books) วา

ผูสอนไมจําเปนตองคํานึงถึงเนื้อหาท่ีมีความถูกตองและตามสภาพจริงเทานั้น อาจจะเลือกใชเนื้อหา
จากหนังสือเพ่ือการคาท่ัว ๆ ไปนํามาเปนสื่อการสอนได ซึ่งปจจุบันนี้มีหนังสือท่ีดีเยี่ยมอยูมากมาย
ประกอบไปดวยหัวขอเรื่องและรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีผูสอนสามารถใชเปนทางเลือกทางหนึ่งเพ่ือไป
สนับสนุนสื่อการสอนหรือนําไปใชเปนสื่อเพ่ิมเติมในการสอนของครูผูสอนได ลักษณะของหนังสือเพ่ือ
การคานี้จะมีเนื้อหาขอมูลที่เปนงานเขียนที่ดีมีภาพประกอบที่มีคุณภาพและการสรางหนังสือที่มี
ความทนทานในการใชงาน ผูสอนสามารถเลือกหนังสือท่ีมีขอมูลท่ีนําไปใชไดเพราะหนังสือเพ่ือการคา
นั้นมีขอมูลท่ีเจาะลึกในหัวขอเรื่องตาง ๆ มีความทันสมัยและมีลีลาในการใชภาษาเขียนท่ีดี หนังสือ
เพ่ือการคาจะมีการใชภาษาเขียนท่ีดีกวา และแตกตางจากตําราเรียนของนักเรียนท่ีมีการเขียนโดยใช
ภาษาท่ีงายจนเกินไป

Williams (1994: 23-24) กลาววาในการเลือกเนื้อหาวิชาเพ่ือจัดทําสื่อการสอนวิชาการ
อานสําหรับใชในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาจจะนํา ขอมูลมาไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังนี้

1. หนังสือเรียนท่ีมีเนื้อหาของรายวิชาบูรณาการท่ีมีบทอานรวมอยูดวย
2. หนังสือบทอานเสริมความเขาใจในการอานและทักษะการอานท่ีมีบทเรียนและ

แบบฝกหัดรวมอยูดวย
3. บทเรียนท่ีใชในชีวิตจริง (Real life) หรือท่ีเรียกวา “Authentic Texts” แหลงขอมูล

ประเภทนี้มีสื่อการอานท่ีหลากหลาย บทอานนั้นเปนขอเขียนท่ีบอกบางสิ่งบางอยาง ถายโอนขอมูลสู
ผูอาน ตัวอยางของบทเรียนท่ีใชในชีวิตจริงไดแก โฆษณา สื่อในท่ีสาธารณะ สัญลักษณ ปาย คํา สั่ง
ข้ันตอนการทํางาน แบบฟอรม หนังสือพิมพ บทความจากนิตยสาร โคลงนิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย
บันทึก ไปรษณียบัตร จดหมาย หนังสืออางอิง

4. บทเรียนท่ีจําลองจากบทเรียนท่ีใชในชีวิตจริง (Simulated authentic) รายการหนังสือ
หรือบทเรียนท่ีกลาวมานี้มีอยูมากมายโดยผลิตจากสํานักพิมพตาง ๆ ใชกันอยางกวางขวางท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียนจากการศึกษาเรื่องการเลือกเนื้อหาเพ่ือจัดทําสื่อการสอน จะเห็นวามี
แหลงขอมูลใหศึกษาคนควาไดอยางหลากหลาย แตอยางไรก็ตามใหคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ตองให
เหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูดวย
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดศึกษาหัวของานวิจัย

ใน 2 กรณี ไดแก การวิจัยเก่ียวกับการสรางสื่อการสอนและการวิจัยเก่ียวกับการนําแนวการสอน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหามาเปนแนวทางในการสอน ซึ่งจะกลาวโดยรวม ดังนี้

1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแนวการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา (Content-Based Instruction)
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนําแนวการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหามาเปนแนวทาง

ในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยผลงานวิจัย
มีดังนี้

ภารณี นนทวสี (2543) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใชแนวการสอน
ที่เนนเนื้อหาสําหรับนักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรโดยเนนทักษะการอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร–
วิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนจํานวน 52 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา อ 026 (การอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2542 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม การดําเนินการวิจัยทําโดยใชแบบสํารวจความตองการของนักเรียนในดานเนื้อหา
และความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรแลวสรางบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับ
วิชาวิทยาศาสตร โดยยึดตามผลการวิเคราะหจากการสํารวจความตองการดานเนื้อหาของนักเรียน
และความคิดเห็นของครูผูสอนวิทยาศาสตร หลังจากนั้นจึงออกแบบและสรางเนื้อหาบทเรียนจํานวน
3 บทเรียน ซึ่งนําไปจัดทําเปนแผนการสอน จํานวน 15 แผน ใชเวลาทดลอง 35 คาบเรียน รวม 18
สัปดาห การประเมินผลใชแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรูท่ีไดจากการอานซึ่งเปนขอสอบท่ีใช
ภาษาไทยเม่ือเรียนจบในแตละบท และเม่ือสิ้นสุดเวลาในการทดลองนักเรียนตองเขียนเรียงความและ
ทําโครงงาน ประสิทธิภาพของบทเรียนและแผนการสอนประเมินผลโดยใชแบบสอบถามท่ีมีคาระดับ
5 ระดับ โดยผูสังเกตการณเปนผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาบทเรียนท่ีใชแนวการสอนโดย
วิธีเนนเนื้อหามีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนได ยังพบอีกวา
เหมาะสมกับการสอนภาษาเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
นักเรียนมีความกาวหนาสูงในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับปานกลาง

ศศิวิมล กังลี่ (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะอานเพ่ือการสื่อสารจาก
หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
จังหวัดนครปฐม  เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานท่ีสรางข้ึนใหไดตามเกณฑ 75/75
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และเพ่ือเปรียบเทียบวามสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกอนและเหลังการใชแบบ
ฝกทักษะการอาน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการอานท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2544
โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คนโดยใหนักเรียนเรียนดวยแบบฝกการอาน
ที่สรางขึ้นจํานวน 10 บทเรียน ใชเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ รวม 20 คาบ
ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะอานเพ่ือการสื่อสารจากหนังสือ พิมพและนิตยสาร
ภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ 75.74/75.53 ซึ่งอยูในระดับสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ถือวาสื่อการสอน
ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพดี ผลการวิจัยยังพบอีกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังการทําแบบฝกทักษะการอานเพ่ือการสื่อสารสูงกวากอนการฝกอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 และยังพบอีกวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการอานเพ่ือการสื่อสารจาก
หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษในระดับดี

อุบล พวงสุวรรณ (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเองวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีเนนสภาพจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของชุดการเรียนรูดวยตนเองท่ีสรางข้ึนใหไดตามเกณฑ 75/75 เพ่ือเปรียบเทียบความกาวหนาของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการศึกษาโดยใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง และ
เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรูดวยตนเองกอนและหลังการศึกษาชุดการเรียนรู
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในโรงเรียนท่ีเปนท่ีตั้ง
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) เขตการศึกษา 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2543
ใน 6 จังหวัด โดยการสุมอยางงายแตละจังหวัดเลือกสุมมา 1 หอง ไดจํานวน 6 หองเรียน รวมนักเรียน
200 คน ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองมีคาเทากับ 91.08/89.76 ซึ่งอยู
ในระดับสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดถือวาชุดการเรียนรูดวยตนเองท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพดีมาก และ
ผลการวิจัยยังพบอีกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

สุวรรณี สินทรัพย (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษโดย
วิธีการเนนเนื้อหา (CBI) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
ซึ่งมีผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนมีคา 78.15/77.30 ซึ่งถือวาเปนสื่อเสริมการอานท่ีมีประสิทธิภาพดี ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชสื่อเสริมการอานสูงกวากอนการใชสื่อเสริมการอานอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษท้ัง 10
บทเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมา

Gaffield (1996) ไดศึกษาเรื่องการสอนภาษาท่ีสองโดยวิธีการเนนเนื้อหา (Content-
Based Second Language Instruction) ที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองใน
ระดับอุดมศึกษา โดยไดศึกษาแนวการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งมีจุดประสงคเปนการเรียนรูเชิงวิชาการ
จากการศึกษาของ Gaffield (1996) พบวา นักศึกษาประสบกับความลมเหลวของการเรียนปแรกใน
ระดับอุดมศึกษา จึงไดคิดนําหลักการของแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาเขามาสอนเพ่ือลดความ
ลมเหลวใหหมดไป ซึ่งแนวการสอนแบบนี้ประสบผลสําเร็จอยางมาก นักศึกษามีความรูความสามารถ
เพ่ิมมากข้ึน แนวการสอนแบบพิเศษแบบ Content-Based Instruction หรือ CBI นี้ ควรเพ่ิมเขา
ไปสูหลักสูตรแทนท่ีการสอนภาษาอังกฤษแบบธรรมดาซึ่งสามารถเชื่อมระหวางความรูทางภาษากับ
เนื้อหาสาระในวิชาตาง ๆ ได

Snow, Cortes & Pron (1998) ไดศึกษาถึงการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาเพ่ือนําไปสูการเรียนรูภาษาใน
ประเทศอาเจนตินา ครูในประเทศอาเจนตินาคอยกฎหมายฉบับใหมมาเปนเวลาหลายปกฎหมายฉบับ
ใหมนี้มีการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตรใหทันสมัยกับโลกยุคปจจุบัน ในท่ีสุดก็ไดมีการออก
กฎหมายใหมในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1997 ในกฎหมายฉบับใหมนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาข้ึน
เชน ใชแนวการสอนแบบสื่อสารและแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาทางวิชาการนําไปสูการเรียนรู
ทางภาษามากข้ึน นับเปนการพัฒนาหลักสูตรของการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
ใหมีความกาวหนาทันสมัยสมกับโลกยุคปจจุบันนี้

Pessoa & Others (2007) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องบทบาทการสอนของครูท่ีสอน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปท่ี 6 ในประเทศสเปน ศึกษาเปาหมายของการสอนและความสามารถ
ของผูเรียน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นความสําคัญของผูสอนในการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนท้ังภาษา
และเนื้อหาซึ่งครอบคลุมเปาหมายของการสอนโดยอิงเนื้อหา สวนผูเรียนมีความสามารถทางดานการ
เขียนเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งความถูกตองตามไวยากรณ

Waltstein (2010) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาสําหรับ
นักศึกษาท่ีไมใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนวิชา
วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษเพ่ือชวยใหนักศึกษามีความเขาใจเนื้อหาและมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยปรากฏวานักศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษและความเขาใจเนื้อหา
วิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน และนอกจากนั้นยังพบวา กระบวนการในการเรียนรูและพัฒนาการในการฝก
ปฏิบัติของครูมีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน
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Hernandez (2012) ไดทําการวิจัยการประยุกตใชการสอนโดยอิงเนื้อหาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐในประเทศโคลัมเบีย เพ่ือศึกษาปฏิกิริยาของผูเรียนท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหากับ
นักศึกษาจํานวน 23 คนตลอดภาคเรียน ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาหรือหัวขอท่ีเก่ียวของกับการตระหนัก
รูทางสังคมเพ่ือพัฒนาแรงจูงใจและการพัฒนาความสามารถทางภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ ผลปรากฏวา
ผูเรียนเกิดความรูสึกทาทายและมีแรงจูงใจสูงข้ึนตอกลวิธีการสอน และผูสอนไดใหการสัมภาษณวา
พวกเขารูสึกถึงพัฒนาการทางดานภาษาเพราะสามารถแสดงกิจกรรมท่ีกําหนดใหไดอยางประสบ
ความสําเร็จ

Omoto และ Nyongesa (2013) ไดทําการวิจัยองคประกอบของการสอนโดยอิงเนื้อหา
และกระบวนการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองบูตูลา ประเทศ
เคนยา เพ่ือหาความสัมพันธของวิธีการสอนโดยเนนเนื้อหาในการสอนภาษาอังกฤษ และพบวา การ
สอนโดยอิงเนื้อหาทําใหบทเรียนนาสนใจและสงเสริมการสอนภาษาทางการสื่อสาร ทําใหผูเรียนมี
สมาธิ ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและทําใหการเรียนรูมีความสําคัญ นอกจากนั้นยังทําใหผูสอน
และผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาดวย

Amiri และ Fatemi (2014) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบเรื่องผลกระทบของการสอนโดยอิง
เนื้อหาตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 82 คน ณ มหาวิทยาลัย Gonabad
University of Medcal Sciences โดยแบงนักศึกษาเปนสองกลุมผลการวิจัยพบวากลุมนักศึกษาท่ี
เรียนดวยวิธีการสอนโดยอิงเนื้อหามีผลการเรียนท่ีดีกวากลุมท่ีไมไดสอนโดยอิงเนื้อหา และ
นอกจากนั้น ยังมีความแตกตางกันในเรื่องการเรียนรูภาษาของนักศึกษาท้ังสองกลุมอีกดวย

Elaggoune (2015) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบเรื่องการบูรณาการการสอนโดยอิงเนื้อหา
ในชั้นเรียนพลเมืองอเมริกัน กับกลุมนักศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ชั้นปท่ี 1 ใน
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Guelma University ประเทศ Algeria จํานวน 32 คน
ผลการวิจัยพบวา กลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหามีผลการเรียนท่ีดีกวากลุมท่ี
ไมไดเรียนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาท้ังในดานทักษะการเขียนและการคิดอยางมี
วิจารณญาณ

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาพบวาผูวิจัย
ไดนําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปใชในการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จในดานการเรียน
เนื้อหาวิชาการ มีการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ๆ ท่ีเรียนในชั้นเรียนและสามารถบูรณาการ
ความรูทางภาษากับความรูทางเนื้อหาวิชาไดและสามารถนําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา
ใชสอนรวมแนวการสอนอ่ืน ๆ ไดและประสบผลสําเร็จเชนกันนักเรียนท่ีเรียนในแนวการสอนแบบนี้มี
เจตคติท่ีดีและแรงจูงใจในการเรียนสามารถแสดงความคิดสรางสรรคและรูจักนําความรูท่ีไดรับจาก
การเรียนไปประยุกตใช
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2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางสื่อการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางสื่อการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนดไวและเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
โดยผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมีดังตอไปนี้

สุวรีย ยอดฉิม (2536) ไดทําการสรางและพัฒนาสื่อการสอนอานเพ่ิมเติมโดยใชขอมูลทาง
ภาษาจากเอกสารจริง เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการอานสื่อการสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2536 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนจังหวัด
นครปฐม จํานวน 38 คน ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
การอานโดยใชขอมูลทางภาษาจากเอกสารจริงสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01

พิศาล อินทรทอง (2541) ไดทําการสรางบทเรียนอานเสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
เพ่ือศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ และหาประสิทธิภาพของบทเรียนอาน
เสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
ปรางกู จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 52 คน ท่ีเรียนรายวิชา อ 025 ผลจากการวิจัยพบวาบทเรียนอาน
เสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพดีมากและพบวาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนสูงกวากอนการใชบทเรียนอานเสริมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05

วีระชาติ ชัยเนตร (2541) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางบทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชนิทานพ้ืนบาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือสราง
บทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษ โดยใชนิทานพ้ืนบานท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
นําบทเรียนนิทานพ้ืนบานไปใชในการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดีข้ึน ศึกษาแนว
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนนครขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จํานวน 40 คน ใชวิธีเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง ระยะเวลาท่ีใชในการสอน 24 คาบ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย
บทเรียนการอานภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหานิทานพ้ืนบานไทยจํานวน 6 บทเรียน แบบสังเกตการณ
แบบสอบถามวัดเจตคติเก่ียวกับการอานภาษาอังกฤษและบทเรียนนิทานพ้ืนบานไทยแปลเปนภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ บทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชนิทานพนบานท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.68/79.31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
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กอนและหลังการใชบทเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หลังการใช
บทเรียนแลวนักเรียนมีเจตคติตอการอานภาษาอังกฤษดีข้ึน และการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
เปนแนวการสอนท่ีดีและประสบผลสําเร็จมากเหมาะสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม

สุกัญญา เกาวิวัฒนกุล (2543) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนท่ีใชกลยุทธทางการอาน
เพ่ือสงเสริมทักษะการอานวรรณคดีและจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สถาบันราชภัฏเชียงใหม
เพ่ือพัฒนาบทเรียนท่ีใชกลยุทธทางการอานเพื่อความเขาใจในการอานวรรณคดี และเพื่อศึกษา
ความสามารถทางการอานวรรณคดีของนักศึกษา และเพ่ือศึกษาระดับความมีเหตุผลในดานจริยธรรม
ประชากรคือนักศึกษาชั้นปท่ี 3 สถาบันราชภัฏเชียงใหมท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวรรณคดีสํา หรับ
เด็กในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2543 จํานวน 18 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ี
ใชถามความสนใจในการอานวรรณคดีและความคลองแคลวในทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
แผนการสอนตามบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนจํานวน 5 บทท่ีใชกลยุทธทางการอานสําหรับรายวิชาวรรณคดี
สําหรับเด็ก แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนและแบบประเมินความสามารถในการอาน
วรรณคดีของนักศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นที่นักศึกษามีตอกลยุทธทางการอาน และแบบ
ประเมินการใชเหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวาบทเรียนท่ีใชกลยุทธทางการอานมี
ประสิทธิภาพ หลังจากไดเรียนบทเรียนท่ีสรางข้ึนแลวทักษะการอานวรรณคดีของนักศึกษามีผลเปนท่ี
นาพอใจ ระดับการใชเหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษาอยูในระดับท่ี 3

ศิริรักษ ธิจิตตัง (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาเอกสารการสอนเสริมรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคพ้ืนฐาน 1 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาชาง
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารการสอน
เสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคพ้ืนฐาน 1 ท่ีสรางข้ึนใหไดตามเกณฑ 75/75 และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษากอนและหลังการใชเอกสารการสอนเสริม
และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอเอกสารการสอนเสริมท่ีผูวิจัยสรางข้ึน กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร ท่ีศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคพ้ืนฐาน 1 ในการศึกษา
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2544 จํานวน 30 คน โดยใหนักศึกษาเรียนดวยเอกสารการสอนเสริม
รายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 1 ท่ีสรางข้ึนจํานวน 7 บท ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห ๆ ละ 8 คาบ
รวม 28 คาบ ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของเอกสารการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค
พ้ืนฐาน 1 มีคาเทากับ 77.31/75.36 ซึ่งอยูในระดับสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ถือวาสื่อการสอนท่ีสรางข้ึน
มีประสิทธิภาพดี ผลการวิจัยยังพบอีกวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษา
หลังไดรับการสอนโดยใชเอกสารการสอนสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชเอกสารการสอนอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังพบอีกวานักศึกษามีความคิดเห็นตอเอกสารการสอนเสริม
ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนอยูในระดับสูงทุกบทเรียน

รุงวนา สุดจิตต (2545) ไดทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพาของสื่อการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ
อาน-เขียนภาษา อังกฤษของนักเรียนกอนและหลงการใชสื่อ เปรียบเทียบความสามารถในการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมข้ึนหลังการใชสื่อของนักเรียนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมตางระดับกัน ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาระสมของสื่อ และเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชา
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชสื่อ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดมาจากกากรเลือกอยางเจาะจง
โดยเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2544 จํานวน 38 คน
ทําการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนโดยใชสื่อการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย
จํานวน 8 บท ใชเวลาทดลอง 16 สัปดาห เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยสื่อการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย จํานวน 8 บท แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเก่ียวกับ
นิทานพ้ืนบานไทย แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนนิทานภาษาอังกฤษกอนและ
หลังการทดลอง แบบสอบถามความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสื่อและแบบสอบถามเจตคติของ
นักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของ
สื่อการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ความสามารถ
ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่ออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานของนักเรียน
ท่ีมีโครงสรางความรูเดิมตางระดับกันหลังเรียนเพ่ิมข้ึนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
นักเรียนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสื่ออยู ในระดับดีและเจตคติตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใชสื่อสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

สุดฤทัย สัจติประเสริฐ (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ
การเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียนระดับตน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาสื่อการอานภาษาอังกฤษ
เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียนระดับตนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร ท่ีสมัครใจเขารวมวิจัยจํานวนชั้นละ15 คน รวม 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ
สื่อการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองจํานวน 20 ชุด แบบทดสอบภายหลังการใชสื่อการ
อานภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองและแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอสื่อการอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยและรอยละ ผลการวิจัยพบวา
สื่อการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองสําหรับผูเรียนระดับตนมีประสิทธิภาพสูงตาม
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เกณฑมาตรฐาน โดยมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.4/86.5 และนักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ตอสื่อการอานเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองเปนไปในทางบวกระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 3.68

Gonzalez (1991) ศึกษาการใชสื่อการสอนที่เปนสื่อการสอนจริงที่สงผลตอเจตคติ
แรงจูงใจ วัฒนธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยาง
ท่ีเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีเรียนภาษาสเปน จํานวน 4 หองเรียน ท้ังสองกลุมสอนโดยใชหนังสือ
แบบเรียนภาษาสเปนสําหรับชั้นปท่ี 1 ท่ีมีเนื้อหาและวิธีการสอนเหมือนกันและกลุมทดลองไดรับการ
สอนเสริมโดยใชสื่อการสอนท่ีสรางจากเอกสารจริงเม่ือเสร็จสิ้นการทดลอง ใหนักเรียนทําแบบวัดเจต
คติท่ีสงผลตอแรงจูงใจ วัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ จากนั้นจึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล
การศึกษาชี้ใหเห็นวา กลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และท้ัง
สองกลุมตอบสนองตอสื่อการสอนท่ีสรางจากเอกสารจริงในเชิงบวกและพอใจกับการเรียนท่ีสอนโดย
ใชสื่อการสอนท่ีสรางจากเอกสารจริง ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะวามีความเปนไปท่ีจะสรางสื่อการสอนท่ี
สรางจากเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและวัฒนธรรม ในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา

Chung (1994) ไดวิจัยเก่ียวกับลักษณะขอความของสื่อการสอนท่ีสงผลตอระดับความเขาใจ
ของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบทดสอบวัด
ความเขาใจ 3 ระดับ คือ 1) Macro-level questions 2) Micro-semantic questions 3) Micro-
syntactic questions กลุมตัวอยางเปนนักเรียนนานาชาติท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองใน
สถาบันภาษารัฐเท็กซัส จํานวน 156 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ความเขาใจเนื้อเรื่องแตกตางตาม
ระดับความสามารถทางการเรียนรูแตละคน 2) ความยาวของขอความสงผลตอความเขาใจของผูเรียน
ชี้ใหเห็นวาเอกสารท่ีมีขอความยาวมีผลทําใหผูเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญและทําคะแนนได
ดีกวาเนื้อหาท่ีมีขอความสั้น และเนื้อหาท่ีมีขอความยาวยังสงผลตอความเขาใจระดับ Macro-level ดวย

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ทําใหทราบวาเปน

ตรรกท่ีเกิดจากการใชสื่อการสอนอันเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญ ซึ่งมีความสําคัญตอการเกิดความ
ตระหนักรูคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาเปนอยางมาก และพบวา มีผูศึกษาไวในหลากหลาย
แนวทาง โดยรายงานผลการวิจัยมีดังตอไปนี้

แสงจันทร ปญติ (2550) ไดทําการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ
และศึกษาจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนชุมชนเทศบาลศรีดอนไชย จังหวัด
เชียงใหม กอนและหลงัการสอนโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน
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โดยการใชกิจกรรมการเลานิทานหลังการทดลองมีความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน
และนักเรียนมีพฤติกรรมทางจริยธรรมหลังการทดลองเพ่ิมข้ึน

รัตนาวลี ทรายมูล (2553) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการใชนิทานเพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การอาน ความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอาน ความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และ
ความตระหนักรูดานจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ21101) จํานวน 38 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการสอนโดยใชนิทาน จํานวน 12 แผน
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวัดความรูคําศัพท และแบบสอบถามความตระหนักรูดานจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชนิทานสูงข้ึนและอยูในระดับ
พอใช ความรูคําศัพทของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชนิทานสูงข้ึน และอยูในระดับดี และความ
ตระหนักรูดานจริยธรรมของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชนิทานสูงข้ึน และอยูในระดับดีมาก





















Unit Topic Lesson Objectives
Function/Language

Component
Activities Evaluation

10 Bodhisatta
Siddhartha

(Tale about searching
for knowledge)

- To identify words from
context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to conclude
the ethics awareness
from the tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function
- Explore moral and value

Language component
Vocabulary
– in the story of  Bodhisatta
Siddhartha
(Tale about searching for
knowledge)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Explanation)

- Compound Sentences

Pre-reading
Activity 1 Discuss the importance of searching for
knowledge from the news.
Activity 2 Study the context clue (explanation). Then do
the exercise that follows.
While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Finding main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion
Language Study
Activity 6 Study the sentences: Simple, Compound, and
Complex.
Activity 7 Identify sentences: Simple, Compound, and
Complex.
Activity 8. Identify sentences in the story.
Post –reading
Activity 9 Write compound sentences using a coordinating
conjunction to join each pair of the independent
clauses.
Activity 10 Write a paragraph using compound sentences.

Reading formative test
Unit 10

1. Comprehending text from
while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of searching for
knowledge value.



Unit Topic Lesson Objectives
Function/Language

Component
Activities Evaluation

5 Venerable
Ananda

(Tale about
honesty)

- To identify words from
context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to conclude
the ethics awareness
from the tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function
- Explore moral and value

Language component
Vocabulary
- in the story of Venerable
Ananda (Tale about
honesty)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Exemplification)

- Linking words: adding,
organizing, and summarizing

Pre-reading
Activity 1 Read the short news on honesty and
discuss the questions that follow.
Activity 2 Study the context clue. Circle the context
clue and find the example of the underlined words
in each sentence.
While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Identify the main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion
Language Study
Activity 6 Study the linking words: adding,
organizing, and summarizing.
Activity 7 Check understanding using linking words:
adding, organizing, and summarizing
Post –reading
Activity 8 write sentences using linking words:
adding organizing, and summarizing.
Activity 9 Write a story using linking words: adding,
organizing, and summarizing.

Reading formative test
Unit 5

1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of  honesty value.



Unit Topic Lesson Objectives
Function/Language

Component
Activities Evaluation

6 Suvannasama
Jataka

(Tale about
loving kindness)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function
- Explore moral and
value

Language component
- Vocabulary – in the
story of  Suvannasama
Jataka
(Tale about loving
kindness)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Comparison)

- Passive Voice

Pre-reading
Activity 1 Discuss the news about seven- year old
boy.

Activity 2 Study the context clues. Underline the
context clue and find the meaning of the bold
words in each sentence.

While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Find main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion.

Language Study
Activity 6 Study Gerund and Infinitive.
Activity 7 Identify Gerund and Infinitive in the story.
Activity 8 Fill in the gap with correct answers.

Post –reading
Activity 9 Rearrange the sentences using gerund and
infinitive.
Activity 10 Write a story using gerund and infinitive.

Reading formative test
Unit 6

1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of loving kindness
value.



Unit Topic Lesson Objectives
Function/Language

Component
Activities Evaluation

9 Vannupatha
Jataka

(Tale about
attempt)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function
- Explore moral and
value
Language component
- Vocabulary – in the
story of Vannupatha
Jataka (Tale about
attempt)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Modifier)

- Conditional Sentences

Pre-reading
Activity 1 Discuss the importance of attempt from news.
Activity 2 Study the modifier. Then identify unknown
words, modifiers, and clues in the sentences.
While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Finding main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion.
Language Study
Activity 6 Study the conditional sentences.
Activity 7 Identify conditional sentences in the story.
Activity 8 Conditional sentences Type I – Statements –
Exercise.
Activity 9 Conditional sentences Type II – Statements –
Exercise.
Activity 10 Conditional sentences Type III – Statements –
Exercise.
Post –reading
Activity 11. Write Conditional Sentences Type I, II, and III.
Activity 12 Write a paragraph using conditional
sentences.

Reading formative test
Unit 9

1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of attempt value.



Unit Topic Lesson Objectives
Function/Language

Component
Activities Evaluation

7 Rajovada Jataka
(Tale about

justice)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function
- Explore moral and
value

Language component
- Vocabulary – in the
story of  Rajovada Jataka
(Tale about justice)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue(Synonym)
- Gerunds and Infinitives

Pre-reading
Activity 1 Discuss the justice of Bao Qing Tian (Lord
Bao)
Activity 2 Study the context clues. Choose the
correct synonym.

While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Identify the main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion

Language Study
Activity 6 Study the Linking words (adding
information).
Activity 7 Underline the linking words in the story.

Post –reading
Activity 8 Answer and discuss after reading the story.
Activity 9 Combine the sentences from the story by
using linking words.
Activity 10 Look at the picture. Write a story about
this picture using gerunds and infinitives.

Reading formative test
Unit 7

1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of justice value.



Unit Topic Lesson Objectives
Function/Language

Component
Activities Evaluation

4 Tittira Jataka
(Tale about
humility)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function
- Explore moral and
value

Language component
- Vocabulary – in the
story of  Tittira Jataka
(Tale about humility)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Restatement)

- Relative pronouns

Pre-reading
Activity 1 Brainstorm and discuss about the
importance of having humility in Thai society.
Activity 2 Study the context clues. Underline the
context words and find their meaning in each
sentence.

While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Find main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion

Language Study
Activity 6 Study the relative pronouns.
Activity 7 Check understanding by using relative
pronouns.

Post –reading
Activity 8 Combine each sentence with relative
pronouns.
Activity 9 Write a story about the picture given using
relative pronouns.

Reading formative test
Unit 4

1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of humility value.



Unit Topic Lesson Objectives
Function/Language

Component
Activities Evaluation

3 Temiya Jataka
(Tale about
forbearance)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function
- Explore moral and
value.

Language component
- Vocabulary – in the
story of  Temiya Jataka
(Tale about forbearance)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue (Cause
and Effect Relationship)
- Important Elements of
a Story

Pre-reading
Activity 1 Brainstorm about the forbearance of
Temiya, the Bodhisatta.
Activity 2 Study the context clues. Underline the
context words and find the relationship between
cause and effect in each sentence.
While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Identify the main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion
Language Study
Activity 6 Study the five important elements of a
story.
Activity 7 Identify each part and components from
Temiya Jataka.
Post –reading
Activity 8 Complete each part of the story.
Activity 9 Look at the pictures and write a story
with completed parts and components.

Reading formative test
Unit 3

1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of forbearance
value.



Unit Topic Lesson Objectives
Function/Language

Component
Activities Evaluation

2 Matuposatha
Jataka

(Tale about
gratitude)

- To identify words
from context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function
- Explore moral and
value.

Language component
- Vocabulary – in the
story of Matuposatha
Jataka (Tale about
gratitude)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Contrast)
- Sequence Words

Pre-reading
Activity 1 Discuss about the importance of having
gratitude in Thai society.
Activity 2 Study the context clues. Underline the
context words and find the words that have
opposite meaning with the given words.
While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Find the main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion
Language Study
Activity 6 Study the sequences of the story.
Activity 7 Read the story of Matuposatha Jataka and
underline the sequence words.
Activity 8 Put the sentences in order.
Post –reading
Activity 9 Put the sequence words in each
sentences.
Activity 10 Look at the pictures showing the
sequences of the story; write a story to show the
sequences of the event.

Reading formative test
Unit 2

1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of gratitude value.



ตารางท่ี 5 รายละเอียดบทเรียน (Unit Specifications)

Unit Topic Lesson Objectives
Function/Language

Component
Activities Evaluation

1 Sammodhamana
Jataka

(Tale about
harmony)

- To identify words from
context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function
- Explore moral and
value.

Language component
- Vocabulary – in the
story of Sammodhamana
Jataka (Tale about
harmony)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Definition)
- Linking ideas

Pre-reading
Activity 1 Preview the given pictures and make
prediction to find the harmony.
Activity 2 Study the context clues. Underline the
context words and find their meaning in each
sentence.

While reading
Activity 3 Read the story.
Activity 4 Find main idea and details.
Activity 5 Critical Reading Discussion

Language Study
Activity 6 Study the linking words.

Post –reading
Activity 7 Rewrite past sentences into present
sentences
Activity 8 Write a story about the picture given using
linking words.

Reading formative test
Unit 1

1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading open
ended questions.
3. Questionnaire on being
aware of harmony value.



Unit Topic Lesson Objectives
Function/Language

Component
Activities Evaluation

8 Nandivisala
Jataka

(Tale about kind
speech)

- To identify words from
context.
- To identify main idea
and details in the tale.
- To sequence the text
read.
- To be able to
conclude the ethics
awareness from the
tale.
- To discuss about the
ethics awareness

Function
- Explore moral and
value

Language component
- Vocabulary – in the
story of Nandivisala
Jataka (Tale about kind
speech)

-Sub-skills
Reading
- Main Idea and Details
- Context Clue
(Antonym)
- Direct Speech and
Indirect Speech

Pre-reading
Activity 1 Discuss the bomb jokester who grounded
flight.
Activity 2 Study the context clues. Choose the
correct antonym.

While reading
Activity 3 Read the story
Activity 4 Identify the main idea and details
Activity 5 Critical Reading Discussion

Language Study
Activity 6 Study the direct speech and indirect
speech.
Activity 7 Identify the direct speech from the story.

Post –reading
Activity 8 Change the direct speech into Indirect
(reported) speech.
Activity 9 Write a paragraph using direct speech and
reported speech.

Reading formative test
Unit 8

1. Comprehending text
from while reading stage.
2. Critical reading stage.
3. Questionnaire on being
aware of kind speech
value.





ตารางท่ี 6 กําหนดเนื้อหาขอสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (Table of Test Specifications)

Objectives Mode Text type Skill Level
Test item

Type
No. of
Items

Weight
(%)

Scoring
Time

(Mins.)
1. To be able to find meaning of

unknown words from the story.
Reading Aesop’s

Fables
Transfer and

communication
M/C 20 20& 1-0 6

2. To be able to identify main
idea the story. Reading

Aesop’s
Fables

Transfer and
communication

M/C 3 3% 1-0 6

3. To be able to identify details
in the story. Reading

Aesop’s
Fables

Transfer and
communication

M/C 15 15% 1-0 6

4. To be able to locate different
types of context clues.

Reading Aesop’s
Fables

Transfer and
communication

M/C 5 5% 1-0 6

5. To be able to identify correct
English grammar in the story.

Reading Aesop’s
Fables

Transfer and
communication

M/C 10 10% 1-0 6

6. To be able to make a
sequence of the story

Reading Aesop’s
Fables

Transfer and
communication

M/C 3 3% 1-0 6

7. To be able to make an
inference from the story Reading

Aesop’s
Fables

Transfer and
communication

M/C 3 3% 1-0 6

8. To be able to classify theme
of the story Reading

Aesop’s
Fables

Communication
and Criticism

M/C 3 3% 1-0 6



ตารางท่ี 6 กําหนดเนื้อหาขอสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (Table of Test Specifications) (ตอ)

Objectives Mode Text type Skill Level
Test item

Type
No. of
Items

Weight
(%)

Scoring
Time

(Mins.)
9. To be able to identify conflict

in the story
Reading Aesop’s

Fables
Communication

and Criticism
M/C 3 3% 1-0 6

10. To be able to identify and
tell about the character trait

Reading Aesop’s
Fables

Communication
and Criticism

M/C 5 5% 1-0 6







ตารางท่ี 7  กําหนดเนื้อหาขอสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Table of Test Specifications)

Objectives Mode Text type Skill Level
Test
item
Type

No. of
Items

Weight
(%)

Scoring
Time

(Mins.)

1. To be able to conclude and
discuss on harmony.

Ethics
Awareness

True Stories
Excerpted from

Newspaper

Ethics
Awareness

M/C 3 3% 1-0 3

2. To be able to conclude and
discuss on gratitude.

Ethics
Awareness

Ethics
Awareness

M/C 3 3% 1-0 3

3. To be able to conclude and
discuss on forbearance.

Ethics
Awareness

Ethics
Awareness

M/C 3 3% 1-0 3

4. To be able to conclude and
discuss on humility.

Ethics
Awareness

Ethics
Awareness

M/C 3 3% 1-0 3

5. To be able to conclude and
discuss on honesty.

Ethics
Awareness

Ethics
Awareness

M/C 3 3% 1-0 3

6. To be able to conclude and
discuss on loving kindness.

Ethics
Awareness

Ethics
Awareness

M/C 3 3% 1-0 3

7. To be able to conclude and
discuss on justice.

Ethics
Awareness

Ethics
Awareness

M/C 3 3% 1-0 3



ตารางท่ี 7  กําหนดเนื้อหาขอสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Table of Test Specifications) (ตอ)

Objectives Mode Text type Skill Level
Test
item
Type

No. of
Items

Weight
(%)

Scoring
Time

(Mins.)

8. To be able to conclude and
discuss on kind speech.

Ethics
Awareness

True Stories
Excerpted from

Newspaper

Ethics
Awareness

M/C 3 3% 1-0 3

9. To be able to conclude and
discuss on attempt

Ethics
Awareness

Ethics
Awareness

M/C 3 3% 1-0 3

10.  To be able to conclude and
discuss on searching for knowledge.

Ethics
Awareness

Ethics
Awareness

M/C 3 3% 1-0 3















ตารางท่ี 9  คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนจํานวน 10 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในข้ันการทดลองรายบุคคลโดยทําการทดลองกับนักศึกษา
จํานวน 3 คน

คนท่ี

คะแนน

บทเรียนท่ี
คะแนนสอบ
ระหวางเรียน

คะแนนสอบ
หลังเรียน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม รอยละ รวม รอยละ
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 100 70 100

1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 62.86 50 71.42
2 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 57 81.43 60 85.71
3 6 6 6 6 6 5 6 7 6 4 58 82.86 65 92.85
รอยละ 80.95 76.19 76.19 76.19 80.95 76.19 80.95 71.43 76.19 61.90 75.71 83.33
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ตารางท่ี 10 คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนจํานวน 10 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในข้ันการทดลองรายบุคคลโดยทําการทดลองกับนักศึกษา
จํานวน 10 คน

คนท่ี

คะแนน

บทเรียนท่ี
คะแนนสอบ
ระหวางเรียน

คะแนนสอบ
หลังเรียน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม รอยละ รวม รอยละ
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 100 70 100

1 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 43 61.43 44 68.86
2 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 46 65.71 46 65.71
3 5 5 5 6 5 5 5 6 4 4 50 71.43 52 74.29
4 6 5 5 6 6 5 4 6 5 5 53 75.71 54 77.14
5 6 6 5 5 5 6 5 6 5 5 54 77.14 55 78.57
6 5 6 6 5 6 5 5 5 6 5 54 77.14 56 80.00
7 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 53 75.71 55 78.57
8 6 6 5 6 6 5 6 5 5 5 55 78.57 56 80.00
9 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 57 81.43 59 84.29
10 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 62 88.57 64 91.43
รอยละ 81.43 80.00 74.29 75.71 77.14 74.29 72.86 77.14 71.43 68.57 75.28 77.29





ภาพท่ี 4  การดําเนินการวิจัยระยะท่ี 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

ระยะที่ 2

วัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน
โดยอิงเน้ือหา

คุณธรรม

ประเด็นการวิจัย
ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอน
โดยอิงเน้ือหา

คุณธรรม
จริยธรรม

ประชากรและ
กลุมตัวอยาง

วิธีการ เคร่ืองมือท่ีใช การตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ

นักศึกษา ช้ันปท่ี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ จํานวน 3 คน

นักศึกษา ช้ันปท่ี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 30 คน ใชใน

การทดลองใช
เครื่องมื้อ

นักศึกษา ช้ันปท่ี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ จํานวน 10 คน

ใหนักศึกษาเรียนโดยใช
รูปแบบการสอนโดยอิง

เน้ือหาคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพ

ใหนักศึกษา 30 คน ทดลอง
ทําแบบทดสอบวัดความ

สามารถในการอาน

รูปแบบการสอนโดย
อิงเน้ือหาคุณธรรม

จริยธรรม

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

แบบทดสอบ
วัดความตระหนักรู

คาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective

Congruence : IOC)

ประเมินประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 75/75แบบทดสอบกอน

เรียนและแบบ
ทดสอบหลังเรียน

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

ความตรงเชิงเน้ือหา
(Content Validity)

ความเช่ือมั่น (Reliability)
คาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก

รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ















ภาพท่ี 6 การดําเนินการวิจัย ระยะท่ี 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

ประชากรและ
กลุมตัวอยาง

วัตถุประสงค
เปรียบเทียบความสามารถในการอาน
และความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมของกลุมตัวอยาง กอนและ
หลังการเรียนดวยรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมที่
พัฒนาขึ้น

ประเด็นการวิจยั
1. ความสามารถในการอานภาษา

อังกฤษ
2. ความตระหนักรูดานคุณธรรม

จริยธรรม
3. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

ภายหลังเรียนดวยรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมที่
พัฒนาขึ้น

นั ก ศึ ก ษ า ชั้ น ป ที่  1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจที่เรียนวิชาภาษา
อังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ร หั ส วิ ช า GE58102
กลุม ตัวอยางไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง
จํานวน 24 คน

วิธีการ เคร่ืองมือท่ีใช การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ

ทําแบบทดสอบกอน
เรียน (Pretest)

ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (Posttest)

ใหกลุมตัวอยางเรียน
ดวยรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรมที่พัฒนาขึ้น

แบบสอบถามความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ก ลุ ม
ตั ว อ ย า ง ที่ มี ต อ
รูปแบบการสอน

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร อ า น
ภาษาอังกฤษและความ
ตระหนัก รูด านคุณธรรม
จริยธรรมของกลุมตัวอยาง
เพื่อวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนัก รูด านคุณธรรม
จริยธรรม โดยใชสูตร t-test

เพื่อทดสอบคาสมมติฐานที่
กําหนดไว

- แ บ บ ท ด ส อ บ
ความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษ

- แบบทดสอบความ
ต ร ะ ห นั ก รู ด า น
คุณธรรม จริยธรรม

ตอบแบบสอบถาม
คาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective

Congruence : IOC)

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและความตระหนกัรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

ระยะที่ 3
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้น
ปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 4 ตอน
ดังนี้

ตอนท่ี 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
สอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ตามเกณฑประสิทธิภาพ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520:
135-139) โดยทดลองกับนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน

ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ตอนท่ี 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ตอนท่ี 4 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

เพ่ือการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใหเขาใจตรงกันในการสื่อความหมาย ผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณและความหมายท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

N แทน จํานวนนักศึกษาในกลุมตัวอยางX̅ แทน คาเฉลี่ยคะแนนของกลุมตัวอยาง
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S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานE แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการE แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ
∑ แทน ผลรวมของคะแนน
% แทน รอยละ
t แทน สถิติทดสอบที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติในการแจกแจงแบบ t

เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ
a แทน แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
b แทน แบบทดสอบความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ตามเกณฑ
75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 135-139) ผูวิจัยดําเนินการดังนี้

1. จากการทดลองใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ในการอาน
ภาษาอังกฤษกับนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน และใหทําแบบทดสอบประจําบทเรียนเม่ือ
เรียนจบเนื้อหาในแตละบท รวม 10 บท แบบทดสอบแตละบทมีคะแนนเต็ม 7 คะแนน รวม 70
คะแนน จากนั้นจึงวิเคราะหคะแนนเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (%)
ของคะแนนและจัดลําดับคะแนนเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทแตละบท ซึ่งผล
การวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 9 ดังนี้

ตารางท่ี 11 คะแนนเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ (%) และลําดับของคะแนน
เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียน

บทท่ี เนื้อหา คะแนนเต็ม X S.D. รอยละ ลําดับท่ี
1 Sammodhamana Jataka 7 5.50 0.59 78.57 4
2 Matuposatha Jataka 7 5.58 0.78 79.76 2
3 Temiya Jataka 7 5.38 0.92 76.79 6
4 Tittira Jataka 7 5.25 0.94 75.00 8
5 Venerable Ananda 7 5.63 0.58 80.36 1
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ตารางท่ี 11 คะแนนเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ (%) และลําดับของคะแนน
เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียน (ตอ)

บทท่ี เนื้อหา คะแนนเต็ม S.D. รอยละ ลําดับท่ี
6 Sama Jataka 7 5.46 0.66 77.98 5
7 Rajovada Jataka 7 5.38 0.77 76.79 6
8 Nandivisala Jataka 7 4.96 1.00 70.83 9
9 Vannupatha Jataka 7 5.58 0.72 79.76 2
10 Bodhisatta Siddhartha 7 4.92 0.65 70.24 10

จากตารางท่ี 11 พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางทําคะแนนแบบทดสอบประจําบทเม่ือเรียน
เนื้อหาจบในแตละบทซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 7 คะแนน จํานวน 10 บทเรียน รวมคะแนนท้ังสิ้น 70
คะแนน ไดคะแนนสูงกวารอยละ 75 จํานวน 7 บท และไดคะแนนรอยละ 75 จํานวน 1 บท
กลาวคือ แบบทดสอบประจําบทท่ีนักศึกษาทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงสุด 3 บทแรก ไดแก บทท่ี 5
Venerable Ananda โดยไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.36 รองลงมาคือ บทท่ี 2 Matuposatha
Jataka และบทท่ี 9 Vannupatha Jataka ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.76 สวนแบบทดสอบรายบทท่ี
นักศึกษาทําคะแนนเฉลี่ยไดต่ําสุด 3 บทสุดทาย ไดแก บทท่ี 4 Tittira Jataka ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ
75.00 บทท่ี 8 Nandivisala Jataka ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70.83 และ บทท่ี 10 Bodhisatta
Siddhartha ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70.24

2. ดําเนินการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
โดยหาคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนท่ีใชรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ท้ัง 10 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จํานวน 24 คน
ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 12
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ตารางท่ี 12 ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

นักศึกษา
คนที่

คะแนน

คะแนนแบบทดสอบประจําบทที่
รวม คะแนนสอบ

หลังเรียน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 70
1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 29
2 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 57 52
3 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 57 57
4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 46
5 5 6 4 6 5 5 5 6 6 5 53 59
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 58
7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 59 56
8 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 58 45
9 5 6 6 4 6 5 6 6 6 6 56 53
10 4 5 5 6 6 6 6 6 5 4 53 59
11 6 6 6 4 6 5 6 6 6 5 56 46
12 6 6 6 5 5 6 5 4 6 5 54 53
13 6 6 6 4 6 6 4 4 5 5 52 45
14 5 6 4 6 5 5 6 4 6 5 52 49
15 6 6 6 6 6 6 5 4 6 5 56 55
16 5 6 6 6 6 5 4 7 6 4 55 56
17 6 6 4 5 6 6 6 5 5 5 54 57
18 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 44 44
19 6 6 6 6 6 4 6 5 6 5 56 53
20 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 46 49
21 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 57 45
22 6 6 6 6 6 4 4 5 6 5 54 58
23 6 6 6 4 4 6 6 4 6 5 53 57
24 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 57 54
รวม 132 134 129 126 135 131 129 119 134 118 1,287 1,235

รอยละ 78.57 79.76 76.79 75.00 80.36 77.98 76.79 70.83 79.76 70.24 76.61 73.51

จากตารางท่ี 12 พบวา ผลรวมคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนการอาน
ภาษาอังกฤษท่ีใชรูปแบบการสอนอานโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10 บท ของ
นักศึกษาจํานวน 24 คน เทากับ 1,287 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,680 คะแนน คิดเปนรอยละ
76.61 และผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาเทากับ 1,235 คะแนน
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จากคะแนนเต็ม 1,680 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.51 ดังนั้นประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง มีคาเทากับ 76.61/73.51 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 75/75 แต
ยังอยูในเกณฑท่ียอมรับได

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ผูวิจัยดําเนินการดังนี้

ผูวิจัยใหนักศึกษากลุมตัวอยางท้ัง 24 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 70 ขอ
(คะแนนเต็ม 70 คะแนน) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน (D) จาก
การทดสอบกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม แลวนําคะแนนท่ี
ไดจากการทดสอบท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถในการอานของนักศึกษา ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหแสดงในตารางท่ี 13 และ 14

ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชรูปแบบ
การสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม และผลตาง (D) ของคะแนนในการทดสอบ

นักศึกษา
คนท่ี

คะแนน (70) ผลตาง
(D)

นักศึกษา
คนท่ี

คะแนน (70) ผลตาง
(D)กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน

1 33 29 -4 13 35 45 10
2 40 52 12 14 35 49 4
3 54 57 3 15 44 55 11
4 33 46 13 16 48 56 8
5 47 59 12 17 45 57 12
6 49 58 9 18 37 44 7
7 45 56 11 19 41 53 12
8 37 45 8 20 38 49 11
9 44 53 9 21 39 45 6
10 52 59 7 22 53 58 5
11 37 46 9 23 52 57 5
12 47 53 6 24 46 54 8
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จากตารางท่ี 13 พบวา เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งการทํา
แบบทดสอบกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม (คะแนนเต็ม 70
คะแนน) โดยนักศึกษา จํานวน 23 คน มีคะแนนสูงข้ึน และนักศึกษา จํานวน 1 คน มีคะแนนต่ําลง
ท้ังนีผ้ลตางของคะแนนสูงสุดเทากับ 13 คะแนน และผลตางของคะแนนต่ําสุดเทากับ -4 คะแนน

ตารางท่ี 14 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. D S.D. t df Sig
กอนการเรียน
หลังการเรียน

70
70

42.96
51.46

6.54
6.96

8.9 3.5 10.67** 23 0.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตารางท่ี 14 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังการใช
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เทากับ 51.46 คะแนน ท่ีสูงกวากอนการใชรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีคาเทากับ 42.96 คะแนน ผลตางเฉลี่ย (D) ระหวางกอนและหลัง
การใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เทากับ 8.90 คาสถิติ t เทากับ 10.67 แสดงวา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษากอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ผูวิจัยดําเนินการดังนี้

ผูวิจัยใหนักศึกษากลุมตัวอยางท้ัง 24 คน ทําแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 30 ขอ
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน (D) จาก
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การทดสอบกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม แลวนําคะแนนท่ี
ไดจากการทดสอบท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหแสดงในตารางท่ี 15 และ 16

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบคะแนนความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษากอนและหลัง
การใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม และผลตาง (D) ของคะแนน
ในการทดสอบ

นักศึกษา
คนท่ี

คะแนน (30) ผลตาง
(D)

นักศึกษา
คนท่ี

คะแนน (30) ผลตาง
(D)กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน

1 28 29 1 13 27 29 2
2 23 29 6 14 25 27 2
3 26 27 1 15 26 27 1
4 26 27 1 16 26 27 1
5 27 28 1 17 26 29 3
6 26 27 1 18 27 30 3
7 27 29 2 19 28 29 1
8 27 29 2 20 26 30 4
9 27 29 2 21 27 28 1
10 28 29 1 22 23 28 5
11 26 29 3 23 27 29 2
12 26 27 1 24 21 30 9

จากตารางท่ี 15 พบวา ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งการทําแบบทดสอบกอนและหลัง
การใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) โดยนักศึกษาท้ัง
24 คน มีคะแนนสูงข้ึน ท้ังนี้ผลตางของคะแนนสูงสุดเทากับ 9 คะแนน และผลตางของคะแนนต่ําสุด
เทากับ 1 คะแนน
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ตารางท่ี 16 ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. D S.D. t df Sig
กอนเรียน
หลังเรียน

30
30

26.13
28.50

1.68
1.02

2.37 0.65 5.961** 23 0.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากตารางท่ี 16 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมหลัง
การใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เทากับ 28.50 คะแนน ท่ีสูงกวากอนการใช
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีคาเทากับ 26.13 คะแนน ผลตางเฉลี่ย (D)
ระหวางกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เทากับ 2.37 คาสถิติ t
เทากับ 5.96 แสดงวา ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลังการใชรูปแบบการ
สอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบ
การสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ผูวิจัยดําเนินการดังนี้

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ใน 5 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการอานภาษาอังกฤษ ดานการนําไปใชประโยชน ดานกิจกรรม
การเรียนรูภาษาอังกฤษ และดานความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผลวิเคราะหดังตาราง
ตอไปนี้
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ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบ
การสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมทุกดาน

รายการประเมิน S.D.
แปล

ความหมาย
1. ดานเนื้อหา 4.03 .71 มาก
2. ดานการอานภาษาอังกฤษ 3.83 .66 มาก
3. ดานการนําไปใชประโยชน 4.29 .90 มาก
4. ดานกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 4.00 .73 มาก
5. ดานความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม 4.22 .85 มาก

รวมคาเฉลี่ย 4.07 .77 มาก

จากตารางท่ี 17 พบวา ความพึงพอใจโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยรวมทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.07, S.D. = 0.77) โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงท่ีสุด (X = 4.29, S.D. = 0.90) ไดแก ดานการนําไปใชประโยชน ลําดับรองลงมา (X = 4.22, S.D.
= 0.85) คือ ดานความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (X = 3.83, S.D.
= 0.66) คือ ดานการอานภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 18 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานเนื้อหา

รายการประเมิน S.D.
แปล

ความหมาย
1. เนื้อหาในบทเรียนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.02 .71 มาก
2. นําเสนอลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดอยางเหมาะสม 3.89 .83 มาก
3. เนื้อหาในบทเรียนมีความนาสนใจ 4.05 .64 มาก
4. เนื้อหาในบทเรียนมีความเหมาะสมกับผูเรียน 4.10 .69 มาก
5. เนื้อหาท่ีเรียนมีประโยชน สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวนัได 4.07 .67 มาก
6. เนื้อหาในบทเรียนมีความครอบคลุม 4.21 .89 มาก
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานเนื้อหา (ตอ)

รายการประเมิน S.D.
แปล

ความหมาย
7. คําสั่งและคําชี้แจงตาง ๆ ในแบบฝกหัดมีความชัดเจน ไมซับซอน 3.91 .61 มาก
8. แบบฝกหัดมีความสอดคลองกับเนื้อหาในเรื่องท่ีเรียน 3.99 .62 มาก
9. แบบฝกหัดมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน และมี

ความเหมาะสมกับผูเรียน
4.08 .74 มาก

10. ความพึงพอใจตอเนื้อหาในภาพรวม 4.03 .74 มาก
รวมคาเฉลี่ย 4.03 .71 มาก

จากตารางท่ี 18 พบวาความคิดเห็นดานเนื้อหาโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงโดยรวมทุกขอมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = 0.71) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก
ไดแก ขอ 6 เนื้อหาในบทเรียนมีความครอบคลุม (X = 4.21, S.D. = 0.89) และลําดับรองลงมา คือ ขอ 4
เนื้อหาในบทเรียนมีความเหมาะสมกับผูเรียน (X = 4.10, S.D. = 0.69) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับ
ไดแก ขอ 7 คําสั่งและคําชี้แจงตาง ๆ ในแบบฝกหัดมีความชัดเจน ไมซับซอน (X = 3.91, S.D. = 0.61)
และขอ 2 นําเสนอลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดอยางเหมาะสม (X = 3.89, S.D. = 0.83) มีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด

ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการอานภาษาอังกฤษ

รายการประเมิน S.D.
แปล

ความหมาย
1. ความเหมาะสมของภาพประกอบในบทอาน 3.74 .64 มาก
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 3.69 .69 มาก
3. ความเหมาะสมของคําแนะนําในการอาน 3.91 .71 มาก
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการอานภาษาอังกฤษ (ตอ)

รายการประเมิน S.D.
แปล

ความหมาย
4. คําศัพท และประโยคในบทอานมีความเหมาะสม 3.54 .60 มาก
5. โครงสรางของประโยคในบทอาน ไมสลับซับซอน เขาใจงาย 3.83 .65 มาก
6. ความเหมาะสมของข้ันตอนการสอนอาน 3.87 .65 มาก
7. ลําดับความสําคัญข้ันตอนการสอนอานไดอยางเหมาะสม 3.89 .66 มาก
8. มีเทคนิคในการสอนอานท่ีเหมาะสม และเขาใจงาย 4.02 .72 มาก
9. บทอานมีประโยชนตอผูเรียน 4.05 .73 มาก
10. ความพึงพอใจตอการอานในภาพรวม 3.80 .64 มาก

รวมคาเฉลี่ย 3.83 .66 มาก

จากตารางท่ี 19 พบวา ความคิดเห็นโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมทุกขอมีความความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 3.83, S.D. = 0.66) โดย
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 9 บทอานมีประโยชนตอผูเรียน (X = 4.05, S.D. = 0.73)
และอันดับ รองลงมา คือ มีเทคนิคในการสอนอานท่ีเหมาะสม และเขาใจงาย (X = 4.02, S.D. = 0.72)
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดสองอันดับ ไดแก ขอ 2 ความเหมาะสมของตัวอักษร (X = 3.69, S.D. = 0.69)
และขอ 4 คําศัพทและประโยคในบทอานมีความเหมาะสม (X = 3.54, S.D. = 0.60) มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด

ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการนําไปใชประโยชน

รายการประเมิน S.D.
แปล

ความหมาย
1. การใช Past Simple Sentence and Present Simple Sentence 4.11 .87 มาก
2. การใช Sequence Words 4.21 .84 มาก
3. การใช Relative Pronouns 4.36 .96 มาก
4. การใช Linking Words (adding, organizing, and summarizing) 4.46 .99 มาก
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการนําไปใชประโยชน (ตอ)

รายการประเมิน S.D.
แปล

ความหมาย
5. การใช Passive Voice 4.05 .72 มาก
6. การใช Gerunds and Infinitives 4.35 .89 มาก
7. การใช Direct Speech and Indirect Speech 4.37 .91 มาก
8. การใช Conditional Sentences 4.41 .99 มาก
9. การใช Compound Sentences 4.25 .91 มาก
10. การใช Important Elements of Story 4.39 .93 มาก

รวมคาเฉลี่ย 4.29 .90 มาก

จากตารางท่ี 20 พบวา ความคิดเห็นโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.29, S.D. = 0.90) โดยขอท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 4 การใช Linking Words (adding, organizing, and
summarizing) (X = 4.46, S.D. = 0.99) และ ขอ 8 การใช Conditional Sentences (X = 4.41,
S.D. = 0.99) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดสองอันดับ ไดแก ขอ 1 การใช Past Simple Sentence and
Present Simple Sentence (X = 4.46, S.D. = 0.99) และ ขอ 5 การใช Passive Voice (X = 4.46,
S.D. = 0.99) มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด

ตารางที่ 21 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ

รายการประเมิน S.D.
แปล

ความหมาย
1. สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน

และผูเรียนกับผูเรียน
3.87 .71 มาก

2. สงเสริมใหเกิดความกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น 3.94 .79 มาก



145

ตารางที่ 21 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ (ตอ)

รายการประเมิน S.D.
แปล

ความหมาย
3. สงเสริมใหรูจักบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบภายในกลุม 4.01 .81 มาก
4. สงเสริมใหเกิดการกระตุนความรูเดิมเพ่ือสรางองคความรูใหม 4.12 .82 มาก
5.สงเสริมใหเกิดทักษะการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล 4.05 .80 มาก
6. สงเสริมใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู 3.88 .76 มาก
7. สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง 3.97 .54 มาก
8. สงเสริมใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากข้ึน 3.99 .69 มาก
9. สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 4.08 .72 มาก
10. ความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม 4.13 .75 มาก

รวมคาเฉลี่ย 4.00 .73 มาก

จากตารางท่ี 21 พบวาความคิดเห็นโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.00, S.D. = 0.73) โดย
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 10 ความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ภาพรวม (X = 4.00, S.D. = 0.73) และ ขอ 4 สงเสริมใหเกิดการกระตุนความรูเดิมเพ่ือสรางองคความรู
ใหม (X = 4.00, S.D. = 0.73) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดสองอันดับ ไดแก ขอ 6 สงเสริมใหเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียนรู (X = 4.00, S.D. = 0.73) และ ขอ 1 สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน และผูเรียนกับผูเรียน (X = 4.00, S.D. = 0.73) มีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีตอประสิทธิภาพของ
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการตระหนักรูในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม

รายการประเมิน S.D.
แปล

ความหมาย
1. ความสามัคคี 4.25 .91 มาก
2. ความกตัญูกตเวที 4.17 .92 มาก
3. ความอดทน 4.18 .87 มาก
4. ความออนนอมถอมตน 4.21 .89 มาก
5. ความซื่อสัตย 4.09 .93 มาก
6. ความเมตตากรุณา 4.31 .79 มาก
7. ความยุติธรรม 4.26 .79 มาก
8. การพูดจาไพเราะ 4.33 .91 มาก
9. ความเพียรพยายาม 4.27 .77 มาก
10. การแสวงหาความรู 4.17 .76 มาก

รวมคาเฉลี่ย 4.22 .85 มาก

จากตารางท่ี 22 พบวา ความคิดเห็นโดยรวมตอประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
คุณธรรม จริยธรรม โดยรวมทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.22, S.D. = 0.85) โดยขอท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับ ไดแก ขอ 8 การพูดจาไพเราะ (X = 4.33, S.D. = 0.91) และ ขอ 6
ความเมตตากรุณา (X = 4.31, S.D. = 0.79) ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดสองอันดับ ไดแก ขอ 2
ความกตัญูกตเวที (X = 4.17, S.D. = 0.92) กับขอ 10 การแสวงหาความรู (X = 4.17, S.D. = 0.76)
และ ขอ 5 ความซื่อสัตย (X = 4.09, S.D. = 0.93) มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด



บทท่ี 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นป
ท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง เปนการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมใหมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 75/75 2) ศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการ
สอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม กอนการทดลองและหลังการทดลอง 3) ศึกษาความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมกอนการทดลองและหลัง
การทดลอง และ 4) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมหลังการทดลอง

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในดําเนินการทําวิจัย ดังตอไปนี้
1. รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีพัฒนาข้ึน
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน และ

แบบทดสอบประจําบทเรียน
3. แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมกอนเรียนและหลังเรียน
4. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม

การดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดแบงกระบวนการดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ระยะ ไดแก
ระยะท่ี 1 เปนการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม จริยธรรม

เพ่ือนํามาพัฒนาเปนบทเรียนท่ีใชเปนรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริม
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ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นป
ท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน
จอมบึง การดําเนินการวิจัยในระยะนี้แบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 1) สํารวจความตองการของอาจารย
ผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2) สํารวจความตองการของนักศึกษาชั้นป ท่ี  1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ 3) การวิเคราะหขอมูล

ระยะท่ี 2 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม เปนการวิจัยและพัฒนา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยแบงออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 1) การสรางและพัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรม 2) การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 3)
การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม 4) การสรางและพัฒนา
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม และ
5) การหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมกอนนําไปทดลองใชจริง
(Pilot Study)

ระยะท่ี 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมจริยธรรม เปนการวิจัย
เพ่ือประเมินผลการใชรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของกลุมตัวอยางกอนและหลัง
เรียน เพ่ือประเมินผลในดานตาง ๆ ไดแก 1) เปรียบเทียบผลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
2) เปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม 3) ประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมี
ตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลได ดังนี้
1. รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีประสิทธิภาพมีคาเทากับ 76.61/73.51 ซึ่ง
ต่ํากวาเกณฑ 75/75 แตมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได
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2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01

3. ความตระหนักรูในดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

4. ความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูในดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังการทดลอง
อยูในระดับมาก (X = 4.07, S.D. = 0.77)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อภิปรายผลได
ดังนี้

วัตถุประสงคขอท่ี 1
รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีประสิทธิภาพเทากับ 76.61/73.51 ซึ่งต่ํา
กวาเกณฑ 75/75 (ดานผลลัพธ) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากชวงท่ีทําการทดสอบเปนชวงเทศกาลท่ี
นักศึกษาสวนใหญอยูตางจังหวัดตองเดินทางกลับภูมิลําเนา จึงเกิดความกังวลใจในการทดสอบ มี
สภาวะทางจิตใจท่ีไมไดจดจอกับการทําแบบทดสอบเทาท่ีควร ดังคํากลาวของ จินดา บุญยสาระนัย
(2539) ท่ีอธิบายวา ความวิตกกังวลเปนสภาวะทางอารมณหรือความรูสึกชนิดหนึ่ง เปนความรูสึกท่ี
ไมพึงประสงคของบุคคลเพราะทําใหเกิดความอึดอัด ไมสบายใจ หวาดหวั่น อันเนื่องมาจาก
คาดการณลวงหนาหรือสถานการณท่ีเกิดข้ึนกับตนเองในอนาคตทางดานลบวาจะเปนอันตรายหรือมี
ความไมม่ันคงปลอดภัยกับตนเอง มีอิทธิพลตอความคิด อารมณความรูสึก รางกายและพฤติกรรม
สอดคลองกับคํากลาวของ Lader & Marks (1971) ท่ีกลาววา ความวิตกกังวลจะเกิดควบคูไปกับ
ความเครียดหรือความรูสึกถูกคุกคาม ความวิตกกังวลในความกลัวตอเหตุการณในอนาคตท่ีไมอาจ
ระบุไดแนชัดและเปนผลจากการประเมินวา เหตุการณท่ีเผชิญอยูนั้นคุกคามตอสวัสดิภาพ ภาวะความ
วิตกกังวลดังกลาวจึงสงผลใหประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน (ดานผลลัพธ) ไมเปนไปตามเกณฑ
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ของ ชัยยงค พรหมวงค และคณะ (2520: 135) คือเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว แตก็ยังอยูในเกณฑ
ประสิทธิภาพท่ีพอรับได ท้ังนีเ้กิดจากประสิทธิภาพของสื่อการสอนดังกลาวมีความสัมพันธกับรูปแบบ
และเทคนิคในการสรางสื่อการสอน นั่นคือรูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา (CBI) ซึ่งเปนรูปแบบใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับจุดประสงคท่ีวางไว และเปนสื่อจริง (Authentic
Materials) ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน ผูสอนจะใชเนื้อหากําหนดรูปแบบของภาษา (Form) หนาท่ี
ของภาษา (Function) และทักษะยอย (Sub – Skills) ท่ีผูเรียนจําเปนตองรูเพ่ือท่ีจะเขาใจสาระของ
เนื้อหาและทํากิจกรรมได

การใชเนื้อหาเพ่ือนําไปสูการเรียนรูภาษานี้จะทําใหผูสอนสามารถสรางบทเรียนให
สอดคลองกับสถานการณจริงไดมากท่ีสุด (Brinton, Snow, Wesche, 1989) โดย Rossner (1988)
ไดแสดงความเห็นในเรื่องบทบาทของสื่อการสอนตามวิธีสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารวา สื่อการสอนเปน
การจัดขอมูลเนื้อหาวิชาเพ่ือใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาจากภาระงานตางๆ เชน สถานการณจําลอง
บทบาทสมมติและยังเปนสิ่งกระตุนแรงจูงใจและความสนใจในการเรียนของผูเรียนอีกดวย แตผูสอน
ตองระมัดระวังในการเลือกสื่อท่ีอาจมีอคติดานวัฒนธรรมได เชน การใชบทอานท่ีมีเนื้อหาเอ้ือตอคน
กลุมหนึ่ง แตคนอ่ืน ๆ อาจจะไมเขาใจเรื่องจึงถือวาเปนสื่อท่ีไมเหมาะสมตอคนสวนใหญ และสอดคลอง
กับคํากลาวของ เสงี่ยม โตรัตน (2534: 40-51) เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการในการสรางและพัฒนาสื่อ
การสอนภาษา คือ 1) หากใชสื่อการสอนท่ีเปนจริงหรือพบเห็นในชีวิตประจําวัน จะชวยใหการเรียน
การสอนสนุกสนานในทุกระดับชั้น ทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนายและจําเจ 2) การดัดแปลงและ
เพ่ิมเติมข้ันตอนในการดัดแปลงสื่อการสอน อาจเริ่มจากศึกษาความตองการของผูเรียนและ
จุดประสงคของรายวิชา จากนั้นพิจารณาวาแบบเรียนท่ีมีอยูนั้นเหมาะสมกับจุดประสงคท่ีวางไว
หรือไม สอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือไมเพียงใด ทําการวิเคราะหสิ่งท่ีขาดหายไปหาก
ขาดไปก็อาจเพ่ิมเติมในสวนท่ีขาดหายไป (supplementary materials) หากพบวาไมเหมาะสมก็
ควรปรับปรุงแกไข (adapting) ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และ 3) การเริ่มตนผลิตสื่อการสอนจากสื่อแบบ
แผนปลิวเพ่ือใหสะดวกตอการเพ่ิมเติมสื่อการสอนเปนสวน ๆ ตามความตองการในแตละโอกาส เชน
บทเรียนฝกจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน โดยไมตองจัดเปนแบบเรียนท่ีสมบูรณทําสื่อเพ่ิมเติมเปน
สวน ๆ ทําไดงายกวาการผลิตแบบเรียนท้ังเลมหากตองการสรางสื่อการสอนในรายวิชาท้ังหมด อาจ
ไมคุมคา ควรทําการสํารวจแบบเรียนในทองตลาดกอน หากไมมีแบบเรียนในทองตลาดเลมใดมี
เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาไมถึงรอยละ 50 ครูผูสอนควรสรางสื่อการ
สอนดวยตนเองแตตองอาศัยครูผูสอนท่ีมีความชํานาญท้ังทางดานเทคนิควิธีการเรียนการสอนภาษา
และมีความเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาทางภาษา นอกจากตองอาศัยความตั้งใจของครูผูสอนเปนอีกปจจัย
หนึ่งดวย ซึ่งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณี สินทรัพย (2545) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง การสราง
สื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
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โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของสื่อเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคา 78.15/77.30 ซึ่งถือวาเปนสื่อเสริมการอานท่ี
มีประสิทธิภาพดี ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชสื่อเสริมการอานสูง
กวากอนการใชสื่อเสริมการอานอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.05

วัตถุประสงคขอท่ี 2
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนเปนรูปแบบที่ตรงตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร (Communicative Approach) นั่นคือ รูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา (Content –
Based Instruction) ซึ่งเปนการสอนท่ีประสานเนื้อหาเขากับจุดประสงคของการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร โดยมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหาพรอมกับพัฒนา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผูสอนท่ีใชแนวการสอนแบบนี้เห็นวาไมควรใชเนื้อหาเปนเพียงแบบฝกหัด
ทางภาษาเทานั้น แตผูสอนควรฝกใหผูเรียนเกิดความเขาใจสาระของเนื้อหา โดยใชทักษะทางภาษา
เปนเครื่องมือ ผูสอนจะใชเนื้อหากําหนดรูปแบบของภาษา (Form) หนาท่ีของภาษา (Function) และ
ทักษะยอย (Sub – Skills) ท่ีผูเรียนจําเปนตองรูเพ่ือท่ีจะเขาใจสาระของเนื้อหาและทํากิจกรรมได
การใชเนื้อหาเพ่ือนําไปสูการเรียนรูภาษานี้จะทําใหผูสอนสามารถสรางบทเรียนใหสอดคลองกับ
สถานการณจริงไดมากท่ีสุด ท้ังนี้ผูสอนจะตองเขาใจการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ
ตลอดจนเขาใจเนื้อหาและสามารถใชเนื้อหาเปนตัวกําหนดบทเรียนทางภาษา (Brinton, Snow,
Wesche, 1989)

นอกจากนีก้ารสอนแบบ CBI มุงเตรียมผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือหาความรูทาง
วิชาการเพ่ิมเติม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางไปจากการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร โดยมีแนวการเรียนการสอนท่ีสําคัญ คือ การสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner –
Centered Approach) การสอนท่ีคํานึงถึงทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวของกับภาษา (Whole Language
Approach) การสอนท่ีเนนการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) และการสอนท่ี
เนนการเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project – Based Learning) โดย Stoller (1997) กลาววา ใน
ยุคปจจุบันนี้มีนักการศึกษาหลายทานนําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหามาใชในการเรียน
การสอนมากข้ึน จากการนําวิธีการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหามาใช ผูเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไดในเวลาเดียวกันก็จะสามารถเพ่ิมพูนความรูท่ีไดรับจากการเรียนไดพรอมกัน การบูรณา
การทักษะทางภาษาเขากับชั้นเรียนท่ีใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา ผูสอนจะสรางสิ่งแวดลอม
ทางการเรียนรูเพ่ือตองการใหผูเรียนไดรับการกระตุนใหมีทักษะการคิดในระดับท่ีสูงข้ึนและใหผูเรียน
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มีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง ดังท่ี นฤมล ตันธสุรเศรษฐ (2555: 92) กลาววา กิจกรรมการ
สอนภาษาโดยเนนเนื้อหาสามารถชวยพัฒนานิสัยรักการอานของผู เรียนใหเพ่ิมข้ึนได และ
ขณะเดียวกันก็ชวยทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึนดวย นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนไดรับ
ความเพลิดเพลิน และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประดิษฐสิ่งตาง ๆ สอดคลองกับ Bereiter &
Scardamalia (1993) ท่ีกลาววา ผูเรียนในชั้นเรียนท่ีใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาจะมีความ
ชํานาญและความสามารถในการพัฒนาหัวขอเรื่องและเรียนรูไดเปนอยางดี เมื่อพวกเขาไดรับ
มอบหมายใหทําชิ้นงานท่ีมีความสลับซับซอนของภาระงานในการลําดับข้ันตอนของขอมูลเนื้อหา
สาระในเวลาเรียนอันจํากัดและมีหัวขอเรื่องในการเรียนท่ีมีความแตกตาง ไมเหมือนกัน ไมสอดคลอง
กันเลย ท้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ภารณี นนทวสี (2543) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชแนวการสอนที ่เน นเนื ้อหาสําหร ับนักเร ียนแผนการเร ียนคณิตศาสตร -
วิทยาศาสตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตรโดยเนนทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
แผนการเรียนคณิตศาสตร– วิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนจํานวน 52 คน ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชา อ 026 (การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2542 โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาบทเรียนท่ีใชแนวการสอนโดยวิธีเนน
เนื้อหามีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนได ยังพบอีกวา
เหมาะสมกับการสอนภาษาเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน
นักเรียนมีความกาวหนาสูงในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการใชภาษาอยูในระดับปานกลาง อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Abdelhak
Elaggoune (2015) ท่ีไดทําการวิจัยเปรียบเทียบเรื่องการบูรณาการการสอนโดยอิงเนื้อหาในชั้นเรียน
ของพลเมืองอเมริกันกับกลุมนักศึกษาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ชั้นปท่ี 1 ในภาควิชา
ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Guelma University ประเทศ Algeria จํานวน 32 คน ผลการวิจัย
พบวา กลุมนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหามีผลการเรียนท่ีดีกวากลุมท่ีไมไดเรียน
ดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาท้ังในดานทักษะการเขียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทังนี้
แสดงใหเห็นวาการเรียนดวยรูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหาสงผลใหทักษะทางภาษาของผูเรียน
ทุกทักษะไดแก ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนดีข้ึน และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนดวย

นอกจากนี้ยังเกิดจากการท่ีผูเรียนมีประสบการณและความรูเดิม (Schema) ตามท่ีแนวคิด
พ้ืนฐานหรือความรูเดิมของ Kant (1987) ท่ีมีความเชื่อวามนุษยมีการสะสมความรูและรวบรวมเก็บ
ไวอยางมีระบบและมนุษยสามารถเขาใจประสบการณใหมท่ีผานเขามาก็ตอเม่ือประสบการณเหลานั้น
สอดคลองกับความรูเดิมซึ่งเขามีรองรับอยูในสมองกอนแลว เพราะเนื้อหาท่ีใชในรูปแบบการสอนเปน
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เนื้อหาท่ีอิงคุณธรรม จริยธรรมท่ีผูเรียนมีความคุนเคย และไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตวัยเด็กจาก
สถาบันตาง ๆ เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เปนตน

วัตถุประสงคขอท่ี 3
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากความตระหนักรู (Awareness) เปนพฤติกรรมทางดานอารมณหรือ
ความรูสึก (Affective domain) ซึ่งคลายกับความรู (Knowledge) ซึ่งเปนพฤติกรรมขั้นต่ําสุดของ
ความรู ความคิด (Cognitive domain) ปจจัยดานความรูสึกหรืออารมณนั้นจะมีความสัมพันธกับ
ปจจัยดานความรูความคิดเสมอ (ประสาท อิศรปรีดา, 2523: 177) ดังที่กลาวมาแลววาความรู
เปนเรื่องที่เกิดจากขอเท็จจริงจากประสบการณ การสัมผัส และการใชจิตไตรตรองคิดหาเหตุผล
แตความตระหนักรูเปนเรื ่องของโอกาสการไดรับการสัมผัสจากสิ่งเราโดยไมตั ้งใจ การใชจิต
ไตรตรองแลว จึงเกิดสํานึกตอปรากฏการณ หรือสถานการณนั้น ๆ และในเรื่องของความตระหนักรูนี้
จะไมเกี่ยวของกับความจําหรือการระลึกมากนัก เพียงแตรูสึกวามีสิ่งนั้นอยู (Conscious of
something) จําแนกและรับรู (Recognitive) ลักษณะของสิ่งนั้นเปนสิ่งเราออกมาตรงวามีลักษณะ
เปนเชนไร โดยไมมีความรูสึกในการประเมินเขารวมดวย และยังไมสามารถแบงออกมาวามีลักษณะ
อยางไร หรืออาจกลาวโดยสรุปไดวาความรูหรือการศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความตระหนักรู
นั่นเอง ดังคํากลาวของ ทนงศักดิ์ ประสบกิติคุณ (2535: 22–23) ท่ีกลาววา เนื่องจากความตระหนักรู
ของแตละบุคคลข้ึนอยูกับการรับรูของแตละบุคคล ดังนั้น ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูจึงมีผลตอความ
ตระหนักรูดวยเชนกัน ซึ่งไดแก ประสบการณท่ีมีตอการรับรู ความเคยชินตอสภาพแวดลอม ถาบุคคลใด
ท่ีมีความเคยชินตอสภาพแวดลอมนั้น ก็จะทําใหบุคคลนั้นไมตระหนักรูตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน ความใสใจและ
การเห็นคุณคา ถามนุษยมีความใสใจเรื่องใดมากก็จะมีความตระหนักรูในเรื่องนั้นมาก ลักษณะและ
รูปแบบของสิ่งเรานั้นสามารถทําใหผูพบเห็นเกิดความสนใจ ยอมทําใหผูพบเห็นเกิดการรับรูและความ
ตระหนักรูข้ึน ระยะเวลาและความถ่ีในการรับรู ถามนุษยไดรับการรับรูบอยครั้งเทาใดหรือนานเทาไรก็
ยิ่งทําใหมีโอกาสเกิดความตระหนักรูไดมากข้ึนเทานั้น

ท้ังนี้ทฤษฎีตามแนวคิดจิตพิสัย นักจิตวิทยากลุมจิตพิสัยมุงอธิบายพัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคคล โดยมองวามีความเก่ียวของสัมพันธกับระดับคุณภาพการเรียนรูทางดานจิตใจ
(Affective Domain) และแนวคิดทฤษฎีท่ีสําคัญในกลุมนี้คือ ทฤษฎีจําแนกระดับคุณภาพการเรียนรู
ดานจิตใจของ Krathwohl Bloom & Masia ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูดานจิตใจจะครอบคลุมความสนใจ
เจตคติ คานิยม ลักษณะนิสัยของบุคคล และเชื่อวาการเกิดเจตคติและการพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรมของบุคคลมีข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ 1) ข้ันการรับรู (Perceiving or Receiving) กลาวคือ การท่ี
บุคคลจะเกิดการพัฒนาลักษณะนิสัยใด ๆ บุคคลนั้นจะตองมีโอกาสไดรับรูและใสใจสิ่งนั้นกอน ดังนั้น
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หากตองการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคคล จึงตองพยายามจัดสิ่งเราหรือสถานการณที่ชวยให
บุคคลนั้นเกิดการรับรู และใหความสนใจในคุณธรรม จริยธรรมนั้น ๆ 2) ข้ันการตอบสนอง
(Responding) แมบุคคลไดรับรูและเกิดความสนใจในสิ่งนั้นแลวแตหากไมมีโอกาสไดตอบสนองตอ
สิ่งนั้น ความสนใจนั้นก็จะไมไดรับการพัฒนา 3) ขั้นการเห็นคุณคา (Valuing) หากบุคคลมีโอกาส
ตอบสนองตอสิ่งใดแลวไดรับผลเปนท่ีพึงพอใจ บุคคลก็จะเริ่มเห็นคุณคาของสิ่งนั้น ดังนั้น หากเรา
สามารถจัดประสบการณหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลจะไดรับประโยชนจากการปฏิบัติตามคุณธรรม
จริยธรรมท่ีตองการก็จะชวยใหบุคคลเห็นคุณคาของการปฏิบัติและ เต็มใจที่จะปฏิบัติเชนนี้
ตลอดไป 4) ขั้นจัดระบบ (Organizing) การที่บุคคลเห็นคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมแลวจะ
สามารถพัฒนาข้ึนไปเปนลักษณะนิสัยไดนั้น บุคคลจะตองมีการนําไปปฏิบัติหรือนําไปใชในระบบชีวิต
ของตน การจัดระเบียบหรือระบบในการปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมในวิถีการดําเนินชีวิตของตน
จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหบุคคลนั้น ๆ กาวไปสูข้ันตอไปของการพัฒนา และ 5) ข้ันการพัฒนาเปนลักษณะ
นิสัย (Characterization) บุคคลท่ีสามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมท่ียึดถือในวิถีการดําเนิน
ชีวิตของตนอยางสมํ่าเสมอ ในท่ีสุดก็จะพัฒนาถึงข้ันการเปนลักษณะนิสัยของตน ซึ่งนับเปนข้ันสูงสุด
ของการพัฒนา (Bloom & Masia, 1964 อางถึงใน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2542: 17-
18; และ ทิศนา แขมมณี, 2546: 44-46) สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนภัส อยูประยงค (2555: 37)
ท่ีพบวา การใชบทเรียนนิทานภาษาอังกฤษท่ีนํามาใชในการวิจัยและการเรียนการสอน ทําใหผูเรียน
สามารถวิเคราะหคุณธรรม จริยธรรมจากเนื้อเรื่องไดหลากหลายมากกวาการระบุ ซึ่งทําใหผูเรียนเกิด
การซึมซับเหตุและผลของการมีและการขาดคุณธรรมนั้น ๆ ดวย บทเรียนนิทานภาษาอังกฤษนี้ถือ
เปนบทเรียนท่ีทําใหนักศึกษาไดตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไดจริงนอกจากนั้นยังชวยพัฒนา
ทักษะการอานภาษาอังกฤษจากการคิดวิเคราะหท่ีสอดคลองกับคําถามสําหรับนักศึกษาสวนมาก การ
วิเคราะหคุณธรรม จริยธรรมท่ีไดจากการอานนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษ ถึงแมวานักศึกษาจะไมได
มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง แตก็สามารถท่ีจะเขาใจเนื้อเรื่องในนิทานรวมท้ังคุณธรรม
จริยธรรมไดและสามารถคิดวิเคราะหและจะนําคุณธรรม จริยธรรมท่ีไดไปใชไดจริง

วัตถุประสงคขอท่ี 4
ความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูในดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลังการทดลองอยูในระดับมาก X เทากับ 4.07, S.D.
เทากับ 0.77 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อผูเรียนไดเรียนรูครบตามจุดประสงค องคประกอบ และ
กระบวนการของรูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื้อหา (Content – Based Instruction) ที่ทําให
ผู เรียนมีทักษะดานการอานดีขึ ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีความตระนักรู ดาน
คุณธรรม จริยธรรม สงผลใหผู เรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสอนภาษาโดยอิงเนื ้อหา
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(Content – Based Instruction) อยูในระดับดีมาก ท้ังนี้รูปแบบการสอนภาษาดังกลาวเปนรูปแบบ
ท่ีตรงตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) เปนการสอนที่ประสาน
เนื้อหาเขากับจุดประสงคของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ
เปนเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหาพรอมกับพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยครูผูสอนจะใชเนื้อหา
กําหนดรูปแบบของภาษา (Form) หนาท่ีของภาษา (Function) และทักษะยอย (Sub – Skills) ท่ี
ผูเรียนจําเปนตองรูเพ่ือท่ีจะเขาใจสาระของเนื้อหาและทํากิจกรรมได การใชเนื้อหาเพ่ือนําไปสูการ
เรียนรูภาษานี้จะทําใหครูผูสอนสามารถสรางบทเรียนใหสอดคลองกับสถานการณจริงไดมากท่ีสุด
(Brinton, Snow, Wesche, 1989)

ทั้งนี้การสอนแบบ CBI มุงเตรียมผู เรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อหาความรู
ทางวิชาการเพ่ิมเติม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางไปจากการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารโดยมีแนวการเรียนการสอนท่ีสําคัญ คือ การสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner –
Centered Approach) การสอนท่ีคํานึงถึงทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวของกับภาษา (Whole
Language Approach) และการสอนที ่เ น นการ เ ร ียนรู จ ากประสบการณ (Experiential
Learning) ดังคํากลาวของ Allport (1985: 21-27) ท่ีกลาววาความคิดเห็นหรือเจตคติมี 5 ลักษณะ คือ
1) เปนภาวะทางจิตใจและประสาท (Mental and Neural State) ซึ่งแสดงใหเห็นพฤติกรรม เชน
โกรธ เกลียด รัก เปนตน 2) ความพรอมท่ีจะตอบสนอง (Readiness to Respond) คือเม่ือมีความ
คิดเห็นหรือเจตคติท่ีดีตอสิ่งใดก็พรอมท่ีจะตอบสนองสิ่งนั้นไดตามลักษณะของความคิดเห็นหรือเจต
คติท่ีเกิดข้ึน เชน ชอบวิชาศิลปะ) หรือสนใจวิชาศิลปะอยูเสมอ 3) เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนระบบ
(Organize) เกิดข้ึนเปนกลุมและจัดระบบไวแลวในตัวเอง คือ เม่ือเกิดความคิดเห็นหรือเจตคติตอสิ่ง
ใดแลวก็จะเกิดตอเนื่อง และติดตามมาดวยพฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธ เชน โกรธก็จะหนาบึง้ 4) เปนสิ่งท่ี
เกิดจากประสบการณ (Through Experience) หมายความวาประสบการณมีสวนชวยในการสราง
ความคิดเห็นเจตคติท่ีดี และ 5) เปนพลังสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่กลาแสดงออก (Exerting
a Directive and for Dynamic Influence on Behavior) การแสดงออกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนอยูกับ
ความคิดเห็นหรือเจตคติเปนสําคัญ สอดคลองกับ Ana Milena Bedoya Hernandez (2012) ท่ีไดทํา
การวิจัยการประยุกตใชการสอนโดยอิงเนื้อหาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศโคลัมเบีย เพ่ือศึกษา
ปฏิกิริยาของผูเรียนท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหากับนักศึกษาจํานวน 23 คนตลอดภาคเรียน
ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาหรือหัวขอท่ีเก่ียวของกับการตระหนักรูทางสังคมเพ่ือพัฒนาแรงจูงใจและการ
พัฒนาความสามารถทางภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ ผลปรากฏวาผูเรียนเกิดความรูสึกทาทายและมี
แรงจูงใจสูงข้ึนตอกลวิธีการสอน และผูสอนไดใหการสัมภาษณวาพวกเขารูสึกถึงพัฒนาการทางดาน
ภาษาเพราะสามารถแสดงกิจกรรมท่ีกําหนดใหไดอยางประสบความสําเร็จ
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน
1. ควรนําเนื้อหาการอานท่ีเก่ียวกับคุณธรรม จริธรรมไปใชในการสอนอานภาษาอังกฤษ
2. ควรนํารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา (Content – Based Instruction) ไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ เชน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป เปนตน เนื่องจากนักศึกษาแตละ
สาขามีประสบการณซึ่งเปนความรูเดิม (Schema) ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาประสบผลสําเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษ

3. ควรนํารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับ
นักศึกษาชั้นปท่ี 2, 3 และ 4

4. ในการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาควรใหนักศึกษามีสวน
รวมในการคัดเลือกหัวเรื่องท่ีจะศึกษาเพ่ือใหตรงกับกระบวนทัศนในการจัดการศึกษา โดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ (Learner – Based Center) ซึ่งจะทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียน เนื่องจาก
เปนเนื้อหาท่ีตรงกับความตองการของผูเรียน

5. ในการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาควรใชสื่อเอกสารจริง
(Authentic Materials) เนื่องจากนักศึกษาอยูในสถานการณจริง (Real Situation) ซึ่งจะทําใหการ
เรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียน จึงจะกอใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ

6. ในการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาควรสงเสริมใหผูเรียนได
เขาถึงเนื้อหาหรือความรูดวยตนเอง (Self – Access) จากการสืบคนดวยเทคโนโลยีเพ่ือการสืบคน (ICT)
เพ่ือรองรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํารูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา (Content – Based Instruction) กับทักษะทาง

ภาษาอังกฤษในดานการฟง การพูด และการเขียน เพ่ือเปนการบูรณาการทักษะทางภาษา
(Integrated 4 skills)

2. ควรทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการจัดรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหารูปแบบปกติ
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

3. ควรทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
กับนักศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เนื่องจากเปนคานิยม 12 ประการ ซึ่งเปน
นโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาลปจจุบัน
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4. ควรทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหากับตัวแปรตามกับแปร
อ่ืน ๆ เชน ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ เปนตน
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก การสํารวจหัวขอคุณธรรม จริยธรรม

1. แบบสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรม (สําหรับอาจารยผูสอน)

2. แบบสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรม (สําหรับนักศึกษา)

3. ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรม (สําหรับอาจารยผูสอน)

4. ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรม (สําหรับนักศึกษา)
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แบบสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับอาจารยผูสอน)

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีจํานวน 30 หัวขอ
2. ใหอาจารยผูสอนเลือกหัวขอคุณธรรม จริยธรรมตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง

ที่กําหนดให ซึ่งมรีะดับความตองการ 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึง ตองการมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ตองการมาก
ระดับ 3 หมายถึง ตองการปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ตองการนอย
ระดับ 1 หมายถึง ตองการนอยที่สุด

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป
เพศ (   )  ชาย (   )  หญิง
อายุ .......................... ป
สาขาวิชา .............................................................................................
คณะ (   ) ครุศาสตร

(   ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(   ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(   ) วิทยาการจัดการ
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ตอนท่ี 2 ใหอาจารยผูสอนใสเครื่องหมาย  ลงในชองทีต่รงกับระดับความตองการ

ท่ี หัวขอคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความตองการ

5 4 3 2 1
1 ความกตัญูกตเวที (Gratitude)
2 ความรัก (love)
3 ความเสียสละ (Sacrifice)
4 ความอดทน (Forbearance)
5 ความไมลุมหลงมัวเมา (Non-Delusion)
6 ความไมโลภ (Non-Greed)
7 คุณคาของเวลา (The importance of Time)
8 ความมีสติ (Mindfulness)
9 คุณสมบัติของผูนํา (Qualifications of Leader)
10 ความสามัคคี (Harmony)
11 การมีอัธยาศัยไมตรี (Hospitality)
12 การมีความเห็นที่ถูกตอง (Right View)
13 ความเทาเทียม (Equality)
14 การแสวงหาความรู (Searching for Knowledge)
15 ความไววางใจ (Trust)
16 ความซื่อสัตย (Honesty)
17 ความรับผิดชอบ (Responsibility)
18 ความมีจิตใจมั่นคง (Concentration)
19 ความพึงพอในใจสิ่งที่ตนเองมีอยู (Self-satisfaction)
20 ความเพียรพยายาม (Effort)
21 การพูดจาไพเราะออนหวาน (Kind Speech)
22 ความมีกัลยาณมิตร (Having Good Friend)
23 ความไมคิดประทุษราย (Non-Hatred)
24 การทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork)
25 ความยุติธรรม (Justice)
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ท่ี หัวขอคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความตองการ

5 4 3 2 1
26 ความเมตตากรุณา (Loving Kindness)
27 ความรักธรรมชาติ (Nature Caring)
28 ความมีสติปญญา (Wisdom)
29 ความออนนอมถอมตน (Humility)
30 ความจริงใจ (Sincerity)

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายโอภาส  หรสิทธิ์
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แบบสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับนักศึกษา)

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีจํานวน 30 หัวขอ
2. ใหนักศึกษาเลือกหัวขอคุณธรรม จริยธรรมตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่

กําหนดให ซึ่งมรีะดับความตองการ 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึง ตองการมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ตองการมาก
ระดับ 3 หมายถึง ตองการปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ตองการนอย
ระดับ 1 หมายถึง ตองการนอยที่สุด

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป
เพศ (   )  ชาย (   )  หญิง
อายุ .......................... ป
สาขาวิชา .............................................................................................
คณะ (   ) ครุศาสตร

(   ) มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(   ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(   ) วิทยาการจัดการ
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ตอนท่ี 2 ใหนักศึกษาใสเครื่องหมาย  ลงในชองทีต่รงกับระดับความตองการ

ท่ี หัวขอคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความตองการ

5 4 3 2 1
1 ความกตัญูกตเวที (Gratitude)
2 ความรัก (love)
3 ความเสียสละ (Sacrifice)
4 ความอดทน (Forbearance)
5 ความไมลุมหลงมัวเมา (Non-Delusion)
6 ความไมโลภ (Non-Greed)
7 คุณคาของเวลา (The importance of Time)
8 ความมีสติ (Mindfulness)
9 คุณสมบัติของผูนํา (Qualifications of Leader)
10 ความสามัคคี (Harmony)
11 การมีอัธยาศัยไมตรี (Hospitality)
12 การมีความเห็นที่ถูกตอง (Right View)
13 ความเทาเทียม (Equality)
14 การแสวงหาความรู (Searching for Knowledge)
15 ความไววางใจ (Trust)
16 ความซื่อสัตย (Honesty)
17 ความรับผิดชอบ (Responsibility)
18 ความมีจิตใจมั่นคง (Concentration)
19 ความพึงพอในใจสิ่งที่ตนเองมีอยู (Self-satisfaction)
20 ความเพียรพยายาม (Effort)
21 การพูดจาไพเราะออนหวาน (Kind Speech)
22 ความมีกัลยาณมิตร (Having Good Friend)
23 ความไมคิดประทุษราย (Non-Hatred)
24 การทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork)
25 ความยุติธรรม (Justice)
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ท่ี หัวขอคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความตองการ

5 4 3 2 1
26 ความเมตตากรุณา (Loving Kindness)
27 ความรักธรรมชาติ (Nature Caring)
28 ความมีสติปญญา (Wisdom)
29 ความออนนอมถอมตน (Humility)
30 ความจริงใจ (Sincerity)

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายโอภาส  หรสิทธิ์
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ตารางท่ี 23 ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมในการสรางรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับอาจารยผูสอน)

หัวขอคุณธรรม จริยธรรม x̄ S.D. จัดลําดับท่ี
1. ความกตัญูกตเวที (Gratitude) 4.52 0.46 8
2. ความรัก (Love) 3.48 0.56 22
3. ความเสียสละ (Sacrifice) 3.58 0.60 20
4. ความอดทน (Forbearance) 4.56 0.53 7
5. ความไมลุมหลงมัวเมา (Non-Delusion) 3.22 0.56 30
6. ความไมโลภ (Non-Greed) 4.12 0.56 13
7. คุณคาของเวลา (Value of Time) 3.28 0.58 28
8. ความมีสติ (Mindfulness) 3.40 0.64 24
9. คุณสมบัติของผูนํา (Leadership) 3.52 0.54 21
10. ความสามัคคี (Harmony) 4.42 0.41 9
11. การมีอัธยาศัยไมตรี (Hospitality) 4.12 0.56 14
12. การมีความเห็นท่ีถูกตอง (Right View) 3.40 0.64 25
13. ความเทาเทียม (Equality) 3.26 0.62 29
14. การแสวงหาความรู (Searching for Knowledge) 4.80 0.40 1
15. ความไววางใจ (Trust) 3.44 0.62 23
16. ความซื่อสัตย (Honesty) 4.76 0.43 2
17. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 4.08 0.53 15
18. ความมีจิตใจม่ันคง (Concentration) 3.66 0.48 17
19. ความพึงพอในใจสิ่งท่ีตนเองมีอยู (Self-satisfaction) 3.62 0.58 18
20. ความเพียรพยายาม (Effort) 4.68 0.44 4
21. การพูดจาไพเราะออนหวาน (Kind Speech) 4.36 0.43 10
22. ความมีกัลยาณมิตร (Having Good Friend) 4.00 0.58 16
23. ความไมคิดประทุษราย (Non-Hatred) 3.36 0.55 27
24. การทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork) 3.58 0.60 19
25. ความยุติธรรม (Justice) 4.60 0.51 5
26. ความเมตตากรุณา (Loving Kindness) 4.72 0.45 3
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ตารางท่ี 23 ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมในการสรางรูปแบบการสอนโดยอิง
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับอาจารยผูสอน) (ตอ)

หัวขอคุณธรรม จริยธรรม x̄ S.D. จัดลําดับท่ี
27. ความรักธรรมชาติ (Nature Caring) 3.40 0.64 26
28. ความมีสติปญญา (Wisdom) 4.20 0.42 11
29. ความออนนอมถอมตน (Humility) 4.56 0.53 6
30. ความจริงใจ (Sincerity) 4.16 0.54 12
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ตารางท่ี 24 ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมในการสรางรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับนักศึกษา)

หัวเรื่องเนื้อคุณธรรม จริยธรรม x̄ S.D. จัดลําดับท่ี
1. ความกตัญูกตเวที (Gratitude) 4.01 1.19 8
2. ความรัก (Love) 3.45 1.36 22
3. ความเสียสละ (Sacrifice) 3.61 1.33 20
4. ความอดทน (Forbearance) 4.05 1.17 7
5. ความไมลุมหลงมัวเมา (Non-Delusion) 2.69 1.46 30
6. ความไมโลภ (Non-Greed) 3.93 1.23 13
7. คุณคาของเวลา (Value of Time) 3.07 1.44 28
8. ความมีสติ (Mindfulness) 3.29 1.40 24
9. คุณสมบัติของผูนํา (Leadership) 3.53 1.34 21
10. ความสามัคคี (Harmony) 3.99 1.20 9
11. การมีอัธยาศัยไมตรี (Hospitality) 3.93 1.23 14
12. การมีความเห็นท่ีถูกตอง (Right View) 3.29 1.40 25
13. ความเทาเทียม (Equality) 2.83 1.45 29
14. การแสวงหาความรู (Searching for Knowledge) 4.34 1.05 1
15. ความไววางใจ (Trust) 3.37 1.38 23
16. ความซื่อสัตย (Honesty) 4.27 1.08 2
17. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 3.87 1.25 15
18. ความมีจิตใจม่ันคง (Concentration) 3.75 1.29 17
19. ความพึงพอในใจสิ่งท่ีตนเองมีอยู (Self-satisfaction) 3.69 1.31 18
20. ความเพียรพยายาม (Effort) 4.19 1.12 4
21. การพูดจาไพเราะออนหวาน (Kind Speech) 3.99 1.20 10
22. ความมีกัลยาณมิตร (Having Good Friend) 3.81 1.27 16
23. ความไมคิดประทุษราย (Non-Hatred) 3.19 1.42 27
24. การทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork) 3.61 1.33 19
25. ความยุติธรรม (Justice) 4.13 1.13 5
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ตารางท่ี 24 ผลการสํารวจความตองการหัวขอคุณธรรม จริยธรรมในการสรางรูปแบบการสอนโดย
อิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (สําหรับนักศึกษา) (ตอ)

หัวเรื่องเนื้อคุณธรรม จริยธรรม x̄ S.D. จัดลําดับท่ี
26. ความเมตตากรุณา (Loving Kindness) 4.22 1.10 3
27. ความรักธรรมชาติ (Nature Caring) 3.29 1.40 26
28. ความมีสติปญญา (Wisdom) 3.97 1.21 11
29. ความออนนอมถอมตน (Humility) 4.07 1.15 6
30. ความจริงใจ (Sincerity) 3.95 1.22 12



ภาคผนวก ข

คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication)
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รายละเอียดของรายวิชา

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง
คณะ / สาขาวิชา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที ่ 1  ขอมูลโดยทัว่ไป

1.  รหัสและช่ือวิชา
GE58102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication)

2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต  (3-2-2-5)

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยโอภาส หรสิทธิ์

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ชั้นปท่ี 1

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre – requisite) (ถามี)
-

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co – requisite) (ถามี)
-

8.  สถานท่ีเรียน
ศูนยภาษา ชั้น 3-3
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9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
16 มีนาคม 2558

หมวดที ่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันอยาง

ถูกตองและเหมาะสม
หลังเรียนจบวิชานี้แลว  ผูเรียนสามารถ
1.ฟงบทสนทนาแลวระบุใจความสําคัญและรายละเอียดได
2. พูดสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
3. อานบทอานจากสื่อท่ีหลากหลายแลวระบุชื่อเรื่อง ใจความสําคัญและรายละเอียดได
4. เขียนประโยคและขอความเพ่ือใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ได
5. หาความหมายของคําศัพท สํานวน จากพจนานุกรม และสื่ออิเล็กทรอนิกสได
6.…ใชศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม
7. ศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากสื่อท่ีหลากหลาย

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
1.  เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
2. เพ่ือใหกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกมีมาตรฐานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน
เปนไปในแนวทางเดียวกัน

หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการดําเนินการ

1.  คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการฟง การพูด การอาน และการเขียนท่ี

เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
กับสถานการณ ศึกษาบทอานท่ีคัดเลือกจากสื่อท่ีหลากหลาย ฝกการใชพจนานุกรม และสื่อตาง ๆ ใน
การศึกษาคนควา
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2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม
ฝกปฏิบัติ

งานภาคสนาม/การฝกงาน
การศึกษาดวย

ตนเอง
45 คาบ

ตอภาคการศึกษา
- - 6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล

ผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห

หมวดที ่ 4  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
(ตามทีระบุในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบใน มคอ. 2)

1.  คุณธรรม  จริยธรรม
1.1  คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตองการ

พัฒนาผูเรียนใหมีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย;

1.2  วิธีสอน
1.2.1 กําหนดสถานการณตาง ๆ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงไปในบทบาทสมมติ

เชน การขอโทษเม่ือกระทําผิด การขอบคุณเม่ือมีผูเสนอความชวยเหลือ
1.2.2 มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุมเพ่ือใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและ

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
1.3  วิธีการประเมินผล

1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน
1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย

1.3.3 ประเมินจากการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมชั้นเรียน

2.  ความรู
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ ………
ศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณ ท่ีใชในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การแนะนําตัวเอง การแนะนําผูอ่ืน การกลาวลา การขอโทษ การขอรอง การเสนอ
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ความชวยเหลือ การขอบคุณ การถามทิศทาง การซื้อขาย การตอรองราคา เปนตน การใช
พจนานุกรม และการใชสื่อตาง ๆ ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.2  วิธีสอน

2.2.1 บรรยาย อธิบาย ยกตัวอยาง
2.2.2 ฝกสนทนาเปนรายบุคคล คู และกลุม รวมท้ังการแสดงบทบาทสมมติ
2.2.3 ฝกอานและ/หรือฟงบทสนทนาและทํากิจกรรมท่ีกําหนด
2.2.4 ใหศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือนําเสนอในชั้นเรียน

2.3  วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
2.3.2 ประเมินจากงานท่ีไดรับมอบหมายและการนําเสนอในชั้นเรียน
2.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
2.3.4 ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค

3.  ทักษะทางปญญา
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองการพัฒนา
สามารถใชความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีวิจาร

ญาณและเปนระบบ สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง
สรางสรรคา

3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กําหนดสถานการณตาง ๆ ใหนักศึกษาฝกแกปญหาโดยแสดงบทบาทสมมติท้ัง

รายบุคคล คู
และกลุม

3.2.2ประยุกตใชความรูท่ีไดจากบทเรียนมาใชในสถานการณจริง
3.3  วิธีการประเมินผล

3.3.1 สอบปฏิบัติแตละบท สอบกลางภาค สอบปลายภาค
3.3.2 ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการ

เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล และมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน วางตัวและแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ศึกษาสถานการณตาง ๆ จากสื่อการเรียนการสอน เชน วีดีทัศน หรือสื่อ

ออนไลน
4.2.2 อภิปรายถึงความสําคัญของความรับผิดชอบและทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล
4.2.3 มอบหมายใหทํางานรวมกันเปนคูและเปนกลุมโดยเนนการประยุกตความรูท่ีได

จากการเรยีน
4.3  วิธีการประเมินผล

4.3.1 ประเมินจากงานท่ีนําเสนอ
4.3.2 ประเมินพฤติกรรมการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา

สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
และสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2  วิธีการสอน
5.2.1 ศึกษาตัวอยางบทสนทนาและบทบาทสมมติจากเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี หรือบทเรียน

ออนไลน
5.2.2 ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คู และเปนกลุม
5.2.3 ฝกการคนควาหาขอมูลโดยใชสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กโทรนิกส

5.3  วิธีการประเมินผล
5.3.1 สอบปฏิบัติแตละบท สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
5.3.2 ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล

1.  แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการสอน/สื่อ

1

- แนะนําวิธีการเรียนและ
แจกรายละเอียดเก่ียวกับ
การเรียนการสอน
- การทักทาย การแนะนํา
ตัวเองและการกลาวลา

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี

วีซีดี ดีวีดี แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

2-3

- การแนะนําผูอ่ืน
- การถามและตอบ

เก่ียวกับขอมูล
สวนตัว

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี

แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

4

- การขอรอง
- การเสนอความ

ชวยเหลือ
- การขอบคุณ

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี

แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

5
การบรรยาย
ลักษณะบุคคล

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี

แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการสอน/สื่อ

6
การบรรยายลักษณะ
สิ่งของและสถานท่ี

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี

แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

7
การซื้อขายและตอรอง
ราคา

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี

แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

8 สอบกลางภาค 2 ใชแบบทดสอบ

9
การแสดงความรูสึก
(ชอบ / ไมชอบ)

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี

แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

10 – 11
- การเชื้อเชิญ
- การนัดหมาย 4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี

แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ



194

สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการสอน/สื่อ

12-13
การถามทางและ
การบอกทาง

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี

แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

14 การสนทนาทางโทรศัพท 4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี

แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

15
การขอและการให
คําแนะนํา

4

- บรรยายและ อธิบาย
- ศึกษาตัวอยางบทสนทนาจากเทป ซีดี วีซีดี
ดีวีดี

แบบเรียน หรือ บทเรียนออนไลน
- ฝกปฏิบัติเปนรายบุคคล คูและเปนกลุม
- แสดงบทบาทสมมติ

16 สอบปลายภาค 2 ใชแบบทดสอบ

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู

การ
ประเมิน

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี สัดสวนของการประเมินผล

1 สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

8
16

20%
30%

2 การเขาชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 สอบปฏิบัติแตละบท ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 งานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
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หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.ตําราท่ีกําหนด
(ไมมี)

2.แหลงอางอิงท่ีสําคัญ
(ไมมี)

3. หนังสือและเอกสารอางอิงท่ีแนะนํา (วารสาร รายงาน และอ่ืนๆ)
Conversation Matters. Kwanjira Chatpunnarangsee, Thammasat University Press,
Bangkok,

2008.
Communicating in English. Human Heritage Co., Ltd., Bangkok, 2006.
Basic Vocabulary in Use. Michael McCarthy, Felicity O’Dell with Ellen Shaw,
Cambridge

University Press, 2007.
Essential Grammar in Use. Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2009.

4. สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต
http://www.youtube.com: Learning English with Mr. Duncan.
http://www.learnenglish.de
http://dict.longdo.com
http://www.englishclub.com/vocabulary/idioms.htm

5. เอกสารและขอมูลการเรียนอ่ืนๆ
Thailand Facts and Figure (1966), Ministry of National Development, Thailand.

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 การสะทอนความคิดเห็นของนักศึกษา (Learning Reflection)
1.3 แบบประเมินรายวิชา
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2.  กลยุทธการประเมินการสอน
2.1แบบประเมินผูสอน
2.1 การสะทอนความคิดเห็นของนักศึกษา (Learning Reflection)
2.2 ผลการสอบของนักศึกษา

3.  การปรับปรุงการสอน
3.1 การสัมมนาวิธีการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในชั้นเรียน

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงานวิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป
- นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา การประเมินการสอน และผลการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการสอนและเกณฑการวัดและประเมินผล





ภาคผนวก ค เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

1. เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง
- รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
- แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- แบบทดสอบประจําบทเรียน
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาชั้นปที่ 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง



รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม

Unit 1
Sammodhamana Jataka (Tale about Harmony)

What students will learn from this unit
 Vocabulary Development - guessing meanings of unknown words in context
 Reading Skills - previewing and predicting

- looking for main idea and details
- identifying moral and value from the story

 Writing Skills - linking ideas

Pre-reading
Harmony is the quality of being united into one or a relationship in which various
components exist together without destroying one another. In this unit it focuses on
living in peace and working together.

Activity 1: Previewing and Predicting
Instructions: You are going to read the story of Sammodhamana Jataka (Tale
about Harmony). Preview the pictures below and make prediction which
pictures give the best idea based on “harmony”.  Then, explain why do you
think that way?

A

B CA

D E F
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Activity 2: Vocabulary Development

Context clues are hints found within a sentence, paragraph, or passage that a
reader can use to understand the meanings of new or unfamiliar words. Study the
context clue below.

Definition: The clues of this type are as follows:

Sentence Examples
meaning clue unknown word

a submarine.

* We can know the word ‘submarine’ from the clue ‘is’.
Therefore ‘submarine’ = ‘a ship that can travel under the surface of the ocean’.

unknown word clue meaning

unidentified flying object.

* We can know the word ‘U.F.O.’ from the clue ‘means’.
Therefore ‘U.F.O’ = ‘unidentified flying object’.

unknown word clue meaning

pronunciation.

* We can know the word ‘accent’ from the clue ‘refers to’.
Therefore ‘accent’ = ‘pronunciation’.

verb to be (am, is , are, was, were)           mean (s)
refer (s) to               be called               can be defined as
may be described as

A ship that can travel under the surface of the ocean is

U. F. O. means

The term ‘accent’ refers to
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meaning clue unknown word

chapters.

* We can know the word ‘chapter.’ from the clue ‘are called’.
Therefore ‘chapter = ‘the main sections of a story book’.

unknown word clue meaning

A committee

* We can know the word ‘committee.’ from the clue ‘can be defined as’.
Therefore ‘committee = ‘any group interacting in regard to a common purpose’.

unknown word clue meaning

Boxing

* We can know the word ‘boxing’ from the clue ‘may be described as’.
Therefore ‘boxing = ‘the art of hitting without being hit.

Now underline the unknown words and find their meaning in each sentence.

1. He lives in countryside and he is a fowler. It means that he is a hunter of birds.
What does the underlined word in this sentence mean?
= _____________________________________.

2. She should not have crammed the handbag with so many clothes. She should
have packed them into a suitcase.
What does the underlined word in this sentence mean?
=  _____________________________________.

The main sections of a story book are called

any group interacting in regard
to a common purpose.

can be defined
as

may be described
as

the art of hitting without being hit.
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3. That villager makes his living by catching quails. They are small wild birds that
are often hunted.
What does the underlined word in this sentence mean?
=  _____________________________________.

4. The police officers have a device to catch a thief. It is a very effective method
used nowadays.
What does the underlined word in this sentence mean?
=  _____________________________________.

5. Hunters often use a mesh to catch animals. It is a material with spaces in it like
net which is made from wire, plastic or thread.
What does the underlined word in this sentence mean?
=  _____________________________________.

6. I patiently disentangled the wool and rolled it neatly into a ball. Absolutely, it
was not easy separated it.
What does the underlined word in this sentence mean?
=  _____________________________________.

7. While the two drivers were bickering, the traffic police came to stop their quarrel.
What does the underlined word in this sentence mean?
=  _____________________________________.

8. That football player trod on the opponent’s foot and said that he didn’t mean
to step on his foot.
What does the underlined word in this sentence mean?
=  _____________________________________.

9. She has never been insulted by her friends. They always praise her and talk
about her in good ways.
What does the underlined word in this sentence mean?
=  _____________________________________.

10. The angry man rejoined to the police officer. His answered was that he did not
intend to do that.
What does the underlined word in this sentence mean?
=  _____________________________________.



202

While-reading
Activity 3: Reading
Instruction: Before reading anything, picture title can help you understand the
story better. Now look at the following guided questions and try to answer
them.

1. What happened to the quails at the beginning?
______________________________________________________________________

2. Who are the keys characters in the story?
______________________________________________________________________

3.   Where did the story take place?
______________________________________________________________________

Sammodhamana Jataka (Tale about Harmony)

Once upon a time when Brahmadatta
was king of Benares, the Bodhistatta was born a
quail and lived in a forest as the head of
thousands of the quails. One day a fowler
came and he flung his net over them. Then he
crammed them into his basket, and went home
sold his prey for a living.

Now one day the Bodhisatta said to
those quails, “I have a device whereby he will
be unable to catch us. Henceforth, the very
moment he throws the net over you, let each one put his head through a mesh and
then all of you together must fly away with the net; this done, we will all escape
from the fowler’s catching.”

On the morrow, when the net was cast over them, they did just what the
Bodhisatta told them. While the fowler was still disentangling his net, evening came
on; and he went away empty-handed. On the following days the quails played the
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same trick which made the fowler disappointed and went home empty-handed.
Accordingly his wife grew angry.  The fowler explained, “The moment my net is over
them, off they fly with it and escape, but don’t you bother yourself, as soon as they
start bickering among themselves, I shall bag the lot.”

Not long after this, one of the quails, trod by accident on another’s head.
“Who trod on my head?” angrily cried this latter. “I did, but I didn’t mean to.” said
the first quail. Nevertheless, the other remained angry.   They began to bandy
taunts, saying, “I suppose it is you single-handed who lift up the net.” The
Bodhisatta thought to himself, “There’s no safety with one who is quarrelsome. The
time has come when they will no longer lift up the net, and the fowler will get his
opportunity. I can stay here no longer.” And thereupon he with his followers went
elsewhere.

Sure enough the fowler one day flung his net over them. Then said one
quail, “They say when you were at work lifting the net, the hair of your head fell off.
Now’s your time; lift away.” The other rejoined, “When you were lifting the net,
they say both your wings molted. Now’s your time, lift away.” But whilst they were
each inviting the other to lift the net, the fowler himself lifted the net for them and
took them to his home.

Activity 4: Finding main idea and details
Instruction: Choose the best answer from a, b, c, or d.

1.   Based on the first paragraph, where did the story take place?
a. It took place in a palace b.   It took place in a forest
c.   It took place in a village d.   It took place in a city

2.   What was the Bodhisatta born?
a.   He was born a king b.   He was born a fowler
c. He was born a fowler’s wife d.   He was born a quail

3.   According to story, what was the main problem of the quails?
a.   They were caught by a fowler b.   They lacked of harmony
c. The food was not sufficient for them d. They had no leader
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4.   How did the quails solve the problem?
a. They put their heads through a mesh and flew away with the net.
b.   They settled the rule for living together
c.   They searched for a new food resource
d.   They made a Bodhisatta a leader

5.   How did the Bodhisatta tell his followers to do so that the fowler could not catch
them?
a.   He told his followers to help each other
b. He told his followers to fly away when seeing the fowler
c. He told his followers to play a trick
d.   He told his followers to fly away with the net

6.   Why did the fowler’s wife get angry with her husband?
a. Because he got drunk
b.   Because he did not go to work
c.   Because she saw him came home empty-handed.
d.   Because she saw him came home with another woman.

7. What was the cause of the quails’ quarrel?
a.   One quail trod by accident on another’s head
b.   One quail scolded another quail
c. They had different opinion
d.   Each quail wanted to be a leader

8.   Based on paragraph 5, what did the Bodhisatta think when seeing the quails
quarrelling?
a. He thought that there was no more harmony
b.   He thought that there was no more safety
c. He thought that there was no more happiness
d.   He thought that there was no more food

9. If you were a quail seeing your friend got caught by the net, what would you do?
a. I would quickly fly away
b. I would tell him/her to help oneself
c. I would ask for help from other quails
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d. I would call his/her family to see him/her
10. According to the passage, it is not true that

a. The Bodhisatta was born a quail
b. Seeing the quails quarrelling, the bodhisatta thought, “There’s no safety

with one who is quarrelsome”.
c. The fowler’s wife was happy when she saw him came back empty-handed
d. One of the quail did not mean to tread on another quail’s head

11. The word ‘he’ in paragraph 1 refers to ….
a. The king b.   A fowler c. The Bodhisatta d.   A quail

12. The word ‘disappointed’ in paragraph 3 is closest in meaning to…
a.   Unhappy b.   Confused c.    Tense d.   Fearful

13. The word ‘They’ is in paragraph 4 means….
a.   The fowler and his wife b.   The quails
c.   The Bodhisatta and his followers d.   The King and the Bodhisatta

14. What do you think about this statement “There is no safety with one who is
quarrelsome”?
a. To live happily must have the safety system
b. Safety is not wanted by a quarrelsome person
c. A quarrelsome person might bring danger to the one who lives with
d.    Stay away a quarrelsome person if one wants to be happy

15. What moral have you learned from Sammodhamana Jataka?
a.   Leadership b.   Right Livelihood
c.   Loving Kindness d.   Harmony

Activity 5: Critical Reading Discussion
Instruction: Based on the Sammodhamana Jataka (Tale about Harmony),
discuss with your friends and write down your opinion on the following questions.
1. Do you agree with the sentence “There’s no safety with one who is quarrelsome,”

Why?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2. If you were the head of thousands of the quails seeing your followers quarrelling,
what would you do?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. How is harmony needed in working together?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Why is the harmony very important in Thai society?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. How do you apply the harmony in your daily life?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

LANGUAGE STUDY

Activity 6: There are many kinds of linking words from Sammodhamana Jataka (Tale about
Harmony). Study the following linking words below.

1. Adding information

Ideas are often linked by and. In a list, you put a comma between each item, but
not before and.
Example: We discussed training, education and the budget.

Also is used to add an extra idea or emphasis.
Example: We also spoke about marketing.

You can use also with not only to give emphasis.
Example: We are concerned not only by the costs, but also by the competition.

And Also        In addition As well as Too        Moreover
Furthermore Apart from In addition to Besides
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We don't usually start a sentence with also. If you want to start a sentence with a
phrase that means also, you can use In addition, or In addition to this…
As well as can be used at the beginning or the middle of a sentence.
Example: As well as the costs, we are concerned by the competition.

We are interested in costs as well as the competition.

Too goes either at the end of the sentence, or after the subject and means as well.
Example: They were concerned too.

I, too, was concerned.

Apart from and besides are often used to mean as well as, or in addition to.
Example: Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.

Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer.

Moreover and furthermore add extra information to the point you are making.
Example: Marketing plans give us an idea of the potential market. Moreover
(Furthermore), they tell us about the competition.

2. Summarizing

We normally use these words at the beginning of the sentence to give a summary of
what we have said or written.

Example: In short, the meeting was a waste of time.
In brief, she is a chatterbox.
In summary, my parents aren't coming here this summer.
To summarize, I'm saying that society is becoming better.
In a Nutshell, Martin's books are topical quick-reference.
To conclude, the price of 5,000,000 yen was too high.
In conclusion, we were bankrupt.

In short In brief In summary          To summarize
In a nutshell To conclude In conclusion
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3. Sequencing ideas

The former and the latter are useful when you want to refer to one of two points.
Example: Marketing and finance are both covered in the course. The former is
studied in the first term and the latter is studied in the final term.

Firstly, … secondly, … finally (or lastly) are useful ways to list ideas.
Example: He married, firstly in 1866 Leopoldine Boivin, and secondly in 1871
Virginie St Denis.

The first point, and so on
Example: It's rare to use “fourthly”, or “fifthly”. Instead, try the first point, the
second point, the third point and so on.

The following is a good way of starting a list.
Example: The following people have been chosen to go on the training course: N
Peters, C Jones and A Owen.

4. Giving a reason

Due to and owing to must be followed by a noun.
Example: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%.

Owing to the demand, we are unable to supply all items within 2 weeks.

If you want to follow these words with a clause (a subject, verb and object), you
must follow the words with the fact that.
Example: Due to the fact that oil prices have risen, the inflation rate has gone up
by 1%25.

The former, … the latter Firstly, secondly, finally
(Lastly)    The first point, and so on         The following

Due to / due to the fact that Owing to / owing to the fact that
Because                Because of                  Since As
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Owing to the fact that the workers have gone on strike, the company has
been unable to fulfill all its orders.

Because / because of is followed by a noun.
Example: Because of bad weather, the football match was postponed.

Because can be used at the beginning or in the middle of a sentence.
Example: Because it was raining, the match was postponed. We believe in incentive
schemes, because we want our employees to be more productive.

Since / as Since and as mean because.
Example: Since the company is expanding, we need to hire more staff.

As the company is expanding, we need to hire more staff.

5. Giving a result

Therefore, so, consequently, This means that and as a result are all used in a
similar way.
Example: The companies are expanding. Therefore / So / Consequently / This
means that / As a result, they are taking on extra staff.
* So is more informal.

6. Contrasting ideas

But is more informal than however. It is not normally used at the beginning of a
sentence.
Example: He works hard, but he doesn't earn much. He works hard. However, he
doesn't earn much.

Therefore        So      Consequently       This means that As a result

But         However          Although / even though            Despite / despite the fact that
In spite of / in spite of the fact that Nevertheless                   Nonetheless
While                  Whereas                       Unlike                    In theory… in practice…
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Although, despite and in spite of introduce an idea of contrast. With these words,
you must have two halves of a sentence.
Example: Although it was cold, she went out in shorts. In spite of the cold, she
went out in shorts.

Despite and in spite of are used in the same way as due to and owing to. They
must be followed by a noun.
If you want to follow them with a noun and a verb, you must use the fact that.
Example: Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra
employees.

Nevertheless and nonetheless mean in spite of that or anyway.
Example: The sea was cold, but he went swimming nevertheless. (In spite of the
fact that it was cold.)

The company is doing well. Nonetheless, they aren't going to expand this year.

While, whereas and unlike are used to show how two things are different from
each other.
Example: While my sister has blue eyes, mine are brown.

Taxes have gone up, whereas social security contributions have gone down.
Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

In theory… in practice… show an unexpected result.
Example: In theory, teachers should prepare for lessons, but in practice, they often
don't have enough time.
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Post-reading
Activity 7: Controlled Writing

Instruction: Rewrite the past tense sentences from the text into the present
tense sentences.

Example: Past tense sentence The fowler came and flung his net over
the quails.

Present tense sentence The fowler comes and flings his net
over the quails.

1. Past tense sentence: The fowler crammed the quails into his basket and
went home.

Present tense sentence: ______________________________________________

2. Past tense sentence: When the net was cast over them, they did just what
the Bodhisatta told them.

Present tense sentence: ______________________________________________

3. Past tense sentence: The quails played the same trick which made the
fowler disappointed.

Present tense sentence: ______________________________________________

4. Past tense sentence: One of the quails trod by accident on another’s head.
Present tense sentence: _______________________________________________

5. Past tense sentence: The fowler lifted the net for them and took them to his
home.

Present tense sentence: ______________________________________________
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Activity 8: Free Writing
Instruction: Look at the picture below; think of the title, setting, character,
beginning of the story, problem, and end.
Useful words: a lion, three bulls, friends, a field, hope, attack, mistrustful, plan, kill
Useful linking idea: and, in short, because, but, however, moreover, therefore

1. What is the best title for this picture?
_____________________________________________________________________

2.   Where is the setting?
_____________________________________________________________________

3.   Who are the main characters?
_____________________________________________________________________

4.   What happened at the beginning?
_____________________________________________________________________

5. What is the problem?
_____________________________________________________________________

Now use the outline of the story to write the sentences with five linking words.
Once upon a time __________________________________________________

_________________________________________________________________________
Then the problem happened _________________________________________

_________________________________________________________________________
Finally_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Unit 2
Matuposatha Jataka (Tale about gratitude)

What students will learn from this unit?
1. learn to help others
2. learn to be grateful
3. learn to love and take care of their parents
4. learn to be kind hearted

Vocabulary Development – guessing meanings of unknown words in context
Reading Skills - discussing the importance of gratitude

- looking for main concept of the story
- identifying moral and value from the story

Writing Skills - sequencing ideas

PRE-READING
Gratitude is the state of being grateful; thankfulness. A feeling of being grateful to
someone because they have given you something or have done something for you.

Activity 1: Discuss about the importance of having gratitude in Thai society.
Gratitude is the quality of being thankful and showing appreciation. It is a

mindful acknowledgment of all that we have been given. When we focus on the
abundance in our lives, we discover a greater capacity for generosity, cheerfulness,
and contentment.

Expressing gratitude is a rewarding habit that affirms the grace of the giver.
Gratitude opens our hearts, encourages us to savor each gift that comes our way,
and magically frees us from jealously guarding our possessions. It lets us celebrate
today rather than waiting for the next level of accomplishment or wealth. It is a
reminder that one can always find reason to be glad.

Gratitude is one of the most intrinsic values of the Thai society. In the past,
the Siamese feudal system was based on the mutual exchange of interests between
the masters and their subjects. The masters would provide their subjects (or slaves)
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with protection by letting no one harm, intimidate, oppress or bully their subjects.
The subjects had the right to petition or lodge their complaints and request that
their superiors bring their complaints to a court of law for a judge to decide. The
subjects would in return provide their masters with service, obedience, respect and
loyalty. Thai people have adopted this value till these days. Even though it is just a
tiny little favor, Thais will remember and try to repay that favor when appropriate.

1. What is gratitude?
2. What does gratitude look like in a person?
3. What does gratitude look like in a society?
4. Why is gratitude important to Thai society?
5. How gratitude can help you through hard times?

Activity2: Vocabulary Development

Contrast: In some sentences we will find two words with opposite meanings.
Change of directions words prepare you for a change in the direction of the writer’s
thought (Langan, 1982, 246). If we know the meaning of one word, we will be able
to guess the meaning of the other word. Clues that indicate the contrasting ideas
are:

Sentence Example:
clue

I             opera my husband

but     yet while       though       although       even though
whereas    however nevertheless     in contrast      despite

in spite of        on the other hand      on the contrary

but doesn’t.like
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* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘but’ which
is the contrasting idea.

clue

Nancy was of the girls, her accent was

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘yet’ which
is the contrasting idea.

clue

She he                 a cup of coffee.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘while’
which is the contrasting idea.

clue

She still him he                her.

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘though,
although, or even though’ which are the contrasting idea.

clue

I am my brothers are very

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘whereas’
which is the contrasting idea.

yet

while

the oldest the most prominent.

waited poured

loved
though / although /

even though
hated

poor, whereas rich.
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clue

Michael Jackson was                                               he wanted to be

* We can know the meaning of another sentence from the clue
‘nevertheless’ which is the contrasting idea.

clue

with

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘in contrast’
which is the contrasting idea.

clue

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘despite’
which is the contrasting idea.

clue

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘in spite of’
which is the contrasting idea

clue

but,

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘on the
other hand’ which is the contrasting idea

neverthelessblack, white.

That picture is colorful this one.in contrast

He remained poor being a hard worker.despite

Mary kept on working her illness.in spite of

He is kind, he is lazy.on the other hand
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clue

but,

* We can know the meaning of another sentence from the clue ‘on the
contrary’ which is the contrasting idea

Now underline the context clues that you have just learned and find the words
that have opposite meaning with the given words from your dictionary.

Example: You are young. I, on the contrary, am very old.
The word “young” is opposite to old.

1. I love him despite his faults.
The word “faults” is opposite to _____________________________.

2. The child had no overcoat on although it was very cold.
The word “overcoat” is opposite to _____________________________.

3. Working part-time, I found that some customers were polite whereas others were
not.
The word “polite” is opposite to _____________________________.

4. It is cheap, but on the other hand it is not good.
The word “cheap” is opposite to _____________________________.

5. We thought it would rain; nevertheless, we started on our trip.
The word “trip” is opposite to _____________________________.

6.  Children slept, while I did some chores.
The word “chores” is opposite to _____________________________.

7. Computers can give us facts, however they can't give us experience.
The word “experience” is opposite to _____________________________.

8. They carried on with the plan in spite of strong objections to it.
The word “objections” is opposite to _____________________________.

he is sad.He seems cheery on the contrary
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9. He is my worst enemy, and yet I admire him as the wisest man in the world.
The word “enemy” is opposite to _____________________________.

10. That pineapple is delicious in contrast with this one.

The word “delicious” is opposite to _____________________________.

While-Reading
Activity 3: Reading
Instruction: Before reading anything, picture title can help you understand the
story better. Now look at the following guided questions and try to answer
them.

1.   Where did the story take place?
_________________________________________________________________________
2.   What happened to the white elephant after carrying the forester to the edge of
the forest?
_________________________________________________________________________
3.   Why did the king set the white elephant free?
_________________________________________________________________________

Matuposatha Jataka (Tale about gratitude)

Once upon a time, there lived a herd of
eighty thousand elephants at the bottom of the
majestic Himalayas. Their leader was a
magnificent and rare white elephant who was an
extremely kind-hearted soul. He greatly loved his
mother who had grown blind and feeble. Each
day this white elephant would go deep into the
forest in search of food. He would look for the
best of wild fruit to send to his mother. But alas... his mother never received any.
This was because his messengers would always eat them up themselves.
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Then one day, he decided to leave them all behind and disappeared in the
middle of the night along with his dear mother. He took her to Mount Candorana to
live in a cave beside a beautiful lake. It so happened that one day, when the white
elephant was feeding he heard loud cries. A forester from Benares had lost his way
in the forest and was absolutely terrified. The elephant asked the forester why he
was crying so bitterly. The forester replied that he was crying because he had been
roaming the forest for the past seven days and could not find his way out. The
elephant told him not to worry and carried him to the edge of the forest from
where the forester went on his merry way back to Benares.

On reaching the city, he heard that King Brahmadatta's personal elephant
had just died and the King was looking for a new elephant. The forester immediately
went up to the King and told him about the white elephant that he had seen on
Mount Candorana. The King was quite pleased with the information and
immediately dispatched a number of soldiers and elephant trainers along with
the forester. After travelling for many days, the group reached the lake besides
which the elephants resided. The white elephant was collecting lotus shoots for his
mother's meal and could sense the presence of humans. When he looked up, he
spotted the forester and realized that it was he who had led the King's men to him.
He was very upset at the ingratitude but decided that if he put up a struggle many
of the men would be killed. And he was just too kind to hurt anyone. So he decided
to go along with them to Benares where he was given a grand reception. He did not
respond to any kind of stimuli, be it the fragrant flowers or the beautiful and
comfortable stable. He just sat there looking completely despondent.

The King went to the stable and asked him why he looked so sad. The white
elephant replied that he would not eat anything until he met his mother. So the
King asked him where his mother was. The elephant replied that she was at the
Mount Candorana and must be worried and hungry as she was blind and had no
one to feed her and take care of her. He was afraid that she would die. The King was
touched by the elephant's story and asked him to return to his blind, old mother
and take care of her as he had been doing all along. The happy elephant went
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running home as fast as he could and found that his mother was still alive. He told
her that the King of Benares had set him free to look after her forever. She was so
thankful to him for sending her son back home. The white elephant was able to
take good care of his mother till the day she died.

Activity 4: Finding main idea and details.
Instruction: Select the best answer form a, b, c, or d.

1.   Based on the first paragraph, where did the herd of eighty thousand elephants
live?
a.   They lived at the bottom of Himalaya
b.   They lived at the bottom of Sineru
c.   They lived at the bottom of Fuji
d.   They lived at the bottom of Everest

2.   What was the characteristic of the white elephant?
a.   He was easy-going b.   He was sociable
c. He was kind-hearted soul d.   He was impolite

3.   Why did the white elephant take care of his mother?
a.   Because his mother was deaf and feeble
b.   Because his mother was mute and feeble
c.   Because his mother was ill and feeble
d.   Because his mother was blind and feeble

4.   What was the cause of the forester’s cry?
a.   He missed his family b.   He had lost in the forest
c.   He feared ghosts d.   He was afraid of wild animals

5.   For how many days was the forester got lost in the forest?
a.   3 days b.   5 days
c.   7 days d.   9 days
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6.   How did the white elephant help the forester?
a.   The white elephant gave him some fruits
b.   The white elephant allowed the forester to stay with him
c.   The white elephant told him the way out of the forest
d.   The white elephant carried him to the edge of the forest

7.   How did the white elephant feel when seeing the forester came back with the
king’s men?
a.   He was very happy b.   He was very upset
c.   He was very angry d.   He was very cheerful

8.   Why did the white elephant decide to go along with the king’s men to Benares?
a.   Because he wanted to be the king’s elephant
b. Because he wanted to leave the forest
c.   Because he feared that he would be hurt
d.   Because he did not want to hurt anyone

9.  The word ‘he’ in paragraph 3 (Line 3) refers to …
a.   The king b.   The group of soldiers
c.   The white elephant d.   The forester

10. The word ‘him’ in paragraph 4 (Line 3) refers to …
a.   The king b.   The group of soldiers
c.   The white elephant d.   The forester

11. The word “despondent” in paragraph 3 (last word) could best be replaced by
a.   hopeless b.   sad c.   disappointed d.   anxious

12. According to the story, it is not true that …
a.   The white elephant’s mother was deft and feeble
b. The forester told the king about the white elephant that he had seen
c.   The king asked the white elephant to take care of his mother as he had

been doing all along
d.   The white elephant’s mother was so thankful to the king for sending her son

back home
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13. If you were the king, would you release the white elephant or not? Give the
reason.
a.   I would release him because he was too dangerous to be my elephant
b.   I would release him because he had to take care of his blind and feeble

mother
c.   I would not release him because I wanted a new elephant
d.   I would not release him because he was a good and beautiful elephant

14. What type of person is the forester?
a.   He was gratitude b.   He was ingratitude
c.   He was sincered d. He was reliable

15. What moral have you learn from Matuposatha Jataka?
a.   Harmony b.   Forbearance
c.   gratitude d.   Loving Kindness

Activity 5: Critical Reading Discussion
Instruction: Based on the Matuposatha Jataka (The story about gratitude),
discuss with your friends and write down your opinion on the following
questions.
1.   If you were the king, would you release the white elephant or not? If no, what

would you do?
______________________________________________________________________

2.   From the story what characters do you like and dislike? Why or Why not?
______________________________________________________________________

3.   If you were the white elephant, what would you say to the ungrateful forester?
______________________________________________________________________

4.   Have you ever met ungrateful friends? What did they do to you? And how did
you deal with it?
______________________________________________________________________

5.   How can you apply the moral you have learned from the story to your daily life?
______________________________________________________________________
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LANGUAGE STUDY

Activity 6: Study the sequences of the story.

Instruction: Understand the sequence writing and read the story "Snow White
and the Seven Dwarfs."

What are Sequence Words?
Every story has a sequence, or an order of events that tell us what is happening.

Every story has a beginning, a middle, and an end.

Sometimes, there's even an unexpected surprise!
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Sequence words are words that help us understand the order of events that are happening in the
story.

They tell us things like what happened first, what happened next, and what happened that was
unexpected. Think of them as signal words that help us identify the next event in a story and the
end of a story.

Without sequence words, reading a story would be confusing because we wouldn't be able to
picture what is happening in our heads in the right order. And that wouldn't be fun!
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Sequence Words look like this depending on where they appear in a story:

Beginning Middle /
Continuing

Interruption (something
unexpected)

Ending

Once upon a time,
One day,
First,
Today,
Yesterday,

Then,
The next day,
After that,
Later,
Later that day,
Later that night,

Suddenly,
All of a sudden,
But then,

Finally,
In the end,

The following is an example of what sequence words look like in the fairytale

"Snow White and the Seven Dwarfs."
Notice the sequence words have been underlined.

Once upon a time, there was a wicked queen who asked her magic mirror, "Mirror, mirror,
on the wall, who's the fairest of them all?" Each time this question was asked, the mirror would give
the same answer. "You, O Queen, are the fairest of all."

Then, one morning when the queen asked, "Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of
them all?" she was shocked when it answered: "You, my queen, are fair; it's true. But Snow White is
even fairer than you." After that, the queen grew so angry that she ordered the huntsman to take
Snow White into the forest, and leave her there, never to return.

All of a sudden, Snow White saw that she was alone in the great forest, and she did not
know what to do. But then, she saw a small house and went inside to rest. Later that day, the
owners of the small house returned home. They were the seven dwarfs who mined for gold in the
mountains. They saw Snow White sleeping and wondered who she was. Then, when Snow White
woke up, they told her she could live with them if she took care of their small house.

The next day, the wicked queen, who was disguised as an old woman, knocked on the
door and gave Snow White a poisoned apple. If Snow White ate the apple, it would put her to
sleep for 100 years. Snow White was very hungry, so she ate the shiny, red apple. All of a sudden,
she became very, very sleepy, and she lied down and fell asleep. After a while, the seven dwarfs
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returned home and found Snow White asleep. They knew the wicked queen had poisoned her,
and they were very sad.

Later that night, a handsome prince riding his horse stopped at the small house looking for
food and shelter. When he saw Snow White sleeping, he gave her a kiss. Suddenly, Snow White
woke up! Then, when Snow White learned what had happened, she was so happy that the Prince's
kiss woke her up, she decided to married him. In the end, Snow White, the Prince, and the seven
dwarfs all lived happily ever after.

Activity 7: Read the story of Matuposatha Jataka and underline the sequence
words.

Activity 8: Put the sentences in order.
Instruction: Fill in the blanks with the correct order of the sequence writing.

“Can you make a banana milkshake?”
____   Pour the milkshake into a big glass.
____   Next, cut an orange in half and squeeze the orange juice onto the banana.
____   Whisk all the ingredients together.
____   After the fruit, add a big spoonful of vanilla ice-cream.
____   Drink immediately!
____   First, peel a banana.
____   For the final ingredient, add 100 ml of milk.
____ Then cut the banana into small pieces and put them into a big bowl.

POST-READING
Activity 9: Controlled writing
Instruction: Put the sequence words in each sentences.

1. Choose the best word in the round brackets (  ) to fill in the first blank.
(First/Next/Then)

To build a tree house, _______, choose a sturdy tree. _______, you should
design the tree house before you begin to build. _______ you should start with the
floor. ________, you build the walls. _______, you can build a roof.
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2. Choose the best word in the round brackets (  ) to fill in the second blank.
(Last/First/Third/Next)

To build a tree house, _______, choose a sturdy tree. _______, you should
design the tree house before you begin to build. _______ you should start with the
floor. ________, you build the walls. _______, you can build a roof.

3. Choose the best word in the round brackets (  ) to fill in the third blank.
(Second/Then/Last)

To build a tree house, _______, choose a sturdy tree. _______, you should
design the tree house before you begin to build. _______ you should start with the
floor. ________, you build the walls. _______, you can build a roof.

4. Choose the best word in the round brackets (  ) to fill in the fourth blank. (After
that/Finally/One day)

To build a tree house, _______, choose a sturdy tree. _______, you should
design the tree house before you begin to build. _______ you should start with the
floor. _____________, you build the walls. _______, you can build a roof.

5. Choose the best word in the round brackets (  ) to fill in the last blank.
(Finally/First of all/Ending)

To build a tree house, _________, choose a sturdy tree. _________, you should
design the tree house before you begin to build. _______ you should start with the
floor. _____________, you build the walls. ____________, you can build a roof.
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Activity 10: Free Writing
Instruction: Look at the pictures showing the sequences of the story; write a
story to show the sequences of event.
Useful words: roll, snowball, medium sized, bottom, top, prunes, carrot, eyes, nose,
snowman,
Useful Sequencing words: First, Second, Third, Then, Next, Finally.

1.   What is the best title for the above picture?
_____________________________________________________________________

2.   Who is the main character?
_____________________________________________________________________

3.   Where is the setting?
_____________________________________________________________________

Now use the outline of the story to write the sentences with the sequence
words.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Unit 3
Temiya Jataka (Tale about Forbearance)

WHAT CANYOU LEARN FROM THE STORY
 Vocabulary Development :   guessing meanings of unknown words in context.
 Reading Skills :    understanding the parts and components of the

story.
: identifying the main idea and details.
:    identifying moral and value from the story.

 WRITING SKILLS : comprehending and integrating parts and
components of the story.

PRE – READING
FORBEARANCE is the quality of someone who is patient and able to deal with a
difficult person or situation without becoming angry.
Activity 1: BRAINSTORMING
Instructions: You are going to read the story of Temiya Jataka (Tale about
Forbearance). Write inside the boxes all the deeds of Temiya that made him a
forbearing person.

TEMIYA JATAKA
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Activity 2: Vocabulary Development
Cause and Effect Relationship: is a relationship in which one event (the cause)
makes another event happen (the effect). The clues which indicate the cause and
effect relationship of the situation are:

Sentence Example:
cause clue effect

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘accordingly’.

cause clue effect

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘as a result’.

effect clue cause

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘because/cause’.

accordingly           as a result because         cause due to
consequently hence           so           so that that’s why
therefore             thus

accordinglyOur preparations were all,
finished,

We set sail.

A study reports that 53,000
Americans die each year

second hand
smoke.

as a result of

it snowed heavily.They could not set out because/cause
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effect clue cause

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘due to’.

cause

clue

effect

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘consequently’.

cause clue effect
.

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘hence’.

cause clue effect

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘so’.

This mistake is his carelessness.due to

Science and technology have come
to pervade every aspect of our lives and,

society is changing at a speed which is quite unprecedented.

consequently,

The company laid off twenty
percent of its work force;

expenses decreased.hence

You have certain privileges and corresponding responsibilities.so
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cause clue effect

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘so that’.

cause clue effect

* We can know the relationship between the former sentence and the latter sentence
from the clue ‘that’s why’.

cause clue effect

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘therefore’.

cause clue effect

* We can know the relationship between the former sentence and the latter
sentence from the clue ‘thus’.

Let's go to the theater early we can get good seats.so that

You're always lying people don't take you seriously.that’s why

This mistake is his carelessness.due to

It is late we must go.thus
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Now underline the context clue that you have just learned and find the
relationship between cause and effect in each sentence.

Example: Temiya remembered that as a result of being king in a former life, he had
suffered 80,000 years of hell.

Cause: being king in a former life.
Effect: he had suffered 80,000 years of hell.

1. The argument lasted a long time because nobody would admit to being in
the wrong.

Cause: ____________________________________________________________

Effect: ____________________________________________________________

2. I overslept, so I couldn't join them.

Cause: ____________________________________________________________

Effect: ____________________________________________________________

3. It rained heavily, and consequently the baseball game was called off.

Cause: ____________________________________________________________

Effect: ____________________________________________________________

4. Living is dear, accordingly we have to economize.

Cause: ____________________________________________________________

Effect: ____________________________________________________________

5. Malicious gossip spreads like wildfire. That's why bad news travels fast.

Cause: ____________________________________________________________

Effect: ____________________________________________________________

6. As you know, we were late as a result of the heavy rain.

Cause: ____________________________________________________________

Effect: ____________________________________________________________
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7. The little girl could not reach the doll, and could not help it down, and
therefore she cried.

Cause: ____________________________________________________________

Effect: ____________________________________________________________

8. Though God may forgive, man is not hence to forget.

Cause: ____________________________________________________________

Effect: ____________________________________________________________

9. This failure is due to your mistake.

Cause: ____________________________________________________________

Effect: ____________________________________________________________

10. The tragedy must be remembered so that it is not repeated.

Cause: ____________________________________________________________

Effect: ____________________________________________________________

WHILE – READING

Activity 3: Reading

Instruction: Before reading anything, picture title can help you understand the
story better. Now look at the following guided questions and try to answer
them.

1.   In your opinion, where did this picture take place?

_________________________________________________________________________

2.   How many years did Temiya remained silent so as to be unfit to be king?

_________________________________________________________________________

3.   Why did Temiya not want to be king?

_________________________________________________________________________
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Temiya Jataka (Tale about Forbearance)
Temiya was a son of a king in Benares. Temiya would watch his father

order cruel punishments for transgressors of the law and he began to think
of what it would mean to be king.  And he feared that when he would
become king, he too would have to commit these acts.  And he
remembered that as a result of being king in a former life, he had suffered
80,000 years in hell.  Worried that he would become king, he was
approached by the goddess who was once his mother in a former life who
adv ised h im to remain s i lent  so as  to be unf i t  to be k ing .

For sixteen years, he remained silent and his family tried to terrify
him into speaking and moving but they failed to break his trance. At last, the
king ordered Sunanda, the charioteer to bury the Bodhisatta in a graveyard.
When the Bodhisatta was taken off the city, as a final test of his strength, the
Bodhisatta seized the back of the chariot and lifted it high with one hand as
if it were a toy cart. Indeed, his power was confirmed. He walked over to the
charioteer and tried to jolt him into looking at him with these words: "Behold
the man you seek to kill, not deaf nor dumb nor lame.  Suddenly Sunanda
understood and fell at his feet, stammering that he would be honored to
escort the prince home to inherit the kingdom. He who was destined for
Buddhahood chided him, for nothing would deter him now from leading the
pure meditative life. He ordered Sunanda to return to the palace
immediately to tell his parents that he was still alive. Sunanda returned and
told the queen his story. The king was told what his son had done, and he
and the queen set out at once, hoping to lure the prince home.

When the long procession
of horse-drawn carriages came to a
halt, the royal pair found their son
living in a hut of leaves prepared
for him by Sakka. They saw that
he had already put on an ascetic's
garments of red bark and leopard

Line

5

10

15

20

25

30
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skin, a black antelope skin over one shoulder and a carrying pole over the
other. His hair was tied up and matted, and he held a walking staff in one
hand. Temiya welcomed them and explained to them the reasons for his
sixteen years of self-denial. In awe of their son, they no longer begged him to
wear the crown but were themselves inspired to embrace the holy life.
Returning to the palace, the king ordered the royal treasure jars to be
opened and the gold to be scattered about like sand. Sakka built for the
entire kingdom a hermitage three leagues long, so that all who aspired to
Nirvana could partake of the meditative life.

Activity 4: Finding main idea and details
Instruction: Choose the best answer from a, b, c, or d.
1.   Based on the first paragraph, it can be inferred that Temiya was born in

a.   Benares b.   Berlin
c.   Beijing d.   Bihar

2.   How many years did Temiya suffer in hell when he was a king in his former life?
a.   800 years b.   8,000 years
c.   80,000 years d. 800,000 years

3.   Who advised Temiya to remain silent so as to be unfit to be king?
a.   Temiy, himself b.   The queen
c.   The king d.   The goddess

4.   How long did Temiya remain silent?
a.   15 years b.   16 years
c.   17 years d.   18 years

5.   Where would Temiya be buried?
a.   in a graveyard b.   in a garden
c.   in a park d.   in a forest

Line

35
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6.   How did Sunanda think if he had escorted the prince home to inherit the
kingdom?
a.   He thought that he would have been awarded
b.   He thought that he would have been honored
c.   He thought that he would have been appointed as a state governor
d.   He thought that he would have been given anything he wanted

7. When Sunanda said that he would escort the prince to the kingdom, what did
the Bodhisatta do?
a.   The Bodhisatta thanked him b.   The Bodhisatta killed him
c.   The Bodhisatta chided him d.   The Bodhisatta left him

8. What did the king do after hearing the story told by Sunanda?
a.   He ordered the soldiers to capture him
b. He ordered the soldiers to take care of him
c.   He gave a reward to Sunanda
d.   He set out to lure the prince home

9.   What did Temiya do after seeing his parents?
a. ignored them b. hid and ran away
c. welcomed and talked to them d. drove them away

10. Which part do you think the prince showed great forbearance?
a.   The part that he was approached by the goddess
b.   The part where he kept silent for sixteen days
c.   The part that he was taken off the city
d.   The part that he explained the reasons to them

11. Which paragraph showed the strength of the prince?
a.   paragraph 1 b.   paragraph 2
c.   paragraph 3 d.   none of the above
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12. Based on the story, why do you think Temiya didn’t want to be king?
a.   He feared that he would return to the hell
b.   Being a king lacked of freedom
c.   He did not like living in a palace
d.   He loved to live alone

13. The word ‘he’ in paragraph 2 (Line 14) could best be replaced by
a.   The king b.   The charioteer
c.   Sunanda d.   The prince

14. The words ‘royal pair’ in paragraph 3 (Line 20) refer to
a. Temiya and his parents b.   Temiya and Sunanda
c. Sunanda and the soldiers d.   The king and the queen

15. What moral have you learned from Temiya Jataka?
a.   Effort b.   Truth
c.   Forbearance d.   Searchin for knowledge

Activity 5: Critical Reading Discussion
Instruction: Based on the Temiya Jataka (Tale about Forbearance), discuss with
your friends and write down your opinion on the following questions.

1.   If you were Temiya, would you behave like him? If no, what would you do in
order to leave the palace?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.   Based on the story, do you think it was true that Temiya could remain silent for
sixteen year? Give reason.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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CHARACTER

PLOT

SETTINGS

3.   Give an example of the person who you think that he or she has forbearance?
Explain.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4.  If students lack forbearance, especially in education, what will happen to them?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5.   How can you apply the forbearance to your daily life?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

LANGUAGE STUDY

Activity 5: Study the five important elements of a story

A character is a person, or sometimes even an animal, who takes part in
the action of a short story or other literary work.

The setting of a story is the time and place in which it happens.
Authors often use descriptions of landscape, scenery, buildings,
seasons or weather to provide a strong sense of setting.

A plot is a series of events and character actions that relate to the central conflict.
a) Introduction - The beginning of the story where the characters and the setting is
revealed.
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THEME

CONFLICT

b) Rising Action - This is where the events in the story become complicated and the
conflict in the story is revealed (events between the introduction and climax).

c) Climax - This is the highest point of interest and the turning point of the
story. The reader wonders what will happen next; will the conflict be resolved or
not?

d) Falling action - The events and complications begin to resolve themselves. The
reader knows what has happened next and if the conflict was resolved or not
(events between climax and denouement).

e) Denouement - This is the final outcome or untangling of events in the story.

The conflict is a struggle between two people or things in a
short story. The main character is usually on one side of the
central conflict. On the other side, the main character may struggle against another
important character, against the forces of nature, against society, or even against

something inside himself or herself (feelings, emotions, illness). The theme
of a story is a lesson or message the story is trying to tell us. Some stories have only
one theme or message.  Other stories have many lessons or messages.

Example:
The Boy Who Cried Wolf

There once was a shepherd boy who was bored as he
sat on the hillside watching the village sheep. To amuse
himself he took a great breath and sang out, “Wolf! Wolf! The
Wolf is chasing the sheep!”
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The villagers came running up the hill to help the boy drive the wolf away.
But when they arrived at the top of the hill, they found no wolf. The boy laughed at
the sight of their angry faces.

“Don’t cry ‘wolf’, shepherd boy,” said the villagers, “when there’s

No wolf!” They went grumbling back down the hill.

Later, the boy sang out again, “Wolf! Wolf! The wolf is chasing the sheep!”
To his naughty delight, he watched the villagers run up the hill to help him drive the
wolf away.

When the villagers saw no wolf they sternly said, “Save your frightened song
for when there is really something wrong! Don’t cry ‘wolf’ when there is no wolf!”
But the boy just grinned and watched them go grumbling down the hill once more.
Later, he saw a real wolf prowling about his flock. Alarmed, he leaped to his feet
and sang out as loudly as he could, “Wolf! Wolf!” But the villagers thought he was
trying to fool them again, and so they didn’t come.

At sunset, everyone wondered why the shepherd boy hadn’t returned to the
village with their sheep. They went up the hill to find the boy. They found him
weeping.

“There really was a wolf here! The flock has scattered! I cried out, “Wolf!”
Why didn’t you come?”

An old man tried to comfort the boy as they walked back to the village.

“We’ll help you look for the lost sheep in the morning,” he said, putting his
arm around the youth, “Nobody believes a liar...even when he is telling the truth!”

CHARACTER: The Shepherd Boy
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Activity 6: Identify each part and components from Temiya Jataka.

POST-READING

Activity 7: CONTROLLED WRITING
Instruction: Complete the parts of Temiya Jataka using the important elements
of a story in the language study and based on the story you have read.

 CHARACTERS

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................

SETTINGS: WHERE:  On a hillside near a village
WHEN: Long Ago

PLOT:
Rising action: The boy wanted to have some fun so cried wolf and the villagers
came running. When the boy saw the villagers angry faces, he laughed at them.
Climax: When the wolf really came, he cried wolf but no villagers come.
Falling action: At sunset, everyone wondered why the shepherd boy hadn't
returned to the village with their sheep. They went up the hill to find the boy.
They found him weeping. An old man tried to comfort the boy as they walked
back to the village.

CONFLICT: Later, he saw a REAL wolf prowling about his flock. Alarmed, he leaped
to his feet and sang out as loudly as he could, "Wolf! Wolf!" But the villagers
thought he was trying to fool them again, and so they didn't come.

THEME: Nobody believes a liar. Always tell the truth.
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 SETTINGS

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................

 PLOT

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................

 CONFLICT

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................

 THEME

…………………………………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
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Activity 8: FREE WRITING
Instruction: Look at the pictures and write a story with important elements of a
story.
Useful words: stepmother, stepsisters, cruel, jealous, chores, a royal ball, the
palace, a bride, a fairy, a magic wand, beautiful dress, slippers, a minister, marry.

1. What is the best title for these pictures?
__________________________________________________________________

2. Where is the setting?
__________________________________________________________________

3. What is the theme of the story?
__________________________________________________________________
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Title: …………………………….

Once upon a time…………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

One day …………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……

Suddenly something amazing happened……...……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………

At last ………………………………………………………….…………...…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

ENGLISH READING TEST (Pretest & Posttest)

Instruction: There are 3 stories and 70 questions in this test paper. In each
story, it tests your knowledge on vocabulary and reading comprehension. Read
each story and try to answer the questions.

Story 1: A Lion and Three Bulls
A lion had been watching three bullocks

feeding in an open field. He had tried to attack
them several times, but they had kept together,
and helped each other to drive him off. The lion
had little hope of eating them, for he was no
match for three strong bullocks with their sharp
horns and hoofs. But he could not keep away from
that field, for it is hard to resist watching a good meal, even when there is little
chance of getting it.

Then one day the bullocks had a quarrel, and when the hungry lion came to
look at them and licked his chops as he was accustomed to do, he found them in
separate corners of the field, as far away from one another as they could get.

It was now an easy matter for the lion to attack them one at a time, and this
he proceeded to do with the greatest satisfaction and relish.
1. Where did the story take place?

a.   in an open field b.   in the farm
c.   in the forest d.   in the valley

2. Who were the keys characters in the story?
a.   The lion b. The bulls
c.   the lion and the bull d. The lion and three bulls

3.   Why could the lion not attack the three bullocks at the beginning?
a.   Because the lion was afraid of the bulls.
b.   Because the lion had no helpers.
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c.   Because the bullocks helped each other to drive the lion off.
d. Because the bullocks were too big to attack.

4. Why could the lion attack the three bullocks at the end?
a.   Because the bulls were sleeping. b.   Because the bulls had a quarrel.
c.   Because the lions came in group. d.   Because the lion was very strong.

5. Why did the lion not go to find a meal in other places?
a. Because he couldn’t resist watching a good meal.
b.   Because there were only three bulls in the forest.
c.   Because he did not know where to hunt.
d.   Because he could not eat other animals except the bulls.

6. Which sentence is correctly written?
a. The Lion had little hope of eating the bulls.
b. The Lion have little hope of eating the bulls.
c. The Lion had little hopes of eating the bulls.
d. The Lion has little hopes of eating the bulls.

7. From the story, do you think the lion could kill the bulls if they did not have a
quarrel?
a.   Yes, he could b.   No, he could not
c.   I am not sure d.   I don’t know

8. What was the cause and what was the effect that the bulls got at the end?
a.   harmony – happiness b.   harmony - death
c.   quarrel – unhappiness d.   quarrel - death

9. Which moral did the lion have?
a.   forbearance b.   loyalty
c.   honesty d.   harmony

10. What moral have you learned from this story?
a.   Where there is no harmony there is disaster.
b.   Where there is no love there is no life.
c.   Where there is the love there is the sorrow.
d.   Where there is the will there is the way.
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11. What is the definition of the word “attack” in line 2?
a. A feeling of deep admiration for someone or something.
b. The state of being united or joined as a whole.
c. A feeling of great pleasure.
d. Act against someone or something aggressively in an attempt to injure or kill.

12. Which of the following sentence has a contrast word?
a. The lion had been watching three Bullocks feeding in an open field.
b.   The lion had tried to attack them several times, but they had kept together.
c.   The lion had little hope of eating the three bulls.
d.   The lion was no match for three strong Bullocks with their sharp horns and

hoofs.
13. What is the synonym of the word “match” in line 4?

a.   big b.   small c.   equal d.   medium
14. The word “he” in line 4 refers to

a. one bull b. two bulls c. three bulls d. the lion
15. What is the definition of the word “quarrel” in line 9?

a. feeling that someone is wrong
b. feeling dislike someone or something
c. a sense of enjoyment
d. an angry argument

16. The word “chops” in line 10 has the same meaning with
a. lips b.   jaws c.   mouth d. nose

17. The word “relish”  in line 13 is closest in meaning to……………..
a.   enjoy living b.   enjoy drinking     c.   enjoy eating d.   enjoy sleeping

18. Rearrange the following words in bracket to make correct sentence. (the three
bullocks helped each other to drive the lion off)
a.   The three bullocks drive to helped each other the lion off.
b. The three bullocks helped each other to drive the lion off.
c.   The lion helped each other to drive off the three bullocks.
d.   Each other the three bullocks helped to drive the lion off.
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19. From the following past simple sentence ‘The lion had little hope of eating the
three bullocks’, which is written to present simple sentence correctly?
a.   The lion has little hope of eating the three bullocks.
b.   The lion have little hope of eating the three bullocks.
c.   The lion haves little hope of eating the three bullocks.
d.   The lion having little hope of eating the three bullocks.

20. Which of the following sentences uses passive voice?
a. A Lion had been watching three Bullocks feeding in an open field.
b. He had tried to attack them several times.
c. The lion licked his chops as he was accustomed to do.
d. The lion proceeded to do with the greatest satisfaction and relish.

21. Which sentence uses the joining words (how, when, while, as) correctly.
“The Lion looked at the bullocks and licked his chops __________ he was

accustomed to do”.
a.   The Lion looked at the bullocks and licked his chops how he was

accustomed to do.
b.   The Lion looked at the bullocks and licked his chops when he was

accustomed to do.
c.   The Lion looked at the bullocks and licked his chops while he was

accustomed to do.
d.   The Lion looked at the bullocks and licked his chops as he was accustomed

to do.
22. Which of the gerund sentences is written correctly?

a.   Watching three bulls feed in an open field, the lion wanted to attack them.
b. Watching three bulls feeding in an open field, the lion wanted to attack them.
c. The lion had been watching three bulls feeding in an open field, he wanted

to attack them.
d. The lion was watching three bulls feeding in an open field, he wanted to

attack them.
23. Which of the infinitive sentences is written correctly?

a.   To attack the three bulls at the same time was not easy for the lion.
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b.   To attacks the three bulls at the same time was not easy for the lion.
c.   To attacking the three bulls at the same time was not easy for the lion.
d.   To have attack the three bulls at the same time was not easy for the lion.

24. Combine the two sentences ‘The lion had little hope of eating the bulls.’ and
‘He was no match for three strong bullocks.’ to make compound sentence?
a. The lion had little hope of eating the bulls or he was no match for three

strong bullocks.
b. The lion had little hope of eating the bulls so he was no match for three

strong bullocks.
c. The lion had little hope of eating the bulls and he was no match for three

strong bullocks.
d. The lion had little hope of eating the bulls for he was no match for three

strong bullocks.

Story 2: The Lion and the Mouse
Once when a lion was asleep a little

mouse began running up and down upon him;
this soon wakened the lion, who placed his huge
paw upon him, and opened his big jaws to
swallow him.  “Pardon, O King,” cried the little
mouse: “forgive me this time, I shall never forget
it: who knows but what I may be able to do you
a turn some of these days?”

The lion was so amused at the idea of the mouse being able to help him,
which he lifted up his paw and let him go.  Sometime after the lion was caught in a
trap, and the hunters who desired to carry him alive to the king, tied him to a tree
while they went in search of a wagon to carry him on.  Just then the little mouse
happened to pass by, and seeing the sad plight in which the lion was, went up to
him and soon gnawed away, i.e. bit the ropes that bound the king of the beasts.
“Was I not right?” said the little Mouse.
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25. Where did the story take place?
a.   in the forest b.   in the open field
c.   in the village d.   in the mountain range

26. Who were the keys characters in the story?
a. The lion b. The mouse
c.   The lion and the mouse d. The lion, the mouse, and the hunters

27. What was the mouse doing when the lion was asleep?
a.   He was looking for food.
b. He was running up and down upon the lion.
c.   He was singing.
d.   He was stealing the lion’s food.

28. How did the lion feel when the mouse asked him to spare his life?
a.   he felt bore b.   he felt annoyed
c.   he felt angry d.   he felt amused

29. What happened to the lion after releasing the mouse?
a.   he was caught in a trap b.   he was shot
c.   he was so hungry d.   he was killed

30. Who would take the lion to the king?
a.   the villagers b.   the hunters        c.   the soldiers d.   the traders

31. Who helped the lion at the end?
a.   the villagers        b.   the hunters c.   the mouse d.   the other lions

32. What moral have you learned from this story?
a.   loving kindness and gratitude b. loving kindness and harmony
c.   gratitude and courage d.   gratitude and devotion

33. What moral did the lion have?
a. loving kindness b.   gratitude c.   courage d.   devotion

34. What moral did the mouse have?
a. loving kindness b.   gratitude c.   courage d.   devotion

35. Which sentence consists of contrasting idea?
a.   A little mouse  began running up and down upon a lion.
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b. The lion placed his huge paw upon a mouse and opened his big jaws to swallow
him.

c.   The lion was so amused at the idea of the mouse being able to help him.
d.   The hunters tide a lion to a tree while they went in search of a wagon to carry

him on.
36. Which sentence has a restatement context clue?

a. Once when a Lion was asleep a little Mouse began running up and down
upon him.

b. The Lion was so amused at the idea of the Mouse being able to help him.
c. Sometime after the Lion was caught in a trap.
d.   The little mouse went up to the lion and soon gnawed away, i.e. bit the

ropes that bound the lion.
37. The word “they” in line 10 refers to

a.   the lion b.   the mouse
c.   the lion and the mouse d.   the hunters

38. Which sentence has a modifier context clue?
a. Once when a Lion was asleep a little Mouse began running up and down

upon him
b. The Lion, who placed his huge paw upon him, and opened his big jaws to

swallow him
c. The Lion was so amused at the idea of the Mouse being able to help him
d. Sometime after the Lion was caught in a trap and the hunters tied him to a tree

39. The word “huge” in line 3 has the opposite meaning to……
a. large b.   wide c. little d.   long

40. The word “paw” in line 3 has the same meaning with……
a.   palm b.    claw c.   fist d.   hand

41. The word “gnawed” in line 12 could be best replaced by………………..?
a. ate b.   tore c.   bit d. untied

42. Which sentence is the correct direct speech?
a. The little mouse said, “Was I not right?”
b.   The little mouse said, “I was not right?”
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c.   The little mouse said “Was I not right?”
d. The little mouse said was I not right?

43. From the direct speech sentence “I’m not going to the concert,” he said. Which
is the correct indirect speech sentence?
a.   He said he is not going to the concert.
b. He said he was not going to the concert.
c. He say that he not going to the concert.
d. He says that he is not going to the concert.

44. Which sentence is the condition sentence type one (possible to fulfill)?
a. If the lion does not let the mouse go, the mouse will die.
b.   If the mouse did not gnawed away the rope, the hunters would carry the

lion to the king.
c.   If the hunters had carried the lion to the king, they would have had rewards.
d. If the king did not have a lion, he would punish the hunters.

45. Which sentence is the condition sentence type two (condition in theory possible
to fulfill)?
a.   If the lion does not let the mouse go, the mouse will die.
b.   If the mouse did not gnawed away the rope, the hunters would carry the

lion to the king.
c.   If the hunters had carried the lion to the king, they would have had rewards.
d.   If the king did not have a lion, he would punish the hunters.

46. Which sentence is the condition sentence type three (condition not possible to
fulfill)?
a.   If the lion does not let the mouse go, the mouse will die.
b.   If the mouse did not gnawed away the rope, the hunters would carry the

lion to the king.
c. If the hunters had carried the lion to the king, they would have had rewards.
d.   If the king does not have a lion, he will punish the hunters.

47. Which is written in simple present passive sentence correctly?
a. The lion is tying to a tree. b. The lion ties a tree
c. The lion is being tied to a tree. d. The lion is tied to a tree.
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48. Which is written in present progressive passive sentence correctly?
a. The lion is tying to a tree. b.   The lion ties a tree
c.   The lion is being tied to a tree. d.   The lion is tied to a tree.

Story 3: The Woodcutter and the God
A woodcutter who was chopping wood

on the banks of a river had lost his axe. Not
knowing what to do, he sat himself down on the
bank and wept. The god, learning the cause of
his distress, took pity on him. The god plunged
into the river, brought out a golden axe and
asked the woodcutter if this were the one which
he had lost. The man said, no, that wasn’t the one. So the god dived back in again
and this time he produced a silver axe. But the woodcutter said, no, that wasn’t his
axe either. The god plunged in a third time and brought him his own axe. The man
said, yes, indeed, this was the very axe which he had lost.

Then the god, charmed by his honesty, gave him all three, namely, golden
axe, silver axe, and his own axe.

Returning to his friends, the woodcutter told them about his adventure. One
of them took it into his head to get himself some axes as well. So he set off for the
riverbank, threw his axe into the current deliberately and then sat down in tears.
Then the god appeared to him also and, learning the cause of his tears, he dived in
and brought him to a golden axe, asking if it were the one which he had lost.

The man, all joyful, cried out: ‘Yes! It is indeed the one!’ But the god,
horrified at such effrontery, not only withheld the golden axe but didn’t return the
man’s own.
49. Where did the story take place?

a.   in the forest b.   in the village
c.   on the banks of a river d.   on the seashore

50. Who were the key characters in this story?
a.   the woodcutter b.   the god



255

c.   the woodcutter and his friends d.   the woodcutter and the god
51. How many times did the god Hermes dive into the river to bring an axe to a

woodcutter?
a.   one time b.   two times c.   three times d.   four times

52. What kind of axe did the Hermes bring out to the woodcutter for the first time?
a.   a silver axe b.   a golden axe       c.   iron axe d.   stone axe

53. What kind of axe did the Hermes bring out to the woodcutter for the second time?
a.   a silver axe b.   a golden axe c.   iron axe d.   stone axe

54. From the first paragraph, it can be inferred that the woodcutter’s axe was…….
a.   a silver axe b.   a golden axe c.   iron axe d.   stone axe

55. To whom did the wood cutter tell about his adventure?
a.   to his wife b.   to his friends c.   to his master d.   to his son

56. Why did the god not give an axe to a woodcutter’s friend?
a.   because the woodcutter’s friend was greedy
b.   because the god did not like him
c.   because the god could not find his axe
d.   because the god liked his axe

57. What kind of moral did the Hermes has?
a.   honesty b.   generosity c.   loving kindness d.   effort

58. What kind of moral did the Hermes has?
a.   honesty b.   generosity c.   loving kindness d.   effort

59. What morals have you learned from this story?
a.   honesty and generosity b.   generosity and intelligence
c.   intelligence and effort d.   honesty and loving kindness

60. Which sentence has ax exemplification context clue?
a. A woodcutter who was chopping wood on the banks of a river had lost his axe.
b. The god, learning the cause of his distress, took pity on him.
c. The god plunged in a third time and brought him his own axe.
d. Then god, charmed by his honesty, gave him all three, namely, golden,

silver, and his own axe.
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61. Which sentence consists of relative pronoun?
a. A woodcutter who was chopping wood on the banks of a river had lost his axe.
b. Not knowing what to do, he sat himself down on the bank and wept.
c. The god Hermes, learning the cause of his distress, took pity on him.
d. Hermes plunged in a third time and brought him his own axe.

62. The “wept” in line 3 could be best replaced by……….
a.   sad b.   unhappy                c.   cry d.   angry

63. The word “plunge” in line 5 has the same meaning with…..
a.   jump b.   dance c.   dive d.   drive

64. The antonym of the word “god” in line 5 is……….
a.   Sultan b.   Satan c.   deity d.   guardian

65. The word “effrontery” in line 18 is closest in meaning to……………
a.   terror b.   excitement c.   pride d.   shamelessness

65. Rearrange the words in bracket to make sentence. (this was / said / he had lost /
the woodcutter / the very axe / which)
a.   The woodcutter said this was which the very axe he had lost.
b.   The woodcutter said he had lost which this was the very axe.
c.   The woodcutter said this which was the very axe he had lost.
d.   The woodcutter said this was the very axed which he had lost.

66. Which is written in present perfect passive sentence correctly?
a.   The three axes are given to a woodcutter by the god.
b.   The three axes are being given to a woodcutter by the god.
c.   The three axes have been given to a woodcutter by the god.
d.   The three axes had been given to a woodcutter by the god.

67. Which is written in past simple passive sentence correctly?
a. The adventure is told to the woodcutter’s friends.
b. The adventure was told to the woodcutter’s friends.
c. The adventure had told to the woodcutter’s friends.
d. The adventure have been told to the woodcutter’s friends.

68. Which is written in future simple passive sentence correctly?
a.   The woodcutter’s friend would get a golden axe if he was honest.
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b.   The woodcutter’s friend will get a golden axe if he is honest.
c. The woodcutter’s friend would be given a golden axe if he would be honest.
d.   The woodcutter’s friend will be given a golden axe if he will be honest.

69. Which is correctly written in simple sentence?
a. The woodcutter did not want a golden axe, for he was an honest man.
b.   The god plunged into the river.
c.   The god gave the woodcutter a golden axe, but he said no.
d.   Although the god gave the woodcutter a golden axe, he did not want it.

70. Which is correctly written in compound sentence?
a. The god learning the cause of his distress, took pity on him.
b.   The god plunged into the river.
c.   The god gave the woodcutter a golden axe, but he said no.
d.   Although the god gave the woodcutter a golden axe, he did not want it.

******************************************************************************************
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แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(กอนเรียนและหลังเรียน)

____________________________________________________________________

คําช้ีแจง ใหนักศึกษากากบาท (X) ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. ซ่ึงเปนคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด

1) การท่ีสภากาชาดไทยไดรับการบริจาคโลหิตจากนักศึกษาเปนจํานวนมากนั้น แสดงใหทราบวา
นักศึกษามีคุณธรรมในดานใด
ก. ความอดทน ข. ความซื่อสัตย
ค. ความเพียรพยายาม ง. ความสามัคคี

2) นองดักแด อายุ 11 ป ทุกวันตองปนจักรยานไปขอขาวจากวัดมาปอนพอท่ีปวยหนักและคุณยาซึ่ง
เปนอัมพาตโดยท่ีไมมีความเบื่อหนายหรือรังเกียจแตอยางใดท้ังสิ้น แสดงวานองดักแดมีคุณธรรม
ในดานใด
ก.   ความกตัญูกตเวที ข. ความออนนอมถอมตน
ค. ความเสียสละ ง. ความจริงใจ

3) เด็กชายกองหัดข่ีจักรยาน และจักรยานก็ลมบอย ๆ จนกองไดรบับาดแผลแตกองก็ไมรองไห แสดง
วากองมีคุณธรรมในดานใด
ก. การแสวงหาความรู ข. ความรับผิดชอบ
ค.   ความเพียรพยายาม ง.   ความอดทน

4) โจเปนคนแข็งกระดาง พูดจาก็ไมนาฟง แมแตพอ แม ครู อาจารยสั่งสอนก็ไมสนใจ แสดงวาโจไมมี
คุณธรรมในดานใด
ก. ความเมตตา กรุณา ข. ความมีกัลยาณมิตร
ค. ความออนนอมถอมตน ง. ความไววางใจ

5) แดงลอกการบานเพ่ือนเพ่ือนํามาสงคุณครู แสดงวาแดงขาดคุณธรรมในขอใด
ก. ความพยายาม ข. ความซื่อสัตย
ค. การแสวงหาความรู ง.    ความจริงใจ

6) คุณยายมณี แสงจันทร หรือคุณยายติ๋ม อายุ 73 ป เลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดจํานวน 303 ตัว เปน
ระยะเวลามากกวา 40 ปแลว แสดงวาคุณยายติ๋มมีคุณธรรมในดานใดมากท่ีสุด
ก. ความเมตตา กรุณา ข. ความมีสติ
ค.   ความมีจิตใจม่ันคง ง.ความรับผิดชอบ
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7) ศาลไดทําการตัดสินลงโทษผูมีความผิดใหไดรับโทษ และปลอยใหปลอยจําเลยซึ่งไมมีความผิด
แสดงวาศาลมีคุณธรรมในขอใด
ก.   ความรับผิดชอบ ข.   ความไววางใจ
ค.   ความยุติธรรม ง.   ความไมคิดประทุษราย

8) วัยรุนสวนมากในปจจุบันมักใชถอยคําท่ีไมสุภาพในการสนทนากัน แสดงวาขาดคุณธรรมในขอใด
ก.   ความไมโลภ ข. ความมีกัลยาณมิตร
ค.   ความรัก ง.   การพูดจาไพเราะ

9) การท่ีนักศึกษาใชเวลา 4 – 5 ป ในการศึกษาเลาเรียนจนจบปริญญาตรีไดนั้น แสดงวานักศึกษา
มีคุณธรรมขอใด
ก.   ความรับผิดชอบ ข.   ความเพียรพยายาม
ค.   ความออนนอมถอมตน ง.   ความซื่อสัตยสุจริต

10) นักศึกษาจํานวนมากใชเวลาวางหลังเลิกเรียนในการเรียนรูเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตาง ๆ แสดง
ใหเห็นวานักศึกษาเหลานั้นมีคุณธรรมขอใด
ก. การแสวงหาความรู ข. ความเสียสละ
ค. ความเพียรพยายาม ง. ความอดทน

11) รถกระบะขนแตงไทยเพ่ือไปสงท่ีตลาดจังหวัดนครราชสีมาแลวเกิดลอรถระเบิดทําใหรถพลิกคว่ํา
แตงไทยหลนกระจายเต็มทองถนน ทําใหเกิดปญหาการจราจร ชาวบานจึงไดมาชวยกันเก็บ
แตงไทยออกจากถนนเพ่ือใหการจราจรมีความคลองตัว จากเหตุการณดังกลาวแสดงวาชาวบาน
มีคุณธรรมในดานใด

ก.   ความไมโลภ ข. ความรับผิดชอบ
ค.   ความเพียรพยายาม ง.   ความสามัคคี

12) นองแคท อายุ ๗7ขวบ อาศัยอยูกับแมท่ีเปนอัมพฤกษเพียงสองคน นองแคทตองคอยปอนขาว
ปอนน้ําแมทุกวัน ท้ัง ๆ ท่ีนองแคทเองก็ยังเปนเด็กเล็ก แสดงใหทราบวานองแคทมีคุณธรรมใน
ดานใด

ก.   ความกตัญูกตเวที ข. ความเสียสละ
ค.   ความจริงใจ ง.   ความอดทน

13) สมบัติเปนกรรมกรกอสรางสะพานขามถนน เขาทํางานตั้งแตเชายันเย็นโดยไมหวั่นตอสภาพ
อากาศท่ีรอนอบอาว แสดงวาสมบัติมีคุณธรรมในดานใด

ก.   ความรับผิดชอบ ข. ความมีจิตใจม่ันคง
ค.   ความเพียรพยายาม ง.   ความอดทน
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14) นอยเชื่อฟงคําสอนของพอแมโดยไมแสดงกิริยาอาการท่ีไมเหมาะสม แสดงวานอยมีคุณธรรมใน
ดานใด

ก.   ความไมลุมหลงมัวเมา ข.   ความรัก
ค.   ความออนนอมถอมตน ง. ความซื่อสัตย

15) นายเซีย กา เทียน วัย 70 ป ชาวสิงคโปร เปนคนขับรถแท็กซี่ ไดนําเงินจํานวน 27 ลานบาท ไป
มอบคืนผูโดยสารสองสามี ภรรยาชาวไทยท่ีลืมไวในรถของเขา แสดงวานายเซีย กา เทียน มี
คุณธรรมในดานใด
ก.   ความมีจิตใจม่ันคง ข. ความซื่อสัตย
ค.   ความออนนอมถอมตน ง. ความจริงใจ

16) จากกรณีนองไอดินถูกแมใจทํารายใชไมท่ิมแทงและขุดหลุมฝงเพ่ือหวังใหตายนั้น แสดงวาแมของ
นองไอดินขาดคุณธรรมในดานใด
ก.   ความเมตตา กรุณา ข. ความมีสติ
ค.   ความเพียรพยายาม ง.   ความซื่อสัตย

17) กรรมการท่ีควบคุมการแขงขันฟุตบอลเปานกหวีดเพ่ือยุติการแขงขันตามเวลาท่ีกําหนด แสดงวา
กรรมการคนนั้นมีคุณธรรมในดานใด
ก.   ความรับผิดชอบ ข.   ความอดทน
ค.   ความยุติธรรม ง.   ความกตัญู

18) สมศักดิ์พูดปลอบเพ่ือนท่ีอกหักใหหายจากความโศกเศรา เขาใชถอยคําท่ีประกอบดวยเหตุผล
และเปนถอยคําท่ีนาฟง แสดงวาสมศักดิ์มีคุณธรรมในดานใด
ก.   ความรัก ข.   ความเสียสละ
ค.   ความจริงใจ ง.   การพูดจาไพเราะ

19) โธมัส อัลวา เอดสัน ไดทําการทดลองประดิษฐไฟฟา เขาลมเหลวนับครั้งไมถวน แตก็ยัง
ทดลองอยุร่ําไป จนในท่ีสุดเขาก็สามารถประดิษฐหลอดไฟจนสําเร็จ แสดงวาโธมัส อัลวา เอดิสัน
มีคุณธรรมในดานใด

ก.   ความอดทน ข.   ความเพียรพยายาม
ค.   ความจริงใจ ง.   ความซื่อสัตยสุจริต

20) จากกรณีท่ีมีพระภิกษุสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ และมีใบปริญญามากถึง 15 ใบ
นั้น แสดงใหเห็นวาพระภิกษุรูปนี้มีคุณธรรมดานใดมากท่ีสุด

ก.   การแสวงหาความรู ข. ความอดทน
ค. ความเพียรพยายาม ง.   ความเมตตา กรุณา
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21) เกิดเพลิงไหมอาคารพาณิชย ยานการคากลางเมืองพิษณุโลก ชาวบานตางพากันนําน้ํามาชวยดับไฟ
แสดงใหทราบวาชาวบานมีคุณธรรมในดานใดจึงสามารถดับไฟได
ก.   ความเสียสละ ข. ความสามัคคี
ค.   ความเพียรพยายาม ง.   ความอดทน

22) นองปาลมอาศัยอยูกับปาท่ีตาบอดท่ีเลี้ยงดูนองปาลมมาตั้งแตเล็ก นองปาลมตองคอยชวยเหลือ
คุณปาในเรื่องตาง ๆ ทุกวัน แสดงใหเห็นวานองปาลมมีคุณธรรมในดานใด
ก.   ความกตัญูกตเวที ข. ความเมตตา กรุณา
ค.   ความจริงใจ ง.   ความอดทน

23) ชาวนาท่ีทํานาตลอดวันโดยไมหวั่นตอแสงแดดท่ีแผดเผา แสดงวาชาวนามีคุณธรรมในดานใด
ก. ความรับผิดชอบ ข. การทํางานรวมกันเปนทีม
ค. ความเพียรพยายาม ง. ความอดทน

24) หมวยแสดงความเคารพตอผูหลักผูใหญ ตอครูอาจารย และตอบุคคลท่ัวไปเสมอ หมวยจึงเปนท่ี
รักของคนรอบขาง แสดงวาหมวยมีคุณธรรมในดานใด

ก. ความเมตตา กรุณา ข. การมีความเห็นท่ีถูกตอง
ค. ความออนนอมถอมตน ง. ความซื่อสัตย

25) พรซื้อสินคาราคา 100 บาท กับแมคาท่ีตลดานัด เธอใหธนบัตรใบละ 1,000 บาทกับแมคาโดย
คิดวาเปนธนบัตรใบละ 100 บาท แลวเดินจากไป แมคาเห็นพรเดินจากไป จึงเรียกใหพรกลับมา
รับเงินทอนจํานวน 900 บาท แสดงวาแมคามีคุณธรรมในดานใด

ก. ความรับผิดชอบ ข. ความซื่อสัตย
ค. ความไมลุมหลงมัวเมา ง. ความจริงใจ

26) เด็กหญิงแนนนําน้ําใสภาชนะไปวางไวหนาบานเพ่ือใหนกบินมาอาบน้ําคลายรอน แสดงวา
เด็กหญิงแนนมีคุณธรรมในดานใด
ก. ความเมตตา กรุณา ข. ความเสียสละ
ค. ความมีสติ ง. ความรักธรรมชาติ

27) เปาบุนจิ้นตัดสินคดีความตาง ๆ โดยไมเห็นแกหนาใครท้ังนั้น แสดงวาเปาบุนจิ้นมีคุณธรรมในดานใด
ก.   ความไมลุมหลงมัวเมา ข.   ความไมคิดประทุษราย
ค.   ความยุติธรรม ง.   ความจริงใจ
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28) สมหญิงสนทนากับทุกคนดวยน้ําเสียงท่ีออนโยนเสมอ แสดงวาสมหญิงเปนผูมีคุณธรรมในดานใด
ก. ความมีจิตใจม่ันคง ข. ความอดทน
ค. ความรัก ง. การพูดจาไพเราะ

29) พระมหาชนกทรงวายน้ําทามกลางมหาสมุทรเพ่ือใหถึงฝงเปนเวลา 7 วัน 7 คืน โดยไมยอทอ
แสดงวาพระมหาชนกมีคุณธรรมในดานใดมากท่ีสุด

ก. ความอดทน ข. ความเพียรพยายาม
ค. ความมีจิตใจม่ันคง ง. การแสวงหาความรู

30) จากละครเรื่องพระพุทธเจามหาศาสดาโลก ตอนท่ีเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกจากพระนคร
กบิลพัสดุเพ่ือแสวงหาทางพนจากทุกขนั้น นักศึกษาคิดวาเจาชายสิทธัตถะมีคุณธรรมในดานใด

มากท่ีสุด
ก.   การแสวงหาความรู ข. ความรับผิดชอบ
ค.   ความเพียรพยายาม ง.   ความอดทน

**************************************************************************
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แบบทดสอบประจําบทเรียน

Test (Unit 1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the best answer.

Once upon a time when Brahmadatta was king of
Benares, the Bodhistatta was born a quail and lived in a
forest as the head of thousands of the quails. One day a
fowler came and he flung his net over them. Then he
crammed them into his basket, and went home sold his
prey for a living.

Now one day the Bodhisatta said to those quails,
“I have a device whereby he will be unable to catch us. Henceforth, the very
moment he throws the net over you, let each one put his head through a mesh and
then all of you together must fly away with the net; this done, we will all escape
from the fowler’s catching.”

On the morrow, when the net was cast over them, they did just what the
Bodhisatta told them. While the fowler was still disentangling his net, evening came
on; and he went away empty-handed. On the following days the quails played the
same trick which made the fowler disappointed and went home empty-handed.
Accordingly his wife grew angry.  The fowler explained, “The moment my net is over
them, off they fly with it and escape, but don’t you bother yourself, as soon as they
start bickering among themselves, I shall bag the lot.”

Not long after this, one of the quails, trod by accident on another’s head. “Who
trod on my head?” angrily cried this latter. “I did, but I didn’t mean to.” said the first
quail. Nevertheless, the other remained angry. They began to bandy taunts, saying,
“I suppose it is you single-handed who lift up the net.” The Bodhisatta thought to
himself, “There’s no safety with one who is quarrelsome. The time has come when
they will no longer lift up the net, and the fowler will get his opportunity. I can stay
here no longer.” And thereupon he with his followers went elsewhere.
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Sure enough the fowler one day flung his net over them. Then said one
quail, “They say when you were at work lifting the net, the hair of your head fell off.
Now’s your time; lift away.” The other rejoined, “When you were lifting the net,
they say both your wings molted. Now’s your time, lift away.” But whilst they were
each inviting the other to lift the net, the fowler himself lifted the net for them and
took them to his home.

1.   Based on the first paragraph, where did the story take place?
a.   It took place in a palace b.   It took place in a forest
c. It took place in a village d.   It took place in a city

2.   What was the Bodhisatta born?
a.   He was born a king b.   He was born a fowler
c. He was born a fowler’s wife d.   He was born a quail

3.   According to story, what was the main problem of the quails?
a.   They were caught by a fowler b.   They lacked of harmony
c.   The food was not sufficient for them d.   They had no leader

4.   How did the Bodhisatta tell his followers to do so that the fowler could not
catch them?
a.   He told his followers to help each other
b.   He told his followers to fly away when seeing the fowler
c.   He told his followers to play a trick
d. He told his followers to fly away with the net

5. The word ‘crammed’ in paragraph 1 (Line 4) is closest in meaning to…
a. threw b. laid
c. packed d. hung

6.   What was the cause of the quails’ quarrel?
a.   One quail trod by accident on another’s head
b.   One quail scolded another quail
c.   They had different opinion
d.   Each quail wanted to be a leader
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7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The quails played the same trick which made the fowler disappointed.
2. A fowler came and he flung his net over the quails.
3. The Bodhisatta was born a quail and lived in a forest.
4. A fowler went home empty-handed.
a.   1 – 2 – 3 – 4 b. 3 – 2 – 1 – 4
c. 2 – 3 – 4 – 1 d. 4 – 3 – 2 – 1

8. What will happen if people in society do not have harmony?
a. There will be thieves everywhere b. There will be war in the society
c. They will not have happiness d. They will live with fear

9. Who do you think should have harmony?
a. Students b. Teachers
c. Teenagers d. Everyone

10. What moral is the most important for living together?
a. Harmony b.   Right Livelihood
c.   Loving Kindness d. Leadership

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

ANSWER KEY

1.   b 6.   a
2.   d 7.   b
3.   a 8.   c
4.   d 9.   d
5.   c 10. a
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Test (Unit 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.

Once upon a time, there lived a herd of
eighty thousand elephants at the bottom of the
majestic Himalayas. Their leader was a magnificent
and rare white elephant who was an extremely kind-
hearted soul. He greatly loved his mother who had
grown blind and feeble. Each day this white
elephant would go deep into the forest in search of
food. He would look for the best of wild fruit to send to his mother. But alas... his
mother never received any. This was because his messengers would always eat
them up themselves.

Then one day, he decided to leave them all behind and disappeared in the
middle of the night along with his dear mother. He took her to Mount Candorana to
live in a cave beside a beautiful lake. It so happened that one day, when the white
elephant was feeding he heard loud cries. A forester from Benares had lost his way
in the forest and was absolutely terrified. The elephant asked the forester why he
was crying so bitterly. The forester replied that he was crying because he had been
roaming the forest for the past seven days and could not find his way out. The
elephant told him not to worry and carried him to the edge of the forest from
where the forester went on his merry way back to Benares.

On reaching the city, he heard that King Brahmadatta's personal elephant
had just died and the King was looking for a new elephant. The forester immediately
went up to the King and told him about the white elephant that he had seen on
Mount Candorana. The King was quite pleased with the information and
immediately dispatched a number of soldiers and elephant trainers along with
the forester. After travelling for many days, the group reached the lake besides
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which the elephants resided. The white elephant was collecting lotus shoots for his
mother's meal and could sense the presence of humans. When he looked up, he
spotted the forester and realized that it was he who had led the King's men to him.
He was very upset at the ingratitude but decided that if he put up a struggle many
of the men would be killed. And he was just too kind to hurt anyone. So he decided
to go along with them to Benares where he was given a grand reception. He did not
respond to any kind of stimuli, be it the fragrant flowers or the beautiful and
comfortable stable. He just sat there looking completely despondent.

The King went to the stable and asked him why he looked so sad. The white
elephant replied that he would not eat anything until he met his mother. So the
King asked him where his mother was. The elephant replied that she was at the
Mount Candorana and must be worried and hungry as she was blind and had no
one to feed her and take care of her. He was afraid that she would die. The King was
touched by the elephant's story and asked him to return to his blind, old mother
and take care of her as he had been doing all along. The happy elephant went
running home as fast as he could and found that his mother was still alive. He told
her that the King of Benares had set him free to look after her forever. She was so
thankful to him for sending her son back home. The white elephant was able to
take good care of his mother till the day she died.

1.   Based on the first paragraph, where did the herd of eighty thousand elephants
live?

a.   They lived at the bottom of Himalaya
b.   They lived at the bottom of Sineru
c.   They lived at the bottom of Fuji
d.   They lived at the bottom of Everest

2.   What was the characteristic of the white elephant?
a.   He was easy-going b.   He was sociable
c.   He was kind-hearted soul d.   He was impolite
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3.   Why did the white elephant take care of his mother?
a.   Because his mother was deaf and feeble
b.   Because his mother was mute and feeble
c.   Because his mother was ill and feeble
d.   Because his mother was blind and feeble

4.   What was the cause of the forester’s cry?
a.   He missed his family b.   He had lost in the forest
c.   He feared ghosts d.   He was afraid of wild animals

5.   Why did the white elephant decide to go along with the king’s men to Benares?
a.   Because he wanted to be the king’s elephant
b.   Because he wanted to leave the forest
c.   Because he feared that he would be hurt
d.   Because he did not want to hurt anyone

6. The word “despondent” in paragraph 3 (Line 30) could best be replaced by
a.   hopeless b.   sad

c.   disappointed d.   anxious

7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The white elephant decided to go along with the soldiers to Benares.
2. The white elephant was able to take good care of his mother till the day

she died.
3. Each day the white elephant would go deep into the forest in search of

food.
4. The white elephant took his mother to live in a cave beside a beautiful lake.
a.   1 – 2 – 3 – 4 b.   2 – 3 – 4 – 1
c.   3 – 4 – 1 – 2 d.   4 – 3 – 2 – 1

8. What moral did the forester not have?
a. gratitude b. effort
c. harmony d. forbearance
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9. How important is gratitude?
a. It helps us work successfully b. It helps us live happily
c. It helps us learn attentively d. It helps us think carefully

10. Who should have gratitude?
a.   Students b.   Teachers
c.   Teenagers d.   Everyone

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

ANSWER KEY

1.   a 6.   a
2.   c 7.   c
3.   d 8.   a
4.   b 9.   b
5.   d 10. D
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Test (Unit 3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.

Temiya was a son of a king in Benares. Temiya would watch his father order
cruel punishments for transgressors of the law and he began to think of what it
would mean to be king.  And he feared that when he would become king, he too
would have to commit these acts.  And he remembered that as a result of being
king in a former life, he had suffered 80,000 years in hell.  Worried that he would
become king, he was approached by the goddess who was once his mother in a
former life who advised him to remain silent so as to be unfit to be king.

For sixteen years, he remained silent and his family tried to terrify him into
speaking and moving but they failed to break his trance. At last, the king ordered
Sunanda, the charioteer to bury the Bodhisatta in a graveyard. When the Bodhisatta
was taken off the city, as a final test of his strength, the Bodhisatta seized the back
of the chariot and lifted it high with one hand as if it were a toy cart. Indeed, his
power was confirmed. He walked over to the charioteer and tried to jolt him into
looking at him with these words: "Behold the
man you seek to kill, not deaf nor dumb nor
lame.  Suddenly Sunanda understood and
fell at his feet, stammering that he would be
honored to escort the prince home to inherit
the kingdom. He who was destined for
Buddhahood chided him, for nothing would deter him now from leading the pure
meditative life. He ordered Sunanda to return to the palace immediately to tell his
parents that he was still alive. Sunanda returned and told the queen his story. The
king was told what his son had done, and he and the queen set out at once, hoping
to lure the prince home.

When the long procession of horse-drawn carriages came to a halt, the royal
pair found their son living in a hut of leaves prepared for him by Sakka. They saw
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that he had already put on an ascetic's garments of red bark and leopard skin, a
black antelope skin over one shoulder and a carrying pole over the other. His hair
was tied up and matted, and he held a walking staff in one hand. Temiya welcomed
them and explained to them the reasons for his sixteen years of self-denial. In awe
of their son, they no longer begged him to wear the crown but were themselves
inspired to embrace the holy life. Returning to the palace, the king ordered the royal
treasure jars to be opened and the gold to be scattered about like sand. Sakka built
for the entire kingdom a hermitage three leagues long, so that all who aspired to
Nirvana could partake of the meditative life.

1.   Based on the first paragraph, it can be inferred that Temiya was born in
a.   Benares b.   Berlin
c.   Beijing d.   Bihar

2.   Who advised Temiya to remain silent so as to be unfit to be king?
a.   Temiy, himself b.   The queen
c.   The king d.   The goddess

3.   How long did Temiya remain silent?
a.   15 years b.   16 years
c.   17 years d.   18 years

4.   How did Sunanda think if he had escorted the prince home to inherit the kingdom?
a.   He thought that he would have been awarded
b.   He thought that he would have been honored
c.   He thought that he would have been appointed as a state governor
d.   He thought that he would have been given anything he wanted

5. Which part do you think the prince showed great forbearance?
a.   The part that he was approached by the goddess
b.   The part where he kept silent for sixteen days
c.   The part that he was taken off the city
d.   The part that he explained the reasons to them
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6.   The word ‘he’ in paragraph 2 (Line 14) could best be replaced by
a.   The king b.   The charioteer
c. Sunanda d.   The prince

7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The king ordered Sunanda, the charioteer to bury the Bodhisatta in a graveyard.
2. The king and the queen set out at once, hoping to lure the prince home.
3. Temiya remained silent for sixteen years.
4. Temiya was worried that he would become king.

a.   4 – 1 – 2 – 3 b.   4 – 2 – 3 – 1
c.   4 – 3 – 2 – 1 d.   4 – 3 – 1 – 2

8. What moral did Temiya have?
a.   Forbearance b.   Loving Kindness
c.   Effort d.   Harmony

9. If students lack forbearance, especially in education, what will happen to them?
a.   They will not pass an exam b.   They will not be rich
c.   They will not go to school d.   They will not be happy

10. What moral have you learned from this story?
a.   Effort b. Loving Kindness
c.   Forbearance d.   Searching for knowledge

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

ANSWER KEY

1.   a 6.   d
2.   d 7.   d
3.   b 8.   a
4.   b 9.   a
5.   b 10. c
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Test (Unit 4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.

Once on a time, hard by
a great banyan-tree on the
slopes of the Himalayas, there
were three animals which were
a partridge, a monkey, and an
elephant. And they came to
lack respect and subordination one to another, and had no ordering of their
common life. And the thought came to them that it was not seemly for them to live
in this way, and that they ought to find out which of their number was the senior
and to honor him.

As they were engaged thinking which the oldest, one day an idea was struck
them. Said the partridge and the monkey to the elephant as they all three sat
together at the foot of that banyan-tree, "Friend elephant, how big was this banyan
when you remember it first?” Said the elephant, "When I was a baby, this banyan
was a mere bush, over which I used to walk; and as I stood astride of it, its topmost
branches used just to reach up to my belly. I've known the tree since it was a mere
bush." Next the monkey was asked the same question by the other two; and he
replied, "My friends, when I was a youngling, I had only to stretch out my neck as I
sat on the ground, and I could eat the topmost sprouts of this banyan. So I've
known this banyan since it was very tiny." Then the partridge was asked the same
question by the two others; and he said, "Friends, of old there was a great banyan-
tree at such and such a spot; I ate its seeds, and voided them here; that was the
origin of this tree. Therefore, I have knowledge of this tree from before it was born,
and am older than the pair of you." Here upon the monkey and the elephant said
to the sage partridge, "Friend, you are the oldest. Henceforth you shall have from us
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acts of honor and veneration, marks of obeisance and homage, respect of word and
deed, salutation, and all due homage; and we will follow your counsels.” Thenceforth
the partridge gave them counsel, and established them in the Commandments, which he
also undertook himself to keep. Being thus established in the Commandments, and
becoming respectful and subordinate among themselves, with proper ordering of their
common life, these three made themselves happy until their life's close.

1.   Based on the first paragraph, where did the story take place?
a.   It took place in the palace
b.   It took place on the slopes of the Himalayas
c.   It took place in a village
d.   It took place in the zoo

2.   Who are the three friends in the story?
a.   A parrot, a monkey, and an elephant
b.   A partridge, a monkey, and an elephant
c.   A parrot, a mouse, and an elephant
d.   A partridge, a monkey, and a donkey

3.   What did the three friends lack of?
a.   Respect and Admiration b.   Loving kindness and Effort
c. Forbearance and Self-devotion d.   Respect and subordination

4.   After discussing together at the banyan tree who became the senior among them?
a.   The partridge b.   The monkey
c.   The elephant d.   The mountain

5. The word ‘animals’ in paragraph 1 (Line 3) is closest in meaning to…
a. poultry b.   amphibian
c. wildlife d.   reptile

6.   The word ‘themselves’ in paragraph 4 (Line 27) means
a.   A partridge b.   A monkey
c.   An elephant d.   A partridge, a monkey, and an elephant
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7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The three animals lacked respect and subordination one to another.
2. The partridge gave them counsel, and established them in the Commandments.
3. There were three animals which were a partridge, a monkey, and an elephant lived

on the slopes of the Himalayas.
4. One day an idea was struck the three animals.

a. 1 – 4 – 2 – 3 b. 2 – 4 – 1 – 3
c. 3 – 1 – 4 – 2 d. 4 – 1 – 3 – 2

8. What will happen to students if they lack humility?
a. They will be blamed b. They will be put in jail
c.   They will have no friends d. They will not succeed

9. How should you apply the moral you have learned from the Tittira Jataka to your daily life?
a.   I should help other people no matter they are young or old
b.   I should obey the seniors especially, their good instructions
c.   For my success, I should keep trying in any work
d. For my mental purification, I should meditate everyday

10. What moral have you learned for Tittira Jataka?
a. Sacrifice b.   Freedom

c. Humility d.   Forbearance

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

ANSWER KEY

1.   b 6.   d
2.   b 7.   c
3.   d 8.   a
4.   a 9.   b
5.   c 10. c
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Test (Unit 5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.

Of all the great monks in the Buddha’s retinues, the
Venerable Ananda occupied a unique position. The father of
Ananda was King Sukkodhana, the Buddha's greatest
betrayer, Devadatta was Ananda's elder brother. When he
was thirty-seven years old, Ananda joined the Sangha,
namely the Buddha’s order of monks, proving himself a
willing and diligent disciple. It was said that he became a
monk together with the five princes: Anuruddha, Bhatthiya,
Bhakku, Kimpila, Devadatta and Upali, the royal barber. During the first rains retreat
he attained the fruit of stream-entry or Sotapanna. During the first years of his life as
a monk Ananda was fully occupied with the purification of his own mind; he
blended easily into the Sangha and slowly developed more and more resilience and
mental strength. Ananda also had a gentle and compassionate disposition. He was
most respected by women because he was caring towards the bhikkhunis and
women followers of the Buddha. It was due to the effort of Ananda that Buddha
found and order of nuns, e.g. a group of Bhikkhunis.

When the Buddha and Ananda were both fifty-five years of age, the Buddha
called a meeting of the monks and declared: “Now I am fifty-five years old and it is
necessary for me to have a trustworthy and reliable attendant.” The great monks,
for example, venerable Mahakassapa, venerable Sariputta, and venerable
Moggallana looked at Ananda, who had held back modestly, and asked him to
volunteer. When he was asked why he was the only one who had not offered his
services, he replied that the Buddha knew best who was suitable to be his
attendant. Then the Buddha declared that Ananda would be pleasing to him and
would be the best choice for the post. From then on Ananda was the constant
companion, attendant, and helper of the Blessed One for twenty-five years.
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So great was Ananda’s mastery of the Dhamma that the Buddha even spoke
of him as a living embodiment of the Teaching. The Buddha said of him that he was
the best of all attendants. Ananda, the Buddha’s cousin and attendant, was
renowned among the great disciples for his zealous devotion and for preserving the
teachings intact. He served the Buddha loyally for twenty-five years, accepting no
privilege, and was designated best in learning, memory, goodness and resolution.

1. Who was Ananda’s father?
a.   King Suddhodhana b.   King Sukkodhana
c.   King Mahanama d.   King Pasendhi

2.   Who was Ananda’s elder brother?
a.   Devadatta b.   Anuruddha
c.   Kimpila d.   Bhatthiya

3.   According to the story, how many princes became the Buddhist monks including
Ananda?
a.   4 princes b.   5 princes
c.   6 princes d.   7 princes

4. The word “retinue” in paragraph 1 (Line 1) is closest in meaning to…
a. disciples b. relatives
c. friends d. assistants

5. For how many years did venerable Ananda served the Buddha?
a.   25 years b.   35 years
c. 45 years d.   55 years

6. From the story we can infer that
a.   The Buddha and Venerable Ananda were in the same age
b.   The Buddha and Venerable Ananda were brothes
c.   Ananda was younger than the Buddha
d.   The Buddha was younger than Ananda
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7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. Ananda became a monk together with the five princes.
2. During the first rains retreat Ananda attained the fruit of stream-entry or Sotapanna.
3. Ananda was the constant companion, attendant, and helper of the Blessed One
4. Ananda joined the Sangha when he was thirty – seven years old.

a. 4 – 3 – 1 – 2 b. 4 – 2 – 3 – 1
c. 4 – 1 – 2 – 3 d. 4 – 1 – 3 - 2

8. If you were Ananda, would you serve the Buddha loyally without accepting any
privilege?
a. I would not because I wanted to be free
b. I would not because it would waste my time
c. I would because I would have privilege over all Buddhist monks
d. I would because it was highly honorary post

9. What will happen in our society if people lack honesty?
a. There won’t be loving kindness in our society
b. There won’t be harmony in our society
c. There won’t be sincerity in our society
d. All are correct

10. What moral have you learned from Venerable Ananda?
a.   effort b.   harmony
c.   forbearance d.   honesty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSWER KEY

1. b 6. a
2. a 7. c
3. c 8. d
4. a 9. d
5. b 10.
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Test (Unit 6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.

Two villages were situated on opposite
banks of a river dividing the Kingdom of Benares.
Their hunter chiefs, friends throughout the years,
betrothed their infant children to each other
shortly after their birth. Once their children were
born and betrothed, they felt obliged to live as

ascetics. They were married against their will, but secretly determined to live as
brother and sister. Later, they were allowed to go into the forest and live in a
hermitage where they led lives of meditation and purity. Sakka foresaw that a grave
misfortune was to strike them. He tried to convince them that they would have to
bear a son in order to be assured of someone to care for them when affliction
struck but they denied. At last Sakka persuaded them that a pure conception could
take place if Dukulaka placed one finger on a navel of Parika, his wife.

Subsequently, the Bodhisatta was reborn and named Suvannasama or Sama.
When Sama was sixteen, a misfortune befell his parents. As they were making their
way home after a day of gathering fruits, a snake puffed out his deadly breath at
them and blinded them instantly. From this time onward Sama took care of them.
He moved about so gently that even the deer, timid of other men, were never
afraid of him and accompanied him wherever he went.

One evening, while Sama was fetching the evening's water in his small round
pot. The king of Benares, Piliyakka wandered into the forest. While hunting for
venison, he had chanced upon a glade near the pond where Sama stood. He was
fascinated by the sight of what appeared to be some divine creature for his ability to
tame the animals of the forest. He desired to take a trophy home to show his
ministers. Piliyakka shot a poisoned arrow into Sama's side. The deer fled in terror.
Sama slowly and gravely sank to the sand. Blood poured from his lips as he spoke
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aloud, asking who it could be who desired his death and what could be gained by
such an act. King Piliyakka was struck by the absence of blame or anger in Sama's
words and ventured out of concealment. As they talked, the king pretended that he
had been aiming at one of the deer rather than at Sama. But Sama knew this to be
a lie, and Piliyakka had to admit the truth. Still the boy did not reprimand him.
Instead, he grieved aloud for his parents. The king was struck with shame and
promised Sama to care for his parents as if they were his own. Sama then lost
consciousness. Piliyakka, thinking he was dead, wailed loudly and paid homage to
Sama's body.

Piliyakka set out for the hermitage. There he confessed his crime to Sama's
parents. They were stricken with sorrow and grief. They asked merely that the king
lead them to their son's body. On reaching their son, the two ascetics knelt down
and wept. The goddess, who had witnessed these acts from her hiding place, then
revealed herself and profoundly asserted the virtue of Sama. Through the night they
remained beside him, all minds bent on restoring life to the boy who seemed more
a heavenly being than a human. At last Sama stirred, then rose, fully recovered from
his injury. At that very moment, dawn broke over the forest and Sama's mother and
father could see with their own eyes Sama's restoration, for their blindness had
ended along with their penance.

1.   Who betrothed their infant children to each other?
a.   Hunter Chiefs b.   Forest hunter
c. Village leader d.   Hunter Chiefs

2.   How did the two hunter chiefs’ son and daughter determine to live together?
a.   They lived together as father and mother
b.   They lived together as relatives
c.   They lived together as friends
d.   They lived together as brother and sister

3.   What was the name of reborn Bodhisatta?
a.   Suvannasama b.   Sakka
c.     Dukulaka d.   Pliyakka
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4.   How old was Sama when the misfortune befell his parents?
a.   15 years old b.   16 years old
c.   17 years old d.   18 years old

5. Who shot poisoned arrow at Sama?
a.   Hunter chief b.   King Piliyakka
c.   Sakka d. Dukulaka

6. The word “betrothed” in paragraph 1 (Line 3) means...
a.   engaged b.   married
c.   exchanged d.   promised

7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. King Piliyakka shot a poisoned arrow into Sama's side.
2. At last Sama stirred, then rose, fully recovered from his injury.
3. When Sama was sixteen, a misfortune befell his parents.
4. King Piliyakka promised Sama to care for his parents.

a. 1 – 3 – 2 – 4 b. 3 – 1 – 4 – 2
c. 2 – 4 – 1 – 3 d. 4 – 2 – 3 – 1

8. As you are students, do you think what will happen to you if teachers lack loving
kindness?
a. I will not get good scores
b.   I will be able to
c. I will fail an examination

d.   I will not respect them

9. How would you promote loving kindness to your classmates or your friends?
a. I would work with them
b. I would stay with them
c. I would help them in whatever I could
d. I would tell them to be studious in education
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10. What moral have you learned from Suvannasama Jataka?
a.   Forbearance b.   Harmony
c.   Loving Kindness d.   Honesty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSWER KEY

1.   d 6.   a
2.   d 7.   b
3.   a 8.   c
4.   b 9.   c
5.   b 10. C
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Test (Unit 7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.

Once upon a time when Brahmadatta was
reigning in Benares, the Bodhisatta was born in a
Brahmin family. And when he came of age, he was
trained in all the arts, and adopting the ascetic life he
developed all the Faculties and Attainments, and took
up his abode in a pleasant quarter of the Himalayas,

living on wild fruits and roots. At this time the king being anxious to find out his
defects, went about inquiring if there was anyone who would tell him his faults. And
not finding anyone to speak to his dispraise, either within doors or without, either
within the city or outside it, he wandered about the countryside in disguise, thinking,
“How will it be in the country?”

And not meeting with anyone there to speak to his dispraised, and hearing
men speak only of his merits, he thought, “How will it be in the Himalaya region?”
And he went into the forest and wandered about till he reached the hermitage of
the Bodhisatta, where after saluting him, and addressing him in a friendly manner he
took a seat on one side. At that moment the Bodhisatta was eating some ripe figs
which he had brought from the wood. They were luscious and sweet, like powdered
sugar. He addressed the king and said, “Your Excellency, please eat this ripe fig and
drink some water.” The king did so, and asked the Bodhisatta, “Why, Reverend Sir, is
this ripe fig so exceedingly sweet?” “Your Excellency,” he replied, “the king now
exercises his rule with justice and equity. That is why it is so sweet.” “In the reign of
an unjust king, does it lose its sweetness, Sir?” “Yes, Your Excellency, in the time of
unjust kings, oil, honey, molasses and the like, as well as wild roots and fruits, lose
their sweetness and flavour, and not these only but the whole realm becomes bad
and flavourless; but when the rulers are just, these things become sweet and full of
flavour, and the whole realm recovers its tone and flavour.”
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The king said, “It must be so, Reverend Sir,” and without letting him know
that he was the king, he saluted the Bodhisatta and returned to Benares. And
thinking to prove the words of the ascetic, he ruled unjustly, saying to himself, “Now
I shall know all about it,” and after the lapse of a short time he went back and
saluting the Bodhisatta, sat respectfully on one side. The Bodhisatta using exactly
the same words offered him a ripe fig, which proved to be bitter to his taste. Finding
it to be bitter he spat it out, saying, “It is bitter, Sir.”

Said the Bodhisatta, “Your Excellency, the king must be unjust, for when
rulers are unjust, everything beginning with the wild fruits in the wood, lose all their
sweetness and flavour.” The king after hearing the Bodhisatta’s exposition of the
Truth, let him know he was the king and said, “Holy, Sir, formerly it was due to me
alone that the figs were first sweet and then bitter, but now I will make them sweet
again.” Then he saluted the Bodhisatta and returned home and ruling righteously
restored everything to its original condition.

1.   In which family was the Bodhisatta born?
a. he was born in a Brahmin family b. he was born in a king family
c.   he was born in a merchant family d.   he was born in a Suddra family

2.   Where did the Bodhisatta take up his abode?
a.   he took up his abode in in a pleasant quarter of the Sineru
b.   he took up his abode in a pleasant quarter of the Everest
c.   he took up his abode in a pleasant quarter of the Fuji
d.   he took up his abode in a pleasant quarter of the Himalayas

3.   What did the king of Benares want to find out?
a.   treasure b.   defect
c.   merit d. gossip

4.   At the beginning, what did the king do to find out his faults?
a.   He observed himself b. He noticed the reaction of

villagers
c.   He asked anyone within city and outside d. He asked the Bodhisatta
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5.  What about did the people speak of the king?
a.   about his family b. about his rule
c.   about his merits d.   about his faults

6. The word “abode” in paragraph 1 (Line 4) is closest in meaning to…
a.   house b. palace
c.   hall d. pavillion

7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The king being anxious to find out his defects.
2. The king reached the hermitage of the Bodhisatta.
3. The king saluted the Bodhisatta and returned to Benares.
4. The king wandered about the countryside in disguise.
a. 4 – 3 – 2 – 1 b. 3 – 1 – 2 – 4
c. 2 – 3 – 1 – 4 d. 1 – 4 – 2 – 3

8. How can you apply the moral you have learned from the story to your daily life?
a.   I will help everyone b.   I will be fair to everyone
c.   I will speak the truth d.   I will be good to everyone

9. What is the good way to promote justice?
a. to help everyone b. to be kind to everyone
c. to be fair to everyone d. to be careful in work

10. What moral have you learned from Rajovada Jataka?
a.   Forbearance b.   Harmony
c.   Loving Kindness d.   Justice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

ANSWER KEY
1.   a 6.   a
2.   d 7.   d
3.   b 8.   b
4.   c 9.   c
5.   c 10. d
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Test (Unit 8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.

Once upon a time, in the land of Gandhara
there was a king reigning there, and the Bodhisatta
came to life as a bull. The Brahmin called him
Nandivisala, and treated him like his own child,
feeding the young creature on rice-gruel and rice.
When the Bodhisatta grew up, he thought to himself,
“I have been brought up by this Brahmin with great
pains, and all India cannot show the bull which can draw what I can. How if I were
to repay the Brahmin the cost of my nurture by making proof of my strength?”
Accordingly, one day he said to the Brahmin, “Go, Brahmin, to some merchant rich
in herds, and wager him a thousand pieces that your bull can draw a hundred
loaded carts.”

The Brahmin went to a merchant and got into a discussion with him as to
whose oxen in the town were the strong. “There are no oxen in the town which can
compare with mine for real strength.” Said the Brahmin, “I have a bull who can pull
a hundred loaded carts.” “Where’s such a bull to be found?” laughed the
merchant. “I’ve got him at home,” said the Brahmin. “Make it a wager.” “Certainly,”
said the Brahmin, and staked a thousand pieces. Then he loaded a hundred carts
with sand, gravel, and stones, and leashed the lot together, one behind the other,
by cords from the axle-tree of the one in front to the trace-bar of its successor. This
done, he bathed Nandivisala, gave him a measure of perfumed rice to eat, hung a
garland round his neck, and harnessed him all alone to the leading cart. The
Brahmin in person took his seat upon the pole, and flourished his goad in the air,
shouting, “Now then, you rascal! pull them along, you rascal!”
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“I’m not the rascal he calls me,” thought the Bodhisatta to himself; and so
he planted his four feet like so many posts, and budged not an inch. Straightway,
the merchant made the Brahmin pay over the thousand pieces. His money gone,
the Brahmin took his bull out of the cart and went home, where he lay down on his
bed in an agony of grief. When Nandivisala strolled in and found the Brahmin a prey
to such grief, he went up to him and enquired if the Brahmin were taking a nap.
“How should I be taking a nap, when I have had a thousand pieces won of me”
“Brahmin, all the time I have lived in your house, have I ever broken a pot, or
squeezed up against anybody, or made messes about?” “Never, my child.” Then,
why did you call me a rascal” It’s you who are to blame, not I. Go and bet him two
thousand this time. Only remember not to miscall me rascal again.”

When he heard this, the Brahmin went off to the merchant, and laid a wager
of two thousand. Just as before, he leashed the hundred carts to one another and
harnessed Nandivisala, very spruce and fine, to the leading cart. So now seated on
the pole, the Brahmin stroked Nandivisalaat the back, and called on him in this
style, “Now then, my fine fellow! Pull them along, my fine fellow!” With a single
pull the Bodhisatta tugged along the whole string of the hundred carts till the
hindermost stood where the foremost had started. The merchant, rich in herd, paid
up two thousand pieces he had lost to the Brahmin.

1.   Where did this story take place?
a.   It took place in the land of Benares
b.   It took place in the land of Bodh Gaya
c.   It took place in the land of Gandhara
d.   It took place in the land of Kosala

2.   What was a bull’s name?
a. Nandi b.   Nanda
c.   Nandivisala d.   Nandavisala

3.   Whom did the Brahmin wager to?
a.   He wagered to the king b.   He wagered to the Bodhisatta
c. He wagered to another Brahmin d.   He wagered to the merchant



288

4.   How many loaded carts could the Brahmin’s bull draw?
a.   1 loaded cart b.   10 loaded carts
c.   100 loaded carts d.   1,000 loaded carts

5.   Why did Nandivisala not draw the loaded carts at the first time?
a.   Because the Brahmin called him ‘a rascal’
b.   Because he was ill that day
c.   Because the loaded carts were too heavy
d. Because he was lazy

6. The word “bull” in paragraph 1 (Line 2) is closest in meaning to…
a.   buffalo b.   bison
c.   cow d.   ox

7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The Brahmin went to a merchant and got into a discussion with him.
2. Nandivisala went up to the Brahmin and enquired if he were taking a nap.
3. The Brahmin called on Nandivisala, “Pull them along, my fine fellow!”
4. The Bodhisatta came to life as a bull.
a. 4 – 3 – 2 – 1 b. 4 – 2 – 3 – 1
c. 4 – 1 – 3 – 2 d. 4 – 1 – 2 – 3

8. How can you apply the moral you have learned from the story to your daily life?
a.   I will help my parents’ works
b. I will use kind words with everyone
c. I will be fair to my friends
d.   I will study hard

9. What will happen if everyone does not use kind speech?
a. There won’t be harmony
b.   There will be only harsh words
c.   There won’t be honesty
d. There will be only false speech
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10. What moral have you learned from Nandivisala Jataka?
a.   Kind Speech b.   Harmony
c.   Forbearance d.   Justice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

ANSWER KEY

1. c 6.   d
2.   c 7.   d
3.   d 8.   b
4.   c 9.   b
5.   a 10. A
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Test (Unit 9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.

Once a time when Brahmadatta was
king in Benares in Kasi the Bodhisatta was
born into a trader’s family. When he was
grown up, he used to travel about trading
with 500 carts. On one occasion he came to a
sandy wilderness sixty leagues across. As soon
as the sun got up, it grew so hot that nobody could walk upon it. Accordingly, they
travelled by night. At dawn they used to range their carts in a circle to form a laager,
with an – awning spread overhead, and sat in the shade all the day long. When the
sun went down, and, as the ground became cool, they yoked their carts and move
forward.

When there were only some seven more miles before them, they thought
“Tonight will see us out of this sandy wilderness.” So, after they had had their
supper, the wood and water were thrown away, and they set out on the road. In the
front cart there was a pilot looking up to the stars and directing the course thereby.
But so long had he been without sleep that he was tired out and fell asleep, with
the result that he did not mark that the oxen had turned round and were retracing
their steps. When the pilot woke up at dawn, and, observing the disposition of the
stars overhead, shouted out, “Turn the carts round!” And as they turned the carts
round, the day broke. “This is where we camped yesterday,” cried the people of the
caravan. “All our wood and water is gone, and we are lost.” So saying, they
unyoked their carts and made a laager and spread the awning overhead; then each
man flung himself down in despair beneath his own cart.

Thought the Bodhisatta to himself, “If I give in, everyone will perish.” So he
walked to and fro while it was still early and cool, until he came on a clump of
kusa-grass. “This grass,” thought he “can only have grown up here thanks to the
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presence of water underneath.” So he ordered a spade to be brought and a hole
to be dug at that spot. Sixty cubits down they dug, till at that depth the spade
struck on a rock and everybody lost heart. But the Bodhisatta was sure there must
be water under that rock, descended into the hole and stooping down. He applied
his ear to it, and listened. Catching the sound of water flowing beneath, he came
out and said to a serving-lad, “My boy, if you give in, we shall all perish. So take
heart and courage. Go down into the hole with this iron sledge-hammer, and strike
the rock.”

Obedient to his master’s bidding; the lad went down and struck the rock.
The rock split asunder and fell in. the water rose up till it was as high as a palm-tree;
and everybody drank and bathed. Then they cooked their rice and ate it, and fed
their oxen. And as soon as the sun set, they traveled on to their destination. There
they bartered away their goods for twice and four times their value.

1.   In which family was the Bodhisatta born?
a. he was born in a Brahmin family b. he was born in a king family
c.   he was born in a trader family d.   he was born in a Suddra family

2.   How many carts did the Bodhisatta use to travel with?
a.   200 carts b.   300 carts
c.   400 carts d.   500 carts

3.   Why did the merchants travel at night?
a.   because travelling in the day time was risky
b.   because it was cool at night
c.   because it is so tiring in the morning
d.   because it is so relaxing at night

4.   Who was in the front cart?
a.   the pilot b.   the Bodhisatta
c.   the king d.   the merchant
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5.   Why did the oxen turn round and retrace their steps?
a.   Because they wanted to go back b.   Because the pilot lost the way
c.   Because the pilot fell asleep d.   Because it was too dark at night

6. The word “sandy wilderness” in paragraph 1 (Line 4) means….
a.   sea b.   desert
c.   forest d.   plain

7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. The Bodhisatta to himself, “If I give in, everyone will perish.”
2. The Bodhisatta ordered a spade to be brought and a hole to be dug at that spot.
3. The Bodhisatta used to travel about trading with 500 carts.
4. There was a pilot looking up to the stars and directing the course thereby.
a. 3 – 1 – 2 – 4 b. 3 – 4 – 1 –2
c. 3 – 4 – 2 – 1 d. 3 – 2 – 4 – 1

8. What will happen to you if you don’t have an effort?
a. I will not be happy b.   I will not be rich
c.   I will not be praised d.   I will not succeed

9. As you are a student, how can you apply the moral you have learned from the
story to your daily life?
a.   I can apply the moral I have learned to my education
b.   I can apply the moral I have learned to my work
c.   I can apply the moral I have learned to my living
d.   I can apply the moral I have learned to my cooperation

10. What moral have you learned from Vannupatha Jataka?
a.   Forbearance b.   Harmony
c.   Loving Kindness d. Effort

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

ANSWER KEY

1.   c 2.   d 3.   b 4.   a 5.   c
6.   b 7.   b 8.   d 9.   a 10. d
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Test (Unit 10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruction Read the following story and mark X on a, b, c, or d which is the
best answer.

At the age of twenty nine, Prince Siddhartha
Gotama renounced his wife and child and crown.  He
retreated into forest solitude to seek a solution to those
problems of life. He sought an answer to the riddle of
life. His quest for the supreme security from bondage –
Nibbana had begun. First he sought guidance from two
famous sages, from Alara Kalama and Uddaka Ramaputta.
He practiced concentration and reached the highest meditative attainments possible
thereby, but was not satisfied with anything short of Supreme Enlightenment. The
teachers however could not guide him there, so he left them.

In his wandering he finally reached Uruvela, by the river Neranjara at Gaya.
Finding that this was a suitable place to continue his quest for enlightenment he
decided to stay.  And so there at Uruvela he began to determined struggle to
subdue his body in the hope that his mind, set free from the shackles of the body,
might be able to soar to the heights of liberation. He lived on leaves and roots, on a
steadily reduced pittance of food; he wore rags from dust heaps; he slept among
corpses or on beds of thorns. The utter paucity of nourishment left him a physical
wreck.

Struggling thus for six long years, he came to death’s door, but he found
himself no nearer to his goal. The utter futility of self-mortification became
abundantly clear to him by his own experience. He realized that the path to
fruitarian of his ardent longing lay in the direction of a search inward into his own
mind. His emaciated body recovered its former health and his exhausted vigor soon
returned. With firm determination and complete faith in his own purity and strength,
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unaided by any teacher, accompanied by none, the Bodhisatta resolved to make his
final effort in complete solitude.

On the forenoon of the day before his enlightenment while the Bodhisatta
was seated in meditation under the Bodhi tree. So indefatigable in effort, so
unflagging in his devotion was he, and so resolute to realize truth and attain full
enlightenment. Thus the Bodhisatta Gotamaat the age of thirty-five, on another full
moon of Vesak, attained supreme enlightenment by comprehending in all their
fullness the Four Noble Truths, the Eternal Verities, and he became the Buddha.

1. At what age did Prince Siddhartha retreat into the forest to find a solution to the
problems of life?
a.   27 years b.   28 years
c.   29 years d.   30 years

2.   Who were the two famous sages who guided the Buddha?
a. Kondanya and Mahakassapa b.   Ananda and Upali
c.   Sariputta and Mahamoggallana d. Alara Kalama and Uddaka

Ramaputta

3. How many years did the Buddha struggle to achieve his goals?
a.   5 years b.   6 years
c.   7 years d. 8 years

4.   At what age did the Bodhisatta attain supreme enlightenment?
a.   32 years b.   33 years
c.   34 years d.   35 years

5. When did the Bodhisatta become the Buddha?
a. on the full moon Magha b.   on the full moon of Asalha
c. on the full moon of Vesak d.   on the full moon of Mithuna

6.   The word “riddle” in paragraph 1 (Line 3) is closest means …
a.   question b.   answer
c. success d.   problem
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7. Which of the sentences below happened first, second, third and fourth?
1. Struggling thus for six long years, he came to death’s door.
2. Prince Siddhartha Gotama renounced his wife and child and crown.
3. The Bodhisatta Gotama became the Buddha on the full moon of Vesak.
4. He sought an answer to the riddle of life.

a. 2 – 1 – 3 – 4 b. 2 – 3 – 4 – 1
c. 2 – 4 – 1 – 3 d. 2 – 3 – 1 – 4

8. What will happen to you if you don’t have any knowledge?
a.   I will be happy b.   I will be rich
c.   I will be praised d.   I will be fool

9. After studying the story, what should you do to achieve your goal as a student?
a.   I should learn new things b. I should believe in the Buddha
c. I should observe five precepts d. I should care for my parent

10. What moral have you learned from this story?
a.   Forbearance b. Searching for Knowledge
c.   Loving Kindness d. Effort

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

ANSWER KEY

1.   c 6.   d
2.   d 7.   c
3.   b 8.   d
4.   d 9.   a
5.   c 10. b
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แบบสอบถาม

ความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

คําช้ีแจง

1. แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบ
การสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ใหนักศึกษาทําเครื่องหมายลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของนักศึกษามากท่ีสุดเพียงขอเดียว

2. แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 ตอน 45 ขอ
3. แบบสอบถามนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)

ระดับ     5     หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด
ระดับ     4     หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
ระดับ     3     หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง
ระดับ     2     หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย
ระดับ     1     หมายถึง     มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
เพศ (   )  ชาย (   )  หญิง
อายุ .......................... ป
สาขาวิชา .............................................................................................
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการสอนดานตาง ๆ

รายการ
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ดานเนื้อหา
1. เนื้อหาในบทเรียนมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
2. นําเสนอลําดับความสําคัญของเนื้อหาไดอยางเหมาะสม
3. เนื้อหาในบทเรียนมีความนาสนใจ
4. เนื้อหาในบทเรียนมีความเหมาะสมกับผูเรียน
5. เนื้อหาท่ีเรียนมีประโยชน สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
6. เนื้อหาในบทเรียนมีความครอบคลุม
7. คําสั่งและคําชี้แจงตาง ๆ ในแบบฝกหัดมีความชัดเจน ไมซับซอน
8. แบบฝกหัดมีความสอดคลองกับเนื้อหาในเรื่องท่ีเรียน
9. แบบฝกหัดมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน และมี

ความเหมาะสมกับผูเรียน
10. ความพึงพอใจตอเนื้อหาในภาพรวม
ดานการอานภาษาอังกฤษ
11. ความเหมาะสมของภาพประกอบในบทอาน
12. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
13. ความเหมาะสมของคําแนะนําในการอาน
14. คําศัพท และประโยคในบทอานมีความเหมาะสม
15. โครงสรางของประโยคในบทอาน ไมสลับซับซอน เขาใจงาย
16. ความเหมาะสมของข้ันตอนการสอนอาน
17. ลําดับความสําคัญข้ันตอนการสอนอานไดอยางเหมาะสม
18. มีเทคนิคในการสอนอานท่ีเหมาะสม และเขาใจงาย
19. บทอานมีประโยชนตอผูเรียน
20. ความพึงพอใจตอการอานในภาพรวม
ดานการนําไปใชประโยชน
21. การใช Past Simple Sentence and Present Simple Sentence
22. การใช Sequence Words
23. การใช Relative Pronouns
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รายการ
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

24. การใช Linking Words (adding, organizing, and summarizing)
25. การใช Passive Voice
26. การใช Gerunds and Infinitives
27. การใช Direct Speech and Indirect Speech
28. การใช Conditional Sentences
29. การใช Compound Sentences
30. การใช Important Elements of Story
ดานกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
31. สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูสอน

และผูเรียนกับผูเรียน
32. สงเสริมใหเกิดความกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น
33. สงเสริมใหรูจักบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบภายในกลุม
34. สงเสริมใหเกิดการกระตุนความรูเดิมเพ่ือสรางองคความรูใหม
35. สงเสริมใหเกิดทักษะการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล
36. สงเสริมใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู
37. สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูดวยตนเอง
38. สงเสริมใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากข้ึน
39. สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค
40. ความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม
ดานความตระหนักรูในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
41. ความสามัคคี
42. ความกตัญูกตเวที
43. ความอดทน
44. ความออนนอมถอมตน
45. ความซื่อสัตย
46. ความเมตตากรุณา
47. ความยุติธรรม
48. การพูดจาไพเราะ
49. ความเพียรพยายาม
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รายการ
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

50. การแสวงหาความรู

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ........................
................................................................ .....................................................................................
............................................................................................................................. ........................

โอภาส หรสิทธิ์



ภาคผนวก ง รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทัศนีย ธราพร
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วิทยาเขตวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รพีพรรณ สุฐาปญณกุล
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
339 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

3. ดร. สงวนศรี โทรอค
สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

4. Mr. Emmanuel Iswari
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด ดวงจักร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัคพิชา แกนเพ็ชร
สาขาวชิาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

7. อาจารยเนตรตะวนั โสมนาม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

8. ผูชวยศาสตราจารยธนวฒัน จารุภัทรศิริพงษ
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

9. อาจารยกานตณรงค สอนสกุล
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

10. อาจารยศราวุฒิ บุตรดาวงค
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150



ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห

1. หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย

2. หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล



ภาคผนวก ฉ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. รูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
- คาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการสอนกับวัตถุประสงค (IOC: Index of Item

Objective Congruence)

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
- คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับจุดประสงคของ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (IOC: Index of Item Objective Congruence)
- คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

3. แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับจุดประสงคของ

แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective Congruence)
- คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

4. แบบทดสอบประจําบทเรียน
- คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับจุดประสงคของแบบทดสอบ

ประจําบทเรียน (IOC: Index of Item Objective Congruence)
- คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

5. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม
- คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมายของ

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม (IOC: Index of Item
Objective Congruence)

- คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรม

243
243

243
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ตารางที่ 25 คาดัชนีความสอดคลองของรูปแบบการสอนกับวัตถุประสงค (IOC: Index of Item
Objective Congruence)

แผนการเรียนรู
บทท่ี

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี

(IOC)
การแปลผล

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4
1 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
2 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
3 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
4 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
5 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
6 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
7 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
8 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
9 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
10 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางท่ี  26 ค าดั ชนีความสอดคลองเชิ งโครงสร างเนื้ อหาระหว างข อคํ าถามกั บจุดประสงค ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (IOC: Index of Item Objective Congruence)

ขอ
คําถาม

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดัชนี
(IOC)

การแปลผล
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4

1 +1 +1 0 +1 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
2 +1 +1 +1 0 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
3 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
4 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
5 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
6 0 +1 +1 +1 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
7 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
8 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
9 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
10 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
11 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
12 +1 +1 +1 0 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
13 +1 0 +1 0 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
14 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
15 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
16 +1 +1 +1 0 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
17 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
18 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
19 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
20 +1 0 +1 +1 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
21 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
22 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
23 +1 +1 +1 0 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
24 +1 +1 +1 0 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางท่ี  26 ค าดั ชนีความสอดคลองเชิ งโครงสร างเนื้ อหาระหว างข อคํ าถามกั บจุดประสงค ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (IOC: Index of Item Objective Congruence)
(ตอ)

ขอ
คําถาม

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดัชนี
(IOC)

การแปลผล
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4

25 +1 +1 0 +1 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
26 0 +1 +1 0 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
27 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
28 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
29 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
30 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
31 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
32 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
33 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
34 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
35 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
36 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
37 +1 0 +1 0 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
38 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
39 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
40 +1 +1 +1 0 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
41 +1 +1 +1 -1 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
42 +1 +1 +1 -1 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
43 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
44 +1 0 +1 +1 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
45 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
46 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
47 +1 +1 0 0 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางท่ี  26 ค าดั ชนีความสอดคลองเชิ งโครงสร างเนื้ อหาระหว างข อคํ าถามกั บจุดประสงค ของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (IOC: Index of Item Objective Congruence)
(ตอ)

ขอ
คําถาม

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดัชนี
(IOC)

การแปลผล
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4

48 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
49 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
50 +1 +1 0 0 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
51 +1 +1 +1 -1 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
52 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
53 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
54 0 0 +1 +1 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
55 +1 0 +1 +1 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
56 +1 +1 0 +1 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
57 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
58 +1 +1 0 +1 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
59 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
60 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
61 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
62 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
63 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
64 +1 +1 +1 0 0.75 คงไว/วัดจุดประสงคได
65 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
66 0 +1 +1 0 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
67 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
68 +1 +1 +1 -1 0.50 คงไว/วัดจุดประสงคได
69 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
70 +1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางที่ 27 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

ขอท่ี
คาความ

ยากงาย (p)
แปลผล

คาอํานาจ
จําแนก (r)

แปลผล
แปลผลคุณภาพ

ของขอสอบ
1 0.77 ยาก 0.33 จําแนกไดดี ใชได
2 0.77 คอนขางงาย 0.35 จําแนกไดดี ใชได
3 0.80 คอนขางงาย 0.40* จําแนกไดดีมาก ใชได
4 0.73 คอนขางงาย 0.57* จําแนกไดดีมาก ใชได
5 0.60 ปานกลาง 0.57* จําแนกไดดีมาก ใชได
6 0.70 คอนขางงาย 0.29 จําแนกไดพอใช ใชได
7 0.60 ปานกลาง 0.44* จําแนกไดดีมาก ใชได
8 0.70 คอนขางงาย 0.44* จําแนกไดดีมาก ใชได
9 0.27 คอนขางยาก 0.22 จําแนกไดพอใช ใชได
10 0.70 คอนขางงาย 0.43 จําแนกไดดีมาก ใชได
11 0.58 ปานกลาง 0.21 จําแนกไดพอใช ใชได
12 0.30 คอนขางยาก 0.26 จําแนกไดพอใช ใชได
13 0.50 ปานกลาง 0.53* จําแนกไดดีมาก ใชได
14 0.80 คอนขางงาย 0.39 จําแนกไดดี ใชได
15 0.37 คอนขางยาก 0.28 จําแนกไดพอใช ใชได
16 0.33 คอนขางยาก 0.22 จําแนกไดดี ใชได
17 0.70 คอนขางงาย 0.51* จําแนกไดดีมาก ใชได
18 0.53 ปานกลาง 0.38 จําแนกไดดี ใชได
19 0.60 ปานกลาง 0.44* จําแนกไดดีมาก ใชได
20 0.20 คอนขางยาก 0.20 จําแนกไดพอใช ใชได
21 0.40 ปานกลาง 0.43* จําแนกไดดีมาก ใชได
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ตารางที่ 27 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (ตอ)

ขอท่ี
คาความ

ยากงาย (p)
แปลผล

คาอํานาจ
จําแนก (r)

แปลผล
แปลผลคุณภาพ

ของขอสอบ
21 0.40 ปานกลาง 0.43* จําแนกไดดีมาก ใชได
22 0.07 ยาก 0.23 จําแนกไดพอใช ใชได
23 0.47 ปานกลาง 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
24 0.23 คอนขางยาก 0.31 จําแนกไดดี ใชได
25 0.70 คอนขางงาย 0.59* จําแนกไดดีมาก ใชได
26 0.63 คอนขางงาย 0.33 จําแนกไดดี ใชได
27 0.66 คอนขางงาย 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
28 0.47 ปานกลาง 0.62* จําแนกไดดีมาก ใชได
29 0.63 คอนขางงาย 0.60* จําแนกไดดีมาก ใชได
30 0.77 คอนขางงาย 0.37 จําแนกไดดี ใชได
31 0.67 คอนขางงาย 0.31 จําแนกไดดี ใชได
32 0.50 ปานกลาง 0.24 จําแนกไดพอใช ใชได
33 0.40 ปานกลาง 0.45* จําแนกไดดีมาก ใชได
34 0.47 ปานกลาง 0.25 จําแนกไดพอใช ใชได
35 0.20 คอนขางยาก 0.28 จําแนกไดพอใช ใชได
36 0.60 ปานกลาง 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
37 0.43 ปานกลาง 0.47* จําแนกไดดีมาก ใชได
38 0.60 ปานกลาง 0.22 จําแนกไดพอใช ใชได
39 0.37 คอนขางยาก 0.31 จําแนกไดดี ใชได
40 0.33 คอนขางยาก 0.20 จําแนกไดพอใช ใชได
41 0.40 ปานกลาง 0.30 จําแนกไดดี ใชได
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ตารางที่ 27 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (ตอ)

ขอท่ี
คาความ

ยากงาย (p)
แปลผล

คาอํานาจ
จําแนก (r)

แปลผล
แปลผลคุณภาพ

ของขอสอบ
42 0.23 คอนขางยาก 0.48* จําแนกไดดีมาก ใชได
43 0.30 คอนขางยาก 0.21 จําแนกไดพอใช ใชได
44 0.30 คอนขางยาก 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
45 0.67 คอนขางงาย 0.29 จําแนกไดพอใช ใชได
46 0.27 คอนขางยาก 0.21 จําแนกไดพอใช ใชได
47 0.33 คอนขางยาก 0.35 จําแนกไดดี ใชได
48 0.47 ปานกลาง 0.21 จําแนกไดพอใช ใชได
49 0.97 งาย 0.22 จําแนกไดพอใช ใชได
50 0.80 คอนขางงาย 0.26 จําแนกไดพอใช ใชได
51 0.83 งาย 0.31 จําแนกไดดี ใชได
52 0.77 คอนขางงาย 0.37 จําแนกไดดี ใชได
53 0.70 คอนขางงาย 0.25 จําแนกไดพอใช ใชได
54 0.23 คอนขางยาก 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
55 0.67 คอนขางงาย 0.57* จําแนกไดดีมาก ใชได
56 0.50 ปานกลาง 0.41* จําแนกไดดีมาก ใชได
57 0.23 คอนขางยาก 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
58 0.47 ปานกลาง 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
59 0.50 ปานกลาง 0.20 จําแนกไดพอใช ใชได
60 0.43 ปานกลาง 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
61 0.33 คอนขางยาก 0.21 จําแนกไดพอใช ใชได
62 0.23 คอนขางยาก 0.26 จําแนกไดพอใช ใชได
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ตารางที่ 27 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (ตอ)

ขอท่ี
คาความ

ยากงาย (p)
แปลผล

คาอํานาจ
จําแนก (r)

แปลผล
แปลผลคุณภาพ

ของขอสอบ
63 0.47 ปานกลาง 0.26 จําแนกไดพอใช ใชได
64 0.40 ปานกลาง 0.33 จําแนกไดดี ใชได
65 0.33 คอนขางยาก 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
66 0.20 คอนขางยาก 0.31 จําแนกไดดี ใชได
67 0.33 คอนขางยาก 0.60* จําแนกไดดีมาก ใชได
68 0.23 คอนขางยาก 0.29 จําแนกไดพอใช ใชได
69 0.33 คอนขางยาก 0.34 จําแนกไดดี ใชได
70 0.40 ปานกลาง 0.28 จําแนกไดพอใช ใชได

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานทั้งฉบับเทากับ .87
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ตารางที่ 28 คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับจุดประสงคของ
แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective
Congruence)

ขอ
คําถาม

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี
(IOC)

การแปลผล
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3

1 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
2 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
3 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
4 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
5 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
6 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
7 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
8 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
9 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
10 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
11 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
12 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
13 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
14 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
15 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
16 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
17 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
18 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
19 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
20 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
21 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
22 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
23 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางที่ 28 คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับจุดประสงคของ
แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective
Congruence) (ตอ)

ขอ
คําถาม

คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คาดัชนี
(IOC) การแปลผล

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3
24 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
25 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
26 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
27 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
28 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
29 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
30 +1 +1 +1 1 คงไว/วัดจุดประสงคได
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ตารางที่ 29 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

ขอท่ี
คาความ

ยากงาย (p)
แปลผล

คาอํานาจ
จําแนก (r)

แปลผล
แปลผลคุณภาพ

ของขอสอบ
1 0.40 ปานกลาง 0.41* จําแนกไดดีมาก ใชได
2 0.77 คอนขางงาย 0.35 จําแนกไดดี ใชได
3 0.69 คอนขางงาย 0.29 จําแนกไดพอใช ใชได
4 0.39 คอนขางยาก 0.50* จําแนกไดดีมาก ใชได
5 0.60 ปานกลาง 0.51* จําแนกไดดีมาก ใชได
6 0.70 คอนขางงาย 0.29 จําแนกไดพอใช ใชได
7 0.60 ปานกลาง 0.46* จําแนกไดดีมาก ใชได
8 0.45 ปานกลาง 0.34* จําแนกไดดี ใชได
9 0.28 คอนขางยาก 0.22 จําแนกไดพอใช ใชได
10 0.70 คอนขางงาย 0.45 จําแนกไดดีมาก ใชได
11 0.58 ปานกลาง 0.22 จําแนกไดพอใช ใชได
12 0.30 คอนขางยาก 0.25 จําแนกไดพอใช ใชได
13 0.41 ปานกลาง 0.58* จําแนกไดดีมาก ใชได
14 0.77 คอนขางงาย 0.66 จําแนกไดดีมาก ใชได
15 0.36 คอนขางยาก 0.28 จําแนกไดพอใช ใชได
16 0.33 คอนขางยาก 0.22 จําแนกไดดี ใชได
17 0.70 คอนขางงาย 0.51* จําแนกไดดีมาก ใชได
18 0.53 ปานกลาง 0.38 จําแนกไดดี ใชได
19 0.60 ปานกลาง 0.44* จําแนกไดดีมาก ใชได
20 0.20 คอนขางยาก 0.20 จําแนกไดพอใช ใชได
21 0.43 ปานกลาง 0.33 จําแนกไดดี ใชได
22 0.38 คอนขางยาก 0.25 จําแนกไดพอใช ใชได
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ตารางที่ 29 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัด
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (ตอ)

ขอท่ี
คาความ

ยากงาย (p)
แปลผล

คาอํานาจ
จําแนก (r)

แปลผล
แปลผลคุณภาพ

ของขอสอบ
23 0.47 ปานกลาง 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
24 0.55 ปานกลาง 0.31 จําแนกไดดี ใชได
25 0.54 ปานกลาง 0.50* จําแนกไดดีมาก ใชได
26 0.63 คอนขางงาย 0.21 จําแนกไดพอใช ใชได
27 0.67 คอนขางงาย 0.27 จําแนกไดพอใช ใชได
28 0.64 คอนขางงาย 0.64* จําแนกไดดีมาก ใชได
29 0.63 คอนขางงาย 0.54* จําแนกไดดีมาก ใชได
30 0.60 ปานกลาง 0.42* จําแนกไดดีมาก ใชได

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรมทั้งฉบับเทากับ .80
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ตารางท่ี 30 คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมายของ
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective Congruence)

ขอ
คําถาม

คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คาดัชนี
(IOC)

การแปลผล
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3

1 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
2 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
3 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
4 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
5 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
6 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
7 +1 0 +1 0.67 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
8 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
9 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
10 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
11 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
12 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
13 +1 +1 0 0.67 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
14 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
15 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
16 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
17 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
18 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
19 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
20 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
21 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
22 +1 +1 0 0.67 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
23 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
24 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
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ตารางท่ี 30 คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมายของ
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective Congruence) (ตอ)

ขอ
คําถาม

คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คาดัชนี
(IOC) การแปลผล

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3
25 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
26 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
27 +1 0 +1 0.67 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
28 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
29 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
30 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
31 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
32 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
33 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
34 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
35 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
36 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
37 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
38 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
39 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
40 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
41 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
42 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
43 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
44 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
45 +1 +1 0 0.67 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
46 +1 0 +1 0.67 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
47 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
48 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
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ตารางท่ี 30 คาดัชนีความสอดคลองเชิงโครงสรางเนื้อหาระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมายของ
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม (IOC: Index of Item Objective Congruence) (ตอ)

ขอ
คําถาม

คะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คาดัชนี
(IOC) การแปลผล

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3
49 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
50 +1 +1 +1 1 คงไว/สอดคลองกับจุดมุงหมาย
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ตารางที่ 31 คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม

ขอคําถาม คา r ความหมาย
แปลผลคุณภาพของแบบวัด
ความพึงพอใจ

1 .35 จําแนกไดดี ใชได
2 .55 จําแนกไดดีมาก ใชได
3 .50 จําแนกไดดีมาก ใชได
4 .38 จําแนกไดดี ใชได
5 .60 จําแนกไดดีมาก ใชได
6 .29 จําแนกไดพอใช ใชได
7 .33 จําแนกไดดี ใชได
8 .40 จําแนกไดดี ใชได
9 .61 จําแนกไดดีมาก ใชได
10 .45 จําแนกไดดีมาก ใชได
11 .36 จําแนกไดดี ใชได
12 .44 จําแนกไดดีมาก ใชได
13 .35 จําแนกไดดี ใชได
14 .28 จําแนกไดพอใช ใชได
15 .54 จําแนกไดดีมาก ใชได
16 .49 จําแนกไดดีมาก ใชได
17 .40 จําแนกไดพอใช ใชได
18 .52 จําแนกไดดีมาก ใชได
19 .27 จําแนกไดพอใช ใชได
20 .37 จําแนกไดดี ใชได
21 .24 จําแนกไดพอใช ใชได
22 .33 จําแนกไดดี ใชได
23 .37 จําแนกไดดี ใชได
24 .46 จําแนกไดดีมาก ใชได
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ตารางที่ 31 คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (ตอ)

ขอคําถาม คา r ความหมาย
แปลผลคุณภาพของแบบวัด
ความพึงพอใจ

25 .39 จําแนกไดดี ใชได
26 .31 จําแนกไดดี ใชได
27 .39 จําแนกไดดี ใชได
28 .62 จําแนกไดดีมาก ใชได
29 .36 จําแนกไดดี ใชได
30 .39 จําแนกไดดี ใชได
31 .30 จําแนกไดดี ใชได
32 .67 จําแนกไดดีมาก ใชได
33 .44 จําแนกไดดีมาก ใชได
34 .39 จําแนกไดดี ใชได
35 .33 จําแนกไดดี ใชได
36 .44 จําแนกไดดี ใชได
37 .47 จําแนกไดดีมาก ใชได
38 .28 จําแนกไดพอใช ใชได
39 .49 จําแนกไดดีมาก ใชได
40 .41 จําแนกไดดีมาก ใชได
41 .52 จําแนกไดดีมาก ใชได
42 .38 จําแนกไดดี ใชได
43 .34 จําแนกไดดี ใชได
44 .26 จําแนกไดพอใช ใชได
45 .53 จําแนกไดดีมาก ใชได
46 .40 จําแนกไดมาก ใชได
47 .36 จําแนกไดดี ใชได
48 .46 จําแนกไดดีมาก ใชได
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ตารางที่ 31 คาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอน
โดยอิงเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม (ตอ)

ขอคําถาม คา r ความหมาย
แปลผลคุณภาพของแบบวัด
ความพึงพอใจ

49 .52 จําแนกไดดีมาก ใชได
50 .50 จําแนกไดดีมาก ใชได

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบการสอนโดยอิงเนื้อหา
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรมทั้งฉบับมีคาเทากับ .85



ภาคผนวก ช ผลการวิเคราะหขอมูล

1. เปรียบเทียบผลตางคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในอานภาษาอังกฤษกอนและ
หลังการทดลอง

2. เปรียบเทียบผลตางคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กอนและหลังการทดลอง
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ตารางที่ 32 เปรียบเทียบผลตางคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
กอนและหลังการทดลอง

คนที่
กอนการทดลอง
(70 คะแนน)

หลังการทดลอง
(70 คะแนน)

ผลตาง
(D)

ผลตางกําลังสอง
(D )

1 33 29 -4 16
2 40 52 12 144
3 54 57 3 9
4 33 46 13 169
5 47 59 12 144
6 49 58 9 81
7 45 56 11 121
8 37 45 8 64
9 44 53 9 81
10 52 59 7 49
11 37 46 9 81
12 47 53 6 36
13 35 45 10 100
14 35 49 14 196
15 44 55 11 121
16 48 56 8 64
17 45 57 12 144
18 37 44 7 49
19 41 53 12 144
20 38 49 11 121
21 39 45 6 36
22 53 58 5 25
23 52 57 5 25
24 46 54 8 64

รวม
คาเฉลี่ย

1,031
42.96

1,235
51.46

D = 204
8.50

 2D = 2,084
t-test = 10.675
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ตารางที่ 33 เปรียบเทียบผลตางคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม
จริยธรรม กอนและหลังการทดลอง

คนท่ี
กอนการทดลอง
(30 คะแนน)

หลังการทดลอง
(30 คะแนน)

ผลตาง
(D)

ผลตางกําลังสอง
(D )

1 28 29 1.00 1.00
2 23 29 6.00 36.00
3 26 27 1.00 1.00
4 26 27 1.00 1.00
5 27 28 1.00 1.00
6 26 27 1.00 1.00
7 27 29 2.00 4.00
8 27 29 2.00 4.00
9 27 29 2.00 4.00
10 28 29 1.00 1.00
11 26 29 3.00 9.00
12 26 27 1.00 1.00
13 27 29 2.00 4.00
14 25 27 2.00 4.00
15 26 27 1.00 1.00
16 26 29 3.00 9.00
17 27 30 3.00 9.00
18 28 29 1.00 1.00
19 26 30 4.00 16.00
20 27 28 1.00 1.00
21 23 28 5.00 25.00
22 27 29 2.00 4.00
23 21 30 9.00 81.00
24 27 29 2.00 4.00

รวม
คาเฉลี่ย

627
26.12

684
28.50

D = 57.00  2D = 223.00
t-test = 5.961



327
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ชื่อ – สกุล นายโอภาส หรสิทธิ์
ท่ีอยู 7/51 หมู 6 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
ท่ีทํางาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 สําเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาภาษาศาสตร

มหาวิทยาลัยนาคปูร รัฐมหาราษฎร ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2553 ศึกษาตอระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

(กลุมการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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