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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้มีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงใน
การใช้ชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การเสาะแสวงหา
ความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก รวม
ไปถึงการตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก อันจะนํามาซึ่งมิตร
ไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้
และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต ดังที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ฉะน้ันครู ผู้สอนและผู้จัดการศึกษา จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก
การเป็นเพียงผู้ช้ีนํา ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหา
ความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการม, 2555: 21) การจัดการศึกษาต้อง
เน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณภาพ กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการอย่างเหมาะสม การจัดการ
เรียนรู้จึงต้องคํานึงถึงความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ 

ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งได้กําหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมัน จีน 
ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จะมีการกําหนดจัดทํารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือมุ่งวางรากฐานที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์น้ันในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้และความสามารถพ้ืนฐานและให้สามารถคงการอ่าน
ออก เขียนและคํานวณได้ ดังน้ันจุดหมายสําคัญของการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ใน
ระดับประถมศึกษาน้ันก็คือการพัฒนาเด็กวัย 6-12 ปี เพ่ือให้มีคุณภาพตามหลักสูตร อันจะเป็น
พ้ืนฐานการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศให้บรรลุผลที่ต้ังไว้ จําเป็นต้องมีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนอย่างมีระบบให้ผู้เรียนเข้าใจ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้รับการ 
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กําหนดให้เรียนในทุกช่วงช้ัน ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ทุกคนต้องเรียน
และจัดเป็นสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและตามความสนใจอีกด้วย 
ปัจจุบันระบบการศึกษาของไทยได้เล็งเห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งใน
การประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจําวัน และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสําหรับหลัก 
สูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนเพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องตามหลักของภาษา และเหมาะ 
สมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เน่ืองจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการติดต่อซื้อขายสินค้า การสอบถามข้อมูล การบริการด้านสถานที่
ท่องเที่ยว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ทั่วไปหรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษยังคงเป็น
สื่อกลางในการสื่อสาร อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยยังไม่ประสบ
ผลสําเร็จเท่าที่ควร แม้ว่าได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังมาเป็นเวลาช้านานแล้ว
ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กไทยน้ันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี
เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาที่กรมวิชาการได้จัดทําขึ้นในปี 
พ.ศ. 2558 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งประเทศทําคะแนนเฉล่ียโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ
อยู่ที่ 36.61 ซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างตํ่ากว่าเกณฑ์มาก (สํานักงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน, 2558) จึงเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจะต้องได้รับการ
พัฒนาต่อไป ซึ่งในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนภาษาเพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อ่ืนได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและยังเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังน้ันการจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับธรรมชาติและ
ลักษณะเฉพาะของภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาจึงควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายทั้งกิจกรรม
การฝึกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย อัน
จะนําไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พ่ึงตนเองได้ (Learner Independence) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
(Lifelong learning) โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียน  
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ปัจจัยในการพัฒนาคนคือ การศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนา
ประเทศ เพราะการศึกษาถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและใฝ่หาความรู้ที่สามารถนําความรู้มาเป็นพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตประจําวันในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชว่า “…การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้ครบถ้วนพอเหมาะกัน
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ทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองน้ันก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ และสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอด…” (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลอง
สิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี, 2539: 108 อ้างถึงใน ศิริมณฑา ขุนศิริ, 2546: 1) 

ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนไทย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งคนไทยเราในปัจจุบันนิยมเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับ ใช้ใน
การประกอบอาชีพกันเป็นจํานวนมาก รวมท้ังโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ ต่างก็ตอบสนองความต้อง 
การของสังคมดังกล่าวด้วยการเปิดโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับประถม 
ศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และมีแนวโน้มของผู้ที่นิยมเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ นับวัน
จะทวีขึ้นจํานวนมาก อีกทั้งการจัดการศึกษาของไทยเรากําลังจะก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติระดับ
สากล โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางอย่างเห็นได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น การเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษปัจจุบันจึงมีเป้าหมายหลักคือ ต้องการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนไปพร้อม ๆ กัน สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริง 
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากลท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อ สื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ และภาษา 
อังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ควรจะได้เรียนรู้เป็นภาษาแรก เพราะจะทําให้เราสามารถติดต่อ     
กบัชนชาติต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเร่ืองธุรกิจ เร่ืองส่วนตัว การเจรจาทางการเมือง การติดต่อ
ค้าขาย และการท่องเที่ยวซึ่งจะนํารายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล เพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี (บัญชา    
อ๋ึงสกุล, 2545: 52-53) 

ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
จังหวัดนครปฐม ในรายวิชาภาษาอังกฤษน้ัน นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การฟัง การพูดและ
การเขียน อยู่ในเกณฑ์ตํ่า ซึ่งวิเคราะห์จากผลการเรียนของนักเรียน 2 ปีย้อนหลัง พบว่านักเรียนมีผล
การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตํ่าลง (วิชาการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, 
2555-2557) ดังที่ได้รายงานไว้ข้างต้นเกี่ยวกับผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาที่กรมวิชาการได้
จัดทําขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ที่พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งประเทศทําคะแนนเฉล่ียโอเน็ต
วิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ 36.61 ซึ่งเป็นคะแนนที่ค่อนข้างตํ่ากว่าเกณฑ์มาก (สํานักงานทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน, 2558) ซึ่งสามารถสะท้อนเห็นว่านักเรียนมีความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีตํ่ากว่าเกณฑ์ 

จากผลการรายงานดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาและแนวทางในการท่ีจะช่วยพัฒนา
เด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะการอ่านเป็น
อันดับแรก ซึ่งการอ่านน้ันเป็นเครื่องมือที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต นักปรัชญาชาวอังกฤษได้
กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านทําให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์ นอกจากน้ันประเวศ วะสี 
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(2550: 5, อ้างถึงใน พนอ สงวนแก้ว, 2553: 14) ได้ระบุว่าการที่คนไทยอ่านน้อยคือต้นตอวิกฤตของ
บ้านเมือง จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนไทย เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต วิธีหน่ึงที่จะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพข้ึน 
คือการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งในการเรียนรู้น้ันผู้เรียนจะต้องเป็นผู้คิดและ
ลงมือกระทําเอง ทําให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างหลากหลายและยังช่วย  
เสริมความม่ันใจในตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 57,       
อ้างถึงใน พนอ สงวนแก้ว, 2553: 14) ได้เสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นน้ัน ครูผู้สอนต้องปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง       
เน้นกระบวนการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล มุ่งให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
แสวงหาความรู้และรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายชัดเจนให้
โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรวมไปถึงการอ่านภาษาอังกฤษด้วย เน่ืองจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการติดต่อกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
และวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทย
ในปัจจุบันอาจพบอุปสรรคมากมายทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนที่ทําให้นักเรียนไทย
อ่านหนังสือน้อย อันเกิดจากปัจจัยหลายๆประการ เช่น ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับตํ่า 
ขาดความรู้เดิม ขาดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการอ่าน รวมท้ังหนังสือหรือสื่อที่จะช่วยดึงดูด
ความสนใจในการอ่านของนักเรียน ซึ่งวิธีการหน่ึงที่จะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการอ่าน
ภาษาอังกฤษคือ การเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรมเน้นภาระงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทํากิจกรรมอย่างหลากหลายตามหลัก
ทฤษฎีที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ศึกษา 

การพิจารณาการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานเป็นหลัก (Task-Based Language 
Teaching) เป็นทางเลือกหน่ึงในการส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้ภาระงานเป็นหลักในการวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
และภาระงานที่นํามาใช้น้ันมีความตรงต่อความต้องการของผู้ เรียน ภาระงานในแต่ละงานมี
องค์ประกอบ 3 ส่วนหลักๆ คือ การใช้ภาษา คําศัพท์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ ภาระงานในแต่ละ
งานน้ันจะมีองค์ประกอบที่สําคัญ 6 ประการ คือ เป้าหมาย เน้ือหา กิจกรรม บทบาทผู้เรียน บทบาท
ผู้สอนและการจัดสภาพการเรียนรู้ การสอนตามรูปแบบน้ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการสื่อสารและ
กระบวนการทางปัญญา เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้และพัฒนาทักษะการคิด อีกทั้งปรับตัวร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ (กรมวิชาการ, 2545: 134) จึงสรุปได้ว่า 
จุดมุ่งหมายที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนคือ การหาวิธีที่จะทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาได้
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เร็วข้ึน และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเอง รู้จักกระบวนการ
เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งค้นคว้าอ่ืน อีกทั้งพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ภาได้อย่างต่อเน่ือง (กรมวิชาการ, 2545: 137) 

จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยน้ันจะพบว่าการจัดการเรียนการสอนภาษาให้กับ
นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 น้ัน นักเรียนยังขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาวิเคราะห์สรุป
เรื่องที่ได้อ่านซึ่งวิธีหน่ึงที่ผู้วิจัยคิดว่าจะตอบสนองความต้องการของนักเรียนระดับดังกล่าว คือ การ
เรียนที่ใช้กิจกรรมที่เน้นภาระงาน (Task-Based Learning) ของ Willis (1996) เพราะในการเรียน
การสอนโดยใช้กิจกรรมที่เน้นภาระงานส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงานท่ีนักเรียนจะได้
พบในสถานการณ์จริง ทั้งน้ีนักเรียนจะต้องเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ รวมท้ังมีการ
ประเมินผลงานของตนเองและปรับปรุงแก้ไข ดังมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรม
เน้นภาระงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 1.ขั้นก่อนการปฏิบัติ (Pre-Task) โดยเร่ิมแรกนักเรียน
จะได้อภิปรายเกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในการปฏิบัติงานทําความเข้าใจกับหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย 
ทั้งน้ีผู้สอนจะช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนทางด้านภาษาและด้านเนื้อหา เช่น คําศัพท์ หรือวลีที่
จําเป็น โดยการทบทวนหรือใช้กิจกรรมทางภาษา เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจในขั้นตอนการทํางาน
อย่างถ่องแท้ 2.ขั้นปฏิบัติ (Task-Cycle) เป็นข้ันตอนที่นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงใน
แต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยอีก 3 ขั้นตอน คือ 2.1 นักเรียนจะได้ใช้
ภาษาในการปฏิบัติงาน (Task) ที่นักเรียนได้เลือกไว้ร่วมกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียนโดยการทํางานเป็นคู่
หรือกลุ่มย่อย โดยใช้สถานการณ์จําลอง ในที่น้ีผู้สอนมีบทบาทในการทบทวนวัตถุประสงค์ในการราย 
งานและเป็นที่ปรึกษาทางภาษาให้แก่นักเรียน 2.2 ขั้นวางแผนเพ่ือการนําเสนอผลงาน (Planning) 
นักเรียนในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคู่จะมีการวางแผนเพ่ือจะนําเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ โดยในขั้นน้ีจะ
เป็นการทบทวนและทําความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน ผู้สอนจะทําหน้าที่เป็นประธานในการ
ดําเนินการรายงาน และให้ผลสะท้อนกลับในส่วนของเน้ือหาที่นําเสนอและการใช้โครงสร้างทางภาษา 
2.3 ขั้นรายงานผลการปฏิบัติ (Report) นักเรียนแต่ละกลุ่มหรือคู่ จะนําเสนอวิธีการทํางานและผลท่ี
ได้รับกับเพ่ือนร่วมช้ัน ในขณะเดียวกันนักเรียนกลุ่มอ่ืนที่ฟังการนําเสนอก็จะทําการประเมินผลการ
นําเสนอผลงานของกลุ่มที่นําเสนอด้วย และขั้นตอนที่ 3. ขั้นมุ่งเน้นภาษา (Language Focus) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงวิเคราะห์ภาษาและช่วงการฝึกภาษา ที่แบ่งออกเป็นข้ันตอนย่อย 2 ขั้น คือ 
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Analysis) นักเรียนในแต่ละกลุ่มหรือคู่จะช่วยกันร่วมวิเคราะห์ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของตน และผลการประเมินที่ได้รับจากเพ่ือนร่วมช้ันเรียนและรวบรวมปัญหา 3.2 ขั้น
ฝึกภาษา (Practice) ขั้นน้ีนักเรียนจะรวบรวมปัญหาจากข้ันวิเคราะห์มาทําการฝึกฝน เพ่ือให้เกิดความ
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ถูกต้องและเกิดความคล่องแคล่วมากขึ้น ทั้งน้ีในแต่ละกลุ่มหรือคู่สามารถแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและ
วิธีการแก้ปัญหาให้แก่เพ่ือนร่วมช้ันเรียนฟังได้ 

นอกจากน้ัน การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานยังสอดคล้องกับทฤษฎีการ 
เรียนรู้ ภาษาที่สองของ Krashen (1982) ที่กล่าวถึงสมมติฐานด้านอารมณ์ (The Affective Filter 
Hypothesis) ว่าอารมณ์หรือทัศนคติของผู้เรียนมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน หรืออาจเป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียนรู้ภาษาซึ่งได้แก่ แรงจูงใจ (Motivation) ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) ความ 
วิตกกังวล(Anxiety) จากผลวิจัยการเรียนรู้ภาษาที่สองที่เป็นพ้ืนฐานของสมมติฐานน้ีพบว่า ผู้เรียนที่ มี
แรงจูงใจในการเรียนมีความมั่นใจในตนเองและมีความวิตกกังวลตํ่าจะประสบความสําเร็จใน        
การเรียนรู้ภาษา ดังน้ันกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นภาระงานจึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความ 
มั่นใจในตนเองและลดความวิตกกังวล โดยการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานตลอดจน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอผลการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ Blair 
(1991) นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานก็ยังมีข้อดีอีกหลายข้อ ดังน้ี 

1. เอ้ือที่จะให้ผู้เรียนมีความชํานาญ เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
2. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นความจําเป็นของสังคมที่จะต้องพัฒนา

เยาวชนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. ช้ินงานที่กําหนดมีความสอดคล้อง และสามารถนําไปใช้จริงในชีวิต ส่งผลให้ผู้เรียนเห็น

ความสําคัญของสิ่งที่เรียน ทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน 
4. ผู้เรียนสนุกกับการเรียน เพราะได้มีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วนําความรู้ที่

ได้มาสร้างสรรค์ผลงาน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีเวลาที่จะเรียนรู้จากกันและกัน คน

เก่งช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า 
6. ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าหรือปัญหาด้วยตนเอง ควบคุมการทํางานของตนเองได้ 
7. ฝึกความรับผิดชอบ 
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้นของการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ

สําหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้นหรือช่วงช้ันที่ 2 น้ันเป็นวัยที่สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถจดจําได้เป็นอย่างดี ถ้าผู้เรียนไม่ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ก็อาจจะก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดี
ต่อการเรียนและส่งผลให้การเรียนรู้ลดตํ่าลง โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเรียนเป็นภาษาที่สอง 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่านักเรียนในระดับน้ีมีความสามารถในการรับรู้ภาษาอังกฤษได้ดีหากมีความเช่ือมั่น
ในตนเอง และได้รับการสอนด้วยวิธีที่ให้ผู้เรียนได้คิดด้วยตนเองมากขึ้น การเรียนแบบเน้นภาระงาน
จะช่วยส่งเสริมความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดและ
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เช่ือมโยงสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นระบบ และมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 
รวมถึงสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสรุปความรู้ความเข้าใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแบบโครงสร้างเรื่องเล่า Story Grammar ซึ่งมีความจําเป็นมากสําหรับ
นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ระดับช้ันประถม 
ศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยวิธีการเรียนที่อาศัยการจับใจความ
สําคัญของเน้ือเรื่อง การหาความสัมพันธ์ส่วนต่างๆของเรื่องที่อ่านและการวิเคราะห์เน้ือเรื่องน้ันจะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการอ่านเรื่องมากขึ้น ซึ่งวิธีการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการแบบ
โครงสร้างเรื่องเล่าก็สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ เพราะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์เน้ือเรื่อง
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นผลดีมากหากผู้เรียนได้รับการสอนและเริ่มต้นพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ
อย่างจริงจัง เพ่ือจะสามารถนําไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ โรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล ที่มีเป้าหมาย คือ ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ซึ่งที่ผ่านมาผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 น้ันอยู่ในเกณฑ์
ระดับปานกลาง แต่มีปัญหาใหญ่ๆ คือ นักเรียนไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน
สะกดคํา หรือการอ่านจับใจความสําคัญ ซึ่งการอ่านจับใจความสําคัญน้ันมีความสําคัญอย่างย่ิงที่
นักเรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ือที่จะสามารถนําไปใช้ในระดับสูงขึ้นไป แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันก็ต้องอาศัย
ความพร้อมในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านครูผู้สอน ด้านนักเรียน หรือแม้กระทั่งสื่อการเรียนการ
สอนที่จําเป็นจะต้องมีความหลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ รวมถึงเน้ือหาในการ
สอนน้ันเข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับผู้เรียน รวมไปถึงแนวการสอน ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่า แนวการสอน
ที่เน้นภาระงาน (Task Based Learning) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของ
ตัวเองในการทํากิจกรรมโดยมีครูผู้สอนคอยเป็นผู้แนะนําและช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ รวมไปถึงแบบฝึกการ
อ่านที่ใช้โครงสร้างเรื่องเล่าที่มีขั้นตอนและรูปแบบที่ชัดเจนในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์
เน้ือเรื่องตามรูปแบบของโครงสร้างเรื่องเล่า ซึ่งแนวการสอนนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นกว่าเดิมและสามารถจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกับการใช้แบบฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าที่จะช่วยดึงความเข้าใจของผู้เรียนออกมาเป็นหัวข้อต่างๆ ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาและวิจัยเรื่องน้ีขึ้นมาเพ่ือพัฒนาปรับปรุง การสอนเพ่ือนักเรียนจะได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่เพ่ิมขึ้น และเป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะด้านการสรุปการอ่านได้ เพราะเป็น
การให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้ร่วมกัน และที่สําคัญย่ิงนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
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ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้ความสําคัญในเร่ืองทักษะการอ่าน ซึ่งผู้สอนได้
พบปัญหาว่านักเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีปัญหาด้านการอ่าน เน่ืองจาก นักเรียนอ่านไม่ออก 
และสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ หรืออ่านข้อความแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งได้ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการท่ีจะพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้มีประสิทธ์ิ
ภาพในการอ่านสูงขึ้น และรู้คุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากนักเรียนได้เรียนในสิ่งที่มี
ความหมายตามความต้องการของตนเองสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต ทั้งใน
ด้านการศึกษาค้นคว้าและในการศึกษาระดับที่สูงข้ึนไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้าง
เรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกการอ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ือง
เล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
มหามงคล จังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 
 
คําถามการวิจัย 

การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้น
ภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล   
จังหวัดนครปฐม มีคําถามงานวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัด
กิจกรรมเน้นภาระงานสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ     
มหามงคล จังหวัดนครปฐมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 75/75 หรือไม่ 

2. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน
ทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงข้ึนหรือไม่ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ือง
เล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับใด 
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สมมติฐานงานวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัด

กิจกรรมเน้นภาระงานสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหา
มงคล จังหวัดนครปฐมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 75/75  

2. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน
ทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่อง
เล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงานอยู่ในระดับดี 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้น
ภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัด 
นครปฐม เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ซึ่งกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระ

ตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม จํานวน 6 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวมท้ังสิ้น 
240 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

พระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัด นครปฐม โดยผู้วิจัยได้ทําการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) ด้วยการจับฉลาก 1 ห้องเรียน ได้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/6 
รวมท้ังสิ้น 40 คน 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัด

กิจกรรมเน้นภาระงาน 
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

3.2.1 ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 
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4. เนื้อหาท่ีใช้ 
แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 

ผู้วิจัยได้กําหนดเนื้อหาของชุดแบบฝึกให้เป็นไปตามจุดประสงค์และตัวช้ีวัดของสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีการจัดระดับความยากง่าย และกําหนดหัวข้อ
เรื่องที่เหมาะสมกับระดับการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยดูจากคําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4-ป.6) งานวิจัย หนังสือ บทความ และข้อมูลสื่อจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้
หัวข้อเรื่องจํานวน 8 หัวข้อเรื่องตามท่ีผู้วิจัยกําหนดโดยยึดหลักจากคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4-ป.6) ดังน้ี สิ่งแวดล้อม ครอบครัว อาหารและเครื่องด่ืม เวลา สัตว์ ฤดูกาล อาชีพ 
และขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา 

5. ระยะเวลาในการทดลองศึกษา 
ดําเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการ

สอนที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้น ดังน้ี จํานวนแผนการสอน 8 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวมเป็น 24 ช่ัวโมง  
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. เน่ืองจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ      
มหามงคล มีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ตํ่า โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในรายงานผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล (งานวัดผลและประเมินผล, 2555-
2557) รวมทั้งนักเรียนดังกล่าวไม่เคยได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าควบคู่
ไปกับการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ผู้วิจัยจึงกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านโดยใช้
โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้นภาระงานกําหนดไว้ที่ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2520: 
136-142) ซึ่งถือว่าให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝึกไว้
ร้อยละ 2.5-5 กล่าวคือ 

1.1 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ร้อยละ 2.5 ขึ้นไปถือ
ว่าแบบฝึกการอ่านมีประสิทธิภาพดีมาก 

1.2 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่ต้ังไว้แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 2.5 ถือว่าเป็นแบบฝึกการอ่านมีประสิทธิภาพดี 

1.3 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
2.5 ถือว่าแบบฝึกการอ่านยังมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ หรืออยู่ในระดับพอใช้ 
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1.4 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้และมากกว่าร้อยละ 
2.5 ถือว่าเป็นแบบฝึกการอ่านมีประสิทธิภาพตํ่า 

 
นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

1. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ คือ แบบฝึกหัดที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษที่มีการจัดกิจกรรมเน้นภาระงานควบคู่ไปกับการใช้
โครงสร้างเรื่องเล่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานน้ันจะเน้นให้ผู้ เรียน        
สร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม มีการอภิปรายสะท้อนความคิด สร้างความคิดรวบยอดและนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ต่อ โดยยึดหลักกระบวนการกลุ่ม และครูจะสอนโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าเพ่ือช่วยใน
การเรียนรู้การวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่าน ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังน้ี 
1.1 ขั้นสร้างประสบการณ์ ผู้สอนจะกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจให้ผู้เรียนคิด โดยใช้คําถามที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกต หรือการออกไปปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมจริงของสิ่งที่เรียน 

1.2 ขั้นสะท้อนความคิดและอภิปราย ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง 
นําความรู้ที่ได้มาเช่ือมโยงกับข้อมูล ที่ได้ศึกษาค้นคว้าโดยจัดระบบการวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
จัดลําดับความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียน 

1.3 ขั้นสร้างความคิดรวบยอด ผู้สอนอาจจะให้ทฤษฎี หลักการที่ลึกซึ้งโดยเฉพาะราย 
ละเอียดของข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาความคิดรวบยอดของตนเองในเรื่องที่เรียนจะ
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้อ่านเร่ืองจากใบความรู้ที่หลากหลาย 

1.4 ขั้นประยุกต์แนวคิด ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของ
ตนเองตามความถนัด ความสนใจเพื่อสร้างสรรค์ช้ินงานตามจินตนาการของตนเองที่แสดงถึงความ
เข้าใจในเน้ือหาวิชาที่เรียน ให้เห็นเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเลือกวิธีการนําเสนอผลงานใน
ลักษณะช้ินงาน เป็นต้น 

2. ความเข้าใจในการอ่าน หมายถึง กระบวนการอ่านที่ผู้ อ่านใช้ความรู้ความคิด
ประสบการณ์เดิมในการรับรู้ความสําคัญ ข้อเท็จจริงของเร่ืองที่อ่านได้ตรงตามจุดประสงค์ และเจตนา 
รมณ์ของผู้เขียน โดยผู้วิจัยได้สร้างแผนการสอนและแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษข้ึนมา โดยเริ่มจากให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมินความรู้เดิมของ
นักเรียนและผู้วิจัยสอนตามแผนการสอนที่สร้างข้ึนจํานวน 8 แผนโดยในแต่ละแผนจะมีการสอบท้าย
บท เมื่อสอนครบทั้ง 8 แผนแล้วจึงให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 
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3. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อแบบฝึกการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ความรู้สึก
นึกคิดของนักเรียนและประโยชน์ที่ได้รับจากการการเรียนการสอนภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 

4. โครงสร้างเร่ืองเล่า (Story grammar) หมายถึง เค้าโครงของบทอ่านที่มีองค์ประกอบ
หรือการลําดับเหตุการณ์ที่ผู้แต่งกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะเขียนเร่ืองให้ดําเนินไปอย่างไร โดยนําเหตุ 
การณ์หลาย ๆ เหตุการณ์มาเรียงต่อกัน ซึ่งแต่ละเหตุการณ์จะต้องเก่ียวเนื่องเช่ือมโยงกันอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล น่ันคือ เหตุการณ์หน่ึงจะต้องส่งผลกระทบให้เกิดอีกเหตุการณ์หน่ึงตามมาและต่อเน่ืองกันไป 

5. ขั้นตอนการสอนอ่านเน้นภาระงาน หมายถึง กระบวนการในการสอนอ่านภาษา 
อังกฤษด้วยการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ซึ่งมีขั้นตอนในการสอนอ่าน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นก่อนการปฏิบัติ (Pre-Task) โดยเร่ิมแรกนักเรียนจะได้อภิปรายเก่ียวกับภาษาที่
จะใช้ในการปฏิบัติงาน ทําความเข้าใจกับหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งน้ีผู้สอนจะช่วยเตรียมความ
พร้อมแก่นักเรียนทางด้านภาษาและด้านเน้ือหา เช่น คําศัพท์ หรือวลีที่จําเป็น โดยการทบทวนหรือใช้
กิจกรรมทางภาษา เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจในขั้นตอนการทํางานอย่างถ่องแท้ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Task-Cycle) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่าแท้จริงใน
แต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน คือ 

2.1 นักเรียนจะได้ใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (Task) ที่นักเรียนได้เลือกไว้ร่วมกับ
เพ่ือนร่วมช้ันเรียนโดยการทํางานเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย โดยใช้นักเรียนจะได้ศึกษาเรื่องสั้นหรือนิทานท่ี
ครูเตรียมไว้ให้ ในที่น้ีผู้สอนมีบทบาทในการทบทวนวัตถุประสงค์ในการเรียน และเป็นที่ปรึกษาทาง
ภาษาให้แก่นักเรียน 

2.2 ขั้นวางแผนเพ่ือการนําเสนอผลงาน (Planning) นักเรียนในแต่ละกลุ่มหรือแต่
ละคู่จะมีการวางแผนเพ่ือจะนําเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัติ โดยในขั้นน้ีจะเป็นการทบทวนและทําความ
เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน ผู้สอนจะทําหน้าที่เป็นประธานในการดําเนินการรายงาน และให้ผล
สะท้อนกลับในส่วนของเนื้อหาที่นําเสนอและการใช้โครงสร้างทางภาษา  

2.3 ขั้นรายงานผลการปฏิบัติ (Report) นักเรียนแต่ละกลุ่มหรือคู่ จะนําเสนอ
วิธีการทํางานและผลท่ีได้รับกับเพ่ือนร่วมช้ัน ในขณะเดียวกันนักเรียนกลุ่มอ่ืนที่ฟังการนําเสนอก็จะทํา
การประเมินผลการนําเสนอผลงานของกลุ่มที่นําเสนอด้วย  

3. ขั้นมุ่งเน้นภาษา (Language Focus) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงวิเคราะห์
ภาษาและช่วงการฝึกภาษา ที่แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้น คือ   
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3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Analysis) นักเรียนในแต่ละกลุ่มหรือคู่จะช่วยกันร่วม
วิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของตน และผลการประเมินที่ได้รับจากเพ่ือนร่วมช้ันเรียนและ
รวบรวมปัญหา  

3.2 ขั้นฝึกภาษา (Practice) ขั้นน้ีนักเรียนจะรวบรวมปัญหาจากขั้นวิเคราะห์มา
ทําการฝึกฝน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเกิดความคล่องแคล่วมากขึ้น ทั้งน้ีในแต่ละกลุ่มหรือคู่
สามารถแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหาให้แก่เพ่ือนร่วมช้ันเรียนฟังได้ โดยการปฏิบัติงาน
และนําเสนอผลการปฏิบัติงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 

6. กิจกรรมเน้นภาระงาน หมายถึง รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษการที่มุ่งเน้นการให้ภาระงานหลังการเรียนการสอนแต่ละบทเพ่ือนักเรียน 
จะได้ใช้ความคิดและปฏิบัติตามกระบวนการสร้างงานได้ด้วยตนเอง 

7. ประสิทธิภาพของแบบฝึก หมายถึง ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู  
ที่ได้จัดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของแต่ละจุดประสงค์การสอน หรือแต่ละบทเรียน ตามความ
ประสงค์ของผู้ตรวจสอบ 

8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
มหามงคล จังหวัดนครปฐม ที่กําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมและหนังสือที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยผู้วิจัยได้
ศึกษาสาระสําคัญต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ือง
เล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้วิจัยได้กําหนด
สาระสําคัญประกอบด้วย 8 ส่วนตามลําดับต่อไปน้ี  

1. การอ่านภาษาอังกฤษ 
1.1 ความหมายของการอ่าน 
1.2 ความสําคัญของการอ่าน 
1.3 วัตถุประสงค์ของการอ่าน 
1.4 องค์ประกอบของการอ่าน 
1.5 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสอนอ่าน 
1.6 ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
1.7 การวัดผลประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษ 

2. ความเข้าใจในการอ่าน 
2.1 ความหมายของความเข้าใจในการอ่าน 
2.1 ระดับความเข้าใจในการอ่าน 

3. แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
4. หลักการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 
5. การสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน 

5.1 ความหมายของการเรียนแบบเน้นภาระงาน 
5.2 ขั้นตอนการสอนและวิธีการสอน 
5.3 การวัดผลประเมินผล 
5.4 หลักการเลือกกิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 
5.5 ประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 

6. เอกสารเก่ียวกับโครงสร้างเร่ือง (Story grammar) 
6.1 ความหมายและความสําคัญของโครงสร้างเร่ือง (Story grammar) 
6.2 การสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่า 
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6.3 การประเมินผลการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่า 
7. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ 

7.1 ความหมายของแบบฝึก 
7.2 แนวทางการพัฒนาแบบฝึก 
7.3 ประโยชน์ของแบบฝึก 

8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
8.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ือง 

8.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
8.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
1. การอ่านภาษาอังกฤษ 

1.1 ความหมายของการอ่านภาษาอังกฤษ 
จากทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษที่ Dr. Yael Bejarano นักการศึกษาชาวอิสราเอล

ได้สร้างขึ้นเป็นหลักสูตรที่ผ่านการศึกษาวิจัยและได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ
อิสราเอลและประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอีกมากมายหลายประเทศน้ีคือหลักสูตร My 
First English Adventure ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอนที่ยึดตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ 3 แนวคิดทฤษฎี
ใหญ่ๆดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีของ Piaget ที่ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ของคนเราน้ัน เป็นการ
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งเป็นการผสมผสานการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้ากับความรู้เดิม เกิดการ
ตีความหมายใหม่อีกครั้งหน่ึง จนสามารถเกิดเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมา 

2. แนวคิดทฤษฎีของVygotsky ซึ่งกล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ของคนเราน้ันมีขอบเขต 
และขอบเขตของการเรียนรู้น้ันก็สามารถขยายตัวออกไปได้ถ้าได้รับการกระตุ้นเสริมอย่างถูกวิธี 

3. แนวคิดทฤษฎีของ Bruner ที่ได้กล่าวถึงเรียนรู้ไปทีละลําดับขั้น ซึ่งจะอาศัยการ
สร้างความช่วยเหลือดุจดังการใช้"น่ังร้าน" ในการก่อสร้างอาคาร นอกจากน้ีบรูเนอร์ยังได้กล่าวว่า 
"ภาษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญของการพัฒนาสติปัญญา" อีกด้วย 

นักการศึกษา Yael Bejarano เช่ือในแนวคิดทฤษฎีการอ่านของ Richard Tucker 
ที่ได้กล่าวว่า ย่ิงเร่ิมต้นได้เร็วเพียงใดก็ส่งผลได้ดีกว่าเพียงน้ัน ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เน้ือหาในการจัดการเรียนการสอนต้องเหมาะสม ครอบคลุมทั้งด้านเน้ือหา
ความรู้และจิตพิสัย มีการนําเสนอด้วยเทคนิคที่เหมาะสมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เมื่อนํา
แนวคิดทฤษฎีทั้งหลายที่กล่าวข้างต้น มาประยุกต์ให้เข้ากับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนว่า จะ
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สอนอะไร (What) และสอนอย่างไร (How)แล้วจึงเกิดเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาที่สองอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้ไปตามลําดับขั้นดังน้ี 

1. เป็นการเรียนรู้ระดับการฟังและพูด (Oral/Aural) ซึง่เป็นการเริ่มต้นเรียนรู้คํา 
ศัพท์และการสื่อสารด้วยภาษาพูด เป็นการพัฒนาทักษะการฟัง พูด และสื่อความหมาย 

2. เป็นการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ (Emergent Literacy Skill and 
Phonemic Awareness) ทักษะทางภาษาและการตระหนักรู้ในเรื่องของการออกเสียงจะเกิดขึ้นอย่าง
เป็นธรรมชาติเด็กๆเข้าใจในแนวคิดและเน้ือหาของนิทาน สามารถคาดคะเนเรื่องราวของนิทานได้ 
เข้าใจคําสั่งเบ้ืองต้นต่างๆ เช่น "เดินมาน่ี” เป็นต้น 

3. เร่ิมต้นเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านและการเขียน (Beginning of Reading and 
Writing) เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรกับเสียง สามารถจําแนกและผสมเสียงต่างๆได้ รู้วิธีใน
การสร้างเสียงต่างๆ ทั้งคําคล้องจองและการจําแนกความหมายของตัวอักษรต่างๆ สามารถเขียนคํา
สั้นๆที่ประกอบด้วยพยัญชนะและสระเพียง 2-3 ตัวได้รู้จักคําที่เป็นคําข้างเคียงต่างๆ สามารถปรับ 
เปลี่ยนเสียงไปตามการแปรเปลี่ยนของพยัญชนะที่เป็นอักษรนําได้ สามารถอ่านและสร้างความหมาย
ในประโยคง่ายๆได้ เข้าใจในเนื้อหาที่ไม่ยาวนักและสามารถเข้าใจในเรื่องราวที่นิทานสื่อความหมายให้
ได้ 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กๆจะเป็นไปในลักษณะที่เด็กๆเข้าใจในโครงสร้างของ
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง จากการจัดการเรียนการสอนที่อาศัยการนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญ การเรียนการสอนจึงเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา มีการอ่านที่มิใช่เป็นเพียงการพัฒนา
ทักษะในการถอดรหัสสัญลักษณ์เท่าน้ัน แต่เป็นการอ่านอย่างเข้าใจความหมาย (Reading 
Comprehension)  ที่ทําให้เด็กๆสามารถเข้าใจถึงเรื่องราวที่เกิดข้ึนเรื่องสั้นต่างๆท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมน้ีเป็นเร่ืองสั้นที่เลือกสรรให้สอดคล้องกับเน้ือหาที่จะสอน ซึ่งเป็นการบูรณาการคําศัพท์ 
ไวยากรณ์และบทสนทนาไว้ให้สอดคล้องกับเร่ืองราวท่ีน่าสนใจและอยากติดตาม จึงทําให้เด็กๆเกิด
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากเร่ืองสั้นแล้ว กิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรนี้ยังอาศัยสื่อต่างๆอีกหลากหลายชนิด ต้ังแต่ภาพสัญลักษณ์ (Flashcard) เกม สมุด
กิจกรรม (Activities Books) ซีดี ทั้งที่เป็นภาพและเสียง ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ 

การอ่านเป็นทักษะที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันและมีประโยชน์ในการแสวงหา
ความรู้นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ดังน้ี  

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542: 1) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่าการอ่านคือการสื่อ
ความหมายเป็นการสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน 

ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2540: 33-36) ได้กล่าวว่ามีผู้ให้นิยามของการอ่านไว้
มากมายและส่วนใหญ่จะมีความเห็นตรงกันว่าการอ่านจะมีความเก่ียวข้องกับความเข้าใจความหมาย
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ของข้อความที่อ่านแต่นิยามเหล่าน้ันมีความแตกต่างกันบ้างในเร่ืองรายละเอียดของกระบวนการอ่าน
พร้อมกับได้ยกตัวอย่างนิยามไว้ดังน้ีการอ่านหมายถึงการเข้าใจความหมายของภาษาเขียน (Roe, 
Stoodt and Burns, 1983) การอ่านคือเกมการเดาโดยใช้ความสามารถทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา 
(Goodman, 1968) การอ่านเป็นการนําความหมายไปใส่ในข้อความและในขณะเดียวกันก็ดึงความ 
หมายออกจากข้อความด้วย (Rubin, 1978) สรุปได้ว่าการอ่านจะเน้นเร่ืองความหมายต่างกันตรงที่
การได้มาของความหมายซึ่งมีตัวหนังสือหรือข้อความเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสื่อความหมาย
ส่วนผู้อ่านเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการทําความเข้าใจและการได้มาซึ่งความหมายเป็นผลมาจาก
การสื่อสารหรือปะทะสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียนซึ่งผู้อ่านอาจมีความสามารถทางภาษาความ
สนใจความรู้หรือประสบการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างจากผู้เขียน 

ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2536: 25-26) อธิบายว่า การอ่านเป็นการแปลความหมาย
ของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ออกมาเป็นความคิดและเมื่อผนวกกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมทําให้
เกิดเป็นความเข้าใจในการอ่านมากข้ึนจากการศึกษาเร่ืองความหมายของการอ่านสรุปได้ว่าการอ่าน
เก่ียวข้องกับการเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านเป็นการตีความของสิ่งที่อ่านเป็นการแปลความหมาย
ของข้อความที่อ่านและเป็นการสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านโดยมีตัวหนังสือข้อความหรือ
สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบสําคัญในการอ่านซึ่งผู้อ่านต้องอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในการอ่าน 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1364) ให้ความหมายของการอ่านในพจนานุกรมว่า 
“การอ่านเป็นการออกเสียงตามตัวหนังสือ หรือการเข้าใจความจากตัวหนังสือ สังเกตหรือพิจารณาดู
เพ่ือให้เข้าใจ” การอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดที่ต้องอาศัยกลไกการเรียนรู้ และสมองตีความ
และเรียบเรียงข้อมูลที่อ่านให้กลายเป็นความรู้ ความจํา ความชํานาญการ ตลอดจนความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการอ่าน 

เปลื้อง ณ นคร (2542: 14-15) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการที่จะเข้าใจ
ความหมายของคําที่บันทึกไว้เป็นอักษรหรือตัวหนังสือซึ่งการจะรู้ความหมายของคําใดอย่างชัดเจนน้ัน
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนด้วย 

ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542: 1) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง ความสามารถของ
มนุษย์ที่เข้าใจการสื่อความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ เข้าใจในเน้ือเรื่องและแนวคิดจากสิ่งที่อ่านไม่ว่า
จะเป็นจดหมาย หนังสือ บทความต่าง ๆ หรือจากภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ สิ่งที่ปรากฏบน
จอคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์ การโบกธงของทหาร ของนักเดินเรือ เครื่องหมายจราจรที่ปรากฏบนท้อง
ถนน รูปภาพ โฆษณาต่าง ๆ ภาพวาด ภาพเขียน แผนที่ แผนภูมิ และการแสดงท่าทางต่าง ๆ เป็นต้น 
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ปิยวรรณ ศิริรัตน์ (2543: 13) กล่าวว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการในการแปล
ความหมายของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ด้วยความเข้าใจ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นพ้ืนฐานมา
ประมวลเป็นความคิดและใช้ความสามารถในการถอดความของผู้เขียนที่ถ่ายทอดไปยังผู้อ่าน 

บันลือ พฤกษะวัน (2545: 6) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นการ
แปลสัญลักษณ์เป็นเสียงพูด การสังเกต การจํารูปคําที่เคยอ่าน และรูปคําใหม่ให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน เป็นแนวทางช่วยให้ผู้อ่านได้รับความความรู้จากการผสมผสานของตัวอักษร 

สนิท สัตโยภาส (2545: 92) กล่าวไว้ว่า การอ่าน หมายถึงการมองดูตัวอักษรแล้ว
ถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษรออกมาเป็นความคิด จากน้ันจึงนําความรู้ ความคิดหรือสิ่งที่ได้รับ
จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เมื่อถึงเวลา 

จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง ทักษะการแปลข้อความหรือ
ตัวอักษร รวมไปถึงการตีความหมายของข้อความนั้นควบคู่ไปกับการใช้ความรู้เดิม ให้ได้ความหมาย
ตรงตามจุดประสงค์และเกิดความเข้าใจในการอ่าน 

1.2 ความสําคัญของการอ่าน 
การอ่านมีความสําคัญและจําเป็นมากสําหรับการดําเนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบัน 

การอ่านช่วยพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่าน ช่วยให้ผู้อ่านทันต่อเหตุการณ์ เพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือใน
การแสวงหาความรู้ เสริมความคิด ความฉลาด รอบรู้ ย่ิงผู้อ่านอ่านมากก็จะมีความรู้ มีจินตนาการ มี
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมพูนมากขึ้นการอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารที่สําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการฟัง 
ปัจจุบันมีผู้รู้นักวิชาการและนักเขียนนําเสนอความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์ในหนัง 
สือและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ มาก นอกจากน้ีแล้วข่าวสารสําคัญๆ หลังจากนําเสนอด้วยการพูดหรืออ่านให้ฟัง
ผ่านสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์รักษาไว้เป็นหลักฐานแก่ผู้อ่านในช้ันหลังๆ ความสามารถในการอ่าน
จึงสําคัญและจําเป็นย่ิงต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า องค์การระดับ
นานาชาติ เช่น องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จะใช้ความ 
สามารถในการรู้หนังสือของประชากรประเทศต่างๆ เป็นดัชนีวัดระดับการพัฒนาของประเทศน้ัน ๆ 

พนิตนันท์ บุญพามี (2542: 3) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านไว้ สรุปได้ว่า การ
อ่านมีความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ 
ด้าน การอ่านช่วยให้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และได้ก้าวทันเหตุการณ์ การอ่านจะช่วย
เพ่ิมพูนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดความงอกงามทางวุฒิภาวะ วุฒิปัญญา การ
อ่านเปรียบเสมือนสะพานเช่ือมความรู้ ความเข้าใจของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาให้ถึงกัน หรือกล่าวอีก
นัยหน่ึงว่า การอ่านนํามนุษย์ผ่านพรมแดนทางภูมิประเทศ และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันการอ่านช่วย
ให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินในชีวิตมากขึ้น 
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ดวงใจ ไทยอุบุญ (2545: 48) กล่าวว่า การอ่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงถ้าผู้อ่าน 
อ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ เพราะจะทําให้ผู้อ่านเกิดปัญญา เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผู้อ่านไม่เฉพาะ
แต่จะได้ความรู้ ได้รู้จักใช้สํานวนโวหาร ยังได้แง่คิดจากหนังสือเหล่าน้ัน ได้รู้ถึงความคิดที่แตกต่างกัน 
สามารถประเมินค่าเรื่องที่อ่านและนําประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2547: 7-8) กล่าวว่า การอ่านมีความสําคัญและมีคุณค่าต่อ
ผู้อ่าน การอ่านจะช่วยสร้างความคิด ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสังคมและ
สภาพแวดล้อมรอบตัว รู้จักรูปแบบของสารประเภทต่าง ๆ ทําให้เกิดทักษะการสรุปข้อมูล และจัด
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่แล้วสรุปออกมาเป็นแนวคิดเพ่ือสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์ 

เสาวลักษณ์ ตรองจิต (2547: 26) กล่าวว่า การอ่านมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิต
ของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะจําเป็นต้องอ่านให้เข้าใจในการติดต่อสื่อสาร ทําความเข้าใจกับบุคคล
อ่ืน และนําความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่านไปสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้  

จากความสําคัญของการอ่านที่กล่าวมา พอสรุปได้ว่า การอ่านช่วยให้เกิดการพัฒนา
ด้านความคิด คิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลในการตัดสินใจ เพ่ิมพูนความรู้ ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และการอ่านยังช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน สามารถนําความรู้ที่ได้จากการอ่านมาใช้
ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความสําคัญของการอ่าน คือ ความจําเป็นในการที่จะนําทักษะการ
อ่านมาช่วยพัฒนาและส่งเสริมในการใช้ชีวิตประจําวันให้เกิดประโยขน์สูงสุดทั้งในด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิต ซึ่งการอ่านน้ีจะนํามาซึ่งประโยขน์แก่ผู้อ่าน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลในการ
ตัดสินใจและสามารถทันต่อเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทุกยุคทุกสมัย 

1.3 วัตถุประสงค์ของการอ่าน 
ในการอ่านบุคคลแต่ละคนจะมีจุดประสงค์ของตนเอง คนที่อ่านข้อความเดียวกัน 

อาจมีจุดประสงค์หรือความคิดต่างกัน โดยท่ัวไปจุดประสงค์ของการอ่านมี 3 ประการ (ไพรถ     
เลิศพิริยกมล, 2543: 23-27) คือ 

1. การอ่านเพ่ือความรู้ ได้แก่ การอ่านหนังสือประเภทตํารา สารคดี วารสาร 
หนังสือพิมพ์ และข้อความต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบเร่ืองราวอันเป็นข้อความรู้ หรือเหตุการณ์บ้านเมือง 
การอ่านเพ่ือความรอบรู้เป็นการอ่านที่จําเป็นที่สุดสําหรับครู เพราะความรู้ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมอยู่ทุกขณะ แม้จะได้ศึกษามามากจากสถาบันการศึกษาระดับสูง ก็ยังมีสิ่งที่ยังไม่รู้และต้อง
ค้นคว้าเพ่ิมเติมให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกข้อความรู้ต่าง ๆ อาจมิได้ปรากฏชัดเจนในตํารา แต่
แทรกอยู่ในหนังสือประเภทต่าง ๆ แม้ในหนังสือประเภทบันเทิงคดีก็จะให้เกร็ดความรู้ควบคู่กับความ
บันเทิงเสมอ 
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2. การอ่านเพ่ือความคิด แนวความคิดทางปรัชญา วัฒนธรรม จริยธรรม และความ
คิดเห็นทั่วไป มักแทรกอยู่ในหนังสือแทบทุกประเภท  มิใช่หนังสือประเภทปรัชญา หรือจริยธรรมโดย 
ตรงเท่าน้ัน การศึกษาแนวคิดของผู้อ่ืน เป็นแนวทางความคิดของตนเอง และอาจนํามาเป็นแนวปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ผู้อ่านจะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกนําความคิดที่
ได้อ่านมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในบางเร่ืองผู้อ่านอาจเสนอความคิดโดยยกตัวอย่างคนที่มีความคิด
ผิดพลาด เพ่ือเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้อ่านได้ความย้ังคิด เช่น เรื่องพระลอ แสดงความรักอันฝืนทํานอง
คลองธรรมจึงต้องประสบเคราะห์กรรมในที่สุด ผู้อ่านที่ขาดวิจารณญาณมีความคิดเป็นเร่ืองจูงใจให้คน
ทําความผิด นับว่าขาดประโยชน์ทางความคิดที่ควรได้ไปอย่างน่าเสียดาย การอ่านประเภทน้ีจึงต้อง
อาศัยการศึกษาและการช้ีแนะที่ถูกต้องจากผู้มีประสบการณ์ในการอ่านมากกว่า ครูจึงต้องใช้
วิจารณญาณในการอ่านเพ่ือความคิดของตนเอง และเพ่ือช้ีแนะหรือสนับสนุนนักเรียนให้พัฒนาการ
อ่านประเภทน้ี 

3. การอ่านเพ่ือความบันเทิง เป็นการอ่านเพ่ือฆ่าเวลา เช่น ระหว่างที่คอยบุคคลที่
นัดหมาย คอยเวลารถไฟออก เป็นต้น หรืออ่านหนังสือประเภทบันเทิงคดีในเวลาว่าง บางคนท่ีมีนิสัย
รักการอ่าน หากรู้สึกเครียดจากการอ่านหนังสือเพ่ือความรู้ อาจอ่านหนังสือประเภทเบาสมองเพ่ือ 
การพักผ่อน หนังสือประเภทที่สนองจุดประสงค์ของการอ่านประเภทนี้มีจํานวนมาก เช่น เรื่องสั้น  
นวนิยาย การ์ตูน วรรณคดีประเทืองอารมณ์ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ในการอ่านของทุกคนน้ันล้วนแล้วแต่อ่านเพ่ือความเข้าใจเป็น
จุดประสงค์หลัก ซึ่งเมื่ออ่านแล้วเกิดความเข้าใจในเบื้องต้น สิ่งที่จะตามมาน่ันก็คือ ความรู้ ความคิด 
และเกิดความบันเทิง น่ันหมายความว่าผู้อ่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการอ่านได้ 

1.4 องค์ประกอบของการอ่าน 
ความสามารถในการอ่านของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอ่านได้รวดเร็วและเข้าใจ 

ในขณะที่อีกหลายคนอ่านได้ช้าและเกิดอุปสรรคในการอ่าน  การท่ีผู้อ่านจะประสบความสําเร็จในการ
อ่านมากน้อยเพียงใดน้ันย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สําคัญที่มีอิทธิพลต่อการอ่าน ดังต่อไปนี้ 
วลัยภรณ์ อาทิตย์เที่ยง (2529) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการอ่านอยู่ 3 ลักษณะดังน้ี 

1. ลักษณะของวัสดุการอ่าน จะต้องไม่ปิดก้ันหรือเป็นกําแพงขวางความเข้าใจใน
การอ่านของผู้เรียนน่ันคือ ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้อ่าน ไม่ใช้คําศัพท์ที่แปลกประหลาด คําศัพท์ที่
เด็กไม่เคยรู้จัก หรือเป็นคําศัพท์ที่ยาวเกินความสามารถของเด็ก สําหรับหลักภาษาก็ควรใช้แต่สิ่งที่เด็ก
คุ้นเคยแล้วประโยคไม่ยาวเกินไปและไม่สลับซับซ้อน 

2. ลักษณะของผู้อ่าน ความสามารถในการเข้าใจและตีความสิ่งที่อ่านจะข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบที่สําคัญคือ  
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2.1 ระดับสติปัญญา เด็กแต่ละคนจะมีความสามารถในการอ่านแตกต่างกันไป
ตามระดับสติปัญญาของตน เช่น เด็กบางคนไม่สามารถจดจํารายละเอียดของเน้ือเรื่องได้ บางคนไม่
สามารถสรุปเรื่องที่อ่านได้ บางคนไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม และบางคนไม่สามารถแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นได้ หรือถ้าทําได้ก็คงต้องใช้เวลามาก ซึ่งสิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ี ครูควรจะตรวจสอบเพ่ือช่วยเด็กในการพัฒนาสมรรถภาพในการอ่านและจัดประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับระดับสติปัญญาของเด็ก 

2.2 ความรู้ในด้านคําศัพท์ และโครงสร้างของภาษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความ
เข้าใจ การสร้างความคิดรวบยอด และการสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่าน 

2.3 ภูมิหลังในเรื่องความรู้และประสบการณ์ จะช่วยในการผสมผสานความคิด
เดิมให้เข้ากับความคิดใหม่ ตลอดจน การแปลความ ตีความ ขยายความและการประเมินค่าของสิ่งที่
อ่าน 

2.4 ร่างกาย เด็กท่ีมีสุขภาพทางกายดีจะมีความสามารถในการเรียน อ่านได้กว่า
เด็กที่มีสุขภาพไม่ดีซึ่งต้องขาดเรียนบ่อย ๆ ทําให้การเรียนอ่านล่าช้าออกไป นอกจากนั้นสิ่งที่ครูจะ 
ต้องคํานึงถึงก็คือ สายตาและการได้ยิน เด็กที่มีสายตาผิดปกติ จะรู้สึกไม่อยากอ่านหนังสือและไม่รู้สึก
เพลิดเพลินหรือพอใจกับสิ่งที่อ่าน ส่วนเด็กท่ีมีความผิดปกติทางการได้ยิน จะฟังคําอธิบายของครูไม่ได้
ดีเท่าที่ควรเพราะจับใจความไม่ค่อยได้ และไม่เข้าใจความหมายของคําที่ครูให้อ่านซึ่งจะให้เกิดปัญหา
ในการอ่านต่อไป 

2.5 อารมณ์ เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อการอ่านมาก เพราะการอ่านที่
ประสบผลสําเร็จน้ัน ผู้อ่านจําเป็นต้องมีสมาธิในการอ่าน ถ้าเด็กมีความกังวลใจ หรือมีความกลัว เด็ก
จะมีความรู้สึกต่อต้านอย่างรุนแรง ซึ่งจะขัดขวางสมาธิในการอ่านเป็นอย่างมากจนเป็นผลให้ประสบ
ผลสําเร็จในการอ่านน้อยกว่าเด็ก ที่มีอารมณ์ดี หรือสุขภาพจิตดี 

3. สภาพแวดล้อม เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกในครอบครัวให้ความสําคัญ
กับการอ่าน มีการส่งเสริมการอ่าน เด็กก็จะรู้คุณค่าของการอ่านและอ่านได้ดี เพราะได้พบเห็นและมี
กิจกรรมการอ่านเป็นประจํา นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ อันจะทําให้พัฒนาการทางด้านการอ่านดีเป็นไปตามลําดับและต่อเน่ือง 

ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของการอ่านได้ดังน้ี คือ ส่วนประกอบหลักท่ีจะทําให้การอ่าน
น้ันเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของผู้อ่าน ซึ่งมีองค์ประกอบคือ ผู้อ่านและสิ่งที่อ่าน สองสิ่งน้ี
จะต้องมีความสัมพันธ์กัน เน่ืองจากผู้อ่านจะต้องเลือกสิ่งที่จะอ่านให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้อ่าน 
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1.5 ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะอ่านจะมีการจัดลําดับการสอนอย่างเป็น

ขั้นตอนเพ่ือทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่ได้จากการฝึก
ทักษะการอ่าน 

Willis (2012) ได้แบ่งลําดับของการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานเป็น 3 ขั้น  
หลัก ๆ คือ  

1. ก่อนทําภาระงาน (pre-task) ในช่วงก่อนทําภาระงาน (pre-task phase) เป็น
ช่วงของการแนะนําเร่ืองและภาระงาน ครูจะสํารวจหัวข้อที่จะเรียนกับผู้เรียนทั้งช้ัน แนะนําคําศัพท์ 
วลี คําเช่ือม ประโยค และโครงสร้างข้อความที่จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคําสั่งในการทํา
ภาระงาน และเตรียมตัวผู้เรียนโดยอาจเปิดวีดิโอแสดงให้เห็นตัวอย่างของการทําภาระงานคล้าย ๆ 
กัน หรือ อ่านบทอ่านบางส่วนเป็นบทนําในการทําภาระงาน  

2. ระหว่างทําภาระงาน (task cycle) ในช่วงระหว่างทําภาระงาน (task cycle) 
ผู้เรียนทําภาระงานเป็นคู่หรือกลุ่มก็ได้ ครูเฝ้ามองอยู่ไกล ๆ พยายามให้ผู้เรียนสื่อสาร ไม่ต้องแก้ไข 
เน่ืองจากข้ันตอนน้ีต้องการบรรยากาศเป็นส่วนตัว ผู้เรียนจึงรู้สึกอยากทดลองใช้ภาษาอย่างเสรี ผิดได้
ไม่เป็นไร ซึ่งครูอาจจะแนะนําขั้นตอนการทํางาน ดังต่อไปนี้  

การวางแผน ผู้เรียนเตรียมรายงานให้เพ่ือนทั้งช้ัน (โดยการพูดหรือเขียน) บอกว่า
ตนทํางานอย่างไร ตัดสินใจอย่างไรหรือค้นพบอะไรบ้าง เนื่องจากข้ันตอนการรายงานจะต้องนําเสนอ
ต่อกลุ่ม ผู้เรียนจะต้องระมัดระวังในเร่ืองความถูกต้อง ครูมีบทบาทยืนอยู่ใกล้ๆเพ่ือให้ข้อแนะนําด้าน
ภาษา  

รายงาน ผู้เรียนบางกลุ่มนําเสนอผลงานให้เพ่ือนฟัง หรือแลกเปลี่ยนรายงานและ
เปรียบเทียบผล ครูทําหน้าที่เหมือนประธาน แล้วแสดงความเห็นต่อเน้ือหาของรายงาน ในช่วงน้ี
ผู้เรียนฟังกลุ่มอ่ืนที่ทําภาระงานคล้าย ๆ กันและเปรียบเทียบกัน หรืออาจจะอ่านบทอ่านคล้ายๆ กับ
สิ่งที่ตนเองได้เขียนหรือบทอ่านที่สัมพันธ์กันกับหัวข้อของตน 

3. เน้นภาษา (language focus)  
การวิเคราะห์ ผู้เรียนตรวจสอบและพูดคุยถึงลักษณะของบทพูด อาจจดบันทึก 

คําศัพท์ วลีและรูปประโยควัตถุประสงค์ของขั้นตอนน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบภาษาของตนเอง เพ่ือ
คิดและตรวจสอบสมมติฐานของตนในโครงสร้างภาษา หลังขั้นตอนน้ีอาจมีการฝึกพูดหรือเขียน หรือ
ค้นหาความหมายในพจนานุกรม 

การฝึก ครทูําแบบฝึกหัดโดยใช้คําศัพท์ วลีและรูปประโยคใหม่ทีม่ีอยู่ในข้อมูล
ในช่วงระหว่างทําภาระงานหรือช่วงวิเคราะห์ภาษา 
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การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานน้ัน ขั้นตอนแรกเน้นผลสําเร็จของงานมากกว่า
ตัวภาษาจึงเอ้ือให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษของตนโดยไม่กลัวความล้มเหลว อีกทั้งการเตรียม
บทเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานน้ันไม่ยาก เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องมากข้ึน
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ขณะที่ประเทศไทยกําลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปีพุทธศักราช 2558 

การจัดข้ันตอนการสอนอ่านเป็นการจัดระบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยงความรู้ที่ได้
จากการอ่านและในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้ขั้นตอนในการสอนอ่านทั้งหมด 3 ระยะคือ 

1. กิจกรรมก่อนการอ่านผู้วิจัยได้ให้นักเรียนศึกษาประโยคท่ีเป็นใจความหลัก
ประโยคที่เป็นส่วนขยายเนื้อหาส่วนที่เป็นการยกตัวอย่างเพ่ิมเติมและให้หาคําเช่ือมระหว่างประโยค
หรือข้อความของเน้ือหาเพ่ือให้นักเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของประโยคต่างๆจากเน้ือหาที่
อ่านแล้วจึงให้นักเรียนเขียนเป็นผังมโนทัศน์เพ่ือสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน 

2. กิจกรรมระหว่างการอ่านผู้วิจัยได้ให้นักเรียนอ่านเพ่ือให้ได้ประโยคสําคัญและ
อ่านแบบหารายละเอียดเพ่ือจับใจความสําคัญเก่ียวกับเน้ือเรื่องหลังจากน้ันจะให้นักเรียนสรุปใจความ
สําคัญโดยให้นักเรียนอนุมานจากเร่ืองที่อ่านทั้งหมดซึ่งผู้วิจัยจะให้นักเรียนเขียนเป็นโครงสร้างเร่ือง
สรุปความสัมพันธ์ของประโยคเพ่ือแสดงความหมายในเร่ืองที่อ่าน 

3. กิจกรรมหลังการอ่านผู้วิจัยได้ให้นักเรียนนําเสนอโครงสร้างเร่ืองเล่าที่สร้างข้ึน
เพ่ือสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านแล้วให้นักเรียนทั้งช้ันช่วยกันสรุปโครงสร้างของผังมโนทัศน์ 

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้
โครงสร้างเรื่องเล่า นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่านตามลําดับข้ันตอนทุกระยะโดยเร่ิมจากการศึกษา
ประโยคการหาคําเช่ือมจากเนื้อหาหรือเรื่องที่กําหนดให้หลังจากน้ันนักเรียนจะอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด
และเขียนสรุปเป็นผังมโนทัศน์เพ่ือนําเสนอเมื่อนักเรียนได้ผ่านข้ันตอนการสอนอ่านครบทุกระยะแล้ว
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เกิดความเข้าใจและสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ 

1.6 การวัดผลประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนการสอนอ่านปัจจุบันมีจุดประสงค์ที่สําคัญคือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ

เข้าใจในการอ่านดังน้ันการวัดและประเมินผลต้องประเมินความเข้าใจในการอ่านเร่ืองของผู้เรียนซึ่ง
การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนตลอดจนความเหมาะสมของ
จุดประสงค์ที่กําหนดไว้ 

อัจฉรา วงศ์โสธร (2538, อ้างถึงใน อลงกต ปัญญาจันทร์, 2548: 48) กล่าวว่าใน
การประเมินผลความเข้าใจในการอ่านนิยมใช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบเพราะเป็น
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงสูงโดยกําหนดคําตอบที่ถูกต้องไว้ชัดเจนและสะดวกในการให้คะแนนเพราะ
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คําตอบที่ถูกต้องมีเพียงคําตอบเดียว Harris (1969, อ้างถึงใน อลงกต ปัญญาจันทร์, 2548: 49) 
กล่าวถึงเทคนิคทั่วไปที่ใช้วัดความเข้าใจในการอ่านคือการให้ผู้เรียนอ่านเน้ือหาที่ยกมาและวัดความ
เข้าใจในการอ่านของผู้เรียนโดยการถามจุดที่สําคัญในเรื่องและให้ผู้เรียนได้เลือกคําตอบจากตัวเลือก
หลายๆตัวเพ่ือทดสอบดูว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเร่ืองน้ันเพียงใดโดย Harris ได้กล่าวถึงหลักในการเลือก
ข้อความเพ่ือนํามาทําแบบทดสอบดังต่อไปน้ี 

1. ความยาวของแบบทดสอบควรจะเป็นเรื่องสั้นมีความยาวโดยประมาณ 100 -
250 คํา และมีใจความเพียงพอสําหรับต้ังคําถามได้ 6-7 ข้อโดยแบบทดสอบต้องมีข้อความต่างๆหลาย
รูปแบบ 

2. เน้ือเรื่องควรเป็นเร่ืองหลายชนิดรวมกันเน้ือเรื่องที่ยกมาควรเป็นเรื่องที่มีความ
สมบูรณ์ในตัวไม่ต้องอ่านเพ่ิมเติมจากที่อ่ืนอีกและเนื้อเร่ืองต้องไม่เป็นเร่ืองที่รู้กันโดยทั่วไปซึ่งผู้เรียน
สามารถตอบคําถามได้โดยไม่ต้องอ่านเน้ือเรื่องเลย 

3. ภาษาที่ใช้ถ้าเน้ือเร่ืองประกอบด้วยคําศัพท์หรือโครงสร้างที่ ยุ่งยากเกินไป
ผู้ออกแบบทดสอบควรดัดแปลงให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนส่วนรูปแบบของการวัด
ความเข้าใจหรือทักษะทางการอ่านน้ัน Finocchiaro และ Sako (1983, อ้างถึงใน อลงกต      
ปัญญาจันทร์, 2548:49) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลความเข้าใจในการอ่าน         
3 รูปแบบ คือ 

3.1 แบบทดสอบอัตนัย (subjective test) ได้แก่แบบทดสอบความเรียงโดยให้
ผู้เรียนตอบคําถามจากเร่ืองที่อ่านโดยเขียนคําตอบหรือข้อความยาวๆ 

3.2 แบบทดสอบปรนัย (objective test) ได้แก่แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
แบบถูกผิดแบบจับคู่แบบเติมคําเป็นต้น 

3.3 แบบทดสอบแบบกึ่งปรนัย (semi-objective test) ได้แก่แบบทดสอบท่ี
ต้องการคําตอบสั้นๆให้เติมหรือต่อให้สมบูรณ์ให้คะแนนโดยครูประจําช้ันหรือผู้ทดสอบที่มี
ความสามารถในการประเมินผล Hughes (1989, อ้างถึงใน อลงกต ปัญญาจันทร์, 2548:49) ได้เสนอ
แนวทางในการประเมินผลความเข้าใจในการอ่านโดยกล่าวว่าการประเมินผลต้องครอบคลุมสิ่งต่างๆท่ี
สามารถนํามาประเมินความสามารถทางการอ่านของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนควรมีความสามารถ 

1. บอกข้อมูลสําคัญในข้อความ 
2. บอกรายละเอียดสนับสนุนข้อมูลสําคัญ 
3. บอกความสัมพันธ์ของข้อความโดยพิจารณาจากคําสรรพนามที่ใช้ใน

ข้อความได้ 
4. บอกความหมายของคําศัพท์โดยใช้ข้อความบริบทที่อยู่รอบๆเพ่ือให้ได้

ความหมายที่ถูกต้อง 
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5. สามารถตีความและสรุปเร่ืองได้ดังน้ันในการวัดความเข้าใจในการอ่าน
ผู้สอนควรเลือกเน้ือหาที่ใช้ในการวัดที่มีความสมบูรณ์ชัดเจนและเป็นบททดสอบที่มีประสิทธิภาพใน
การวัดผลตามจุดประสงค์การเรียนการสอนที่ต้ังไว้นอกจากน้ีรูปแบบการประเมินความเข้าใจในการ
อ่านควรมีลักษณะที่ให้ความสะดวกต่อผู้ตรวจและมีความเที่ยงที่สามารถช้ีวัดได้ว่าผู้เรียนได้บรรลุ
เป้าหมายในการเรียนการสอนตามที่ต้ังเป้าหมายไว้หรือไม่ 
 
2. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 

2.1 ความหมายความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ปิยะรัตน์ ดีศรี (2545: 11) ความเข้าใจในการอ่าน หมายถึง กระบวนการอ่านที่

ผู้อ่านใช้ความรู้ความคิดประสบการณ์เดิมในการรับรู้ความสําคัญ ข้อเท็จจริงของเรื่องที่อ่านได้ตรงตาม
จุดประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้เขียน 

Carrel กล่าวว่า (1984, อ้างถึงใน วรรณพรรณ สิทธิเลิศ, 2537) ความเข้าใจในการ
อ่านคือ การท่ีผู้อ่านได้ความหมายจากส่ิงที่ผู้เขียนสื่อความคิดออกมาเป็นตัวอักษร ในการอ่านผู้อ่าน
จะต้องอ่านด้วยความเข้าใจในข้อความในระดับต่างๆ เร่ิมจากคา วลี ประโยค อนุเฉท และเรื่องราวที่มี
ความต่อเน่ืองกันว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร สามารถจับใจความสําคัญ รายละเอียดของเรื่องได้ 
เรียงลําดับเหตุการณ์ บอกเหตุผล และสามารถสรุปความตลอดจนบอกถึงอารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง 

สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532) กล่าวว่า การอ่านเพ่ือความเข้าใจ คือ การท่ีผู้อ่าน
สามารถจับใจความจากเรื่องที่อ่าน โดยไม่จําเป็นต้องรู้ความหมายของคําทุกคําที่อ่าน เพราะผู้อ่าน
สามารถนําประสบการณ์ หรือการเดาคําศัพท์มาช่วยในการทําความเข้าใจในเน้ือเร่ือง ซึ่งสอดคล้อง
กับ Deadalus (1999, cited in ศักด์ิ เกรียงไกร) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการอ่าน ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจเน้ือเรื่องได้ดีด้วยการนา ประสบการณ์เดิม การวางแผน การคาดการณ์ล่วงหน้า การพิจารณา
รูปแบบเน้ือหา การสร้างจินตนาการ และสามารถสรุปข้อความน้ันๆ ได้ 

นิตยา ชัยสวัสด์ิ (2538) ได้กล่าวว่า การอ่านเพ่ือความเข้าใจเป็นกระบวนการที่
ผู้อ่านเข้าใจความหมายผ่านสัญลักษณ์ จุดประสงค์ของผู้เขียนและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ได้อ่าน ตลอด 
จนใช้ความรู้ ความนึกคิด จินตนาการ และประสบการณ์เดิมของผู้อ่านมาช่วยให้เข้าใจเน้ือเรื่องมาก
ย่ิงขึ้นเช่นเดียวกับ Nuttall (1989) ให้ความหมายคือ การทําความเข้าใจในความหมายที่เหมือน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เขียน และผู้อ่าน ผู้เขียนมีสิ่งที่ต้องการให้ผู้เขียนรับรู้ และเข้าใจในสิ่งที่เขียนไว้ 
ผู้อ่านต้องเข้าใจความหมาย และจุดประสงค์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอ่าน รู้วิธีการที่ทําให้เข้าใจใน
การอ่าน รับรู้ถึงปัญหาของตนเองในเรื่องการอ่าน 
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กล่าวโดยสรุป การอ่านเพ่ือความเข้าใจน้ันมีระดับการเข้าใจตามระดับคํา           
วลี ประโยคและการเข้าใจความหมายโดยรวมในสิ่งที่อ่าน ผู้อ่านสามารถใช้ประสบการณ์เดิมของตน
เพ่ือการคาดการณ์ล่วงหน้า การเดาคําศัพท์ จินตนาการของผู้อ่านมาในการเข้าใจในสิ่งที่อ่านหลังจาก
การอ่านผู้อ่านสามารถถ่ายทอดเรื่องราว บอกเหตุผล บอกจุดประสงค์จากผู้เขียนถึงผู้อ่านและใจความ
สําคัญของเรื่องที่อ่านได้ 

2.2 ระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ระดับความเข้าใจในการอ่านแบ่งออกเป็นหลายระดับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการ

อ่านแต่โดยมากแล้ว ผู้เช่ียวชาญได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านไว้ดังน้ี 
Berry (2005) ได้แบ่งความเข้าใจในการอ่านเป็น 3 ระดับคือ 
1. ความเข้าใจระดับตรงตัวตามอักษร (Literal Level) เป็นระดับความเข้าใจ

ระดับพ้ืนฐานของความหมายของข้อความในบทอ่าน เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้อ่านสามารถ 
จดจําไว้เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 
2. ความเข้าใจระดับแปลความหรือตีความหมาย (Interpretive Level) เป็นความ

เข้าใจที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสื่อความหมายอะไรในสิ่งที่เขียนโดยผู้อ่านต้องเช่ือมโยง
ความคิดประสบการณ์ เหตุการณ์ตรง ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยอาศัยเหตุผลสรุป 

3. ความเข้าใจระดับการประยุกต์ใช้ (Applied Level) เป็นความเข้าใจที่ผู้อ่าน
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมูลข้อมูลข่าวสารจากบทอ่านและสามารถนา ข้อมูลข่าวสาร
น้ันไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

Denchant (1982) แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านเป็น 6 ระดับ คือ 
1. ระดับความเข้าใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) เป็นความเข้าใจที่

ผู้อ่านจดจําและอธิบายเร่ืองราวต่างๆ ในข้อมูลที่อ่านได้อย่างชัดเจน 
2. ระดับการลําดับเรียบเรียงข้อความ (Re-Organization) เป็นการอ่านวิเคราะห์

และสังเคราะห์ข้อความข้อความท่ีอ่านไว้เป็นลําดับอย่างถูกต้อง 
3. ระดับการสรุปความจากการอ้างอิง (Inference) ผู้อ่านสรุปเร่ืองที่อ่านโดยการ

อาศัยประสบการณ์เดิม และตามเน้ือหาที่ปรากฏ ซึ่งอาจสรุปสอดคล้องกับผู้เขียน หรือสรุปการเขียน
แบบหลากหลายท่ีต้องอาศัยการมโนภาพหรือความคิดสร้างสรรค์ของผู้อ่าน 

4. ระดับการประเมินผล และระดับการวิพากษ์วิจารณ์ (Evaluation or Critical 
Reading) ผู้อ่านต้องประเมินหรือวิจารณ์เรื่องที่อ่าน โดยอาศัยเน้ือเรื่องอ่านเป็นตัวเสริม 

5. ระดับความซาบซึ้ง (Appreciation) ผู้อ่านสามารถบอกรูปแบบการเขียนที่
ผู้เขียนใช้ในการกระตุ้นให้ผู้อ่านมีปฏิกิริยาโต้ตอบ มีอารมณ์ร่วมในเรื่องน้ัน สามารถบรรยายลักษณะ
ตัวละครเน้ือเรื่อง และสร้างจินตนาการของตนเองได้ 
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6. ระดับความเข้าใจแบบบูรณาการ (Integrative Comprehension) ผู้อ่าน
สามารถจดจา ข้อมูลเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับประสบการณ์เดิม เพ่ือการอ่านประโยชน์ทั่วๆไป เช่น 
การอ่านกราฟและแผนที่ การใช้พจนานุกรม เป็นต้น 
Pearson and Johnson (อ้างถึงใน จตุพร เพรชแก้ว, 2546) แบ่งระดับความเข้าใจการอ่าน 2 ระดับ 
คือ ความเข้าใจในระดับคํา และความเข้าใจระดับประโยค 

1. ความเข้าใจในระดับคํา แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์คํา 
ไม่ซับซ้อน ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์คําที่ซับซ้อน และความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของคํา ที่มี
ความหมายที่เคลือบแฝงหรือคลุมเครือ 

2. ความเข้าในการถอดความหรือเขียนประโยคใหม่ที่มีความหมายคงเดิม 
(Paraphrase) ผู้อ่านสามารถถอดในความหรือเขียนประโยคใหม่ที่มีใจความเดียวกันกับประโยคที่อ่าน 

3. ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของประโยคหนึ่ง (Association) ผู้อ่านสามารถเช่ือม 
โยงข้อมูล ความหมายของแต่ละประโยคเข้าด้วยกัน 

4. ความเข้าใจในใจความสําคัญ (Main Idea) และรายละเอียด (Detail) ของ
ข้อความหรือเน้ือเรื่องที่อ่าน โดยที่ผู้อ่านสามารถจับใจความสําคัญ และบอกรายละเอียดปลีกย่อยที่
อ่านได้ 

5. ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของข้อความเชิงเปรียบเทียบ (Comparison) ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจข้อความความหมายที่เปรียบเทียบที่ปรากฏในเน้ือเรื่องที่อ่านได้ เช่น Her skin is as 
white as snow. เป็นต้น 

6. ความเข้าใจภาษาในรูปประโยค คําพังเพย อุปมา เปรียบเทียบ หรือการพูดเกิน
จริง (Figurative Language) ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อผ่านคํา อุปมาหรือ
เปรียบเทียบ เช่น She is a rose. หมายถึงผู้หญิงที่มีความสวยงามด่ังดอกกุหลาบ เป็นต้น 

7. ความเข้าใจในประโยคที่มีความหมายเคลือบแฝงที่มีหลายความหมาย 
(Ambiguous Statements) ผู้อ่านสามารถตีความหมายประโยคได้มากกว่าหน่ึงความหมาย 

8. ความเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุผลที่เกิดข้ึน (Casual Relation) ผู้อ่านเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของเหตุ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเร่ืองที่อ่านได้ 

9. ความเข้าใจในระดับเหตุการณ์ และเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน (Sequence) คือผู้อ่าน
สามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ ก่อนและหลังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

10. ความเข้าใจของความสําคัญของคําข้างหลังที่ ใ ช้แทนคําที่อ ยู่ข้างหน้า 
(Anaphoric Relation or References) ผู้อ่านสามารถบอกได้ว่าคําข้างหลังที่ปรากฏใช้แทนคํา อะไร
ได้บ้าง เช่น He, She, It หมายถึงใครในประโยคข้างหน้า 
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Burmeister (1974) ได้กล่าวถึงระดับความเข้าใจในการอ่าน ดังน้ี 
1. ระดับความจํา (Memory) เป็นระดับของการจําในสิ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ ได้แก่ 

การจํา หรือการเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง วันที่ คําจํากัดความ ใจความสําคัญของเรื่อง และลําดับ
เหตุการณ์สําคัญของเรื่อง 

2. ระดับการแปลความ (Translation) การนําข้อความหรือข้อมูลที่เข้าใจไปแปล
เป็นอีกภาษาหน่ึง หรือนําไปถอดความการนําใจความสําคัญของสิ่งที่อ่านไปเขียนเป็นแผนภูมิ 

3. ระดับการตีความ (Interpretation) เป็นความเข้าใจ และมองเห็นความสัมพันธ์
ของสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้บ่งบอกไว้ในสิ่งที่อ่านเช่น หาสาเหตุ เมื่อมีแต่ผลลัพธ์มาให้ หรือให้คาดการณ์ว่า
จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไป การจับใจความโดยที่ผู้เขียนไม่ได้เขียนบอกไว้ 

4. ระดับการประยุกต์ใช้ (Application) เป็นการเข้าใจหรือมองเห็นหลักการจากสิ่ง
ที่อ่านแล้วนามาประยุกต์ใช้จนประสบความสําเร็จ 

5. ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการเข้าใจ และรู้ในแง่ของส่วนเล็กที่ประกอบ
เป็นองค์ประกอบเต็ม เช่น การวิเคราะห์โฆษณาชวนเช่ือ การแยกแยะวิเคราะห์คําประพันธ์ การรู้ถึง
การให้เหตุผลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงของผู้เขียนได้ 

6. ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นการนําความคิดเห็นที่ได้จากการอ่านมา
ประมวลรวมกันแล้วจัดเรียงให้เป็นรูปแบบต่างๆ 

7. การประเมิน (Evaluation) เป็นการอ่านโดยตัดสินจากเกณฑ์ที่วางไว้ เช่น การ
ประเมินถึงข้อเท็จจริงจากสิ่งที่ได้อ่าน (Facts) และอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นเองเป็นความ
คิดเห็นความเช่ือ เป็นต้น 

Burmeister (1974, อ้างถึงใน อลงกต ปัญญาจันทร์, 2548: 45) ได้แบ่งระดับความ
เข้าใจในการอ่านโดยอาศัยแนวคิดพ้ืนฐานจาก Norris Sander ซึ่งดัดแปลงมาจาก Bloom’s 
Taxonomyไว้ดังน้ี 

1. ระดับความจําเป็นความเข้าใจในระดับความจําเก่ียวกับสิ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้เช่น
มีความสามารถในการจําหรือเข้าใจเก่ียวกับข้อเท็จจริงวันที่คําจํากัดความใจความสําคัญของเร่ืองคําสั่ง
และลําดับเหตุการณ์ที่ปรากฏในเน้ือเรื่องได้ 

2. ระดับการแปลความเป็นระดับความเข้าใจที่ผู้อ่านนําข้อความหรือสิ่งที่เข้าใจไป
แปลออกมาให้อยู่ในรูปอ่ืนเช่นการอ่านและสามารถแปลจากภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึงการอ่านและ
สามารถให้คําจํากัดความการถอดความจากสิ่งที่อ่านการนําใจความสําคัญของเร่ืองไปแปลเป็นรูปผัง
โยงความสัมพันธ์ความหมายเป็นต้น 
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3. ระดับการตีความเป็นระดับความเข้าใจที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจและมองเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้เขียนไว้เช่นหาเหตุเมื่อกําหนดผลมาให้การคาดคะเนหรือทํานาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการจับใจความสําคัญของเรื่องที่ผู้เขียนไม่ได้บอกไว้โดยตรง 

4. ระดับการประยุกต์ใช้เป็นระดับความเข้าใจที่ผู้อ่านมีความเข้าใจหรือมองเห็น
หลักการจากสารท่ีอ่านแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลผลสําเร็จตามเน้ือหาที่อ่านไปได้ 

5. ระดับการวิเคราะห์เป็นระดับความเข้าใจที่ผู้อ่านสามารถตรวจตรารายละเอียด
ปลีกย่อยที่ประกอบออกมาเป็นเร่ืองราวรวมถึงความสามารถในการหาความไม่สมเหตุผลของเรื่องที่
เขียนตลอดจนการลงความเห็นในเร่ืองที่อ่านได้ 

6. ระดับสังเคราะห์เป็นการนําเอาความคิดเห็นที่ได้จากการอ่านมารวบรวมและ
เรียบเรียงใหม่ 

7. ระดับการประเมินเป็นการกําหนดกฎเกณฑ์แล้วตัดสินสิ่งที่อ่านตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้
เป็นบรรทัดฐาน เช่น การประเมินความเป็นจริงของเรื่องราวจินตนาการความคิดเห็นและการประเมิน
ความเช่ือในเร่ืองที่อ่าน 

ส่วน Bloom et al (1956, อ้างถึงใน อลงกต ปัญญาจันทร์, 2548:46) ได้กล่าวถึง
ระดับความเข้าใจในการอ่านซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 ระดับคือ 

1. ความเข้าใจในระดับการอ่านตามตัวอักษร (literal comprehension) เป็นระดับ
ความสามารถในการจับใจความรายละเอียดต่างๆตามลําดับเหตุการณ์และสามารถเปรียบเทียบ
จําแนกหรือทบทวนเร่ืองที่อ่านได้ 

2. ระดับการเรียงใหม่ (reorganization) เป็นระดับความสามารถในการอ่านจน
สามารถทําการแยกแยะประเภทของสิ่งที่อ่านย่อเรื่องทั้งหมดหรือข้อความบางตอนตลอดจนสามารถ
สรุปและสังเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ 

3. ระดับการให้ข้อคิด (inferential comprehension) เป็นระดับความสามารถใน
การอ่านเพ่ือสรุปใจความสําคัญลําดับเหตุการณ์และตีความหมายที่มิได้ปรากฏให้เห็นโดยตรงจาก
ข้อความท่ีอ่าน 

4. ระดับการประเมินผล (evaluation) เป็นความสามารถในการอ่านที่ผู้อ่าน
สามารถตัดสินประเมินผลได้ด้วยตนเองว่าข้อความหรือเรื่องที่อ่านน้ันอะไรเป็นข้อเท็จจริงและอะไร
เป็นข้อคิดเห็นรวมไปถึงความสามารถในการประเมินเรื่องที่อ่านได้ 

5. ระดับความซาบซึ้ง (appreciation) เป็นความสามารถในการอ่านที่ผู้อ่านมี
อารมณ์ตอบสนองเน้ือเรื่องที่อ่านตามภาษาของผู้เขียนและแสดงอารมณ์ออกทางอารมณ์เมื่อได้อ่าน
เรื่องนอกจากน้ี Miller (1990, อ้างถึงใน อลงกต ปัญญาจันทร์, 2548:47) ได้จัดกระบวนความเข้าใจ
ในการอ่านเป็น 4 ระดับคือ 
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5.1 ความสามารถในระดับการแปลความเป็นระดับที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่
ผู้เขียนนําเสนอไว้ในบทอ่านโดยตรงโดยสามารถระบุความคิดหลักความคิดรองของเรื่องหรือจัด
เรียงลําดับเหตุการณ์หัวข้อเรื่องต่างๆในบทอ่านได้ 

5.2 ความสามารถในระดับตีความเป็นระดับที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียน
ไม่ได้นําเสนอโดยตรงโดยต้องใช้เหตุผลความรู้ของตนเองมาช่วยตัดสินทําความเข้าใจในบทอ่านน้ันๆ
ผู้อ่านในระดับน้ีสามารถตอบคําถามเชิงอ้างอิงสรุปและทํานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

5.3 ความสามารถในระดับการวิเคราะห์ตีความและประเมินเน้ือหาที่อ่านโดยท่ี
ผู้อ่านสามารถแยกความแตกต่างของข้อมูลที่เป็นเท็จความเช่ือหรือความคิดเห็นของผู้เขียนสามารถ
เปรียบเทียบเน้ือหาที่อ่านกับแหล่งข้อมูลที่พบจากแหล่งอ่ืนๆได้สามารถเข้าใจภาษาเชิงอุปมาอุปไมย
ในบทอ่านและสามารถบอกถึงทัศนคติของผู้เรียนต่อเรื่องที่นําเสนอได้ 

5.4 ความสามารถในระดับความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นความเข้าใจระดับสูงที่
ผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจบทอ่านนอกเหนือจากสิ่งที่ผู้เขียนได้นําเสนอไว้โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์เกิดเข้ามาเช่ือมโยงกับสิ่งที่พบในบทอ่านและทําการสังเคราะห์เน้ือหาในบทอ่าน 

ส่วน สุภัทรา อัษรานุเคราะห์ (2532, อ้างถึงใน อลงกต ปัญญาจันทร์, 2548:47) ได้
แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านข้อเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองรวมกันโดยแบ่งออกเป็น 14 
ระดับได้แก่ 

1. การอ่านและรู้ตัวอักษรในการอ่านและสามารถออกเสียงคําได้ถูกต้อง 
2. สามารถบอกความหมายและวิธีการใช้คําศัพท์ที่ปรากฏในเร่ืองได้ 
3. สามารถบอกความหมายทั้งที่กล่าวไว้ในเรื่องและความหมายแฝงในเรื่องได้ 
4. สามารถบอกหน้าที่ของประโยคหรือข้อความท่ีใช้ในการสื่อสารได้ 
5. รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปประโยคแบบต่างๆและความหมายได้ 
6. สามารถเติมคําในข้อความหรือบทสนทนาให้เหมาะสมได้ 
7. สามารถตีความหมายของประโยคหรือข้อความได้ 
8. สามารถบอกแนวคิดของเร่ืองได้ 
9. สามารถอ่านแบบกวาดสายตาผ่านตัวอักษรอย่างคร่าวๆเพ่ือจับใจความสําคัญได้ 
10 สามารถอ่านเฉพาะส่วนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
11. นําข้อมูลและสิ่งที่อ่านมาแสดงในรูปอ่ืน เช่น แผนภูมิได้ 
12. ตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่านได้ 
13. บอกลําดับเหตุการณ์ในเรื่องที่อ่านได้ 
14. สรุปเร่ืองในบทสนทนาหรือข้อความท่ีอ่านได้ 



31 

 

ขณะเดียวกัน อัจฉรา วงศ์โสธร (2538, อ้างถึงใน อลงกต ปัญญาจันทร์, 2548:48) 
ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ทักษะความเข้าใจในการอ่านว่ามีพ้ืนฐานคือความรู้วงศัพท์ไวยากรณ์และ
วัฒนธรรมที่เก่ียวข้องมี 4 ขั้นตอนคือ 

1. ความเข้าใจตามเนื้อหาตรงตัวอักษร 
2. การเรียบเรียงความคิดหรือสารโดยการจัดประเภทการสังเขปการย่อความและการ

สังเคราะห์ความ 
3. ความเข้าใจในระดับตีความโดยสามารถใช้รายละเอียดในเรื่องใจความสําคัญการ 

เรียงลําดับเหตุการณ์การเปรียบเทียบความสําคัญของเหตุและผลการทํานายเหตุการณ์และการ
ตีความภาษาแบบอุปมาอุปไมยได้ 

4. การประเมินโดยอาศัยความสามารถตัดสินเกี่ยวกับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริง–
ข้อคิดเห็นตลอดจนความเหมาะสมและความเที่ยงตรงโดยใช้เกณฑ์จากประสบการณ์ที่เกิดข้ึนกับ
ตัวเองหรือผู้อ่ืน 

สรุปได้ว่าระดับความเข้าใจในการอ่านแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะท่ีกําหนด
กระบวนการและเป้าหมายในการอ่านไว้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการอ่านในระดับต่าง ๆ แตกต่าง
กันไป อย่างไรก็ตามกระบวนการอ่านเหล่าน้ีจะมีความสัมพันธ์กันอยู่และต้องอาศัยกันและกันเพ่ือ
พัฒนาไปสู่การอ่านจากการอ่านระดับหน่ึงไปสู่อีกระดับหน่ึงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่าน
อย่างครบถ้วน 

2.3 องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
การอ่านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทางความคิด การอ่านที่ดีผู้อ่านจะต้องจับใจความ

สําคัญและความหมายในสิ่งที่อ่านได้ ดังน้ันจึงต้องอาศัยองค์ประกอบที่สําคัญหลายประการ 
Wardhaugh กล่าว่า (1978, อ้างถึงใน สาริศา แก้วอินตา, 2555) ผู้อ่านสามารถ

อ่านข้อความหรือเรื่องราวได้อย่างเข้าใจต้องอาศัยปัจจัยความรู้ 4 ประการดังน้ี 
1. ความรู้เก่ียวกับตัวช้ีแนะที่มองเห็นได้ของการสะกดคํา (Visual Clues of 

Spelling) ผู้อ่านจําเป็นต้องอ่านภาษาอังกฤษได้ดี ต้องเรียนรู้ตัวอักษร และแบบแผนการสะกดคํา ที่
ใช้ในการออกแทนเสียง เพ่ือนําความรู้น้ีใช้ในการออกเสียง เพ่ือนําความรู้นี้มาช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามตัวสะกดของคํา ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถเบ้ืองต้นในการอ่าน 

2. ความรู้เก่ียวกับความน่าจะเป็นไปได้ในเหตุการณ์ต่างๆ (Knowledge on 
Probabilities of Occurrences) ความรู้น้ีใช้ในการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าอะไรควรจะเกิดข้ึน
เป็นเหตุการณ์ในลําดับต่อไป 
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3. ความรู้เกี่ยวกับบริบท (Contextual Pragmatic Knowledge) ความรู้ที่ใช้วลี 
อนุประโยค ประโยคเดียว หรือหลายประโยค เพ่ือนา มาคาดเดาความหมายของคา ศัพท์ที่ไม่รู้เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในการอ่าน 

4. ความรู้ด้านโครงสร้างและความหมาย (Syntactic and Semantic 
Knowledge) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางภาษาหรือไวยากรณ์ของความหมายของคา กลุ่มคา หรือ
ประโยคทา ให้เกิดความเข้าใจใจการอ่าน 

Goodman (1976) กล่าวถึง องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้การอ่านประสบความสําเร็จ
ได้ 4 ประการ ดังน้ี 

1. ความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) เป็นความรู้ระยะยาว เริ่มต้น
ความสัมพันธ์ด้านคําศัพท์ เสียง ความหมาย โครงสร้างทางไวยากรณ์ สํานวน และข้อความท่ีผู้อ่านมี
ประสบการณ์ในการอ่านมาก จึงทําให้เข้าใจความหมายในบทอ่านเร็วขึ้น 

2. ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน (Schemata) ได้แก่ โลกทัศน์ ความ
เช่ือหรือความรู้เดิมจากบทอ่านที่ผู้อ่านมีอยู่ 

3. ความสมบูรณ์ เ ก่ียวกับความคิดรวบยอดหรือความหมายของข้อความ 
(Conceptual of Semantic Completeness) ถ้าเน้ือเรื่องหรือข้อเขียนในบทอ่านไม่สมบูรณ์จะทา 
ให้ผู้อ่านไม่เข้าใจเพราะไม่มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องน้ีมาก่อน 

4. ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของข้อความ (Text Schema) การ
วิเคราะห์งานเขียนหรือข้อความของภาษาหรือลักษณะโครงสร้างของข้อเขียนแต่ละประเภทมีลักษณะ
แตกต่างกัน ทางด้านความเช่ือ วัฒนธรรม และประสบการณ์ในงานเขียนงานนั้น 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบสําคัญของความเข้าใจในการอ่านน้ัน สามารถเกิดข้ึนได้จาก
ความรู้เดิมที่ผู้อ่านมีอยู่และความรู้ใหม่ที่ได้จากการอ่าน และนําความรู้ทั้งสองมาวิเคราะห์หาเหตุผล
จนเกิดเป็นความเข้าใจในการอ่าน 

2.4 การวัดและการประเมินผลการอ่าน 
ในการอ่านน้ันสามารถทําการประเมินได้หลายรูปแบบเพราะเป็นการอ่านหนังสือ

ตามความสนใจ วิธีการประเมินจึงใช้ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าต้องการวัดผลแบบใดแบบหนึ่ง
หรือหลายวิธีรวมกัน วิธีการประเมินความเข้าใจในการอ่าน Day and Bamford (1998) ได้สรุปไว้
เป็นวิธีดังต่อไปนี้ 

1. การจดบันทึกการอ่าน (Reading Notebook) ให้ผู้เรียนเขียนช่ือหนังสือเอกสาร
อ่ืนๆที่ได้อ่านโดยระบุวันที่ ปริมาณท่ีอ่านในแต่ละวัน รวมท้ังเขียนแสดงความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้อ่าน 
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2. การบันทึกการอ่านแต่ละสัปดาห์ (Weekly Reading Diary) ผู้เรียนกรอกแบบ 
ฟอร์มที่ประกอบด้วย ช่ือ เร่ืองที่อ่าน และเวลาในการอ่านแต่ละวัน เมื่อรวมตลอดสัปดาห์ผู้สอนทราบ
ว่าผู้เรียนใช้เวลาอ่านมากน้อยเพียงใด 

3. การเขียนรายงานการอ่าน (Book Report) ให้นักเรียนอ่านและแสดงความรู้สึก
ต่อเร่ืองที่อ่านผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนรวบรวมรายงานเขียน รายงานการอ่านทั้งหมดในแฟ้มสะสม
ผลงาน 

4. การทดสอบการอ่าน (Reading Tests) เป็นการวัดความสามารถทางการอ่านวัด
ความรู้คําศัพท์และโครงสร้างของไวยากรณ์ ซึ่ง Mason and Pendergast (1993, cited in Day 
and Bamford, 1998) ได้เสนอขั้นตอนที่อ่านในการประเมินการอ่านสําหรับนักเรียนระดับกลางและ
ระดับสูง ดังน้ี 

4.1 เลือกบทอ่านที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของทดสอบโดยให้นักเรียน
เติมคําที่หายไปหลังจากน้ันตรวจให้คะแนนทุกคํา ที่สามารถยอมรับได้ การทดสอบการอ่านดังกล่าว
จะทําก่อนการสอนและหลังการสอนโดยไม่แจ้งให้นักเรียนว่าใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน 

4.2 เลือกบทอ่านที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน มีคําถามพร้อม
ด้วยคําตอบแบบเลือกตอบ ซึ่งสามารถใช้วัดความเข้าใจการอ่าน เช่น ความสามารถในการตีความ 
แปลความ สรุปใจความสําคัญ เป็นต้น 

5. การประเมินผลแบบตกลงร่วมกัน (Negotiated Evaluation) เป็นการประเมินที่
ผู้เรียนและผู้สอนตกลงร่วมกันว่าจะประเมินผลด้วยวิธีใด เช่น การแบ่งนักเรียนทํางานเป็นกลุ่ม
นําเสนอเรื่องราวที่ได้อ่านแล้วให้นักเรียนช้ันอ่ืนๆฟัง 

ในการประเมินความเข้าใจในการอ่านโดยใช้แบบทดสอบ Finocchiaro (1983) 
แนะนํา แบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันมี 2 แบบ คือ 

1. แบบทดสอบแบบอัตนัย (Subjective Test) ได้แก่ แบบทดสอบแบบความเรียงที่
ให้ผู้เรียนตอบคําถามจากเร่ืองที่อ่านโดยเขียนคําตอบเป็นประโยคหรือข้อความยาวๆ 

2. แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) ได้แก่ แบบทดสอบแบบเลือกคําตอบ
แบบถูกผิด แบบจับคู่ และแบบเติมคําเป็นต้น ซึ่งส่วนมากการวัดและการประเมินการอ่านภาษา 
อังกฤษนิยมใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) ทั้งน้ีการตรวจให้คะแนน
สะดวกรวดเร็วมีความเที่ยงตรง  

การวัดและประเมินผลการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบควรมีเกณฑ์ในด้านต่างๆ ดังน้ี Medsen (1983) แนะนําไว้ดังน้ี 
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1. โครงสร้างประโยค วัด และประเมินในระดับตีความประโยค ด้วยการกําหนด
ประโยควลีมาใช้แล้วให้เลือกประโยคหรือวลีที่มีโครงสร้างแตกต่างจากประโยคที่กําหนดให้ แต่ยังคง
เน้ือหา และความหมายเดิมไว้ 

2. ใจความสําคัญ และรายละเอียดสําคัญ เช่น ให้เลือกช่ือเรื่องที่เหมาะสมกับ
ข้อความที่อ่านในการวัด และการประเมินผลระดับน้ี ผู้อ่านจะต้องวิเคราะห์ประโยคที่ต่างที่ได้อ่าน
มากกว่า 1 ประโยคจึงจะต้ังช่ือเรื่องได้ 

3. ใจความของเร่ืองซึ่งปรากฏโดยนัย คือ ไม่ปรากฏโดยตรงเน้ือเรื่องที่อ่านแต่ผู้อ่าน
จะต้องตีความหมายให้ถูกต้องตามท่ีผู้เขียนเขียนไว้ 

นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงองค์ประกอบอ่ืน Heaton (1979) และ Finocchiaro 
(1983, อ้างถึงใน วรรณพรรณ สิทธิเลิศ, 2537) เสนอไว้ว่า วิธีการวัดและการประเมินควรควบคุมสิ่ง
ต่อไปน้ีด้วยคําศัพท์ การเดาคําศัพท์โดยใช้ข้อความบริบทรอบๆ ข้อความเพ่ือนําไปสู่การเดาคําศัพท์ที่
ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับคําศัพท์น้ันใจความสําคัญของข้อความหรือเรื่องที่อ่านรายละเอียดในเร่ืองที่
อ่าน การสรุปเร่ือง และตีใจความที่ปรากฏโดยนัยหรือเรื่องที่ไม่ปรากฏอยู่ในข้อความหรือบริบท
อารมณ์ ความรู้สึก และเจตนารมณ์ของผู้เขียนความสัมพันธ์ของข้อความหรือประโยคท่ีปรากฏในเน้ือ
เร่ือง 

สรุปแนวทางการวัดและประเมินผลการอ่าน มี 2 วิธีหลักๆที่นิยมใช้กันทั่วไป คือ   
1. แบบทดสอบแบบอัตนัยเป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบซึ่งในการประเมินผลน้ันจะต้องมีผู้ตรวจ
คําตอบอย่างน้อย 3 ท่านเพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงและตรวจจากคําสําคัญที่เป็นคําตอบของคําถาม
น้ันๆตามท่ีผู้ออกข้อสอบได้กําหนดเอาไว้ 2. แบบทดสอบแบบปรนัยเป็นแบบทดสอบเลือกตอบเพ่ือ
ความสะดวกในการตรวจและสามารถวัดผลนักเรียนได้อย่างเที่ยงตรง 
 
3. แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

3.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ 

โดยได้รับการจัดลําดับความสําคัญในกลุ่มที่สอง ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพ้ืนฐานความเป็น
มนุษย์ และสร้างศักยภาพในการคิดและทํางานอย่างสร้างสรรค์ 

ภาษาอังกฤษได้รับการกําหนดให้เรียนในทุกช่วงช้ัน โดยสถานศึกษาสามารถจัดเป็น
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียน และจัดเป็นสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่มีความลึกและ
เข้มข้นหรือรายวิชาใหม่ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ และความ
แตกต่างระหว่างบุคคลต้ังแต่ช่วงช้ันที่ 2 ขึ้นไป ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส 
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เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น และภาษาเพ่ือนบ้าน เช่น ลาว พม่า เขมร ยาวี มาเลย์ ฯลฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาที่จัดทําเป็นสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตรภาษาต่างประเทศ กําหนดระดับความสามารถทางภาษาและ

พัฒนาการของผู้เรียน (Proficiency-Based) เป็นสําคัญโดยจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2546) 

1. ช่วงช้ัน ป.1-3 ระดับเตรียมความพร้อม (Preparatory Level) 
2. ช่วงช้ัน ป.4-6 ระดับต้น (Beginner Level) 
3. ช่วงช้ัน ม.1-3 ระดับกําลังพัฒนา (Developing Level) 
4. ช่วงช้ัน ม.4-6 ระดับก้าวหน้า (Expanding Level) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มุ่ งหวังให้ผู้ เรียนมี เจตคติที่ ดี ต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ 
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น รวมท้ังยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาคมโลก และยังสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอข้อมูลความคิดรวบยอด
และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

2. ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลก
ทัศน์ของตน 

4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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3.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และ

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง

ต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

และนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืนและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษาชุมชน

และสังคม 
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการ

ประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
4. หลักการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 

ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษได้มีวิวัฒนาการและมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธีที่ครู
สามารถจะเลือกแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือนําไป ดัดแปลงใช้สอนนักเรียนแต่ละคนดังวิธีสอนต่อไปน้ี 

1. การสอนไวยากรณ์และการแปล (Grammar Translation) เป็นวิธีการสอนที่เน้น
กฎไวยากรณ์และการแปลเป็นสื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนซึ่งมีลักษณะเด่น 

1.1 ครูจะบอกและอธิบายกฎเกณฑ์ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ 
1.2 ในด้านคําศัพท์ครูจะสอนคร้ังละหลายคํา บอกคําแปลภาษาไทยบางคร้ังเขียนคํา

อ่านไว้ด้วย  
1.3 ครูเน้นทักษะการอ่าน และการเขียน 
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1.4 ครูเน้นวัดผลด้านความรู้ความจํา คําศัพท์ กฎเกณฑ์ ความสามารถในการแปล 
1.5 ครูมีบทบาทสําคัญมากที่สุด 
1.6 นักเรียนเป็นผู้รับฟัง และจดสิ่งที่ครูบอกลงในสมุด 
1.7 นักเรียนจะต้องท่องจํากฎเกณฑ์ตลอดจนช่ือเฉพาะต่างๆ ทางไวยากรณ์ 
1.8 นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์ไวยากรณ์น้ันๆ 
1.9 นักเรียนไม่ได้ฝึกนําคําศัพท์มาใช้ในรูปประโยค  

2. การสอนแบบตรงเป็นวิธีการสอนที่เน้นทักษะการฟังและพูดให้เกิดความเข้าใจก่อน 
แล้วจึงฝึกทักษะการอ่านและการเขียนโดยมีความเช่ือว่าเมื่อนักเรียนสามารถฟังและพูดได้แล้ว ก็
สามารถอ่านและเขียนได้ง่าย และเร็วขึ้นไม่เน้นไวยากรณ์กฎเกณฑ์มากนัก บทเรียนส่วนใหญ่เป็นกิจ
กรรสนทนานักเรียนได้ใช้ภาษาเต็มที่ มีลักษณะเด่นคือ 

2.1 ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนพูดโต้ตอบ 
2.2 ครูสร้างสภาพแวดล้อมหรือใช้สื่อที่เอ้ือต่อการการเรียนการสอน 
2.3 อธิบายคําศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ตัวอย่างประกอบเป็นของจริง 
2.4 การวัดผลเน้นทักษะการฟัง และพูด เช่น การเขียนตามคําบอก การปฏิบัติตาม

คําสั่ง 
3. การสอนแบบฟัง-พูด (Audio-Lingual Method) เป็นวิธีการสอนตามหลักภาษา 

ศาสตร์และวิธีสอนตามแนวโครงสร้าง เป็นการสอนตามหลักธรรมชาติ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
สอนครบองค์ประกอบลําดับจากง่ายไปหายากลักษณะเด่น คือ 

3.1 ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาที่เรียนให้แก่ผู้เรียนในการเลียนแบบ 
3.2 ครูจัดนําคําศัพท์และประโยคเพ่ือนํามาสร้างเป็นรูปประโยคให้นักเรียนพูดตาม

ซ้ําๆ กันในรูปแบบต่างกัน 
3.3 ครูฝึกใช้รูปประโยคทางภาษาในห้องเรียนมากกว่าประโยชน์การใช้ภาษาใน

ชีวิตประจําวัน 
3.4 นักเรียนจะต้องฝึกภาษาที่เรียนซ้ําๆเพ่ือความชํานาญในการใช้ภาษา 
3.5 นักเรียนเป็นผู้ลอกเลียนแบบและปฏิบัติตามครูจากสิ่งที่ง่ายไปหายากจนเกิดเป็น

นิสัยและสามารถพูดได้อย่างอัตโนมัติ 
4. การสอนตามทฤษฏีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Code Learning 

theory) วิธีการสอนแบบนี้ยึดแนวคิดที่ว่าภาษาเป็นระบบที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ความเข้าใจ และการ
แสดงออกทางภาษาซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจกฎเกณฑ์ เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจรูปแบบของภาษา
และความหมายแล้ว ก็จะสามารถใช้ภาษาได้ในลักษณะต่างๆ ดังน้ี 
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4.1 ครูมุ่งฝึกทักษะทุกด้านต้ังแต่เริ่มสอนโดยไม่จําเป็นต้องฝึกฟังและพูดให้ดีก่อน 
แล้วจึงอ่านและเขียน ตามวิธีสอนแบบฟัง-พูด (Audio-Lingual Method)  

4.2 ครูสอนเน้ือหาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างของนักเรียนที่มี
ความสามารถในทักษะฟังพูดอ่านเขียนที่แตกต่างกัน 

4.3 ครูสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความคิด สติปัญญา และมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

4.4 ครูใช้ภาษาไทยในการช่วยอธิบาย แต่อธิบายในเร่ืองการฟังและพูด 
4.5 ในการวัดและประเมินผลในด้านภาษาของนักเรียนน้ัน คือความคล่องแคล่วใน

การใช้ภาษาแต่ ละข้ันตอน 
5. สอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction) จากวิวัฒนาการสอน ภาษา 

อังกฤษ จะเห็นว่าผู้เรียนเริ่มมีบทบาทจากการเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนมากข้ึนเป็นลําดับลักษณะเด่น คือ 

5.1 การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
5.2 ครูเปิดให้โอกาสนักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละ

บุคคลให้ได้มากที่สุด 
5.3 ครูเตรียมสื่อการเรียนการสอนไว้ให้นักเรียน 
5.4 ครูจะเตรียม สื่อ เอกสาร บทเรียนโปรแกรม ชุดการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

และแนวคําตอบไว้ให้ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6. สอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response Method) แนวการ

สอนแบบน้ีให้ความสําคัญต่อการฟังเพ่ือความเข้าใจเมื่อผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่ฟังอยู่และสามารถปฏิบัติตาม
ได้ก็จะช่วยให้จําได้ดีลักษณะเด่นคือ 

6.1 ในช่วงแรกของการเรียนการสอนผู้เรียนไม่ต้องพูดแต่เป็นเพียงผู้ฟังและทําตามครู 
6.2 ครูเป็นผู้กํากับพฤติกรรมของนักเรียนทั้งหมด ครูจะเป็นผู้ออกคําสั่งเองเมื่อถึง

ระยะเวลาที่สมควรพูดแล้วเรียนอ่านและเขียนต่อไป 
6.3 ภาษาที่นํามาใช้ในการสอนเน้นที่ภาษาพูดเรียนเรื่องโครงสร้างทางไวยากรณ์และ

คําศัพท์มากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยอิงอยู่กับประโยคคําสั่ง 
6.4 นักเรียนจะเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนจากการแสดงท่าทางของครู 
6.5 ครูทราบได้ทันทีว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่จากการสังเกตการปฏิบัติตามคําสั่งของ

นักเรียนเมื่อครูสั่ง 
6.6 ครูต้องทําพร้อมกับนักเรียนในระยะแรก 
6.7 ต้องสั่งจากง่ายไปหายาก 
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7. การสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) เป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการ
ทํางานเป็นกลุ่ม รวมพลังความคิดเพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาหาข้อเท็จจริงลักษณะเด่น คือ 

7.1 ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นอีกทั้งยังกล้าพูด อย่างมี
เหตุผล ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัย และอดทนที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

7.2 ครูสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนทํางานว่า สมมุตินักเรียนจะเข้าค่ายพักแรมเป็น
เวลา 7 วันนักเรียนจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างช่วยกันอภิปรายและสรุปผลออกมาเป็นรายงานส่งครู 
เป็นต้น 

8. การสอนแบบโครงการ (Project Method) เป็นวิธีที่สอนให้ผู้เรียนทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงที่ผู้เรียนสนใจ หรือตามที่ครูมอบหมายให้ทําลักษณะเด่นคือ 

8.1 นักเรียนจะทํางานอย่างเป็นอิสระ 
8.2 ครูเป็นเพียงแค่ผู้ช้ีแนะช่วยเหลือและคอยติดตามผลงานของนักเรียนว่าการ

ดําเนินการความก้าวหน้า อุปสรรคการประเมินผลงานเป็นอย่างไรบ้าง 
8.3 นักเรียนมีอิสระในการใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่ 

9. การสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) วิธีการสอน
แบบน้ีมีแนวคิดที่ต่างไปจากแนวคิดอ่ืนลักษณะเด่นคือ 

9.1 ยึดผู้เรียนเป็นหลักสําคัญ 
9.2 เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกัน

ทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
9.3 นักเรียนแต่ละคนร่วมกิจกรรมด้วยกัน 
9.4 ครูทําหน้าที่เป็นผู้ให้คําปรึกษาด้านภาษาเพียงเท่าน้ันส่งเสริมให้นักเรียนมีความ 

คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
9.5 เน้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารสิ่งที่เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

ได้ การฝึกให้ผู้เรียนใช้โครงสร้างประโยคคําศัพท์และเสียงตามวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 
9.6 การประเมินผลการเรียนน้ันจะเป็นการทดสอบแบบบูรณาการโดยให้นักเรียน

ประเมินตนเองดูจากการเรียนรู้ของตนเอง และความก้าวหน้าของตน 
9.7 ถ้านักเรียนมีที่ผิดครูจะพยายามแก้ไข โดยไม่ใช้วิธีคุกคาม โดยให้ฝึกทําซ้ําๆ กัน 

10. วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) จาก
ข้อเท็จจริงพบว่า ถึงแม้ว่านักเรียนจะเรียนรู้โครงสร้างของภาษามาแล้วเป็นอย่างดีแต่ก็ยังไม่สามารถ
พูดได้หรือสื่อสารได้ดีนักด้วยเหตุผลน้ีนักภาษาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาต่างประเทศ
ได้เสนอแนวการสอนแบบใหม่ คือ การสอนเพื่อการสื่อสารโดยมีความเช่ือว่าภาษาไม่ได้เป็นเพียง
ระบบไวยากรณ์ที่ประกอบด้วยเสียง ศัพท์และโครงสร้างเท่าน้ัน แต่ภาษาคือ ระบบที่ใช้ในการส่ือสาร 
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ดังน้ันการสอนจึงควรจะให้นักเรียนสามารถนําภาษาไปใช้ในการส่ือสารได้ และจะต้องใช้ภาษาให้
เหมาะสมตามสถานการณ์ด้วย 

11. โปรแกรม CIRC (Cooperative Intergrated Reading and Composition) CIRC 
คือ โปรแกรมสําหรับสอนการอ่าน การเขียนและทักษะทางภาษา (Language arts) ใช้กับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นที่หลักสูตรและวิธีการสอน โดยการพยายามนําการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมาใช้ โปรแกรม CIRC พัฒนาขึ้นโดย Madden, Slavin และ Stevens ในปี 1986 นับว่าเป็น
โปรแกรมที่ใหม่ที่สุดของวิธีการเรียนรู้เป็นทีม ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบร่วมมือที่น่าสนใจย่ิง 
เน่ืองจากเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่นําการเรียนแบบร่วมมือมาใช้กับการอ่านและการเขียน
โดยตรง CIRC-Reading สําหรับการอ่าน นักเรียนจะได้รับการสอนภายในกลุ่มการอ่าน หลังจากน้ัน
ให้นักเรียนแยกออกเป็นทีม เพ่ือทํางานตามกิจกรรมแบบร่วมมือ โดยการจับคู่กันอ่าน การทํานาย
เรื่องที่อ่าน การสรุปเรื่องให้อีกคนหนึ่งฟัง การเขียนตอบคําถามจากเรื่อง การฝึกสะกดคําศัพท์ การ
ถอดรหัสและฝึกเรื่องคําศัพท์ นักเรียนทํางานร่วมกันในทีมเพ่ือให้นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญ
ของเร่ืองที่อ่านได้ และได้ทักษะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในการอ่าน CIRC-Writing/Language 
Arts สําหรับการเขียน วิธีการที่ใช้ขึ้นอยู่กับรูปแบบกระบวนการเขียน ซึ่งใช้รูปแบบทีมเหมือนกับ
โปรแกรม CIRC สําหรับการอ่าน วิธีการน้ีนักเรียนทํางานร่วมกันเพ่ือวางแผน (plan) ร่างต้นฉบับ 
(draft) ทบทวนแก้ไข (revise) รวบรวมและลําดับเรื่อง (edit) และพิมพ์หรือแสดงผลงาน (publish) 
เรื่องที่แต่งออกมา โดยครูเป็นผู้เสนอเน้ือหาเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับแนวทาง (style) เน้ือหา และกลวิธี
ของการเขียน CIRC สําหรับการอ่านและการเขียนน้ัน โดยปกติแล้วจะใช้ควบคู่ไปด้วยกัน แต่กระน้ันก็
สามารถใช้โปรแกรมน้ีแยกในการสอนอ่าน หรือสอนการเขียนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงได้ โปรแกรมการ
เรียนแบบร่วมมือ มีลักษณะกิจกรรมโดยรวมดังน้ีคือ 

1. การสอนเริ่มต้นจากครู (Teacher Instruction)  
2. การฝึกปฏิบัติภายในทีม (Team Practice) นักเรียนทํางานในกลุ่มซึ่งมีสมาชิก 4-

5 คนโดยมีความสามารถแตกต่างกัน เรียนรู้กันจากที่ครูได้มอบหมายให้โดยการใช้ Worksheet หรือ
อุปกรณ์การฝึกอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับเน้ือหาที่เรียน นักเรียนจะได้ประเมินเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มซึ่งกันและกัน  

3. นักเรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง (Individual Assessment) ในเรื่อง
ของข้อความรู้หรือทักษะที่เขาได้รับในบทเรียน  

4. คะแนนจากการประเมินนักเรียนแต่ละคน จะรวมเป็นคะแนนของทีม (Team 
Recognition) ทีมใดที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จะได้รับรางวัลอ่ืนๆ การจัดกลุ่มนักเรียน 
นักเรียนจะทํางานตามกิจกรรมที่กําหนด ภายในกลุ่มการเรียนรู้ที่มีนักเรียนซึ่งมีความสามารถแตกต่าง
กันในกลุ่มการอ่าน (Reading Groups) น้ัน นักเรียนอาจจะถูกกําหนดให้อยู่ในกลุ่ม การอ่าน จํานวน 
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2-3 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับระดับการอ่านของเขา โดยครูเป็นผู้กําหนดให้ว่า นักเรียน คนใดจัดว่าอยู่ในกลุ่ม
เก่ง ปานกลาง หรืออ่อน 

สรุปหลักการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาตามแนวคิดของผู้วิจัย ครูจะต้อง
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความคิด สติปัญญา และมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือจะนําไปสู่
การเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษา
ที่เรียนให้แก่ผู้เรียน รวมไปถึงการจัดนําคําศัพท์และประโยคเพ่ือนํามาสร้างเป็นรูปประโยคให้นักเรียน
พูดตามซ้ําๆกัน ในรูปแบบต่างกัน 
 
5. วิธีการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task Based Learning) 

5.1 ความหมายของการเรียนการสอนแบบเนน้ภาระงาน 
การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานได้มีผู้ให้ความหมายของคําว่า“งาน”ไว้หลาย

ความหมายด้วยกัน เช่น Breen (1987) ได้ให้ความหมายของภาระงาน คือ การวางแผนภาระงาน
มากมายหลายอย่างเพ่ือวัตถุประสงค์โดยรวมเพ่ือเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ภาษา จากแบบฝึกหัด สั้น ๆ 
ง่าย ๆ จนถึงแบบฝึกหัดที่ซับซ้อนหรือมีความยาวมากขึ้น เช่น การแก้ปัญหาในกลุ่มหรือการจําลอง
สถานการณ์และการตัดสินใจ เป็นต้น 

Bachman และ Palmer (1966) ได้ให้นิยามของภาระงานทางภาษา คือ กิจกรรมที่
ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการใช้ภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายใด ๆ เป้าหมายหนึ่ง
หรือผลใด ๆ ผลหน่ึงโดยเฉพาะ 

Long (1985: 89) ได้กล่าวว่า งานคือช้ินงานที่บุคคลต้องทําอย่างอิสระหรือเพ่ือ
ผลงานบางอย่างเช่นการทาสีรั้วการกรอกแบบฟอร์มเอกสารการจองต๋ัวเคร่ืองบินหรือกล่าวอีกนัยหน่ึง
“งาน” ก็หมายถึงสิ่งต่างๆท่ีบุคคลต้องกระทําในชีวิตประจําวันน่ันเอง Richards, Platt and Weber 
(1985: 289) กล่าวว่า งานคือกิจกรรมหรือการกระทําซึ่งทําเพ่ือผลของกระบวนการหรือความเข้าใจ
ภาษายกตัวอย่างเช่นการวาดภาพในขณะที่ได้ฟังการสอนจากครูและทําตามคําสั่งส่วน 

Long (1985) ได้ให้ความหมายของคําว่า “ภาระงาน” คือ ช้ินงานที่ทําเพ่ือตนเอง
หรือผู้อ่ืนอย่างอิสระหรือเพ่ือรางวัล ตัวอย่าง เช่น ทาสีบ้าน แต่งตัวให้เด็ก ซื้อเสื้อผ้า โดย "ภาระงาน" 
หมายถึงสิ่งที่คนทําในชีวิตประจําวันในที่ทํางาน เวลาเล่น หรือทั้งเวลาทางานและเล่น 

Nunan (1989) ก็ได้กล่าวว่า งานเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง กิจกรรมย่อยในช้ันเรียน
ที่มุ่งให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจสามารถนําความเข้าใจน้ันไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของ
การใช้ภาษารู้จักคิดวิเคราะห์และพิจารณาและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือการใช้ภาษาตามเป้าหมาย
ทั้งน้ีจะให้ความสําคัญกับความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษาจากความหมายของงานข้างต้นการ
เรียนแบบเน้นภาระงานจึงเป็นการเรียนที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในช้ันเรียนส่วนผู้สอนจะต้องออกแบบ
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หลักสูตรในรูปแบบของการใช้กระบวนการเน้นภาระงานและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในขณะ
ปฏิบัติงานโดยที่ภาษาเพ่ือการสื่อสารน้ันเน้นความสําคัญของการส่ือความหมายมากกว่าความถูกต้อง
ของกฎไวยากรณ์ 

Nunan (1989) ได้กล่าว่า ภาระงาน หมายถึง งานท่ีเล็กที่สุดของในช้ันเรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าใจ สามารถใช้ ผลิตและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนโดยใช้ภาษาเป้าหมาย อย่างน้อยที่สุดในการทา
ภาระงานต้องมีข้อมูลหรือการป้อนข้อมูล เช่น บทสนทนา บทอ่านที่เป็นตัวอักษร หรือไม่เป็นตัวอักษร 
เช่น ลําดับรูปภาพ ภาระงานอาจมีวัตถุประสงค์โดยนัยหรือชัดเจน รวมทั้งบทบาทครูและบทบาท
ผู้เรียน  

กฤติกา อินตา (2553) ก็ได้กล่าวว่า การเรียนแบบเน้นภาระงานซึ่งมี“งาน”เป็นส่วน
สําคัญที่สุดย่อมหมายถึงการเรียนการสอนที่นักเรียนได้รับตัวป้อนทางภาษาแล้วจะได้รับมอบหมาย
งานให้ปฏิบัตินักเรียนจะต้องใช้กระบวนการทางสติปัญญาเช่นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การคิด
แก้ปัญหาการคิดแบบวิจักษณ์วิจารณ์เพ่ือจัดกระทําข้อมูลที่กําหนดมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนแล้ว
สร้างผลงานการปฏิบัติตามกระบวนการเรียนและชนิดของงานให้เสร็จสมบูรณ์ 

Skehan (1996) ให้นิยามของคําว่า “ภาระงาน” หมายถึง กิจกรรมที่เน้นความ 
หมายและสัมพันธ์กับโลกจริง เน้นความสาเร็จของภาระงานเป็นอันดับแรกและประเมินผลความสา
เร็จของงานด้วย 

Willis (1996) ได้ให้ความหมายของภาระงาน คือ "กิจกรรมที่ผู้เรียนใช้ภาษา 
เป้าหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) เพ่ือการสื่อสารและบรรลุผล" 

กล่าวโดยสรุป การเรียนแบบเน้นภาระงาน หมายถึง การเรียนการสอนที่นักเรียนจะ
ได้รับมอบหมายงานให้ไปปฏิบัติหลังจากเรียนจบแต่ละบทเรียนแล้ว เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติงานของนักเรียนเองให้เป็นไปตามกระบวนการเรียนการสอนและชนิดของงานเพ่ือทําให้งาน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ด้วยตัวนักเรียนเอง 

5.2 ขั้นตอนการสอนและวิธีการสอน 
Wills (2012) ได้แบ่งลําดับขั้นตอนของการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน เป็น 3 

ขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี  
1. ขั้นก่อนทําภาระงาน (pre-task) ในช่วงก่อนทําภาระงาน (pre-task phase) 

เป็นช่วงของการแนะนําเรื่องและภาระงาน ครูจะสํารวจหัวข้อที่จะเรียนกับผู้เรียนทั้งช้ัน แนะนํา
คําศัพท์และวลีท่ีจะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคําสั่งในการทําภาระงาน และเตรียมตัวผู้เรียน
โดยอาจเปิดวีดิโอแสดงให้เห็นตัวอย่างของการทําภาระงานคล้าย ๆ กัน หรือ อ่านบทอ่านบางส่วน
เป็นบทนําในการทําภาระงาน  



43 

 

2. ขั้นระหว่างทําภาระงาน (task cycle) ในช่วงระหว่างทําภาระงาน (task cycle) 
ผู้เรียนทําภาระงานเป็นคู่หรือกลุ่มก็ได้ ครูเฝ้ามองอยู่ไกล ๆ พยายามให้ผู้เรียนสื่อสาร ไม่ต้องแก้ไข 
เน่ืองจากข้ันตอนน้ีต้องการบรรยากาศเป็นส่วนตัว ผู้เรียนจึงรู้สึกอยากทดลองใช้ภาษาอย่างเสรี ผิดได้
ไม่เป็นไร ซึ่งครูอาจจะแนะนําขั้นตอนการทํางาน ดังต่อไปนี้ 

การวางแผน ผู้เรียนเตรียมรายงานให้เพ่ือนทั้งช้ัน (โดยการพูดหรือเขียน) บอกว่า
ตนทํางานอย่างไร ตัดสินใจอย่างไรหรือค้นพบอะไรบ้าง เน่ืองจากข้ันตอนการรายงานจะต้องนําเสนอ
ต่อกลุ่มผู้เรียนจะต้องระมัดระวังในเรื่องความถูกต้อง ครูมีบทบาทยืนอยู่ใกล้ ๆ เพ่ือให้ข้อแนะนํา   
ด้านภาษา 

รายงาน ผู้เรียนบางกลุ่มนําเสนอผลงานให้เพ่ือนฟัง หรือแลกเปลี่ยนรายงาน และ
เปรียบเทียบผล ครูทําหน้าที่เหมือนประธานแล้วแสดงความเห็นต่อเน้ือหาของรายงาน ในช่วงน้ีผู้เรียน
ฟังกลุ่มอ่ืนที่ทําภาระงานคล้าย ๆ กันและเปรียบเทียบกัน หรืออาจจะอ่านบทอ่านคล้ายๆ กับสิ่งที่
ตนเองได้เขียนหรือบทอ่านที่สัมพันธ์กันกับหัวข้อของตน 

3. ขั้นเน้นภาษา (language focus)  
การวิเคราะห์ ผู้เรียนตรวจสอบและพูดคุยถึงลักษณะของบทพูด อาจจดบันทึก 

คําศัพท์ วลีและรูปประโยควัตถุประสงค์ของขั้นตอนน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบภาษาของตนเอง เพ่ือ
คิดและตรวจสอบสมมติฐานของตนในโครงสร้างภาษา หลังขั้นตอนน้ีอาจมีการฝึกพูดหรือเขียนหรือ
ค้นหาความหมายในพจนานุกรม 

การฝึก ครูทําแบบฝึกหัดโดยใช้คําศัพท์ วลีและรูปประโยคใหม่ที่มีอยู่ในข้อมูล
ในช่วงระหว่างทําภาระงานหรือช่วงวิเคราะห์ภาษา 

การเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานนั้น ในข้ันตอนแรกจะเน้นผลสําเร็จของงาน
มากกว่าตัวภาษาจึงเอ้ือให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษของตนโดยไม่กลัวความล้มเหลว อีกทั้งการ
เตรียมบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงานน้ันไม่ยาก เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ขณะท่ีประเทศไทยกําลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 สอดคล้องกับทฤษฎีของ Nunan, 1991 ที่ได้ให้โครงร่างของ "5 
ลักษณะของวิธีการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน” ดังน้ี  

1. เน้นการเรียนรู้ที่จะสื่อสารผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในภาษาเป้าหมาย  
2. นําสื่อการเรียนการสอนและตําราจริง มาใช้ในสถานการณ์การเรียนรู้  
3. ให้โอกาสผู้เรียนมุ่งเน้นไม่เพียงแต่ในเรื่องของภาษา แต่ยังเน้นกระบวนการ

เรียนรู้อีกด้วย 
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4. ให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนมามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน  

5. พยายามที่จะเช่ือมโยงการเรียนรู้ภาษาในห้องเรียนกับการใช้ภาษานอก
ห้องเรียน  

นอกจากน้ี Willis (2011) ยังได้ยกตัวอย่างของลําดับขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ
เน้นภาระงาน ว่าเร่ิมต้นด้วยการให้ครูนําสํารวจความคิดเห็นเรื่องยาเสพติด และตามด้วยให้ผู้เรียน
สํารวจเป็นรายบุคคล ขั้นตอนต่อไป คือการสนทนากลุ่มซึ่งนําไปสู่การเป็นครูที่นําการอภิปรายใน
ห้องเรียน ถัดไปมีกิจกรรมการอ่านซึ่งจะตามมาด้วยการอภิปรายอีกครั้งและการประเมินผลความ
คิดเห็นของผู้เขียน ที่กล่าวมาคือลําดับขั้นของภาระงาน แต่ละขั้นตอนเรียกได้ว่าเป็นภาระงาน ลําดับ
ของภาระงานข้างต้นสามารถนําไปแตกเป็นกิจกรรมเน้นรูปแบบภาษาได้มากมายโดยเน้นที่
ความหมาย ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบ passive ของคํากริยา "ควรจะ" (should) ใน "ควรได้รับการ
ลงโทษ" (should be punished) "ควรถูกยึด" (should be confiscated) หลังจากน้ันก็สามารถลง
รายละเอียดโครงสร้างโดยใช้กริยาช่วยอ่ืน ๆ (other modals) และกับ should รูปแบบ passive  

ดังน้ันในบทเรียนแบบการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน อาจจะเก่ียวข้องกับภาระ
งานเพียงงานเดียว แต่เป็นชุดของลําดับภาระงาน โดยแต่ละภาระงานจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน งานท่ีครู
เป็นผู้แนะนําหัวข้อที่เรียนถือว่าเป็นภาระงานเช่นกัน เน่ืองจากเป็นการแลกเปลี่ยนความหมายอย่าง
แท้จริง ซึ่งผู้เรียนจําเป็นต้องมีในกระบวนการเรียนรู้ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย นอกจากน้ีการที่ครูเป็นผู้
แนะนําหัวข้อเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนในการอ่านต่อไปสองด้าน คือ  

1. ช่วยให้ผู้เรียนมุ่งความสนใจไปที่หัวข้อและมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้ของ
ตนเองและความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ  

2. เปิดโอกาสให้ครูได้แนะนําคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น กีฬา อาหาร 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งอาจจะออกมาในรูปประโยคเพ่ือนาการอภิปรายหรือให้ครูนําการ
อภิปรายต่อไป ในความเป็นจริง การวางแผนลําดับของภาระงานถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ เน่ืองจากการ
วางแผนเร่ิมจากการระบุ หัวข้อต่าง ๆ เช่น การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด ขั้นตอนต่อไปคือ การกําหนด
เป้าหมายงานหรือภาระงาน ภาระงานดังกล่าวอาจสะท้อนถึงกิจกรรมที่ผู้เรียนอาจพบในโลกแห่ง
ความเป็นจริง เช่น การสนทนากลุ่มและการอ่านเป็นภาระงานเป้าหมาย ทั้งสองภาระงานเป็นการ
สะท้อนการใช้ภาษาในโลกแห่งความเป็นจริง หลังจากน้ันครูจึงตัดสินใจว่าจะแนะนําคําศัพท์อะไรท่ี
เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นความคิดของผู้เรียนไปที่เน้ือหา ลําดับภาระงานและอธิบายหรือสาธิตสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในภาระงานเป้าหมาย  
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5.3 หลักการเลือกกิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 
Candlin (1987) ได้กล่าวว่า หลักเกณฑ์ที่ควรจะนํามาพิจารณาเมื่อจะเลือกงานมา

ใช้ในกระบวนการเรียนแบบเน้นภาระงานควรเป็นงานที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
1. ส่งเสริมความสนใจด้านความหมายจุดประสงค์และการเจรจาพูดคุยต่อรอง 
2. ทําให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3. สร้างจุดประสงค์จากความสนใจของนักเรียน 
4. สามารถใช้ได้กับวิธีการสอนกระบวนการและสื่อได้หลายแบบ 
5. เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้กลวิธีและทักษะที่นักเรียนมีเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ    

ของงาน 
6. มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและทัศนคติของนักเรียน 
7. ท้าทายเพ่ือให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรม 
8. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะที่ตนมี 
9. มีการกําหนดปัญหาให้ นักเ รียนแก้เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีครู          

เป็นผู้แนะนํา 
10. มีการใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา 
11. มีการประเมินผลของงานและแสดงออกโดยครูและและนักเรียนช่วยเหลือกัน 
12. พัฒนาความสามารถของนักเรียนเพ่ือความสมบูรณ์ของงาน 
13. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้อภิปัญญา (Metacognition) และสนทนาในวงกว้าง 

(Metacommunication) 
14. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกภาษา 
15. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
16. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
17. มีการเฝ้าดูและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและงาน 
18. ทําให้นักเรียนตระหนักว่าต้องเรียนตามกระบวนการ 
19. ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการเรียนรู้ภาษา 
20. ต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่การลงทุนน่ันคือ รูปแบบของภาษาท่ีสอนควร

เป็นประโยชน์ต่อการส่ือสารภายนอกห้องเรียนด้วย หรือมีการพัฒนาภูมิปัญญาและวุฒิภาวะของ
นักเรียนอีกด้วย 

5.4 ประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงาน 
การใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้นภาระงานในช้ันเรียนจะช่วยให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ทางตรงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริงทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
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ได้น่ันคือ ตัวป้อนทางภาษากิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวป้อนและกระบวนการเรียนจะช่วยพัฒนาความ 
สามารถในการรับรู้แบบต่างๆ (Cognitive and metacognitive perception) พัฒนาความสามารถ
ในการใช้ภาษาพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนรู้ Willis (1996) กล่าวว่าการที่นักเรียน
ปฏิบัติงานเป็นคู่หรือกลุ่มตามการเรียนแบบเน้นภาระงานมีข้อดี ดังน้ี 

1. ทําให้นักเรียนมีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาที่ตนเองรู้ในกลุ่มเพ่ือนโดยไม่กลัวว่าจะ
ถูกแก้ไขสิ่งที่พูดผิดหน้าช้ันเรียน 

2. ทําให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดในช้ันเรียน
ต้องสร้างประโยคเองในขณะน้ันเพ่ือสื่อสารในขณะเดียวกันก็ต้องคอยฟังสิ่งที่ผู้อ่ืนพูดด้วย 

3. ทําให้นักเรียนมีโอกาสฝึกการแลกเปลี่ยนบทบาทในการพูดถาม-ตอบและแสดง
ปฏิกิริยาต่อคําพูดของเพ่ือน 

4. ทําให้นักเรียนมีโอกาสสังเกตการสื่อความหมายของนักเรียนคนอ่ืนซึ่งเป็นเหมือน
การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดกันเองในระหว่างเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

5. ทําให้นักเรียนใช้ภาษาอย่างมีเป้าหมายและเรียนรู้การร่วมมือกับเพ่ือนเน้นการ
พูดสื่อสารเพ่ือความหมาย 

6. ทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียนอย่างสมบูรณ์มิใช่พูดเพียงประโยค
เดียวนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเร่ิมบทสนทนาและจบการสนทนาและการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่าง
การสนทนา 

7. ทําให้นักเรียนได้มีโอกาสทดลองใช้กลวิธีในการส่ือสารหลายแบบ เช่น การ
ตรวจสอบความเข้าใจการจับความคิดของผู้อ่ืน 

8. ทําให้นักเรียนมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้นเมื่อพบว่าตนเองสามารถทํางาน
ร่วมกับเพื่อนเพ่ือให้งานเสร็จสมบูรณ์โดยใช้ภาษาเป้าหมาย 
 
6. เอกสารเก่ียวกับโครงสร้างเร่ืองเลา่ (Story grammar) 

โครงสร้างเร่ืองเล่า (Story grammar) เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดอย่างหน่ึงของเร่ืองเล่า 
คือ การกําหนดโครงสร้างของเหตุการณ์ และการกระทําที่เกิดขึ้นในเร่ืองโดยเหตุการณ์และการกระทํา
น้ันมีจุดเริ่มต้นและดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างไรเหตุการณ์ต่างที่สร้างขึ้นในละครนี้ต้องสร้าง
ขึ้นอย่างมีศิลปะ กล่าวคือ ต้องมีความสําคัญต่อเรื่องและความหมายของเรื่องต้องสําคัญต่อตัวละคร
และต้องสําคัญต่อผู้อ่าน 
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6.1 ความหมายและความสําคัญของโครงสร้างเรื่องเล่า (Story grammar) 
ในการอ่านบทอ่านน้ัน ถ้าผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเร่ือง หรือรูปแบบการ

เขียนเร่ืองก็จะช่วยให้สามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ มีทิศทางในการอ่านที่ดีขึ้น ซึ่งมีนักการศึกษาได้ศึกษา
และให้ความหมายและความสําคัญของโครงสร้างเร่ืองไว้ ดังน้ี 

Carroll (1999: 177) ได้กล่าวไว้ว่า โครงสร้างเร่ือง (Story grammar) คือ โครง 
สร้างความรู้ (Schema) ในการจดจําความหมาย หรือคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่องเล่า
มักจะประกอบด้วย ฉาก ตอน ซึ่งอาจมีมากกว่าหน่ึงตอน และตอนจบเรื่อง 

Gonzalez (2002b) ได้ให้ความหมายของคําว่า Story grammar ว่า คือการ
บรรยาย เป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้เพ่ือสร้างทักษะแก่ผู้เรียน ทั้งทักษะการฟังและทักษะการเล่าเรื่อง 

Amer (2003: 63-65) ได้ให้ความหมายของโครงสร้างเร่ืองเล่า (Story Grammar) 
คือ โครงสร้างพ้ืนฐานของเรื่องเล่าเป็นระบบกฏเกณฑ์ที่ใช้บรรยายที่พบประจําในเรื่องเล่า และแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆน้ัน ในขณะที่โครงสร้างความรู้เรื่องเล่า (Story schema) คือ ตัวแทน
ภาพในใจ (mental representation) ที่ผู้อ่านมีเก่ียวกับส่วนต่างๆของเร่ืองและความสัมพันธ์ของ
ส่วนต่างๆ นั้น ดังน้ัน ข้อแตกต่างระหว่าง story grammar และ story schema ก็คือ story 
grammar เกี่ยวข้องกับบทอ่าน ขณะที่ story schema เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อ่านมีอยู่ในใจว่าเร่ืองน้ันๆ
ได้รับการวางเรื่องอย่างไร 

Bolling (2004) ได้ให้ความหมายของโครงสร้างเร่ืองเล่า ว่าคือ เรื่องธรรมดาท่ี
เก่ียวกับตัวละครเอกที่ต้องประสบกับปัญหา และตัวละครเอกมีการต้ังเป้าหมาย ประสบกับเหตุการณ์
ต่างๆขณะที่พยายามให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งอาจประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ 

Ranch-Buhr (2004) ให้ความหมายของคําว่า Story grammar คือโครงสร้างที่
เร่ืองน้ันๆ ดําเนินตาม ซึ่งแต่ละเรื่องมีโครงสร้างเฉพาะ 

Reutzel and Cooter (2004: 171) ได้กล่าวไว้ว่า โครงสร้างเร่ือง คือ กฏเกณฑ์
องค์ประกอบที่สําคัญของการเขียนเรื่องและมีลําดับที่คาดการณ์ได้ 

Spivey (2004) ได้กล่าวถึง story grammar ว่าคือเคร่ืองมือบรรยายเป็นวิธีการท่ีใช้
สํารวจลักษณะของโครงสร้างความรู้เรื่องเล่า (story schema) หรือโครงสร้างในใจที่ต้ังสมมติฐานไว้
แล้ว และใช้สําหรับทดสอบการทํานาย คาดการณ์เก่ียวกับกระบวนการของเรื่อง 

วิสาข์ จัติวัตร์ (2543: 134-135) ได้กล่าวว่า เมื่อผู้อ่านได้อ่านเรื่องเล่า เช่น นิทาน 
นิยาย หรือวรรณคดีสําหรับเด็ก จะพบว่าบางเร่ือน้ัน ผู้เขียนผูกเรื่องไว้ในลักษณะเดียวกัน เช่น ขึ้นต้น
ว่า “กาลคร้ังหนึ่ง...” และจบลงด้วยประโยคที่ว่า “...และเจ้าชาย เจ้าหญิงก็แต่งงานกันและอยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุข” ซึ่งก็คือโครงสร้างเร่ืองเล่าน่ันเอง 
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ภักษร หรุ่นเลิศ (2547: 21) ได้ให้ความหมายของโครงสร้างเร่ืองเล่า ไว้ว่า โครงสร้าง
เรื่องเล่า (story grammar) คือ ระบบ กฎเกณฑ์ เครื่องมือ ที่ใช้บรรยายเร่ืองเล่า เป็นองค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานของเร่ืองเล่า ที่พบเห็นเป็นประจํา ในขณะเดียวกันโครงสร้างความรู้เรื่องเล่า (story 
schema) ซึ่งเป็นตัวเทนภาพในใจที่ผู้อ่านมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอยู่ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าเร่ืองน้ันจะดําเนินไปอย่างไร และมีความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆอย่างไร ดังน้ัน จึงพบว่า
นักการอ่านหลายๆท่านจะใช้สองคําน้ีควบคู่กันไป เพ่ือหากผู้อ่านมีความรู้เก่ียวกับโครงสร้างเรื่องเล่า
และโครงสร้างความรู้เร่ืองเล่า ผู้อ่านก็จะสามารถอ่านได้เข้าใจดีย่ิงขึ้น 

จากความหมายและความสําคัญของโครงสร้างเร่ืองเล่า ที่ นักการอ่านได้ให้
ความหมายไว้ สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างเร่ืองเล่า (Story grammar) คือ เครื่องมือที่มีลําดับ
ขั้นตอนเพื่อใช้ในการจัดลําดับขั้นตอนของเร่ืองเล่าเพ่ือให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเน้ือเรื่องที่อ่านและเป็น
เค่ืองมือในการบรรยายเรื่องเพ่ือให้ผู้ อ่านมีความเข้าใจในการดําเนินเรื่องและสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆท่ีเป็นเหตุเป็นผลกันในเร่ืองได้ 

6.2 การสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่า 
ผู้สอนควรจะตระหนักถึงองค์ประกอบที่สําคัญของเร่ืองเล่า หมายความว่า การสอน

องค์ประกอบของเรื่องเล่าไม่ได้สอนให้ผู้เรียนได้รู้จักเพียงแค่องค์ประกอบของเรื่องเล่าเท่าน้ัน แต่ยัง
สอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาศัยอง์ความรู้เก่ียวกับโครงสร้างเร่ือง
เล่ามาช่วยในการอ่านเพ่ือความเข้าใจจนสามารถใช้ความรู้น้ันมาทําให้การอ่านมีผลสําเร็จดังที่
ต้ังเป้าหมายไว้ 

6.2.1 Gordon (1989, อ้างถึงใน ภักษร หรุ่นเลิศ, 2547: 31) ได้เสนอวิธีการสอน
โครงสร้างเร่ืองเล่า ไว้ดังน้ี 

6.2.1.1 ขั้นแนะนํา (Introduction) ผู้สอนควรแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความสําคัญของการเรียนโครงสร้างเร่ืองเล่า ว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ได้อย่างไรบ้างแลสามารถเช่ือม
บทเรียนใหม่และเก่าได้ 

6.2.1.2 ขั้นอธิบายโดยตรง (Direct explanation) เป็นข้ันที่มีความสําคัญ
มาก คือ ผู้สอนควรจะใช้คําถามและให้ตัวอย่างแก่ผู้เรียน เริ่มแรกผู้สอนจะให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของ
องค์ประกอบและโครงสร้างเรื่องเล่า โดยยกตัวอย่างเร่ืองเล่ามาประกอบ เช่น นิยาย นิทาน และการ
ใช้แผนภาพเล่าเรื่อง จากน้ันจะสอนให้ผู้เรียนทราบว่าจะใช้องค์ประกอบเรื่องอย่างไร โดยการใช้
เทคนิคคิดดัง (Think aloud) ผู้สอนอาจจะเริ่มต้นด้วยการอ่านกรือเขียนก็ได้ และควรบอกให้นักเรียน
ทราบว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่มีองค์ประกอบเรื่องครบถ้วน 

6.2.1.3 ขั้นฝึกโดยการช้ีนํา (Guilded practice) ขั้นน้ีผู้เรียนจะมีบทบาท
มากย่ิงขึ้น โดยผู้สอนยังคงทําหน้าที่เป็นแบบอย่างให้นักเรียนค่อยๆทําตามแบบ (Reciprocal 
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teaching) เช่น ผู้เรียนเรียนรู้การต้ังคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของเรื่องและเน้ือหา
ได้ด้วยตนเองหลังจากเรียนรู้วิธีการต้ังคําถามและตอบคําถามจากผู้สอนแล้ว ในขั้นตอนน้ีนักเรียนควร
จะสามารถประยุกต์ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของเรื่องไปใช้กับเร่ืองเล่าอ่ืนๆได้ภายใต้การควบคุม
ของผู้สอน ผู้เรียนควรสามารถถ่ายโอนความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบของเร่ืองเล่าไปสู่ทักษะอ่ืนได้ 

6.2.1.4 ขั้นประยุกต์ด้วยตนเอง (Independent application) ขั้นน้ีผู้เรียน
จะมีบทบาทโดยสมบูรณ์ โดยผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนทํางานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม อาจมีการอภิปรายก่อน
แล้วจึงแยกทํางานเด่ียว  

6.2.2 วิสาข์ จัติวัตร์ (2543: 135) ได้เสนอเกี่ยวกับการสอนโครงสร้างเร่ืองเล่าว่า
การกระตุ้นให้ผู้เรียนอ่านหาโครงสร้างเร่ืองเล่าได้น้ัน ครูอาจใช้คําถามเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถหา
โครงสร้างเร่ืองได้ เช่น   

ฉากเร่ิมเร่ือง : เร่ืองเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ ใครเป็นตัวเอกของเรื่องและมี
ลักษณะนิสัยอย่างไร 

เหตุการณ์เริ่มแรก : อะไรเป็นปัญหา ตัวเอกของเร่ืองต้องการอะไร ทําไมตัวเอกของ
เร่ืองจึงพบความยุ่งยาก 

การโต้ตอบภายใน : ตัวเอกของเร่ืองตัดสินใจทําอย่างไร ตัวเอกของเร่ืองพยายามทํา
อะไร (หรือเป้าหมาย) 

ความพยายาม : ตัวเอกของเรื่องทําอย่างไรกับปัญหาของตน อะไรเกิดข้ึนกับเขา 
และเขาจะทําอย่างไรต่อไป 

ผล : ตัวเอกของเร่ืองแก้ปัญหาอย่างไร เขาสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของตนได้หรือไม่ ถ้าเป็นคุณๆจะแก้ปัญหาอย่างไร 

6.2.3 Jordan and Herrell (2002: 176-178) ได้เสนอแนวการสอนอ่านโดยใช้
โครงสร้างเร่ืองเล่า ดังต่อไปนี้ 

6.2.3.1 เลือกเรื่องที่มีโครงสร้างเร่ืองเล่าชัดเจน และมีความเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ของผู้เรียน 

6.2.3.2 ครูอ่านออกเสียง (Read aloud) เพ่ือสาธิตการสอนเก่ียวกับ
องค์ประกอบเรื่องโดยมีการหยุดเป็นช่วงๆ และใช้คําถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆของเรื่อง 

6.2.3.3 สอนโครงสร้างและองค์ประกอบของเร่ืองเล่า ผู้สอนมีหน้าที่แนะนํา
เร่ือง และสอนองค์ประกอบเรื่องในแต่ละโครงสร้าง เช่น 

6.2.3.3.1 ตอนต้นเร่ือง ประกอบไปด้วย ฉาก ตัวละคร และปัญหา
ของตัวละคร 
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6.2.3.3.2 ตอนกลางเรื่อง เป็นการเรียนรู้เก่ียวกับตัวละคร และ
ปัญหาที่มีรายละเอียดเพ่ิมย่ิงข้ึน 

6.2.3.3.3 ตอนจบเรื่อง ตัวละครแก้ปัญหาได้อย่างไร ซึ่งผู้สอนควร
อธิบายให้ผู้เรียนทราบว่าเรื่องบางเรื่อง อาจจะมีองค์ประกอบของเร่ืองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

6.2.3.4 การเล่าทวนเรื่อง (Retelling) โดยใช้แผนภูมิโครงสร้างเร่ือง (story 
grammar map) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพโครงสร้างเร่ืองแต่ละส่วนได้ชัดเจน และสามารถเล่าเร่ือง
ได้ตามองค์ประกอบของแต่ละส่วน 

6.2.4 Gonzalez (2002b, quoting Gonzalez, 1998, อ้างถึงใน ภักษร หรุ่นเลิศ, 
2543: 33) ได้เสนอแนวการสอนโดยใช้โครงสร้างเร่ือง ดังน้ี 

6.2.4.1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ (Motivation phase) ขั้นน้ีผู้สอนจะใช้กิจกรรม
นําเข้าสู่บทเรียนหรือให้ผู้เรียนดูภาพ อุปกรณ์ของจริง และใช้คําถามๆเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คําศัพท์
ใหม่และเป็นการกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียน 

6.2.4.2 ขั้นการเรียนการสอน (Presentation phase) ผู้สอนจะอ่านเร่ือง
หรือเล่าเร่ืองให้ผู้เรียนฟังโดยจะเลือกเรื่องที่มีความหลากหลายของเน้ือหา ในด้านวัฒนธรรม เพ่ือเปิด
โดอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปราย ซักถามเกี่ยวกับประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม ซึ่งในขั้นน้ีผู้สอนอาจจะให้
นักเรียนเล่าทวนเร่ือง และผู้สอนใช้คําถามเก่ียวกับเหตุการณ์ จากน้ันจะแนะนําโครงเร่ืองโดยใช้
แผนภูมิ เพ่ือให้ผู้เรียนเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของเร่ืองเข้ากับโครงสร้างเร่ืองเล่า 

6.2.4.3 ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice phase) ขั้นน้ีจะให้ผู้เรียนจับคู่หรือเข้ากลุ่ม
เพ่ืออ่านเรื่องและเติมแผนภูมิโครงสร้างเร่ือง (story grammar map) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเล่า
เรื่องทวนเร่ือง ซึ่งผู้สอนควรจะมีการยืดหยุ่นในเรื่องของรูปแบบภาษาในขณะที่ผู้เรียนกําลังเล่าเร่ือง
และไม่ควรขัดจังหวะเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน 

6.2.4.4 ขั้นวัดประเมินผล (Evaluation phase) ขั้นน้ีอาจให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองหรือประเมินเพ่ือนตามเกณฑ์ที่จัดทําขึ้น (rubics) หรือประเมินด้วยแบบรายการตรวจสอบ 
(checklist) 

6.3 การประเมินผลการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่า 
การประเมินผลการอ่านเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้โครงสร้าง

เรื่องเล่า (story grammar) ผู้สอนสามารถประเมินผลได้ทั้งการพูดและการเขียน โดยสามารถให้
นักเรียนเล่าทวนเรื่อง (Retelling) หรือให้นักเรียนสรุปเร่ือง (summary) การทํากิจกรรมเรียบเรียง
เรื่อง (Scrambled story) หรือเติมข้อมูลตามโครงสร้างเร่ือง (story grammar map) โดยกําหนด
เกณฑ์ประกอบ ว่าผู้รียนเติมได้ครบองค์ประกอบมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับเร่ืองเดิม และเน้นที่
ความเข้าใจเร่ืองมากกว่าองค์ประกอบโครงสร้างเร่ือง (Gonzalez, 1998: 14) กล่าวว่าหากนักเรียนมี
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ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเรื่องมากเท่าใด ผู้เรียนก็จะสามารถเล่าเร่ืองและระลึกเรื่องได้โดยที่มี
รายละเอียดมากข้ึนเท่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Palencia, 1997, quote in Gonzalez, 
1998: 14) ที่พบว่าหลังจากการได้รับการสอนโครงสร้างเร่ืองแล้ว ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการ
พูดเพ่ิมขึ้น 

Miller (1995: 80-117) เสนอเทคนิคการประเมินผลการสอนโครงสร้างเร่ืองเล่าด้วย
การให้ผู้เรียนเล่าทวนเรื่อง (Retelling) หรือเรียกได้ว่า กลยุทธ์การทวนเรื่อง (tell-back strategy) 
ว่าการที่ให้ผู้เรียนได้เล่าทวนเรื่องใหม่น้ัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการพูดหรือเขียนก็ตาม จะสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองแบบองค์รวมและเป็นการช่วยเรียบเรียงความคิด เมื่อผู้เรียนฝึกการเล่าทวนเรื่อง
บ่อยๆก็จะย่ิงเพ่ิมความรู้เก่ียวกับโครงสร้างเรื่อง เข้าใจในรายละเอียดและลําดับของเรื่อง การใช้
เทคนิคการเล่าเรื่องน้ันมีสิ่งที่ผู้เรียนควรทราบ ดังน้ี คือ 
1. แจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าเมื่อผู้เรียนอ่านจบแล้ว ผู้เรียนจะต้องเล่าทวนเรื่อง 

2. แจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า การฝึกฝนบ่อยๆจะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเล่าเรื่องดีขึ้น 
3. แจ้งให้ทราบถึงแนวทางการเล่าเรื่องซึ่งจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้สอน เช่น 

เล่าเร่ืองเพ่ือเป็นการเรียนรู้โครงสร้างเร่ือง หรือเพ่ือเป็นการประเมินความสามารถในการลําดับเรื่อง 
เพ่ือท่ีผู้เรียนจะได้สนใจต่อลําดับเหตุการณ์ในขณะที่อ่านเร่ือง 

4. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบในการเล่าเรื่อง เช่น หุ่นกระบอก ตัวละครผ้าสําลี 
หรือรูปภาพประกอบการเล่าเรื่องได้ 

5. เมื่อผู้เรียนอ่านเร่ืองจบแล้ว ผู้สอนอาจใช้คําถามนําเข้าสู่การเล่าเรื่องได้ 
 
7. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ 

ในการพัฒนาบทเรียนหรือแบบฝึกน้ันมีปัจจัยหลายด้านที่ผู้ วิจัยควรจะศึกษาเช่น 
การศึกษาความหมายของแบบฝึก การศึกษาแนวทางการสร้าง รูปแบบ ประโยชน์ และกฏเกณฑ์การ
พิจารณาแบบฝึกที่เหมาะสมกับระดับผู้เรียน ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกให้บรรลุจุดประสงค์
และเกิดประโยชน์กับผู้เรียน 

7.1 ความหมายของแบบฝึก 
มีนักการศึกษาได้ให้ความสําคัญของแบบฝึกและได้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ 

ดังต่อไปนี้ 
บุษกร มณีโชติ (2550) ได้ให้ความหมายของแบบฝึก คือ สื่อประกอบการเรียนอย่าง

หนึ่งที่สร้างข้ึนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดทักษะและความชํานาญเป็นตัวบ่งช้ีให้ทราบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในบทเรียนเพียงใร 
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กาญจนา แก้วจํารัส (2551) กล่าวว่า แบบฝึกคือ เครื่องมือย่อยประกอบโครงการ
สอน ที่สร้างขึ้นเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะหรือความชํานาญในเนื้อหาเพ่ิมขึ้นด้วยตนเองง่ายขึ้น 
หลังจากเรียนรู้เน้ือหาในบทเรียนไปแล้ว 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แบบฝึก หมายถึง เคร่ืองมือหรือสื่อที่ใช้ประกอบการสอนเพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความชํานาญในเนื้อหาและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้เร็วข้ึน อีกทั้ง
ยังสามารถระบุความสามารถของผู้เรียนได้อีกระดับหน่ึง 

7.2 แนวทางการพัฒนาแบบฝึก 
มีนักการศึกษาได้ให้ความสําคัญของการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะไว้ดังน้ี 
Tomlinson (1998: 97-99, อ้างถึงใน บุษกร มณีโชติ) ได้เสนอหลักการสร้างและ

พัฒนาแบบฝึก ไว้ดังน้ี 
1. ระบุความต้องการของผู้เรียน (Identification) 
2. กําหนดของเขตความต้องการและปัญหา (Exploration) ในรูปแบบของประเภท

ของภาษา ความหมาย หน้าที่ของภาษา เป็นต้น 
3. ตระหนักถึงแนวทางในการสร้างสื่อ (Contentual realization) การวางแผน

สร้างสื่อใหม่ๆที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดและมีความเหมาะสมของเนื้อหา 
4. ตระหนักถึงเนื้อหาท่ีจะนํามาใช้ในการสอน (Pedagogical realization) โดยการ

เลือกแบบฝึกหรือกิจกรรมที่มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในการเรียนการสอน 
5. รูปแบบของสื่อ (Physical production) โดยการพิจารณาดูรูปแบบให้มีความ

เหมาะสม ทั้งประเภท ขนาดและความยาวของเทป 
6. การนําสื่อไปใช้ทดลอง (Use)  
7. การประเมินผล (Evaluation) ดูสื่อที่สร้างข้ึนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์หรือไม่ 
Penaflorida (1995: 113) ได้เสนอแนวคิดว่าในการพัฒนาแบบฝึกควรคํานึงถึงองค์ 

ประกอบ ดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 
2. การวางแผนประมวลการสอน 
3. ความสัมพันธ์ของแผนการสอนและการออกแบบเอกสารการสอน 
4. วิธีการสอนและกลวิธีในการสอน 
นอกจากน้ี Penaflorida (1995, 43: 115) ก็ได้เสนอขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกที่

ผู้สอนสามารถนําไปใช้ได้ ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 
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2. กําหนดจุดปรปะสงค์การเรียนรู้ 
3. กําหนดรูปแบบของแบบฝึกหัด 
4. รวบรวมเอกสารให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 
5. ดําเนินการสร้างแบบฝึก 
เสง่ียม โตรัตน์ (2538: 53) ได้กล่าวไว้ว่า โดยขอบข่ายเน้ือหาในแต่ละหน่วยของ

แบบเรียนควรจะมี จุดประสงค์ของบทเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการสอนแต่ละบทเรียน ลักษณะของกิจ
กรมม เช่น การอธิบาย แบ่งกลุ่มย่อย หรือการทํางานเป็นคู่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอเนื้อหาแต่ละ
บทเรียน การบรรยายเก่ียวกับขั้นตอนในการทํากิจกรรมต่างๆ การถ่ายโอนกิจกรรมสู่การเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริง บทสรุปและการประเมินผลของการเรียนในแต่ละบทเรียน 

Nixon (1995: 1-9) ได้นําเสนอวิธีการพัฒนาสื่อหรือแบบฝึกเป็นสามข้ันตอน คือ ขั้น
ที่ 1 ขั้นการเตรียมการ (Preparation) โดยมีการวิเคราะห์ความสนใจของผู้เรียน เน้นการสอดคล้อง
ของสิ่งแวดล้อมที่จะเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและดําเนินการจัดหาสื่อที่เหมาะสม ขั้นที่ 2 ขั้น
การรวบรวมแหล่งข้อมูล (collection of resource) โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการหาแหล่งข้อมูล 
ขั้นที่ 3 ขั้นการออกแบบกรอบงานเพื่อการสร้างสื่อ (Design framework) โดยให้ตรวจสอบว่ามีสิ่งใด
ที่จะต้องทําหรือปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ขั้นที่ 4 ขั้นการดูผลย้อนกลับ 
(Feedback) เป็นขั้นการนําสื่อที่ได้สร้างขึ้นน้ันไปใช้แล้วติดตามผลหลังการใช้ว่าใช้ได้ผลดีเพียงใด เพ่ือ
จะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

7.3 ประโยชน์ของแบบฝึก 
Block (1991, อ้างถึงใน Miller, 1995: 31) ได้กล่าวถึง ข้อดีของการพัฒนาและการ

สร้างแบบฝึกไว้ว่า 
1. สื่อหรือแบบฝึกท่ีสร้างขึ้นมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนทีความเข้าใจ

ในภาษามากกว่าสื่อในท้องตลาดที่ผู้เรียนอาจจะได้พบกับอุปสรรคในการทําความเข้าใจในบริบท 
2. สื่อหรือแบบฝึกท่ีสร้างขึ้นเองน้ัน สามารถนํามาปรับใช้ให้ทันสมัยได้ 
3. ผู้เรียนมีความรู้สึกดีต่อผู้สอนเพราะสื่อที่สร้างขึ้นมานั้นมีจุดประสงค์คือสร้างมา

เพ่ือผู้เรียนโดยเฉพาะ 
นอกจากน้ี กาญจนา คุณารักษ์ (2539: 8-10) ได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์ของ

แบบฝึกไว้ดังน้ีว่า 
1. ช่วยลดเวลาการสอนของครูและเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้

เป็นอย่างดี 
2. เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนเพราะเป็นการเน้นความแตกตางระหว่างบุคคล 



54 

 

3. เป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมิน
แบบอิงเกณฑ์โดยประเมินผู้ เรียนแต่ละคนเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้หรือ
เปรียบเทียบกับจุดประสงค์ 

บุษกร มณีโชติ ได้สรุปประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเป็นส่วนเสริมหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ ตรงกับความ
ต้องการของชุมชน เมื่อจัดทําแบบฝึกแล้วผู้สอนจะสามารถประหยัดเวลาในการเตรียมสื่อการสอนใน
ครั้งต่อไปได้ นอกจากน้ีเป็นแบบฝึกที่ประหยัด ใช้ได้ตลอด สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน และสามารถ
ปรับปรุงเน้ือหาได้ตลอดเวลา 

กล่าวโดยสรุป ประโยชน์ของแบบฝึกน้ัน สามารถเพ่ิมทักษะการเรียรู้ของผู้เรียนให้
เกิดความชํานาญข้ึน โดยสามารถวัดผลหลังการทําแบบฝึกของผู้เรียนได้ทันที อีกทั้งแบบฝึกยัง
สามารถลดเวลาในการเตรียมการสอนของครู และประหยัดต่อการจัดหาซื้อสื่อใหม่มาใช้ เพราะครู
สามารถนําสื่อที่สร้างขึ้นน้ันมาพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยได้ตลอดเวลา 
 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

8.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัด
กิจกรรมเน้นภาระงาน 

งานวิจัยในประเทศ 
สุพาณี วรรณาการ (2533) ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความคงทนในการจําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดย
การสอนแบบแผนภูมิความหมาย ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษา 
อังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบแผนภูมิความหมาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนตามคู่มือครู ส่วนความคงทนในการจําภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียน
โดยวิธีสอนแบบดูแผนภูมิความหมาย และวิธีสอนตามคู่มือครูไม่แตกต่างกัน 

นภดล ปู่ชูประเสริฐ (2534) ได้ศึกษาวิจัยในเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการ
อ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการอภิปราย และ
ทําแผนผังสรุปโยงเรื่องที่อ่าน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านเพ่ือความเข้าภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการทําแผนผังสรุปโยงเร่ืองที่อ่าน สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการอภิปรายอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

วิฑูรย์ ต้ังพงษ์ (2536) ได้ศึกษาวิจัยในเรื่อง ผลการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของ
ความหมาย ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนด้วยการ
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สอนโดยใช้กิจกรรมผังโยงความสัมพันธ์ความหมาย สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมตามคู่มือครู
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อุษณีย์ วรรณจิยี (2536) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
อ่านโดยใช้เทคนิคการสร้างไดอะแกรมกับการสอนอ่านตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้เทคนิคการสร้างไดอะแกรมมีความเข้าใจในการอ่านและเจตคติสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามคู่มือ 

ศิริพรรณ กาจกําแหง (2538) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการระลึกสิ่งที่อ่านได้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้เทคนิคการ สร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมายกับการสอนอ่านตามคู่มือครู 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมายมี
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และมีความคงทนในการระลึกสิ่งที่อ่านได้สูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 

สุทธิรัตน์ ศรีเสถียร (2539) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการฝึกกลยุทธ์การ
ควบคุมกระบวนการเรียนรู้โดยการสร้างผังโยงใยความหมายและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ของผู้อ่านกับบทอ่าน ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่ได้รับ
การฝึกกลยุทธ์การควบคุมกระบวนการเรียนรู้โดยการสร้างผังโยงใยความหมายสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 

รพีพรรณ กีตา (2543) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการใช้เทคนิคการสอนโดยการสร้างผัง
โยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อําเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเพ่ิมขึ้น
หลังจากได้รับการใช้เทคนิคการสอนโดยการสร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับ
การเสริมแรงทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ภักษร หรุ่นเลิศ (2547) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่า กับการสอนโดยวิธีการแปล ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่า สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการแปล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
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จากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทยดังกล่าวน้ัน จะพบว่าแนวโน้มของงานวิจัยใน
ด้านของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลของการ
ใช้เครื่องมือและให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติ นอกจากน้ียังพบว่างานวิจัยที่เน้นการพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคโครงสร้างเร่ืองเล่าและการใช้ผังมโนทัศน์น้ัน ผลคือผู้ เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและสรุปเน้ือเรื่องของบทอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเจต
คติที่ดีของผู้เรียนต่อการอ่านภาษาอังกฤษ อันเน่ืองมาจากผู้เรียนสามารถสรุปเน้ือเรื่องที่อ่านได้โดยใช้
เทคนิคโครงสร้างเร่ืองเล่าและการใช้ผังมโนทัศน์ 

งานวิจัยในต่างประเทศ 
งานวิจัยต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ 
Dyer (1986) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาผลของการสร้างแผนผังโยงความสัมพันธ์

ความหมายก่อนการอ่าน ที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านและการถ่ายโอนการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรียนโดยการใช้เทคนิคการสร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมายก่อน
การอ่าน ซึ่งเน้นความสําคัญโดยมีการอภิปรายใจความสําคัญของเรื่อง กลุ่มที่ 2 เรียนโดยการใช้
เทคนิคการสร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมายก่อนการอ่าน ซึ่งไม่เน้นความสําคัญ ของเร่ืองที่อ่าน 
กลุ่มที่ 3 เรียนโดยการฟังการบรรยายจากครูก่อนการอ่าน ผู้อ่านทั้ง 3 กลุ่มได้บทอ่านเรื่องเดียวกัน 
ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสร้างผังโยงความสัมพันธ์
ความหมายก่อนการอ่านซึ่งเน้นความสําคัญ โดยมีการร่วมอภิปรายใจความสําคัญของเรื่อง กับกลุ่มที่
เรียนโดยการใช้เทคนิคการสร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมายก่อนการอ่าน ซึ่งไม่เน้นความสําคัญ
ของเรื่องที่อ่าน แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับกลุ่มที่เรียนโดยไม่ใช้เทคนิคการสร้างผังโยง
ความสัมพันธ์ความหมาย 

Carrell, Pharis and Liberto (1989) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การฝึกกลยุทธ์การอ่าน
แบบอภิปัญญาสําหรับของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 26 คน 
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จํานวน 9 คน ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการสร้างผังโยงความสัมพันธ์
ความหมาย กลุ่มที่ 2 จํานวน 9 คน ได้รับการสอนแบบเช่ือมโยงประสบการณ์เข้ากับบทเรียน
(Experience Text-relationship Method) กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 จํานวน 3 และ 5 คน ตามลําดับ
เป็นกลุ่มควบคุม ผลวิจัยพบว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของคะแนนจากการวัด
ด้วยแบบทดสอบทั้ง 4 ชนิด เมื่อนําคะแนนก่อนเรียนที่บันทึกไว้ มาเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน
ในกลุ่มควบคุม แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจากการวัดจากข้อทดสอบ 2 ชนิดใน 4 
ชนิดในกลุ่มทดลอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การฝึกอ่านแบบอภิปัญญาโดยใช้เทคนิคการสร้างสร้างผัง
โยงความสัมพันธ์ความหมาย จะช่วยให้การอ่านของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ดีขึ้น 
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Alverman, Boothby and Wolf (1988) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการใช้เทคนิคการ
สร้างสร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมายกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเน้ือหาของ
นักเรียนระดับ 4 กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรียนโดยใช้เทคนิคการสร้างสร้างผังโยง
ความสัมพันธ์ความหมายเป็นเวลา 14 วัน กลุ่มที่ 2 เรียนด้วยวิธีเดียวกันแต่ใช้เวลาเพียง 7 วัน กลุ่มที่ 
3 ไม่ได้เรียนโดยใช้เทคนิคการสร้างสร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบวัดความจําในเรื่องที่อ่าน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสร้าง
สร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมาย เป็นเวลา 14 วัน สามารถจําแนกและถ่ายทอดใจความสําคัญใน
เร่ืองที่อ่านมาแล้วได้มากกว่าอีก 2 กลุ่ม 

Lipson (1990) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การสอนทางตรงในการใช้การโยง
ความหมาย และผลที่เกิดข้ึนต่อการอ่านเพ่ือความเข้าใจบทอ่านที่เป็นร้อยแก้ว จากการเปรียบเทียบ
ผลกระทบของการสอนอ่านแบบการโยงความหมายระเบียบวิธีเชิงหน้าที่ของเฮอร์เบอร์ ( Herber’s 
Functional Method ) และวิธีสอนแบบด้ังเดิมที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษาในระดับ
วิทยาลัย ที่มีความสามารถในการอ่านตํ่ากว่าเกณฑ์ โดยวัดจากแบบทดสอบเชิงพรรณนาทักษะทาง
ภาษามีกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1ได้รับการสอนอ่านโดยระเบียบวิธีโยงความหมาย กลุ่มที่ 2ได้รับ
การสอนอ่านโดยใช้ระเบียบวิธีของ Herber ในขณะที่กลุ่มที่ 3 ได้รับการสอนแบบด้ังเดิมก่อนและหลัง
การฝึก นักศึกษาจะได้รับการทดสอบการอ่านเพ่ือความเข้าใจความโดยตอบคําถาม 3 ประเภท ได้แก่ 
คําถามที่มุ่งหาข้อมูลจากเร่ืองโดยตรง คําถามที่มุ่งหาคําตอบโดยอาศัยข้อมูลจากเรื่องมาตีความ และ
คําถามที่ผู้ตอบไม่สามารถอาศัยข้อมูล จากเน้ือเรื่องได้แต่ต้องอาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่ ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มที่ได้รับการสอนอ่านโดยระเบียบวิธีโยงความหมายมีคะแนนสูงกว่านักเรียนอีกสองกลุ่ม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในส่วนของการตอบคําถามที่มุ่งหาข้อมูลจากเรื่อง 
ที่อ่านโดยตรงและคําถามที่ต้องอาศัยข้อมูลจากเรื่องมาตีความ แต่ไม่พบความแตกต่างในการตอบ 
คําถาม ที่ผู้ตอบต้องอาศัยความรู้เดิมที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ 

Roettger and others (1979) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนักเรียนระดับ 3-6 จํานวน 697 คน ผลวิจัยพบว่า เจต
คติต่อการอ่านมีความสัมพันธ์กับคะแนนความเข้าใจในการอ่านและคะแนนด้านคําศัพท์ด้วย และ
พบว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสูงจะมีเจตคติต่อการอ่านสูงข้ึนด้วย 

Coughlan (1979) ได้ศึกษาเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับกลาง 
(เกรด 6, 7, 8) ในเรื่องต่อไปน้ีคือ 1. ระดับช้ัน 2. ฐานะทางเศรฐกิจ 3. เพศ 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่าน 5. มโนภาพแห่งตน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนเกรด 6 มีเจตคติต่อการอ่านสูงกว่านักเรียนเกรด 
7 และ 8 และมีความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านส่วนเกรด 7และ 8 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน และมีเจตคติต่อการอ่านตํ่า กลุ่มนักเรียนที่มี
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ฐานะทางเศรษฐกิจสูงมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสูง แต่มีเจตคติต่อการอ่านตํ่ากว่านักเรียนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจตํ่า เพศหญิงมีเจตคติต่อการอ่านสูงกว่าเพศชายแต่มีเจตคติต่อการอ่านกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่านมีความสัมพันธ์กันทั้งสองเพศ สําหรับเจตคติต่อการอ่านมีความสัมพันธ์กับมโนภาพแห่งตนใน
นักเรียนทั้งสามเกรด 

Krashen (1982) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการอ่านและความ 
สามารถในการเรียนทักษะการอ่านกับนักเรียนระดับ 9 และ 10 ผลวิจัยพบว่า เจตคติมีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
พบว่าการนําเทคนิคการสร้างแผนที่ความคิดไปใช้สอนการอ่านภาษาอังกฤษน้ัน ช่วยให้นักเรียน
ประสบผลสําเร็จในด้านความเข้าใจในการอ่าน จับใจความสําคัญบอกข้อมูลรายละเอียด และช่วยส่ง 
เสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษด้วย 

จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศน้ัน จะพบว่า ผู้สอนได้ให้ความสําคัญในการ
สร้างเจตคติที่ดีต่อการอ่านของผู้เรียนมาเป็นอันดับแรก จากน้ันจึงค่อยๆเพ่ิมการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการในการสรุปเร่ืองที่อ่าน รวมไปถึงการฝึกทําแบบฝึกหัดในการสรุป
เร่ือง เพ่ือช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนต่อไป 

ดังน้ันจะเห็นว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จําเป็นจะต้องเริ่มจากการสร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้เรียนเป็นลําดับแรก เพ่ือช่วยให้การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจัยที่ได้กล่าวไว้น้ัน จะพบว่าการพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่ามีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่
ดีขึ้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนําเทคนิคการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่อง
เล่ามาทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เพ่ือจะช่วยให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ อันจะเป็นประโยขน์ต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัด
กิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ    
มหามงคล จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Research) มีวัตถุประสงค์
สําคัญในการพัฒนาแบบฝึกการอ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 1. เพ่ือพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้นภาระ
งาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัด
นครปฐม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกการอ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้นภาระงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
หลังการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนัก

สวนกุหลาบ มหามงคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ซึ่งกําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 6 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวมท้ังสิ้น 240 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระ
ตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ซึ่งกําลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยผู้วิจัยได้ทําการสุ่มอย่างง่าย (Sample random 
simpling) จํานวน 1 ห้องเรียน คือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/6 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ 
2.1 ตัวแปรต้น แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและ 
 จัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 
2.2 ตัวแปรตาม 1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 
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3. ระยะเวลาในการทดลอง 
ดําเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่

ผู้วิจัยกําหนดขึ้น ดังน้ี จํานวนแผนการสอน 8 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวมเป็น 24 ช่ัวโมง  
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

4.1 แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ ที่เก่ียวข้องกับการใช้โครงสร้างเรื่อง สําหรับนักเรียน 
จํานวน 8 บทเรียน 

4.2 แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน โดยเป็น
ข้อสอบชุดเดียวกัน จํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน จํานวน 1 ฉบับ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือกและเขียนตอบ เพ่ือใช้ทดสอบก่อนและหลังการ
เรียนการสอน 

4.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้
โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบทดสอบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ด้วยวิธีของ Likert 
 
5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย โดยมีรายละเอียดตามลําดับ
ดัง ต่อไปน้ี 

5.1 การสร้างและพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัด
กิจกรรมเน้นภาระงาน 

1. กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านเน้ือหาภาษาตามหลักสูตร 
1.1 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4-ป.6) ซึ่งมีคําอธิบาย 

ดังน้ี เข้าใจคําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทางและคําแนะนําต่าง ๆ ในสังคมรอบตัว เข้าใจประโยค และ
ข้อความส้ัน ๆ ถ่ายโอนออกมาเป็นภาพ หรือสัญลักษณ์ สามารถถ่ายโอนภาพหรือสัญลักษณ์เป็น
ประโยคและข้อความ สั้นๆ ได้ เข้าใจบทสนทนา เร่ืองสั้น เล่านิทาน เข้าใจกฎเกณฑ์การอ่านออกเสียง
คํา กลุ่มคํา ประโยคเด่ียว ประโยคผสม แสดงคําศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน สิ่งแวดล้อม ครอบครัว อาหาร 
เคร่ืองด่ืม เวลา สัตว์ อาชีพ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษาและเข้าใจเนื้อหาสาระ
เก่ียวกับกลุ่มสาระวิชาอ่ืน ๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด อ่าน เขียน เก่ียวกับกลุ่มคํา กลุ่มประโยค โดย
การออกคําสั่งและฟังคําสั่งง่าย ๆ อ่าน บทความสั้นๆ ง่ายๆ ถ่ายโอนออกมาเป็นรูปภาพ และถ่ายโอน
รูปภาพบรรยายออกมาเป็นประโยคส้ันๆ การพูดสนทนา ทักทาย แนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าว
ลา การกล่าวขอโทษ การกล่าวขอบคุณ การขออนุญาต การพูดแทรก การพูดถาม-ตอบ เพ่ือให้ข้อมูล 
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ข้อเท็จจริง รายละเอียดเกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อีกทั้งการพูด อ่าน เขียน ที่เก่ียวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว รวมถึงการถ่ายทอดเน้ือหาสาระวิชา ที่เก่ียวข้องกับสาระการ
เรียนรู้ อ่ืนๆ เป็นภาษาต่างประเทศและเห็นถึงความสําคัญ ประโยชน์ของภาษาต่างประเทศ เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนานและเกิดความรักในการเรียนรู้ภาษา การเล่นเกม การร้องเพลง การ
ตอบคําถาม การแสดงบทบาทสมมุติ การพูด ถ่ายโอนเรื่องราวต่างๆ ทําได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

1.2 ศึกษาผลการเรียนที่คาดหวังรายปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ดังน้ี 

1.2.1 เข้าใจคําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทาง และคําแนะนําในโรงเรียน 
1.2.2 อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา และประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง ตามหลักการ

ออกเสียง  
1.2.3 เข้าใจประโยค ข้อความสั้นๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์

และถ่ายโอนข้อมูลจากภาพหรือสัญลักษณ์เป็นคํา และประโยคง่ายๆ 
1.2.4 เข้าใจบทสนทนาและเรื่องสั้น 
1.2.5 ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้นวัตกรรม

ง่ายๆ และสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโรงเรียน 
1.2.6 ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือแสดงความต้องการของตน และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
1.2.7 ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบายเก่ียวกับบุคคล และสิ่ง

ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 
1.2.8 ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือแสดงความรู้สึกของตนและบอกเหตุผล โดยใช้

ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษา 
1.2.9 ให้ข้อมูลง่ายๆ เก่ียวกับตนเองและครอบครัว ด้วยข้อความส้ันๆ 
1.2.10 นําเสนอความคิดรวบยอดเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ที่ใกล้ตัว 
1.2.11 นําเสนอความคิดเห็นที่มี ต่อเรื่องต่างๆ  ที่ ใกล้ ตัวได้อย่างมี

วิจารณญาณ 
1.2.12 นําเสนอบทเพลงหรือบทกวีที่เป็นที่รู้จักหรือข้อมูลจากสื่อประเภท

ต่างๆ ตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน 
1.2.13 เข้าใจรูปแบบ พฤติกรรมและการใช้ถ้อยคํา สํานวนในการติดต่อ

ปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
1.2.14 รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 
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1.2.15 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องเสียง 
สระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยค และนําไปใช้อย่างถูกต้อง 

1.2.16 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนําไปใช้อย่างเหมาะสม 

1.2.17 เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ และ
ความบันเทิง 

1.2.18 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
1.2.19 เข้าใจเน้ือหาสาระภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้อ่ืนๆ 
1.2.20 เข้าใจและถ่ายทอดเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
1.2.21 ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ในโรงเรียน ด้วยวิธีการและ

รูปแบบง่ายๆ 
1.2.22 ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับบุคคลภายในโรงเรียน 
1.2.23 ใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับอาชีพต่างๆ ใน

สถานการณ์จําลอง 
1.2.24 ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดย

รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสม 
1.3 ศึกษาเน้ือหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษและแบบเรียนภาษาอังกฤษ ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 (bounce now 4 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ) เพ่ือศึกษาคําศัพท์ วลี รูปประโยคท่ี
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ต้องรู้และศึกษาคู่มือการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ช่วงช้ันที่ 2 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือ
ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับการอ่าน จากน้ันผู้วิจัยทําการ
สังเคราะห์คําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเน้ือหาในบทเรียนและสาระการเรียนรู้ ได้
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เก่ียวกับทักษะการอ่านและความเข้าใจในบทอ่านตามหัวข้อเรื่องที่ผู้วิจัย
กําหนดโดยเฉพาะดังต่อไปน้ี 

1. อ่านออกเสียงคํา กลุ่มคํา และประโยคง่ายๆ ได้ถูกต้อง ตามหลักการ
ออกเสียง  

2. เข้าใจประโยค ข้อความสั้นๆ โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์และ
ถ่ายโอนข้อมูลจากภาพหรือสัญลักษณ์เป็นคํา และประโยคง่ายๆ 
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3. เข้าใจบทสนทนาและเรื่องสั้น 
4. นําเสนอความคิดรวบยอดเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ที่ใกล้ตัว 
5. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา 
2. คัดเลือกหัวข้อเรื่องที่เพ่ือสร้างบทอ่านซึ่งในการคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่เพ่ือสร้างบท

อ่านผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
2.1 ศึกษาหัวข้อเร่ืองที่เหมาะสมกับระดับการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4 โดยดูจากคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4-ป.6) งานวิจัย หนังสือ บทความ 
และข้อมูลสื่อจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้หัวข้อเรื่องจํานวน 8 หัวข้อตามที่ผู้วิจัยกําหนดโดยยึดหลักจาก
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4-ป.6) ดังน้ี สิ่งแวดล้อม อาหารและเคร่ืองด่ืม เวลา 
สัตว์ ฤดูกาล พฤติกรรมสัตว์และขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา 

2.2 ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ความต้องการ (Needs analysis) โดยการสร้าง
แบบสอบถามในหัวข้อ บทอ่านนอกเวลาที่นักเรียนสนใจ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบแสดง
ระดับความคิดเห็น คือ 

1 หมายถึง ไม่น่าสนใจ 
2 หมายถึง น่าสนใจเล็กน้อย 
3 หมายถึง น่าสนใจ 
4 หมายถึง น่าสนใจมาก 
5 หมายถึง น่าสนใจมากที่สุด 
จากน้ันนําค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักเรียนจํานวน 30 คน ที่มีต่อหัวข้อ

โดยคิดเป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูจํานวน 10 คน ที่มีต่อหัวข้อโดยคิดเป็นร้อยละมา
หาค่าเฉล่ียอีกคร้ังเพ่ือทําให้นํ้าหนักความคิดเห็นทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน แล้วจึงจัดลําดับความต้องการของ
นักเรียนและครู เพ่ือให้ได้หัวข้อที่อยู่ในความสนใจ และเพ่ือนําไปคัดเลือกบทอ่านต่อไป ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความต้องการของนักเรียนและครูต่อบทอ่านภาษาอังกฤษ 

บทอ่านภาษาอังกฤษ ระดับความต้องการ(%) ค่าเฉลี่ย ลําดับที่ 
นักเรียน (n=30) ครู (n=10) 

1. The Fox and the Stork 40 40 40 14 
2. The Dog in the Manger 26.67 30 28.33 15 
3. The Lion in Love 100 90 95 1 
4. The Cock and the Gem stone  66.67 50 58.33 9 
5. Androcles 63.67 30 46.84 12 
6. The Serpherd Boy 93.33 90 91.67 2 
7. The Town Mouse and the 
Country Mouse 

96.67 80 88.33 3 

8. The Fox without a Tail 83.33 70 76.67 5 
9. The Tree and the Reed 46.67 40 43.33 13 
10.The Bear and the Travelers 86.67 80 83.33 4 
11. The Hare and the Tortoise 73.33 50 61.67 7 
12. The Wolf and the Lamp 56.67 50 53.33 10 
13. The North Wind and the Sun 76.67 60 68.33 6 
14. The Rat and the Frog 60 60 60 8 
15. The Serpent and the File 63.33 40 51.67 11 
 
  จากตารางวิเคราะห์ความสนใจของนักเรียนและครู สามารถเรียงลําดับความ
น่าสนใจของบทอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จาก 1-8 ได้ลําดับดังน้ี 
  1. The Lion in Love 
  2. The Serpherd Boy 
  3. The Town Mouse and the Country Mouse 
  4. The Bear and theT 
  5. The Fox without a Tail 
  6. The North Wind and the Sun 
  7. The Hare and the Tortoise 
  8. The Rat and the Frog 
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2.3 ผู้วิจัยได้นําเน้ือเรื่องบทอ่านทั้งหมด 8 เรื่อง ไปให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยา 
นิพนธ์ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม และทําการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือนําไปสร้างแบบฝึกการ     
อ่าน 8 บท ต่อไป 

3. กําหนดกิจกรรมขั้นตอนการสอนในบทเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทักษะการอ่านจะมีการจัดลําดับการสอนอย่างเป็นข้ันตอนเพื่อทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและสามารถเช่ือมโยงความรู้เก่ียวกับโครงสร้างเรื่องที่ได้จากการฝึกทักษะการอ่านควบคู่ไปกับ
การจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ของ Willis (1998) ได้แบ่งลําดับของการเรียนการสอนแบบเน้นภาระ
งาน เป็น 3 ขั้นหลัก ๆ คือ  

3.1 ขั้นก่อนทําภาระงาน (pre-task) ในช่วงก่อนทําภาระงาน (pre-task 
phase) เป็นช่วงของการแนะนําเร่ืองและภาระงาน ครูจะสํารวจหัวข้อที่จะเรียนกับผู้เรียนทั้งช้ัน 
แนะนําคําศัพท์และวลีที่จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคําสั่งในการทําภาระงาน และเตรียมตัว
ผู้เรียนโดยอาจเปิดวีดิโอแสดงให้เห็นตัวอย่างของการทําภาระงานคล้าย ๆ กัน หรือ อ่านบทอ่าน
บางส่วนเป็นบทนําในการทําภาระงาน  

3.2 ขั้นระหว่างทําภาระงาน (task cycle) ในช่วงระหว่างทําภาระงาน (task 
cycle) ผู้เรียนทําภาระงานเป็นคู่หรือกลุ่มก็ได้ กระตุ้นให้ผู้เรียนอ่านเน้ือเรื่องและเขียนสรุปความ
เข้าใจตามรูปแบบโครงสร้างเร่ืองที่ครูแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง  

3.3 ขั้นเน้นภาษา (language focus)  
การวิเคราะห์ ผู้เรียนตรวจสอบและเน้นให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด

เกี่ยวกับลักษณะของเน้ือเรื่องที่อ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่า และจดบันทึก คําศัพท์ วลี และรูป
ประโยควัตถุประสงค์ของขั้นตอนน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนจะได้ตรวจสอบภาษาของตนเอง เพ่ือคิดและตรวจ 
สอบสมมติฐานของตนในโครงสร้างภาษา ตลอดจนวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองเล่า ซึ่งหลังจากขั้นตอนน้ี
อาจมีการฝึกพูดหรือเขียน หรือค้นหาความหมายในพจนานุกรมเพ่ิมเติม 

4. กําหนดเน้ือหาบทเรียน 
4.1 ผู้วิจัยกําหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับระดับการอ่าน และระดับความยากง่าย

ของคําศัพท์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกําหนดหัวข้อเรื่องจํานวน 8 ดังน้ี สิ่งแวดล้อม 
อาหารและเครื่องด่ืม เวลา สัตว์ ฤดูกาล พฤติกรรมสัตว์และขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของ
ภาษา 

4.2 เมื่อผู้วิจัยกําหนดหัวข้อเร่ืองแล้ว ก็ค้นคว้าเน้ือหาที่สอดคล้องกับหัวข้อเร่ือง 
โดยเน้ือหาน้ันจะนํามาจากหนังสือเรียนและอินเตอร์เน็ต และสร้างตารางกําหนดเน้ือหาและสร้าง
แผนการสอนจํานวน 8 แผน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังน้ี 
 



 

 

ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification 

Table of Content Specification 

Course  :    English     Learners   :   Prathom 4   Unit 1  : The lion in love 
 
Unit/Topic Time Objective Text type 

/Material 
Function Language 

Focus 
Learning Activities 

 
Evaluate 

Unit 1: 
The lion in 
love 
 

3 
hours 

1. 
Summarizing 
stories 
according to 
the story 
grammar 
mapping. 
2. Read and 
answer the 
questions. 

1. The Story:  
The lion in 
love 
2. Exercise 
 

-
Questionin
g 
-Asking 
-Answering 
-Task  
based 
Leaning 

1. Structure:  
conjunctions 
2. 
Vocabulary: 
 Lion, claws,    
girl, teeth,       
laugh, 
parents,          
marry, 
daughter  

Period:1 Pre-Task 
Introduction to the topic 
1) Have students watch the 
video of The lion in love. 
2)  Have  the students write 
the difficult words  
(about 10-20words) 
3) The teacher and the 
students discuss about the 
difficult words together. 
4) The students make the  

1. Check the 
sentences 
that the 
students 
write. 
2. Check the 
sentences 
that they 
speak. 
3. Check the 
exercise. 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 

Course  :    English     Learners   :   Prathom 4   Unit 1  : The lion in love 
 
Unit/Topic Time Objective Text type 

/Material 
Function Language 

Focus 
Learning Activities 

 
Evaluate 

      sentences by using the difficult 
words and tell to the class. 
5)  The students do the 
exercise. 
( Match the words with the 
correct meaning) 
Period:1Task-Cycle 
Task 
1) Have the students do the 
activities, order the situations. 
Period:2Task-Cycle 

4.  Evaluate 
from 
students’ 
answer in the 
exercise. 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 

Course  :    English     Learners   :   Prathom 4   Unit 1  : The lion in love 
 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      Planning 
1) Have the students answer 
the questions about the story 
they have read. 
Report 
1) Present the pattern for 
writing the story grammar 
mapping. 
2) Students write the story 
grammar mapping. 
3) Each group reports the  
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 

Course  :    English     Learners   :   Prathom 4   Unit 1  : The lion in love 
 
Unit/Topic Time Objective Text type 

/Material 
Function Language 

Focus 
Learning Activities 

 
Evaluate 

      result of the story grammar. 
Period:3 Language Focus 
Analysis 
1)  Have the students find out 
the grammar usage or tense 
that appeared in the story. 
Practice 
1)  Have  the students practice 

with the exercises 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English      Learners   :   Prathom 4              Unit 2  : The shepherd boy 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

Unit 2: 
The shepherd 
boy  

3 hours 1. 
summarizing 
stories 
according to 
the story 
grammar 
mapping. 
2. Read 
and answer 
the 
questions. 

1. The Story:  
The shepherd 
boy  
2. Exercise 
 

-Questioning 
-Asking 
-Answering 
-Task  based 
Leaning 

1. Structure:  
past tense 
verb 
2. Vocabulary: 
- Shepherd        
- Sheep             
- Mountain        
- Forest             
- Wolf               
- Village           
- Boy                
 - Villagers  

Period:1 Pre-Task 
Introduction to the 
topic 
1)  Have students 
watch the video of   
The shepherd boy. 
2)  Have  the 
students write the 
difficult words (about 
10-20words) 
3) The teacher and 
the students discuss  

1. Check the 
sentences 
that the 
students 
write. 
2. Check the 
sentences 
that they 
speak. 
3. Check the 
exercise. 
 4.  Evaluate
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English      Learners   :   Prathom 4              Unit 2  : The shepherd boy 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      about the difficult 
words together. 
4) The students make 
the sentences by 
using the difficult 
words and tell to the 
class. 
5)  The students do 
the exercise. 
( Match the words 
with the correct 
meaning) 

from 
students’ 
answer in 
the exercise.

71



 

 

ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English      Learners   :   Prathom 4              Unit 2  : The shepherd boy 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      Period:1Task-Cycle 
Task 
1) Have the students 
do the activities, 
order the situations. 
Period:2Task-Cycle 
Planning 
1)  Have the students 
answer the questions 
about the story they 
have read. 
Report 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English      Learners   :   Prathom 4              Unit 2  : The shepherd boy 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      1) Present the 
pattern for writing the 
story grammar 
mapping. 
2) Students write the 
story grammar 
mapping. 
3) Each group reports 
the result of the 
story grammar. 
Period:3 Language 
Focus 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English      Learners   :   Prathom 4              Unit 2  : The shepherd boy 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      Analysis 
1) Have the students 
find out the grammar 
usage or tense that 
appeared in the 
story. 
Practice 
1)  Have  the 
students practice 
with the exercises 

 

 
 

74



 

 

ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English   Learners   :   Prathom 4  Unit 3  : The town mouse and the country mouse 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

Unit 3: 
The town 
mouse and 
the country 
mouse  

3 hours 1. 
Summarizing 
stories 
according to 
the story 
grammar 
mapping. 
 
2. Read and 
answer the 
questions. 

1. The 
Story:  The 
town 
mouse and 
the country 
mouse 
2. Exercise 
 

-Questioning 
-Asking 
-Answering 
-Task  based 
Leaning 

1. Structure:  
adjectives  
2. 
Vocabulary: 
 - mouse         
- cat              
- fruit      
 - town           
- country        
- hole            
- happy          
- delicious 

Period:1 Pre-Task 
Introduction to the topic 
1) Have students watch 
the video of   The town 
mouse and the country 
mouse. 
2)  Have  the students 
write the difficult words 
(about 10-20words) 
3) The teacher and the 
students discuss about 
the difficult words  

1. Check the 
sentences that the 
students write. 
2. Check the 
sentences that they 
speak. 
3. Check the 
exercise. 
 4.  Evaluate from 
students’ answer in 
the exercise. 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English   Learners   :   Prathom 4  Unit 3  : The town mouse and the country mouse 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      together. 
4) The students make the 
sentences by using the 
difficult words and tell to 
the class. 
5)  The students do the 
exercise. 
( Match the words with 
the correct meaning) 
Period:1Task-Cycle 
Task 
1) Have the students do 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English   Learners   :   Prathom 4  Unit 3  : The town mouse and the country mouse 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      the activities, order the 
situations. 
Period:2Task-Cycle 
Planning 
1) Have the students 
answer the questions 
about the story they have 
read. 
Report 
1) Present the pattern for 
writing the story grammar 
mapping. 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English   Learners   :   Prathom 4  Unit 3  : The town mouse and the country mouse 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      2) Students write the story 
grammar mapping. 
3) Each group reports the 
result of the story 
grammar. 
Period:3 Language Focus 
Analysis 
1) Have the students find 
out the grammar usage or 
tense that appeared in 
the story. 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English   Learners   :   Prathom 4  Unit 3  : The town mouse and the country mouse 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      Practice 
1) Have the students 
practice with the exercises
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English           Learners   :   Prathom 4  Unit 4  : The bear and the travelers 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

Unit 4: 
The bear 
and the 
travelers 

3 hours 1. Summarizing 
stories 
according to 
the story 
grammar 
mapping. 
 
2. Read and 
answer the 
questions. 

1. The Story:   
The bear and 
the travelers 
2. Exercise 
 

-Questioning 
-Asking 
-Answering 
-Task  based 
Leaning 

1. Structure:  
pronoun 
reference  
2.Vocabulary: 
 - bear   
 - climb   
 - tree     
      
- branch     
- fall flat      
- traveler    

Period:1 Pre-Task 
Introduction to the topic
1) Have students watch 
the video of    The bear 
and the travelers. 
2) Have the students 
write the difficult words 
(about 10-20words) 
3) The teacher and the 
students discuss about 
the difficult words 
together. 

1. Check the 
sentences that 
the students 
write. 
2. Check the 
sentences that 
they speak. 
3. Check the 
exercise. 
 4.  Evaluate from 
students’ answer 
in the exercise. 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English           Learners   :   Prathom 4  Unit 4  : The bear and the travelers 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

     - breath          
- touch 

4) The students make 
the sentences by using 
the difficult words and 
tell to the class. 
5)  The students do the 
exercise. 
( Match the words with 
the correct meaning) 
Period:1Task-Cycle 
Task 
1) Have the students do 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English           Learners   :   Prathom 4  Unit 4  : The bear and the travelers 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      the activities, order the 
situations. 
Period:2Task-Cycle 
Planning 
1)  Have the students 
answer the questions 
about the story they 
have read. 
Report 
1) Present the pattern 
for writing the story 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English           Learners   :   Prathom 4  Unit 4  : The bear and the travelers 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      grammar mapping. 
2) Students write the 
story grammar mapping. 
3) Each group reports 
the result of the story 
grammar. 
Period:3 Language Focus
Analysis 
1) Have the students 
find out the grammar 
usage or tense that 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English           Learners   :   Prathom 4  Unit 4  : The bear and the travelers 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      appeared in the story. 
Practice 
1) Have the students 
practice with the 
exercises 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English     Learners   :   Prathom 4   Unit 5  : The fox without a tail 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities Evaluate 

Unit 5: 
The fox 
without a 
tail  

3 hours 1.Summarizing 
stories 
according to 
the story 
grammar 
mapping. 
 
2. Read and 
answer the 
questions. 

1. The 
Story:  The 
fox without 
a tail 
2. Exercise 
 

-Questioning 
-Asking 
-Answering 
-Task  based 
Leaning 

1. Structure:  
non-finite 
verb 
2.Vocabulary: 
- fox  
- tail  
- stump  
 - trap   
- dog   
- friend   
- chef   
- enemy 

Period:1 Pre-Task 
Introduction to the topic 
1) Have students watch 
the video of   The fox 
without a tail. 
2) Have the students 
write the difficult words 
(about 10-20words) 
3) The teacher and the 
students discuss about 
the difficult words 
together. 

1. Check the 
sentences that the 
students write. 
2. Check the 
sentences that they 
speak. 
3. Check the 
exercise. 
 4.  Evaluate from 
students’ answer in 
the exercise. 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English     Learners   :   Prathom 4   Unit 5  : The fox without a tail 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities Evaluate 

      4) The students make 
the sentences by using 
the difficult words and 
tell to the class. 
5)  The students do the 
exercise. 
( Match the words with 
the correct meaning) 
Period:1Task-Cycle 
Task 
1) Have the students do 

 

 

86



 

 

ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English     Learners   :   Prathom 4   Unit 5  : The fox without a tail 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities Evaluate 

      the activities, order the 
situations. 
Period:2Task-Cycle 
Planning 
1) Have the students 
answer the questions 
about the story they 
have read. 
Report 
1) Present the pattern for 
writing the story grammar
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English     Learners   :   Prathom 4   Unit 5  : The fox without a tail 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities Evaluate 

      mapping. 
2) Students write the 
story grammar mapping. 
3) Each group reports the 
result of the story 
grammar. 
Period:3 Language Focus 
Analysis 
1) Have the students find 
out the grammar usage 
or tense that appeared in
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English     Learners   :   Prathom 4   Unit 5  : The fox without a tail 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities Evaluate 

      the story. 
Practice 
1) Let the students 
practice with the 
exercises 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English     Learners   :   Prathom 4  Unit 6  : The north wind and the sun 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language Focus Learning Activities 
 

Evaluate 

Unit 6: 
The north 
wind and 
the sun 

3 hours 1. Summarizing 
stories 
according to 
the story 
grammar 
mapping. 
 
2. Read and 
answer the 
questions. 

1. The Story:  
The north 
wind and 
the sun 
2. Exercise 
 

-Questioning 
-Asking 
-Answering 
-Task  based 
Leaning 

1. Structure:  
prefix and suffix  
2. Vocabulary: 
 - The sun          
- Wind             
- North          
- Cloak                
- Strip                
- Garment       
- Dispute       
- Powerful 
 

Period:1 Pre-Task 
Introduction to the 
topic 
1) Have students watch 
the video of    The 
north wind and the 
sun. 
2) Have the students 
write the difficult words 
(about 10-20words) 
3) The teacher and the 
students discuss about 

1. Check the 
sentences that 
the students 
write. 
2. Check the 
sentences that 
they speak. 
3. Check the 
exercise. 
 4.  Evaluate 
from students’ 
answer in the  
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English     Learners   :   Prathom 4  Unit 6  : The north wind and the sun 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language Focus Learning Activities 
 

Evaluate 

      the difficult words 
together. 
4) The students make 
the sentences by using 
the difficult words and 
tell to the class. 
5)  The students do the 
exercise. 
( Match the words with 
the correct meaning) 
Period:1Task-Cycle 
 

exercise. 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English     Learners   :   Prathom 4  Unit 6  : The north wind and the sun 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language Focus Learning Activities 
 

Evaluate 

      Task 
1) Have the students 
do the activities, order 
the situations. 
Period:2Task-Cycle 
Planning 
1) Have the students 
answer the questions 
about the story they 
have read. 
Report 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English     Learners   :   Prathom 4  Unit 6  : The north wind and the sun 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language Focus Learning Activities 
 

Evaluate 

      1) Present the pattern 
for writing the story 
grammar mapping. 
2) Students write the 
story grammar 
mapping. 
3) Each group reports 
the result of the story 
grammar. 
Period:3 Language 
Focus 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English     Learners   :   Prathom 4  Unit 6  : The north wind and the sun 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language Focus Learning Activities 
 

Evaluate 

      Analysis 
1) Have the students 
find out the grammar 
usage or tense that 
appeared in the story. 
Practice 
1) Have the students 
practice with the 
exercises 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English      Learners   :   Prathom 4     Unit 7  : The hare and the tortoise 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

Unit 7: 
The hare 
and the 
tortoise 

3 hours 1. Summarizing 
stories 
according to 
the story 
grammar 
mapping. 
 
2. Read and 
answer the 
questions. 

1. The Story:  
The hare and 
the tortoise 
2. Exercise 
 

-Questioning 
-Asking 
-Answering 
-Task  based 
Leaning 

1. Structure:  
adverb 
2. Vocabulary: 
 - hare           
- tortoise           
- A nap      
- winner            
- start          
- finish              
- race                
- angry 

Period:1 Pre-Task 
Introduction to the topic 
1) Have students watch 
the video of    The hare 
and the tortoise. 
2) Have the students 
write the difficult words 
(about 10-20words) 
3) The teacher and the 
students discuss about 
the difficult words 
together. 

1. Check the 
sentences 
that the 
students 
write. 
2. Check the 
sentences 
that they 
speak. 
3. Check the 
exercise. 
 4.  Evaluate  
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English      Learners   :   Prathom 4     Unit 7  : The hare and the tortoise 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      4) The students make 
the sentences by using 
the difficult words and 
tell to the class. 
5)  The students do the 
exercise. 
( Match the words with 
the correct meaning) 
Period:1Task-Cycle 
Task 
1) Have the students do 

from 
students’ 
answer in the 
exercise. 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English      Learners   :   Prathom 4     Unit 7  : The hare and the tortoise 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      the activities, order the 
situations. 
Period:2Task-Cycle 
Planning 
1)  Have the students 
answer the questions 
about the story they 
have read. 
Report 
1) Present the pattern for 
writing the story grammar

 

 

97



 

 

ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English      Learners   :   Prathom 4     Unit 7  : The hare and the tortoise 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      mapping. 
2) Students write the 
story grammar mapping. 
3) Each group reports the 
result of the story 
grammar. 
Period:3 Language Focus 
Analysis 
1) Have the students find 
out the grammar usage 
or tense that appeared in
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
Course  :    English      Learners   :   Prathom 4     Unit 7  : The hare and the tortoise 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      the story. 
Practice 
1) Have the students 
practice with the 
exercises 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
 Course  :    English     Learners   :   Prathom 4  Unit 8  : The rat and the frog 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

Unit 8: 
The rat and 
the frog 

3 hours 1. Summarizing 
stories 
according to the 
story grammar 
mapping. 
2. Read and 
answer the 
questions. 

1. The Story:   
The rat and 
the frog 
2. Exercise 

-Questioning 
-Asking 
-Answering 
-Task  based 
Leaning 

1. Structure:  
infinitive with 
“to”  
2.Vocabulary: 
- pond 
- frog  
-rat 
- hawk  
- tie   
- afraid  
- town  
- force 

Period:1 Pre-Task 
Introduction to the topic 
1) Have students watch the 
video of The rat and the 
frog. 
2) Have the students write 
the difficult words (about 10-
20words) 
3) The teacher and the 
students discuss about the 
difficult words together. 
4) The students make the 

1. Check the 
sentences 
that the 
students 
write. 
2. Check the 
sentences 
that they 
speak. 
3. Check the 
exercise. 
 4.  Evaluate 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
 Course  :    English     Learners   :   Prathom 4  Unit 8  : The rat and the frog 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      sentences by using the 
difficult words and tell to 
the class. 
5)  The students do the 
exercise. 
( Match the words with the 
correct meaning) 
Period:1Task-Cycle 
Task 
1) Have the students do the 
activities, order the 

from 
students’ 
answer in the 
exercise. 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
 Course  :    English     Learners   :   Prathom 4  Unit 8  : The rat and the frog 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

      situations. 
Period:2Task-Cycle 
Planning 
1)  Have the students answer 
the questions about the 
story they have read. 
Report 
1) Present the pattern for 
writing the story grammar 
mapping. 
2) Students write the story 
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ตารางที่ 2  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึก Table of Content Specification (ต่อ) 

Table of Content Specification 
 Course  :    English     Learners   :   Prathom 4  Unit 8  : The rat and the frog 

Unit/Topic Time Objective Text type 
/Material 

Function Language 
Focus 

Learning Activities 
 

Evaluate 

    
 

  
 
 

grammar mapping. 
3) Each group reports the 
result of the story grammar. 
Period:3 Language Focus 
Analysis 
1) Have the students find 
out the grammar usage or 
tense that appeared in the 
story. 
Practice 
1) Have the students 
practice with the exercises 
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5. สร้างแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ 
5.1 สร้างแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองสําหรับนักเรียน

ตามตารางกําหนดเน้ือหาของแต่ละบทเรียน จํานวน 8 บทโดยประยุกต์จากแนวทางการสร้าง
แบบฝึกหัด (Lesson Construct) ตามแนวคิดของ Willis (1998) ซึ่งแต่ละบทของแบบฝึกประกอบ
ไปด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นก่อนทําภาระงาน (pre-task) ในช่วงก่อนทําภาระงาน (pre-task 
phase) เป็นช่วงของการแนะนําเร่ืองและภาระงาน ครูจะสํารวจหัวข้อที่จะเรียนกับผู้เรียนทั้งช้ัน 
แนะนําคําศัพท์และวลีที่จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคําสั่งในการทําภาระงาน และเตรียมตัว
ผู้เรียนโดยอาจเปิดวีดิโอแสดงให้เห็นตัวอย่างของการทําภาระงานคล้าย ๆ กัน หรือ อ่านบทอ่าน
บางส่วนเป็นบทนําในการทําภาระงาน  

2. ขั้นระหว่างทําภาระงาน (task cycle) ในช่วงระหว่างทําภาระงาน (task 
cycle) ผู้เรียนทําภาระงานเป็นคู่หรือกลุ่มก็ได้ พยายามให้ผู้เรียนอ่านเน้ือเร่ืองและเขียนสรุปความ
เข้าใจตามรูปแบบโครงสร้างเร่ืองที่ครูแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง  

3. ขั้นเน้นภาษา (language focus) การวิเคราะห์ ผู้เรียนตรวจสอบและ
พูดคุยถึงลักษณะของเน้ือเรื่องที่อ่าน อาจจดบันทึก คําศัพท์ วลีและรูปประโยควัตถุประสงค์ของ
ขั้นตอนน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบภาษาของตนเอง เพ่ือคิดและตรวจสอบสมมติฐานของตนใน
โครงสร้างภาษา หลังข้ันตอนน้ีอาจมีการฝึกพูดหรือเขียน หรือค้นหาความหมายในพจนานุกรม 

4. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความเข้าใจในเน้ือเรื่องที่
อ่านหลังการเรียนรู้ โดยนักเรียนจําได้ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

5.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาบทเรียน โดยนําตารางกําหนดเนื้อหา 
และบทเรียนทั้ง 8 บทดังกล่าวไปให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม จากนั้นนําไปให้
อาจารย์ชาวต่างชาติตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษาและนําไปให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การ
สอนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆของบทอ่านเพ่ือตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา จากน้ันนําข้อมูลที่ได้จาก
ผู้เช่ียวชาญมาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบของกิจกรรมของโครงสร้างกรอบเน้ือหาที่
สร้างขึ้น โดยใช้สูตร (กรมวิชาการ 2545: 65) 

    N
R=IOC Σ

 
IOC  คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
R  คือ คะแนนของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน (-1, 0, 1) 
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RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
  คือ จํานวนผู้เช่ียวชาญ 

+1 = สอดคล้องหรือแน่ใจว่านวัตกรรมน้ันหรือข้อสอบข้อน้ันวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่ระบุไว้จริง 

0 = ไม่แน่ใจว่านวัตกรรมน้ันหรือข้อสอบข้อน้ันวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 
-1 = ไม่สอดคล้องหรือแน่ใจว่านวัตกรรมน้ันหรือข้อสอบข้อน้ันไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมที่ระบุไว้ 
เกณฑ์การตัดสินความเหมาะสมของเนื้อหาแต่ละบท คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับ

ได้ต้องมีค่าต้ังแต่ 0.50-1.00 หมายถึงใช้ได้หรือมีคุณภาพ 
บทเรียนที่มีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.5 หมายถึง ควรปรับปรุง ตัดทิ้ง หรือไม่มีคุณภาพ 
5.2 การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

โครงสร้างเรื่องและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้

แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่า สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดชุดเดียวกันจากข้อสอบ
จํานวน 37 ข้อ คัดเลือกให้เหลือเพียง 30 ข้อ 30 คะแนน โดยใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบทดสอบตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาการทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวทางการ
สร้างข้อทดสอบ จากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. ศึกษาเน้ือหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในการวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษกําหนดสัดส่วนความสําคัญของพฤติกรรมที่ต้องการวัดและจํานวนข้อสอบ 

3. เขียนแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ต้องการวัดตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ โดยสร้างตารางกําหนด
เน้ือหาแบบทดสอบ (Table of Test Specification) ให้ครอบคลุมจุดประสงค์ตามที่กําหนดไว้ใน
ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ตารางกําหนดเน้ือหาแบบทดสอบ Table of Test Specification 

Objectives 
Type 

of 
text 

Cognitive 
level 

Test 
technique

No. 
of 

items 
Scoring Time

1. To identify the 
meaning of the 
unknown words. 

 
Short 
story 

 
Understanding

 
M/C 

 
4 

 
0-1 

 

 
 
 
 
 

60 
mns. 

2. To identify 
pronoun   by using 
the pronoun 
reference. 

 
Short 
story 

 
Understanding

 
M/C 

2 0-1 
 

4. To identify the 
details of the 
reading short story 

 
Short 
story 

 
Understanding

 
M/C 

 
4 

 
0-1 

5. To answer the 
situations that 
related the short 
story. 

 
Short 
story 

 
Applying 

 
M/C 

 
12 

 
0-1 

6. To complete 
the information 
into the story 
grammar mapping 
according to the 
reading short story. 

 
Short 
story 

 
Understanding

 
M/C 

 
12 

 
0-1 
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4. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยนําไปให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ความถูกต้องและเหมาะสม
ของภาษา โดยการนําแบบทดสอบไปหาค่า IOC แล้วนํา ข้อสอบมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 1 ห้องเรียนเพ่ือหาคุณภาพแบบทดสอบ 

6. ตรวจแบบทดสอบแล้วนําคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยาก และค่าอํานาจ
จําแนกของข้อทดสอบรายข้อด้วยโปรแกรม Microsoft excel แล้วคัดเลือกข้อทดสอบที่มีค่าความ
ยากง่าย ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0. 80 จํานวน 30 ข้อ ซึ่งข้อสอบที่ผู้วิจัยคัดเลือกน้ัน มี
ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.48-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.65 

7. จัดพิมพ์แบบทดสอบ ไปทดสอบกับกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้วิธี KR-20 ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 
0.847 ซึ่งสูงกว่า 0.7 ดังน้ันแบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบที่สามารถนําไปใช้ได้ 

8. จัดพิมพ์แบบทดสอบที่สมบูรณ์ เพ่ือนําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
9. นําแบบทดสอบจํานวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ.
นครปฐม ต่อไป 

5.3 การสร้างและพัฒนาแบบประเมินวัดความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน  
ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกอ่าน
ภาษาอังกฤษ จากเอกสารงานที่เก่ียวข้อง 

2. กําหนดจํานวนและสัดส่วนแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกอ่าน
ภาษาอังกฤษ และวิธีการสร้างแบบสอบถามของ Best (1988) โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert จํานวน 15 ข้อ ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ ดังน้ี 
   พึงพอใจมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
   พึงพอใจมาก  ให้ 4 คะแนน 
   พึงพอใจปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
   พึงพอใจน้อย  ให้ 2 คะแนน 
   พึงพอใจน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
โดยแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งดัดแปลงมาจาก Likert (quoted in Best, 1986: 
181-182) ดังน้ี 
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  1.00 ≤ x ̄ < 1.50 หมายถึง นักเรียนมีความพอใจโดยเฉล่ียระดับน้อยที่สุด 
  1.50 ≤ x ̄ < 2.50 หมายถึง นักเรียนมีความพอใจโดยเฉล่ียระดับน้อย 
  2.50 ≤ x ̄ < 3.50 หมายถึง นักเรียนมีความพอใจโดยเฉล่ียระดับปานกลาง 
  3.50 ≤ x ̄ < 4.50 หมายถึง นักเรียนมีความพอใจโดยเฉล่ียระดับดี 

4.50 ≤ x ̄ ≤ 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพอใจโดยเฉล่ียระดับดีมาก 
 
3. วิเคราะห์เน้ือหาในการประเมินและสร้างข้อความแสดงความพึงพอใจ โดยมี

กรอบเน้ือหาในการสร้างคือ 
3.1 ความพึงพอใจต่อเน้ือหาของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
3.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรมเน้นภาระงาน 
3.3 ความพึงพอใจในการทํากิจกรรมเน้นภาระงาน 

4. เขียนข้อความประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษตามที่
กําหนดไว้ 

5. ตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษโดย
นําไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษา 

6. หาค่า IOC ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบ จากน้ันนําแบบประเมินความพึงพอใจบางข้อที่มีค่า IOC 
ตํ่ากว่า 0.5 มาปรับปรุงแก้ไข 

7. นําแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองรายบุคคลและ
กลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก จํานวน 12 คน 

8. นําแบบประเมินความพึงพอใจที่คัดเลือกและที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับ
นักเรียน กลุ่มทดลองกลุ่มใหญ่เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

9. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้วิธี
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของ ครอนบัค (Cronbach) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 
0.923 ซึ่งสูงกว่า 0.7 ดังน้ันแบบประเมินความพึงพอใจสามารถนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 

10. จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษที่
สมบูรณ์เพ่ือนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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5.4 การทดลองใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าเพื่อหา
ประสิทธิภาพ 

ผู้ วิจัยได้ทดลองใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นมา 8 บท เพ่ือหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ 75/75 ตัวแรกคือ ผลเฉลี่ยคะแนนรวมท่ีได้จากการทํา
แบบทดสอบท้ายบททุกบท ในระหว่างเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 75 ตัวหลังคือ ผลเฉลี่ยของคะแนนรวม
ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น 
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520: 135) โดยในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกน้ันมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-One Testing) ทดลองกับนักเรียน 2 คน ที่กําลัง
เรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหา
มงคล และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการทดลองคร้ังน้ีใช้นักเรียนมากกว่า 1 คนเนื่องจากว่าในบาง
กิจกรรมนักเรียนจะต้องมีการปรึกษาและช่วยเหลือกัน โดยก่อนเรียนให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมงหลังจากเรียนครบทั้ง 8 บทแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับแบบ 
ทดสอบก่อนเรียน เพ่ือนําคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียนและคะแนนวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน มาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งปรากฎว่าค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านในขั้นทดลอง
รายบุคคลเท่ากับ 75.63/83.33 ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าของ

นักเรียนในข้ันทดลองรายบุคคล 
 
นักเรียน 

คะแบบทดสอบรายบท  
รวม 

คะแนน
หลัง
เรียน 

1 
(10) 

2 
(10) 

3 
(10) 

4 
(10) 

5 
(10) 

6 
(10) 

7 
(10) 

8 
(10) 

1 6 7 7 8 6 8 9 8 59 24 
2 7 7 8 8 6 9 9 8 62 26 

เฉลี่ย 6.50 7.00 7.50 8.00 6.00 8.50 9.00 8.00 60.50 25.00 
ร้อยละ 65.00 70.00 75.00 80.00 60.00 85.00 90.00 80.00 75.63 83.33 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ในข้ันทดลองรายบุคคลกับนักเรียนจํานวน 2 คน 

นักเรียนทําคะแนนรวมจากแบบทดสอบรายบท ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 60.50 จากคะแนนเต็ม 80 
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คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.63 และทําคะแนนทดสอบหลังเรียนได้เฉลี่ยเท่ากับ 25 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 สรุปผลของประสิทธิภาพแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าในขั้นทดลองรายบุคคล 2 คน E1/E1 เท่ากับ 75.63/83.33 

ทั้งน้ีจะเห็นว่า บทที่ 1 The Lion in Love บทที่ 2 The Sherphed Boy และบทท่ี 
5 The Fox without a Tail นักเรียนทําคะแนนได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 75/75 โดยได้คะแนน
ร้อยละเท่ากับ 65, 70 และ 60 ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าเน้ือหาในบทนี้ มีคําศัพท์บางคําที่
นักเรียนไม่รู้จักและเป็นคําศัพท์ค่อนข้างยาก และเมื่อทําแบบทดสอบท้ายบทจึงทําไม่ค่อยได้ ผู้วิจัยจึง
ได้ปรับเน้ือหาให้สั้นลงและปรับเปลี่ยนคําศัพท์บางคําให้ง่ายขึ้นแต่ยังคงเน้นเค้าโครงเน้ือหาเหมือนเดิม 

ขั้นทดลองกลุ่มย่อย (Small Group) ทดลองกับนักเรียนจํานวน 10 คน ที่กําลัง
เรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหา
มงคล และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยก่อนเรียนให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จํานวน 
30 ข้อ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ันทดลองเรียนแบบฝึกการอ่านที่พัฒนาขึ้นจนครบ 8 บท แล้วทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน จากน้ันนําคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียนและ
คะแนนวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน มาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
การอ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ 75/75 และทําการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมในเรื่องของความ
ชัดเจนของภาษา การพิมพ์และตัวเลือกต่างๆ เพ่ือนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งผลปรากฎว่า ได้ค่า
ประสิทธิภาพของสื่อในขั้นทดลองกลุ่มเล็กดังตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าของ

นักเรียนในข้ันทดลองกลุ่มย่อย 

นักเรียน คะแนนแบบทดสอบรายบท  
 

รวม 

คะแนน
ทดสอบ
หลัง
เรียน 

1 
(10) 

2 
(10) 

3 
(10) 

4 
(10) 

5 
(10) 

6 
(10) 

7 
(10) 

8 
(10) 

1 8 8 7 8 9 9 8 7 64 26 
2 7 7 7 8 8 9 8 8 62 25 
3 8 9 8 8 9 9 9 8 68 26 
4 9 8 8 7 7 9 9 9 66 28 
5 8 7 8 9 9 9 8 7 65 29 
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ตารางที่ 5 การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าของ
นักเรียนในข้ันทดลองกลุ่มย่อย (ต่อ) 

6 7 7 8 8 8 8 8 8 62 27 
7 9 9 9 7 8 8 8 8 66 28 
8 8 9 9 8 8 7 7 7 63 25 
9 7 8 7 8 8 7 7 8 60 24 
10 8 9 8 8 9 8 9 8 67 26 

เฉลี่ย 7.90 8.10 7.90 7.90 8.30 8.30 8.10 7.80 64.30 26.40 
ร้อยละ 79.00 81.00 79.00 79.00 83.00 83.00 81.00 78.00 80.38 88.00 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ในขั้นตอนการทดลองกลุ่มย่อย ซึ่งทดลองกับ

นักเรียนจํานวน 10 คน ผลปรากฎว่า นักเรียนทําคะแนนจากการทดสอบรายบทได้คะแนนเฉล่ียรวม 
64.30 คะแนนจากคะแนนเต็ม80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.38 ทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนรวมเฉลี่ย 26.40 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.00 สรุปผลประสิทธิภาพของ
แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่า ในขั้นทดลองกลุ่มย่อย E1/E2 เท่ากับ 
80.38/88.00 

ขั้นการทดลองภาคสนาม นําแบบฝึกการอ่านที่ผ่านการทดลองรายบุคคล และ
ทดลองกลุ่มย่อยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน ในการทดลองภาคสนามซ่ึงเป็นการวิจัยเชิง
ทดลองแบบ One- Group Pretest Posttest (บํารุง โตรัตน์, 2534: 29-31) มีรูปแบบการทดลองดัง
ตารางที่ 6 ต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 6 รูปแบบวิจัยเชิงทดลอง 

ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 
T1 X T2 

 
จากตารางที่ 6 อธิบายได้ดังน้ี 
T1 แทน การสอบก่อนทําการทดลอง (Pretest) 
X แทน การสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยกิจกรรมการอ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและ

จัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 
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T2 แทน การสอบหลังการทําการทดลอง (Posttest) 
ขั้นตอนการทดลองภาคสนาม มีดังน้ี 

1. ทําการทดสอบก่อนเรียน ( Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเป็นข้อทดสอบปรนัยและอัตนัย จํานวน 30 ข้อ  

2. ดําเนินการทดลอง โดยผู้ วิจัยดําเนินการสอนนักเรียนด้วยแบบฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 

3. ผู้วิจัยประเมินผลการอ่านแต่ละบทด้วยแบบทดสอบท้ายบท จํานวน 8 บท บท
ละ 10 ข้อ 10 คะแนน 

4. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว ด้วยแบบทดสอบวัด
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ข้อ และทําแบบทดสอบวัดความพึงพอใจต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 15 ข้อ 

5. วิเคราะห์ผลการสอบก่อนและหลังเรียนนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทาง
สถิติ เพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานและสรุปผลการวิจัย 

6. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วจึงสรุปผล 
5.5 การสร้างและพัฒนาแผนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัด

กิจกรรมเน้นภาระงาน 
1. ศึกษารายละเอียดของเน้ือหา ผู้วิจัยสร้างแผนการเรียนรู้ขึ้นโดยใช้แบบฝึกการ

อ่านโดยใช้โครงสร้างเรื่อง และกิจกรรมเน้นภาระงาน จํานวน 8 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวม 24 
ช่ัวโมง ซึ่งภายในแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาทางภาษา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
การวัดและการประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ รวมไปถึงแบบบันทึกและประเมินทักษะการการอ่าน
ภาษาอังกฤษ หลังจากที่ผู้วิจัยดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ได้ให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว ในส่วนของขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ จะ
ประกอบไปด้วยกิจกรรมการการอ่านที่ใช้โครงสร้างเร่ือง โดยจะเน้นภาระงานให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง
ในห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 กําหนดกิจกรรม กําหนดการสอนเพื่อเป็นแนวทางการจัดทําแผนการสอน
โดยนําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุง 

1.2 จัดทําแผนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองจํานวน 8 แผน 
แผนละ 3 ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง 
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1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอนโดยนําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
แก้ไขเบ้ืองต้น จากน้ันนําไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งแล้ว
นําไปใช้กับกลุ่มทดลองต่อไป 

 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนพระ
ตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพ่ือขออนุญาตในการดําเนินการวิจัย 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ ตามข้ันตอนดังน้ี 
2.1 วัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการเรียนด้วยแบบทดสอบที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากน้ันตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนไว้ 
2.2 ดําเนินการสอนด้วยแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและ

จัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 8 บท บทละ 3 ช่ัวโมง โดย
ในแต่ละบทดําเนินการสอนเป็น3 ขั้นตอน คือ ในข้ันก่อนทําภาระงาน ผู้วิจัยจะแจ้งจุดประสงค์ให้แก่
กลุ่มตัวอย่าง จากน้ันทําการสร้างแรงจูงใจในการอ่านโดยให้นักเรียนดูวิดีโอนิทานท่ีเก่ียวข้องกับบท
น้ันๆพร้อมการหาคําศัพท์จากเร่ือง เช่นการหาคําศัพท์ยาก และจับคู่คําศัพท์กับรูปภาพเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนอ่าน เป็นต้น ขั้นภาระงานนักเรียนจะต้องอ่านบทอ่าน เรียงลําดับเหตุการณ์ และตอบ
คําถามที่เก่ียวกับเน้ือเร่ือง เป็นต้น ขั้นเน้นภาษาเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนนรู้ไวยากรณ์จากเน้ือเร่ืองที่
อ่าน นักเรียนจะได้ทํากิจกรรมการการเติมคํา การแต่งประโยค หรือขีดเส้นใต้หลักไวยากรณ์ในเรื่องที่
อ่านและหาข้อสรุป เป็นต้น และหลังจากน้ันนักเรียนทําแบบทดสอบท้ายบทและบันทึกคะแนนของ
นักเรียนแต่ละคน 

2.3 วัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 30 ข้อ โดยใช้เวลาในการทํา 
1 ช่ัวโมง จากน้ันตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนนักเรียนแต่ละคน เพ่ือนําคะแนนที่ได้ไปหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึก และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน
และหลังการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่า 

2.4 วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงสร้างเร่ืองเล่าและเน้นกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จากน้ันตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนนักเรียนแต่ละคน 
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7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมเพ่ือหาค่าสถิติ ค่าความเช่ือมั่น   

ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ การหาค่า
ความยากง่ายของข้อสอบ หาค่าอํานาจจําแนกและการวิเคราะห์เพ่ือการวิจัย  

1. วิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนและครูต่อบทอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 (Needs Analysis) โดยสถิติที่ใช้ คือ การหาค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซึ่งคํานวณ
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 

2. วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง (Item 
Objective Congruence of Index: IOC) เป็นการนําผลของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่านมารวมกันเพ่ือ
คํานวณหาความตรงเชิงเน้ือหา ซึ่งคํานวณจากความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับคําถาม
ที่สร้างข้ึน ดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและ
วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยผู้เช่ียวชาญจะต้องประเมินด้วย
คะแนน 3 ระดับ (กรมวิชาการ, 2545: 65) และหาค่าเฉลี่ยจากการคํานวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Microsoft Excel 

3. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องและจัด
กิจกรรมเน้นภาระงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 75/75 ใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ
, 2520: 136-137) ซึ่งคํานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 

4. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยให้ทํา
ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบโดยใช้สถิติ Paired- Simples 
T-test และหาค่าความเช่ือมมั่นของแบบทดสอบสอบทั้งฉบับซึ่งคํานวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความเข้าใจในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 

5. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและ 
จัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ       
มหามงคล จังหวัดนครปฐม แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยรายงานตามลําดับต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2520: 136-142) 

ตอนท่ี 2 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังการ
ใช้แบบฝึกการอ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงานของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม 

ตอนท่ี 3 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึก
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษา 
อังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 ผู้วิจัยดําเนินการ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน ทําแบบทดสอบท้ายบทของแบบฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม จํานวน 8 บท ซึ่งในแต่ละบทมี
คะแนนเต็ม 10 คะแนน จากน้ันจึงวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่า
ร้อยละ (%) ของคะแนนและจัดลําดับคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกแต่ละบท ผลการวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 7 



116 

 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย (x ̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และจัดลําดับคะแนนของ
แบบทดสอบท้ายบท 

บทที ่ หัวข้อ คะแนนเต็ม x̄ S.D ร้อยละ ลําดับ 
1 The lion in love 10 7.08 1.56 70.75 7 
2 The shepherd boy 10 8.83 1.20 88.25 5 
3 The town mouse and the 

country mouse 
10 8.63 1.29 86.25 6 

4 The bear and the travelers 10 8.83 1.06 88.25 5 
5 The fox without a tail 10 9.80 0.41 98.00 1 
6 The north wind and the sun 10 9.65 0.83 96.50 2 
7 The hare and the tortoise 10 9.18 0.84 91.75 3 
8 The rat and the frog 10 8.95 0.64 89.50 4 

 
จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถทําคะแนนแบบทดสอบท้ายบทเรียน

ของแบบฝึกหัด 7 บท สูงกว่าร้อยละ 75 และมีอยู่ 1 บท ที่ได้คะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 75 ซึ่งบทเรียน
แต่ละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยบทเรียนที่นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายบทได้คะแนนเฉล่ีย
สูงสุดได้แก่ บทที่ 5 The Fox without a Tail โดยได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 98 ส่วนแบบทดสอบท้าย
บทที่นักเรียนทําคะแนนเฉล่ียได้ตํ่าสุดได้แก่ บทที่ 1 The Lion in Love โดยได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 
70.75  

2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้าง
เรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม โดยหาค่าร้อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท
ของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าทั้ง 8 บท และค่าร้อยละของคะแนนการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนจํานวน 40 คน ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 8 ดังน้ี 
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ตารางที่ 8 การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าของ
นักเรียน 

คนที ่
คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

รวม 
(80) 

หลัง
เรียน

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 10 10 10 10 10 10 10 

1 9 9 8 9 10 10 9 9 73 29 
2 8 9 9 9 10 10 10 9 74 29 
3 7 8 9 9 9 9 9 9 69 28 
4 8 10 6 6 9 10 8 9 66 27 
5 7 7 9 10 10 9 9 8 69 28 
6 8 8 8 8 10 10 9 9 70 29 
7 6 9 10 9 10 8 10 9 71 28 
8 9 10 10 10 10 10 9 8 76 30 
9 9 4 7 10 10 10 9 9 68 24 
10 6 9 7 8 10 10 10 7 67 28 
11 6 8 10 9 9 10 10 9 71 27 
12 6 8 9 10 9 8 8 9 67 26 
13 8 9 9 8 10 10 9 9 72 29 
15 5 9 8 9 10 10 10 9 70 26 
16 8 9 10 10 10 10 10 8 75 26 
17 9 10 10 10 10 10 8 9 76 27 
18 5 9 6 9 10 9 10 9 67 28 
19 9 10 9 8 10 10 8 9 73 25 
20 8 10 10 9 10 10 10 9 76 28 
21 5 10 9 9 9 6 10 10 68 28 
22 5 10 9 9 10 10 8 9 70 25 
23 5 10 10 7 9 10 9 8 68 22 
24 5 10 10 9 10 10 9 9 72 28 
25 8 10 9 10 10 10 10 9 76 28 
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ตารางที่ 8 การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าของ
นักเรียน (ต่อ) 

คนที ่
คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

รวม 
(80) 

หลัง
เรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 10 10 10 10 10 10 10 

26 5 8 10 10 10 10 10 9 72 27 
27 9 9 9 9 10 10 8 9 73 26 
28 9 8 9 8 10 10 9 9 72 26 
29 7 9 10 10 10 8 9 10 73 27 
30 6 9 6 9 10 10 9 9 68 26 
31 5 9 6 9 10 10 10 9 68 27 
32 6 10 8 9 10 10 10 9 72 28 
33 9 10 9 9 10 9 9 10 75 27 
34 6 9 8 5 10 10 10 8 66 25 
35 6 9 10 9 10 10 9 10 73 26 
36 5 7 9 9 9 10 10 8 67 27 
37 9 9 9 9 10 10 10 10 76 28 
38 9 7 9 9 9 10 8 9 70 24 
39 9 8 8 8 10 10 10 10 73 25 
40 7 8 6 8 10 10 8 9 66 21 

เฉลี่ย 7.08 8.83 8.63 8.83 9.80 9.65 9.18 8.95 70.93 26.73
ร้อยละ 70.75 88.25 86.25 88.25 98.00 96.50 91.75 98.50 88.66 89.08

 
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนสามารถทําคะแนนจากแบบทดสอบท้ายบทได้   

คะแนนเฉล่ีย  70.93 จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.66 และทําคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 26.73 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.08 ดังน้ัน
ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและเน้นกิจกรรมเน้นภาระ
งาน ในขั้นตอนทดลองภาคสนาม E1/E2 เท่ากับ 88.66/89.08 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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ตารางที่ 9 สรุปประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าที่พัฒนาแล้ว 

จํานวนนักเรียน 
คะแนนแบบทดสอบรายบท 

(E1) 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 

(E2) 
2 คน คะแนนเต็ม 

คะแนนรวม 
10×8×2=160 

121 (ร้อยละ75.63) 
30×2=60 

50 (ร้อยละ83.33) 
10 
คน 

คะแนนเต็ม 
คะแนนรวม 

10×8×10=800 
643 (ร้อยละ80.38) 

30×10=300 
264 (ร้อยละ88.00) 

40 
คน 

คะแนนเต็ม 
คะแนนรวม 

10×8×40=3,200 
2,837  (ร้อยละ88.66) 

30×40=1,200 
1,069 (ร้อยละ89.08) 

   
จากตารางที่ 9 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่ทดลองใช้

กับนักเรียนในขั้นรายบุคคล ซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 2 คน ผลปรากฎว่า นักเรียนทํา
แบบทดสอบการอ่านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.63 และทําแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 83.33 ในการทดลองกลุ่มย่อยจํานวน 10 คน ผลปรากฎว่า นักเรียนทําแบบทดสอบการอ่านทุก
บทได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.38 และทําแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.00 ในการ
ทดลองภาคสนาม ซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 40 คน ผลปรากฎว่า นักเรียนทําแบบทดสอบการ
อ่านทุกบทได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 88.66 และทําแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 89.08 
สําหรับค่าประสิทธิภาพที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างคือ 88.66/89.08 ดังน้ันแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่า จึงมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึก
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 75/75 จึงถือว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 1 
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษา 
อังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึก 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คือ เปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังการใช้
แบบฝึกการอ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนจํานวน 40 คน 
ทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
ก่อนและหลังเรียนแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระ



120 

 

งาน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากน้ันหาผลต่างของคะแนน (D) จากการทําแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน แบบฝึกการอ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน และนําคะแนน
ที่ได้จากการทดสอบท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
โดยได้ผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 10  ดังน้ี 

 
ตารางที่ 10 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนแบบฝึก

การอ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 

นักเรียน 
คนที ่

คะแนนเต็ม (30) ผลต่าง  
D 

นักเรียน 
คนที ่

คะแนนเต็ม (30) ผลต่าง 
 D ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 20 29 16 21 13 28 15 
2 20 29 21 22 9 25 13 
3 15 28 13 23 7 22 14 
4 14 27 20 24 15 28 13 
5 14 28 18 25 14 28 13 
6 18 29 17 26 12 27 20 
7 14 28 18 27 10 26 17 
8 22 30 19 28 10 26 17 
9 8 24 14 29 13 27 12 
10 13 28 18 30 10 26 18 
11 13 27 18 31 12 27 17 
12 12 26 18 32 11 28 16 
13 15 29 18 33 12 27 19 
14 12 26 16 34 8 25 12 
15 11 26 8 35 9 26 17 
16 13 26 15 36 12 27 15 
17 13 27 7 37 12 28 17 
18 13 28 18 38 7 24 16 
19 9 25 12 39 8 25 10 
20 13 28 12 40 7 21 13 
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จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า คะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ทุกคนสูงขึ้นหลังจากเรียนแบบฝึกการอ่านโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ทั้ง 
8 บทที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ค่าผลต่างของคะแนนจากการทดสอบการอ่านก่อนและหลังเรียนแบบฝึกการ
อ่านโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงานสูงสุดมีค่าเท่ากับ 21 และตํ่าสุดมีค่าเท่ากับ 
7 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนจากการทําแบบ 
ทดสอบก่อนและหลังเรียนได้แสดงไว้ในตารางที่ 11 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้

แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่า 

การ
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม x̄ S.D D S.D(D) t df Sig 

ก่อน
เรียน 
หลัง
เรียน 

30 
 

30 

11.18 
 

26.73 

3.10 
 

1.87 

 
15.5 

 
3.22 

 
30.189 

 
39 

 
0.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 11.18 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.10 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.73 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.87 
ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.5 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.22 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก
การอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า ค่า t เท่ากับ 30.189 องศาอิสระเท่ากับ 39 ค่า Sig เท่ากับ 0.000 
แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ 0.05 
(Sig = 0.000 < 0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจจากแบบประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและ
จัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 8 บท 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้
แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ให้
นักเรียนทั้ง 40 คน ทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน จํานวน 15 ข้อ ภายหลังการเรียนแบบฝึกการอ่าน
โดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน จากน้ันนําค่าระดับความพึงพอใจจาก
แบบสอบถามที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (x ̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิเคราะห์แสดงใน
ตารางที่ 12 

 
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย (x ̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) จากแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียน 

รายการประเมิน 
คะแนน
รวม x̄ S.D. 

ลําดับ
ที่ 

1.ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
  1.การนําเสนอเน้ือหามีความต่อเน่ืองเหมาะสมและน่าสนใจ 189 4.73 0.55 10 
  2.การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 186 4.65 0.53 8 
  3.ความยากง่ายของเน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 188 4.70 0.52 7 
  4.จํานวนเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 184 4.60 0.59 11 
  5.ภาระงานในแต่ละกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับผู้เรียน 

185 4.63 0.54 9 

รวมเฉลี่ยด้านเนื้อหา  4.66 0.55 3 
2.ด้านความพงึพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรม 
   6.รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านให้กับ
ผู้เรียน 

192 4.80 0.46 4 

   7.รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาใน
การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู 

193 4.83 0.38 1 
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย (x ̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) จากแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนน
รวม x̄ S.D. 

ลําดับ
ที่ 

   8.รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา และ
เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

193 4.83 0.38 1 

   9.รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลการ
ประเมินขณะดําเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

192 4.80 0.41 2 

   10.รูปแบบของกิจกรรมมคีวามหลากหลาย น่าสนใจและ
ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ 

193 4.83 0.38 1 

รวมเฉลี่ยด้านรูปแบบกิจกรรม  4.82 0.40 1 
3.ด้านความพงึพอใจในการทํากิจกรรม 
  11.นักเรียนพอใจกับบทบาทการทํากิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว 189 4.73 0.45 3 
  12.นักเรียนพอใจที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากข้ึน 189 4.73 0.51 6 
  13.นักเรียนพอใจที่มีการช่วยเหลือแนะนําจากเพ่ือนขณะทํา
กิจกรรม 

190 4.75 0.49 5 

  14.นักเรียนพอใจที่มีการช่วยเหลือแนะนําจากครูขณะทํา
กิจกรรม 

189 4.73 0.51 6 

  15.นักเรียนต้องการทํากิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานเช่นน้ี
อีก 

187 4.68 0.57 6 

รวมเฉลี่ยด้านการทํากิจกรรม  4.72 0.51 2 
เฉลี่ยรวม  4.73 0.49  

 
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและเน้นกิจกรรมเน้นภาระงานทั้ง 8 บท โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.73 
(x̄= 4.73, S.D. = 0.49) จึงสรุปได้ว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงสร้างเรื่องเล่าและเน้นกิจกรรมเน้นภาระงาน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึง
พอใจสูงที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรม (x̄=4.82, S.D. = 0.40) และด้านที่มีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ ด้านเน้ือหา (x ̄=4.66, S.D. = 0.55)  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ได้รับค่าระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 
7 รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู ข้อที่ 8 
รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา และเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น และข้อ
ที่ 10 รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจและผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงเท่ากันทั้ง 3 ข้อ (x̄=4.83, S.D. = 0.38) ส่วนข้อที่ได้รับค่าระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ 
ข้อที่ 4 จํานวนเน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน (x ̄=4.60, S.D. = 0.59)  

โดยสรุปแล้ว ค่าระดับความพึงพอใจโดยเฉล่ียที่ผู้เรียนมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและเน้นกิจกรรมเน้นภาระงานมีค่าเท่ากับ 4.73 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่อยู่ใน
ระดับสูง น่ันหมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัด
กิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหา
มงคล จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและอาศัยการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ประกอบด้วยหลักการ 
วัตถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมเน้นภาระงาน และการประเมินผล โดยขั้นตอนการสอนเพ่ือพัฒนาการ
อ่านเป็นไปตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน
ประกอบด้วยแบบแผนของการจัดกิจกรรมการอ่านที่กําหนดไว้อย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวทางการจัด
กิจกรรมเน้นภาระงาน (Task-based activities) ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการอ่านเน้นภาระ
งานในรูปแบบทํางานร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มและในห้องเรียน อีกทั้งยังใช้สื่อในการอ่านที่มีความ
น่าสนใจ และสรุปเป็นข้ันตอน ในการดําเนินกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน 3  ขั้นหลักๆ ตามแนวคิด
ของ Willis (2012) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 เน้ือหาที่นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมเน้นภาระงานมีความหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน
โดยนํามาจากหนังสือนิทานอิสปและหนังสืออ่านนอกเวลาที่มีการจัดระดับความยากง่ายของคําศัพท์ 
(Graded readers) ที่เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะสําหรับผู้เรียนภาษาเพ่ือพัฒนาความสามารถ
โดยใช้ไวยากรณ์และคําศัพท์หลักเป็นตัวบ่งช้ีระดับความยากง่าย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 6 
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวมท้ังสิ้น 240 คน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
อย่างง่าย ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองและจัดกิจกรรมเน้น
ภาระงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องและการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ระยะเวลาใน
การทดลองใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมเน้นภาระงานเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดย
จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ผู้วิจัยกําหนดข้ึนจํานวนแผนการสอน 8 แผน แผนละ 3 
ช่ัวโมง รวมเป็น 24 ช่ัวโมง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและเน้นกิจกรรมเน้นภาระ  

งานสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 8 บทเรียน ที่มีการพัฒนาข้ึนโดยการวิเคราะห์
คําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของช่วงช้ันที่ 2 การศึกษาเน้ือหาด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากแบบเรียนและบทอ่านนอกเวลาเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 อีกทั้ง
มีเน้ือหาสาระที่มีความเหมาะสมและอยู่ในความสนใจของนักเรียน ซึ่งแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษน้ี
ได้ผ่านการทดลองและปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน โดยเป็น
ข้อสอบชุดเดียวกัน จํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน จํานวน 1 ฉบับ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือกและเขียนตอบ เพ่ือใช้ทดสอบก่อนและหลังการ
เรียนการสอน มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่ 0.20-0.70 
และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.847 

3. แบบประเมินวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระ
ตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคลที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัด
กิจกรรมเน้นภาระงานที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีลักษณะเป็นแบบทดสอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ด้วยวิธีของ Likert ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินวัดความพึงพอใจข้ึน ซึ่งได้ผ่านการทดลองและปรับปรุง
ตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญโดยการหาค่า IOC เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและการใช้
ภาษาที่เหมาะสม และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินวัดความพึงพอใจเท่ากับ 0.923 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราห์ข้อมูลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
1. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน

ทั้งสิ้น 8 บทเรียนพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบฝึกหัดดังกล่าวน้ีได้ผ่านการทดลองและปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยส่ือที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 75.63/83.33 ในการทดลองรายบุคคล 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.33/88.00 ในการทดลองกลุ่มย่อย และมีประสิทธิภาพ 88.66/89.08 ใน
การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แสดงว่าแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัด
กิจกรรมเน้นภาระงานสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ              
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
พระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคลหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาก
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การทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน ก่อนและ
หลังเรียนแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบฉบับเดียวกัน ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเท่ากับ 
26.73 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลองใช้แบบฝึกที่มีค่าเท่ากับ 11.18 แสดงว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ 
สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี แสดงว่านักเรียนมีพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ โดยมีค่าเฉลี่ย (x̄) 
อยู่ระหว่าง 4.60-4.83 และมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียรวม 4.73 (x ̄= 4.73, S.D. = 0.49) ด้านที่มี
ความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านรูปแบบของกิจกรรม (x̄=4.82, S.D. = 0.40) และด้านที่มีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ ด้านเน้ือหา (x̄=4.66, S.D. = 0.55) จากการศึกษาค่าระดับความพึงพอใจรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ได้รับค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 7 รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู ข้อที่ 8 รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ใช้ภาษา และเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และข้อที่ 10 รูปแบบของกิจกรรมมีความ
หลากหลาย น่าสนใจและผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ โดยมีค่าเฉล่ียสูงเท่ากันทั้ง 3 ข้อ (x̄=4.83, S.D. = 
0.38) ส่วนข้อที่ได้รับค่าระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อที่ 4 จํานวนเน้ือหามีความเหมาะสม
กับระดับผู้เรียน (x̄=4.60, S.D. = 0.59) จึงสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบ
ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน อยู่ในระดับ ดี 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยคร้ังนี้พบว่า 
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 88.66/89.08 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อาจมีเหตุผลดังต่อไปน้ี 
1.1 แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากคําอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ช่วงช้ันที่ 2 และศึกษาเน้ือหาแบบเรียนจาก
แบบเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และมีเน้ือหาสาระท่ีสามารถใช้เป็นแบบอ่านเพ่ิมเติมนอกเวลา
เรียนได้ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการอ่านโดยเน้นกิจกรรมเน้นภาระงานจะมีการ
จัดลําดับการสอนอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถ
เช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเร่ืองที่ได้จากการฝึกทักษะการอ่านควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเน้น
ภาระงานตามทฤษฎีของ Willis (1998) และยังเป็นแบบฝึกที่พัฒนามากจากแนวคิดหรือหลักการของ
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นักการศึกษาท่านอ่ืนๆ อาทิ เช่น Tomlinson (1998: 96-99) และ Nixon (1995: 1-9) โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างสื่อคือ ระบุความต้องการของผู้เรียน สํารวจความเหมาะสมของภาษา เน้ือหา แนว
ทางการสร้างสื่อ กิจกรรม รูปแบบ วิธีการและการประเมินสื่อ นอกจากน้ียังศึกษาตัวอย่างจากตํารา 
บทเรียน งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ จากการวิเคราะห์การจัดสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงช้ันที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และได้ผ่านการทดลองและปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ ทําให้ได้แบบฝึกที่มีความ
เหมาะสม ต้ังอยู่บนแนวทางการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนโดนใช้กิจกรรมเน้น
ภาระงาน (Task- Based Learning) ตามทฤษฎีของ Willis (1998) โดยมีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนทักษะการอ่านโดยเน้นกิจกรรมเน้นภาระงานเป็นขั้นตอนเพ่ือทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถเช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเรื่องที่ได้จากการฝึกทักษะการอ่าน
ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน ซึ่งได้แบ่งลําดับของการเรียนการสอนแบบเน้นภาระงาน
เป็น 3 ขั้นหลักๆคือ 1. ขั้นก่อนทําภาระงาน (Pre-task) ในช่วงน้ีครูจะนําเสนอหัวข้อให้กับผู้เรียนทั้ง
ช้ัน แนะนําคําศัพท์และวลีที่จะเป็นประโยชน์ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคําสั่งในการทํา
กิจกรรมหรือภาระงานได้เป็นอย่างดี 2. ขั้นระหว่างทําภาระงาน (Task cycle) ในช่วงระหว่างทํา
ภาระงานผู้เรียนทําภาระงานเป็นคู่หรือกลุ่มก็ได้ พยายามให้ผู้เรียนอ่านเน้ือเร่ืองและเขียนสรุปความ
เข้าใจตามรูปแบบโครงสร้างเร่ืองที่ครูแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง 3. ขั้นเน้นภาษา (Language focus)  
ผู้เรียนตรวจสอบและพูดคุยถึงลักษณะของเน้ือเรื่องที่อ่าน อาจจดบันทึก คําศัพท์ วลีและรูปประโยค
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบภาษาของตนเอง เพ่ือคิดและตรวจสอบสมมติ 
ฐานของตนในโครงสร้างภาษา หลังขั้นตอนน้ีอาจมีการฝึกพูดหรือเขียน หรือค้นหาความหมายใน
พจนานุกรมต่อไป ส่งเสริมให้นักเรียนกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมและมี
เป้าหมายตรงตามความต้องการของนักเรียน ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างมี
หลักเกณฑ์และหลักการ เป็นข้ันตอน ต้องใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ขณะที่มีปฎิสัมพันธ์กับบทเรียน  
เพ่ือนและครูผู้สอน ทําให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง และสามารถถ่ายโอนความรู้ไปใช้
ประเมินและการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น มีเน้ือหาบทอ่านที่สนุกสนานและ
น่าสนใจ ทําให้ผู้เรียนมีความต้องการท่ีจะอ่านและทํากิจกรรม โดยผู้วิจัยใช้แนวทางในการเลือก
หนังสือของ Brinton et al, (1997) ซึ่งเน้ือหาบทเรียนจะเป็นนิทานสอดแทรกคติสอนใจซึ่งตรงกับ
ความต้องการของนักเรียน สอดคล้องกับ Nunan (1995: 132) ที่กล่าวว่าควรจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกว่าจะเรียนอะไร อย่างไร และเมื่อไหร่หรือจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ
หรือความต้องการ และความสามารถของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีแรงจูงใจและเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆ ดังจะเห็นได้จากแบบประเมินความ
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พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยในการประเมินด้านเน้ือหา
สูงถึง 4.66  

1.3 เน้ือเร่ืองที่นักเรียนอ่านน้ันอยู่ในความสนใจของนักเรียนอย่างแท้จริง เน่ืองจาก
เป็นเน้ือเรื่องที่ได้มาจากการสํารวจความต้องการของนักเรียนด้วยวิธีการหา Needs Analysis และ
เป็นเน้ือหาที่ไม่ยากเกินไปสําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

1.4 กิจกรรมในแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ันมีความหลากหลาย
และท้าทายให้ผู้เรียนมีความต้องการที่จะร่วมกิจกรรม เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยทําแบบฝึกหัด
ด้านการอ่านในลักษณะน้ี  

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการ
อ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการใช้แบบฝึกการอ่านอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญเมือง ฬันธ์มะแพทย์ (2553) ที่ได้
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนการ์ตูน ซึ่งเป็นการเลือกบทเรียนทีมีความน่าสนใจ
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลบางประการ ดังน้ี 

2.1 กลุ่มตัวอย่างมีความกระตือรือร้นที่จะทํากิจกรรมและเล็งเห็นประโยชน์ในการทํา
กิจกรรมดังกล่าว เน่ืองจากว่าผู้วิจัยได้นําเสนอและช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนว่าสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับการอ่านในชีวิตประจําวันกับเน้ือเร่ืองอ่ืนๆที่ผู้เรียนสนใจได้ ดังน้ันผู้เรียนจึงมีความต้ังใจ
และพยายามที่จะเรียนรู้และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษจึงทําให้ผลการสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกที่สร้างขึ้น อีกทั้งผู้เรียนหรือกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยทําการสุ่มเลือกน้ันเป็น
ห้องที่มีนักเรียนมีผลการเรียนสูงที่สุดของสายช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล และมีพ้ืนฐานการเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างดี มีสติปัญญาและสมาธิในการรับรู้สิ่ง
ที่ครูสอนและสามารถเข้าใจกระบวนการ เน้ือหาบทเรียน รวมไปถึงมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี จึงทําให้ผลการเรียนในแต่ละบทเรียนน้ันค่อนข้างสูง อีกทั้งนักเรียนกลุ่มน้ีได้รับ
การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้ปกครองในเร่ืองของการเรียนรู้เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน ทําให้นักเรียน
มีความรู้พ้ืนฐานด้านคําศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษดีพอสมควรจึงส่งผลให้นักเรียนสามารถทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นได้คะแนนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกําหนด 

2.2 สื่อและรูปแบบกิจกรรมการสอน แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้าง
เรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงานทั้งสิ้น 8 บทเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามทฤษฎีของ Willis น้ันมี
ความหลากหลายของกิจกรรม มีรูปภาพและตัวหนังสือที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่านบทอ่าน
น้ันๆ อีกทั้งมีแบบฝึกหัดที่จะสามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปรึกษาร่วมไปกับเพ่ือนหรือสมาชิกในกลุ่ม
ได้ นักเรียนจึงเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และทํากิจกรรม 
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2.3 ครูเป็นผู้ ให้คําปรึกษาและคอยช้ีแนะช่วยเหลือนักเรียนตลอดเวลาในการทํา
กิจกรรม และนอกจากน้ีครูยังจัดสภาพห้องเรียนและสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
คือ  จากมีมุมค้นคว้าหาความหมายของคําศัพท์ จัดกลุ่มให้นักเรียนเพ่ือน่ังทํางานได้อย่างสะดวก 
เป็นไปตามทฤษฎีของ Richard (1984) ที่กล่าวไว้ว่า บทบาทของผู้สอนในท่ีน้ี คือ ผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การทํางานกับนักเรียนให้สําเร็จ คอยช่วยเหลือช้ีแนะแนวทางแก่นักเรียนมากกว่าเป็นผู้สอน 

2.4 แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นน้ัน มีบทอ่านที่คัดเลือกตามความสนใจ
ของผู้เรียนและได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหา หน้าที่และระดับของภาษาจาก
ผู้เช่ียวชาญ ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายคือ นอกจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาแล้วยังได้
เรียนรู้เน้ือหาที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง อาทิเช่น การปฎิบัติตนและคติสอนใจที่ได้จากเรียนที่อ่าน 
สอดคล้องกับแนวการสอนโดยเน้นเน้ือหาสาระ (กรมวิชาการ 2545ซ 125-126) ที่ว่าการเรียนไม่ได้
มุ่งหมายไปท่ีตัวภาษาเท่าน้ันแต่ยังรวมถึงเน้ือหาที่ได้เรียนด้วย ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาไปพร้อมๆกับ
เน้ือหา ทําให้การเรียนเป็นไปอย่างมีความหมายและคุณค่าต่อผู้เรียน 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและเน้นกิจกรรมเน้นภาระงาน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกการ
อ่านภาษาอังกฤษมาก โดยมีค่าระดับเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.73 (x ̄= 4.73, S.D. = 0.49) ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียที่
อยู่ในระดับสูง น่ันหมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ 
พบว่า ด้านที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรม (x̄=4.83, S.D. 
= 0.38) ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากนักเรียนสามารถเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ือง กิจกรรมท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสนุกสนานและหลากหลายคือ นักเรียนมีโอกาสได้ทําทั้งกิจกรรมเด่ียวและ
กิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ส่วนด้านที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหา (x̄=4.60, S.D. = 0.59) อาจเป็นเพราะนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับ
คําศัพท์ใหม่ในบทเรียน รวมไปถึงโครงสร้างประโยคที่อาจทําให้นักเรียนสับสนและไม่เข้าใจได้ 
 
ปัญหาที่พบในการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยพบปัญหาบางประการต่อไปนี้ 
1. ด้านเน้ือหา การคัดเลือกเน้ือหาเป็นเรื่องที่ยาก เน่ืองจากจะต้องหาเน้ือหาท่ีต้อง

สอดคล้องกับความสนใจและเหมาะสมกับระดับของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในเน้ือหาบางตอนน้ันอาจจะยาก
เกินไปจึงต้องมีการปรับปรุงเน้ือหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด 
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2. ด้านผู้เรียน เน่ืองจากผู้เรียนน้ันเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีความรู้
ทางด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างจํากัดและไม่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์เน้ือเร่ืองภาษาอังกฤษจึง
จะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจกับคําศัพท์และเน้ือเรื่อง 

3. ด้านเวลา เน่ืองจากการทดลองนั้นอยู่ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่โรงเรียนมีการ
จัดทํากิจกรรมด้านพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติมจึงทําให้นักเรียนให้ความสนใจในด้านกิจกรรมของโรงเรียน
มากข้ึนและกระทบต่อความสนใจในบทเรียน 

4. ด้านการสร้างแบบฝึก เน่ืองจากเป็นบทเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนอ่านวิเคราะห์เน้ือเรื่องจึง
จําเป็นที่จะต้องหาวิธีการต่างๆให้นักเรียนสนใจมากขึ้นทั้งรูปภาพและการสร้างแบบฝึกหัดที่มีความ
น่าสนใจ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการหารูปภาพจากสื่อแหล่งต่างๆ 

5. ด้านรูปแบบกิจกรรม อาจจะมีบางขั้นตอนที่ผู้เรียนต้องอาศัยความอดทนในการทํา
กิจกรรม ดังเช่นในขั้นตอนเน้นภาษาที่นักเรียนจะต้องค้นหาหลักภาษาหรือโครงสร้างทางภาษาเอง ซึ่ง
ครูไม่สามารถบอกได้แต่จะทําหน้าที่เป็นผู้ให้คําปรึกษาเท่าน้ัน 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 
1. การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา เช่น คําศัพท์และโครงสร้างทางภาษาผู้สอนต้อง

มีความรอบคอบในการเลือกคําศัพท์และเน้ือหาที่มีโครงสร้างทางภาษาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน เพ่ือ
การนําเสนอคําศัพท์หรือเน้ือเรื่องที่ยากเกินไป จะทําให้ผู้เรียนเกิดความตึงเครียดมากเกินไปในขณะท่ี
ทํากิจกรรมหรืออาจจะรู้สึกเบ่ือการเรียนไปเลย 

2. ผู้เรียนยังอาจจะไม่คุ้นเคยกับรูปแบบกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ดังน้ันผู้สอนจึง
จะต้องสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้มีความสนุกสนานและทํากิจกรรมให้ต่อเน่ืองและให้เวลากับ
ผู้เรียนในขณะปฎิบัติงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเต็มที่ 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Design) 

ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างเท่าน้ัน ดังน้ันควรจะมีการ
วิจัยแบบควบคู่กับ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม คือกลุ่มหน่ึงเรียนบทเรียนการอ่านที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่วนอีกกลุ่มเรียนเน้ือหาในบทเรียนตามหลักสูตรทั่วไป แล้วเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมเน้นภาระ
งานไปใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เช่นการฟัง การพูดและการเขียน ซึ่งสามารถ
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นําไปใช้พัฒนากับผู้เรียนในระดับต่างๆเพ่ือเป็นการช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดี
ย่ิงขึ้น 

3. เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ีมีบทเรียนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับนิทานเท่าน้ัน จึงควรมีการวิจัย
และศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์ข่าว ความสามารถในการ
เขียนเรียงความภาษาอังกฤษโดยเน้นกิจกรรมเน้นภาระงาน เป็นต้น 

4. จากการศึกษาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่าน
ภาษาอังกฤษน้ัน ในส่วนของด้านเน้ือหามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าด้านอ่ืนๆ ดังน้ันควรมีงานวิจัยที่
สร้างแบบฝึกที่มีเน้ือหาที่หลากหลายและน่าสนใจมากย่ิงขึ้น อาจจะเป็นเน้ือหาเกี่ยวกับประวัติบุคคล
สําคัญ สถานที่ท่องเที่ยว หรือกิจกรรมยามว่างที่น่าสนใจ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความการะตือรือร้นที่
จะเรียนและเข้าใจเน้ือหามากย่ิงขึ้น 

5. เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ี ทําการวิจัยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ควรจะมีการ
สร้างแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและเน้นกิจกรรมเน้นภาระงาน กับ
นักเรียนในระดับช้ันอ่ืนๆ เพ่ือให้ครอบคลุมผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถามผู้เชีย่วชาญเก่ียวกับความเหมาะสมของขอบเขตเนื้อหา 
รูปแบบภาษา และกิจกรรมท่ีจะพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญด้านความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสม       
ของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและเนน้กิจกรรมเนน้ภาระงาน 

 
แบบสอบถามน้ีสร้างขึ้นเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษโดย

ใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและเน้นกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
พระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม 

กรุณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหาของแบบฝึกว่ามีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ความสอดคล้องของเน้ือหาและวัตถุประสงค์ รูปแบบของแบบฝึกหัด และการเลือกกิจกรรมของแต่ละ
ขั้น ความชัดเจนของภาษาแต่ละบท โดยทําเคร่ืองหมายตามคําช้ีแจง 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและเขียน
คําแนะนําลงในช่องเสนอแนะ 
ถ้าท่านแน่ใจว่าแบบฝึกมีความเที่ยงตรงและมีความเหมาะสม ทําเคร่ืองหมายที่ช่อง +1    
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าแบบฝึกมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและมีความเหมาะสมทําเคร่ืองหมายที่ช่อง 0 
ถ้าท่านแน่ใจว่าแบบฝึกไม่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและ ความเหมาะสมทําเคร่ืองหมายที่ช่อง  -1 
 

บทเรียน/คุณลักษณะ จุดประสงค ์
ความคิดเหน็ ข้อเสนอแ

นะ +1 0 -1 
1. The lion in love 
1.1 ความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ 
1.2 รูปแบบของแบบฝึก 
1.3 กิจกรรมก่อนอ่าน 
1.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 
1.5 กิจกรรมหลังอ่าน 
1.6 ความชัดเจนของ
ภาษา 

 
1. สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรูปภาพและบริบทได้ 
2. สามารถตอบคําถามจากเร่ืองที่
อ่านได้ 
3. สามารถเขียนโครงสร้างเร่ือง
เล่าได้ 
4. สามารถทําแบบฝึกหัดเก่ียวกับ
การใช้ Conjunctions ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
................
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................
................
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................
................
................
................ 
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บทเรียน/คุณลักษณะ จุดประสงค ์
ความคิดเหน็ ข้อเสนอแ

นะ +1 0 -1 
2. The shepherd 
boy 
1.1 ความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ 
1.2 รูปแบบของแบบฝึก 
1.3 กิจกรรมก่อนอ่าน 
1.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 
1.5 กิจกรรมหลังอ่าน 
1.6 ความชัดเจนของ
ภาษา 

 
1. สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรูปภาพและบริบทได้ 
2. สามารถตอบคําถามจากเร่ืองที่
อ่านได้ 
3. สามารถเขียนโครงสร้างเร่ือง
เล่าได้ 
4. สามารถทําแบบฝึกหัดเก่ียวกับ
การใช้ Past tense ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 

3. The town mouse 
and the country 
mouse 
1.1 ความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ 
1.2 รูปแบบของแบบฝึก 
1.3 กิจกรรมก่อนอ่าน 
1.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 
1.5 กิจกรรมหลังอ่าน 
1.6 ความชัดเจนของ
ภาษา 

 
 
1. สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรูปภาพและบริบทได้ 
2. สามารถตอบคําถามจากเร่ืองที่
อ่านได้ 
3. สามารถเขียนโครงสร้างเร่ือง
เล่าได้ 
4. สามารถทําแบบฝึกหัดเก่ียวกับ
การใช้ Adjectives ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
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……………
……………
………….... 
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บทเรียน/คุณลักษณะ จุดประสงค ์
ความคิดเหน็ ข้อเสนอแ

นะ +1 0 -1 
4. The bear and the 
travelers 
1.1 ความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ 
1.2 รูปแบบของแบบฝึก 
1.3 กิจกรรมก่อนอ่าน 
1.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 
1.5 กิจกรรมหลังอ่าน 
1.6 ความชัดเจนของ
ภาษา 

 
1. สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรูปภาพและบริบทได้ 
2. สามารถตอบคําถามจากเร่ืองที่
อ่านได้ 
3. สามารถเขียนโครงสร้างเร่ือง
เล่าได้ 
4. สามารถทําแบบฝึกหัดเก่ียวกับ
การใช้  Pronoun reference ได้
อย่างถูกต้อง 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 

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

5. The fox without a 
tail 
1.1 ความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ 
1.2 รูปแบบของแบบฝึก 
1.3 กิจกรรมก่อนอ่าน 
1.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 
1.5 กิจกรรมหลังอ่าน 
1.6 ความชัดเจนของ
ภาษา 

 
1. สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรูปภาพและบริบทได้ 
2. สามารถตอบคําถามจากเร่ืองที่
อ่านได้ 
3. สามารถเขียนโครงสร้างเร่ือง
เล่าได้ 
4. สามารถทําแบบฝึกหัดเก่ียวกับ
การใช้ non-finite verb ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 
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บทเรียน/คุณลักษณะ จุดประสงค ์
ความคิดเหน็ ข้อเสนอแ

นะ +1 0 -1 
6. The north wind 
and the sun 
1.1 ความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ 
1.2 รูปแบบของแบบฝึก 
1.3 กิจกรรมก่อนอ่าน 
1.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 
1.5 กิจกรรมหลังอ่าน 
1.6 ความชัดเจนของ
ภาษา 

 
 
1. สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรูปภาพและบริบทได้ 
2. สามารถตอบคําถามจากเร่ืองที่
อ่านได้ 
3. สามารถเขียนโครงสร้างเร่ือง
เล่าได้ 
4. สามารถทําแบบฝึกหัดเก่ียวกับ
การใช้ Prefix and suffix ได้
อย่างถูกต้อง 

 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 

7. The hare and the 
tortoise 
1.1 ความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ 
1.2 รูปแบบของแบบฝึก 
1.3 กิจกรรมก่อนอ่าน 
1.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 
1.5 กิจกรรมหลังอ่าน 
1.6 ความชัดเจนของ
ภาษา 

 
1. สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรูปภาพและบริบทได้ 
2. สามารถตอบคําถามจากเร่ืองที่
อ่านได้ 
3. สามารถเขียนโครงสร้างเร่ือง
เล่าได้ 
4. สามารถทําแบบฝึกหัดเก่ียวกับ
การใช้ Adverb ได้อย่างถูกต้อง 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
....... 
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……………
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…………. 
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บทเรียน/คุณลักษณะ จุดประสงค ์
ความคิดเหน็ ข้อเสนอแ

นะ +1 0 -1 
8. The rat and the 
frog 
1.1 ความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ 
1.2 รูปแบบของแบบฝึก 
1.3 กิจกรรมก่อนอ่าน 
1.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 
1.5 กิจกรรมหลังอ่าน 
1.6 ความชัดเจนของ
ภาษา 

 
1. สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรูปภาพและบริบทได้ 
2. สามารถตอบคําถามจากเร่ืองที่
อ่านได้ 
3. สามารถเขียนโครงสร้างเร่ือง
เล่าได้ 
4. สามารถทําแบบฝึกหัดเก่ียวกับ
การใช้ Infinitive with “to” ได้
อย่างถูกต้อง 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 

 
....... 
 
....... 
 
....... 
 
 
....... 
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ภาคผนวก  ข 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ชีย่วชาญด้านความเหมาะสมของเนื้อหา 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญด้านความเหมาะสมของเน้ือหา 
รูปแบบภาษาและกิจกรรมท่ีสร้างแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษฯ 

ตารางที่ 13 คา่ดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ 

บทที ่ จุดประสงค ์
คะแนนความเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 

1 1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
0 

1 
0 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

3 
2 
3 
2 

1 
0.67 

1 
0.67 

2 1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
2 

1 
1 
1 

0.67 
3 1 

2 
3 
4 

1 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 

3 
2 
3 
2 

1 
0.67 

1 
0.67 

4 1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
0 
1 

3 
3 
2 
2 

1 
1 

0.67 
0.67 

5 
 

 

1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 

6 1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
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ตารางที่ 13 คา่ดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 

บทที ่ จุดประสงค ์
คะแนนความเห็นผูเ้ชี่ยวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 

7 1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
2 
3 

1 
1 

0.67 
1 

8 1 
2 
3 
4 

0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
1 

2 
3 
3 
2 

0.67 
1 
1 

0.67 
 

หมายเหตุ คํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตรของหน่วยงานศึกษานิเทศก์ กรมสามัญ
ศึกษา (2540: 18-19) 
 

N

R
IOC


  

 
IOC  คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
R  คือ คะแนนของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน (-1, 0, 1) 
RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 

  คือ จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
 

เกณฑ์การตัดสินความเหมาะสมของเน้ือหาแต่ละบท คือ  
- บทเรียนที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50-1.00 หมายถึงใช้ได้หรือมีคุณภาพ 
- บทเรียนที่มีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.5 หมายถึง ควรปรับปรุง ตัดทิ้ง หรือไม่มีคุณภาพ 
ดังน้ัน IOC คือ 0.90 แสดงว่าเน้ือหาของแต่ละบทมีความเหมาะสม 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางกําหนดเน้ือหาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
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Table of Test Specification 

Objectives 
Type 

of text 
Cognitive 

level 
Test 

technique
No. of 
items 

Scoring Time 

1. To identify the 
meaning of the 
unknown words. 

Short 
story 

Understanding M/C 4 0-1 
 

 
 
 
 

60 
mns. 

2. To identify 
pronoun   by 
using the 
pronoun 
reference. 

Short 
story 

Understanding M/C 2 0-1 
 

3. To identify the 
discourse 
structure that 
the author used 
to organized 
their story. 

Short 
story 

Understanding M/C 3 0-1 

4. To identify the 
details of the 
reading short 
story 

Short 
story 

Understanding M/C 4 0-1 

5. To answer the 
situations that 
related the short 
story. 

Short 
story 

Applying M/C 12 0-1 

 
 
 
 
 



152 

 

Objectives 
Type of 

text 
Cognitive 

level 

Test 
techniq

ue 

No. of 
items 

Scori
ng 

Time

6. To complete the 
information into the 
story grammar 
mapping according 
to the reading short 
story. 

Short 
story 

Understanding Cloze 
teat 

12 0-1  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 
ตารางที่ 14 คา่ดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน 

ข้อ 
คะแนนความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 0 1 1 2 0.67 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 0 1 2 0.67 
14 1 0 1 2 0.67 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 0 2 0.67 
22 1 1 1 3 1 
23 0 1 1 2 0.67 
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ตารางที่ 14 คา่ดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน (ต่อ) 

ข้อ 
คะแนนความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม ค่า IOC 
1 2 3 

24 1 1 1 3 1 
25 1 1 1 3 1 
26 1 1 1 3 1 
27 1 1 1 3 1 
28 1 0 1 2 0.67 
29 1 1 1 3 1 
30 1 0 1 2 0.67 
31 1 1 1 3 1 
32 1 1 1 3 1 
33 1 1 1 3 1 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 1 3 1 
36 1 1 1 3 1 
37 1 1 1 3 1 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอํานวจจําแนก (R) และค่าความเชื่อม่ัน 

ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
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ค่าความยากงา่ย (P) และคา่อํานวจจําแนก (R) 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 
ตารางที่ 15 คา่ความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน 

ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P 0.78 0.68 0.70 0.70 0.65 0.78 0.18 0.13 0.63 0.75 
R 0.25 0.25 0.20 0.30 0.50 0.35 0.15 0.15 0.25 0.30 

ข้อที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
P 0.68 0.10 0.75 0.78 0.65 0.68 0.63 0.68 0.70 0.65 
R 0.45 0.20 0.30 0.25 0.30 0.35 0.45 0.25 0.40 0.20 

ข้อที่ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
P 0.80 0.18 0.70 0.15 0.13 0.78 0.65 0.63 0.15 0.70 
R 0.30 0.15 0.30 0.10 0.15 0.35 0.30 0.45 0.10 0.30 

ข้อที่ 31 32 33 34 35 36 37    
P 0.60 0.48 0.68 0.58 0.58 0.53 0.70    
R 0.50 0.45 0.25 0.65 0.25 0.45 0.30    

 
ผู้วิจัยคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 ข้อ ดังนี ้

ตารางที่ 16 แบบทดสอบที่มคี่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกเหมาะสมและเลือกไว้ จํานวน 30 ขอ้ 

ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P 0.78 0.68 0.70 0.70 0.65 0.78 - - 0.63 0.75 
R 0.25 0.25 0.20 0.30 0.50 0.35 - - 0.25 0.30 

ข้อที่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
P 0.68 - 0.75 0.78 0.65 0.68 0.63 0.68 0.70 0.65 
R 0.45 - 0.30 0.25 0.30 0.35 0.45 0.25 0.40 0.20 

ข้อที่ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
P 0.80 - 0.70 - - 0.78 0.65 0.63 - 0.70 
R 0.30 - 0.30 - - 0.35 0.30 0.45 - 0.30 
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ตารางที่ 16 แบบทดสอบทีม่ีค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกเหมาะสมและเลือกไว้ จํานวน 30 
ข้อ (ต่อ) 

ข้อที่ 31 32 33 34 35 36 37    
P 0.60 0.48 0.68 0.58 0.58 0.53 0.70    
R 0.50 0.45 0.25 0.65 0.25 0.45 0.30    

ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ  .847 
 
หมายเหตุ ข้อสอบด้านการอ่านที่คัดเลือกไว้จํานวน 30 ขอ้ จากการวิเคราะห์ข้อสอบ 37 ข้อด้วย
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel โดยพิจารณาเป็นรายข้อเพ่ือให้เห็นคุณลักษณะของแต่ละ
ข้อว่ามีความเหมาะสมกับจดุประสงค์ด้านการอ่านที่กําหนดในตารางกําหนดเน้ือหาข้อสอบ และมีค่า
ความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.70 ซึ่งข้อสอบ
ที่ผู้วิจัยคัดเลือกน้ัน มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.48-0.80 และมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 
0.20-0.65 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความตรงของเนื้อหา 

ความเหมาะสมของคําถาม และรูปแบบของภาษาในแบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตารางที่ 17 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
1.การนําเสนอเน้ือหามีความต่อเน่ืองเหมาะสมและ
น่าสนใจ 
2. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
3.ความยากง่ายของเน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน 
4.จํานวนเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
5.ภาระงานในแต่ละกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม
กับระดับผู้เรียน 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
.........................
.........................
.........................
.........................
..... 

ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรม 
6.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมทักษะการอ่าน
ให้กับผู้เรียน 
7.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา
ในการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู 
8.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา 
และเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
9.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ข้อมูลการประเมินขณะดําเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
10.รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ
และผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ 

 
......... 
 
......... 
 
......... 
 
......... 
 
......... 

 
......... 
 
......... 
 
......... 
 
......... 
 
......... 

 
......... 
. 
........ 
 
......... 
 
......... 
 
......... 

 
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.................. 

ด้านความพึงพอใจในการทํากิจกรรม 
11.นักเรียนพอใจกับบทบาทการทํากิจกรรมกลุ่มและ
เด่ียว 
12.นักเรียนพอใจท่ีสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ
มากข้ึน 
13.นักเรียนพอใจท่ีมีการช่วยเหลือแนะนําจากเพ่ือน
ขณะทํากิจกรรม 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
.........................
.........................
.........................
.........................
..... 
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ตารางที่ 17 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
(ต่อ) 

รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

14.นักเรียนพอใจท่ีมีการช่วยเหลือแนะนําจากครูขณะ
ทํากิจกรรม 
15.นักเรียนต้องการทํากิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน
เช่นน้ีอีก 

    

 
ตารางที่ 18 การปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน 
ก่อนได้รับการตรวจ 

รายการประเมิน 
ก่อนได้รับการตรวจ 

ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
1.การนําเสนอเน้ือหามีความต่อเน่ือง 
2. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 
3.ความยากง่ายของเน้ือหามีความเหมาะสมกับ
ระดับผู้เรียน 
4.จํานวนเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน 
5.ภาระงานในแต่ละกิจกรรมมีความยากง่าย
เหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรม 
6.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมทักษะการ
อ่านให้กับผู้เรียน 
7.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ภาษาเพ่ิมขึ้น 
8.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ภาษา และเรียนรู้คําศัพทภ์าษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น

ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
1.การนําเสนอเน้ือหามีความต่อเน่ืองเหมาะสม
และน่าสนใจ 
2. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.ความยากง่ายของเน้ือหามีความเหมาะสมกับ
ระดับผู้เรียน 
4.จํานวนเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
5.ภาระงานในแต่ละกิจกรรมมีความยากง่าย
เหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรม 
6.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมทักษะการอ่าน
ให้กับผู้เรียน 
7.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ภาษาในการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู 
8.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ภาษา และเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
9.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้รับ 
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ตารางที่ 18 การปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ก่อนได้รับการตรวจ 

รายการประเมิน 
ก่อนได้รับการตรวจ 

9.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียน
ได้รับข้อมูลการประเมินขณะดําเนินกิจกรรม
อย่างเหมาะสม 
10.รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย 
น่าสนใจและผูเ้รียนสามารถนําไปใช้ได้ 
ด้านความพึงพอใจในการทํากิจกรรม 
11.นักเรียนพอใจกับบทบาทการทํากิจกรรม
กลุ่มและ 
ขณะทํากิจกรรม 
12.นักเรียนพอใจท่ีมีการช่วยเหลือแนะนําจาก
ครูขณะทํากิจกรรมและอยากที่จะทํากิจกรรม
อีก 
13. นักเรียนพอใจท่ีมีการช่วยเหลือแนะนําจาก
เพ่ือนและครู 
 

ข้อมูลการประเมินขณะดําเนินกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม 
10.รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย 
น่าสนใจและผูเ้รียนสามารถนําไปใช้ได้ 
ด้านความพึงพอใจในการทํากิจกรรม 
11.นักเรียนพอใจกับบทบาทการทํากิจกรรมกลุ่ม
และเด่ียว 
12.นักเรียนพอใจท่ีสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
เข้าใจมากขึ้น 
13.นักเรียนพอใจท่ีมีการช่วยเหลือแนะนําจาก
เพ่ือนขณะทํากิจกรรม 
14.นักเรียนพอใจที่มีการช่วยเหลือแนะนําจากครู
ขณะทํากิจกรรม 
15.นักเรียนต้องการทํากิจกรรมการอ่านเน้น
ภาระงานเช่นนี้อีก 
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ตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 รวม ค่าIOC
ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
1.การนําเสนอเน้ือหามีความต่อเน่ืองเหมาะสมและ
น่าสนใจ 
2. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
3.ความยากง่ายของเน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน 
4.จํานวนเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 
5.ภาระงานในแต่ละกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม
กับระดับผู้เรียน 

 
1 
0 
0 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
3 
2 
2 
3 
3 

 
1 

0.67 
0.67 

1 
1 

ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรม 
6.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมทักษะการอ่านให้กับ
ผู้เรียน 
7.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา
ในการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู 
8.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา 
และเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
9.รูปแบบของกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้ผู้เรียนได้รับข้อมูล
การประเมินขณะดําเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
10.รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจและ
ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ 

 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
0 

 
1 
1 
 
0 
 
1 
 
1 

 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
3 
3 
 
2 
 
3 
 
2 

 
1 
1 
 

0.67 
 
1 
 

0.67 

ด้านความพึงพอใจในการทํากิจกรรม 
11.นักเรียนพอใจกับบทบาทการทํากิจกรรมกลุ่มและ
เด่ียว 
12.นักเรียนพอใจท่ีสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ
มากข้ึน 
13.นักเรียนพอใจท่ีมีการช่วยเหลือแนะนําจากเพ่ือน
ขณะทํากิจกรรม 

 
1 
1 
1 
 
1 

 

 
1 
1 
0 
 
0 

 

 
1 
1 
1 
 
1 

 

 
3 
3 
2 
 
2 

 

 
1 
1 

0.67 
 

0.67 
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ตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบประเมินความพึงพอใจ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 รวม ค่าIOC
14.นักเรียนพอใจที่มีการช่วยเหลือแนะนําจากครูขณะ
ทํากิจกรรม 
15.นักเรียนต้องการทํากิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน
เช่นน้ีอีก 

1 1 1 3 1 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ 

โดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรบันักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อําเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน สําหรบันักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 

โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อําเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

วัตถุประสงค:์  ต้องการทราบความรู้สึก ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก
การอ่าน ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและจัดกิจกรรมเน้นภาระงาน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

คําชี้แจง: แบบสอบถามมีเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
  ความพึงพอใจระดับ 5     หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจระดับ 4     หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ความพึงพอใจระดับ 3     หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ความพึงพอใจระดับ 2     หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ความพึงพอใจระดับ 1     หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

ให้นักเรียนแสดงความพึงพอใจโดยกาเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามรายการ
ประเมินที่กําหนด 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

 
1 

ด้านความพึงพอใจต่อเนื้อหาของแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 
การนําเสนอเน้ือหามีความต่อเน่ืองเหมาะสมและน่าสนใจ 

     

2 การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
3 ความยากง่ายของเน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน      
4 จํานวนเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน      
5 ภาระงานในแต่ละกิจกรรมมคีวามยากง่ายเหมาะสมกับ

ระดับผู้เรียน 
     

 
6 

ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรมเนน้ภาระงาน 
รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านให้กับผู้เรียน 

     

7 รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและครู 
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ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

8 รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา และ
เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

     

9 รูปแบบของกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลการ
ประเมินขณะดําเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

     

10  รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจและ
ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ 

     

 
11 

ด้านความพึงพอใจในการทํากิจกรรมเนน้ภาระงาน 
นักเรียนพอใจกับบทบาทการทํากิจกรรมกลุ่มและเด่ียว 

     

12 นักเรียนพอใจที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากขึ้น      
13 นักเรียนพอใจที่มีการช่วยเหลือแนะนําจากเพ่ือนขณะทํา

กิจกรรม 
     

14 นักเรียนพอใจที่มีการช่วยเหลือแนะนําจากครูขณะทํา
กิจกรรม 

     

15 นักเรียนต้องการทํากิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานเช่นน้ีอีก      
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพงึพอใจ                                                  

และคา่สถิติ T-test ของกลุม่ตัวอย่าง 
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ตารางที่ 20 ค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจ 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items

.923 15
 

ตารางที่ 21 ค่าสถิติ T-test ของกลุ่มตัวอย่าง 
Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation

Std. Error 
Mean 

Pair 1 Pretest 12.28 40 3.493 .552 

Posttest 26.73 40 1.867 .295 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pretest & Posttest 40 .861 .000
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 
1 

Pretest - 
Posttest 

-
15.55

0 

3.258 .515 -16.592 -14.508 -
30.18

9 

39 .000



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบทดสอบวัดความสามารถ 

ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
 

 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ด้านความเที่ยงตรงทางด้านเน้ือหา และ
โครงสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม 
 คําช้ีแจง: ข้อสอบทั้งหมดมี 30 ข้อ กรุณาทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องความคิดเห็นของข้อ
คําถามและข้อเสนอแนะลงในช่องข้อเสนอแนะที่กําหนดให้โดยมีค่าระดับความคิดเห็นดังต่อไปน้ี 
 -1 แทน แน่ใจว่าบทอ่าน ข้อคําถามและตัวเลือกในแบบสอบถามไม่มีความเหมาะสมในการ
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและเน้นกิจกรรมเน้น
ภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
 0 แทน ไมแ่น่ใจว่าบทอ่าน ข้อคําถามและตัวเลือกในแบบสอบถามมีความเหมาะสมในการ
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและเน้นกิจกรรมเน้น
ภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
 +1 แทน แน่ใจว่าบทอ่าน ข้อคําถามและตัวเลือกในแบบสอบถามมีความเหมาะสมในการ
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่าและเน้นกิจกรรมเน้น
ภาระงาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

Item 
no. 

Questions Testing Objective ความคิดเหน็ หมายเหตุ
+1 0 -1 

           One afternoon a fox was walking through the 
forest and spotted a bunch of grapes hanging from over a 
lofty branch. "Just the thing to quench my thirst," said the 
fox. Taking a few steps back, the fox jumped and just 
missed the hanging grapes. Again he took a few paces 
back and tried to reach them but still failed.  
Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, 
"They're probably sour anyway," and proceeded to walk 
away. 

    

1 Place………………..? 
 

To 
complete 
the 
information 
into the 
story 
grammar 
mapping 
according to 
the reading 
short story. 

    

2 Time………………..? 
 

    

3 Characters…………..? 
 

    

4 Problem……………..? 
 

    

5 Solution……………..? 
 

    

6 Result………………..? 
 

    

7 What does “he” (in line 4) refer to? 
a. The grapes   b. The fox   c. The 
forest 

To identify 
pronoun   
by using the 
pronoun 
reference. 
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8 What does “they” (in line 6) refer 
to? 
a. The grapes b. The fox c. The 
forest 
 

To identify 
pronoun   
by using the 
pronoun 
reference. 
 

    

9 Why did the fox give up reaching 
the grapes? 
a. Because the grapes are sour.
  
b. Because he wasn’t hungry. 
c. Because he took a few paces 
back and tried to reach them but 
still failed. 
 

To answer 
the 
situations 
that related 
the short 
story. 
 

    

10 Where did the fox find the grapes? 
a. On the ground  
b. On a branch of the tree   
c. Under the water in the forest 
 

To answer 
the 
situations 
that related 
the short 
story. 
 

    

11 Which sentence is correct? 
a. The fox to reach jump the 
grapes. 
b. The grapes jumped to reach the 
fox. 
c. The fox jumped to reach the 
grapes. 

To identify 
the 
discourse 
structure 
that the 
author used 
to organized 
their story. 
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12 How did the fox reach the grapes? 
a. The fox jumped to reach the 
grapes. 
b. The fox climbed the grapes’ 
tree. 
c. The fox picked up from the 
ground. 
 

To answer 
the 
situations 
that related 
the short 
story. 
 

    

13 What is the main idea of this story? 
a. The grapes are sour. 
b. The fox that gave up reaching 
the grapes. 
c. The fox that was walking through 
the forest alone. 

To identify 
the details 
of the 
reading 
short story 
 
 

    

14 What is the suitable title of this 
story? 
a. A fox and the grapes 
  
b. The beautiful forest  
c. One afternoon 
 

To identify 
the details 
of the 
reading 
short story 
 

    

           One hot day, an ant was searching for some 
water. After walking around for some time, she came to a 
spring. To reach the spring, she had to climb up a blade 
of grass. While making her way up, she slipped and fell 
into the water. 
She could have drowned if a dove up a nearby tree had 
not seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dove 
quickly plucked off a leaf and dropped it into the water 
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near the struggling ant. The ant moved towards the leaf 
and climbed up there. Soon it carried her safely to dry 
ground. Just at that time, a hunter nearby was throwing 
out his net towards the dove, hoping to trap it. 
Guessing what he was about to do, the ant quickly bit 
him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his 
net. The dove was quick to fly away to safety. 
 

15 Place………………..? 
 

To 
complete 
the 
information 
into the 
story 
grammar 
mapping 
according to 
the reading 
short story. 

    

16 Time………………..? 
 

    

17 Characters…………..? 
 

    

18 Problem……………..?     
19 Solution……………..? 

 
    

20 Result………………..? 
 

    

21 What does “she” in line 2 refer? 
a. An ant     b. A dove c. A 
hunter 

To identify 
pronoun   
by using the 
pronoun 
reference. 
 

    

22 What does “it” in line 6 refer? 
  
a. An ant      b. A leaf       c. A 
dove 

To identify 
pronoun   
by using the 
pronoun 
reference. 

    



176 

 

23 What was the ant searching for? 
a. A dove b. Some water c. The 
hunter 

To identify 
the meaning 
of the 
unknown 
words. 
 

    

24 Why did the ant fall into the water?
a. Because it slipped  
b. Because it jumped into the 
water. 
c. Because the wind blew it falls 
into the water. 
 

To answer 
the 
situations 
that related 
the short 
story. 
 

    

25 Who help the ant when the ant 
was in trouble? 
a. A dove      b. A hunter    c. 
An ant 
 

To answer 
the 
situations 
that related 
the short 
story. 

    

26 How did the dove help the ant? 
a. The dove carried the ant in its 
mouth. 
b. The dove plucked off a flower 
and dropped it. 
c. The dove plucked off a leaf and 
dropped it. 
 

To identify 
the meaning 
of the 
unknown 
words. 
 
 

    

27 What happened with the dove? 
a. The dove drowned into the 
water. 

To answer 
the 
situations 
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b. The ant bit the dove on the 
heel. 
c. The hunter was throwing out the 
net to the dove. 
 

that related 
the short 
story. 
 

28 How did the ant help the dove 
from the hunter? 
a. The ant bit on the foot. 
b. The ant bit the net to leave the 
dove. 
c. The ant did not help the dove. 
 

To answer 
the 
situations 
that related 
the short 
story. 
 

    

29 Was the dove safe? 
a. Yes, the hunter was safe.  
b. Yes, the dove was safe.  
c. Yes, the dove wasn’t safe. 

To identify 
the 
discourse 
structure 
that the 
author used 
to organized 
their story. 
 

    

30 What is the suitable title of this 
story? 
a. A bad hunter   
b. A blade of grass   
c. The ant and the dove were good 
friends. 
 

To identify 
the details 
of the 
reading 
short story 
 

    

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ญ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝกึการอ่านภาษาอังกฤษ 

โดยใช้โครงสร้างเรื่องเล่าและเนน้กิจกรรมเน้นภาระงาน 
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Lesson Plan 
Unit: 1          Topic: The lion in love  
Level: Prathom 4    Course: English       Time: 3 hours  
Terminal Objectives 

1. Students will be able to read the story and answer the questions. 
Enabling Objectives 

1. To learn new vocabularies in the story. 
2. To pronounce the words in the story correctly. 
3. To learn conjunctions.  
4. To summarize the story by using the story grammar mapping. 
5. To reorder the situations in the story. 

Expected Behaviors 
1. To be good participants and concentrate to the lesson in class. 

Teacher Personal Aim  
1. To control the classroom and let the students enjoy learning 

Language Focus 
 Skills : Reading, Writing,   Listening,   Speaking  
 Grammar : Conjunctions (but, and, or, so)  

Vocabulary : 1. Lion 2. Claws 3. Girl 4. teeth  
 5. laugh 6. Parents 7. Marry 8. Daughter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 

 

Activity 
Steps Teacher’s Notes Teacher’s Activities Student’s Activities 

Period:1  
Pre-Task 

Introduction to the 
topic 
1) Let students watch 
the video about the 
story of “The lion in 
love.” 
2) Let the students talk 
about the animals they 
see in the field. 
3) Let the students 
find the difficult words 
from the story. 
4) The teacher and the 
students discuss about 
the difficult words 
together. 
5) The students make 
the sentences by using 
the difficult words and 
tell to the class. 
6) Let the students do 
the exercise. 

1) Prepare the video 
and let the students 
watch the video of the 
story “The lion in love”. 
2) The teacher asks: 
- What animal is there in 
the story?  
3) Let the students write 
the difficult words in the 
story. 
4) Ask the students for 
showing the example 
meaning of the difficult 
words. 
5) Students make the 
sentences by using the 
difficult words and tell 
to the class. 
6) Let the students do 
the exercise and the 
teacher checks the 
exercise. 
 

1) Watch the video of 
the story “The lion in 
love”. 
 
2) The students 
answer: 
-“There is a lion” 
   
3) Write the difficult 
words in the story. 
 
 4) Find out the 
meaning from clues 
in the story or in the 
dictionary books. 
 
5) Make the 
sentences by using 
the difficult words 
and tell to the class. 
6) Students do the 
exercise 
- Match the words 
with the correct 
meaning 
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Period:1 
Task-
Cycle 

Task 
1) Let the students do 
the activities, order the 
situations. 

 
1)Let the students make 
a group of 4 
 
2)Prepare the story 
“The lion in love” with 
ten copies, then cut 
each story to be many 
sentences 
3) Give the pieces of the 
story to the students. 
 
4) The teacher shows 
the correct story on the 
white board. 
5) Delete the story on 
the white board. 

 
1)Students make a 
group of 4 
 
2) Students get the 
pieces of the story 
from the teacher and 
show to members in 
the group. 
 
3) Members in each 
group help each 
other to reorder the 
situations to make 
the correct story. 
4) Students check 
their story.  
 
5) Students reorder 
the situations of the 
story again 
6) Volunteers read 
the story to the class 
and summary 
together. 
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Period:2 
Task-
Cycle 
 

Planning 
1) Let the students 
answer the questions 
about the story they 
have read. 

 
1) Let the students 
answer the questions in 
their group. 

 
1) Answer the 
questions 
- Read the questions 
- Write the answers 

 
 
 

Report 
1) Present the pattern 
for writing the story 
grammar mapping. 

 
1) Explain how to do 
the task: write the story 
grammar mapping. 
(Students can use the 
answers they have 
answered to put in the 
story grammar mapping) 

  
1) Students analyze 
the situations in the 
story, the characters, 
themes or setting and 
places. 
(Students use the 
answers they have 
answered to put in 
the story grammar 
mapping) 
2) Students write the 
story grammar 
mapping to 
summarize the story. 
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Period:3 
Language 
Focus 

Analysis 
1) Let the students 
find out the Grammar 
usage or a tense that 
appeared in the story. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practice 
1) Let the students 
practice with  
the exercises 
  

 
1) Let the students find 
out the grammar usage 
or a tense that 
appeared in the story 
and do the exercises. 
     1.1 Underline the 
conjunctions in the 
passage. 
     1.2 Write the 
conjunctions that you 
have underlined. 
     1.3 Complete the 
chart of conjunctions 
( but, and, or, so) 
 
1) Let the students 
practice with  
the exercises 
 
 
 

 
1) Students find out 
the grammar usage or 
tenses those 
appeared in the story 
and do the exercises. 
    1.1underline the 
conjunctions in the 
passage 
    1.2 Write the 
underlined words of 
conjunctions. 
    1.3 Complete the 
chart of conjunctions 
 ( but, and, or, so) 
 
1) Students practice 
with the exercises 
- Put the word to 
make the correct 
sentences. 
-Make the 5 
sentences by using 
the past tense form.  
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Materials:    1) The story of The lion in love (Video) 
  2) Exercise of the story  
   - Write the difficult words that you have heard in the story and 

   find the meaning. 
   - Match the words with the correct picture. 
   - Reorder the situations. 
   - answer the questions about the story. 
   - Write the story grammar mapping. 

- Underline the conjunctions in the story. 
- Write the conjunctions that you have underlined. 
- Complete the chart with conjunctions. 
- Analyze the rules together. 

   - Put the word to make the correct sentences. 
   -Make the new sentences by using the conjunctions. 
 
Evaluation: 1) Check the sentences that the students write. 
  2) Check the sentences that they speak. 
  3) Check the exercise that they do. 
 
Teacher’s note 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Signature……………………....………………… 
 (Miss Mananya  Manaratchasak) 
 (…………../………………../………………..) 
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Unit 1 
_____________________________________________________________ 

 
The lion in love 

 
 
Terminal Objectives:  

Students will be able to read the story of The lion in love and answer the 
questions. 
Activities: 
 Students will study the story 

- Summarize the story according to story grammar. 
- Answer the questions 
- Practice with the exercise about conjunctions 
- Write down the story grammar mapping 

Instructions: 
- Read the story 
- Match the words with the correct meaning 
- Choose the best answer 
- Write the difficult words and find the meaning 
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- Underline the conjunctions 
- Complete the chart with the conjunctions 
- Write the story grammar mapping 
- Reorder the situations 
- Put the word to make the correct sentences. 
- Make the new sentences by using the conjunctions. 

 
The lion in love 

 
A lion once fell in love with a beautiful girl, 
so he went to her parents and asked them to 
marry her to him. 
 
 
 
 
 

 
The old people did not know what to say. They 
did not like the idea of giving their daughter to 
the Lion, but they did not want 
to enrage the King of Beasts. 

 
 
At last the father said, “We are glad to 
marry our daughter to you, but we fear 
that you might possibly hurt her. So if 
our move your claws and teeth, we will 
give her to you.” 
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The Lion loved the girl very much, so he 
trimmed his claws and took out his big 
teeth. 
 
 
 

 
When he came to the parents again, they 
simply laughed in his face, and beat him 
out of their house. 

 
 

 
 
 

 
The End 
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Pre-task 
Introduction to the topic 

1. Students watch the video about the story 
“The lion in love” 

2. Write the difficult words that you have heard in the story and find 
the meaning in the context clues or in the dictionary books. 

 
No Vocabulary Meaning 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 
 
 
 
 
 



3. 

Lion

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Match the 

n             c

word with 

claws        

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

the suitab

      girl     

 

 

 

ble picture.

           tee

 

eth                 laugh 
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Task cycle 
 
Task 1. Students make a group of 3 to do the activities. 

2. Listen to the story from the video then reorder the story in your 
group by putting number. (1-6) 

(_____)The old people did not know what to say. 
 

(_____)At last the father said, “We are glad to marry our daughter to you, but 
we fear that you might possibly hurt her. So if you remove your claws and 
teeth, we will give her to you.” 

 
(_____)A Lion once fell in love with a beautiful girl, so he went to her 
parents and asked them to marry her to him. 

 
(_____)They did not like the idea of giving their daughter to the Lion, but 
they did not want to enrage the King of Beasts. 

 
(_____)When he came to the parents again, they simply laughed in his face, 
and beat him out of their house. 

 
(_____)The Lion loved the girl very much, so he trimmed his claws and took 
out his big teeth. 

 
Planning 1. Students answer the questions in your group. 
 (Problem) 

1. Who fell in love with a beautiful girl? 
Answer 

2. What did the girl’s parents tell with the lion to do? 
Answer 

 (Solution) 
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3. What did the lion do? 
Answer 

 (Setting) 
4. When did the lion see a beautiful girl? In your opinion. 

Answer 
5. Where did the girl live? 

Answer 
 (Main characters) 

6. Who did the lion love? 
Answer 

7. What did she look like? 
Answer 

8. Who loved the girl? 
Answer 

9. What does he look like? 
 Answer 
 (Result) 

10. What happened after the lion removed his claws and teeth? 
Answer 
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Report 1.Write the story grammar mapping with your group. 

From the story, it shows you the situations, the characters and the 
plot after you read it, Can you write the chart of story grammar mapping? 

 
 
 
 
 

Story Grammar Mapping 

Title :  The lion in love 

Main Characters 

-…………………………… 

………………….…………

Setting 

- Time……………….......... 

-Place……………………….

Solution: 

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

Problem: 

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

Result: 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…
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Language Focus 
Analysis 1.Underline the conjunctions in the story 

The Lion in Love 
A Lion once fell in love with a beautiful girl, so he went to her parents and asked 
them to marry her to him. The old people did not know what to say. They did not 
like the idea of giving their daughter to the lion, but they did not want 
to enrage the King of Beasts. At last the father said, “We are glad to marry our 
daughter to you, but we fear that you might possibly hurt her. So if you 
remove your claws and teeth, we will give her to you.”The lion loved the girl very 
much, so he trimmed his claws and took out his big teeth. When he came to the 
parents again, they simply laughed in his face, and beat him out of their house. 
 
2. Write the conjunctions that you have underlined. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Choose the suitable choice below and put for each conjunction. 

No Conjunction Using Example Sentences (in the story ,other) 
1 but   
2 and    
3 so   
4 or   

a. ใช้เช่ือมข้อความเพ่ือเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง 
b. ใช้เช่ือมข้อความคล้อยตาม กันสอดคล้องกันหรือเป็นไปทํานองเดียวกัน 
c. ใช้เช่ือมข้อความท่ีขัดแย้งกัน 
d. ใช้เช่ือมข้อความท่ีเป็นเหตุเป็นผลกันโดยจะวางนําหน้าประโยคที่เป็นผล 



Pracctice 
1. Put the 
 

 
1. A
2. 
3. S
4. 
5. 

 
2. Make 4 s
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Task cycle 
Task     Listen to the story from the video then reorder the story in your 
group by putting number. (1-6) 

(__2___)The old people did not know what to say. 
(__4___)At last the father said, “We are glad to marry our daughter to you, but 
we fear that you might possibly hurt her. So if you remove your claws and 
teeth, we will give her to you.” 
(__1___)A Lion once fell in love with a beautiful girl, so he went to her parents 
and asked them to marry her to him. 
(__3___)They did not like the idea of giving their daughter to the Lion, but 
they did not want to enrage the King of Beasts. 
(__6___)When he came to the parents again, they simply laughed in his face, 
and beat him out of their house. 
(__5___)The Lion loved the girl very much, so he trimmed his claws and took 
out his big teeth. 

 
 
Planning   Students answer the questions with your group. 
 (Problem) 

1. Who fell in love with a beautiful girl? 
Answer A lion fell in love with a beautiful girl. 

2. What did the parents’ girl tell the lion to do? 
Answer They didn’t like the lion, so they told the lion to move his claws 
and teeth then they will give their daughter to the lion. That was a lie. 

 (Solution) 
3. What did the lion do? 

Answer He moved his claws and teeth. 
 (Setting) 

4. When did the lion see a beautiful girl? In your opinion. 
Answer In the morning or in the afternoon. 
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5. Where did the girl live? 
Answer In the forest, in the house  

 (Main characters) 
6. Who did the lion love? 

Answer A girl 
7. What does she look like? 

Answer She is a beautiful girl. 
8. Who loved with the girl? 

Answer A lion 
9. What does he look like? 

 Answer He is the king of beasts and he is gullible. 
 (Result) 

10. What happened after the lion moved his claws and teeth? 
Answer The parents’ girl laughed in his face and beat him out of their 
house. 
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Report: Write the story grammar mapping with your group. 
 

 
 
 
 
 

Story Grammar Mapping 

Title :  The Lion in Love 

Setting 

- Time In the morning or in the 
afternoon. 

-Place In the forest, in the house 

Main Characters 

- A girl 

- A lion 

Problem: A lion fell in love with a 

beautiful girl. The parents’ girl 

didn’t like the lion, they told the 

lion to move his claws and teeth. 

Solution: 

The lion moved his claws and teeth. 

Result: 

The parents’ girl laughed in his face and beat him out of their house. 
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Language Focus 
Analysis  
1. Underline the conjunctions in the story 
 

The Lion in Love 
 A Lion once fell in love with a beautiful girl, so he went to her parents 
and asked them to marry her to him. The old people did not know what to say. 
They did not like the idea of giving their daughter to the Lion, but they did not want 
to enrage the King of Beasts. At last the father said, “We are glad to marry our 
daughter to you, but we fear that you might possibly hurt her. So if you 
remove your claws and teeth, we will give her to you.” The Lion loved the girl very 
much, so he trimmed his claws and took out his big teeth. When he came to the 
parents again, they simply laughed in his face, and beat him out of their house. 
 
2. Write the conjunctions that you have underlined. 
 …………but……….and………..so………..or…………………………….. 
3. Choose the suitable choice below and put to each conjunction. 

No Conjunction Using Example Sentences  
(in the story ,other) 

1 but c. We are glad to marry our daughter to you, 
but we fear. 

2 and b. they simply laughed in his face, and beat him 
out of their house. 

3 so d. A Lion once fell in love with a beautiful girl, 
so he went to her parents and asked them to 
marry her to him. 

4 or a. Do you want to go to The Mall or Central? 
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Practice 
 
Put the word to make the correct sentences. 

1. A: Do you like dog ____or______cat?  
 B: Oh, I like cat. 
2. I want to buy a new car____but___I don’t have more money. 
3. She is very pretty___but__she always speaks so rude. 
4. I study hard__so__I get grade A 
5. He goes to school at 7.30__and___ begins to study at 8.30 

Make 4 sentences 
1. I like dogs and cats. 
2. Do you want to go with mother or father? 
3. This car is very good but it’s too expensive. 
4. I study hard so I have to get grade A. 

 
Quiz Unit1 

Directions: Read the story and answer the questions then write the story 
grammar mapping 

 
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 repeat it and I shall never forget your kindness. And who 
knows, but I may be able to do you a good turn one of these days?"The lion was so 
tickled at the idea of the mouse being able to help him that he lifted up his paw 
and let him go. Sometime later a few hunters captured the king and 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, ran up to him 
and soon gnawed away the ropes that bound the king of the beasts. "Was I not 
right?" said the little mouse, very happy to help the lion. 
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1) What does “he” in line 7 refer to? 
a. A little mouse  b. The lion   c. The hunters 

2) Why did the lion want to eat the mouse? 
     a. Because he was hungry. 
     b. Because he had no food to eat. 
     c. Because the mouse began running up and down upon him. 
3) How did the mouse help the lion from the hunters? 
     a. The mouse gnawed away the ropes that bound the lion. 
    b. The mouse and his friends came to help the lion. 
    c. The mouse bit the hunters and gnawed away the ropes. 
4) Why did the mouse call the lion “The king of the beasts”? 
    a. Because it was a very kind animal. 
    b. Because the lion is very friendly. 
    c. Because it was a strong and more powerful animal. 

 
 
 
 

Setting 
5) Place……………………………………………….. 
 
6) Time……………………………………………… 
 

Main characters  
7)-……………………………………………………… 
 
    -…………………………………………………….. 

Problem  
8)……………………………………………………… 
………………………………………………………….. 
 

Solution 
9)……………………………………………………… 
………………………………………………………….. 

Result 
10)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(Key Answer Quiz Unit1) 
1)  b. 
2) c. 
3) a. 
4) c. 
 

 
 

Setting 
5)Place: In the forest 
 
6) Time: In the evening , at night 
(when a Lion was asleep) 
 

Main characters 
7) - The mouse 
     - The lion 

Problem: 
 
8) The little mouse began running up 
and down upon the lion and wakened 
the lion, and the lion was angry. 
 

Solution:  
 
9) The mouse cried “forgive me this time I 
shall never forget your kindness. 

Result: 
 
10) The lion was captured and tied by the hunters and the mouse came to help the 
lion. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
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Pretest – Posttest 
Name……………………………………………................................…..…Grade…..…..….No..……. 
Directions: Read the following short story and complete the story grammar  
 

mapping then answer the questions. (For items No.1-6) 

 
 

Setting 
1)Place…………………………….. 
 
2)Time…………………………….. 
 

Characters 
3) -………………………………… 
 
     -………………………………… 

Problem 
 
4)…………………………………….. 

Solution 
 
5)………………………………….. 
 

Result 
 
6)……………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

        One afternoon a fox was walking through the forest and spotted a 
bunch of grapes hanging from over a lofty branch. "Just the thing to 
quench my thirst," said the fox. Taking a few steps back, the fox 
jumped and just missed the hanging grapes. Again he took a few paces 
back and tried to reach them but still failed.  

Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, "They're 
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Directions: Read the story and answer the questions. (For items No.7-14) 
 
7) What does “he” (in line 4) refer to? 
 a. The grapes   b. The fox  c. The forest 
8) What does “they” (in line 6) refer to? 
 a. The grapes   b. The fox  c. The forest 
9) Why did the fox give up reaching the grapes? 
 a. Because the grapes are sour.  

b. Because he wasn’t hungry. 
c. Because he took a few paces back and tried to reach them but still failed. 

10) Where did the fox find the grapes? 
 a. On the ground  

b. On a branch of the tree  
 c. Under the water in the forest 

11) Which sentence is correct? 
 a. The fox to reach jump the grapes. 
 b. The grapes jumped to reach the fox. 
 c. The fox jumped to reach the grapes. 
12) How did the fox reach the grapes? 
 a. The fox jumped to reach the grapes. 
 b. The fox climbed the grapes’ tree. 
 c. The fox picked up from the ground. 
13) What is the main idea of this story? 
 a. The grapes are sour. 
 b. The fox that gave up reaching the grapes. 
 c. The fox that was walking through the forest alone. 
14) What is the suitable title of this story? 
 a. A fox and the grapes b. The beautiful forest c. One afternoon 
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Directions: Read the following short story and complete the story grammar  
mapping.  (For items No.15-20) 

 
 
Setting 
 
15) Place…………………………….. 
16) Time…………………………….. 
 

Characters 
 
17) -………………………………… 
     -………………………………… 

Problem 
 
18)………………………………….. 
…………………………………….. 
 

Solution 
 
19)………………………………….. 
………………………………….. 

Result 
 
20)…………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………… 

One hot day, an ant was searching for some water. After 
walking around for some time, she came to a spring. To reach the 
spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, 
she slipped and fell into the water. 

She could have drowned if a dove up a nearby tree had not seen 
her. Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly plucked off a 
leaf and dropped it into the water near the struggling ant. The ant 
moved towards the leaf and climbed up there. Soon it carried her 
safely to dry ground. Just at that time, a hunter nearby was throwing 
out his net towards the dove, hoping to trap it. 

Guessing what he was about to do, the ant quickly bit him on 
the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net. The dove was 
quick to fly away to safety.
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Directions: Read the following short story and answer the questions. 
(For items No.21-30) 

 
21) What does “she” in line 2 refer? 
 a. An ant   b. A dove   c. A hunter 
22) What does “it” in line 6 refer?   
 a. An ant   b. A leaf   c. A dove 
23) What was the ant searching for? 
 a. A dove   b. Some water  c. The hunter 
24) Why did the ant fall into the water? 
 a. Because it slipped  
 b. Because it jumped into the water. 
 c. Because the wind blew it falls into the water. 
25) Who help the ant when the ant was in trouble? 
 a. A dove    b. A hunter  c. An ant 
26) How did the dove help the ant? 
 a. The dove carried the ant in its mouth. 
 b. The dove plucked off a flower and dropped it. 
 c. The dove plucked off a leaf and dropped it. 
27) What happened with the dove? 
 a. The dove drowned into the water. 
 b. The ant bit the dove on the heel. 
 c. The hunter was throwing out the net to the dove. 
28) How did the ant help the dove from the hunter? 
 a. The ant bit on the foot. 
 b. The ant bit the net to leave the dove. 
 c. The ant did not help the dove. 
29) Was the dove safe? 
 a. Yes, the hunter was safe. 
 b. Yes, the dove was safe. 
 c. Yes, the dove wasn’t safe. 
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30) What is the suitable title of this story? 
 a. A bad hunter   

b. A blade of grass   
c. The ant and the dove were good friends. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฏ 
หนังสือเรียนเชิญผูเ้ชี่ยวชาญและขออนญุาตทดลองเคร่ืองมือ 

 
 
 



 

 

210 

 



 

 

211 

 



 

 

212 

 



 

 
 
 
 
 

213 

 



214 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล   ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณัญญา  มานะรัชศักด์ิ 
ที่อยู่   359/692 หมู่ 5  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170 
ที่ทํางาน   โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  
   300 หมู5่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2554   สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
   สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
พ.ศ. 2554   ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษใน 
   ฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2558   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอน 
   ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TEFL) บัณฑิตวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2554   ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
ปัจจุบัน   ครู ค.ศ.1 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

