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The purposes of this research were to construct and test the efficiency of storytelling 
incorporated lessons for grade five students, to compare students’ English writing ability before and after 
using the storytelling incorporated lessons constructed, and to study students’ opinions toward the lessons. 

The sample consisted of one randomly selected class of 50 grade five students at Bangkok 
Christian College, Bangkok, during the first semester of academic year 2002. The students studied the six 
lessons. The duration of experiment covered 18 class sessions over a six-week period. 

The instruments used for gathering data were; 1) the storytelling incorporated lessons;           
2) a writing proficiency test, used as a pretest and posttest and 3) a questionnaire on opinions toward the 
storytelling incorporated lessons. 

The t-test was used to analyze the data in order to assess the students’ English writing ability 
before and after using the storytelling incorporated lessons. In addition, the mean and standard deviation of 
items were used to evaluate the students’ opinions toward the six lessons constructed. 

The results of the study were: 
1) The average score of six storytelling incorporated lessons was 93.10 percent, whereas that 

of the posttest was 82.24 percent. This means that the storytelling incorporated lessons constructed were 
highly effective. 

2) The students’ English writing ability after using the storytelling incorporated lessons was 
significantly higher than that before using the lessons constructed at the 0.05 level. 

3) The students had good opinions toward the storytelling incorporated lessons. 
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในปจจุบันประเทศตาง ๆ ไดใหความสําคัญตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปนอัน
มาก ท้ังนี้เนื่องจากความกาวหนาดานเทคโนโลย ี ตลอดท้ังความสะดวกรวดเร็วในการติดตอคมนาคม
ในสภาพไรพรมแดน ทําใหประเทศตาง ๆ มีความใกลชิดกันและพ่ึงพาอาศัยกันมากขึ้น ภาษาอังกฤษ
นับเปนภาษาตางประเทศท่ีสําคัญและแพรหลายท่ีสุด การใชภาษาอังกฤษไดจะชวยใหผูเรียนมี       
วิสัยทัศนกวางไกล  สามารถส่ือสารกับคนตางชาติไดอยางเหมาะสมและม่ันใจ มีเจตคติท่ีดีตอการใช
ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ  ตลอดจนความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ ซ่ึงสารสนเทศสวน
ใหญลวนเปนภาษาอังกฤษแทบท้ังส้ิน บทบาทและความสําคัญของภาษาอังกฤษตลอดจน ความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของยุคโลกาภิวัฒนมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจของทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทยดวย รัฐบาลไทยจึงตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพ่ือ
สรางคนไทยใหเปนคนด ี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมท่ีจะแขงขันและรวมมือสรางสรรคเวที
โลก (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 3) จึงไดปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษจากหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2539 มาเปน “สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ ในหลัก
สูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ” (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544)

การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคาด
หวังวา เม่ือผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแตช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ผูเรียนจะ
มีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศ ส่ือสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหา
ความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและ 
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกไดอยางสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 1)

โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและ
พัฒนาการของผูเรียน (proficiency – based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ (กระทรวง    
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 1)
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1.  ชวงช้ัน ประถมศึกษาปท่ี  1 – 3                ระดับเตรียมความพรอม (preparatory level)
2.  ชวงช้ัน ประถมศึกษาปท่ี  4 – 6                ระดับตน (beginner level)
3.  ชวงช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี   1 – 3                ระดับกําลังพัฒนา (developing level)
4.  ชวงช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี   4 – 6                ระดับกาวหนา (expanding level)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศ      

ไดเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
การท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดคุณภาพไดตามท่ีคาดหวังดังกลาว หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนด       
องคความรู กระบวนการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีผูเรียนพึงมี  ไวเปนกรอบคุณภาพ
ของผูเรียนในแตละชวงช้ัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย  
ครั้งนี้  อยูในชวงช้ันท่ี 2 คือ ระดับตน (beginner level) ดังมีรายละเอียดของคุณภาพผูเรียนตอไปนี้ คือ

1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปล่ียน และนําเสนอขอมูลขาวสาร สรางความ
สัมพันธระหวางบุคคล ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน ส่ิงแวดลอมในชุมชน

2.  มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง – พูด – อาน ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง     
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซ้ือ–ขาย ลมฟาอากาศ ภายในวงศัพท ประมาณ 1,050–1,200 
คํา  (คําศัพทท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม)

3. ใชประโยคเดี่ยว และประโยคผสม ส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ
4. เขาใจขอความท่ีเปนความเรียง และไมใชความเรียงในการสนทนาท้ังท่ีเปนทางการ  

และไมเปนทางการ ในบริบทท่ีหลากหลาย
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 

ตามบริบทของขอความท่ีพบตามระดับช้ัน
6. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรู ในวิชาอ่ืน

ท่ีเรียนตามความสนใจและระดับช้ัน
7. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียน และในโรงเรียนในการ

แสวงหาความรูเพ่ิมเติม และเพ่ือความเพลิดเพลิน
สาระท่ีเปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ประกอบดวย
สาระท่ี 1 : ภาษาเพ่ือการส่ือสาร
สาระท่ี 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
สาระท่ี 3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน
สาระท่ี 4 : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
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มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สาระที ่1 : ภาษาเพ่ือการส่ือสาร
มาตรฐาน  ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและอาน  สามารถตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากส่ือ

ประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
มาตรฐาน  ต 1.2 มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา  แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึก

และความคิดเห็น โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิต

มาตรฐาน  ต 1.3         เขาใจกระบวนการพูด  การเขียน  และส่ือสารขอมูล  ความคิดเห็น  และความ
คิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมี
สุนทรียภาพ

สาระที ่2 : ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน  ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา  และนําไป

ใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน  ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรมของ

เจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ
สาระที ่3 : ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน  ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและ

เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน
สาระที ่4 : ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน  ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา  ชุมชน

และสังคม
มาตรฐาน  ต 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู  การศึกษาตอ

การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือ  และการอยูรวมกันในสังคม
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 19-20)

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยในปจจุบัน เปนไปตามแนวการสอนภาษา
เพ่ือการส่ือสาร (communicative approach) ซ่ึงเนนใหผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนรู และพัฒนาความ
สามารถในการใชภาษาเพ่ือส่ือความหมายในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยให
ผูเรียนฝกใชภาษาในลักษณะทักษสัมพันธจากการทํากิจกรรมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับชีวิตประจําวัน
ใหมากท่ีสุด และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการใชภาษา ซ่ึงอาจเปนในรูปแบบ
ของกิจกรรมคูหรืองานกลุม (สมถวิล ธนโสภณ 2528 : 12 ; สุมิตรา อังวัฒนกุล  2537 : 108 – 111)
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การเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสารมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนมี “สมรรถวิสัยในการส่ือสาร” 
(communicative competence) ซ่ึงประกอบดวย สมรรถวิสัยทางไวยากรณ (grammatical competence)
คือ ความสามารถท่ีใชภาษาไดถูกตองตามกฎเกณฑทางไวยากรณ สมรรถวิสัยทางภาษาศาสตรเชิง
สังคม (sociolinguistic competence) คือ ความสามารถในการใชภาษาตามกฎเกณฑการใชภาษาใน
สังคมและเขาใจบทบาทของผูรวมใชภาษา สมรรถวิสัยในการวิเคราะหขอความ (discourse 
competence) คือ ความสามารถในการตีความหมายชุดประโยคท่ีมีความหมายเปนเรื่องเดียวกัน  และ
สมรรถวิสัยในดานกลยุทธ (strategic competence) คือ ความสามารถในการใชภาษาใหเขากับสถาน
การณตลอดจนการใชทาทาง สีหนา และน้ําเสียง ในการส่ือความหมายกับผูรวมสนทนา

ในการเรียนภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้นตองประกอบดวยทักษะท้ังส่ีไดแก การฟง การพูด 
การอานและการเขียน  นอกจากผูเรียนจะตองมีความสามารถในการฟงใหเขาใจ  พูดส่ือความหมายได   
หรืออานส่ิงท่ีผูอ่ืนเขียนไดเขาใจแลว ตองเขียนใหผูอานเขาใจตรงตามจุดประสงคท่ีตองการส่ือสาร
ดวย (สุภัทรา  อักษรานุเคราะห 2530 : 74) เม่ือเปรียบเทียบการเขียนกับทักษะอ่ืนๆ ในทักษะการฟง
และการอานนั้นนักเรียนเปนผูรับสารจึงจําเปนตองตีความหรือวิเคราะหวากําลังไดยินหรือไดอาน   
ขอความอะไรอยู  (สมศรี  ธรรมสารโสภณ  2535 : 1)  สวนทักษะการเขียนเปนการผลิตภาษาเชนเดียว
กับทักษะการพูด แตกระบวนการของการเรียนรูและการใชทักษะการเขียนมีขั้นตอนท่ีตองใชเวลาใน
การคิดและการผลิตภาษาท่ีนานกวา (จุทารัตน  คัมภีรภาพ 2540 : 40) จึงนับเปนทักษะท่ียุงยากและ
ซับซอนสําหรับผูสอนและผูเรียน  สําหรับผูสอนนอกจากจะเปนทักษะท่ีสอนยากแลว การตรวจงาน
หลังจากท่ีสอนไปแลวก็เปนภาระหนักอยางยิ่งโดยเฉพาะหากสอนผูเรียนจํานวนมาก   สําหรับผูเรียน  
การท่ีตองเขียนเปนภาษาตางประเทศยากยิ่งขึ้นกวาการเขียนเปนภาษาแม (บํารุง โตรัตน 2535 : 60)  
เนื่องจากผูเรียนขาดความรูดานภาษา และเนื้อหาท่ีตองการจะเขียน (ผาน บาลโพธ์ิ 2536 : 14)

ทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศของ    
นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา การเขียนเปนการถายทอดความรู ความคิด และประสบการณตาง ๆ 
นอกจากนี้การเขียนยังชวยฝกการใชภาษาโดยนักเรียนไดนําคําศัพท และโครงสรางทางไวยากรณท่ีได
เรียนไปแลวมาใชเขียนในสถานการณจริงในบริบทตางๆ ยิ่งนักเรียนไดใชความพยายามในการเขียน
มากเทาใด นักเรียนก็จะคนพบเรื่องใหมๆ ท่ีจะเขียนตลอดจนกลวิธีการแสดงออกทางความคิดมากขึ้น
เทานั้น (Raimes 1983 : 3) นอกจากนี้การเขียนยังเปนทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาตอระดับท่ีสูงขึ้น

การท่ีนักเรียนไทยในปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จดานการเขียนเทาท่ีควร นักวิชาการ
ดานการสอนภาษาอังกฤษจํานวนมากไดพยายามแยกประเด็นปญหาสรุปไดวา เกิดจากสาเหตุสําคัญ 3 
ประการ คือ ปญหาครูผูสอน  ปญหาการขาดแรงจูงใจในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน  และปญหา
สภาพแวดลอมการเรียนการสอน (ประนอม สุรัสวด ี 2536 : 12–14)  ท้ังนี้เพราะผูเรียนมีโอกาสเขียน
ภาษาอังกฤษนอยมาก จากการศึกษาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถม
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ศึกษาพบวา ขอบกพรองในการเขียนท่ีพบมากท่ีสุดคือ ขอบกพรองดานการใชโครงสรางไวยากรณ  
ไดแก  การใชคํากริยา  การใชคํากริยาวิเศษณ  การใชคํานาม  การใชคําคุณศัพท  การใชคําบุพบท  
การใชคําสรรพนาม และการใชคําเช่ือม รองลงมาคือขอบกพรองดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน  
อักษรตัวใหญ  การเวนวรรคคํา  อันดับตอมาคือขอบกพรองดานการเลือกใชคําและสํานวน  ไดแก  
การใชคําท่ีส่ือความหมายเปนสํานวนไทย การใชคําท่ีไมสอดคลองกับท่ีนักเรียนตองการส่ือความ
หมาย การเขียนขอความไมครบถวนตามขอมูลท่ีไดกําหนดให  และการใชคําพองเสียงทําใหส่ือความ
หมายผิด ตอมาคือ ขอบกพรองดานความเขาใจในการส่ือความหมาย  และขอบกพรองในการเขียนท่ี
พบนอยท่ีสุดคือ ขอบกพรองดานการเรียบเรียงคําในประโยค (มนตรา  พิพัฒนศรีสวัสดิ์ 2536 : 83-87)

จากสภาพปญหาการเรียนภาษาอังกฤษในอดีต เปนการเรียนเพ่ือจํากฎเกณฑและเรียนไป
ตามเนื้อหาในบทเรียน (เสง่ียม  โตรัตน  2532 : 53 ; สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2537 : 14 ; ประเวศ วะสี 
2542 : 3-4) การสอนท่ีไมเนนวิธีคิดหรือวิธีการเรียนรู ทําใหผูเรียนขาดวิจารณญาณและขาดการนํา
ประสบการณหรือขอมูลมาสังเคราะหเปนปญญาท่ีสูงขึ้น (ประเวศ วะสี 2542 : 3 – 4) ดวยเหตุดังกลาว
ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจึงยังไมเอ้ือตอการเสริมสรางสมรรถภาพและ
ศักยภาพของผูเรียน  (เสง่ียม โตรัตน  2532 : 93 – 94) ในสหัสวรรษใหมการศึกษาของไทยจึงมีการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยใหผูสอนศึกษา สํารวจ และหากลวิธีท่ีจะตอบสนองการเรียนรูของผู
เรียน  เพ่ือใหสอดคลองทางดานสังคมและวัฒนธรรม (วิชัย วงษใหญ 2537 : 55) โดยเนนการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนท่ีมีบูรณาการทางดานความคิด การเช่ือมโยงความรูและรูปแบบตางๆ ของ
ความคิด และตอบสนองวิธีการเรียนรูหรือวิธีคิดของผูเรียนใหสามารถบูรณาการและนําไปใชไดจริง
อยางมีความหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2540 : 2)  ผูสอนควรจัดใหผูเรียนไดเรียนตาม
ความชอบหรือความถนัดและมีแรงจูงใจในการเรียนรู เนื่องจากท้ังสองส่ิงนี้เปนปจจัยสําคัญในการ
เรียนรูภาษาตางประเทศมากกวาสติปญญา (สุนทร โคตรบรรเทา 2535 : 17 ; สุมิตรา อังวัฒนกุล   
2535 : 15) ความถนัดและแรงจูงใจจะเกิดขึ้นได ถาผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึง
ยุทธวิธีในการเรียนรูของผูเรียน (language learning strategies) (ประนอม สุรัสวด ี2536 : 2–3)

แนวการสอนแบบมหภาษา (whole language) เปนแนวการสอนภาษาท่ีคลายคลึงกับการ
สอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร แตเปนแนวการสอนท่ีนิยมใชสอนผูท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาแม โดย
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือวา ทักษะการอานและการเขียนสามารถพัฒนาได
หากผูเรียนไดอานเรื่องจากส่ิงท่ีเปนเอกสารจริง (Goodman 1991 : 4) เชน หนังสือวรรณกรรมสําหรับ
เด็ก เปนการนําประสบการณท่ีไดรับจากการอานมาสูการใชภาษาคือการเขียน หลักการสําคัญในแนว
การสอนแบบมหภาษา (Goodman 1986) ไดแก (1) การเรียนภาษาเปนกิจกรรมของมนุษยท่ีมีการ
พัฒนาตามธรรมชาติ และการใชภาษาในสังคมเปนการใชเพ่ือการส่ือสารอยางมีจุดมุงหมาย (2) 
การเรียนการสอนภาษาตองเปนส่ิงท่ีผูเรียนแตละคนมีความสนใจเปนสวนตัว (3) การเรียนภาษาเปน
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การเรียนแบบภาพรวมท้ังบริบทมากกวาการแยกเรียนเปนสวนๆ  และ (4)  การเรียนทักษะฟง พูด อาน 
เขียน เปนทักษะท่ีเกี่ยวเนื่องกันไมแยกออกจากกัน

การสอนอานและเขียนตามแนวการสอนแบบมหภาษาตางจากการเรียนการสอนแบบเนน
ทักษะตรงท่ีไมมีการเนนการสอนทักษะยอย แตเนนใหผูเรียนอานเพ่ือคนหาความหมายหรือใจความ
สําคัญ หนังสือท่ีใชสอนอานจะเปนวรรณกรรมสําหรับเด็ก (children’s literature) ไมใชแบบเรียน 
(basal book) ท่ีแตงเพ่ือสอนอานโดยเฉพาะ (วิสาข จัติวัตร 2541 : 44) หนังสือท่ีใหเด็กอานควรเปน
หนังสือท่ีมีลักษณะงายตอการเดาความ (predictable book) เชนมีประโยค โครงสรางเรื่อง หรือความ
คิดรวบยอดท่ีซํ้ากัน เชน เรื่อง The Three Little Pigs (Galdone 1970)

วรรณกรรมสําหรับเด็ก มีความสําคัญตอการสรางประสบการณการเรียนรูของเด็กดังท่ี ฮัค  
(Huck 1976 : 705-708) ไดกลาวไววา วรรณกรรมสําหรับเด็กชวยสรางความสนุกสนาน พัฒนา
จินตนาการ ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณ  พัฒนาความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และทําให
เด็กไดรับรูเรื่องราวและประสบการณท่ีเปนสากล ประสบการณจากการอานวรรณกรรม (literature)
เปนประตูท่ีจะนําผูอานไปพบกับ ผูคน สถานท่ี และความคิดใหม ๆ ในโลกนี้ท่ีไมรูจักมากอน       
หากครูผูสอนไดนําประสบการณเหลานี้มาสอนใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา จะสามารถทําให
นักเรียนไดทองเท่ียวไปตามจินตนาการ และเปนการเรียนรูท่ีไมมีการส้ินสุด นอกจากนี้วรรณกรรม
สําหรับเด็กชวยพัฒนาทักษะการอานและการเขียน  สรางทัศนคติท่ีดีตอการอาน  ชวยใหเด็กมีความ
สามารถในการอานจับใจความอยูในระดับสูง (Ruddell and Ruddell 1995 : 255)

นิทานนับเปนวรรณกรรมสําหรับเด็กอยางหนึ่ง การนํานิทานมาใชประกอบการสอน   
เปนกิจกรรมการเรียนภาษาท่ีนักเรียนชอบมากกิจกรรมหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา อีกท้ังทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน เพราะนิทานมีความสําคัญท่ีเนื้อเรื่องมีโครงสราง 
ท่ีเปนเหตุผล มีบูรณาการทางภาษา มีความสัมพันธของเหตุการณ มีลําดับเรื่องราวท่ีทําใหผูเรียน
สามารถเช่ือมโยงความหมายและจินตนาการเขาดวยกัน นิทานเหมาะกับผูเรียนทุกวัย ทุกภาษา และ
ทุกระดับความสามารถ  (สุมณฑา ตันเจริญ 2534 : 337 ; Hines 1995 : 6 – 9) ผูสอนสามารถนํานิทาน
มาจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสารไดอยางหลากหลาย จากการศึกษาและผลการ
วิจัยพบวา นิทานชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารไดเปน
อยางดี เชน งานวิจัยของสุจิตรา ศาสตรเวหา (2541 : บทคัดยอ) อุไรวรรณ ปราบริปู (2543 : บทคัดยอ) 
ฟาเรล และเนสเซล (Farrel and Nessel 1982 : 32) โกมาชิยา (Komachiya 1982 : 436 – 438) ไปเปอร 
(Piper 1986 : 21 – 26) วิคเก (Wicke 1992 : 51) ไล (Lie 1993 : 4 – 5) มอลคินา (Malkina 1995 : 38)       
นอกจากสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหแกเด็กแลว นิทานยังชวยเสริมสรางพัฒนาการทาง   
ความคิดของผูเรียนจากประสบการณจริงในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารอีกดวย  (ชัยยงค พรหมวงศ 
2522 : 81 ; ชูมาน  ถิระกิจ 2540 : 89; Pedersen 1995 : 2 – 5)  และความสําคัญของนิทานอีกประการ
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หนึ่งคือ จากการศึกษาสาระการเรียนรูและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวาการสอนโดยใชนิทาน
มาประกอบการสอน สามารถตอบสนองมาตรฐานการเรียนรูไดทุกสาระการเรียนรู  จึงนับวาการสอน
โดยใชบทเรียนนิทานเปนกิจกรรมท่ีนาสนใจท่ีจะนํามาทําการศึกษาวิจัยอยางยิ่ง

นิทานสําหรับเด็กแบงออกเปนหลายประเภท สําหรับนิทานท่ีผูวิจัยนํามาใชประกอบ    
การสอนในการวิจัยครั้งนี้เปนนิทานประเภท นิทานพ้ืนบาน (folk tales) สวนการใชรูปแบบการเลา 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเทคนิควิธีการเลาโดยยึดหลักเกณฑดังท่ี ดวงฤดี  ดาราไตร (2543 : 40)      
กลาวไว ไดแก การเลานิทานปากเปลา การเลานิทานประกอบทาทาง และการเลานิทานประกอบภาพ 
ท้ังนี้เพราะผูวิจัยมีความถนัด ประกอบกับมีการผสมผสานรูปแบบการเลาตางๆ กันเพ่ือสรางแรงจูงใจ
ใหนักเรียนสนใจในบทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสราง

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนกรุงเทพ   
คริสเตียนวิทยาลัยซ่ึงเปนโรงเรียนในเครือของสภาคริสตจักรแหงประเทศไทย สังกัดสํานักงาน    
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ท่ีผูวิจัยนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ มีการจัดการเรียนการสอนตามสาระ
การเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ มุงเนนการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ     
คือสามารถใชภาษาในการเขาสูสังคมและวัฒนธรรม สามารถส่ือความโดยใชภาษาไดถูกตองตาม 
หลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใชภาษา มีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
ตลอด 12 ป โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูแตละชวงช้ัน คลังคํา หนาท่ีภาษา โครงสราง กระบวน
การ เรียนรู  และกระบวนการวัดประเมินผล

จากประสบการณการสอนและการสังเกตช้ันเรียน ผูวิจัยพบวานักเรียนในช้ันเรียนระดับ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมีปญหาดานทักษะการเขียนมาก             
ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการเขียนของนักเรียนยังอยูในระดับต่ํากวาทักษะอ่ืน  สอดคลองกับงานวิจัยของ
มนตรา พิพัฒนศรีสวัสดิ์ (2536 : 83-87) ท่ีทําการวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 เขตการศึกษา 8 พบวา ขอบกพรองในการเขียนท่ีพบมากท่ีสุดคือ ขอบกพรองดาน
การใชโครงสรางไวยากรณ รองลงมาคือขอบกพรองดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน และขอ        
บกพรองดานการเลือกใชคําและสํานวน ท้ังนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเนนท่ี
ทักษะการเขียน ทําใหการสอนนั้นไมเอ้ือใหนักเรียนเกิดพัฒนาการดานการเขียนเทาท่ีควร นักเรียน
ขาดแรงจูงใจในการเขียน ไมสามารถเขียนส่ือความหมายใหผูอ่ืนอานไดเขาใจชัดเจน  และขาดการ 
ฝกฝนทักษะการเขียนอยางมีจุดมุงหมาย จากความสําคัญของทักษะการเขียนดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  
จึงสมควรพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น

นอกจากเหตุผลดังกลาวแลว ผูวิจัยยังมีแรงบันดาลใจท่ีจะนํานิทานมาใชประกอบการเรียน
การสอนเพ่ือการส่ือสาร ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากประสบการณตรงของผูวิจัย ท่ีไดเปนวิทยากรสาธิต    
การสอนเพ่ือการส่ือสารโดยใชนิทานประกอบ ใหกับครูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ระหวางป พ.ศ. 2540 – 2544 ซ่ึงผูวิจัยไดตระหนักดีวาการใชกลวิธีในการเลานิทานนั้นสรางความ 
สนุกสนาน เราความสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดการรับรูและการเรียนรูทางภาษาไดดี สามารถเขาใจความ
สัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ และมี
การพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน

นอกจากนี้การเลาและการอานนิทานยังทําใหผูเรียนไดพูดและอานเอกสารท่ีเปนจริง    
จากการท่ีผูเรียนมีวิธีการเรียนเขียนและอานวิธีการเดียวกับท่ีเรียนพูด ความเขาใจของผูเรียนดาน      
ตัวอักษร การพูด และการเขียน เปนไปตามกฎเกณฑ  ผูเรียนจะเขาใจความตอเนื่องของขอความและ
ภาษาไดจากงานท่ีอาน และสามารถนําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาความสามารถดานการเขียน 
การท่ีครูเลานิทานใหผู เรียนฟงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ เนื่องจากผูเรียนจะไดเช่ือมโยงภาษากับ         
ความหมาย ฉาก และตัวละครในเรื่องกับชีวิตจริง และสามารถนําประสบการณดังกลาวมาเขียนเรื่อง
ดวยตนเองได เพ่ือสะทอนประสบการณในการเรียนหลังจากการเรียนในช้ันเรียน

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว  ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะ   
การเขียน ซ่ึงเปนทักษะหนึ่งท่ีจําเปนตอผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ผูวิจัยจึงมีความ    
สนใจท่ีจะศึกษาผลของการนําบทเรียนนิทานมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   
ตามแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสารของผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษา  
อาทิเชนจอหนสัน (Johnson 1982) ทฤษฎีการรับรูภาษาท่ีสองของแครชเชนและเทอรเรล (Krashen 
and Terrell 1983) และแนวการสอนแบบมหภาษา (whole language) เพ่ือเพ่ิมความสามารถดานการ
เขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยใชหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสาร โดยใชเทคนิคการเลานิทานเปนส่ือใน
การเรียนภาษาอังกฤษ ทําใหผูเรียนเกิดบูรณาการดานความคิดและเกิดพัฒนาการในการใชทักษะตางๆ 
หลังจากนั้นจึงใหนักเรียนเขียนนิทานโดยทําเปนหนังสือนิทานเลมใหญ หรือเขียนเรื่องตาม
จินตนาการโดยคงเคาโครงเรื่องเดิมไว ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะกอใหเกิดประโยชนกับ        
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ในการฝกเขียนภาษาอังกฤษอยางมีจุดมุงหมายในสถานการณจริง
พัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษตั้งแตในระดับประถมศึกษา และเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอีกแนวทางหนึ่งในระดับช้ันประถมศึกษาตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1.   เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสราง

         2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
ปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กอนและหลังการใชบทเรียนนิทาน
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3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัยท่ีมีตอบทเรียนนิทาน

ปญหาของการวิจัย
1.   บทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสรางมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดหรือไม

        2. ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยหลังการใชบทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสราง สูงกวาความสามารถทางการเขียน
ภาษาอังกฤษกอนการใชบทเรียนนิทานหรือไม
        3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  มีความคิดเห็น
อยางไร  ตอบทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสราง

สมมติฐานการวิจัย
1.    บทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสรางมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ  75 / 75

 2. ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยหลังการใชบทเรียนนิทาน สูงกวาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
กอนการใชบทเรียนนิทาน

3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีความคิดเห็นท่ีดี
ตอบทเรียนนิทาน

ความสําคัญของการวิจัย
1. ผลการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  มีแนวทางใน

การพัฒนาการสอนโดยการนํานิทานมาเปนองคประกอบในบทเรียน เพ่ือเช่ือมโยงไปสูการนําภาษา
อังกฤษไปใชในชีวิตจริงได

2. เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสารอีกแนวทางหนึ่ง
สําหรับครูผูสอน ท่ีจะนําไปพัฒนาความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนในระดับ
ช้ันประถมศึกษาตอไป

3. เปนแนวทางท่ีจะชวยครูพัฒนาเนื้อหาและการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑกําหนดคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
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ขอบเขตการวิจัย
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

                 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียนวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 หองเรียน รวมท้ังส้ิน  440  คน

     กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2545     
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการสุมหองเรียนมา 1 หอง ดวยวิธี
การสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางประมาณ  50  คน

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา คือ
     2.1 ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5        

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  กอนและหลังการทดลอง
     2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีตอบทเรียนนิทาน

ระยะเวลาในการทดลอง
 ใชเวลาทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที จํานวน 18         
คาบเรียน

ขอตกลงเบื้องตน
1. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานสําหรับการวิจัยครั้งนี้กําหนดไว ตาม

เกณฑของชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2520 : 134-142) ซ่ึงใหถือคาความคลาดเคล่ือนในการยอมรับ
หรือไมยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนไวรอยละ 2.5-5 กลาวคือ

     1.1 เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวาบทเรียน
มีประสิทธิภาพดีมาก

     1.2 เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกวาหรือเทากับเกณฑท่ีตั้งไว แตไมเกินรอยละ 2.5 
ถือวาบทเรียนมีประสิทธิภาพดี

     1.3  เม่ือประสิทธิภาพของบทเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีตั้งไว  แตไมต่ํากวารอยละ 2.5  ถือวา
บทเรียนมีประสิทธิภาพท่ียอมรับไดหรืออยูในระดับพอใช  แตถาประสิทธิภาพของบทเรียนต่ํากวา
เกณฑและมากกวารอยละ 2.5  ถือวาบทเรียนมีประสิทธิภาพต่ํา

2.  คะแนนท่ีไดจากการสอบครั้งแรก (pretest) เปนเครื่องช้ีบอกถึงความสามารถทางการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนกอนการใชบทเรียนนิทาน
 3. คะแนนท่ีไดจากการสอบครั้งหลัง (posttest) เปนเครื่องช้ีบอกถึงความสามารถทางการ
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เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนหลังการใชบทเรียนนิทาน
4. การกําหนดเกณฑแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอนิทานสําหรับการวิจัย

ครั้งนี้ มีลักษณะเปนแบบประมาณคา ซ่ึงกําหนดไว ตามเกณฑของเบส (Best 1986 )  ดังนี้
1.0   ≤X  < 1.50   หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับต่ําท่ีสุด
1.50  ≤X  < 2.50  หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับต่ํา
2.50 ≤X  < 3.50   หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง
3.50  ≤X  < 4.50  หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง (ดี)
4.50  ≤X  ≤ 5.0    หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับสูงท่ีสุด (ดีมาก)

นิยามคําศัพทเฉพาะ
1.  นิทาน  หมายถึง  เรื่องเลาสืบสานตอๆ กันมา ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง 

โดยผูเลาใชน้ําเสียง  ทาทาง  ส่ือ (รูปภาพ อุปกรณของจริง) มาประกอบการเลา  นิทานท่ีนํามาใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิทานพ้ืนบาน  (folk tales) ของตะวันตก

2. บทเรียนนิทาน หมายถึง แผนการสอนท่ีนํานิทานตะวันตกจากหนังสือนิทานเลมใหญ 
(big book) มาใชในการสอนภาษาอังกฤษ โดยเนนกระบวนการหรือวิธีการเลานิทานภาษาอังกฤษ เชน 
การทํานายเรื่อง การวาดภาพ การบอกใบ ภาษาทาทาง  บทบาทสมมติ และวิธีการตาง ๆ ประกอบ  
การเลา เพ่ือส่ือความหมายกับผูเรียน มุงใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลานิทาน โดยใหผูเรียนไดฟงภาษา
เปนภาพรวมกอน (whole language) หลังจากนั้นจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การส่ือสาร (communicative activities) โดยใชภาษาและสถานการณจากเนื้อหาในนิทานเช่ือมโยงและ      
ถายโอนทางภาษาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู (learning) ตามทฤษฎีการรับรูภาษาท่ีสอง (Krashen and 
Terrell 1983 : 26) และสมมติฐาน 5 ประการของการรับรูภาษาท่ีสอง (Krashen and Terrell 1983 : 
27-39) และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการสอนเขียน ทําใหผูเรียนเกิดบูรณาการทางดาน
ภาษา  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง

3. กิจกรรมการเรียนการสอน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางกิจกรรมการสอนภาษา
อังกฤษในบทเรียนนิทาน โดยยึดหลักของการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของ
จอหนสัน (Johnson 1982 : 163-172)  สรุปได  5 ประการ ดังนี้

3.1 หลักในการหาขอมูลท่ีหายไป  (The information gap principle)  หมายถึง  ขอมูล  
ท่ีผูสงสงสารและผูรับสารมีไมสมบูรณ ตองสอบถามขอมูลซ่ึงกันและกัน จึงจะไดขอมูลท่ีสมบูรณ

3.2 หลักในการถายโอนขอมูล (The information transfer principle) หมายถึง การท่ี     
ผูรับสารฟง หรืออานขอมูลแลวสามารถพูดหรือเขียนจากส่ิงท่ีอานได
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3.3 หลักในการเติมขอมูลใหสมบูรณ (The jigsaw principle)  หมายถึง การท่ีกลุมไดรับ
ช้ินงานมาคนละสวน กลุมตองปฏิบัติงานรวมกันและคิดแกปญหาเพ่ือใหงานช้ินนั้น ๆ สําเร็จ

3.4 หลักในการพ่ึงพาอาศัยกันในการทํางาน (The task dependency principle) หมายถึง    
แตละคนหรือกลุมตองปฏิบัติงานนั้นๆ อยางถูกตอง เพราะเพ่ือนจะไดขอมูลนําไปปฏิบัติไดถูกตอง

3.5 หลักในการแกไขเนื้อหา  (The correction for content principle)  หมายถึง  ครูตอง
ตรวจสอบส่ิงท่ีผูเรียนผิดพลาดและแกไขใหถูกตองภายหลังจากการทํากิจกรรมเสร็จส้ินลง

4. ขั้นตอนการสอนในบทเรียนนิทาน ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงการเรียนการสอนใน   
บทเรียนนิทานเปน 3 ขั้นตอน  (Dewsbury et al. 1997 : 88-109; Wright 1995 : 105-108)  ไดแก

     4.1 ขั้นกอนการเลานิทาน (before the story) ประกอบดวยกิจกรรม การทํานายเรื่อง 
(prediction) การดูภาพจากหนังสือนิทาน (picture flick) การระดมความคิด (brainstorming) และ    
การอธิบายและใหคําศัพท (describing and identifying)

     4.2 ขั้นระหวางการเลานิทาน (during the story) ประกอบดวยกิจกรรม การเลาเรื่อง
(telling  the story) การบอกใบ (miming) ภาษาทาทาง (action) การวาดภาพ (drawing) การดูภาพขณะ
เลาเรื่อง (seeing the picture)  การจัดลําดับเรื่องใหม (puzzle story)  การอานเรื่อง (reading the story) 
และเกมตางๆ

     4.3 ขั้นหลังการเลานิทาน (after the story) ประกอบดวยกิจกรรม การเลาทวนเรื่อง
(retelling)  แผนผังการลําดับเรื่องของตัวละคร (mapping story) กิจกรรมการเขียน (writing) การเขียน
เรื่องในหนังสือนิทานเลมเล็ก (booklet) หรือหนังสือนิทานเลมใหญ (big book) การเขียนจดหมาย   
ถึงตัวละคร (literary letter) และการแตงนิทานใหม (writing the storytelling in a new version)

5. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสราง เพ่ือใช
วัดความสามารถทางการเขียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนนิทาน ในการวิจัยครั้งผูวิจัยได
ยึดหลักการทดสอบการเขียนแบบมีการแนะแนวทาง  (guided writing) ของ วาเล็ต  (Valette 1977 : 
248-260) โดยผูสอนใหตัวแนะท่ีมองเห็นได (visual cue) ตัวแนะโดยการพูด (oral cue) และตัวแนะ  
ท่ีเปนการเขียน (written cue) เพ่ือใหผูเรียนทราบวาผูสอนตองการอะไรจากแบบทดสอบ การทดสอบ
การเขียนแบบมีการแนะแนวทางมีความยากงายเหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษาซ่ึงเปนกลุม    
ตัวอยางในการวิจัย

6. ความสามารถทางการเขียน หมายถึง คะแนนความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอน
และหลังการใชบทเรียนนิทาน

7. นักเรียน หมายถึง  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1     
ในปการศึกษา 2545  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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8. ประสิทธิภาพของบทเรียนนิทาน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนนิทาน กลาวคือ        
เม่ือนักเรียนไดรับการสอนจากบทเรียนนี้แลว สามารถทําคะแนนไดไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 75 / 75    
(ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134 - 142)  ซ่ึง 75 ตัวแรก หมายถึง คาเฉล่ียรอยละ 75            
ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทท้ัง 6 บทไดอยางถูกตองของนักเรียน   และ 75 ตัวหลัง    
หมายถึง คาเฉล่ียรอยละ 75 ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน      
หลังการใชบทเรียนนิทานอยางถูกตองของนักเรียน

9.  แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบสอบถามแบบประมาณคาซ่ึงถาม           
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสรางในดานรูปแบบ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม 
และดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยดังตอไปนี้
1. เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร

1.1  แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
1.2  กิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
1.3 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร

2.  เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรูภาษาท่ีสอง
      2.1  ทฤษฎีการรับรูภาษาท่ีสอง
      2.2  สมมติฐาน 5 ประการของการรับรูภาษาท่ีสอง
3.  เอกสารเกี่ยวกับแนวการสอนแบบมหภาษา

3.1  หลักการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบมหภาษา
      3.2  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมหภาษา
4.  เอกสารเกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
      4.1  ประเภทของนิทาน
      4.2  องคประกอบของการเลานิทาน
      4.3  ประโยชนของนิทานในการเรียนการสอนภาษา
      4.4  หลักเกณฑในการคัดเลือกนิทาน

              4.5  ขั้นตอนการสอนนิทาน
5.  เอกสารเกี่ยวกับการเขียน
      5.1  ความหมายของการเขียน
      5.2  องคประกอบของการเขียน
      5.3  การสอนเขียนเพ่ือการส่ือสาร
      5.4  การทดสอบทักษะการเขียน

           5.5  เกณฑการตรวจงานเขียน
6.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
      6.1  งานวิจัยเกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอน
      6.2  งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางการเขียน
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เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร

แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
ปจจุบันการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (communicative approach) มีบทบาทอยาง

มากในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนเกิดความสามารถในการนําภาษาไปใชในชีวิต  
ประจําวันไดโดยมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากแนวความคิด 4 ประการคือ

1. แนวคิดในเรื่องเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร การส่ือสารมีความสําคัญท้ังทางชีวิตสวนตัว
และสังคม ตั้งแตวัยเด็กเราเรียนรูท่ีจะใชน้ําเสียง ทาทาง สีหนา เพ่ือชวยในการส่ือสาร ส่ิงตางๆเหลานี้
พัฒนาขึ้นมาโดยท่ีเราไมรูตัวดวยการซึมซับจากแมแบบ  การฝกฝนในหองเรียนโดยการใชกิจกรรม
ส่ือสาร เชน เลานิทาน การพูดคุยสนทนา เขียนรายงาน เขียนจดหมาย รวมท้ังการใชภาษารางกาย เชน 
มือ ตา การยิ้ม การพยักหนา เปนตน ดังนั้นการส่ือสารจึงเปนกระบวนการแสดงออกทางภาษา มีการ  
ตีความ  การตอรอง และรวมเอาสัญญาณ (sign) และสัญลักษณ (symbol) ตางๆเขาไวดวย

2.  แนวคิดในเรื่องภาษาเปนพฤติกรรมทางสังคม   ชอมสกี (Chomsky 1966) ไดเปล่ียน
แนวคิดของนักภาษาศาสตรกลุมโครงสราง (structuralist) จากการวิเคราะหโครงสรางแบบพ้ืนผิว 
(surface structure) มาศึกษาโครงสรางท่ีเปนสวนลึกทางความหมาย (deep structure) และมีความเช่ือ
ในเรื่องของความแตกตางระหวางสมรรถวิสัยหรือความสามารถท่ีมีอยูจริง (competence) กับความ
สามารถท่ีปรากฏ (performance) ซ่ึงความเช่ือนี้มีบทบาทสําคัญตอระบบไวยากรณแบบปริวรรต 
(transformational grammar) ไฮมส (Hymes 1981) สนใจการมีปฏิสัมพันธกันทางสังคม (social 
interaction) ซ่ึงนําไปสูทฤษฎีการใชภาษา (language use) และเปนสวนสําคัญของความสามารถใน
การใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร (communicative competence) อันประกอบไปดวยความรูและความ
สามารถท่ีจะรูวา ขอความหนึ่งๆ นั้นถูกตองตามกฎไวยากรณหรือไม เปนท่ียอมรับสําหรับเจาของ
ภาษาหรือไม มีความเหมาะสมท่ีจะพูดกับใคร ในสถานการณใด และส่ิงท่ีเจาของภาษาพูดในบริบท
หนึ่งๆ หมายถึงอะไร ทําใหเราสามารถพูดหรือแสดงออกทางภาษาไดเหมือนเจาของภาษา ไฮมไดรวม
เอาความรู (knowledge) และความสามารถท่ีจะใชความรูนั้น (ability for use) เขาดวยกัน รวมถึงแรง
จูงใจ เจตคต ิอารมณ ความกลา ซ่ึงแสดงใหเห็นการมีปฏิสัมพันธ (interaction) ระหวางผูพูดและผูฟง

3.  แนวคิดเรื่องภาษาตามหนาท่ี (functions)   ฮอลลิเดย (Halliday 1973) กลาววา หนาท่ี
หรือเปาหมายของคําพูดหนึ่งๆ ซ่ึงเราจะเขาใจหนาท่ีตางๆเหลานี้ได เม่ืออยูในบริบทของเหตุการณ 
(context of  situation) ความสัมพันธของพฤติกรรมกับภาษาจึงตองดูท่ีบริบทของสังคมกอน

4.  แนวคิดเรื่องความตั้งใจของผูใชภาษา การใชภาษาในบริบทมีความซับซอน และมีความ
ยากลําบากในการพิจารณาความตั้งใจของผูใชภาษา ซ่ึงปญหาไมไดอยูท่ีการออกเสียงคําศัพท       
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หรือไวยากรณ แตอยูท่ีการตีความตามความประสงคของผูพูดและความเหมาะสมในการท่ีจะตอบ   
ดังนั้นส่ิงแรกท่ีตองทําคือ การตีความตามความประสงคของผูพูด

จากแนวความคิดพ้ืนฐานขางตนท่ีเช่ือวาภาษาเปนเครื่องมือในการส่ือสารหรือส่ือความ
หมาย และมีเปาหมายในการสอนภาษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถวิสัยหรือความสามารถในการใช
ภาษาและตีความไดอยางถูกตองเหมาะสมเม่ือมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆในสังคม  ตอมาจึงมีผูเช่ียว
ชาญในการสอนภาษาตางประเทศหลายทานเสนอองคประกอบของสมรรถวิสัยในการใชภาษาเพ่ือ
การส่ือสารดังนี้

คาเนล และ สเวน  (Canale and Swain 1980 : 1) และ ซาวิยอง (Savinon 1983 : 36-38)
เสนอวา การใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ประกอบดวยสมรรถวิสัย 4 ประการ คือ

1.  สมรรถวิสัยทางไวยากรณ (grammatical competence) หมายถึง ความสามารถในการใช
ภาษาทางดานคําศัพท เสียง และโครงสรางประโยคไดถูกตองตามกฎเกณฑทางไวยากรณ

2. สมรรถวิสัยทางภาษาศาสตรเชิงสังคม (sociolinguistic competence) หมายถึง ความ
สามารถในการใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับบริบททางสังคมและหนาท่ีทางภาษาตลอดจนกฎเกณฑ
ทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนภาษาเขาใจและผลิตขอความท่ีเหมาะสม

3.  สมรรถวิสัยในการวิเคราะหขอความ (discourse competence) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอความ เช่ือมโยงไดอยางถูกตอง และส่ือความหมายได ซ่ึงตอง
เกี่ยวของกับการตีความในขอความท่ีเหนือกวาระดับประโยค

4. สมรรถวิสัยในการใชกลวิธีในการส่ือสาร (strategic competence) หมายถึง ความ
สามารถปรับกลวิธีในการส่ือสารใหเขากับสถานการณ เพ่ือใหการสงสารและการรับสารนั้นราบรื่น
และดําเนินตอไปอยางไมขาดตอน การปรับกลวิธีในการส่ือสารทําได 2 ทาง คือ วัจนภาษาหรือใช
ภาษาพูด (verbal) เชน การสรางประโยคใหมใหงายขึ้น การพูดออมๆ การกลาวซํ้า และอวัจนภาษา
หรือกลวิธี  ท่ีไมใชภาษาพูด (non-verbal)  เชน การใชทาทางหรือสีหนาประกอบการส่ือสาร

บรัมฟต (Brumfit 1985 : 28) กลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนเพ่ือการส่ือสารวา เปนการ
สรางการเรียนรูภาษาอยางมีประสิทธิภาพใหแกผูเรียน แตการสอนเปนส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดสวนการ
เรียนรูนั้นเปนส่ิงท่ีซอนเรนอยูภายใน ไมสามารถสังเกตได ผูสอนสามารถควบคุมการสอนแตไม
สามารถควบคุมการเรียนรูได ดังนั้นในการสอนภาษา ผูสอนจะตองจัดส่ิงแวดลอมท่ีสนับสนุนการ
เรียนรู       ผูสอนจึงควรเปนผูใหตัวภาษาแกผูเรียนและผูเรียนเปนผูหาประสบการณในการฝกใชภาษา

อัจฉรา วงศโสธร  (2528 : 120–123) เสนอแนะวาการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
นั้น ผูเรียนจะส่ือความหมายไดตองประกอบดวยหลัก 4 ประการ คือ

1. ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสงและรับสารตางๆได
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2.  แรงจูงใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนภาษาซ่ึงเกิดจากเจตคติท่ีดีตอการเรียน และยอมรับ
วาการเรียนภาษานั้นมีความสําคัญ

3.  การประสานสัมพันธของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน กลาวคือเปดโอกาสใหผูเรียนได
ฝกการใชภาษาตามธรรมชาติและระดับความสามารถของผูเรียน

4. ขอผิดพลาดในการใชภาษาของผูเรียนถือเปนขอมูลท่ีนําผูเรียนไปสูความรูเกี่ยวกับกล
วิธีในการเรียนรูภาษา

สมถวิล  ธนะโสภณ (2528 : 12)  ไดสรุปแนวทางการสอนเพ่ือการส่ือสารไวดังนี้
1. ผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรูโดยใหโอกาสผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการ

ใชภาษา ซ่ึงอาจเปนในรูปแบบของกิจกรรมคู หรือกิจกรรมกลุม
2. การเรียนภาษาเกิดจากกิจกรรมท่ีครูจัดให โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นตองเปนกิจกรรมท่ีใกล

เคียงความเปนจริงมากท่ีสุด
3.   กิจกรรมหรือแบบฝกตองนําไปสูการส่ือสาร
4. การเรียนการสอนใหความสําคัญดานการส่ือสารอยางมีความหมายและความ

แคลวคลองในการส่ือสาร มากกวารูปแบบและความถูกตองของภาษา
5.  การทดสอบตองเปนการทดสอบการใชภาษา ไมใชทดสอบความรูเกี่ยวกับภาษา
กุลยา  เบญจกาญจน  (2530 : 22)  กลาววา การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร หมายถึง  การ

สอนใหผูเรียนเรียนรูภาษาโดยการใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณมากกวาการเรียนเพ่ือสราง
ประโยคท่ีถูกตองทางไวยากรณเทานั้น แตท้ังนี้มิไดหมายความวาไวยากรณมีความสําคัญลดนอยลง
ความจริงแลวไวยากรณของภาษายังมีความสําคัญอยู

สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2537 : 107–111)  กลาววา การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเกิดจากแนว
คิดท่ีเช่ือวา ภาษาไมไดเปนเพียงระบบไวยากรณท่ีประกอบดวย เสียง ศัพท และโครงสรางเทานั้น แต
ภาษาคือ ระบบท่ีใชในการส่ือสารหรือส่ือความหมาย ดังนั้นการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารจึงควรใหผู
เรียนสามารถนําภาษาไปใชในการส่ือสารหรือส่ือความหมายได และใชภาษาใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคม  ไมควรสอนผูเรียนเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางทางภาษาเทานั้น

วิจิตรา  การกลาง และคณะ  (2538 : 2)  กลาวถึงการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารวาเปนแนว
การสอนท่ีเนนใหผูเรียนสามารถนําภาษาท่ีเรียนไปใชในการส่ือความหมายไดจริง  แนวการสอนเพ่ือ
การส่ือสารเนนในเรื่องของการส่ือความหมายมากกวาท่ีจะเนนการจํากฎเกณฑทางไวยากรณ การสอน
จะเรียงจากส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูเรียนมากท่ีสุดกอน  และเปนแนวการสอนท่ีเนนความสําคัญของ
ทักษะการพูด

จากแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารขางตน สรุปไดวาการสอน
ภาษาเพ่ือการส่ือสารมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถวิสัยในการใชภาษาในการส่ือสาร  
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สามารถใชภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณตางๆ   โดยคํานึงถึงการส่ือความหมาย และความคลอง
ในการใชภาษามากกวาความถูกตองในการใชไวยากรณทางภาษา ซ่ึงความผิดพลาดตางๆท่ีเกิดขึ้นกับ
ผูเรียนนั้นไมถือเปนความผิดรายแรงแตเปนแนวทางท่ีกอใหเกิดการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียน
การสอนควรมุงเนนท่ีตัวผูเรียนเปนสําคัญ  เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการทํากิจกรรมทางภาษาโดย
การมีปฏิสัมพันธและใชภาษาใหเหมาะสมกับสถานการณจริงใหมากท่ีสุด เพ่ือใหผูเรียนสามารถนํา
ภาษาไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  โดยมีหลักการ 5 ประการ ดังนี้

หลักการท่ี 1  มีจุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน
หลักการท่ี 2  สอนภาพรวมของภาษาท้ังหมด
หลักการท่ี 3  เนนกระบวนการ
หลักการท่ี 4  ฝกในสถานการณจริง
หลักการท่ี 5  ไมเครงครัดกับขอผิดพลาดในการใชภาษา
จุดมุงหมายของแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร คือ การสรางความสามารถในการส่ือสาร

(communicative competence) สรุปได 4 ประการโดยยึดหลักการของซาวิยอง (Savinon 1983 : 36-38)  
ดังนี้

1. ความสามารถดานกฎเกณฑและโครงสรางภาษา (linguistic or grammatical 
competence) คือ ความสามารถท่ีผูเรียนใชทักษะท้ัง 4 คือ ฟง พูด อาน เขียน โดยมีองคประกอบทาง
ภาษา คือ เสียง ศัพท โครงสราง หรือไวยากรณไปใชในการติดตอส่ือสารได

2. ความสามารถดานภาษาศาสตรเชิงสังคม (sociolinguistic competence) คือ ความ
สามารถในการเลือกใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมตามกฎเกณฑทางสังคมและวัฒนธรรม

3. ความสามารถดานความสัมพันธของขอความ (discourse competence) คือ ความ
สามารถ ในการวิเคราะห การตีความ ความสัมพันธระหวางประโยคตางๆ สามารถเช่ือมโยงความ
หมายและโครงสรางทางไวยากรณเพ่ือพูดหรือเขียนส่ิงท่ีมีความหมายสัมพันธกัน  และทํานายความ
เกี่ยวกับ   รูปลักษณะของภาษาท่ีจะเกิดขึ้นในบริบท (context)

4. ความสามารถดานการใชกลวิธีในการส่ือความหมาย (strategic competence) คือความ
สามารถในการใชกลวิธีตาง ๆ เชน การเดา การพูดซํ้า การพูดออม การถอดความ ตลอดจนการใชกริยา
ทาทาง สีหนา และน้ําเสียงเพ่ือชวยในการส่ือความหมายเม่ือเกิดปญหาในการไมเขาใจกันขณะส่ือสาร 
หรือไมสามารถส่ือสารใหอีกฝายหนึ่งเขาใจได

กิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารมีจุดมุงหมายใหผูเรียน

สามารถนําความรูทางภาษาไปใชในการส่ือความหมายได การสอนใหบรรลุเปาหมายดังกลาวจึงตอง
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ใชองคประกอบหลายประการ ท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน เพราะกิจกรรมท่ี
เนนใหผูเรียนไดฝกใชภาษาอยางมีความหมาย จะสงเสริมการเรียนรูภาษาไดเปนอยางดี   นักการศึกษา
ดานการสอนภาษาหลายทานจึงไดเสนอกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ไว บางทานไดจัดแบงกิจกรรมตาม
ทักษะท่ีเปนจุดเนน บางทานจัดแบงตามวัตถุประสงคและสถานการณของการใชภาษา ดังนี้

มอรโรว (Morrow 1981 : 59-66) เสนอวา กิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารควรมี
ลักษณะดังนี้

1.  สอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรียนรูวา ผูเรียนตองการเรียนภาษาเพ่ืออะไร
2.  เนนในภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมดมากกวาการแยกวิเคราะหรายละเอียด
3. เนนกระบวนการในการเรียนเทากับรูปแบบของภาษา กระบวนการในการเรียนนั้นรวม

ถึงกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูสงสารและผูรับสารแลกเปล่ียนขอมูลกัน
4.  ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
5.ไมถือวาขอผิดพลาดของผูเรียนเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด เพราะขอผิดพลาดบางอยางบงช้ีวา

ผูเรียนกําลังทดลองใชภาษา
จอหนสัน (Johnson 1982 : 163-172) ไดเสนอหลักการจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือการส่ือสาร

ไว 5 ประการ ดังนี้
1. หลักในการหาขอมูลท่ีหายไป (The information gap principle) กิจกรรมนี้อาศัยหลักการ

แลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกันระหวางบุคคล ผูเรียนจะไดรับขอมูลท่ีไมสมบูรณ จึงตองหาขอมูลท่ี
ขาดหายไปจากอีกฝายหนึ่ง มีการแลกเปล่ียนขอมูลกันเพ่ือเติมใหไดขอมูลท่ีครบถวน การส่ือสารนั้น
ประสบผลสําเร็จหรือไม วัดไดจากขอมูลท่ีสมบูรณ

2. หลักในการถายโอนขอมูล (The information transfer principle) กิจกรรมนี้ผูเรียนตอง
ถายโอนขอมูลจากทักษะหนึ่งไปสูอีกทักษะหนึ่ง เชน ฟงบทสนทนาหรืออานจดหมายแลวถายโอนขอ
มูลมาเขียนในตาราง อานเรื่องแลววาดภาพ เขียนกราฟ เขียนแผนภูมิและเติมขอความในตาราง นอก
จากนี้ยังสามารถถายโอนขอมูลจากแหลงใหมไปสูแหลงเดิมได เชน ดูแผนท่ีแลวสามารถเขียนเรื่อง

3. หลักในการเติมขอมูลใหสมบูรณ (The jigsaw principle) กิจกรรมนี้ใหผูเรียนนําขอมูล
มาปะติดปะตอกันใหไดภาระงานสมบูรณ เชน ตัดบทสนทนาออกเปนสวน ๆ ใหผูเรียนออกมาเรียง
ลําดับแลวแสดงบทบาทสมมต ิ หรือตัดขอความจากหนังสือพิมพแลวใหผูเรียนเรียงลําดับขอความ

4. หลักในการพ่ึงพาอาศัยกันในการทํางาน (The task dependency principle) ใชหลักการท่ี
ผูเรียนตองพ่ึงพาขอมูลซ่ึงกันและกัน ผูเรียนท่ีไดรับมอบหมายภาระงานตางกัน ตองมีปฏิสัมพันธและ
ตรวจสอบขอมูลระหวางกันเพ่ือใหการทํากิจกรรมนั้นสําเร็จ เชน ในการทํากิจกรรมคูเพ่ือเติมชองวาง
ของขอมูล ผูทํากิจกรรมท้ังสองฝายตองอาศัยพ่ึงพาซ่ึงกันและกันจึงจะเติมเต็มขอมูลใหสมบูรณได
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5. หลักในการแกไขเนื้อหา (The correction for content principle) ในขณะปฏิบัติกิจกรรม
บางครั้งผูเรียนตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ผูเรียนตองมีการตรวจสอบแกไขกันและกันวาท้ังสองฝาย
ส่ือสารกันเขาใจหรือไม หากผูเรียนตางเขาใจขอมูลและใชภาษาส่ือสารกันไดอยางถูกตอง ครูผูสอน
ไมจําเปนตองแกไขใหถูกตองตามหลักไวยากรณ

ลิตเติลวูด (Littlewood 1983 : 20-21) ไดแบงกิจกรรมออกเปน 2 ประเภท คือ
กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารตามวัตถุประสงค (functional communication activities)  และ
กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการปฏิสัมพันธในสังคม (social interaction activities)

1. กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารตามวัตถุประสงค (functional communication
activities) เปนกิจกรรมท่ีมุงใหผูเรียนใชภาษาเปนส่ือในการทํากิจกรรม ซ่ึงอาจจัดไดหลายแบบ
แตมีหลักรวมกัน คือ ผูสอนตองกําหนดสถานการณใหผูเรียนเกิดความจําเปนท่ีจะตองใชภาษา เพ่ือหา
ขอมูลท่ีตนเองยังขาดอยู  หรือเพ่ือแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้คือ

1.1 กิจกรรมแลกเปล่ียนขอมูลในวงจํากัด (sharing information with restricted
cooperation) กิจกรรมแบบนี้อาจเปนงานคู (pair work) หรืองานกลุม (group work) แตละกลุม
จะไดรับขอมูลเพียงสวนหนึ่งและตองแลกเปล่ียนขอมูลท่ีตนมีกับเพ่ือนดวยการถาม-ตอบจึงจะมี     
ขอมูลครบถวนได  กิจกรรมนี้เหมาะกับนักเรียนในระดับตน

1.2  กิจกรรมการแลกเปล่ียนขอมูลในวงกวาง (sharing information with unrestricted
cooperation) กิจกรรมแบบนี้นักเรียนจะมีอิสระในการใชภาษามากกวากิจกรรมแลกเปล่ียนขอมูล
ในวงจํากัด กลาวคือแทนท่ีผูเรียนจะใชเฉพาะวิธีถาม-ตอบตามท่ีกําหนดไว ผูเรียนสามารถใชวิธีการ
พูดอยางอ่ืนไดตามท่ีคิดวาเหมาะสม เชน พูดบรรยาย ใหขอเสนอแนะ

1.3 กิจกรรมการแลกเปล่ียนขอมูลและหาขอสรุปจากขอมูล (sharing and processing
information) กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะคลายกับการเลนตอภาพ (jigsaw) กลาวคือ ผูเรียนแตละคน
หรือแตละกลุมจะไดรับขอมูลคนละสวนซ่ึงแตกตางกัน ผูเรียนจะตองแลกเปล่ียนขอมูลกันกอน
จนไดภาพรวมของขอมูลท้ังหมด จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแกปญหาหรือหาขอสรุป
อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนดไว

1.4  กิจกรรมหาขอสรุปจากขอมูล (processing) ผูเรียนจะไดรับขอมูลครบถวนเหมือน
กันหมดจึงไมตองแลกเปล่ียนขอมูลกันดังเชนกิจกรรมอ่ืน แตผูเรียนจะตองรวมกันอภิปรายหรือแกไข
ปญหา  กิจกรรมแบบนี้มีลักษณะคลายคลึงกับการแกปญหาท่ัวๆไปในชีวิตจริง

2.  กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการปฏิพันธในสังคม (social interaction activities) กิจกรรม
ประเภทนี้คลายคลึงกับกิจกรรมประเภทแรก แตจะกําหนดสถานการณและบทบาทของผูเรียนไว
ซ่ึงลิตเติลวูด (Littlewood 1983 : 45-49) เสนอแนวทางไว 4 วิธี คือ
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     2.1  ครูใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และการจัดระเบียบวินัยในช้ันเรียน
     2.2  ครูใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการสอนวิชาตางๆ
     2.3  การใหผูเรียนสนทนากับครูหรือสนทนากันเองเปนภาษาอังกฤษ
   2.4 การใหผูเรียนสรางบทสนทนา และแสดงบทบาทสมมต ิ ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการ

เรียนภาษาอังกฤษ
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 8) ไดเสนอแนะขอท่ีควรคํานึงในการจัดกิจกรรมการ

สอนเพ่ือการส่ือสารไว 7 ประการ ดังนี้
1.  จัดกิจกรรมใหมีเนื้อหาท่ีเปนจริงในชีวิตประจําวัน
2.  สรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากมีสวนรวมในกิจกรรม
3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกัน
4.  จัดใหมีการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนธรรมชาติโดยไมมีการซักซอมกันมากอน
5.  ใหผูเรียนเลือกเนื้อหาเองโดยยึดจุดประสงคการสอนเปนสําคัญ
6.  จัดกิจกรรมใหเรียบงายท้ังในการดําเนินภาระงานและการเตรียมกิจกรรม
7. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีสอน
กุสุมา  ลานุย (2538 : 22-23) กลาววา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาใด ๆ ควร

คํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้
1.  กิจกรรมควรมีลักษณะใกลเคียงกับการส่ือความหมายในสถานการณปกติ กลาวคือ การ

จัดกิจกรรมนั้นตองอยูในลักษณะท่ีทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองส่ือความหมาย ผูเรียนมีโอกาสเลือก
พูดหรือเลือกเขียนตามรูปแบบท่ีตองการ และผูเรียนจะทราบวาตนเองประสบผลสําเร็จในการส่ือสาร
หรือไม

2.  กิจกรรมควรเปนไปตามหลักการเรียนรู กลาวคือ กิจกรรมนั้นตองนาสนใจและเหมาะ
กับวัยของผูเรียน  ไมยากหรืองายเกินไป  และควรอยูสูงกวาระดับความรูความจํา

3. กิจกรรมควรเปนไปตามหลักการสอน โดยสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาท่ีเรียน
รวมท้ังคํานึงถึง วัย ประสบการณ จํานวนผูเรียน และความสามารถในการควบคุมผูเรียน

จากการสังเคราะหเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการสอนเพ่ือการส่ือสารขางตน 
สรุปไดวา การสรางกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารควรคํานึงถึงหลักการดังนี้

1. กิจกรรมนั้นควรมีเนื้อหาท่ีเปนจริงในชีวิตประจําวัน หรือมาจากเอกสารจริง เชน ขอ
แนะนําการใชสินคา หนังสือพิมพ และหนังสือนิทาน เปนตน

2. กิจกรรมนั้นควรชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษา  มีโอกาสไดนําความรูทางภาษาในดาน
ตางๆ เชน เสียง ศัพท โครงสรางมาใชประกอบกันเพ่ือใหส่ือความหมายไดตามท่ีตองการ
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3. กิจกรรมนั้นควรกอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา  ทําใหผูเรียนเห็นวาการเรียนรู
ภาษานั้นสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  การทํากิจกรรมคูหรืองานกลุมทําใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนและเกิดแรงจูงใจในการฝกใชภาษามากกวาการทํางานพรอมกันท้ังช้ันแบบเดิม

4. กิจกรรมนั้นควรชวยใหการเรียนภาษาเปนไปอยางเปนธรรมชาติ เพราะผูเรียนจะเกิด
การเรียนรูไดเม่ือไดทําอะไรดวยตนเอง

5. กิจกรรมนั้นควรสรางความสัมพันธและความรวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูเรียนและ
กับครูผูสอน  ซ่ึงกอใหเกิดบรรยากาศอันดีท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร
ในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้น นักเรียนเปนผูมีบทบาทโดยตรงในการทํากิจกรรม อยาง

ไรก็ตาม ครูยังคงมีบทบาทท่ีสําคัญอยูหลายประการ
ลิตเติลวูด (Littlewood 1983 : 18-19) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการทํากิจกรรมการใช

ภาษาเพ่ือการส่ือสารไวดังนี้
1. กอนเริ่มทํากิจกรรม  ครูเปนผูวางแผนและจัดดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในขั้นเริ่มตน

ครูจะตองอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงลักษณะของกิจกรรม วิธีทํากิจกรรม ตลอดจนขอมูลท่ีจําเปน
สําหรับการทํากิจกรรมนั้น ครูอาจสาธิตการทํากิจกรรมใหนักเรียนดูเปนตัวอยางครั้งหนึ่งกอน       
จากนั้นจึงใหนักเรียนทํากิจกรรมเอง

2. ระหวางการทํากิจกรรม  ครูเปนผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือเม่ือนักเรียนมีปญหา       
ไมวาจะเปนปญหาดานภาษาหรือปญหาเกี่ยวกับวิธีทํากิจกรรม  นอกจากนี้ครูยังเปนผูตรวจสอบ    
การใชภาษาของนักเรียนวาถูกตองเหมาะสมหรือไม  ถานักเรียนใชภาษาผิดเพียงเล็กนอย ครูไมจําเปน
ตองแกไขทันที ครูอาจบันทึกส่ิงท่ีผิดไว แลวอธิบายใหนักเรียนฟงในภายหลัง

3.  หลังการทํากิจกรรม  ครูเปนผูประเมินและใหขอมูลปอนกลับแกนักเรียน  ซ่ึงในการ
ประเมินการทํากิจกรรมของนักเรียนนั้น ครูอาจใชวิธีสุมเรียกนักเรียนบางคูหรือบางกลุมใหเสนอผล
งานจากการทํากิจกรรม สําหรับการใหขอมูลปอนกลับ ครูควรจะบอกใหนักเรียนไดรูวาโดยท่ัวไป  
นักเรียนทํากิจกรรมไดดีเพียงใด ใชภาษาในการทํากิจกรรมไดถูกตองเหมาะสมหรือไม การประเมิน
และการใหขอมูลปอนกลับเปนส่ิงจําเปนมาก  เพราะนักเรียนจะไดรูถึงความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการทํากิจกรรมของตน

แคนดลิน (Candlin 1976: 99) อธิบายถึงบทบาทของครูในการสอนเพ่ือการส่ือสารไว ดังนี้
1. ครูเปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ในการมีสวนรวมในกิจกรรมการส่ือสาร และ

เปนแหลงความรู (resource) ใหกับนักเรียน
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2. ครูเปนผูนํากระบวนการในการเรียน โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมแบบมีสวนรวมโดย
อิสระ (independent participant)

3.   ครูเปนผูคนควา (researcher) โดยตองศึกษาและสังเกตถึงความสามารถของนักเรียน
จากแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร หลักการในการจัดกิจกรรมการสอน

ภาษาเพ่ือการส่ือสาร และบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารดังท่ีกลาวมา
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมทุกรูปแบบตางมุงพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารของ
นักเรียน ใหสามารถใชภาษาไดอยางแคลวคลองและเหมาะสมกับบริบทการใชภาษาทางสังคม  และ
เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือการส่ือสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีครูควร
คํานึงถึงหลักการและขอเสนอแนะบางประการดังท่ีผูวิจัยไดนําเสนอไว ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการตามจุดมุงหมายของแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสามารถในการ
ส่ือสาร (communicative competence) โดยยึดหลักการของซาวิยอง (Savinon 1983 : 36-38)  จัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของจอหน
สัน (Johnson 1981 : 163-172) และดําเนินการตามบทบาทครูของลิตเติลวูด (Littlewood 1983 : 18-19)

เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรูภาษาที่สอง

ทฤษฎีการรับรูภาษาที่สอง
การเรียนรูภาษาตางประเทศตามทฤษฎีการรับรูภาษาท่ีสอง (Second Language 

Acquisition Theory)  ของแครชเชน และเทอรเรล  (Krashen and Terrell 1983 : 26) เกิดขึ้นได 2 
ลักษณะ คือ การรับรูภาษา (acquisition) และการเรียนรู (learning)

1. การรับรูภาษา (acquisition) เปนกระบวนการรับภาษาท่ีไมเนนกฎเกณฑของภาษา (pick 
it up unconsciously)  ท้ังนี้เพราะผูรับภาษาจะไมตองคอยคํานึงในขอเท็จจริงท่ีวากําลังรับภาษา แตจะ
คํานึงวากําลังใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ผูรับภาษาจะไมระวังในกฎเกณฑของภาษาท่ีไดรับ การรับรู
ภาษาจึงเปนการะบวนการเรียนรูแบบไมรูตัว (subconscious)

2. การเรียนรูภาษา (learning) เปนกระบวนการการเรียนรูแบบรูตัว (conscious) รูกฎเกณฑ 
ระมัดระวังในการใชกฎเกณฑทางภาษา และสามารถท่ีจะบอกเกี่ยวกับกฎเกณฑได เปนการเรียนรูท่ี
ตัวภาษา (knowing about a language) มีประโยชนสําหรับนักเรียนในการใชตรวจสอบความถูกตอง
และแกไขการใชภาษาเปาหมาย ในการเรียนการสอนมีความจําเปนท่ีจะใหเกิดการเรียนรู (learning)  
สวนการแกไขความผิดพลาดจะชวยพัฒนาไปสูการเรียนรู ตัวอยางเชน นักเรียนคนหนึ่งพูดวา  “I goes 
to school every day.” แลวครูแกไขโดยใหพูดประโยคท่ีถูกตองใหม นักเรียนผูนั้นจะเกิดการเรียนรู
แบบรูตัววาการเติม “s” ท่ีคํากริยาจะเกิดหลังสรรพนามบุรุษท่ี 3 ไมใชบุรุษท่ี 1
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สมมติฐาน 5 ประการของการรับรูภาษาที่สอง
แครชเชน และ เทอเรล  (Krashen and Terrell 1983 : 27 – 39)  ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ

การรับรูและเรียนรูภาษาท่ีสอง โดยไดทําการสังเกตและทดลองมากกวา 10 ป ซ่ึงสมมติฐาน 5 
ประการของการรับรูภาษาท่ีสอง (The Theoretical Model : Five Hypotheses) มีรายละเอียดดังนี้

1.  สมมติฐานแหงการรับรูและเรียนรูภาษา (The Acquisition Learning Hypothesis)
สมมติฐานนี้กลาววา การพัฒนา“สมรรถวิสัยในภาษาท่ีสอง” (second language 

competence) เกิดขึ้นจาก “การรับรูภาษา” ซ่ึงเปนการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือ
สารอยางเปนธรรมชาติ เปนกระบวนการรับรูภาษาแบบไมรูตัว และจะเกิดขึ้นในการส่ือสารในสถาน
การณจริง   สวน “การเรียนรูภาษา” เปนกระบวนการเรียนรูแบบรูตัว มีความรูรูปแบบและกฎเกณฑ
ของภาษา เพ่ือชวยตรวจสอบขอผิดพลาดในการเรียนภาษา  แครชเชน และ เทอเรล (Krashen and 
Terrell 1983 : 27)  สรุปความแตกตางของการรับรูและการเรียนรูภาษาไวดังนี้

การรับรูภาษา (acquisition) การเรียนรูภาษา (learning)
1. คลายกับการรับรูภาษาท่ีหนึ่งของเด็ก

(child first language)
2. เปนการนําภาษามาใช
       (picking up)
3. เปนกระบวนการรับรูภาษาแบบไมรูตัว

(subconscious)
4. ผูเรียนจะเกิดความรูแฝง
        (implicit knowledge)
5. การสอนไวยากรณแบบเดิมไมชวยให

เกิดการรับรูภาษา
       (formal teaching does not help)

1. เปนการเรียนรูอยางเปนทางการ
       (formal knowledge)
2. เปนการเรียนรูตัวภาษา
       (knowing about)
3 . เปนกระบวนการเรียนรูภาษาแบบรูตัว 

(conscious)
4. ผูเรียนจะเกิดความรูจริง
       (explicit knowledge)
5. การสอนไวยากรณแบบเดิมชวยใหเกิดการ

เรียนรูภาษา   
       (formal teaching helps)

2. สมมติฐานแหงการจัดลําดับตามธรรมชาต ิ(The Natural Order Hypothesis)
สมมติฐานนี้กลาววา โครงสรางทางไวยากรณมีลําดับของตัวเองในการรับรูภาษาท่ีหนึ่ง 

และลําดับทางธรรมชาตินี้เหมือนกับการรับรูภาษาท่ีสอง ขอผิดพลาดทําใหเกิดกระบวนการพัฒนา ใน
ชวงของการรับรูภาษาท่ีสองมักมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นซ่ึงเหมือนกับการท่ีเด็กรับรูภาษาท่ีหนึ่ง การรับรู
ภาษาของแตละคนจะมีลําดับการรูหนวยคําทางไวยากรณ (grammatical morphemes)  ไมเหมือนกัน

3.  สมมติฐานแหงการตรวจสอบ (The Monitor Hypothesis)
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สมมติฐานนี้เช่ือวา สมรรถวิสัยในการเรียนรู (learned competence) มีหนาท่ีเพียงเปน      
“ตัวตรวจสอบ” (monitor) ความถูกตองสมรรถวิสัยการรับรูภาษา (acquired competence) เทานั้น     
ในการใช “ตัวตรวจสอบ” ขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้

3.1  ผูใชภาษาควรมีเวลาเพียงพอในการเลือกและใชกฎเกณฑทางภาษา
3.2  ผูใชภาษาควรคิดหาวิธีแกไข  และเนนความถูกตองของขอมูลท่ีผลิตภาษาออกมา
3.3  ผูใชภาษาควรมีความรูกฎเกณฑทางไวยากรณ

4.  สมมติฐานแหงการปอนขอมูลทางภาษา (The Input Hypothesis)
สมมติฐานนี้เช่ือวา “ขอมูลทางภาษา” (input) มีความสัมพันธกับการใชภาษาของผูเรียน

และการรับรูภาษา 4 กรณี คือ
4.1  เกี่ยวของกับการรับรู (acquisition) ไมใชการเรียนรู (learning)
4.2  ผูเรียนจะรับรูภาษาไดดีเม่ือขอมูลทางภาษานั้นอยูในระดับความสามารถเดียวกับ

ผูเรียน  โดยขึ้นอยูกับสถานการณและบริบทท่ีจะเขาใจขอมูล
     4.3 ความคลองในการพูด สอนกันไมไดโดยตรง แตเกิดจากการสรางสมรรถวิสัยทาง

ภาษา  โดยเขาใจขอมูลหลังจากเกิดการรับรูภาษาแลว
     4.4  ถาเกิดความเขาใจขอมูลทางภาษาแลว  ระดับความเขาใจจะเพ่ิมขึ้นหนึ่งขั้น (I + 1) 

โดยอัตโนมัติ ผูเรียนภาษาสามารถรับรูโครงสรางทางไวยากรณไดทันที เชน เด็กรับรูภาษาท่ีหนึ่งโดย     
คนเล้ียงใชภาษาท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็กทีจะเขาใจได (caretakers talk) ดังนั้นผู
ใหญรับรูภาษาไดในลักษณะเดียวกัน ดวยภาษาท่ีเจาของภาษาพูดกับชาวตางชาต ิ (foreigner talk) โดย
ใชคําพูดชา ๆ หรือทําภาษาใหงายขึ้น

5.  สมมติฐานแหงการกล่ันกรองทัศนคต ิ(The Affective Filter Hypothesis)
สมมติฐานนี้กลาววา ตัวกรองทัศนคต ิมีสวนเกี่ยวของกับความสําเร็จและความลมเหลวใน

การรับรูภาษา  ตัวกรองทัศนคติท่ีมาขัดขวางการรับรูภาษาท่ีสอง ไดแก
     5.1  แรงจูงใจ (motivation) ถาผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากจะเรียนภาษาไดดี
     5.2  ความเช่ือม่ันในตนเอง (self-confidence) ถาผูเรียนมีความเช่ือม่ันมากจะประสบ

ความสําเร็จในการเรียนมาก
5.3  ความวิตกกังวล (anxiety) ผูเรียนท่ีมีความวิตกกังวลนอยจะสามารถรับรูภาษาไดดี

จากสมมติฐานท้ัง 5 ประการของการรับรูภาษาท่ีสองของแครชเชน และเทอเรล (Krashen
and Terrell 1988 : 27 –39) สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนภาษา โดยสรุปไดวา

1. ผูสอนตองใหขอมูลทางภาษาท่ีสามารถเขาใจได (comprehensible input) ใหมากท่ีสุด
ท่ีจะเปนไปได

2. ในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้ง  ตองใหเกิดความยากของขอมูลทางภาษาเพ่ิม
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ขึ้นอีก 1 ขั้น (I + 1) เสมอ
3. ขอมูลทางภาษาทุกชนิดท่ีชวยใหเกิดความเขาใจในการเรียนภาษานั้นเปนส่ิงสําคัญมาก

ถือเปนส่ิงท่ีมีประโยชนในการใชภาษาโดยตรง
4. เพ่ือทําใหมีตัวกรองทัศนคติต่ํา นักเรียนควรส่ือสารใหไดความหมาย (meaning)       

มากกวารูปแบบ (form) ขอมูลทางภาษาตองนาสนใจ และทําใหบรรยากาศในหองเรียนผอนคลาย
จากการศึกษาวิธีการเรียนรูภาษาท่ีสองของแครชเชล และ เทอเรล (Krashen and Terrell    

1988 : 27–39) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดการรับรูภาษา 
(acquisition) และเรียนรูภาษา (learning)  ดังท่ีสตีวิค (Stevick 1995 : 26) กลาววา กระบวนการท้ังสอง
เกื้อกูลและสงเสริมซ่ึงกันและกัน  ชวยใหผูเรียนเกิดการนําภาษาไปใชอยางมีประสิทธิภาพ   กลาวคือ 
ทําใหผูเรียนใชภาษาไดอยางถูกตอง (accurate) และ แคลวคลอง (fluent)

เอกสารเกี่ยวกับแนวการสอนแบบมหภาษา

แนวการสอนแบบมหภาษา (whole language approach) เปนแนวการสอนแบบเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง โดยผูเรียนตองอยูในสภาพแวดลอมท่ีใชภาษาเปาหมาย เชน ภาษาอังกฤษ  เพ่ือส่ือสาร    
ในสถานการณท่ีเปนจริง กูดแมน (Goodman and Goodman 1989 : 4 - 5) กลาววา การเรียนการสอน          
แบบมหภาษาเปนการนําหลักการมาสูประสบการณการใชภาษา เปนการเปดโลกทัศนใหมเกี่ยวกับ
การใชภาษาของมนุษย (humanistic) ในแงท่ีวามนุษยเรียนรูและมีความคิดเกี่ยวกับภาษาอยางไร     
โดยผสมผสานกับพ้ืนฐานความเขาใจทางวิทยาศาสตร (scientific) ในปจจุบันมีนักการศึกษา       
หลายทานกลาวถึงความหมายของแนวการสอนแบบมหภาษา (Watson, Burke and Harste 1989; 
McConaghy 1988; Gunderson and Shapiro 1988; Altwerger, Edelsky and Flores, Weaver 1987; 
Goodman 1986)  โดยคํานึงถึงความคิดพ้ืนฐานดานการเรียนการสอนภาษาแบบมหภาษา  ซ่ึงสรุปได  
3 ประการ ไดแก

1. การเรียนภาษาเปนกิจกรรมของมนุษยท่ีมีการพัฒนาตามธรรมชาติ และการใชภาษา   
ในสังคมเปนการใชเพ่ือการส่ือสารอยางมีจุดมุงหมาย

2. การเรียนภาษาตองเปนส่ิงท่ีผูเรียนแตละคนมีความสนใจเปนสวนตัว
3. การเรียนภาษาเปนการเรียนแบบภาพรวมท้ังบริบทมากกวาการแยกเรียนเปนสวน ๆ
แนวการสอนแบบมหภาษาไดรับอิทธิพลจากการนําแนวความคิดดานภาษาศาสตร 

(linguistics) จิตวิทยา (psychology) และการเรียนการสอน (pedagogy) มาผสานเขาดวยกันดังจะเห็น
ไดจากแผนภูมิ ท่ี 1
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                              Linguistics           Pedagogy
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           Psychology

แผนภูมิท่ี 1  สวนประกอบท่ีเกี่ยวของกับการสอนแบบมหภาษา (whole language)
ท่ีมา :  Victor Froese, Whole-Language Practice and Theory (Ontario : Prentice-Hall Canada, Inc.,
1991), 6.

จากแผนภูมิดังกลาว การสอนภาษาไดรับอิทธิพลดานภาษาศาสตร (linguistics) ในเรื่อง
ของความรูทางภาษาขั้นพ้ืนฐานซ่ึงไดแก เสียง คําศัพท รูปประโยค และความหมาย  ในดานจิตวิทยา 
(psychology) นักจิตวิทยาทางภาษา (psychologist) ไดศึกษาในเรื่องของกระบวนการดานความจําของ
มนุษย แรงจูงใจในการใชภาษา และการใชภาษาในจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน (Shuell 1986) การท่ีเด็ก
เล็ก ๆ พูดภาษาตามท่ีไดยิน ยังไมใชกฎเกณฑทางไวยากรณ ดังนั้นนักจิตวิทยาทางภาษาจึงแนะนํา    
ในเรื่องของการเรียนภาษาวา ควรใหเด็กเรียนภาษาจากความหมายกอน เชน ครูอานนิทานใหเด็กฟง
ทําใหทราบความหมายโดยรวมของเรื่องกอนท่ีจะสอนตัวภาษา และนิทานชวยสรางแรงจูงใจภายใน
ใหเด็กตองการท่ีจะใชภาษาตอไป เนื่องจากผูใชภาษาควรไดรับแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดความตองการ      
ท่ีจะแกไขภาษาใหถูกตองตามความหมายมากกวาการแกไขทางไวยากรณ (Tough 1977)  สวนใน  
ดานการเรียนการสอน (pedagogy) ชวยใหผูเรียนมีพัฒนาในดานยุทธวิธีการเรียนรูภาษา (language-
learning strategies) เชน การเรียนอยางมีสวนรวม การเรียนเปนกลุม  การท่ีครูรูจักเลือกส่ือท่ีเหมาะสม 
การวิเคราะหหลักสูตรตามสภาพผูเรียน ตลอดจนการสังเกต และเทคนิคการประเมินผูเรียน           
ลวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนท้ังส้ิน (Weir 1977) การสอนแบบมหภาษาจึงนํากระบวนการเรียน
แบบมีสวนรวมเขามาใชในช้ันเรียน ครูจะมุงเนนท่ีกระบวนการ (process) มากกวาผลงาน (product)

กูดแมน (Goodman 1989, 1991) กลาววา ภาษาเปนภาพรวมท้ังหมด (language is a whole)
ของศัพท เสียง และโครงสรางทางไวยากรณซ่ึงไมสามารถแยกสอนเปนสวนๆ การสอนตองสอนใน
ภาพรวมท้ังหมดไปดวยกัน ในการสอนแบบมหภาษา (whole language) กลาวถึงการอานวาเปน 
กระบวนการคาดเดาทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (psycholinguistic process) ผูอานตองมีปฏิสัมพันธ
ตอส่ิงท่ีอานโดยใชการทํานายเรื่อง (predict) ตัวคาดเดาทางภาษา (cue)ในการคาดเดาความหมาย      
ใชความรูทางดานเสียงและตัวอักษร (graphophonemics) และรูปประโยค (syntactic) รวมท้ังการ       
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มีจุดประสงคในการอาน (purposes for reading) เพ่ือหาความหมายจากเรื่องท่ีอาน (Harste and Burke 
1977)

                                    ภาษาศาสตร
    วัฒนธรรม               ความ

                 การใชภาษา                     หมาย
                             ในสถานการณจริง             ไวยากรณ

 สัญลักษณและเสียง
  บริบทของสถานการณ

                                                                                ความรูเดิม

แผนภูมิท่ี 2   แบบจําลองการอานแนวการสอนแบบมหภาษา
ท่ีมา : M.B. Gilles et al., Whole Language Strategies for Secondary Students (New York : Richard
C. Owen, 1988), 6.

วัตสัน (Watson 1988 : 6) อธิบายวา การอานในแนวการสอนแบบมหภาษา ดังแผนภูมิท่ี 2
ระบบตางๆภายในแผนภูมินี้ชวยใหผูอานสามารถหาความหมายของเรื่องท่ีอานได และระบบยอย
ตางๆ นี้ไมสามารถจะแยกออกจากกันได ตองอยูดวยกันเปนภาพรวมท้ังหมด ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาษาศาสตร  (linguistics) ภาษา คือ ส่ิงท่ีมนุษยใชติดตอส่ือสาร โดยการเขียน การอาน 
การพูด และการฟง  สุนทรีภาพทางการเรียนภาษาทําใหผูเรียนพอใจ ตื่นเตน และสนใจท่ีจะเรียนรู  
ในการเลือกบทเรียนท่ีจะทําใหเกิดสุนทรีภาพทางการเรียนภาษานั้นครูผูสอนไมเพียงแตจําเปนตองรู
เกี่ยวกับภาษาของผูเรียน แตตองรูภาพรวมท้ังหมดในเรื่องของภาษา และใหโอกาสผูเรียนในการใช
ภาษาเปนภาพรวม จากแผนภูมิท่ี 2 ภาษาศาสตรและการใชภาษาในสถานการณจริงเปนกลไกท่ีหมุน
เวียนกัน (concentric circle) สงผลตอกันและเกื้อกูลสนับสนุนซ่ึงกันและกัน   ภาษาศาสตรและการใช
ภาษาในสถานการณจริงปรากฏอยูในวัฒนธรรมและส่ือความหมายจากสัญลักษณตาง ๆ  การใชภาษา
ของผูเรียนในสังคมขึ้นอยูกับวัฒนธรรมในสังคมนั้น
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2. การใชภาษาในสถานการณจริง  (pragmatic) ภาษาท่ีนํามาใชในสถานการณจริง มีความ
เกี่ยวเนื่องกับความรูเดิมและบริบทของสถานการณตางๆ การใชภาษายอมแตกตางกันไปตามบริบท
หรือสถานการณตาง ๆ  ซ่ึงระบบอ่ืน ๆ อีกสามระบบไดแก ความหมาย ไวยากรณ และสัญลักษณและ
หนวยเสียง จะมีความหมายอยางไรยอมขึ้นอยูกับบริบทท่ีเกิดขึ้นนั้น ความหมายของประโยคตาง ๆ 
ยอมแปรเปล่ียนไปตามสถานการณตาง ๆ ในสังคม (วิสาข จัติวัตร 2541 : 42-43)

3. ความหมาย (semantic) ความหมายของภาษาขึ้นอยูกับการใชวิจารณญาณในการหา
ความหมายของผูอาน ผูเขียน ผูฟง และผูพูด ความหมายเปนระบบยอยระบบหนึ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรม
ชาติ จากการใชภาษาในสถานการณจริงและอิทธิพลทางวัฒนธรรม สามารถกลาวไดวา ในการอาน
และการเขียนของบุคคลหนึ่ง ความหมายไมไดปรากฏอยูบนแผนกระดาษหรือตัวอักษรในหนานั้น แต
อยูท่ีความคิดของผูอานและผูเขียนในการท่ีจะสรางความหมายขึ้นมา ขอควรคํานึงของครูผูสอนใน
แนวการสอนแบบมหภาษาการสอน คือ ความหมายขึ้นอยูกับคํา ความสัมพันธของคํา และความ
สัมพันธของคําและขอความ การท่ีผูเรียนสามารถหาความหมาย และเลือกใชภาษาได  นับเปนหัวใจ
สําคัญของแนวการสอนนี้

4. ไวยากรณ (grammar) ระบบไวยากรณเปนกรอบท่ีชวยใหผูเรียนมีหลักในการทํานาย
ความหมายจากเรื่องท่ีอาน และทราบความตั้งใจของผูเขียน ตัวอยางเชน ถาเราอานคําวา paint, green, 
I’m, to, house, going, the อาจทําใหเราสับสน แตถานําคําเหลานี้มาเรียงใหถูกตองตามหลักไวยากรณ      
จะไดประโยค 3 ประโยคและมีความหมายดังนี้

“I’m going to paint the house green.” (ฉันจะทาบานใหเปนสีเขียว)
“I’m going to paint the green house.” (ฉันจะทาสีบานหลังสีเขียว)
“I’m going to paint the greenhouse.” (ฉันจะทาสีเรือนตนไม)
ประโยคท้ังสามนี้มีความหมายตางกัน แตความรูในเรื่องไวยากรณทําใหผูอานแยกแยะ   

ความหมายท่ีแตกตางกันได
5.  สัญลักษณและหนวยเสียง (graphophonemics) ประกอบดวยหนวยยอย 2 หนวย คือ

สัญลักษณทางตัวอักษรและหนวยเสียง  สัญลักษณทางตัวอักษรไดแก เครื่องหมายวรรคตอน ตัวอักษร
ตัวใหญ ตัวเอน ชองวาง และการขีดเสนใต เปนตน และหนวยเสียง ไดแก ระบบเสียงในภาษาท้ัง
ระบบ ซ่ึงสัญลักษณและหนวยเสียงในภาษาชวยผูอานและผูฟงในการทํานายและยีนยันการทํานาย
เรื่องท่ีอานหรือฟง

6. บริบทของสถานการณ (context of situation) หมายถึงความประสงคของผูเขียนและผู
พูด และความคาดหวังของผูอานและผูฟง บริบทนี้ครอบคลุมถึงสถานการณตาง ๆ ในขณะท่ีเกิดการ
อานหรือการเขียน วาส่ิงนั้นเกิดขึ้นท่ีไหน   เม่ือใด และอยางไร เชน เม่ือมองสัญลักษณบนทองถนน   
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ผูมองคาดหวังท่ีจะทราบขอมูลเกี่ยวกับการขับรถ  หรือเม่ือเปดหนังสือวิทยาศาสตร ผูอานคาดหวังท่ี
จะไดพบคําศัพท และขอความท่ีชวยใหเขาเขาใจความหมายเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร เปนตน

7. ความรูเดิม (prior knowledge) คือ ขอมูลหรือความรูท่ีผูอานไดรับมาในเวลาและสถาน
ท่ีตาง ๆ กัน เปนความรูท่ีผูเรียนนํามาใชในขณะท่ีอาน เขียน ฟง และพูดภาษาท้ังในและนอกโรงเรียน

การสอนอานและเขียนในแนวการสอนแบบมหภาษา มีพ้ืนฐานเดียวกับการท่ีเด็กหัดพูด  
ซ่ึงในการพูดนั้นตองมีจุดมงหมายท่ีตองการจะส่ือสารจริง ๆ และดวยเหตุผลเดียวกันนี้ การอานและ
การเขียนจึงควรใหผู เรียนมีจุดมุงหมายจริงเชนเดียวกับการพูด ไมใชจากการทําแบบฝกหัด 
(Altwerger, Edelsky & Flores 1987 : 149)

หลักการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบมหภาษา
แนวการสอนแบบมหภาษาเกิดจากความเช่ือท่ีวา การอานสามารถพัฒนาไดหากผูอานได

อานส่ิงท่ีเปนจริง (authentic) (Goodman 1991 : 4) การสอนแนวนี้มีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาดานการรับ
รูภาษา ซ่ึงแคมเบอรน  เทอรบิล  และรัดเดล (Cambourne & Turbill 1987; Ruddell 1992) ไดเสนอ
หลักการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบมหภาษาไว 7 ประการดังนี้

1. ผูเรียนควรอยูในสภาพแวดลอมท่ีใชภาษาเปาหมาย (immerse in language) เชน          
กิจกรรมการอานและการเขียนเปนภาษาเปาหมาย

2. ผูเรียนใชภาษาอยางมีความหมาย (meaningful demonstrations of language) เชน           
การทํานายเรื่องไปจนกระท่ังการอภิปรายและถกเถียงเรื่องรวมกันในช้ันเรียน

3. ใชภาษาในดานการอานและการเขียนอยางมีจุดมุงหมายท่ีเปนจริงในชีวิตประจําวัน 
(real life purposes) เชน เขียนจดหมายเลาประสบการณการทองเท่ียวถึงเพ่ือนชาวตางประเทศ

4.   ผูเรียนรับผิดชอบตอการใชภาษาของตัวเอง เชน เลือกหนังสืออานเองเม่ือมีเวลาวาง
5. ครูและผูปกครองมีสวนรวมมือกันในการเรียนของผูเรียน เชน มีการปรึกษาและรายงาน

ความกาวหนาทางการเรียน
6. สงเสริมและสนับสนุนดานการอานและการเขียนของผูเรียน เชน การเขียนนิทาน หรือ  

การทําหนังสือนิทานเลมใหญ (big book)
7. มีการประเมินผลโดยใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เชน การสังเกต หรือการประเมิน      

แฟมสะสมงาน
นอกจากนี้ กูดแมน (Goodman 1986 : 38) ไดเสนอหลักการอานการเขียนตามแนวการ

สอนแบบมหภาษา ดังตอไปนี้
1. ผูอานสรางความหมายขณะท่ีอาน โดยใชความรูเดิมและประสบการณ
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2. ผูอานทํานายเรื่อง เลือกกลวิธีในการตีความหมาย ยืนยันการทํานาย และตรวจสอบ
ความเขาใจดวยตนเอง

3. ผูเขียนตองมีขอมูลท่ีใหรายละเอียดเพียงพอจึงจะสามารถทําใหผูอานเขาใจได
4.การเขียนภาษาเกี่ยวของกับระบบท้ังสาม  ไดแก  สัญลักษณและหนวยเสียง

(graphophonemics)  รูปประโยค (syntactic)  และความหมาย (semantic) ซ่ึงท้ังสามสวนเกี่ยวของกัน
และเปนสวนสําคัญในการใชภาษาในสถานการณจริง  (pragmatic)

5.   จุดประสงคของผูอานคือ ความเขาใจความหมายจากบทท่ีอาน
6.   การพยายามเสนอความหมายในส่ิงท่ีเขียน เปนส่ิงท่ีผูเขียนตองคํานึงในการเขียน
7. ผูเขียนและผูอานมีขอจํากัดสําคัญอยูท่ีการไดเรียนรูอะไรไปแลว สําหรับผูเขียน คือ  

การเรียบเรียง (composing) และสําหรับผูอานคือ ความเขาใจ (comprehension)

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมหภาษา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมหภาษา จะมุงเนนท่ีประสบการณของผูเรียนเปนสําคัญ      

ดังเชน วีเวอร (Weaver 1988) กลาวไววา
1. ผูเรียนจะเรียนการเขียนและอานเชนเดียวกับท่ีเรียนพูด คือ เปนไปตามธรรมชาติ          

มีพัฒนาการทีละลําดับขั้น การสอนควรเนนการใหกําลังใจผูเรียนมากกวาท่ีจะทําใหเสียกําลังใจโดย
การใหเด็กแกไขขัอผิดพลาดตลอดเวลา

2. เนนท่ีการเรียนรูมากกวาการสอน โดยครูคอยสังเกตพัฒนาการของผูเรียนและใหคํา
แนะนําอยางสอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียน

3. ผูเรียนมีโอกาสในการอานและเขียนทุก ๆ วัน หนังสือท่ีอานควรเปนวรรณกรรม
สําหรับเด็กท่ีมีภาษาตามธรรมชาติ ไมไดปรับแตงใหงายสําหรับการอานโดยเฉพาะ

4. การเรียนการฟง พูด อาน เขียน เปนทักษะท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ไมแยกออกจากกันในหลัก
สูตร เด็กสามารถเรียนทักษะตาง ๆ ขณะเดียวกับท่ีเรียนวิชาอ่ืน ๆ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร

5. ครูอานหนังสือใหเด็กๆ ฟงทุกวัน การท่ีครูเลาเรื่องตางๆ ใหฟงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ  
เนื่องจากเด็กๆ จะไดเช่ือมโยงภาษากับความหมาย ฉาก และตัวละครกับชีวิตจริง เม่ือเด็กสามารถเขียน
เรื่องเองได ครูอาจใหเขียนนิทาน แลวเขียนบันทึก เพ่ือสะทอนประสบการณในการเรียนหลังจากการ
เรียนในช้ันเรียน

หนังสือท่ีใหเด็กอานควรเปนหนังสือท่ีมีลักษณะงายตอการเดาความ (predictable book) 
เชน มีประโยค โครงสรางเรื่อง หรือความคิดรวบยอดท่ีซํ้ากัน ซ่ึงทําใหเด็กทํานายเรื่องได ตัวอยาง
นิทานท่ีโครงเรื่องมีลักษณะซํ้า ๆ กัน เชน ในเรื่อง The Three Little Pigs (Galdone 1970)  เด็กสามารถ
เดาไดวาหมาปาจะพูดกับลูกหมูเชนไร ดังขอความตอไปนี้
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The wolf said, “Little pig, little pig, let me in, let me in!”
The little pig said, “Never, never will I let you in!”
The wolf said, “Then I’ll huff, and I’ll puff and I’ll blow your house in!”
ในเรื่อง The Very Hungry Caterpillar (Carle 1969) มีการเรียงลําดับเวลาในเรื่องและเปน

ลักษณะท่ีนักเรียนคาดเดาเรื่องได ดังขอความตอไปนี้
On Monday he ate through one apple

but he was still hungry.
On Tuesday he ate through two pears

but he was still hungry.
จากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับแนวการสอนแบบมหภาษา  (whole language approach) ดังท่ีนํา

เสนอมาขางตนสามารถสรุปหลักการไดวา การเรียนภาษาไดดีท่ีสุดตองเรียนอยางมีความหมายใน
สถานการณจริง การเรียนภาษาไมสามารถแยกออกเปนสวน ๆ แตตองเรียนเปนภาพรวมท้ังระบบ 
(Rich 1985; Goodman 1986) และหัวใจของการเรียนอานและเขียนมีลักษณะการเรียนคลายกับการ
เรียนพูดและฟง (Johnson & Stone 1991) จากการคนหาความหมายในบริบทและการกําหนดวัตถุ
ประสงค ในการเรียน  (Kim and Heerman 1999)

หลักการสอนอานและเขียนตามแนวการสอนแบบมหภาษา สามารถสรุปไดดังนี ้ คือ
1. มุงเนนการอานเพ่ือจับใจความหรือหาความหมาย ผูอานตองพยายามสรางความหมาย

จากเรื่องท่ีอาน โดยใชตัวช้ีแนะ (cues) ดานตาง ๆ เชน ดานไวยากรณ ความรูเดิม หรือบริบทของ
สถานการณตาง ๆ โดยการสรางสมมติฐานในการทํานายเรื่อง ตรวจสอบสมมติฐาน และยืนยันสมมติ
ฐานการทํานายเรื่องนั้นเม่ืออานเรื่องจบ

2. ผูอานมีความคาดหวังวาจะไดอานขอความประเภทใดในเรื่องนั้นซ่ึงเปนส่ิงสําคัญตอ
การอาน  เชนเดียวกับความคาดหวังของผูฟงวาจะไดยินขอความเชนใดในการฟง

3.  การเรียน ฟง พูด อาน เขียน เปนทักษะท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ไมแยกออกจากกันในหลักสูตร
4.  นักเรียนมีสวนรวมในการใชภาษาและพัฒนาการอานของตนเอง
5. นักเรียนมีวิธีการเรียนเขียนและอานวิธีการเดียวกับท่ีเรียนพูด ความเขาใจของนักเรียน

ดานตัวอักษร การพูด และการเขียน เปนไปตามกฎเกณฑ  นักเรียนจะเขาใจความตอเนื่องของขอความ
และภาษาไดจากงานท่ีอาน

6. การท่ีนักเรียนไดฟงการเลานิทาน และไดอานหนังสือนิทาน ทําใหเห็นรูปแบบการใช
ภาษาจริง นักเรียนจะสามารถเขียนเรื่องไดจากแบบอยางการใชภาษาในหนังสือนิทานนั้น

7. ครูควรปลูกฝงและกระตุนใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน เพ่ือสะสมความรูเปนพ้ืนฐาน
ในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น โดยการจัดมุมหนังสือนิทานท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนไวในหองเรียน
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เอกสารเกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

“นิทาน” หมายถึง เรื่องท่ีเลากันมาแตสมัยโบราณ ตรงกับภาษาบาลี แปลวา เรื่องเดิม เรื่อง
ท่ีผูกขึ้น และเรื่องท่ีอางอิง นิทานเปนรูปแบบของศิลปะพ้ืนบานท่ีเกาแกท่ีสุดยิ่งกวาศิลปะท้ังมวล      
เกิดขึ้นกอนท่ีจะมีการตีพิมพหนังสือ นิทานเปนเรื่องเลาสืบตอกันมา ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม
อยางหนึ่ง เปนส่ิงท่ีมีความหมาย มีคุณคา มีท้ังนิทานท่ี เลาปากเปลาและเขียนบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร (วิไล มาศจรัส 2539 : 9-12) แมวาโลกปจจุบันจะเจริญกาวหนาเพียงไร แตเม่ือมีใครนํานิทานมา
เลาใหเด็กหรือผูใหญฟง ตางก็จะไดรับความสนใจทันทีโดยเฉพาะเด็กๆ เพราะเด็กมีโลกใน
จินตนาการเปนของตัวเอง  จินตนาการเปนส่ิงท่ีธรรมชาติสรางสรรคใหมนุษย จะมีมากหรือนอยขึ้น
อยูกับพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอมของแตละคน และไมมีขอบเขตจํากัด  (ดวงฤดี ดาราไตร 2543 : 35-36) 
จากการท่ีมนุษยชางคิดชางฝน จึงนําเหตุการณมาผูกเปนเรื่องราว เพ่ือเลาใหลูกหลานฟงในรูปของ
นิทาน โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความสนุกสนาน และความตื่นเตนไวในนิทานแตละเรื่อง 
มนุษยมักจะอางนิทานโบราณวาเปนเรื่องจริง และเม่ือมนุษยมีความเจริญทางความคิดมากขึ้นก็ยิ่ง 
ปรับปรุงลักษณะและกลวิธีการเลานิทานใหดียิ่งขึ้น

ประเภทของนิทาน
การแบงประเภทของนิทานสามารถแบงไดหลายวิธี เชน การแบงนิทานตามเขตพ้ืนท่ี        

การแบงตามรูปแบบของนิทาน และนิทานสําหรับเด็กนั้น เปนนิทานท่ีแบงตามลักษณะของเรื่อง
(genre) ซ่ึงสามารถแบงได 5 ประเภท (Tompkins & McGee 1993) ดังนี้คือ

1. นิทานพ้ืนบาน  (folk tales) เชน เรื่อง The Ugly Duckling (Cauley 1979), Goldilocks 
and the Three Bears (Cauley 1981), The Three Little Pigs (Galdone 1970) และ Little Red Riding 
Hood (Hyman 1983)

2. นิทานสอนคติธรรม (fables) เชน เรื่อง The Hare and the Tortoise (Wildsmith 1966)
และ The Lion and the Rat (Wildsmith 1966)

3. นิทานเกี่ยวกับอภินิหารและตํานาน (myths and legend) เชน เรื่อง Rip Van Winkle   
(Howe 1988) และ Robin Hood of  Sherwood Forest (McGovern 1968)

4. นิทานจินตนาการ (fantasies) เชน เรื่อง Alice’s Adventures in Wonderland              
(Carroll 1985)  และ Charlotte’s Web (White 1952)

5. นิทานท่ีอิงจากเรื่องจริง (realistic fiction) เชน เรื่อง    Little House in the Big Woods 
(Wilder 1953)  และ  How Many Days to America  (Bunting 1988)
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นอกจากนี้ วิไล  มาศจรัส (2539 :26)  ไดแบงประเภทของนิทานเปน 9 ประเภท ดังนี้
1.  เทพนิยาย  (fairy tale)  เชน  เรื่องสโนไวท
2.  นิทานชีวิต  (romantic tale )  เชน  นิทานอาหรับราตรี
3.  นิทานวีรบุรุษ  (hero tale)  เชน  เฮอคิวลิส
4.  นิทานประจําถ่ิน  (local legend) เชน  ตํานานเมืองลพบุรี
5.  นิทานอธิบายเหตุ  (explanatory tale)  เชน  ทําไมน้ําทะเลจึงเค็ม
6.  นิทานตํานานและเทวปกรณ  (myth)  เชน  กําเนิดเทวดา
7.  นิทานสัตว  (animal tale)  เชน  กระตายกับเตา
8.  นิทานมุขตลก  (jest)  เชน  ศรีธนญชัย
9.  นิทานสัจจนิยม  (realistic fiction)  เปนนิทานท่ีมีเรื่องราวท่ีมีชีวิตเชนเดียวกับมนุษย
ดวงฤดี   ดาราไตร (2543 : 40)  กลาววา ในการเลานิทานมักมีรูปแบบท่ีแตกตางกันออก

ไปรูปแบบของการเลานิทาน คือ วิธีการท่ีผูเลานิทานมีศักยภาพในการเสริมสรางการเรียนรูใหกับเด็ก     
ผูเลานิทานท่ีดีตองมีวิธีเลาท่ีจูงใจผูฟง  เกริก  ยุนพันธ (2539 : 36-41) และ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2541 : 
12-14) ไดแบงรูปแบบการเลานิทานดังนี้

1.  การเลานิทานปากเปลา  นิทานปากเปลาเปนนิทานท่ีดึงดูดความสนใจของผูฟงดวย    
น้ําเสียง แววตา และลีลาทาทางประกอบของผูเลา ผูเลาตองคิดทาทางประกอบการเลาใหเหมาะสม
และดําเนินเรื่องตอไปจนจบ  ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในขณะเลาคือน้ําเสียง และลีลาทาทาง การเวนจังหวะ
ของคําและประโยค ตลอดจนการเนนเสียงตรงท่ีมีประโยคหรือคําสําคัญปรากฏอยู  เพ่ือจะตรึงสมาธิ
ของเด็กใหจดจออยูกับเรื่องและฟงจนจบ

2.  นิทานเลาไปวาดไป  เปนนิทานท่ีผูเลาตองมีประสบการณการเลาปากเปลา และเพ่ิม
การวาดรูปขณะเลาดวย  ภาพท่ีวาดขณะเลาเรื่องอาจสอดคลองหรือไมสอดคลองกับเรื่องท่ีเลาก็ได  แต
เม่ือเลาจบจะไดภาพใหมเกิดขึ้น

3. การเลานิทานประกอบทาทาง การเลานิทานแบบนี้มีชีวิตชีวากวาการเลาปากเปลา  
เพราะเด็กสามารถจินตนาการเรื่องราวเปนรูปธรรมมากขึ้นตามทาทางของผูเลาและสนุกมากขึ้น

4.  การเลานิทานประกอบภาพ ภาพท่ีใชประกอบการเลามีหลายชนิด เชน ภาพถาย ภาพ
โปสเตอร ภาพจากหนังสือ  ภาพวาด  ภาพสไลด  ภาพเคล่ือนไหว  ภาพฉาย เปนตน  การมีภาพสวย ๆ 
ประกอบการเลานิทานจะจูงใจและสรางจินตนาการอันบรรเจิดใหกับเด็กมาก  เด็กจะสนุกมากขึ้นถาผู
เลากระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็นและรวมสรางจินตนาการไปกับนิทานท่ีเลา

5.  การเลานิทานประกอบเสียง  ไดแก  เสียงดนตร ี  แถบบันทึกเสียงตาง ๆ สามารถนํามา
ประกอบการเลานิทานได  เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีเราใจเกิดความตื่นเตน  อยากติดตาม  อาจใชเสียงเด็ก
มาประกอบการเลาก็ได  ซ่ึงจะทําใหบรรยากาศสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่ง
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6.  การเลานิทานโดยใชส่ือหรืออุปกรณประกอบ  เปนนิทานท่ีผูเลาตองจัดเตรียมส่ือ เชน 
หนากากตัวละครในนิทาน  หุนมือ  ตุกตา  เปนตน ส่ือหรืออุปกรณเหลานี้สามารถทําใหเด็กสนุก    
ตื่นตาไปกับนิทานท่ีเลาเปนอยางดี

สรุปไดวา การแบงประเภทของนิทานนั้นขึ้นอยูกับลักษณะการแบง เชน แบงตามลักษณะ
ของเรื่อง ตามรูปแบบของนิทาน และตามลักษณะการเลา อยางไรก็ตามการนํานิทานในลักษณะตางๆ 
มาใชประกอบการเรียนการสอนภาษา ลวนเสริมสรางการเรียนรูใหกับผูเรียนท้ังส้ิน

องคประกอบของการเลานิทาน
บทบาทของนิทานในการเรียนการสอนมีสวนสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน ผูเลามีสวน

ในการกระตุนการเรียนรู ดังเชน กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2541 : 14-15)  ไดกลาวถึงองคประกอบในการ
เลานิทาน 4 ประการ คือ ผูเลา  เนื้อหานิทาน  ส่ือประกอบการเลา และวัตถุประสงคของการเลา ดังนี้

1.  ผูเลา  เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด ตองมีเทคนิคการเลา  วิธีการ  การใชภาษาทาทาง  
น้ําเสียง  และความสามารถในการสรางบรรยากาศ มีอารมณสนุกไปกับการเลาตามแตละสถานการณ
ในเรื่อง  การเลานิทานถือเปนศิลปะเฉพาะตัวของผูเลาซ่ึงสามารถฝกฝนได

2.  เนื้อหานิทาน  นิทานท่ีเหมาะสําหรับเด็กควรมีความถูกตองชัดเจน ถูกหลักไวยากรณ
ของภาษา เนื้อหาส้ัน งาย  เปนเรื่องใกลตัวเด็ก เชน เกี่ยวกับพอแม  พ่ีนอง  สัตวเล้ียง   ถานิทานมีความ
สัมพันธกับตัวเด็กมาก เด็กก็จะใหความสนใจมากกวาเรื่องไกลตัว

3.  ส่ือประกอบการเลานิทาน  เปนตัวชวยขยายความนิทานใหชัดเจนขึ้น  เพ่ิมเนื้อหาใน
รายละเอียดของนิทาน  ทาทางตัวละคร  และบรรยากาศ  ทําใหเด็กมีจินตนาการ  สามารถติดตามเรื่อง
ราวได  ท้ังยังสนุกตื่นเตนดวยการกระตุนจากส่ือประกอบการเลานิทาน

การเลานิทานเปนกระบวนการส่ือสารทางภาษาท่ีเปนไดท้ังภาษาพูดและภาษาทาทาง     
แตละองคประกอบขางตนมีความสัมพันธกันดังแผนภูมิท่ี 3

              จุดประสงคของการเลานิทาน ผูเลานิทาน

                เนื้อหานิทาน

              ผูฟง        ส่ือประกอบการเลานิทาน

แผนภูมิท่ี 3 แสดงความสัมพันธขององคประกอบเลานิทาน
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4.  วัตถุประสงคของการเลานิทาน  ในการเลานิทาน วิไล  มาศจรัส (2539 : 22-24)  กลาว
ถึงวัตถุประสงค ตามเจตนาของผูเลาหรือครูผูสอน ดังนี้คือ

     4.1  ความเพลิดเพลิน
     4.2  สงเสริมจินตนาการของนักเรียน  เปนโลกสวนตัวของนักเรียน
     4.3  ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  มีคติแทรกสอนใจ  ใหขอคิดเตือนใจผูฟง
     4.4  ใชนิทานเปนส่ือการเรียนรูเพ่ือขยายความเขาใจเกี่ยวกับบทเรียน

ประโยชนของนิทานในการเรียนการสอนภาษา
การเลาเรื่องหรือนิทานเปนวิธีการท่ีดีในการรวมความรูและความบันเทิงเขาดวยกัน 

(Stockdale 1995 : 22)  ครูสามารถนํานิทานมาใชในการเรียนการสอนได นักการศึกษาหลายทาน 
กลาวในทํานองเดียวกันวา ในการเรียนภาษาท่ีสองจําเปนอยางยิ่งท่ีผูเรียนจะไดเรียนภาษาอยางเปน
ธรรมชาติเชนเดียวกับการเรียนภาษาแม และนิทานตอบสนองวิธีการเรียนรูทางตรงของผูเรียน ในตาง
ประเทศจึงมีการนํานิทานมาใชสอนภาษาท่ีสองกันอยางมากมายและไดผลดี เชน การสอนภาษา
อังกฤษในประเทศญี่ปุน รัสเซีย อินโดนีเซีย และการสอนภาษาฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริกา (Komachiya 
1982 : 436-438 ; Lie 1993 : 4-5 ; Adair-Hauck 1994 : 3353)

ลิโว และริทซ (Livo and Rietz 1986 : 5-6) กลาววา การเลานิทานและการฟงนิทานเปนวิธี
การดั้งเดิม  ซ่ึงเหมาะกับผูเรียนทุกวัยและทุกระดับความสามารถ มีบูรณาการทางภาษาและวัฒนธรรม 
มีความสัมพันธของขอความ มีขอมูลเรื่องราวและควบคุมโครงสรางของเรื่องในตัวเอง นิทานมี      
คุณสมบัติท่ีเนื้อเรื่อง ซ่ึงชวยสรางจินตภาพในการจดจํา ลําดับเรื่องราว ประสบการณ ไดเปนอยางด ี  
มีผลตอความคงทนในการสืบสานเรื่องซ่ึงแมแตเด็กเล็ก ๆ ยังจํานิทานได

ดี วาส (De Vas 1991 : 6) กลาววา นิทานเปนกิจกรรมในช้ันเรียนท่ีดีกิจกรรมหนึ่งสําหรับ  
นักเรียน และเปนสวนสําคัญของการสอนภาษาในเรื่องโครงสราง ไวยากรณและคําศัพท  กิจกรรม 
การเลานิทานเปนกิจกรรมท่ีงายและเหมาะกับทุกโอกาสและสถานการณ  นักเรียนสามารถเรียนรู    
ส่ิงตาง ๆ ไดจากนิทาน

เอลลิส (Ellis 1997 : 21) กลาววา การเลานิทานสามารถตอบสนองความตองการของ     
นักเรียนท่ีมีลักษณะการเรียนท่ีตางกัน (different learning styles) และสอนใหนักเรียนมีทักษะความคิด         
ในระดับสูง เปนการเปดโอกาสใหมีการเรียนรูรวมกัน (cooperative learning) และสรางสรรคทักษะ
การใชชีวิตรวมกันทางสังคม (social skills) ส่ิงสําคัญท่ีสุดในการเลานิทาน คือ กระตุนใหนักเรียน
แสดงพฤติกรรมใฝสัมฤทธ์ิใหเห็นเดนชัดซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมของนักเรียนดวย

วูดแลนด  (Woodland 1998 : 18-19) กลาวเสริมวา ในการเรียนการสอนบอยครั้งท่ีครูสอน
จบไปแลว นักเรียนมักจะลืมอยางรวดเร็ว ตองนําเรื่องนั้นกลับมาสอนใหมซ่ึงตองใชเวลาในการปรับ
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ปรุงบทเรียน และนักเรียนสวนใหญไมเต็มใจท่ีจะเรียน วูดแลนดไดเสนอวาวิธีหนึ่งในการแกปญหา       
ดังกลาวคือการใชนิทานในการสอน ซ่ึงนิทานนี้สามารถนํากลับมาเลาซํ้าไดอีกเหมือนการเลาโดยปกติ  
และเปนการกระตุนใหนักเรียนคิด ทบทวน ถายโอนขอมูลมาเปรียบเทียบหาขอสรุปท่ีถูกตอง พัฒนา
ความคิดทําใหไดความรูใหม และเสริมสรางนิสัยรักการอานได นอกจากนั้นยังเปนการสนับสนุนให
นักเรียนฝกและทบทวนส่ิงท่ีเรียนไปแลวดวยตนเอง  นักเรียนสามารถเขาใจเนื้อเรื่องโดยไมตองแปล
คําตอคํา  ในระหวางท่ีเลาครูจะใชเสียงหนัก-เบา สูง-ต่ํา ทําใหเรื่องนาสนใจ นักเรียนจะไดเลียนเสียง  
และเปนการสนับสนุนใหนักเรียนเกิดจินตนาการตอไปอีกโดยนําเรื่องท่ีฟงไปเลาตอนอกช้ันเรียน 
หรือนักเรียนไดพัฒนาภาษาและความคิด โดยครูใหนักเรียนเลานิทานท่ีนักเรียนแตงเอง

ไรท  (Wright 1999 : 18-19) กลาววาการนํานิทานมาสอนในช้ันเรียนสามารถทําไดหลาย
วิธี  ขึ้นอยูกับวิธีการของผูเลา ไมมีกฎเกณฑวาเลาดวยวิธีใดดีท่ีสุด  เพราะกิจกรรมการเลานิทานขึ้นอยู
กับตัวผูเลา  เรื่องท่ีนํามาเลา สถานการณขณะเลา ตัวผูฟง ลักษณะวิธีเลา หลักการงาย ๆ คือ ผูเลาตอง   
เปนตัวของตัวเอง นอกจากนั้นกิจกรรมการเลานิทานยังชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครู
กับนักเรียน

ไพพรรณ  อินทนิล (2534 : 24) กลาววา ในเนื้อหาของนิทานนั้นมักจะสอดแทรกคติสอน
ใจในรูปของความบันเทิง  มุงใหผูฟงมีจิตใจนอมนําในเรื่องของการทําความด ีมีจิตใจออนโยน เมตตา
ปราณี แตไมทําใหผูฟงนิทานรูสึกวาตนกําลังถูกสอน กลับใหความรูสึกวากําลังไดรับความสนุก
สนานและผอนคลายความเครียด ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน 5 ประการของการรับรูภาษาท่ีสองของ
แครชเชน และ เทอเรล  (Krashen and Terrell 1988 : 27 –39)   

ในการนํานิทานมาจัดการเรียนการสอน ไรท  (Wright 1995 : 6-8) ไดเสนอแนะวา  นิทาน
เปนแหลงรวมประสบการณทางภาษาท่ียิ่งใหญสําหรับเด็ก  นิทานสรางแรงจูงใจ  สรางประสบการณ
ทางภาษา และเปนหัวใจของการสอนสําหรับครูในระดับประถมศึกษาไมวาจะสอนภาษาแมหรือภาษา
ตางประเทศ  บทบาทของนิทานในการเรียนการสอน ไดแก

1. สรางแรงจูงใจ  (motivation)  นักเรียนมีความตั้งใจท่ีจะฟงหรืออานนิทาน หากครูรูจัก
เลือกเรื่องท่ีถูกใจพวกเขา

2. มีความหมาย  (meaning) นักเรียนตองการหาความหมายในนิทาน จึงทําใหมีจุดมุง
หมายในการฟง และหากนักเรียนสามารถเขาใจในเรื่องไดแลวก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามท่ีจะ
พัฒนาความสามารถในความเขาใจของตนตอไป

3.  ทําใหเกิดความคลองในการใชภาษา  (fluency)
3.1  ความคลองในการฟงและการอาน  เพราะผูเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษา

ตางประเทศวาไมจําเปนตองเขาใจทุกตัวอักษร และเกิดทักษะในการคนหาความหมาย (meaning)
การทํานายเรื่อง (predicting) และการคาดเดาเรื่อง (guessing)
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     3.2  ความคลองในการพูดและการเขียน  เพราะผูเรียนสามารถสรางภาษาโดยปราศจาก
ความวิตกกังวล ทําใหเกิดการเรียนรูตามธรรมชาติครูผูสอนตองสรางสถานการณเพ่ือสงเสริมผูเรียน
ในการผลิตภาษา

4.  เกิดความตระหนักในภาษา  (language awareness)  นิทานชวยใหผูเรียนสะสมความรู
ในตัวภาษา และเม่ือถึงเวลาก็พรอมท่ีจะผลิตภาษาท่ีคุนเคยออกมา ตัวอยางเชน ความรูในการใชรูป
อดีตกาล (simple past tense)

5.  กระตุนใหเกิดทักษะการพูดและการเขียน  (stimulus for speaking and writing)
ประสบการณจากนิทานสงเสริมใหผูเรียนแสดงการตอบสนองในการพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
วาชอบหรือไมชอบ และไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟงหรืออานในกิจกรรมท่ีครูจัดขึ้น

6.  เกิดการส่ือสาร  (communication)  นิทานทําใหผูเรียนมีสวนรวมและเกิดการส่ือสาร
ในทักษะท้ัง 4 ไดแกการฟง พูด อาน และเขียน

เอลลิส (Ellis 1997 : 21-23) เสนอแนะบทบาทของนิทานในการจัดการเรียนการสอนดังนี้
1. การใชนิทานเพ่ือพัฒนาทักษะทุกทักษะ  ในการเลานิทานจะเกิดทักษะฟงและพูดซ่ึง

สามารถกระตุนใหเกิดการอานและเขียนได นิทานสามารถพัฒนาผูเรียนดานคําศัพท เรียนรูรูปแบบ
ของเรื่องและโครงสรางทางไวยากรณ สามารถตอเติมเรื่องใหหลากหลายออกไปตามจินตนาการของ
ตนเอง ถาผูเรียนไดออกมาแสดงบทบาทสมมติก็สามารถประเมินไดวาผูเรียนมีความเขาใจในเรื่องได
ดีเพียงใด  ผูเรียนจะไดประสบการณทางภาษาโดยตรงและสามารถนําไปใชในการส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. การสอนนิทานโดยการบูรณาการ นิทานแตละเรื่องจะมีบทเรียนเกี่ยวกับภาษาและ     
วัฒนธรรมสอดแทรกอยูในเรื่องทําใหผูเรียนไดเรียนรูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมของคน
แตละชาติแตละภาษา  รวมท้ังประวัติศาสตร  นิทานเรื่องหนึ่งสามารถบูรณาการสอนไดหลายวิชา เชน
เรื่อง Jack and the Beanstalk (Cauley 1983)  ในวิชาภาษาอังกฤษสอนศัพท โครงสราง และวัฒนธรรม  
ถานํามาสอนในวิชาคณิตศาสตรอาจใหนักเรียนประมาณความสูงของตนถ่ัว หากสอนในวิชาวิทยา
ศาสตรอาจสอนในเรื่องการแปรผลิตภัณฑนมและไข เปนตน

3.  นิทานเปนเครื่องมือตอบสนองสถานการณตาง ๆ  นิทานทําใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาพูด
ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สามารถจินตนาการเรื่องราวได หากมีอุปกรณในการเลาจะทําใหผูเรียนเห็น
ภาพชัดเจนขึ้น ผูเรียนจะมีอารมณรวมไปกับนิทาน  นิทานจึงสามารถตอบสนองความตองการของผู
เรียน ท่ีแตกตางกัน  สวนผูเลามีสวนในการกระตุนผูเรียนใหรวมกิจกรรม

4. นิทานเปนกระบวนการสอนทักษะความคิด กิจกรรมในบทเรียนนิทานทําใหผูเรียน
สามารถจําเรื่องราว บอกช่ือสถานท่ี เหตุการณสําคัญในเรื่อง และสรุปเรื่องได หรืออาจเลาเรื่องเพียง
บางสวนแลวใหผูเรียนคาดเดาตอนจบของเรื่อง ซ่ึงลวนทําใหผูเรียนเกิดทักษะความคิดท้ังส้ิน
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5.  นิทานกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางผูเลาและผูฟงและพัฒนาการดานสังคม ผูเลา
ถายทอดเรื่องราวตามความปรารถนาของผูฟง สวนผูฟงใหเกียรติผูเลาและเปดใจยอมรับส่ิงใหม ๆ   
การใหขอมูลยอนกลับทําใหการเลานิทานประสบความสําเร็จ

6.  นิทานทําใหผูเรียนเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง  นิทานสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออก  
สามารถกระตุนใหเกิดความกลา และมีความเช่ือม่ันในตนเอง

ในสมัยโบราณการเลานิทานพ้ืนบาน นิทานมีคติสอนใจ นิทานอภินิหาร และตํานานตางๆ 
เปนการเลาใหผูใหญฟง  ตอมามีการเลานิทานใหเด็กฟงมักเปนนิทานกอนนอน ปจจุบันการนําการเลา
นิทานมาสูการเรียนการสอนในหองเรียน  นับวามีประโยชนมากมายดังเชน บีที (Beaty 1994 : 4-5)
ไดกลาวไววา

1. ทําใหนักเรียนรักการอาน
2. นักเรียนตระหนักในบทบาทของตัวเองในขณะท่ีเปนผูอาน ผูเขียน ผูฟง และ ผูเลาเรื่อง
3. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการแตงเรื่องดวยตนเอง
ไรท  (Wright 1995 : 5-8) กลาวถึงประโยชนของนิทานในการเรียนการสอน  สรุปไดดังนี้
1.  นิทานเปนขอมูลทางภาษาท่ีทําใหผูเรียนเกิดการรับรูภาษาแบบไมรูตัว  (unconscious)
2.  นิทานสรางแรงจูงใจ (motivation)  เด็ก ๆ รักนิทานเพราะเปนเรื่องท่ีมีความหมาย  และ

ชวยใหเด็กเขาใจโลกรอบ ๆ ตัว
3.  นิทานชวยปลดปลอยความตึงเครียด  (stress free) เด็ก ๆ สามารถท่ีจะนั่งฟง ผอนคลาย 

และสนุกสนานไปกับเรื่อง  การเรียนรูจะไมเกิดขึ้นหากผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมท่ีตึงเครียด
4.  นิทานเปนส่ิงสากล (universal)
5. นิทานเปนส่ิงมหัศจรรย (magical) นิทานเปนส่ิงพิเศษและนาตื่นเตนสําหรับเด็ก และมัก

จะถูกนํามาใชในการเรียนการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ
ประโยชนของนิทานสามารถสรุปจากความคิดเห็นของเกริก  ยุนพันธ  (2539 : 55)  และ

เพลโลวสก ี(Pellowski 1987 : 1)  ไดดังนี้
1.  นิทานสรางการเลียนแบบพฤติกรรม  ความรูสึก
2.  เปนการสรางประสบการณในการเรียนภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
3.  นิทานแสดงใหเห็นถึงส่ิงตาง ๆ ในโลก  ท่ีมีลักษณะแตกตางกันออกไป
4.  นิทานสงเสริมใหผูฟงมีสุขภาพจิตท่ีดี
5.  ทําใหผูฟงมีสมาธินานขึ้น  และชวยฝกสมาธิใหเด็ก ๆ
6.  ผูฟงไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ผอนคลาย  สดช่ืนและแจมใส
7.  ผูฟงจะเกิดความรูสึกอบอุน ใกลชิด  และเปนกันเองกับผูเลา
8.  ผูฟงจะเกิดจินตนาการสรางสรรค  เช่ือมโยงไปสูความคิดใหม ๆ
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9.  สรางวิสัยทัศน  และโลกทัศนใหผูเรียนไดกวางขวาง
สรุปไดวานิทานมีประโยชนอยางมากมายในการนํามาใชประกอบในการเรียนการสอน 

ไดแก การสงเสริมนักเรียนในดานคุณธรรมและจริยธรรม นอกเหนือไปจากความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน นอกจากนี้ นิทานยังกระตุนใหเกิดจินตนาการและเปนส่ือจริงท่ีเปนแบบอยางใหแก       
นักเรียนในการคิดเลาเรื่องและเขียนเรื่องดวยตัวเอง

หลักเกณฑในการคัดเลือกนิทาน
ขึ้นช่ือวา “นิทาน” แลว  เด็กทุกวัยตางชอบฟง  แตการเลานิทานยอมตองแตกตางกันไปใน

เด็กแตละวัย ดังนั้นผูเลาควรทราบถึงพัฒนาการของเด็กเกี่ยวกับความสนใจและความตองการในการ
ฟงนิทาน ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกเรื่อง อุปกรณประกอบการเลา  ตลอดจนใชถอยคําภาษาให
เหมาะสมกับวัย

ไพพรรณ  อินทนิล  (2534 : 65-66)  กลาวถึงความสนใจและความตองการฟงนิทานของ
เด็กวัยประถมศึกษาปท่ี 5-6 (อายุ 10-12 ป) ดังนี้

1. พัฒนาการทางกายของเด็กเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว มีความปรารถนาจะทํากิจกรรม
มีความวองไวและตื่นตัวอยูเสมอ

2. พัฒนาการทางอารมณ มีความหงุดหงิด กังวลใจ เครงเครียด โกรธงาย ใจนอย ตื่นเตน
งาย  ชอบฝนกลางวัน สาเหตุเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางรางกาย

3. พัฒนาการทางสังคม ชอบอยูเปนกลุม ท้ังสองเพศแยกกันเลน แยกกันทํากิจกรรมท่ีมี
หลักเกณฑมากขึ้น มีความรักกลุม ตองการใหกลุมยอมรับ เริ่มหัดท่ีจะเปนตัวของตัวเอง ชอบอิสระ        
เริ่มเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมใกลตัวไดดี

4. พัฒนาการทางสติปญญา  เชาวนปญญาของเด็กวัยนี้เห็นไดจากการใชเหตุผล  เขาใจ
ความหมายของคําพูดไดถูกตอง สามารถใหคําจํากัดความแกคําท่ีเปนนามธรรมได

5. ความสนใจและความตองการฟงนิทาน เด็กในวัยนี้อานหนังสือคลอง มีความสนใจใน
การอานอยางแทจริง เด็กหญิงและเด็กชายแยกกันอานหนังสือตามความสนใจของตน ตองการหนังสือ
ท่ีชวยใหความคิดในการทํากิจกรรมสรางสรรค นอกจากนั้นเด็กในวัยนี้ยังชอบเรื่องตื่นเตน ลึกลับ
พิศวง ความกลาหาญ ความมีน้ําใจนักกีฬา นิทานสัตวตาง ๆ และการตูน

สงัด อุทรานันท (2532 : 170-175) กลาวถึงหลักเกณฑการคัดเลือกนิทานดังนี้
1.  มีความเปนนิทาน  (criterion of validity) เชน ตองใชจินตนาการ
2. เหมาะกับวุฒิภาวะของนักเรียน  (criterion of learning ability) เชน เนื้อเรื่องไมซับซอน

เกินระดับท่ีจะเขาใจ
3.  เปนประโยชนตอนักเรียน  (criterion of significance) เชน สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม
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4.  นาสนใจสําหรับนักเรียน  (criterion of interest) เชน ผูกเรื่องไดนาติดตาม
นอรตัน (Norton 1993 : 424-425) เสนอหลักเกณฑการคัดเลือกนิทานดังตอไปนี้
1. เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน
2.  เนื้อเรื่องดึงดูดความสนใจของนักเรียน
3.  เนื้อเรื่องตื่นเตนทําใหผูฟงอยากติดตาม
4.  ตัวละครในเรื่องไมควรเกิน 3-4 ตัว
บีที (Beaty 1994 : 12-14) เสนอหลักเกณฑในการคัดเลือกนิทานสําหรับเด็ก 5 ประการ คือ
1.  ลําดับของเรื่อง (order)  โครงเรื่องและเหตุการณในเรื่องตองเกิดขึ้นตามลําดับ จดจํางาย
2.  ตัวละคร (characters)  มีตัวละครท่ีพูดเพียงหนึ่งหรือสองตัว
3.  การกลาวซํ้า (repetition)   มีการกลาวคํา ขอความ หรือเหตุการณซํ้า ๆ
4.  ส่ืออุปกรณ (puppet)  เอ้ือตอการใชอุปกรณ เชน หุนมือ หรือส่ืออ่ืน ๆ
5.  ความยาวเรื่อง (length)  เรื่องท่ีดีตองไมยาวเกินไปในการอานและการเลาเรื่องของเด็ก
ไรท (Wright 1999 : 18) ไดเสนอหลักเกณฑในการเลือกนิทานใหเหมาะกับเด็ก ดังนี้
1.  ความยาวของเรื่องควรเหมาะสมกับจุดประสงค และสถานการณของเรื่อง
2.  เหมาะกับวุฒิภาวะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของผูฟง
3.  เลือกเรื่องใหเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียนในวัยนั้น
4. เปนประโยชน มีขอคิดท่ีจะปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม

สําหรับเด็ก
5.  เลือกเรื่องท่ีมีความเคล่ือนไหวอยูในเรื่อง โดยเฉพาะควรเปนเรื่องท่ีสามารถจะตอบคํา

ถามวาใครทําอะไร  เม่ือเกิดเรื่องเชนนี้แลวจะเปนอยางไรตอไป ตัวสําคัญของเรื่องทําอะไรแลวไดผล
เปนอยางไร
 6.  ควรเลือกนิทานท่ีมีเนื้อเรื่องเราใจ ทําใหเกิดความตื่นเตนอยากจะฟงไปจนจบ  มีการผูก
เรื่องท่ีแนบเนียน และควรเลือกนิทานท่ีจบในตัวเอง

7. ควรเลือกเรื่องท่ีมีคํา หรือขอความซํ้า ๆ คลองจองกัน เพราะจะทําใหสนุกสนานจดจํา
เรื่องไดงาย

8. ควรเลือกเรื่องท่ีแสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดในการแกปญหา หรือการใชปฏิภาณ
ไหวพริบ เด็กจะติดใจความฉลาดของตัวละคร

9. นักเรียนไมจําเปนตองรูคําศัพททุกคําในเรื่อง ครูควรใชอุปกรณในการเลาเพ่ือชวยให
นักเรียนเขาใจความหมายมากขึ้น

เม่ือเลือกเรื่องไดแลวตองมีการเตรียมเนื้อเรื่องท่ีจะเลาและตองดูความพรอมของผูฟง      
ไรท (Wright 1999 : 18) กลาววา ตองเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการเริ่มเลาเรื่อง ชวงเวลาท่ีไม 
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เหมาะสมในการเลา คือ ชวงเวลาท่ีนักเรียนกําลังเขาหอง และเวลาท่ีจะเลิกเรียนเพราะมีเสียงดัง        
รบกวนจากภายนอก  ครูควรเตรียมความพรอมของนักเรียนโดยการจัดท่ีนั่งรูปตัวยู  ครึ่งวงกลม หรือ
นั่งกับพ้ืน และพูดคุยกับนักเรียนเพ่ือสรางความรูสึกคุยเคย  ในระหวางการเลาครูควรคํานึงวาทํา   
อยางไรจึงจะทําใหผูฟงคลอยตามเรื่อง  ส่ิงท่ีควรคํานึง คือ

1.  การเริ่มเรื่องและการหยุดเรื่อง  การเริ่มเรื่องอาจเริ่มจากการพูดคุย สนทนา ควรมีการ
เริ่มเรื่องท่ีจริงจังและชัดเจน เชน “Once upon a time.” หรืออยางอ่ืน  แตไมควรเริ่มตนวา “เงียบเดี๋ยวนี้   
ครูกําลังจะเลานิทาน”

2.  อุปกรณการเลา  ผูเลานิทานบางคนใหความเห็นวา  สําเนียงและลีลาการเลาเปนวิธีการ 
ดีท่ีสุด แตหากมีอุปกรณประกอบการเลาจะชวยใหนาสนใจและเขาใจเรื่องไดมากขึ้น  การเลือกใช
อุปกรณควรหาไดงาย  สามารถผลิตขึ้นเองได  มีการเคล่ือนไหว  ไดแก  รูปภาพ  ภาพวาด  หุนมือและ
หุนนิ้วมือ  ดนตรีประกอบการเลา  กระดาษพับเปนรูปตาง ๆ และส่ือของจริง เปนตน

การเลานิทานทุกครั้งควรมีการเตรียมความพรอม  ไรท (Wright 1999 : 19) ไดเสนอแนะ
วิธีการเตรียมเรื่อง ดังนี้

1.  การศึกษาเรื่อง  ควรเลาเรื่องปากเปลาและจดจําเรื่องใหได  ไมควรอานคําตอคํา  อาจมี
การจดบันทึกส้ันๆ เกี่ยวกับเหตุการณสําคัญแตละตอนของเรื่อง  และควรมีการซักซอมการเลากอนเลา
จริงทุกครั้ง

2. ปฏิกิริยา  ผูเลาตองทําใหผูฟงมีปฏิกิริยาตอเรื่องท่ีฟง  ควรเปดโอกาสใหผูฟงมีสวนรวม
ในกิจกรรมการเลานิทาน ทําใหผูฟงรูสึกวาเปนคนสําคัญ วิธีการทําใหเด็กมีสวนรวมในการเลานิทาน  
เชน การรวมตอบคําถาม ชวยติดภาพ  แสดงทาทางประกอบขณะครูเลา  แสดงทาทางตามจังหวะเพลง  
สวมเส้ือผาหรือแตงกายเปนตัวละครในเรื่อง  ทดลองเชิดหุน  เปนผูเลาเรื่องแลวใหเพ่ือนทําทาทาง  
หรือแสดงละครใบ เปนตน

3.  น้ําเสียง  เปนส่ิงสําคัญท่ีจะกระตุนใหนิทานท่ีเลานาสนใจหรือไม  ควรเปนน้ําเสียงท่ี
ชวนฟง ไมราบเรียบเกินไป รูจักทําเสียงสูง-ต่ํา หนัก-เบาใหเขากับบรรยากาศของเรื่อง ไมแผวเบาหรือ
ดังจนเกินไป สามารถปรับเปล่ียนลีลาของเสียงใหเขากับเนื้อเรื่อง ทําใหผูฟงเพลิดเพลิน

4.  การใชสีหนา ทาทาง  แววตา และแสดงอารมณตามทองเรื่อง ถือเปนเสนหอยางหนึ่ง  
ทําใหเพ่ิมบรรยากาศและรสชาติของเรื่องใหเขมขนขึ้น

5.  มีการสบตาผูฟง
6.  สภาพแวดลอมเหมาะสม  บรรยากาศสงบ  สถานท่ีสบาย
7.  การประเมินผลหลังการเลานิทาน  เพ่ือท่ีจะทราบขอดีและขอบกพรองของผูเลา และ 

นําไปปรับปรุง  ทําใหการเลาในครั้งตอไปสมบูรณยิ่งขึ้น
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ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสังเคราะหหลักเกณฑการคัดเลือกนิทาน ของ บีที (Beaty 1994 : 
12-14) นอรตัน (Norton 1993 : 424-425) ไรท (Wright 1999 : 18) และ สงัด อุทรานันท (2532 : 170-
175) เพ่ือนําไปใชในการวิจัยตอไป โดยสรุปหลักเกณฑการคัดเลือกนิทานได 12 ประการดังนี้

1.  เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน
2.  นาสนใจสําหรับนักเรียน
3.  สนุกสนาน ตื่นเตน ชวนใหติดตามตั้งแตตนจนจบเรื่อง
4.  มีตัวละครนอย ไมเกิน 3-4 ตัว
5.  เนื้อเรื่องมีลําดับ และจดจํางาย
6.  ภาษาท่ีใชมีทวงทํานอง และมีการกลาวคําหรือประโยคซํ้า ๆ
7.  เอ้ือตอการใชส่ือ และอุปกรณประกอบ    การเลา
8.  ความยาวของเรื่องเหมาะสมกับสถานการณในเรื่อง
9.  เปนประโยชนตอนักเรียน มีขอคิด สงเสริมใหมีคุณธรรมและคานิยมท่ีดี
10.  มีความเคล่ือนไหวอยูในเรื่อง สามารถตอบคําถามไดวา ใคร ทําอะไร
11. แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดในการแกปญหา หรือใชปฏิภาณไหวพริบของตัวละคร
12.  มีความเปนนิทาน คือมีการใชจินตนาการ
จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา  การคัดเลือกเรื่อง  การเตรียมตัวผูเลา  การเตรียมสถานท่ี

สําหรับผูฟง  การสังเกตกิริยาผูฟง  และการประเมินตนเองหลังการเลา  ลวนมีสวนสําคัญท่ีทําใหผูเลา
ทราบวาตนเองประสบความสําเร็จในการเลาเพียงใด

ขั้นตอนการสอนนิทาน
ในขั้นตอนการสอนนิทาน มีผูเช่ียวชาญในการเลานิทานหลายทานไดเสนอขอควรปฏิบัติ

ในการสอนบทเรียนนิทาน ดังเชน วิไล  มาศจรัส (2539 : 177) และดวงฤดี  ดาราไตร (2543 : 40) 
เสนอวาผูเลานิทานควรเลาตามลําดับเหตุการณ  ไมขามเรื่องไปมา  เพราะอาจทําใหผูฟงสับสน  และ
ควรเลาเรื่องตามลําดับดังนี้

1. ขั้นกอนการเลา ควรมีบทนําเปนการปูพ้ืนฐานใหผูฟงทราบกอนวาจะเลาเรื่องอะไร  
เปนการรวบรวมสมาธิของผูฟงใหมีจุดศูนยรวมท่ีตัวผูเลา  และกระตุนใหอยากฟง  ควรบอกใหผูฟง
ทราบวาเรื่องท่ีเลาเปนเรื่องประเภทอะไร มีตัวละครอะไรบาง ทําใหเกิดความสัมพันธกับตัวละคร 
อยากติดตามเรื่องตอไป และควรอธิบายคําศัพทบางคําท่ีผูฟงไมทราบ หรือขณะท่ีเลาผูฟงอาจซักถาม
ขัดจังหวะทําใหการเลาเรื่องไมตอเนื่อง  ผูเลาตองใชวิจารณญาณตัดสวนท่ีไมเหมาะสมของเรื่องออก  
หาส่ิงท่ีนาสนใจมาแทน  สรางอารมณใหผูฟงคลอยตาม
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2. ขั้นการเลาเรื่อง เนื้อเรื่องเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด ผูเลาตองเขาใจเนื้อเรื่อง เหตุการณ จุดสําคัญ
ของเรื่องอยางเดนชัด  อาจเพ่ิมตัวละครใหเรื่องเขมขนขึ้น  หรือทําใหสถานการณตึงเครียดคล่ีคลายลง

3.  ขั้นหลังการเลาเรื่อง ควรมีบทสรุปท่ีส้ันกะทัดรัด  สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมโดย    
ไมทําใหนักเรียนรูสึกวากําลังถูกสอน

ไรท (Wright 1995 : 13-23) ไดกลาวถึงขั้นตอนสําหรับครูในการเตรียมการสอนนิทาน 
สรุปไดดังตอไปนี้

1.  ขั้นกอนเลาเรื่อง  (before the story) ครูควรเตรียมตนเองดังนี้
     1.1  ซักซอมและเตรียมเสียง  (rehearse and voice training) ควรซักซอมเรื่องท่ีจะเลา

หนากระจก หรือลองเลาใหเพ่ือนฟง ควรฝกการเลาดวยน้ําเสียงและอารมณท่ีหลากหลายตามตัวละคร
แตละตัวในเรื่อง

     1.2  ผอนคลาย (relax) ดวยการสูดลมหายใจเขาลึก ๆ และ ผอนคลายรางกาย
     1.3  รักเรื่องท่ีจะเลา (love the story) หากผูเลารักในเรื่องท่ีเลา  เด็กก็จะรักเรื่องนั้นดวย
     1.4  อุปกรณประกอบการเลา (props)  ควรคิดหาอุปกรณหรือส่ือของจริงท่ีนํามาใชได

1.5  รูความสนใจของนักเรียน (know students’ interest) ครูตองศึกษาวานักเรียนชอบ
อะไรและนําไปประยุกตใสเขาไปเพ่ิมเติมในเนื้อเรื่อง

1.6  จัดเตรียมท่ีนั่ง (seating arrangement)  พยายามจัดท่ีนั่งใหนักเรียนนั่งบนพ้ืน    
หรือนั่งเปนรูปตัวยู

1.7  ทําคําศัพทใหงายขึ้น (simplify the vocabulary) แปลงคําศัพทบางคําท่ียากใหงาย
พอท่ีนักเรียนจะเขาใจได

2.  ขั้นระหวางการเลาเรื่อง (during the story)
2.1  ใหนักเรียนมีสวนรวม  มีการหยุดใหซักถาม  ทํานายเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นตอไป 

หรือใหวาดภาพฉากในเรื่อง เชน ตนไม ภูเขา  แตระวังอยาใหมากเกินไป  เพราะจะทําใหนักเรียน    
ลืมใจความสําคัญของเรื่อง

2.2  ใชภาษารางกายและทาทางประกอบการเลา ส่ิงนี้ถือเปนอรรถรสในการเลานิทาน 
เชน ใชมือปองท่ีหูขณะพูดวา “He listened.” พยายามเคล่ือนไหวรางกายใหดูสบาย ๆ อาจเคล่ือนไหว
ใหชากวาปกติเล็กนอย เพ่ือทําใหการเลาราบรื่น

 2.3  สบสายตาผูฟง  อยาอานเรื่อง  แตใหใชสายตามองผูฟงขณะเลาเรื่องเพ่ือดึงใหผูฟง
มีสวนรวมตลอดเวลา

      2.4  เลาเรื่องชา ๆ ใหเวลาแกผูฟงในการซึมซับภาษา
3.  ขั้นหลังการเลาเรื่อง  (after the story) กิจกรรมหลังการเลาเรื่องเปนส่ิงสําคัญตอการ

สอนโดยใชนิทาน  เพราะแสดงใหเห็นวานิทานเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ตัวอยางของกิจกรรม
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หลังการเลาเรื่องเชน  ใหนักเรียนเลาเรื่องซํ้า (retelling) หรือการใหนักเรียนตอบคําถามประเภทถูก-ผิด  
เรียงรูปภาพใหถูกตามเนื้อเรื่อง  เขียนเรื่องตอใหจบ  เรียงลําดับประโยคใหถูกตองตามลําดับ แกไข
เรื่องท่ีครูเลาผิดใหถูกตอง การเขียนประโยคท่ีถูกตองตรงกับภาพ  และการใหนักเรียนเขียนเรื่อง
นิทานของตัวเองโดยทําเปนสมุดนิทานเลมใหญ (big book) หรือสมุดนิทานเลมเล็ก (booklet) เปนตน

ภาระงานท่ีครูสรางใหนักเรียนทําหลังการเลาเรื่องเปนส่ิงสําคัญ  ครูควรสรางภาระงาน  
ใหเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน  ผูเรียนอาจไมเขาใจภาษาทุกคําในนิทาน  แตตองเขาใจภาษา
ในภาระงานท่ีครูมอบหมายใหทําอยางชัดเจน

ดิวสบิวรีและคณะ (Dewsbury et al. 1997 : 88 - 109)  ไดเสนอกิจกรรมในการสอน       
อานเรื่องเลา (narrative text) ไว 3 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นกอนการอาน (before reading) วัตถุประสงคในขั้นนี้เพ่ือเตรียมพรอมกอนการอาน
กิจกรรมในขั้นกอนการอาน โดยกระตุนความรูเดิม เช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ทบทวนคํา
ศัพทเกาและเสนอคําศัพทใหม กิจกรรมในขั้นนี้ไดแก 1) การทํานายเรื่อง  2) การดูภาพจากหนังสือ
นิทาน (picture flick)     3)  การระดมความคิด (brainstorming)  4)  การรวมกันพูดถึงสวนตาง ๆ ใน
หนังสือ (book features)  5)  การสรางฉาก (set the scene)  และ 6)  การระดมความคิด (brainstorming)

2.  ขั้นระหวางการอาน (during reading) วัตถุประสงคในขั้นนี้เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ  
และความคิดของนักเรียนในเรื่องท่ีอาน โดยการนําเสนอสวนท่ีสําคัญของเรื่อง และใหนักเรียน
ตระหนักถึงขั้นตอนในกระบวนการอาน กิจกรรมในขั้นนี้ไดแก 1) การอานตามลําดับขั้น (readers’ 
circle) เริ่มตั้งแตดูภาพหนาปก ทํานายเรื่อง อานเรื่อง และตรวจสอบการทํานาย 2)  การอานออกเสียง 
(oral summaries)  3) การดูภาพประกอบการอาน (seeing the picture) 4) การอานและคิด (reading and 
thinking) กิจกรรมนี้ครูอานเรื่องสลับกับการถามคําถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน

3.  ขั้นหลังการอาน  (after reading) วัตถุประสงคในขั้นนี้เพ่ือทราบผลสะทอนหลังการ
อานของนักเรียน โดยการสรุป เสนอแนะและตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนในประเด็นท่ีสําคัญ
ของเรื่อง  กิจกรรมในขั้นนี้ไดแก 1) การเลาทวนเรื่อง (retelling) 2) แผนผังการเดินทางของตัวละคร
(mapping story) 3) การเรียงลําดับประโยค (jumbled story) 4) การสรุปเปนโครงสรางเรื่องเลา (story 
grammar) 5 ) การเขียนเรื่องใหม (change the form) 6) การทําหนังสือพิมพ (newspaper report)  และ  
7) การเขียนจดหมาย (literary letters) เปนตน

การเลานิทานท่ีเปนไปตามลําดับขั้นตอน จะชวยใหผูเลาประสบความสําเร็จ ทําใหผูฟง 
สนใจอยากติดตามเรื่องตอจนจบ ผูวิจัยไดสังเคราะหขั้นตอนการสอนบทเรียนนิทานโดยประยุกตจาก
ขั้นตอนการสอนอานเรื่องเลา (narrative text) ของดิวสบิวรีและคณะ (Dewsbury et al. 1997 : 88-109) 
และการเขียนแผนการสอนนิทานของ  ไรท (Wright 1995 : 105-108) ได  3  ขั้นตอน ดังนี้
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1. ขั้นกอนการเลานิทาน  (before the story) ในขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือเตรียม       
ความรูเดิม และกระตุนใหนักเรียนนําความรูเดิมท่ีมีอยูมาใช ถานักเรียนไมมีความรูเดิมในเรื่องนั้น   
ครูอาจสรางเสริมความรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานใหกอนการเลานิทาน โดยใชกิจกรรมกระตุนความสนใจของ
นักเรียน เชน การทํานายเรื่อง (prediction) การใหดูภาพจากหนังสือนิทานเลมใหญ (picture flick)  
แลวพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับภาพในแตละหนา และ การระดมความคิด (brainstorming)

2. ขั้นระหวางการเลานิทาน (during the story) การเลานิทานครูอาจตองเลาเรื่องมากกวา
หนึ่งครั้ง ในแตละครั้งครูตองสรางกิจกรรมท่ีแตกตางกัน เพ่ือชวยนักเรียนคาดเดาความหมายจากเรื่อง 
ตัวอยางกิจกรรม เชน ในการเลาครั้งแรก (first telling) ครูใชการบอกใบ (miming) ภาษาทาทาง 
(action) หรือการวาดภาพ (drawing) ในขณะท่ีครูเลา หรือใหนักเรียนทํากิจกรรมคูหรืองานกลุม    
ชวยกันเรียงลําดับภาพขณะท่ีครูเลาเรื่อง ในการเลาครั้งท่ีสอง (second telling) ครูแจกบัตรภาพหรือ
บัตรคํา แลวใหนักเรียนชูบัตรขึ้นเม่ือไดยินคํานั้นขณะครูเลา หรือนักเรียนแสดงทาทางเลียนแบบคร ู
ทําทาใบ หรือชวยทําเสียงประกอบ (sound effects) เปนตน และในการเลาครั้งท่ีสาม (third telling)
อาจใหนักเรียนกลาวซํ้าเฉพาะคําสําคัญ (key word) ตบมือตามจังหวะ หรือรองเพลงตามจังหวะ 
(chant) ซ่ึงในขั้นนี้ครูตองเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายตามอารมณของเรื่อง สรุปไดวา กิจกรรมในขั้นนี้
ประกอบดวย  การเลาเรื่อง (telling the story) การบอกใบ (mimรืเ) ภาษาทาทาง (action) การวาดภาพ 
(drawing) การดูภาพขณะเลาเรื่อง (seeing the picture) และการลําดับเรื่อง (puzzle story)

3.  ขั้นหลังการเลานิทาน (after the story) เปนขั้นตอนการประเมินความเขาใจของ        
นักเรียน โดยการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ  เชน กิจกรรมการทวนเรื่อง (retelling) ซ่ึงอาจทําได   
ท้ังการเลาทวนเรื่องและการเขียนเรื่อง แผนผังการลําดับเรื่องของตัวละคร (mapping story) การเขียน
เรื่องใหม (change the form)  การเขียนเรียงลําดับประโยคตามเนื้อเรื่อง (jumbled story) และ การเขียน
เรื่องในหนังสือนิทานเลมเล็ก (booklet) หรือหนังสือนิทานเลมใหญ (big book)

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนํานิทานมาจัดเปนกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยยึดทฤษฎีการ
สอนเพ่ือการส่ือสาร (communicative approach)  ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสองของแครชเชน และ   
เทอเรล (Krashen and Terrell 1983 : 27 –39)  และแนวการสอนแบบมหภาษา (whole language)    
เปนพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาในสถานการณจริง มีการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน
กับนักเรียนและนักเรียนกับครู เชน กิจกรรมการเลานิทานเปนกลุม  การแสดงบทบาทมมต ิ  งานกลุม
ในการทําหนังสือนิทานเลมใหญ เปนตน ซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาโดยไมรูตัว เนนใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาและแสดงขอมูลยอนกลับในการส่ือสาร เปนการส่ือสารท่ีเนนวัตถุประสงคในการส่ือสาร
มากกวาโครงสรางทางไวยากรณ   เนื้อหานิทานท่ีนํามาจัดกิจกรรมการสอนในการวิจัยครั้งนี้สนองตอ 
“สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2544 ” โดยมีการปรับเนื้อหาของนิทานใหมีโครงสรางท่ีไมซับซอนเกินไป  บทเรียนมีระดับความยาก
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ของกิจกรรมเปน I + 1  คือสูงกวาระดับความรูทางภาษาของผูเรียนอยูหนึ่งระดับ นอกจากนี้กลวิธีใน
การเลานิทานท่ีสนุกสนาน นาสนใจ  ไมเพียงแตจะเราความสนใจของนักเรียนเทานั้นยังถือเปนขอมูล
นอกเหนือตัวภาษาท่ีทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดการเรียนรูโดยไมรูตัวอีกดวย (Krashen 
1986 : 16-21)

เอกสารเกี่ยวกับการเขียน

ความหมายของการเขียน
 ในกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสารนั้น ทักษะการเขียนเปนทักษะทางภาษาท่ีมี
ความซับซอนมากกวาทักษะอ่ืนๆ เพราะการเขียนจะตองอาศัยความรูและขอมูลจากการฟง การพูด 
และการอาน โดยผูเขียนจะตองมีความรูความสามารถมากพอท่ีจะถายทอดความคิดของตนออกมาเปน
ภาษาเขียนใหตรงกับวัตถุประสงคท่ีตองการ นักการศึกษาและผูเช่ียวชาญดานการเรียนการสอนภาษา
ไดใหความหมายของการเขียน  ซ่ึงสวนใหญเปนไปในทํานองเดียวกัน  อาทิเชน

อราพอฟ  (Arapoff  1975 : 235-237)  ไดกลาวถึงทักษะการเขียนวา  เปนกระบวนการทาง
ความคิดท่ีนอกจากจะเปนระบบสัญลักษณ แทนคําพูดแลวยังรวมไปถึงการถายทอดขอเท็จจริง และ
ความคิดตาง ๆ ของผูเขียนออกมาในรูปประโยคท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณและส่ือความหมายได   
การเขียนจึงควรเริ่มจากระดับท่ีงายไปสูระดับท่ียุงยากซับซอน

ฮีตัน  (Heaton 1975 : 130) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับทักษะการเขียนวาเปนทักษะท่ีซับซอน
และยาก เพราะตองการความรูความสามารถในดานไวยากรณ และศิลปะในการเขียนถอยคํา  สํานวน
ท่ีสละสลวยตลอดจนพ้ืนฐานทางดานวิจารณญาณและจินตนาการดวย

ลาโด (Lado 1977 : 143)  กลาววา  การเขียนคือ  การส่ือความหมายดวยตัวอักษรของภาษา
ซ่ึงเปนท่ีเขาใจกันระหวางผูเขียนและผูอาน ผูเขียนใชภาษาส่ือสารอยางมีความหมาย มีการเรียบเรียง
ขอความตามลักษณะโครงสรางของภาษาท่ีใช และใชรูปแบบการเขียนใหตรงกับจุดประสงค            
ท่ีตองการใชขอความเหลานั้นเปนส่ือ

ไวท  (White 1980 : 16)  มีความเห็นเกี่ยวกับการเขียนวา  การเขียน  คือ  การลําดับ
ประโยคท่ีเช่ือมโยงกันอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ สมเหตุสมผลและเหมาะสมกับวัตถุประสงค
และผูอาน การเขียนจะตองชัดเจน กลาวคือจะตองประกอบดวยความถูกตองของรูปแบบภาษา 
(correctness of form)  ความเหมาะสมของลีลาภาษา (appropriateness of style)  และความเปนเอกภาพ
ของแกนของเรื่องและหัวขอเรื่อง (unity of theme and topic)

ซาเมล  (Zamel 1982 : 197)  กลาวถึงการเขียนวา หมายถึง กระบวนการสํารวจความคิด
และการเรียนรูของผูเขียนจากการแสดงออกเกี่ยวกับความคิดนั้นๆ  ดวยตนเอง
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เทเลอร   (Taylor 1984 : 1-15)  กลาววา  การเขียนเปนงานดานความคิด  เปนกระบวนการ
แสวงหาเชิงสรางสรรค  (discovery  creative  procedure) โดยมีลักษณะผสมผสานระหวางเนื้อหาและ
ภาษา กลาวคือ เปนการใชภาษาเพ่ือคนหาส่ิงท่ีนอกเหนือความรูเดิมท่ีมีอยู การเขียนจึงเปนเครื่องมือ
ในการคนหาความหมายจากประสบการณของผูเขียน เพ่ือจะไดนําส่ิงเหลานั้นมาเสนอผูอาน ในความ
คิดของเทเลอร การเขียนมิใชเปนเพียงเครื่องมือสะทอนความคิดของผูเขียนหากแกยังเปนตัวกระตุน
ใหเกิดความคิดไดอีกดวย ดังนั้นการเขียนจึงเปนกระบวนการท้ังการใหและการรับ

เบเกอร  และ   เคนเนดี้  (Baker  and  Kennedy 1993 : 10) กลาวถึงการเขียนวา  มิใชเปน
เพียงการเขียนออกมาเปนตัวอักษรเทานั้น แตเปนการแสดงออกทางความคิด การเรียบเรียงและการ
ถายทอดขอความใหเปนระบบเพ่ือใหผูอานเขาใจได  ตามลักษณะการเขียนในแตละรูปแบบ

อัจฉรา  วงศโสธร  (2529 : 83) กลาววา ทักษะการเขียนเปนระบบของการส่ือความหมาย
ทางสายตา (visual communication) ภาษาเขียนถายทอดภาษาพูดออกมาเปนตัวอักษรบนหนากระดาษ 
ทักษะการเขียนประกอบดวย ทักษะกลไก คือตัวสะกดและการใชเครื่องหมายวรรคตอน  ทักษะการใช  
คําศัพท  ทักษะการใชไวยากรณ และการคิดอยางมีเหตุผล ไดแก การเรียบเรียงความคิดตลอดจนความ
ชัดเจนของการส่ือความหมาย

รสริน  วรรธนะภัฏ (2531 : 15) กลาววาการเขียน คือ การถายทอดความรูสึกนึกคิด      
ตลอดจนขอเท็จจริงตางๆ ใหผูอ่ืนทราบโดยใชระบบสัญลักษณ คือ ตัวอักษร ในการเขียนผูเขียนตอง
ใชความรูความสามารถรวมท้ังองคประกอบหลายอยาง  เพ่ือใหการเขียนนั้นสามารถส่ือความหมายได
ตรงกันระหวางผูเขียนและผูอาน

พิตรวัลย โกวิทวที (2537 : 32) กลาววา การเขียน คือ การรวบรวมความคิด ความรูสึก       
และความตองการของผูสงสารออกมาเปนภาษาเขียนในลักษณะตางๆ เพ่ือใหผูรับไดเขาใจจุด
ประสงคของตน ดังนั้นการเขียนจึงเปนทักษะท่ียากและซับซอนมากท่ีสุด เพราะผูเขียนตองมีความ
สามารถอยางแทจริงในทุกดาน จึงจะสามารถเขียนหรือถายทอดความคิด ความรูสึก ใหผูอานเขาใจได

กันตดนัย  วรจิตติพล (2542 : 12) กลาววา การเขียน คือ การถายทอดความรูและประสบ
การณออกมาเปนตัวอักษร ซ่ึงตองอาศัยความสามารถทางไวยากรณ การใชคําและสํานวน การเรียบ
เรียงขอความ ตลอดจนการเลือกใชภาษาไดถูกตองเหมาะสมตามสถานการณ เพ่ือส่ือสารส่ิงท่ีตองการ
ไปยังผูอานไดตามจุดประสงคของการเขียน

จากความหมายของการเขียนสรุปไดวา การเขียนเปนการรวบรวมและเรียบเรียงกระบวน
การทางความคิดออกมาเปนลายลักษณอักษรอยางเปนระบบ เพ่ือถายทอดความรูและประสบการณ 
โดยอาศัยความสามารถทางไวยากรณ การเลือกใชคําและสํานวนไดอยางถูกตองเหมาะสมตาม    
สถานการณ  เพ่ือส่ือสารขอมูลไปยังผูอานไดตามวัตถุประสงคท่ีตองการใชขอความเหลานั้นเปนส่ือ
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องคประกอบของการเขียน
การเขียนเปนการรวบรวมและเรียบเรียงกระบวนความคิดออกมาเปนลายลักษณอักษร     

อยางเปนระบบท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีการของแตละภาษา รวมท้ังจะตองมีสํานวนและลีลาท่ี    
เหมาะสม เพ่ือผูอานจะไดเขาใจตรงตามท่ีผูเขียนตองการจะส่ือความหมาย ดังนั้นการเขียนจึงเปน
ทักษะท่ียุงยากซับซอน อันประกอบดวยองคประกอบหลายดาน ผูเช่ียวชาญดานการเขียนหลายทาน
ไดกลาวถึงองคประกอบของการเขียนไวดังนี้

แฮริส  (Harris 1974 : 68-69)  กลาววา  แมวาไดมีการวิเคราะหรูปแบบงานเขียนท่ีแตกตาง
กันมากมาย แตผูสอนสวนใหญมีความคิดสอดคลองกันวา การเขียนท่ีดีควรประกอบดวยองคประกอบ   
ท่ีสําคัญ  5  ประการ  ดังตอไปนี้
 1. เนื้อหา (content) ไดแก รายละเอียดของเนื้อหา สาระ และความคิดท่ีปรากฏในงานเขียน
 2. รูปแบบ  (form)  ไดแก  การวางเคาโครงเรื่องและการจัดลําดับเนื้อหา

3. ไวยากรณ (grammar) ไดแก ความสามารถในการใชภาษาใหถูกตองตามโครงสรางทาง
ภาษา

4. ลีลาภาษา (style) ไดแก การเลือกใชโครงสราง คําศัพท สํานวนตาง ๆ เพ่ือใหไดอารมณ
และอรรถรสในขอความท่ีเขียน

5. กลไกการเขียน (mechanics) ไดแก การใชสัญลักษณตางๆ ของภาษา เชน เครื่องหมาย
วรรคตอน  ตัวสะกด  การใชตัวอักษรใหถูกตองตามแบบแผนของภาษา

ฮีตัน  (Heaton 1990 : 138-139)  ไดแบงองคประกอบการเขียนไว  4   ประการ คือ
1.  ไวยากรณ  (garmmar)  ไดแก  ความสามารถในการใชโครงสรางทางภาษาไดถูกตอง
2.  ลีลาภาษา  (style)  ไดแก  ความสามารถในการเลือกใชประโยครูปแบบตาง ๆ และการ   

ใชสํานวนโวหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.  กลไกทางภาษา  (mechanics)  ไดแก  ความสามารถในการใชภาษาไดอยางถูกตอง  เชน  

เครื่องหมายวรรคตอน  ตัวสะกด  เปนตน
4.  วิจารณญาณ  (judgement)  ไดแก ความสามารถในการเขียนตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

โดยคํานึงถึงผูอานเปนสําคัญ  และจัดลําดับความคิดใหมีความสัมพันธตอเนื่องกันอยางเหมาะสม
พอลสตัน และบรูเดอร  (Paulston and Bruder 1976 : 205) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ี

สําคัญของการเขียนวามีอยู  3  ประการ คือ
1.  รูปแบบภาษาท่ีถูกตอง
2.  กลไกในการใชเครื่องหมายวรรคตอน
3.  การเรียบเรียงเนื้อหา
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คาโคนิส  และสแคลลีย  (Kakonis and Scally 1978 : 88)  มีความเห็นวา ความรูเรื่อง
กฎเกณฑไวยากรณ การรวมประโยค การใชคําเช่ือม (transition words) รวมท้ังความรูเรื่องการเรียบ
เรียงขอความใหเปนความเรียงท่ีด ี ซ่ึงหมายถึงความรูเรื่องประโยคใจความสําคัญ (topic sentence)
แนวความคิดหลักของเรื่อง  (main  idea)  ประโยคสนับสนุนใจความสําคัญ  (supporting details)  นั้น
เปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งในการเขียน

ซวาตช  (Swartz 1980 : 88)  กลาวไวเชนกันวา  ความรูเรื่องไวยากรณ  การเรียบเรียง  การ
ใชเครื่องหมายวรรคตอน รวมท้ังเรื่องการใชอักษรตัวใหญ เปนความรูขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเขียน 
(basic  writing  skills)

ฮิวอ้ี และ คณะ (Hughey et al. 1983 : 3-6)  ไดกลาวถึงองคประกอบของการเขียนวามีสอง  
ประการ องคประกอบแรก ไดแก การแสดงเนื้อหาและการเรียบเรียง  ผูเขียนจะตองมีความคิดท่ีไม 
ซับซอน และระมัดระวังในการแสดงออกทางความคิดและการส่ือความหมายของความคิด เพ่ือใหผู
อานเขาใจไดตรงกันกับผูเขียน องคประกอบอีกประการหนึ่ง ไดแก การถายโอนภาษา ผูเขียนท่ีมิใช 
เจาของภาษาจะตองถายโอนความคิดจากภาษาตนเองไปยังภาษาท่ีจะเขียน ท้ังการแสดงเนื้อหาและ
การถายโอนภาษาดังกลาว จะตองมีปจจัยอีก 3 ประการ ไดแก สติปญญา ภาษาศาสตร และจิตวิทยา  
มาเปนตัวสนับสนุนการส่ือขอความท่ียุงยากซับซอนใหงายขึ้น

จาคอบ และคณะ (Jacob et al. 1981 : 30) ไดกลาวถึงงานเขียนท่ีมีคุณภาพวา ควรประกอบ
ดวยองคประกอบของการเขียนตอไปนี ้ คือ เนื้อหา (content) การเรียบเรียง  (organization) การใช     
คําศัพท (vocabulary)  การใชภาษา  (language  use)  และกลไกภาษา  (mechanics)

ไรมส  (Raimes 1983 : 5-6) กลาวถึงองคประกอบการเขียนวา ไมมีคําตอบใดคําตอบหนึ่ง  
สําหรับการสอนเขียนในช้ันเรียนเพราะมีคําตอบมากมาย ท้ังนี้ขึ้นอยูกับวิธีการของผูสอนและผูเรียน  
ดังนั้น  งานเขียนช้ินหนึ่งๆ   ควรประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้

1. เนื้อหา (content) หมายถึง เนื้อเรื่องควรมีใจความเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะเขียน  
(relevance)  มีความชัดเจน  (clarity)  มีความคิดริเริ่ม  (originality)  และมีเหตุผล  (logic)

2.  กระบวนการเขียน  (the writer’s process)  หมายถึง  การรวบรวมความคิด (getting  
ideas)  การเริ่มเขียน  (getting  started)  การเขียนรางงาน  (writing  drafts)  และการทบทวนแกไข  
(revising)

3.  การคํานึงถึงตัวผูอาน  (audience)
4.  การมีวัตถุประสงคในการเขียน  (purpose)
5. การเลือกใชคํา (word choice) ไดแก การเลือกใชคําศัพท (vocabulary) สํานวน (idiom)  

และคําท่ีแสดงความรูสึก  (tone)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



51

6.  การเรียบเรียงขอความ  (organization) ไดแก  อนุเฉท (paragraph) ประโยคหัวเรื่องและ
ประโยคสนับสนุน  (topic and support) ความตอเนื่องของเนื้อหาและความมีเอกภาพ  (cohesion and  
unity)

7.  กลไกในการเขียน  (mechanics)  ไดแก  ลายมือ  (handwriting)  การสะกดคํา (spelling)  
และเครื่องหมายวรรคตอน  (punctuation)

8. ไวยากรณ  (grammar)  ประกอบดวยกฎเกณฑการใชคํากริยา  (rules of verbs) ความ
สอดคลองของประธานและกริยา (agreement) คํานําหนา (articles)  และคําสรรพนาม  (pronouns)

9. ความสัมพันธของประโยค (syntax) ไดแก โครงสรางประโยค (sentence structure)  
ขอบขายของประโยค  (sentence  boundaries)  และการเลือกลีลาในการเขียน  (stylistic  choices)

สาระสําคัญท้ัง 9 ขั้นนี้จะตองสัมพันธกันเพ่ือใหไดช้ินงานเขียนท่ีมีความชัดเจน (clear) 
ราบรื่น (fluency) และมีประสิทธิภาพในการส่ือความคิดใหกับผูอาน (effective communication of  
ideas)

กลาวโดยสรุปไดวา งานเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ จะส่ือความหมายไดถูกตองตามท่ีผูเขียนมี           
จุดประสงคไวแตแรก   โดยสวนใหญจะประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้  คือ

1. ดานเนื้อหา ไดแก สาระในการเขียนใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคท่ีผูเขียนตองการและ
เหมาะสมกับผูอาน

2. การเรียบเรียง ไดแก การเรียบเรียงขอความใหเปนความเรียงท่ีด ี มีประโยคใจความ
สําคัญ  ประโยคสนับสนุน  มีการใชคําเช่ือมเพ่ือความตอเนื่องของเนื้อหา  และความมีเอกภาพ

3.  คําศัพท  ไดแก  การรูจักเลือกใชคําศัพทท่ีเหมาะสมกับชนิดของการเขียน
4.  ไวยากรณ  ไดแก การเขียนขอความใหถูกตองตามหลักไวยากรณหรือหลักภาษานั้น ๆ
5. กลไกทางการเขียน ไดแก การสะกดตัวอักษรท่ีถูกตอง การใชเครื่องหมายวรรคตอน  

การใชอักษรตัวใหญ ใหถูกตองตามระเบียบวิธีการเขียนของแตละภาษา นอกจากนี้ฮิวอ้ีและคณะเพ่ิม
เติมองคประกอบของการเขียนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง สําหรับการเขียนในกรณีท่ีผูเขียนไมใชเจาของ
ภาษาคือการถายโอนภาษาอันประกอบดวย สติปญญา  ภาษาศาสตร  และจิตวิทยา  ซ่ึงจะเปนองค
ประกอบในการสนับสนุนงานเขียนใหส่ือความหมายไดงายและดีขึ้น

การสอนเขียนเพ่ือการส่ือสาร
ทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน การฝกทักษะการเขียนเพ่ือการส่ือสารจะ

เปนการเขียนในระดับสูงกวาการเขียนประโยค เปนการเขียนถอยคํา สํานวน และเรียบเรียงประโยค       
ใหเหมาะสมและสามารถส่ือความหมายได การเขียนเปนการเลือกถายทอดความคิดและประสบการณ
อยางมีจุดหมาย (Arapoff 1975 : 233)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

จากแนวคิดของการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสาร วิดโดวสัน (Widdowson 1987 : 44)
กลาววา ในการสอนการเขียนควรจัดเตรียมสถานการณแกผูเรียน คือ ใหผูเขียนรูวาผูอานคือใครและ
เขียนเพ่ืออะไร ครูจะตองกําหนดบทบาทของผูเขียน  สถานการณ  และกําหนดตัวผูอานใหแกนักเรียน
ทุกครั้งท่ีมอบหมายงานเขียน  ในการสอนเขียนเพ่ือการส่ือสารนั้นปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนเปนส่ิง
สําคัญ  เนื้อหาท่ีจะนํามาเขียนจะตองเปนเรื่องท่ีนักเรียนสามารถฝกใชภาษาไดตามสถานการณท่ีคลาย
กับชีวิตจริง ซ่ึงจะทําไดโดยการนํากิจกรรมคูและการทํางานกลุมมาชวยในการเรียนการสอน ท้ังนี้เพ่ือ
เปนการฝกใหนักเรียนใชภาษาใหคลองกอนท่ีจะลงมือเขียนจริง (Kelly 1984 : 88) ในการจัด            
กิจกรรมการสอนเพ่ือฝกทักษะการเขียน สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2537 : 185-188) กลาววาควรมีหลัก 3 
ประการดังนี้  1) ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกและเสริมรูปแบบภาษาท่ีผูเรียนคุนเคยแลว จากการฟง
และพูด 2) การควบคุมการเขียนควรนอยลงตามลําดับ ผูเรียนควรฝกตอบสนองตอส่ิงช้ีแนะดวยตนเอง
ทีละนอย 3) หลังจากท่ีไดฝกเขียนตามท่ีผูสอนช้ีแนะแลว ผูเรียนควรมีอิสระเต็มท่ีในการเขียน และได
แบงกิจกรรมการสอนทักษะการเขียนไว 3 ประเภท ไดแก

1. การเขียนแบบควบคุม (controlled writing) คือ ผูสอนใหเนื้อหาและรูปแบบภาษา
สําหรับผู เรียนใชในการเขียน เชน รูปแบบประโยค และตัวอยางยอหนาสําหรับเลียนแบบ                
กิจกรรมการเขียนแบบควบคุมแตละกิจกรรมจะเปนการเสริมแรงการใชคําศัพท หรือโครงสราง
ประโยคแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น

2.  การเขียนแบบมีการช้ีแนะ (guided writing)  คือ ผูสอนใหเนื้อหาและรูปแบบภาษาเพียง
บางสวนสําหรับผูเรียนใชในการเขียน  อาจใหประโยคเริ่มตน ประโยคสุดทาย คําถาม หรือขอมูลท่ี  
จําเปน ผูเรียนจะอภิปรายรวมกันและกําหนดกลยุทธในการเขียนของตนเอง การเขียนแบบนี้อาจใชขอ
ความจากส่ือ เชน ภาพ  การตูน หรือนิทาน มาเปนตัวช้ีแนะ

3.  การเขียนแบบเสร ี  (free writing)  ผูเรียนจะตองรูขั้นตอน (procedure) ของการเขียน    
ผูสอนตองฝกใหผูเรียนเขียนบันทึก  เขียนโครงราง (outline) และเขียนราง (draft) การเขียนแบบเสรีนี้
เปนขั้นตอนในการฝกกระบวนการคิด (thinking process) อยางหนึ่ง

นอกจากนี้ผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาตางประเทศหลายทาน  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับหลัก
การสอนเขียนไวดังตอไปนี้

สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2532 : 109-110)  กลาววาในการสอนเขียน ครูควรคํานึงถึงส่ิง
ตาง ๆ ตอไปนี้

1.  ผูเรียนควรคุนเคยกับรูปแบบภาษาเขียนหลาย ๆ แบบ เชน แบบเลาเรื่อง (narrative)
แบบบรรยาย (descriptive) เปนตน

2.  ผูเรียนตองทราบกลไกตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขียน เขน การเขียนตัวอักษร การเรียบ
เรียงประโยค การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชเครื่องสัมพันธขอความ (discourse markers) ตาง ๆ
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3.  ผูเรียนควรไดเขียนส่ิงท่ีเกี่ยวของในชีวิตจริง
4. ผูสอนพึงระลึกเสมอวาไมมีวิธีใดเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด ผูสอนอาจใชวิธีการสอนหลาย ๆ แบบ

ตามท่ีเห็นวาเหมาะสมกับผูเรียน เชน การเลียนแบบบริบทตางๆ การเขียนเรียงความโดยการวางกรอบ
ใหเขียน  การเขียนแบบอิสระ  การวิเคราะหบริบท เปนตน

5. ผูสอนตองตระหนักในหลักการท่ีวา การเขียน คือ การเขียนขอความท่ีมีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกัน ไมใชการเขียนประโยคเดี่ยวๆ เทานั้น ผูเขียนจะตองเขียนเพ่ือสนองจุดประสงคของตน
และผูอาน

6. ผูสอนควรเปล่ียนบทบาทจากผูช้ีขอผิดและผูตรวจขอสอบมาเปนผูอานและชวยวิจารณ
ฉบับรางของผูเรียน  และเปล่ียนลักษณะการทํางานระหวางผูสอนกับผูเรียนตัวตอตัวมาเปนผูสอนและ
ผูเรียนหลายๆ คน  และผูเรียนกับผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทํางานดวยกันเอง

จากแนวคิดในเรื่องการสอนการเขียนท่ีไดศึกษามาขางตน  มีส่ิงท่ีควรคํานึงถึงหลาย
ประการในการสอนการเขียน  สรุปไดดังนี้

1. ผูสอนควรสอนผูเรียนใหมีความรูในดานองคประกอบของการเขียน เชน โครงสราง
ทางไวยากรณ คําศัพท สํานวน การเรียบเรียง และกลไกทางภาษา เพ่ือสามารถเขียนถายทอดความคิด
และส่ือความหมายส่ิงท่ีตองการไปยังผูอานไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ และ
บรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการส่ือสาร

2. ผูเรียนตองสามารถเขียนประโยคเปนขอความตอเนื่อง  สามารถถายโอนเนื้อหาสาระไป
สูการเขียนไดอยางเหมะสม

3. ผูสอนควรเนนใหผูเรียนเขียนเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง  โดยกําหนดสถานการณท่ีมีความ
หมายและสามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน

4.  ผูเรียนควรตระหนักในบทบาทของตน  จุดประสงคในการเขียนส่ือสาร และตัวผูอาน
5. ผูสอนควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีความสัมพันธควบคูไปกับทักษะอ่ืน ๆ อีกท้ัง

ควรสงเสริมใหมีการปฏิสัมพันธในช้ันเรียน โดยผูเรียนทํากิจกรรมท่ีตองส่ือความหมายกับเพ่ือน เชน
กิจกรรมคู หรือการทํางานเปนกลุม

6. ผูสอนควรสอนเขียนตามลําดับขั้นตอนจากงายไปหายาก   ผูเรียนควรไดฝกเขียนตามท่ี
ผูสอนช้ีแนะ หลังจากนั้นผูเรียนควรมีอิสระเต็มท่ีในการเขียน

7. ผูเรียนควรมีโอกาสแลกงานเขียนกันอานเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ท้ังนี้เพราะการ
อานและการเขียนมีความสัมพันธใกลชิดกันมาก ซ่ึงในการสอนการเขียนจะตองฝกอานเรื่องเพ่ือความ   
เขาใจสําหรับผูเขียนในฐานะผูอานดวย
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การทดสอบทักษะการเขียน
การทดสอบการเขียนเพ่ือการส่ือสารมีหลักการเชนเดียวกับการทดสอบอ่ืน ๆ คือ ไมควร

ทดสอบเพียงดานความรูเกี่ยวกับภาษา แบบทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพตองแสดงใหเห็นวาผูทดสอบ
ตองการท่ีจะใชภาษาอยางไร เกณฑตัดสินความสําเร็จไมใชความถูกตองตามแบบแผน แตเปน      
ประสิทธิผลในการส่ือสาร การนําภาษาไปใชจริง (use) การปฏิบัติตนในสถานการณการส่ือสาร  เปน
ส่ิงตัดสินประสิทธิผลผูเรียน ไมใชความรูในทางไวยากรณ (usage) จากการศึกษาพบวาผูเช่ียวชาญทาง
การสอนภาษาตางประเทศหลายทาน ไดเสนอวิธีการทดสอบทักษะการเขียนเพ่ือการส่ือสารไวดังนี้

วาเล็ต (Valette 1977 : 248-260) ไดแนะนําการทดสอบทักษะการเขียนเพ่ือการส่ือสารไว
ดังตอไปนี้

1.  การเขียนเรียงความโดยมีการแนะแนวทาง  (directed composition) อาจทําไดดังนี ้คือ
     1.1 ใหตัวแนะท่ีมองเห็นได (visual cues) วิธีนี้ผูสอนควรฝกผูเรียนกอน เพ่ือใหผูเรียน

ทราบวาผูสอนตองการวัดอะไรจากการทดสอบ เชน ผูสอนใชวิธีเลาเรื่องหรือดูภาพยนตรแลวให       
ผูเรียนเขียนเรียงความเปนภาษาท่ีเรียน

     1.2 ใหตัวแนะโดยการพูด (oral cues)  วิธีนี้อาจเกี่ยวของกับทักษะการฟงดวย ดังนั้น
การใหคะแนนควรคํานึงดวยวาทักษะท้ังสองชนิดเกี่ยวของกัน ถาตองการเนนท่ีทักษะการเขียน     
การใหตัวแนะจะตองใหเขาใจงาย เชน ใหผูเรียนเขียนสรุปจากเรื่องท่ีเลาใหฟง ผูสอนอาจใชภาพชุด
ประกอบการเลาเรื่องดวยก็ได

     1.3  การใหตัวแนะท่ีเปนการเขียน (written cues) โดยปกติมักใหตัวแนะ เชน ใหผูเขียน
เขียนบทสนทนาจากคําสําคัญ (key words) ท่ีใหมาหรือเขียนเติมขอความในใบสมัครงาน

2.  การเขียนอยางอิสระ (free composition)  ผูเรียนจะแสดงความสามารถในการลําดับ    
ความคิด  การใชคําท่ีเหมาะสม  และการแบงขอความออกเปนตอน ผูสอนควรเลือกหัวขอสําหรับ      
ผูเรียนท่ีไมยากนัก  เพราะผูเรียนตองใชความพยายามแสดงความคิดมากกวาการแสดงเนื้อหา  ลักษณะ
การเขียนอาจเปนดังนี้  คือ

     2.1 การเขียนท่ีมีพ้ืนฐานมาจากคําศัพท  วัตถุประสงคเพ่ือวัดความเหมาะสมของการใช   
คําศัพท เชน การใชคําคุณศัพทเปรียบเทียบระหวางภาพ 2 ภาพ

     2.2 การเขียนท่ีมีพ้ืนฐานมาจากไวยากรณ งานท่ีใหเขียนจะเกี่ยวกับโครงสรางท่ีตองการ
ทดสอบ เชน เรื่อง Your Last Christmas  ใชการวัดเรื่อง  simple past tense เปนตน

     2.3 การเขียนขอความเปนตอนๆ การเขียนชนิดนี้เนนความสามารถในการเขียนขอ
ความท่ีเปนความคิดหลักเพียงความคิดเดียวในแตละยอหนา
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     2.4 การเขียนเรียงความท่ีเกิดจากการกระตุนความคิด  เปนหัวขอการเขียนเรียงความท่ี   
อาจไดจากเหตุการณหรือขอโตแยง  การใหคะแนนอาจเนนท่ีเรื่องการใหเหตุผล การลําดับความคิด 
การใชถอยคํา และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

ฟนอคเคียโร และบรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit : 1983 198-199) เสนอวิธีการ
ทดสอบความสามารถทางการเขียนไว ดังตอไปนี้

1.  การแตงประโยคจากคําท่ีกําหนด
2.  การเขียนตอบคําถามเกี่ยวกับตัวผูเรียนเอง หรือเกี่ยวกับส่ือท่ีเรียน
3.  การเขียนตามคําบอก
4. การเขียนขอความเปนตอนๆ เลาเรื่องใหมจากมุมมองของผูเรียนเอง หรือเขียนบอกเวลา

ในอดีตหรือในอนาคต
5.  การเขียนส่ิงท่ีผูเรียนจะพูดหรือจะทําในสถานการณท่ีกําหนด
6.  การเขียนเลาเรื่องหรือเหตุการณ
7.  การเขียนคําถามจากเรื่องท่ีอาน
8.  การทําขอสอบแบบโคลซ  (cloze test)
9.  การเขียนเรียงความจากหัวขอท่ีกําหนด
ฮีตัน  (Heaton 1990 : 97-106)  กลาววา การทดสอบทักษะการเขียนควรใหผูเรียนเขียน

งานท่ีใกลเคียงกับสถานการณในชีวิตจริง  โดยกําหนดใหผูเรียนเขียนอยางมีจุดมุงหมายและทราบวาผู
อานคือใคร  เพ่ือเปนการจูงใจและกระตุนใหผูเรียนผลิตงานเขียนท่ีมีคุณภาพ  และฮีตัน (Heaton) ได
เสนอเทคนิคการทดสอบการเขียนดังนี้

1.  การเขียนเรียงลําดับวลีท่ีกําหนดใหเปนประโยคท่ีสมบูรณ
2.  การเขียนเติมประโยคหรือขอความท่ีอานใหสมบูรณ
3.  การกรอกแบบฟอรม
4.  การเขียนจากหมายส้ัน ๆ และบันทึกประจําวัน
5.  การเขียนเรียงความอยางอิสระ
6. การเขียนขอความหรือเรื่องจากรูปภาพท่ีกําหนดให เชน เขียนบรรยายเหตุการณ ส่ิงของ 

หรือบุคคล การเขียนเลาเรื่อง  การเขียนคําส่ังหรือบอกทิศทาง  และการเขียนบรรยายกระบวนการ
สรุปไดวา การทดสอบการเขียนเพ่ือการส่ือสารเปนการวัดความสามารถโดยรวม (global)   

ไมควรทดสอบเพียงดานความรูเกี่ยวกับภาษา แตเปนประสิทธิผลในการส่ือสาร การนําภาษาไปใชจริง
(use) และการปฏิบัติตนในสถานการณของการส่ือสาร เพ่ือเปนส่ิงตัดสินประสิทธิผลผูเรียนไมใช
ความรูในทางไวยากรณ (usage)
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เกณฑการตรวจงานเขียน
ในการทดสอบทักษะการเขียน มีเกณฑการตรวจใหคะแนนงานเขียนหลายวิธี ในท่ีนี้ผูวิจัย 

จะกลาวถึงเกณฑการตรวจงานเขียนเพ่ือการส่ือสารท่ีเหมาะสมสําหรับการประเมินงานเขียนของ    
นักเรียนในระดับประถมศึกษา  ดังตอไปนี้

วาเลต (Valette 1977 : 220-260) กลาววา ในการตรวจงานเขียนเพ่ือการส่ือสารนั้น ผูสอน
ควรคํานึงวางานเขียนท่ีผูเรียนเขียนนั้นเจาของภาษาอานแลวเขาใจหรือไม ถาเจาของภาษาอานแลว 
เขาใจ ก็ถือวาผูเรียนประสบความสําเร็จในการเขียนนั้น วาเลต (Valette) ไดแนะนําเกณฑการตรวจ
งานเขียนแบบมีการแนะแนวทาง (directed composition) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ไวดังนี้

1.  ให 2 คะแนน สําหรับขอความท่ีเขียนไดเหมาะสมกับรูปภาพหรือเนื้อหาท่ีกําหนด
2. ใหเพ่ิมอีก 3 คะแนน ถาใชไวยากรณและคําศัพทไดถูกตอง แมจะสะกดคําศัพท ผิดบาง
3. หรือบวกให 2 คะแนน ถาสามารถอานเขาใจไดแตใชไวยากรณและคําศัพทผิดบาง
4. หรือบวกใหเพียง 1 คะแนน ถาเจาของภาษาเองยังอานเขาใจไดยาก
ในกรณีท่ีแบบทดสอบใหตัวแนะท่ีเปนการเขียน (written cue) โดยการเขียนเติมขอมูลใน

แบบฟอรมตางๆ การใหคะแนนอาจให 1 คะแนนในแตละชองวางท่ีเขียนเติมคําตอบไดถูกตอง
ฮีตัน  (Heaton 1990 : 109-110) เสนอวิธีการตรวจงานเขียนไวดังนี้
1.  วิธีอาศัยความรูสึกของผูตรวจเปนเกณฑ (impression method) การใหคะแนนดวยวิธีนี้  

ขึ้นอยูกับความรูสึกของผูตรวจท่ีมีตองานเขียนโดยภาพรวมท้ังหมด เปนวิธีตรวจท่ีรวดเร็ว และหากใช
ผูตรวจ 3 คน ผลท่ีไดจะมีความเช่ือถือได แตสําหรับการตรวจงานเขียนในโรงเรียนนั้นใชผูตรวจเพียง 
2 คน ก็ถือวาเพียงพอแลว

2.  วิธีอาศัยการวิเคราะห (analytic method) การใหคะแนนดวยวิธีนี้  ผูตรวจตองแยกแยะ
องคประกอบตาง ๆ ของงานเขียนท่ีจะใหคะแนน  และมีการกําหนดน้ําหนักคะแนนท่ีใหในแตละองค
ประกอบได  ดังตัวอยางการใหมาตราสวนประเมินคาแบบ 5 คะแนน ตอไปนี้

เกณฑ 5 4 3 2 1
เนื้อหา  (content) ×
ไวยากรณ  (grammar) ×
ลีลาการเขียนและการส่ือความหมาย (fluency) ×
การสะกดคํา  (spelling) ×
คําศัพท  (vocabulary) ×

คะแนนรวม 17 คะแนน
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แฮรีส และแม็คแคน (Harrris and McCann 1994 : 39) เสนอแนะการตรวจงานเขียนเพ่ือ    
การส่ือสาร  ซ่ึงอาศัยความรูสึกของผูตรวจ (impression method) เปนเกณฑ ดังนี้

9–10 สามารถส่ือสารไดสอดคลองกับหัวเรื่อง หรือแนวทางท่ีกําหนดใหอยางครบถวน 
และนาสนใจ  เกือบจะไมมีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคํา หรือ
เครื่องหมายวรรคตอน

7–8 สามารถส่ือสารขอมูลท่ีจําเปนได มีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคํา 
หรือเครื่องหมายวรรคตอนเล็กนอย

5–6 สามารถส่ือสารขอมูลท่ีจําเปนไดเกือบท้ังหมด  และมีขอบกพรองพอสมควรแตยัง
สามารถเขาใจได

3–4   มีขอมูลจํานวนมากท่ีไมไดรับการส่ือสาร และมีขอบกพรองท่ียากตอการเขาใจ
1-2 ส่ือสารไดนอยมาก
ครอล (Kroll 1998 : 226-228)  กลาววา ไมมีการประเมินงานเขียนใดท่ีดีท่ีสุด ขึ้นอยูกับ

บริบทของชนิดของงานเขียนนั้น ๆ  และไดแบงมาตราสวนการประเมินออกเปน 2 ชนิด คือ
1. มาตราสวนคะแนนภาพรวม  (holistic scales)  วิธีการนี้ตองการใหผูตรวจทุกคนให

ระดับคะแนนในระดับเดียวกันเม่ืออานผลงานเขียนเสร็จแลว การตัดสินของผูตรวจจะอานงานอยาง
รวดเร็ว และตัดสินดวยความรูสึกท่ัวไป ซ่ึงขึ้นอยูกับคําแนะนําในการใหคะแนนโดยปกติแลวชวงของ
การใหคะแนนจะไมกวาง บางชนิดจะมี 4 ชวง  แตไมเกิน 6 ชวง ดานระดับคะแนนสูงสุด  หมายถึง
มีความสามารถในการเขียนด ี ระดับคะแนนต่ําสุด หมายถึง ทักษะนั้น ๆ ควรไดรับการพัฒนา  ปญหา
ของวิธีนี้ คือ การขาดขอมูลในคุณภาพงานเขียนในแตละช้ินงาน

2.  มาตราสวนคะแนนแบบวิเคราะห (analytic  scales) ผูตรวจจะตองแยกองคประกอบ
ของงานเขียน และลงความเห็นถึงงานช้ินท่ีดีหรือความสําคัญจากเกณฑการใหคะแนนท่ีใชประกอบ
กับหนวยกําหนดคะแนนการเขียนแตละดาน ตัวอยาง คือ รูปแบบการตรวจงานเขียนแบบผสมผสาน
ของจาคอบส และคณะ (Jacobs et al 1987 : 28-29) ซ่ึงมีประโยชนตอการรายงานผลคะแนนท่ีสามารถ
ไดขอมูลดานการเขียนในแตละแงมุมของผูเรียนไดชัดเจน จะอยางไรก็ตามงานเขียนแตละชนิด ควร
ไดรับการประเมินจากเครื่องมือการประเมินท่ีสรางขึ้นเปนพิเศษ

กลาวโดยสรุป ในการตรวจใหคะแนนงานเขียนมีผูเสนอรูปแบบในการใหคะแนนไวมาก
มายหลายรูปแบบ แตเม่ือนํารูปแบบท่ีคลายคลึงกันมาจัดประเภทเขาดวยกันแลว  เกณฑการประเมิน
ผลการเขียนเรียงความท่ีนิยมใชจะมี 2 วิธี คือ 1) การประเมินแบบรวม  เปนเกณฑการประเมินท่ีไมมี
เกณฑแยกองคประกอบท่ีชัดเจน ผูประเมินสามารถตรวจงานเขียนไดอยางรวดเร็วโดยใชความรูสึก
ของผูตรวจเปนเครื่องตัดสิน โดยอาจใชผูตรวจหนึ่งคนหรือมากกวานั้น ในกรณีท่ีผูตรวจมากกวาหนึ่ง
คน จะนําคะแนนมารวมกันแลวหารเฉล่ียเปนคะแนนท่ีได 2) การประเมินแบบวิเคราะหเปนการ
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ประเมินแบบมีเกณฑ โดยการแยกคะแนนเปนสวน ๆ จากองคประกอบของการเขียน การกําหนด
เกณฑแตละสวนอาจเทากันหรือไมเทากันก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับระดับความสามารถของผูเรียน  ดังเชน
ในระดับตนอาจจะเปนความถูกตองของภาษามากกวาความสามารถในการส่ือความหมาย              
สวนในระดับสูงอาจเนนความสามารถในการส่ือความหมายมากกวาความถูกตองของภาษา

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเกณฑการตรวจงานเขียนของ แฮรีส และแม็คแคน (Harrris and 
McCann 1994 : 39) ในการตรวจงานเขียนเรื่องนิทานเนื่องจากเกณฑดังกลาวเปนเกณฑท่ีสามารถ    
ใชในการประเมินงานเขียนแบบแนะแนวทาง(guided writing) และมีเกณฑการใหคะแนนชัดเจน 
สะดวกแกการตรวจใหคะแนน โดยใชกรรมการตรวจ 2 คน เพ่ือความเท่ียงของการตรวจใหคะแนน

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศท่ีเกี่ยวของ  ผูวิจัยแบงหัวของานวิจัย
ออกเปน 2 ดาน ไดแก  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชนิทานประกอบการสอน  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับการเขียน  ดังตอไปนี้

งานวิจัยภายในประเทศเกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอน
ปรียาลักษณ พิลากุล (2535) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความสนใจในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม โดยผู
วิจัยสรางหนังสือเลมเล็กเชิงวรรณกรรมจํานวน 18 เลม ในรูปของนิทาน นิยาย และ เรื่องส้ัน ระยะ
เวลาในโดยมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนหมากหมาย จังหวัด
อุบลราชธาน ีจํานวน 60 คน  ระยะเวลาในการทดลอง 54 คาบเรียน  โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 
กลุม ๆ ละ 30 คน คือ กลุมทดลองเรียนดวยหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม และกลุมควบคุมโดย
การสอนดวยหนังสือตามคูมือครู จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษ  และแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  พบวานักเรียนท่ีเรียนดวย
หนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีความสนใจในการเรียนสูงกวา
นักเรียนท่ีเรียนดวยหนังสือเรียนตามคูมือครู

สุจิตรา  ศาสตรวาหา  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โดยการสอนตามคูมือครูและการ
สอนแบบส่ือสารโดยมีนิทานเปนองคประกอบ ดวยการวิจัยเชิงทดลอง  ซ่ึงมีกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2540  จํานวน 30 คน 
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โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมคือ กลุมทดลองเรียนโดยการสอนแบบส่ือสารท่ีมีนิทานเปนองค
ประกอบ และกลุมควบคุมโดยการสอนตามคูมือครู เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ   แผน
การสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน  ผลการ
วิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวานักเรียนในกลุมควบคุม นักเรียนในกลุมทดลองมีพฤติกรรมการเรียนรูโดยสนใจเขารวม            
กิจกรรมการเรียน มีความคิดสรางสรรค นําไปใชประโยชน เขาใจเนื้อหาและใชภาษาไดคลองกวา   
นักเรียนในกลุมควบคุม

เนื้อนอง  สนับบุญ  (2541 : 75-76)  ไดทําการวิจัยเรื่องความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานท่ีเด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือนิทานท่ีเด็กเลือก     
กับเด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือท่ีเด็กเลือกตอจากคร ู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 อายุ 
5-6 ป โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี  ผลการวิจัยพบวา  คะแนนความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย
กอนการทดลองและหลังการทดลองกับวิธีการจัดประสบการณการเลานิทานท่ีเด็กเลาเรื่องตามรูปจาก
หนังสือท่ีเด็กเลือก และกับเด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือท่ีเด็กเลือกตอจากคร ู มีปฏิสัมพันธอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

อุไรวรรณ  ปราบริปู  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลของการใชบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีมี
นิทานเปนองคประกอบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการทางการใชภาษาอังกฤษของ        
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ของโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  จํานวน 30 คน  เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยประกอบดวย  แผนการสอน  แบบทดสอบ  และแบบสังเกตพฤติกรรม  ผลการวิจัยปรากฏวา   
การใชบทเรียนท่ีมีนิทานเปนองคประกอบสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
สูงขึ้น โดยผลสัมฤทธ์ิหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
นักเรียนมีพัฒนาการดานความคลองในการใชภาษาอยูในระดับสูง และดานความถูกตองในการใช
ภาษาในระดับปานกลาง

ภาวด ี  ศรีสังข (2544 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอานภาษา
อังกฤษตามแนวการส่ือสารและการสอนแบบดั้งเดิมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองท่ีมีตอการสอนวรรณกรรมตามแนวการส่ือสาร ผลการวิจัยพบวา    
ผลสัมฤทธ์ิในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดเรียนวรรณกรรมตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือ
สารและผลสัมฤทธ์ิในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ไมแตก
ตางกัน  และนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานวรรณกรรมตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารมีความคิดเห็น
ท่ีดีตอการสอนวรรณกรรมตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60

กลาวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอนภายใน
ประเทศ  สวนใหญเปนการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการใชบทเรียนนิทานหรือวรรณกรรมกับ
การสอนตามคูมือครูหรือการสอนแบบดั้งเดิม และศึกษาความสนใจการเรียนภาษาอังกฤษ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู และ ความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอการสอนวรรณกรรมตามแนว
การส่ือสาร  ผลการวิจัยพบวา การใชบทเรียนท่ีมีนิทานเปนองคประกอบสงผลใหนักเรียนกลุมทดลอง
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวานักเรียนในกลุมควบคุม นักเรียนมีพัฒนาการดาน
ความคลองในการใชภาษาอยูในระดับสูง ความถูกตองในการใชภาษาระดับปานกลาง มีความสนใจ
ในการเรียนสูง และมีความคิดเห็นท่ีดีตอการสอนโดยใชวรรณกรรมตามแนวการสอนส่ือสาร

งานวิจัยตางประเทศเกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอน
บอสมา (Bosma 1981 : 2528-A) ไดศึกษาผลของการนํานิทานมาใชประกอบการสอนโดย  

ทําการวิจัยเชิงทดลองเรื่อง  การนํานิทานมาใชเพ่ือการสอนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 99 คน ในโรงเรียนประถมของมลรัฐ         
มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความกาวหนาในการอาน โดยคะแนน
กอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวานิทาน        
พ้ืนเมืองสามารถสรางความสนใจในการอานของนักเรียนมากขึ้น

เจอรแบรค  (Gerbracht 1995 : 3741) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง  ในช้ันเรียนท่ีใชการสอนแบบส่ือสารโดยมีนิทานเปนองคประกอบ    
ผลการวิจัยพบวานิทานเปนส่ือท่ีทําใหเกิดประสิทธิผลทางการเรียนอยางดียิ่ง กลาวคือ มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญระหวางคะแนนการสอบกอนเรียนและหลังเรียน  นักเรียนใหการตอบสนองและ
รวมกิจกรรมทางภาษาจากการเลานิทาน  ผลจากคะแนนและการประเมินผลทางดานพฤติกรรม      
การเรียนช้ีใหเห็นวา นักเรียนช่ืนชอบและเพลิดเพลินกับการเลานิทาน การเรียนและการเขียน        
เรื่องนิทานของตัวเอง

เวียรโร (Vieiro 1995 : Abstract) ไดทําการวิจัยเชิงทดลองเรื่องพัฒนาทักษะการเลานิทาน
กลุมตัวอยาง คือ เด็กกอนวัยเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง การทดลองไดกระทําเปนรายบุคคล โดยผูวิจัยและกลุมตัวอยางไดรวม
กันทํากิจกรรมเพ่ือสรางความคุนเคยกอนทําการทดลอง จากนั้นผูวิจัยเลานิทานใหเด็กฟง แลวให    
นักเรียนเลานิทานเรื่องเดิมกลับมาใหผูวิจัยฟงโดยใหจํารายละเอียดใหมากท่ีสุด และบันทึกเสียงไว  
ผลการวิจัยสรุปวา ทักษะการเลานิทานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีขอไดเปรียบดานคุณภาพ
มากกวาเด็กกอนวัยเรียนและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และเก็บรายละเอียดทางอารมณได      
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มากกวา ความละเอียดและความสมบูรณของการเลานิทานมีความสัมพันธกับอายุ และเด็กสามารถ
ระลึกเรื่องราวไดอยางมีขอบเขตตามประสบการณของตนเอง

รุคส  (Rooks 1998 : 24-28)  ไดศึกษาเรื่องความสามารถทางการเรียนดานทักษะการพูด    
การฟง และความเขาใจในการใชภาษาโดยใชนิทาน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
และช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมการเลานิทาน เพ่ือศึกษาความ    
เขาใจในการฟงเรื่อง  ความสามารถในการเขียนเรื่องเลา ความรวมมือของนักเรียน  และการโตตอบ  
ในระหวางการฟงนิทานและการแสดงออก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชเทคนิคการเลา
นิทานมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือในการตอบคําถาม  นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการ
ฟงหลังผานกิจกรรมการเลานิทาน  มีความสามารถในการบรรยายเพ่ิมขึ้นและมีการพัฒนาในการเขียน
เรื่องเลา

แอชเชอร (Asher 2000) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการสอนโดยเลานิทาน
ประกอบทาทาง (TPR Storytelling) กับการสอนแบบฟงพูด (Audio-Lingual Method) โดยทําการ
ศึกษาวิจัยนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนระดับกลาง กลุมทดลองเปนนักเรียนท่ีไดรับ
การสอนโดยใชใชนิทานประกอบทาทาง จํานวน 30คน และกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบฟงพูด 
จํานวน 30 คน โดยท้ังสองกลุมไดฟงนิทานท่ีไมเคยไดยินมากอนและใชวงคําศัพทจํานวนเทากัน     
ผลการวิจัยพบวา จากแบบทดสอบหลังเรียน 10 ขอ นักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉล่ียจากแบบทดสอบ
หลังเรียน 7.6  และกลุมควบคุมมีคาเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน 5.83 สรุปไดวานักเรียนท่ีไดรับ
การสอนโดยเลานิทานประกอบทาทางมีความเขาใจในบทเรียน มากกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ
ฟงพูดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอนตางประเทศ ไดมีการศึกษา
วิจัยผลสัมฤทธ์ิในการอาน การเขียน การฟง การพูด การเลานิทาน และความเขาใจในการใชภาษาโดย
การนํานิทานมาใชประกอบการสอน ผลการวิจัยพบวา   นิทานเปนส่ือท่ีทําใหเกิดประสิทธิผลทางการ
เรียนอยางดียิ่ง นักเรียนมีความเขาใจในบทเรียน มีความสนใจในการเรียนสูง ใหการตอบสนองและ
รวมกิจกรรมทางภาษา มีความช่ืนชอบและเพลิดเพลินกับการเลานิทาน การเรียนและการเขียนเรื่อง
นิทานของตัวเอง นักเรียนสามารถระลึกเรื่องราวไดอยางมีขอบเขตตามประสบการณของตนเอง  และ
นิทานพ้ืนเมืองสามารถสรางความสนใจในการอานของนักเรียนมากขึ้น

กลาวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอน พบวา นิทาน
เปนส่ือสําหรับใชในการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและ
ความคิดเห็นท่ีดีตอการสอนท่ีมีนิทานเปนองคประกอบสงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนและ
เห็นประโยชนในการเรียนภาษาอังกฤษ
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งานวิจัยภายในประเทศเกี่ยวกับความสามารถทางการเขียน
รสริน  วรรธนะภัฎ  (2531 : 113–115) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ระดับความสามารถดานการ

เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน” กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1– 3  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1,440  คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  คือ แบบ
ทดสอบวัดระดับความสามารถดานการเขียนเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบสอบไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวาคามัชฌิมเลขคณิตของระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–3 มีคาเรียงลําดับตามระดับความสามารถจากระดับท่ี 1–5 คือ ระดับ
ทักษะกลไก ระดับความรู ระดับถายโอน ระดับส่ือสาร และระดับวิเคราะหวิจารณตามลําดับ  โดยได
คามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดในระดับท่ี 1 คือ  ระดับทักษะกลไก และคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุดในระดับท่ี  5  
คือ  ระดับวิเคราะหวิจารณ

นิตยา จันทรดาพรหม (2531 : 56–60) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษระดับ 
ส่ือสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรัฐบาลกรุงเทพมหานคร จํานวน  326  คน  โดยให
นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษระดับส่ือสารจากการเขียนขอความ  
4  แบบ คือ การจดบันทึกยอ การเขียนปายเตือน การเขียนจดหมายธุรกิจ และการเขียนจดหมาย     
สวนตัว ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษระดับส่ือสารของนักเรียนอยูใน
ระดับท่ีออนมาก คือ มีคะแนนเฉล่ียรอยละ  40.40 และนักเรียนจํานวนรอยละ 51.53 ไดคะแนนอยูใน
ระดับต่ํากวาเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ และจากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับส่ือสารในแตละเรื่องพบวา การเขียนจดหมายตอบปฏิเสธคําเชิญไดคะแนนมากท่ีสุด ลําดับรอง
ลงมาไดแกการเขียนปายเตือน การจดบันทึกขอความ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการเขียน     
เลาเหตุการณ

สมชาย  อบรม  (2538 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสามารถในการเขียนภาษา
อังกฤษประเภทตาง ๆ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง
และต่ําในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  
6  จํานวน  401  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  คือ แบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ
และแบบสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษประเภทตางๆ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษประเภท
ตาง ๆ ดังนี้ ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแบบบรรยาย มีคามัชฌิมเลขคณิตคิดเปนรอยละ 
เทากับ 51.76 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแบบเลาเหตุการณเทากับ 55.69 และความ
สามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแบบจูงใจเทากับ 46.45 สวนนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมี             
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษประเภทตางๆ ดังนี้  
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแบบบรรยายมีคามัชฌิมเลขคณิตคิดเปนรอยละเทากับ 28.88 
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ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแบบเลาเหตุการณเทากับ 32.12 และความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษแบบจูงใจเทากับ  20.12

สมศรี  ธรรมสารโสภณ  (2534 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถใน      
การเขียนของนักเรียน ท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบเนนทักษะกระบวนการและแบบเนนผลงาน      
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  จํานวน  102  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบ
การสอนแบบเนนกระบวนการและแผนการสอนแบบเนนผลงาน  ผลการวิจัยพบวา (1) ความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบเนนกระบวนการสูงกวานักเรียนท่ีเรียน
แบบเนนผลงานท่ีระดับความมีนัยสําคัญ 0.01  (2) ความสามารถในแตละองคประกอบของทักษะการ
เขียน  ไดแก  ดานเนื้อหา  การเรียบเรียงความคิด  การใชคําศัพท และการใชตัวสะกดและวรรคตอน 
ของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบเนนกระบวนการสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบ
เนนผลงาน ท่ีระดับความมีนัยสําคัญ 0.01 แตความสามารถในดานการใชภาษาของนักเรียนท่ีเรียนดวย
วิธีการสอนแบบเนนกระบวนการไมแตกตางจากนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบเนนผลงาน

มนตรา  พิพัฒนศรีสวัสดิ์  (2536 : 83-87)  ไดทําการวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนของ  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เขตการศึกษา 8  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ใน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  จํานวน 400 คน  เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยคือแบบทดสอบขอบกพรองในการเขียนภาษาอังกฤษ  และเกณฑการวิเคราะหขอบกพรองใน
การเขียนภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยสรุปวา ขอบกพรองในการเขียนท่ีพบมากท่ีสุดคือ  ขอบกพรองดาน
การใชโครงสรางไวยากรณ  ไดแก การใชคํากริยา การใชคํากริยาวิเศษณ การใชคํานาม การใชคําคุณ
ศัพท การใชคําบุพบท  การใชคําสรรพนาม และการใชคําเช่ือม  ซ่ึงมีความถ่ีคิดเปนรอยละ 69.09 รอง
ลงมาคือขอบกพรองดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน อักษรตัวใหญ  การเวนวรรคคํา มีความถ่ีรอยละ 
50.75  ขอบกพรองดานการเลือกใชคําและสํานวน ไดแก การใชคําท่ีส่ือความหมายเปนสํานวนไทย  
การใชคําท่ีไมสอดคลองกับท่ีนักเรียนตองการส่ือความหมาย  การเขียนขอความไมครบถวนตามขอ
มูลท่ีไดกําหนดให และการใชคําพองเสียงทําใหส่ือความหมายผิด มีความถ่ีคิดเปนรอยละ 50.52 ขอ
บกพรองดานความเขาใจในการส่ือความหมาย  มีความถ่ีคิดเปนรอยละ 11.71  และขอบกพรองในการ
เขียนท่ีพบนอยท่ีสุดคือ ขอบกพรองดานการเรียบเรียงคําในประโยค  มีความถ่ีคิดเปนรอยละ 3.43

สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางการเขียนภายในประเทศ สามารถแบงการศึกษา
งานวิจัยเปน 3 ดาน ไดแก การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเขียน การศึกษาระดับความสามารถดานการ
เขียนภาษาอังกฤษ และการวิเคราะหขอบกพรองในการเขียน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เขียนระดับส่ือสารของนักเรียนอยูในระดับออนมาก ระดับความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษมี
คาเรียงลําดับตามระดับความสามารถจากระดับท่ี 1–5 คือ ระดับทักษะกลไก ระดับความรู ระดับถาย
โอน ระดับส่ือสาร และระดับวิเคราะหวิจารณตามลําดับ และมีความสามารถในการเขียนประเภท
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ตางๆ จากมากมาหานอย ดังนี้ การเขียนแบบเลาเหตุการณ การเขียนแบบบรรยาย และการเขียนแบบ
จูงใจ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา ความสามารถในการเขียนของนักเรียนในแตละองคประกอบของ
ทักษะการเขียน ไดแก เนื้อหา การเรียบเรียงความคิด  การใชคําศัพท การใชตัวสะกด และเครื่องหมาย
วรรคตอนของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบเนนกระบวนการสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธี   
การสอนแบบเนนผลงาน สวนขอบกพรองในการเขียนท่ีพบมากท่ีสุดคือ ขอบกพรองดานการใช  
โครงสรางไวยากรณ รองลงมาคือขอบกพรองดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน อักษรตัวใหญ       
การเวนวรรคคํา ขอบกพรองดานการเลือกใชคําและสํานวน ขอบกพรองดานความเขาใจในการ       
ส่ือความหมาย และขอบกพรองในการเขียนท่ีพบนอยท่ีสุดคือ ขอบกพรองดานการเรียบเรียงคํา       
ในประโยค

งานวิจัยตางประเทศเกี่ยวกับความสามารถทางการเขียน
รีด  (Reed  1984 : A) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของความสามารถในการเขียนและประเภท

ของงานเขียนท่ีมีตอการใชความพยายามในการคิด โดยทําการทดลองกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จํานวน  
63  คน  ซ่ึงมีความสามารถในการเขียนแตกตางกันคือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับปานกลางและระดับสูง  
โดยใหนักศึกษาเหลานี้เขียนเรียงความ  3  ประเภท คือ เชิงบรรยาย เชิงเลาเหตุการณ และเชิงเชิญชวน    
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการเขียนมีผลตอการใชความพยายามในการคิดท่ีแตกตางกันในการ
เขียนเรียงความแตละประเภท กลาวคือ ผู ท่ีมีความสามารถในการเขียนอยูในระดับสูงจะใช          
ความพยายามในการคิดนอยท่ีสุดในการเขียนเรียงความเชิงบรรยายแตจะใชมากท่ีสุดในการเขียน   
เชิงเชิญชวน ในขณะท่ีผูท่ีมีความสามารถในการเขียนในระดับปานกลางจะใชความพยายามในการคิด
มากท่ีสุดในการเขียนเรียงความเชิงบรรยายแตจะใชนอยท่ีสุดในการเขียนเลาเหตุการณ

เคลลีย  (Kelly 1986 : 14–154)  ไดทําการศึกษาการเขียน 4  ประเภทคือ  เชิงบรรยาย      
เชิงเลาเรื่อง เชิงอธิบาย และเชิงเชิญชวน และสรุปวาประเภทของการเขียนสงผลตอการประเมิน    
ความสามารถในการเขียน โดยเรียงลําดับจากงายท่ีสุดไปยากท่ีสุดดังนี้ คือ  เชิงเลาเรื่อง  เชิงบรรยาย        
เชิงอธิบาย  และเชิงเชิญชวน

ครีจเจอร  (Krieger 1988 : 1394 – A) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะ
เขียนแบบตาง ๆ ท่ีมีตอความสามารถในงานเขียน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 แบงออกเปน  3  
กลุม ไดแก  1)  กลุมท่ีเนนรูปแบบงานเขียน  2)  กลุมท่ีเนนกระบวนการเขียน 3) กลุมท่ีเนนท้ังรูปแบบ
งานเขียนและกระบวนการเขียน ผลการวิจัยปรากฏวาการเรียนการสอนแบบท่ีเนนท้ังรูปแบบงาน
เขียนและกระบวนการเขียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ หลังจากท่ี
ใหนักเรียนทบทวนและตรวจแกงานเขียนในแบบทดสอบท้ังกอนและหลังเรียน  นอกจากนี้ยังพบวา   
การทบทวนและตรวจแกงานเขียนมีอิทธิพลตอความสามารถในการเขียน
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แยง (Yang 1995: 1072)  ไดทําการวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนของนักศึกษาท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง  ในวิทยาลัยลอสแองเจลลิสฮาเบอร  (Los Angeles Harbor College)  โดย
การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนงานเขียนของนักศึกษา จากนั้นนํามาวิเคราะหหาขอผิดพลาด ผลการ
วิเคราะหแสดงใหเห็นวา  ขอบกพรองในการเขียนท่ีนักศึกษามีปญหามากท่ีสุดคือ ขอบกพรองดาน
ไวยากรณ รองลงมาไดแกขอบกพรองดานการสะกดคํา เครื่องหมายวรรคตอน และคําศัพทตามลําดับ  
นอกจากนี้ แยง (Yang)  ยังสรุปไดวาขอบกพรองเปนเสมือนขอมูลยอนกลับ (feedback) จากผูเรียน
และผูสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง การวิเคราะหขอบกพรองในการเขียนชวยใหผูสอนเขาใจ
ปญหาของผูเรียนดียิ่งขึ้น  ชวยใหผูสอนประเมินผลจากการสอนของตน  ตลอดจนออกแบบส่ือการ
เรียนการสอนและวิธีการตาง ๆ ใหเหมาะกับช้ันเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง

สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางการเขียนตางประเทศ ไดมีการศึกษางานวิจัยเกี่ยว
กับประเภทของการเขียนสงผลตอความสามารถในการเขียน และขอบกพรองในการเขียน พบวา 
ความสามารถในการเขียนมีผลตอการใชความพยายามในการคิดท่ีแตกตางกัน ในการเขียนเรียงความ
แตละประเภท และประเภทของการเขียนสงผลตอการประเมินความสามารถในการเขียน โดยเรียง
ลําดับจากงายท่ีสุดไปยากท่ีสุดดังนี้ คือ  เชิงเลาเรื่อง  เชิงบรรยาย  เชิงอธิบาย  และเชิงเชิญชวน สวน
ขอบกพรองในการเขียนท่ีมีปญหามากท่ีสุดคือ ขอบกพรองดานไวยากรณ รองลงมาไดแกขอบกพรอง
ดานการสะกดคํา  เครื่องหมายวรรคตอน  และคําศัพทตามลําดับ

กลาวโดยสรุป การศึกษางานวิจัยดานความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ไทยและนักเรียนชาวตางชาติท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ มีความสอด
คลองกัน กลาวคือ นักเรียนมีความสามารถดานการเขียนประเภทเรื่องเลามากกวาการเขียนประเภทอ่ืน 
และขอบกพรองของนักเรียนท่ีเหมือนกัน ไดแก ขอบกพรองดานไวยากรณ ขอบกพรองดานการ
สะกดคํา  เครื่องหมายวรรคตอน และคําศัพท นอกจากนี้ขอบกพรองท่ีพบในนักเรียนไทยไดแก ขอบก
พรองดานความเขาใจในการเลือกความหมาย และการเรียบเรียงคําในประโยค  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ไดใหความสําคัญของงานเขียนประเภทเลาเรื่องซ่ึงเปนการเขียนประเภทเดียวกับการเขียนนิทานจาก
จินตนาการของนักเรียน ความสําคัญของการสอนเขียนเพ่ือการส่ือสารแบบเนนกระบวนการมากกวา
ผลงาน และความสําคัญในแตละองคประกอบการเขียนทุกดาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนนิทานเพ่ือเพ่ิมความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ  
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(experimental research) โดยใชรูปแบบ one-group – pretest – posttest design วัตถุประสงคเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เปรียบเทียบความสามารถทาง
การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการทดลองใชบทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสราง  และศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทาน  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  8  หองเรียน  รวมท้ังส้ิน  440  คน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2545       

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการสุมหองเรียนมา 1 หอง         
ดวยวิธีการสุมอยางงาย   ไดกลุมตัวอยางประมาณ  50  คน

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรท่ีศึกษา คือ
1. ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและ

หลังการใชบทเรียนนิทาน
2.  ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอบทเรียนนิทาน

ระยะเวลาในการทดลอง
ใชเวลาทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบเรียน  คาบเรียนละ 50 นาที จํานวน 18       

คาบเรียน
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วิธีการศึกษาคนควาและการเก็บรวบรวมขอมูล
1.  ศึกษาหลักสูตรจาก  “สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ ในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 ” มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี2  ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6
2.  ศึกษาบทเรียนนิทานจากหนังสือตาง ๆ ไดแก  Once Upon a Time Using Stories in the 

Language Classroom (Morgan and Rinvolucri 1988), Young Learners (Phillips 1994), Storytelling 
(Zaro and Salaberni 1995), Storytelling with Young Children (Wright 1995), และ Penguin Young 
Readers Instant Lessons (Read 2001)

3.  ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบการเขียนของ วาเล็ต  (Valette 1977)  ฟนอคเคียโร
และ บรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983)  ฮีตัน (Heaton 1990)  และกุสุมา  ลานุย (2538)

4. ศึกษาการสอนนิทานจากทฤษฎีการสอนเพ่ือการส่ือสาร (communicative approach) 
ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสองของแครชเชน และ เทอเรล (Krashen and Terrel 1983) และแนวการสอน
แบบมหภาษา (whole language)

5. วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูจากหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ

6. สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก
6.1  แผนการสอนบทเรียนนิทาน จํานวน  6  แผน ๆ ละ 3 คาบเรียน รวม 18 คาบเรียน

 6.2  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ
      6.3  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทาน
7. นําแผนการสอนบทเรียนนิทาน แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษา

อังกฤษ แบบสอบถามความคิดเห็น และเกณฑการประเมินงานเขียน (ดูรายละเอียดหนา 75 ) ไปใหผู
เช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษจํานวน 4 คน ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม นํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IC) ปรับปรุงแกไข นําไปทดลองใชกับกลุมทดลองอ่ืนท่ีไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณสมบัติ    
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ

8.  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอนเรียน
9.  นําแผนการสอนบทเรียนนิทานไปทดลองกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 18 คาบเรียน
10.  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนหลังเรียน
11.  ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนนิทาน
12. รวบรวมคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอนและหลัง

เรียน   และแบบสอบถามความคิดเห็น
13.วิเคราะหคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอนและหลัง

เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
1. แผนการสอนบทเรียนนิทานสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   จํานวน 6 แผน 

แผนละ 3 คาบเรียน  รวมท้ังส้ิน 18 คาบเรียน
2.  แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือใชวัดความสามารถทาง

การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนนิทาน
3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทาน

การสรางและการพัฒนาเคร่ืองมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้

การคัดเลือกนิทานสําหรับการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกนิทานสําหรับการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.  นิทานท่ีผูวิจัยสนใจศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นิทานพ้ืนบาน (folk tales) เนื่องจาก

เปนนิทานสําหรับเด็ก และเนื้อเรื่องมีความเหมาะสมในการนํามาจัดการเรียนการสอน
2.  ผูวิจัยไดสํารวจและคัดเลือกนิทาน โดยพิจารณาคัดเลือกนิทานตามเกณฑของ นอรตัน

(Norton 1993 : 424-425) บีที (Beaty 1994 : 12-14) ไรท (Wright 1999 : 18) และ สงัด อุทรานันท
(2532 : 170-175)   และไดแสดงในตารางท่ี 1 ดังตอไปนี้

ตารางท่ี 1  วิเคราะหขอมูลของหลักเกณฑในการคัดเลือกนิทาน

ขอท่ี หลักเกณฑในการคัดเลือกนิทาน นอรตัน
(Norton)

บีที
(Beaty)

ไรท
(Wright)

สงัด

1 เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน ü ü ü

2 นาสนใจสําหรับนักเรียน ü ü ü

3 สนุกสนาน ตื่นเตน ชวนใหติดตามตั้งแต
ตนจนจบเรื่อง

ü ü

4 มีตัวละครนอย ไมเกิน 3-4 ตัว ü ü

5 เนื้อเรื่องมีลําดับ และจดจํางาย ü

6 ภาษาท่ีใชมีทวงทํานอง และมีการกลาวคํา
หรือประโยคซํ้า ๆ

ü ü
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ตารางท่ี 1  (ตอ)

ขอท่ี หลักเกณฑในการคัดเลือกนิทาน นอรตัน
(Norton)

บีที
(Beaty)

ไรท
(Wright)

สงัด

7 เอ้ือตอการใชส่ือ และอุปกรณประกอบ
การเลา

ü ü

8 ความยาวของเรื่องเหมาะสมกับสถาน
การณในเรื่อง

ü ü

9 เปนประโยชนตอนักเรียน มีขอคิด สงเสริม
ใหมีคุณธรรมและคานิยมท่ีดี

ü ü

10 มีความเคล่ือนไหวอยูในเรื่อง สามารถตอบ
คําถามไดวา ใคร ทําอะไร

ü

11 แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดในการแก
ปญหา หรือใชปฏิภาณไหวพริบของตัว
ละครในเรื่อง

ü

12 มีความเปนนิทาน คือมีการใชจินตนาการ ü

ผูวิจัยไดนําเกณฑในการคัดเลือกนิทานเปนหลักในการพิจารณาคัดเลือกนิทาน เพ่ือนําไป
ใชในการวิจัยตอไป

3. คัดเลือกนิทานตามหลักเกณฑขางตนไดนิทาน 10 เรื่อง นําไปใหผูเช่ียวชาญ 3 คน ซ่ึง
เปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยเปนอาจารยชาวไทย 2 คน และชาวตาง
ประเทศ 1 คน ตรวจสอบระดับความยากงายของภาษา และความเหมาะสมในเนื้อหาของนิทาน ดวย
การทําแบบสอบถามความยากงายทางภาษาของนิทาน (ภาคผนวก ก)

4.  นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความยากงายทางภาษาของนิทาน  มาคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลอง (สุโขทัย ธรรมาธิราช 2535 : 456) และคัดเลือกนิทานท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IC)
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป เพ่ือนํามาใชในการวิจัยครั้งนี ้จํานวน 6 เรื่อง จากนิทาน 10 เรื่องท่ีผูวิจัยคัดเลือกไว 
นิทานท่ีตัดท้ิง 4 เรื่องนั้น ไดขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญวาเรื่องมีเนื้อหายากเกินไปสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 2 เรื่อง มีเนื้อหาท่ีงายเกินไปจํานวน 1 เรื่อง และอีก 1 เรื่องมีเนื้อเรื่องท่ี
ซับซอนและมีจํานวนตัวละครมากเกินไป
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การสรางและพัฒนาแผนการสอนบทเรียนนิทาน
แผนการสอนบทเรียนนิทานสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ในการวิจัยครั้งนี้สราง

จากนิทานภาษาอังกฤษ (storytelling) ท่ีผานการคัดเลือกโดยผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ 5 
ทาน ไดนิทาน 6 เรื่องซ่ึงมีความยากงายพอเหมาะกับระดับการศึกษาของนักเรียนและเอ้ือตอการนํามา
จัดกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารตาม “สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544” มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี 2 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6

ผูวิจัยสรางและพัฒนาแผนการสอนบทเรียนนิทาน ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษา “สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ”  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 : 19-20; รายละเอียดหนา 3)
2. ศึกษาแนวการสรางบทเรียนนิทานจากหนังสือตาง ๆ (รายละเอียดหนา 67)
3. ศึกษาการสอนนิทานจากทฤษฎีการสอนเพ่ือการส่ือสาร (communicative approach) 

ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสองของแครชเชน และ เทอเรล (Krashen and Terrel 1983) และแนวการสอน
แบบมหภาษา (whole language)

4. สํารวจ วิเคราะห และคัดเลือกนิทานตามหลักเกณฑการคัดเลือกนิทาน (รายละเอียด
หนา 68-69) และความคิดเห็นจากแบบสอบถามความยากงายทางภาษาของนิทาน โดยผูเช่ียวชาญ      
3  ทาน   ไดนิทานจํานวน 6 เรื่องไดแก
1) Goldilocks and the Three Bears (Canley 1981)          2) The Three Little Pigs (Galdone 1970)           
3) The Little Duckling  (Wright 1995) 4) The Pied Piper (Anglund 1959)
5) Father Son and Donkey (Wright 1995) 6) Little Red Riding Hood (Hyman 1983)

5. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน         
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซ่ึงเปนจุดประสงคท่ีไดวิเคราะหมาจาก “สาระและมาตรฐานการเรียนรู
กลุมภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 ” ดังตอไปนี้

1. เพ่ือใหสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารดวยการฟง  มีความเขาใจ  ตีความเรื่องท่ีฟง
ถายทอดขอมูลในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับระดับท่ีเรียน

1.1  เขาใจคําส่ัง คําขอรอง ภาษาทาทาง คําแนะนําในสังคม และปฏิบัติไดตาม
สถานการณ

1.2  ฟงและเขาใจเรื่องส้ัน นิทาน แลวถายโอนเปนภาพ หรืออธิบายเรื่องท่ีฟงได
1.3  เขาใจถอยคํา สํานวน และมีปฏิสัมพันธกันตามวัฒนธรรม

2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารดวยการพูด ไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑ
ทางภาษาและวัฒนธรรมในบริบท

2.1  พูดสนทนา ออกเสียงคําศัพท สํานวน และประโยคในสถานการณท่ีกําหนด
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2.2   ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และขอขอมูลจากผูอ่ืน
2.3  เลาทวนเรื่องส้ัน นิทาน
2.4  แสดงความตองการและเสนอความชวยเหลือผูอ่ืน
2.5  พูดแสดงความรูสึกของตน และแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอเรื่องตาง ๆ

3. เพ่ือใหสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารดวยการอานออกเสียง จับใจความสําคัญ       
มีความเขาใจในการอานขอความจากส่ือประเภทตาง ๆ

3.1  อานออกเสียงคํา ประโยค และขอความไดถูกตองตามหลักการออกเสียง
3.2  อานเรื่องเกี่ยวกับประเพณี เทศกาล และเขาใจในวัฒนธรรม

           3.3  อานเรื่องส้ัน นิทาน และทํานาย สรุป ลําดับเรื่องท่ีอานได
           3.4  ระบุใจความสําคัญของเนื้อเรื่องท่ีอานได

4.  เพ่ือใหสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารดวยการเขียนไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑ
ทางภาษา

4.1  เขียนเรื่องส้ันจากภาพชุดเรื่องราวท่ีกําหนด
4.2  เขียนจดหมายสวนตัวส้ัน ๆ เพ่ือขอบคุณ ขอรอง และเช้ือเชิญ
4.3  เขียนบรรยายคน รูปภาพ และส่ิงของตาง ๆ ตามท่ีกําหนด
4.4  กรอกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืนได
4.5  เขียนเรียงลําดับประโยคตามเนื้อเรื่อง หรือเหตุการณท่ีกําหนด
4.6  เขียนแนะนําบุคคลและสถานท่ีท่ีนาสนใจได

5.  เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  เรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
เห็นคุณคาผลงานของตนเอง

5.1  สนใจรวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
5.2  แสดงความคิดเห็น และความช่ืนชมในผลงานของตนเอง

6. ผูวิจัยไดศึกษาจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 (ดังราย
ละเอียดในขอ 5)  เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในบทเรียนนิทาน ไดดังนี้

1.  ฟงและเขาใจเรื่องส้ัน นิทาน แลวถายโอนเปนภาพหรืออธิบายเรื่องท่ีฟงได (จากขอ
1.2)

2.  พูดสนทนา ออกเสียงคําศัพท สํานวน และประโยคไดถูกตอง  (จากขอ 2.1)
3.  เลาทวนเรื่องได  (จากขอ 2.3)
4.  อานนิทาน ทํานาย สรุป และลําดับเรื่องท่ีอานได  (จากขอ 3.3)

          5.  เขียนและสรางงานเขียนดวยตนเองได  (จากขอ 4.1-4.6)
      6.  แสดงความคิดเห็น และความช่ืนชมในผลงานของตนเอง  (จากขอ 5.2)
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7. นําจุดประสงคการเรียนรูท่ีไดวิเคราะหในขอ 5 มากําหนดหนาท่ีทางภาษา (functions)
ดังท่ีไดแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2  จุดประสงคการเรียนรู (terminal objectives) และหนาท่ีทางภาษา (functions)

Terminal Objectives Functions
1. To listen to the story and transfer by drawing 
or describing.

1. Listening for gist.
2. Drawing the pictures.
3. Drawing the map story.

2.  To speak and pronounce words, phrases, and 
sentences correctly.

4. Pronouncing words.
5. Identifying words.
6. Describing words.
7. Describing pictures.
8. Describing direction.
9. Discussing the pictures.

3.  To retell the story. 10. Retelling the story.
4.  To read predict, summarize and sequence the 
story.

11. Reading for gist.
12. Predicting the gist.
13. Summarizing the story.
14. Sequencing sentences.

5.  To create and write the story. 15. Writing a story from a picture story
16. Writing a puzzle story
17. Writing a letter
18. Writing a paragraph to describe something
19. Finding information
20. Writing a paragraph to introduce someone

6.  To interact and express feelings toward the 
storytelling.

21 Miming the story.
22. Expressing liking and dislike.

8. นําจุดประสงคการเรียนรูในบทเรียนนิทานและหนาท่ีทางภาษา มากําหนดจุดประสงค
เชิงพฤติกรรม โดยนําจุดประสงคท้ัง 6 ขอ มาใชในทุกบทเรียน และคัดเลือกหนาท่ีทางภาษาบางขอ 
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มาใชในแตละบทเรียน จากนั้นสรางตารางกําหนดโครงสรางแผนการสอน (ดูในภาคผนวก ข) แลวนํา
ไปใหผูเช่ียวชาญซ่ึงประกอบดวยอาจารยผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
อาจารยผูมีประสบการณทางการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ และศึกษานเิทศก จํานวนท้ัง
หมด 5 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสรางของแผนการสอน

9. สรางแผนการสอนบทเรียนนิทาน (ดูภาคผนวก ค) จํานวน 6 แผน ๆ ละ 3 คาบเรียน ใช
เวลาทดลองสัปดาหละ 3 คาบเรียน รวมท้ังส้ิน 6 สัปดาห ประกอบดวยนิทาน 6 เรื่อง ดังนี้                 
1) Goldilocks and the Three Bears     2)The Three Little Pigs  3)  The Little Duckling                      
4) Pied Piper    5) Father Son and Donkey        6) Little Red Riding Hood

ผูวิจัยไดเขียนแผนการสอนโดยแตละแผนประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ซ่ึงประยุกตมา
จากขั้นตอนการเขียนแผนการสอนในการสอนอานเรื่องเลา (narrative text) ของดิวสบิวรีและคณะ 
(Dewsbury et al. 1997 : 88-109) และการเขียนแผนการสอนนิทานของ ไรท (Wright 1995 : 105-108) 
สรุปไดดังนี้คือ

          1. ขั้นกอนการเลานิทาน (before the story) ประกอบดวยกิจกรรม การทํานายเรื่อง 
(prediction) การดูภาพจากหนังสือนิทาน (picture flick) การระดมความคิด (brainstorming) และ    
การอธิบายและใหคําศัพท (describing and identifying)

          2.  ขั้นระหวางการเลานิทาน (during the story) ประกอบดวยกิจกรรม การเลาเรื่อง
(telling  the story) การบอกใบ (miming) ภาษาทาทาง (action) การวาดภาพ (drawing) การดูภาพขณะ
เลาเรื่อง (seeing the picture)  การจัดลําดับเรื่องใหม (puzzle story)  การอานเรื่อง (reading the story) 
และเกมตางๆ

         3. ขั้นหลังการเลานิทาน (after the story) ประกอบดวยกิจกรรม การเลาทวนเรื่อง
(retelling)  แผนผังการลําดับเรื่องของตัวละคร (mapping story) กิจกรรมการเขียน (writing)  เชน   
การเติมขอมูลท่ีหายไป (information gap filling) การเติมเรื่องใหสมบูรณ (gapped story) การเรียง
ลําดับประโยค (sequence sentences) และ การเขียนเรื่องในหนังสือนิทานเลมเล็ก (booklet) หรือ
หนังสือนิทานเลมใหญ (big book) การเขียนจดหมายถึงตัวละคร(literary letter) การเขียนบันทึก 
(writing a journal) การจินตนาการเปนตัวละคร (character self portrait) และการแตงนิทานใหม 
(writing the storytelling in a new version)

10.  นําแผนการสอนท้ัง 6 แผนท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารย      
ผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อาจารยผูมีประสบการณทางการสอนภาษา
อังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  และศึกษานิเทศก  จํานวน 5 ทาน  ตรวจแกไขความถูกตองและ      
ความเหมาะสมของระดับความยากงายของเนื้อหาในแผนการสอนบทเรียนนิทาน และปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ
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11.  นําแผนการสอนไปใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน ในการทดลองภาคสนาม       
ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงทดลอง  (experimental  research)  แบบ one-group – pretest – posttest design      
(บํารุง  โตรัตน 2534 : 29-31)  ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง

     T1     X         T2

T1 แทน การสอบกอนการใชบทเรียนนิทาน
X แทน การใชบทเรียนนิทาน
T2 แทน การสอบหลังการใชบทเรียนนิทาน

ขั้นตอนการทดลองภาคสนาม  มีดังนี้
     11.1 ขั้นทดสอบกอนการเรียน (pretest) ใหกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน ทําแบบทดสอบ

วัดความสามารถทางการเขียนกอนเรียน   กอนการทดลองใชบทเรียนนิทาน
   11.2 ขั้นการทดลองใชบทเรียนนิทาน (teaching experiment) ใหกลุมตัวอยางเรียนบท

เรียนนิทานตามแผนการสอนท่ีผูวิจัยสราง จํานวน 6 แผนๆ ละ 3 คาบเรียน และทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนนิทานหลังการเรียนแตละบท รวมท้ังส้ิน 6 ครั้ง

          11.3 ขั้นทดสอบหลังเรียน (posttest) ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการเขียนหลังเรียนหลังจากทํากิจกรรมในบทเรียนนิทานครบ 6 แผน

การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัดความสามารถทางการเขียนของนักเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียน

นิทาน  ผูวิจัยสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบการเขียนของ วาเล็ต  (Valette 1977)  ฟนอคเคียโรและ 

บรัมฟต (Finocchiaro and Brumfit 1983)  ฮีตัน (Heaton 1990)  และกุสุมา  ลานุย (2538)
2. วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน     

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จาก “สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544” ตามมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี 2 ไดขอบขายจุดประสงค   
การเรียนรูทักษะการเขียน ท่ีจะนํามาสรางแบบทดสอบจํานวน 6 ขอ ไดแก
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          1.  เขียนเรื่องส้ันจากภาพชุดเรื่องราวท่ีกําหนด
          2.  เขียนจดหมายสวนตัวส้ัน ๆ เพ่ือขอบคุณ ขอรอง และเช้ือเชิญ
          3.  เขียนบรรยายคน รูปภาพ และส่ิงของตาง ๆ ตามท่ีกําหนด
          4.  กรอกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืนได
          5. เขียนเรียงลําดับประโยคตามเนื้อเรื่อง หรือเหตุการณท่ีกําหนด
          6.  เขียนแนะนําบุคคลและสถานท่ีท่ีนาสนใจได

3. สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (ดูภาคผนวก ง) ใหครอบคลุมตามจุดประสงคท่ี
กําหนดไวในขอ 2 และนําตารางดังกลาวไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยผูเช่ียวชาญทาง
การสอนภาษาอังกฤษ อาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และผู
เช่ียวชาญชาวตางประเทศ ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา  แลวนําขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุง
แกไข   ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบใหเหมาะสม

4. สรางแบบทดทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนจากตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ 
ซ่ึงเปนขอสอบเขียนตอบแบบส้ัน และมีลักษณะเปนการเขียนแบบแนะแนวทาง (guided writing) 
จํานวนท้ังส้ิน 10 ขอ ๆ ละ 5 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน  ใชเวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง

5. กําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบตามเกณฑการตรวจงานเขียนของแฮริส
และแม็คแคน (Harris and McCan 1994 : 39) ดังนี้

5 คะแนน สามารถส่ือสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางท่ีกําหนดให
เขียนอยางครบถวนและนาสนใจในการอาน แทบจะไมมีขอ      
บกพรองทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคํา หรือเครื่องหมาย
วรรคตอน

4    คะแนน สามารถส่ือสารขอมูลท่ีจําเปนได  มีขอบกพรองทางไวยากรณ
คําศัพท การสะกดคํา  หรือเครื่องหมายวรรคตอนเล็กนอย

3     คะแนน สามารถส่ือสารขอมูลท่ีจําเปนไดเกือบท้ังหมด  มีขอบกพรอง
พอสมควรแตยังสามารถเขาใจได

2     คะแนน มีขอมูลจํานวนมากท่ีไมไดรับการส่ือสาร  และมีขอบกพรองท่ี
ทําใหยากแกการเขาใจ

1   คะแนน ส่ือสารไดนอยมาก
6. นําแบบทดสอบและเกณฑการตรวจใหคะแนนงานเขียนไปทดลองในขั้นทดลองกลุม

เล็ก กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางแตมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  
จํานวน 10  คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ
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7.  นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนของแฮริสและแม็ค
แคน (Harris and McCan 1994 : 39) โดยใชกรรมการในการตรวจ 2 คน ไดแก ผูวิจัยและอาจารยผูมี 
ประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา จํานวน 1 คน ซ่ึงกรรมการท้ังสองทํา
ความเขาใจในเรื่องเกณฑการตรวจใหเขาใจตรงกันกอนท่ีจะตรวจ และตรวจสอบความเท่ียงของการ
ตรวจใหคะแนนระหวางกรรมการท้ัง 2 คนโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไดคาความเท่ียงเทากับ 0.98 ซ่ึงแสดงวามีความ
สัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูง

8.  นําคะแนนท่ีไดจากการประเมินของกรรมการท้ัง 2 คน มาคํานวณหาคาเฉล่ีย และนําคา
เฉล่ียท่ีไดมาคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา       
(α Coefficient) ของครอนบาค   (Cronbach)  ไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเทากับ 0.83

9.   นําคะแนนท่ีไดจากการประเมินของกรรมการท้ัง 2 คน มาคํานวณหาคาเฉล่ีย  เพ่ือเปน
คะแนนในการทําแบบทดสอบของนักเรียน

10. นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบรายบทในทุกบทเรียน และคะแนนจากแบบ
ทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนหลังเรียน  มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ  
75 / 75  และปรับปรุงแกไขบทเรียนใหเหมาะสม

การสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนนิทาน
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทานอันเปนประโยชนในการปรับปรุง

บทเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน
นิทานตามขั้นตอนตอไปนี้

1.   ศึกษาการสรางแบบสอบคามความคิดเห็นของ ลิเคอรท (Likert)
2.  สรางขอความท่ีแสดงความคิดเห็นตอบทเรียนนิทาน (ดูภาคผนวก จ) โดยแบงขอความ

เปน 4 ดาน ไดแก  1) ดานรูปแบบ  2) ดานเนื้อหา  3) ดานกิจกรรม ซ่ึงแบงออกเปน ขั้นกอนการเลา
นิทาน ขั้นระหวางการเลานิทาน และขั้นหลังการเลานิทาน  4) ดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียน
นิทาน   โดยในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  มีตัวเลือก  5  ระดับ ไดแก

เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับเทากับ  5
เห็นดวย ใหคาระดับเทากับ  4
ไมแนใจ ใหคาระดับเทากับ  3
ไมเห็นดวย ใหคาระดับเทากับ  2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับเทากับ  1
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3. นําขอความท่ีสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณของ    
โครงสรางคําถาม

4.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีทดลองใชบทเรียนนิทาน  ใน
การทดลองรายบุคคลและการทดลองกลุมเล็กโดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลังการเรียนแตละบท
แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา   ( α  Coefficient)  ของ
ครอนบาค   (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.99

5.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดหาคาความเช่ือม่ันและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ
กลุมตัวอยาง  โดยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามหลังการเรียนแตละบท  รวมท้ังส้ิน 6  ครั้ง

การทดลองใชบทเรียนนิทาน
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนนิทานท้ัง 6 บทท่ีสรางขึ้นเพ่ือหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 75 / 75 โดยดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ขั้นทดลองรายบุคคล (one-to one testing) ทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5        

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545 และ
ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 1 คน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอน
เรียน (pretest) จากนั้นจึงเรียนบทเรียนนิทานครบท้ัง 6 บท ทําแบบทดสอบรายบทหลังการเรียนบท
เรียนนิทานแตละบทรวมท้ังส้ินจํานวน 6 ครั้ง และทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนหลัง
เรียน (posttest)  เพ่ือนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบทุกบท และคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการเขียนหลังเรียน (posttest) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ   
75 / 75 และปรับปรุงแกไขบทเรียนเพ่ือนําไปใชในการทดลองขั้นตอไป  ซ่ึงคาประสิทธิภาพของบท
เรียนในขั้นทดลองรายบุคคล ไดปรากฏผลดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3   ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน 6 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้น
     ทดลองรายบุคคล

นักเรียน คะแนนแบบทดสอบรายบท รวม รอยละ คะแนนสอบ รอยละ
1 2 3 4 5 6 หลังเรียน
10 10 10 10 10 10 60 100 50 100

1 6 10 9 10 10 10 55 91.67 41 82.00

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา ในขั้นการทดลองรายบุคคลซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํานวน        
1 คน นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได 55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเปน 
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รอยละ 91.67 และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได 41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน        
คิด เปนรอยละ  82 .00 สรุปผลของประสิทธิภาพบทเรียนนิทานในขั้นทดลองรายบุคคล                             
E1 / E2   =  91.67 / 82.00

2. ขั้นการทดลองกลุมเล็ก (small group testing) ทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5        
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545 และ
ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอน
เรียน (pretest) จากนั้นจึงเรียนบทเรียนนิทานครบท้ัง 6 บท ทําแบบทดสอบรายบทหลังการเรียนบท
เรียนนิทานแตละบทรวมท้ังส้ินจํานวน 6 ครั้ง และทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนหลัง
เรียน (posttest)  เพ่ือนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบทุกบท และคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการเขียนหลังเรียน (posttest) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ   
75 / 75 และปรับปรุงแกไขบทเรียนเพ่ือนําไปใชในการทดลองขั้นตอไป  ซ่ึงคาประสิทธิภาพของ    
บทเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล ไดปรากฏผลดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4   ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน 6 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้น
     ทดลองกลุมเล็ก

นักเรียน คะแนนแบบทดสอบรายบท รวม รอยละ คะแนนสอบ รอยละ
1 2 3 4 5 6 หลังเรียน
10 10 10 10 10 10 60 100 50 100

1 9 10 10 10 10 10 59 98.33 45 90.00
2 8 9 10 10 10 10 57 95.00 41 82.00
3 9 9 8 10 10 9 55 91.67 38 76.00
4 8 9 9 10 10 8 54 90.00 39 78.00
5 10 9 8 10 10 10 57 95.00 40 80.00
6 8 9 8 10 9 8 52 86.67 41 82.00
7 7 9 9 10 10 10 55 91.67 41 82.00
8 9 10 8 8 10 10 55 91.67 42 84.00
9 8 9 9 10 10 8 54 90.00 44 88.00
10 10 9 9 10 9 10 57 95.00 43 86.00

รวม 555
(600)

92.50 414
(500)

82.80

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ในขั้นทดลองกลุมเล็ก ซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํานวน 10 คน 
นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรวม 555 คะแนน จากคะแนนเต็ม 600 คะแนน 
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คิดเปนรอยละ 92.50 และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 414 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 500 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.80 สรุปผลของประสิทธิภาพบทเรียนนิทานในขั้นทดลองกลุมเล็ก  
E1 / E2   =  92.50 / 82.50

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังตอไปนี้
1.   ทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  เพ่ือขอทดลองเครื่องมือ

วิจัยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2545
2. สุมนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยการสุมหองเรียนมา 1 หอง ดวยวิธีการสุมอยางงาย            

ไดกลุมตัวอยาง 50  คน
3.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอนเรียน ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางซ่ึง

เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 1 หอง
เรียน ประมาณ 50 คน จากนั้นตรวจใหคะแนนโดยกรรมการ 2 คน ไดแก ผูวิจัยและอาจารยผูมีประสบ
การณในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจํานวน 1 คน  และใชเกณฑการประเมินงานเขียน
ตามท่ีกําหนดไว เม่ือตรวจเสร็จแลวจึงนําคะแนนท่ีไดจากกรรมการท้ัง 2 คน มาหาคาเฉล่ีย  เพ่ือเปน
คะแนนการทําแบบทดสอบกอนการเรียนของนักเรียน และบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคนไว

4.  ดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนโดยใชบทเรียนนิทานท่ีสรางขึ้น  ใช
ระยะเวลาในการสอนรวม 6 สัปดาห ๆ ละ 3 คาบเรียน รวมท้ังส้ิน 18 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที  โดย
กอนสอนผูวิจัยไดศึกษาแผนการสอนอยางละเอียดอีกครั้ง และดําเนินการสอนตามขั้นตอนในแผน
การสอน

5.  ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนนิทาน  หลังการเรียนในแตละ
บทรวมท้ังส้ิน 6 ครั้ง โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลังจากเรียนรายบทในคาบเรียนท่ี 3 ใชเวลา 10 
นาที ในการทําแบบสอบถามแตละครั้ง

6.  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนหลังการเรียนซ่ึงเปนฉบับ
เดียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอนการเรียน จากนั้นตรวจใหคะแนนโดย
กรรมการ 2 คน ไดแก ผูวิจัยและอาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถม
ศึกษา จํานวน 1 คน และใชเกณฑการประเมินงานเขียนตามเกณฑของแฮริสและแม็คแคน (Harris and 
McCan 1994 : 39) เพ่ือนําคะแนนท่ีไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน และเปรียบเทียบความ
สามารถทางการเขียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนบทเรียนนิทาน
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การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. คํานวณคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละ      

นํามาวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานตามเกณฑ  75 / 75 จากสูตร  E1 / E2 (ชัยยงค       
พรหมวงศ  และคณะ 2520 : 136-137)

สูตรท่ี 1 1001 ×=

∑

A
N

X

E
i

เม่ือ   E1      คือ  ประสิทธิภาพของบทเรียน
               Xi     คือ  คะแนนรวมของแบบทดสอบรายบททุกบทของผูเรียนคนท่ี i
               A      คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบรายบททุกบทรวมกัน
               N      คือ  จํานวนผูเรียน

สูตรท่ี 2 1002 ×=

∑

B
N

F

E
i

เม่ือ   E2       คือ  ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถทางการเขียนของผูเรียน
               Fi      คือ  คะแนนรวมของผลสอบหลังเรียนของผูเรียนคนท่ี i
               B      คือ  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
               N      คือ  จํานวนผูเรียน
2.  เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลัง      

การเรียน  โดยใช t - test แบบจับคู
3.   วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายขอ  ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบประมาณ

คา  โดยนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แลวนําไปแปลความหมายคาระดับ
ตามเกณฑท่ีปรับปรุงจากเบส (Best :1986 )  ดังนี้
1.0   ≤X  < 1.50   หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับต่ําท่ีสุด
1.50  ≤X  < 2.50  หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับต่ํา
2.50 ≤X  < 3.50   หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง-
3.50  ≤X  < 4.50  หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง  (ดี)
4.50  ≤X  ≤ 5.0    หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนโดยเฉล่ียอยูในระดับสูงท่ีสุด (ดีมาก)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนนิทานเพ่ือเพ่ิมความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย”  ผูวิจัยไดนําเสนอผล
การวิจัยเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้

ตอนท่ี 1   นําเสนอการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนนิทาน  ตามเกณฑ 
75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-137) จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน

ตอนท่ี 2   นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษา
อังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชบทเรียนนิทาน

ตอนท่ี 3   นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิด
เห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทาน ท้ัง 6 บท

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 1  เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 คือ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบท
เรียนนิทาน  ผูวิจัยไดดําเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้

1.1  ใหกลุมตัวอยางท้ัง 50 คน ทําแบบทดสอบรายบทของบทเรียนนิทานแต
ละบท  จากนั้นจึงวิเคราะหคะแนนเฉล่ีย (    )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  และคารอยละ ( % )
ของคะแนน  และจัดลําดับคะแนนเฉล่ียของแตละบท  ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 5

Χ
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ตารางท่ี 5   คะแนนเฉล่ีย (     )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( s.d.)  คารอยละ ( % ) และลําดับของคะแนน
                  เฉล่ียจากการทําแบบทดสอบรายบทของบทเรียนนิทานแตละบท

บทท่ี เรื่อง คะแนนเต็ม (S.D.) รอยละ ลําดับท่ี
1 Goldilocks and the Three Bears 10 8.82 1.08 88.20 5
2 The Three Little Pigs 10 9.42 0.50 94.20 3
3 The Little Duckling 10 8.70 0.84 87.00 6
4 Pied Piper 10 9.72 0.54 97.20 2
5 Father, Son, and Donkey 10 9.84 0.62 98.40 1
6 Little Red Riding Hood 10 9.36 0.63 93.60 4

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสามารถทําแบบทดสอบรายบทในบทเรียน
นิทานท้ัง 6 บท สูงกวารอยละ 85 แบบทดสอบรายบทท่ีนักเรียนทําคะแนนเฉล่ียรอยละไดสูงสุด 3 บท
แรก ไดแก บทท่ี 5 เรื่อง Father, Son, and Donkey  (98.40 %)  อันดับท่ีสองคือบทท่ี 4  เรื่อง Pied 
Piper (97.20 %) และอันดับท่ีสามไดแก บทท่ี 2 เรื่อง The Three Little Pigs (94.20 %) สวนแบบ
ทดสอบรายบทท่ีไดคะแนนเฉล่ียรอยละต่ําสุด ไดแก บทท่ี 3 เรื่อง The Little Duckling (87.00%)

1.2  วิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนนิทาน  โดยการหาคารอยละของคะแนนจากการ
ทําแบบทดสอบรายบทในบทเรียนนิทานท้ัง 6 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของกลุมตัวอยาง 50 คน ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6  คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 6 บท  และคารอยละของ
                 คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน

คะแนนแบบทดสอบรายบท
1 2 3 4 5 6

รวม รอยละ คะแนนสอบ
หลังเรียน

รอยละนักเรียน

10 10 10 10 10 10 60 100 50 100
1 9 10 10 10 10 10 59 98.33 45 90.00
2 8 9 10 10 10 10 57 95.00 41 82.00
3 9 9 8 10 10 9 55 91.67 38 76.00
4 9 9 8 10 10 9 55 91.67 37 74.00
5 10 9 8 10 10 10 57 95.00 44 88.00
6 8 10 10 10 10 10 58 96.67 41 82.00
7 10 10 9 10 10 9 58 96.67 42 84.00
8 7 10 8 10 10 10 55 91.67 40 80.00

x

Χ
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ตารางท่ี 6 (ตอ)

คะแนนแบบทดสอบรายบท
1 2 3 4 5 6

รวม รอยละ คะแนนสอบ
หลังเรียน

รอยละนักเรียน

10 10 10 10 10 10 60 100 50 100
9 10 9 8 10 10 8 55 91.67 41 82.00

10 8 9 8 10 10 8 53 88.33 46 92.00
11 8 9 8 10 9 10 54 90.00 46 92.00
12 9 9 10 10 10 10 58 96.67 46 92.00
13 8 9 10 10 10 10 57 95.00 43 86.00
14 10 9 8 10 10 10 57 95.00 36 72.00
15 10 10 10 10 10 10 60 100.00 45 90.00
16 9 10 8 10 10 9 56 93.33 39 78.00
17 8 10 9 10 10 9 56 93.33 44 88.00
18 9 10 10 9 10 10 58 96.67 50 100.0
19 10 10 8 10 10 9 57 95.00 45 90.00
20 7 10 8 10 10 9 54 90.00 41 82.00
21 10 10 9 10 10 9 58 96.67 46 92.00
22 8 9 8 9 10 10 54 90.00 45 90.00
23 8 9 8 10 10 10 55 91.67 39 78.00
24 8 9 9 10 10 10 56 93.33 45 90.00
25 10 9 10 10 10 10 59 98.33 45 90.00
26 8 9 8 9 9 9 52 86.67 45 90.00
27 10 9 8 10 9 8 54 90.00 49 98.00
28 10 9 9 10 10 9 57 95.00 44 88.00
29 10 9 10 10 10 8 57 95.00 42 84.00
30 8 9 9 9 10 9 54 90.00 39 78.00
31 8 9 9 10 9 9 54 90.00 45 90.00
32 8 10 9 10 10 10 57 95.00 44 88.00
33 7 10 9 10 10 9 55 91.67 39 78.00
34 8 9 7 9 10 10 53 88.33 34 68.00
35 9 9 8 10 10 10 56 93.33 41 82.00
36 10 9 8 10 10 10 57 95.00 37 74.00
37 10 9 8 10 10 10 57 95.00 48 96.00
38 7 9 8 8 6 9 47 78.33 37 74.00
39 10 10 9 10 10 9 58 96.67 44 88.00
40 10 10 10 10 10 9 59 98.33 49 98.00
41 8 10 8 9 10 9 54 90.00 47 94.00
42 10 10 8 10 10 9 57 95.00 48 96.00
43 7 9 9 8 10 9 52 86.67 39 78.00
44 10 10 9 10 10 10 59 98.33 44 88.00
45 7 10 10 9 10 9 55 91.67 39 78.00
46 10 10 9 9 10 9 57 95.00 44 88.00
47 10 9 8 9 10 10 56 93.33 42 84.00
48 9 9 8 9 10 9 54 90.00 38 76.00
49 8 9 9 10 10 9 55 91.67 41 82.00
50 9 10 8 10 10 9 56 93.33 42 84.00

รวม 2793
(3000)

93.10 2131
(2500)

82.24
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จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนน
รวม 2793 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3000 คะแนน คิดเปนรอยละ 93.10  และทําคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนไดคะแนนรวม 2131 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2500 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.24  ดังนั้น
ประสิทธิภาพบทเรียนนิทานในขั้นทดลองภาคสนามมีคาเทากับ 93.10 / 82.24 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไว คือ 75 / 75 รอยละ 2.5 ขึ้นไป  จึงแสดงวาบทเรียนนิทานมีประสิทธิภาพดีมาก  ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานขอท่ี 1

ตอนท่ี 2  เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 คือ  เปรียบเทียบความสามารถทางการ
เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชบทเรียนนิทาน  ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางท้ัง 50 
คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง  ซ่ึงเปนแบบ
ทดสอบชุดเดียวกัน  และมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน  จากนั้นจึงหาคาผลตาง (D) จากการทดสอบกอน
และหลังการใชบทเรียนนิทาน และนําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบความ
สามารถทางการเขียนของกลุมตัวอยาง  ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 7 และ 8 ตามลําดับ

ตารางท่ี 7  คะแนนความสามารถทางการเขียนของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง  และ
                  ผลตาง ( D ) ของคะแนนในการทดสอบท้ังสองครั้ง

คะแนนเต็ม (50) คะแนนเต็ม (50)นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D)

นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D)

1 29 45 16 26 24 45 21
2 35 41 6 27 28 49 21
3 26 38 12 28 32 44 12
4 13 37 24 29 34 42 8
5 36 44 8 30 22 39 17
6 28 41 13 31 25 45 20
7 28 42 14 32 35 44 9
8 29 40 11 33 26 39 13
9 30 41 11 34 21 34 13
10 26 46 20 35 32 41 9
11 27 46 19 36 29 37 8
12 31 46 15 37 38 48 10
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ตารางท่ี 7  (ตอ)

คะแนนเต็ม (50) คะแนนเต็ม (50)นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D)

นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D)

13 32 43 11 38 23 37 14
14 28 39 11 39 22 44 22
15 27 45 18 40 40 49 9
16 19 39 20 41 37 47 10
17 22 44 22 42 32 48 16
18 36 50 14 43 20 39 19
19 30 45 15 44 25 44 19
20 31 41 10 45 25 39 14
21 39 46 7 46 30 44 14
22 32 45 13 47 27 42 15
23 20 39 19 48 19 38 19
24 38 45 7 49 22 41 19
25 24 45 21 50 31 42 11

จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวา คะแนนความสามารถทางการเขียนของกลุมตัวอยางทุกคน
สูงขึ้นหลังจากเรียนบทเรียนนิทานท้ัง 6 บทท่ีผูวิจัยสรางขึ้น คาผลตางของคะแนนจากการทดสอบ
กอนและหลังการใชบทเรียนนิทานสูงสุดมีคาเทากับ 24 และต่ําสุดมีคาเทากับ 6 จากคะแนนเต็ม 50 
คะแนน

ตารางท่ี 8  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  (      )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( s.d.) คะแนนผลตางเฉล่ีย ( D )
                  และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง

การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D.  D S.D. t t  table
กอนเรียน

หลังเรียน

50

50

28.30

42.68

5.95

3.63
14.38 4.76 21.3468* 1.645

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

Χ

x
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จากตารางท่ี 8  แสดงใหเห็นวา  คาเฉล่ียความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางกอนการทดลองสูงกวาหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคาเฉล่ียของ
คะแนนหลังการทดลองใชบทเรียนนิทานเทากับ 42.68 คะแนน ซ่ึงสูงกวาคาเฉล่ียของคะแนนกอน 
การทดลองใชบทเรียนนิทานท่ีมีคาเทากับ 28.30 คะแนน  และผลตางเฉล่ียระหวางหลังการใชบทเรียน
นิทานและกอนการใชบทเรียนนิทานเทากับ 14.38 คะแนน คา t เทากับ 21.3468 สูงกวาคา t จากตาราง 
ดังนั้นแสดงวา ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังการใชบทเรียนนิทานท้ัง 
6 บท  สูงกวาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษกอนใชบทเรียนนิทานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05   ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2

ตอนท่ี 3  เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 คือ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
บทเรียนนิทาน  ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางท้ัง 50 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนนิทาน
ในดานรูปแบบ  เนื้อหา  กิจกรรม  และประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน จํานวน 15 ขอ  หลังการ
ใชบทเรียนนิทาน  รวมท้ังส้ิน 6 ครั้ง  จากนั้นนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย  (    )   และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ( s.d.)  แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ผลการวิเคราะหแสดงใน
ตารางท่ี 9

x
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ตารางท่ี 9  คาระดับเฉล่ีย  (       )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( s.d )  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
                  บทเรียนนิทาน จํานวน 6 บท

ขอความ บทท่ี 1 2 3 4 5 6 คาระดับ
เฉล่ียรวม

อันดับ
คาเฉล่ีย
แตละดาน

4.46 4.70 4.36 4.46 4.36 4.64 4.50
ดานรูปแบบ
1. รูปภาพ  อุปกรณ และการเลานิทาน
เหมาะสมกับเนื้อหา S.D. 0.54 0.46 0.60 0.65 0.78 0.56 0.61

1

4.42 4.54 4.40 4.28 4.44 4.44 4.422. การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอน
มีความชัดเจน S.D. 0.61 0.58 0.67 0.61 0.64 0.64 0.63

4.44 4.62 4.38 4.37 4.40 4.54 4.46คาระดับเฉล่ียรวมดานรูปแบบ
S.D. 0.41 0.40 0.50 0.52 0.57 0.51 0.49

2

4.66 4.42 4.40 4.50 4.40 4.36 4.46
ดานเนื้อหา
3. เนื้อหาในบทเรียนนิทานนี้มีความ
ยากงายเหมาะสม S.D. 0.56 0.67 0.70 0.68 0.70 0.78 0.69

1

4.46 4.28 4.36 4.28 4.20 4.38 4.334. เนื้อหาในบทเรียนนิทานนี้เหมาะสม
กับเวลาเรียน S.D. 0.54 0.73 0.69 0.81 0.76 0.70 0.71

4.56 4.35 4.38 4.39 4.30 4.37 4.39*คาระดับเฉล่ียรวมดานเนื้อหา
S.D. 0.40 0.59 0.54 0.61 0.61 0.61 0.57

2

4.42 4.22 4.28 4.18 4.34 4.34 4.30
ดานกิจกรรม
5. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละ
กิจกรรมมีความเหมาะสม S.D. 0.67 0.71 0.76 0.90 0.75 0.82 0.77

8

4.38 4.48 4.30 4.42 4.46 4.50 4.42
6. คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมชัด
เจน

S.D. 0.57 0.65 0.74 0.70 0.61 0.71 0.66
5

4.62 4.68 4.58 4.22 4.14 4.42 4.447. กิจกรรมในบทเรียนเปดโอกาสให
ขาพเจาไดทํางานรวมกับเพ่ือน S.D. 0.53 0.55 0.64 0.79 0.78 0.73 0.70

4

4.68 4.36 4.26 4.42 4.46 4.28 4.41

ขั้นตอนของกิจกรรม
ก. ขั้นกอนการเลานิทาน  (before the
story)
8. กิจกรรมกอนการเลานิทานชวย
กระตุนความรูเดิมและเช่ือมโยงความรู
ใหมใหขาพเจาเขาใจ เร่ืองไดงายขึ้น

S.D. 0.55 0.63 0.78 0.67 0.68 0.78 0.70

6

4.56 4.52 4.24 4.26 4.10 4.20 4.319. กิจกรรมกอนการเลานิทานชวย
กระตุนใหขาพเจาอยากทํากิจกรรม
อื่นๆ ในขั้นตอไป

S.D. 0.61 0.71 0.80 0.63 0.86 0.73 0.74
7

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

x
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ตาราง 9 (ตอ)

ขอความ บทท่ี 1 2 3 4 5 6 คาระดับ
เฉล่ียรวม

อันดับ
คาเฉล่ีย
แตละดาน

4.60 4.52 4.38 4.52 4.32 4.42 4.46

ข. ขั้นระหวางการเลานิทาน  (during
the story)

10. กิจกรรมระหวางการเลานิทานชวย
ใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาของนิทาน มาก
ขึ้น

S.D. 0.53 0.54 0.64 0.65 0.79 0.70 0.65
3

4.40 4.70 4.44 4.56 4.54 4.40 4.51
ค. ขั้นหลังการเลานิทาน  (after the
story)
11. กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยทํา
ใหขาพเจาไดประเมินความเขาใจในบท
เรียน เชน  การเลาทวนเร่ือง

S.D. 0.61 0.46 0.54 0.50 0.50 0.57 0.54
2

4.68 4.58 4.64 4.64 4.36 4.36 4.54
12. กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยให
ขาพเจาไดแสดงความคิดเห็นและสราง
จินตนาการของตนเอง เชน การเขียน
เร่ือง และการทําสมุดนิทาน

S.D. 0.47 0.50 0.48 0.53 0.75 0.53 0.56

4.54 4.51 4.39 4.40 4.34 4.37 4.42คาระดับเฉล่ียรวมดานกิจกรรม
S.D. 0.23 0.32 0.35 0.36 0.39 0.46 0.36

1

4.40 4.60 4.54 4.40 4.36 4.44 4.46
ดานประโยชนที่ไดรับจากบทเรียน
นิทาน
13. ขาพเจาไดเรียนรูขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ วัฒนธรรมของตาง
ประเทศมากขึ้น

S.D. 0.57 0.49 0.54 0.57 0.60 0.67 0.58
3

4.50 4.72 4.66 4.64 4.72 4.70 4.6614. ขาพเจารูสึกผอนคลายและสนุก
สนานกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น S.D. 0.54 0.45 0.48 0.48 0.45 0.51 0.49

1

4.60 4.64 4.62 4.52 4.54 4.54 4.5815. ขาพเจามีความมั่นใจในการใชภาษา
อังกฤษมากขึ้น S.D. 0.53 0.48 0.49 0.65 0.50 0.58 0.54

4.50 4.65 4.61 4.52 4.54 4.56 4.56**คาระดับเฉล่ียรวมดานประโยชนท่ี
ไดรับจากบทเรียนนิทาน S.D. 0.30 0.30 0.33 0.38 0.32 0.40 0.34

4.52 4.53* 4.43 4.42 4.38** 4.43 4.45คาเฉล่ียรวมแตละบท
S.D. 0.19 0.25 0.28 0.32 0.33 0.39 0.30

2

หมายเหตุ ** แทน คาเฉลี่ยสูงสุด    * แทน คาเฉลี่ยตํ่าสุด
บทท่ี 1  Goldilocks and the Three Bears     บทท่ี 2  The Three Little Pigs  บทท่ี 3  The Little Duckling
บทท่ี 4  Pied Piper      บทท่ี 5  Father Son and Donkey บทท่ี 6  Little Red Riding Hood

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89

จากตารางท่ี 9  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนนิทานท้ัง 6 บทโดยได
คาระดับเฉล่ียรวมอยูในระดับสูง (    = 4.45, s.d. = 0.30) จึงสรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอ
บทเรียนนิทาน  สําหรับบทเรียนท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุด ไดแก  บทท่ี 2 เรื่อง The Three Little Pigs         
(     = 4.53, s.d.= 0.25) ซ่ึงนับวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอบทเรียน สวนบทเรียนท่ีไดคาระดับเฉล่ีย
ต่ําสุดไดแก  บทท่ี 5 เรื่อง  Father Son and Donkey (    = 4.38, s.d. = 0.33) ซ่ึงนับวานักเรียนมีความคิด
เห็นท่ีดีตอบทเรียนเชนกัน และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอบทเรียน ในดานรูปแบบ
ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน  ผลการวิเคราะหพบวา
ดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน ขอท่ี 13 – 15 นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีมาก (   = 4.56,    
s.d. = 0.34) และดานท่ีมีระดับความคิดเห็นต่ําท่ีสุดคือ ดานเนื้อหา ขอท่ี 3 – 4 (    = 4.39, s.d. = 0.57)
ซ่ึงนับวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี

จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทาน สรุปไดดังนี้
1. ดานรูปแบบ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีด ี(    = 4.46, s.d. = 0.49) ในแตละขอไดคา

ระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ขอท่ี 1 รูปภาพ  อุปกรณ และการเลานิทานเหมาะสม
กับเนื้อหา (    = 4.50, s.d. = 0.61)  และขอท่ี 2  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน         
(      = 4.42, s.d. = 0.63)

2. ดานเนื้อหา  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีด ี(     = 4.39, s.d. = 0.57) โดยในแตละขอ
ไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี ้ขอท่ี 3 เนื้อหาในบทเรียนนิทานนี้มีความยากงาย
เหมาะสม  (     = 4.46, s.d. = 0.69)   และขอท่ี 4  เนื้อหาในบทเรียนนิทานนี้เหมาะสมกับเวลาเรียน      
(      = 4.33, s.d. = 0.71)

3. ดานกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีด ี(    = 4.42, s.d. = 0.36)  ซ่ึงในแตละขอ
ไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี ้ขอท่ี 7  กิจกรรมในบทเรียนเปดโอกาสใหขาพเจา
ไดทํางานรวมกับเพ่ือน (    = 4.44, s.d. = 0.70)   ขอท่ี 6 คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมชัดเจน         
(     = 4.42, s.d. = 0.66)  และ ขอ 5 ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมมีความเหมาะสม        
(      = 4.30, s.d. = 0.77 )

เม่ือพิจารณาคําถามเกี่ยวกับขั้นตอนของกิจกรรม ซ่ึงอยูในคําถามขอท่ี 8 – 12 พบวา  สวน
ใหญนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีด ี ยกเวนขอท่ี 11 และ 12 นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีมาก สวนขอท่ี 5 
และขอท่ี 9 นักเรียนมีความคิดเห็นปานกลาง โดยแตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไป
นอยดังนี้ ขอท่ี 12 กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยใหขาพเจาไดแสดงความคิดเห็นและสราง
จินตนาการของตนเอง เชน การเขียนเรื่อง และการทําสมุดนิทาน (    = 4.54, s.d. = 0.56)  ขอท่ี 11    
กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยทําใหขาพเจาไดประเมินความเขาใจในบทเรียน เชน การเลาทวนเรื่อง 
(     = 4.51, s.d. = 0.54)  ขอท่ี 10 กิจกรรมระหวางการเลานิทานชวยใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาของนิทาน
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มากขึ้น (   = 4.46, s.d. = 0.65 ) ขอท่ี 6 คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมชัดเจน (    = 4.42,              
s.d. = 0.66) ขอท่ี 8 กิจกรรมกอนการเลานิทานชวยกระตุนความรูเดิมและเช่ือมโยงความรูใหม         
ใหขาพเจาเขาใจเรื่องไดงายขึ้น (     = 4.41, s.d. = 0.70) ขอท่ี 9 กิจกรรมกอนการเลานิทานชวยกระตุน
ใหขาพเจาอยากทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในขั้นตอไป (      = 4.31, s.d. = 0.74 ) และ ขอท่ี 5 ระยะเวลาในการ
ทํากิจกรรมแตละกิจกรรมมีความเหมาะสม  (      = 4.30, s.d. = 0.77)

4. ดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีมากตอ
บทเรียนนิทาน (    = 4.56, s.d. = 0.34) ยกเวนขอท่ี 13 นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีด ีโดยแตละขอไดคา
ระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอท่ี 14 ขาพเจารูสึกผอนคลายและสนุกสนานกับการ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น (    = 4.66, s.d. = 0.49)  ขอท่ี 15 ขาพเจามีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษ
มากขึ้น (     = 4.58, s.d. = 0.54) และขอท่ี 13 ขาพเจาไดเรียนรูขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของตางประเทศมากขึ้น (      = 4.46, s.d. = 0.58)   

ดังนั้นจากผลการวิเคราะหตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี
ตอบทเรียนนิทาน  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3
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บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนนิทานเพ่ือเพ่ิมความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ  
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(experimental research) โดยใชรูปแบบ one-group – pretest – posttest design มีวัตถุประสงคเพ่ือ    
หาประสิทธิภาพของบทเรียนนิทาน เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
กอนและหลังการทดลองใชบทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสราง และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ 
บทเรียนนิทาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2545   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการสุมหองเรียน 
1 หอง ดวยวิธีการสุมอยางงาย   ไดกลุมตัวอยางประมาณ  50  คน จากประชากรจํานวน  8  หองเรียน  
รวมท้ังส้ิน  440  คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ
1.  แผนการสอนบทเรียนนิทานสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   จํานวน 6 แผน

แผนละ 3 คาบเรียน  รวมท้ังส้ิน 18 คาบเรียน โดยสรางจากนิทานพ้ืนบาน (folk tales) ของตะวันตก   
ท่ีผานการคัดเลือกโดยผูเช่ียวชาญ ซ่ึงมีความยากงายพอเหมาะกับระดับการศึกษาของผูเรียนและ        
มีเนื้อหาท่ีเอ้ือตอการนํามาจัดกิจกรรม ซ่ึงยึดแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสาร
(communicative approach) ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสองของแครชเชน (Krashen 1983) และ           
แนวการสอนแบบมหภาษา (whole language) โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ           
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซ่ึงเปนจุดประสงคท่ีไดวิเคราะหมาจาก 
“สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 ” มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี 2 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6  ซ่ึงไดผานการทดลองและ   
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ

2.  แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  จํานวน
1 ฉบับ เพ่ือใชวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียน
นิทาน ซ่ึงเปนขอสอบเขียนตอบแบบส้ัน มีลักษณะเปนการเขียนแบบแนะแนวทาง (guided writing) 
จํานวนท้ังส้ิน 10 ขอ ๆ ละ 5 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน  ใชเวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
ซ่ึงขอสอบฉบับนี้มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.99
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทาน โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก 
ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน จํานวน 15 ขอ 
ซ่ึงเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ แบบสอบถามนี้ไดรับการตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑการ
ประเมินและรูปแบบภาษาจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญท้ังหมด 5 ทาน และไดทดลองใช เพ่ือ
วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( α Coefficient) ของ ครอนบาค   
(Cronbach) มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.88

การดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการวิจัยดวยตนเอง  และไดดําเนินการทดลองตาม
ลําดับขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้

1. ทําการทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอนเรียน โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยาง
จํานวน 50 คนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน จํานวน 10 ขอท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

2.  ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนโดยใชบทเรียนนิทานท่ีสรางขึ้น ใช
ระยะเวลาในการสอนรวม 6 สัปดาห ๆ ละ 3 คาบเรียน รวมท้ังส้ิน 18 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที

3.  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบรายบท หลังการเรียนในแตละบท รวมท้ังส้ิน 6 ครั้ง
4.  ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนนิทาน  หลังการเรียนในแตละ

บทรวมท้ังส้ิน 6 ครั้ง  โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลังจากเรียนรายบทในคาบเรียนท่ี 3
5.  เม่ือทําการทดลองครบท้ัง 6 บท ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ

เขียนหลังการเรียน ซ่ึงเปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอนการเรียน
6. นําคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบรายบทและแบบทดสอบหลังเรียนไปคํานวณหา     

ประสิทธิภาพของบทเรียน เปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียน
บทเรียนนิทาน และนําขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทาน          
มาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สรุปผลไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนนิทานดีมาก  จากผลของการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบ

ทดสอบรายบทไดคะแนนคิดเปนรอยละ 93.10 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนคิดเปน
รอยละ 82.24  ดังนั้นประสิทธิภาพบทเรียนนิทานมีคาเทากับ 93.10 / 82.24 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไว คือ 75 / 75 รอยละ 2.5 ขึ้นไป จึงแสดงวาบทเรียนนิทานมีประสิทธิภาพดีมาก  ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอท่ี 1

2. ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยคาเฉล่ียของคะแนนหลังการทดลองใชบทเรียน
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นิทานเทากับ 42.68 คะแนน  ซ่ึงสูงกวาคาเฉล่ียของคะแนนกอนการทดลองใชบทเรียนนิทานท่ีมี      
คาเทากับ 28.30 คะแนน  และผลตางเฉล่ียระหวางหลังการใชบทเรียนนิทานและกอนการใชบทเรียน
นิทานเทากับ 14.38 คะแนน  ดังนั้นแสดงวา ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง
หลังการใชบทเรียนนิทานท้ัง 6 บท  สูงกวาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษกอนใชบทเรียน
นิทาน  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2
         3.  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทาน สามารถสรุปผลการ
วิจัยไดวา  นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอบทเรียนนิทาน โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.45 คะแนน ซ่ึงเปน
ไปตามสมมติฐานขอท่ี 3  จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนไดแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน ผลการวิเคราะห
พบวา  ดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียน (ขอ 13 – 15) มีคาเฉล่ียของความคิดเห็นสูงสุดเทากับ 4.56 
คะแนน และดานท่ีมีคาเฉล่ียของความคิดเห็นต่ําสุดคือ ดานเนื้อหา (ขอท่ี 3 – 4) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 
คะแนน  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นในแตละดานสรุปไดดังนี้

  3.1  ดานรูปแบบ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีด ี(   = 4.46, s.d. = 0.49) ในแตละขอ
ไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี ้ ขอท่ี 1 รูปภาพ  อุปกรณ และการเลานิทานเหมาะ
สมกับเนื้อหา (    = 4.50, s.d. = 0.61)  และขอท่ี 2  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน    
(      = 4.42, S.D. = 0.63)

3.2  ดานเนื้อหา พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีด ี (    = 4.39, s.d. = 0.57) โดยในแต
ละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี ้ ขอท่ี 3 เนื้อหาในบทเรียนนิทานนี้มีความ
ยากงายเหมาะสม  (    = 4.46, s.d. = 0.69)   และขอท่ี 4  เนื้อหาในบทเรียนนิทานนี้เหมาะสมกับเวลา
เรียน   (      = 4.33, s.d. = 0.71)

3.3  ดานกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีด ี (      = 4.42, s.d. = 0.36)  ซ่ึงใน
แตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี ้  ขอท่ี 7 กิจกรรมในบทเรียนเปดโอกาส
ใหขาพเจาไดทํางานรวมกับเพ่ือน (    = 4.44, s.d. = 0.70)   ขอท่ี 6 คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรม     
ชัดเจน (     = 4.42, s.d. = 0.66)  และ ขอ 5 ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมมีความ     
เหมาะสม   (      = 4.30, s.d. = 0.77 )

เม่ือพิจารณาคําถามเกี่ยวกับขั้นตอนของกิจกรรม ซ่ึงอยูในคําถามขอท่ี 8 – 12 พบวา    
สวนใหญนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีด ียกเวนขอท่ี 11 และ 12 นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีมาก สวนขอท่ี 
5 และขอท่ี 9 นักเรียนมีความคิดเห็นปานกลาง โดยแตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมาก
ไปนอยดังนี้ ขอท่ี 12 กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยใหขาพเจาไดแสดงความคิดเห็นและสราง
จินตนาการของตนเอง เชน การเขียนเรื่อง และการทําสมุดนิทาน (    = 4.54, s.d. = 0.56)  ขอท่ี 11    
กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยทําใหขาพเจาไดประเมินความเขาใจในบทเรียน เชน การเลาทวนเรื่อง 
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(     = 4.51, s.d. = 0.54)  ขอท่ี 10 กิจกรรมระหวางการเลานิทานชวยใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาของนิทาน
มากขึ้น (   = 4.46, s.d. = 0.65 ) ขอท่ี 6 คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมชัดเจน (    = 4.42,              
s.d. = 0.66) ขอท่ี 8 กิจกรรมกอนการเลานิทานชวยกระตุนความรูเดิมและเช่ือมโยงความรูใหม         
ใหขาพเจาเขาใจเรื่องไดงายขึ้น (     = 4.41, s.d. = 0.70) ขอท่ี 9 กิจกรรมกอนการเลานิทานชวยกระตุน
ใหขาพเจาอยากทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในขั้นตอไป (      = 4.31, s.d. = 0.74 ) และ ขอท่ี 5 ระยะเวลาในการ
ทํากิจกรรมแตละกิจกรรมมีความเหมาะสม  (      = 4.30, s.d. = 0.77)

4. ดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีมากตอ
บทเรียนนิทาน (    = 4.56, s.d. = 0.34) ยกเวนขอท่ี 13 นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีด ีโดยแตละขอไดคา
ระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอท่ี 14 ขาพเจารูสึกผอนคลายและสนุกสนานกับการ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น (    = 4.66, s.d. = 0.49)  ขอท่ี 15 ขาพเจามีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษ
มากขึ้น (     = 4.58, s.d. = 0.54) และขอท่ี 13 ขาพเจาไดเรียนรูขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของตางประเทศมากขึ้น (      = 4.46, s.d. = 0.58)   

การอภิปรายผลการทดลอง
จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจัยขอท่ี 1  ท่ีพบวา บทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสราง มีประสิทธิภาพเทากับ     

93.10 / 82.24  และถือวาอยูในเกณฑดีมาก  โดยพบวาคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพ
ตัวหลัง  กลาวคือ นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบรายบทท้ัง 6 บท ไดคะแนนเฉล่ีย (    = 93.1 ) สูง
กวาคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (    = 82.24 )  เปนผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับงาน
วิจัยของ อารีย สุวรรณทัศน (2540) สุทธิดา พรจําเริญ (2540) และกันตดนัย วรจิตติพล (2542)  ท่ีพบ
วาคาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีสรางขึ้นสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  และคาประสิทธิภาพตัวแรกสูง
กวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

1.1  บทเรียนนิทานสรางขึ้นจากแนวคิดของผูเชียวชาญ โดยนิทานท่ีนํามาสรางเปน
บทเรียนไดรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑการคัดเลือกนิทานของ นอรตัน (Norton 1993 : 424 – 425) 
บีที (Beaty 1994 : 12 – 14) ไรท (Wright 1999 : 18) และ สงัด อุทรานันท (2532 : 170 – 175)  ในแต
ละแผนการสอนประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอนซ่ึงประยุกตมาจากการเขียนแผนการสอนในการ
สอนเรื่องเลา (narrative text) ของ ดิวสบิวรี่และคณะ (Dewsbury et al. 1997 : 88 – 109) และของ ไรท 
(Wright 1995 : 105 – 108) นักเรียนจึงมีโอกาสไดฝกการใชภาษาอยางเปนขั้นตอน กลาวคือ ในขั้น
กอนการเลานิทาน (before the story) ผูวิจัยไดสรางกิจกรรมท่ีกระตุนความรูเดิม เช่ือมโยงกับความรู
ใหม และกระตุนความสนใจนักเรียนทําใหอยากทํากิจกรรมในขั้นตอนตอไป  ในขั้นระหวางการเลา
นิทาน (during the story) นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการคาดเดาเรื่อง มีการตรวจสอบความเขาใจ
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และความคิดของนักเรียน  ตลอดจนผูวิจัยใชกลวิธีในการเลานิทานท่ีสนุกสนานเราใจ  การใชภาษา
รางกายและทาทางประกอบการเลา ชวยทําใหนักเรียนมีโอกาสรับรูภาษาโดยไมรูตัว (Krashen 1986 : 
16 – 21)  นักเรียนไดเห็นรูปแบบการใชภาษาในสภาพจริงจากหนังสือนิทานเลมใหญ (big book)       
ท่ีผูวิจัยใชเปนส่ือประกอบบทเรียน และนักเรียนไดประเมินความเขาใจของตนเองโดยการทํากิจกรรม
ท่ีหลากหลาย ในขั้นหลังการเลานิทาน (after the story) โดยเฉพาะกิจกรรมการเขียน การท่ีนักเรียน  
ไดทํางานกลุมโดยรวมกันเขียนนิทาน และทําหนังสือนิทานเลมใหญ (big book) ของตนเอง ทําให  
นักเรียนไดเขียนในบริบทท่ีมีความหมาย และไดฝกใชคําศัพท สํานวน และรูปแบบของภาษาอยางมี
ประสิทธิภาพ  และเม่ือนักเรียนไดเรียนบทเรียนนิทานจบแตละบท นักเรียนไดทําแบบทดสอบรายบท
เพ่ือประเมินผลแตละบทเรียนในทันที ทําใหนักเรียนมีโอกาสทําคะแนนแบบทดสอบรายบทได       
สูงกวาคะแนนหลังเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย สุวรรณทัศน (2540) สุทธิดา พรจําเริญ 
(2540) และกันตดนัย วรจิตติพล (2542)

1.2  แบบทดสอบรายบทท่ีผูวิจัยสราง เปนการวัดความสามารถดานการเขียนเพียงหนึ่ง
จุดประสงคในแตละบท และมีจํานวนขอสอบนอยกวาแบบทดสอบหลังเรียนซ่ึงประกอบไปดวย        
จุดประสงคการเขียน 6 จุดประสงคและมีจํานวนขอสอบมากกวา ประกอบกับการท่ีใหนักเรียน        
ทําแบบทดสอบรายบททันทีหลังจากเรียนจบแตละบท ทําใหนักเรียนเกิดความเช่ือม่ันและมีความวิตก
กังวลนอยในการทําขอสอบ จึงทําใหสามารถทําคะแนนในแบบทดสอบรายบทไดสูงกวาแบบทดสอบ
หลังเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานแหงการกล่ันกรองทัศนคติ (The Affective Filter Hypothesis) 
ของแครชเชน และเทอเรล (Krashen and Terrell 1988 : 27 – 39) ท่ีกลาววาถาผูเรียนมีความเช่ือม่ัน
มากจะประสบความสําเร็จในการเรียนมาก และผูเรียนท่ีมีความวิตกกังวลนอยจะสามารถรับรูภาษา 
ไดด ี เม่ือนักเรียนมีความวิตกกังวลลดลงจะทําใหความสามารถทางการเขียนเพ่ิมขึ้นดวยดังท่ีลิตเติลวูด 
(Littlewood 1983: 58-59) ไดกลาววา ความวิตกกังวลเปนอุปสรรคตอการส่ือสารหรือการใชภาษาของ
ผูเรียนภาษาตางประเทศ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของคัทชูเกียน-บ็อกซลี (Kutchukian-Boxley 1993:  
4256-A) ท่ีทําการศึกษาถึงผลของความวิตกกังวลตอการเรียนรูและความสามารถในการทําแบบ
ทดสอบของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  พบวาเม่ือวัดความวิตกกังวลของนักศึกษาทันทีกอนการทํา
แบบทดสอบ ความวิตกกังวลมีความสัมพันธกับความสามารถในการทําแบบทดสอบ กลาวคือความ
วิตกกังวลมีผลลบตอความสามารถในการทําแบบทดสอบ และโทไบแอส (Tobias 1986) พบวา ความ
วิตกกังวลมีผลตอการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางภาษา  ดังนั้นการท่ีนักเรียนทําแบบทดสอบรายบททันที
ท่ีเรียนจบแตละบท  นักเรียนจึงทําคะแนนแบบทดสอบรายบทไดสูงกวาแบบทดสอบหลังเรียน
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2.  จากผลการวิจัยขอ 2 ท่ีพบวา ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง
หลังการใชบทเรียนนิทานสูงกวาความสามารถทางการเขียนกอนการใชบทเรียนนิทาน อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้

2.1 บทเรียนนิทานนี้สรางขึ้นตามทฤษฎีการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสาร ทฤษฎีการ
เรียนรูภาษาท่ีสองของแครชเชน (Krashen 1983) และแนวการสอนแบบมหภาษา (whole language)
จึงสงผลใหันักเรียนกลุมตัวอยางท่ีไดเรียนบทเรียนนี้มีประสิทธิภาพในการเรียนรูภาษาตางประเทศ
มากขึ้น กลาวคือ

2.1.1 กิจกรรมในแตละบทเรียนท่ีสรางขึ้นสอดคลองกับหลักของการจัด            
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของจอหนสัน (Johnson 1982 : 163-172) โดยแตละ    
กิจกรรมมีเนื้อหาท่ีมาจากเอกสารจริง คือ หนังสือนิทาน นักเรียนไดนําความรูทางภาษาในดานเสียง 
คําศัพท โครงสรางมาใชประกอบกันในการเขียนนิทานของตนเอง  ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหนักเรียนมี
โอกาสนําส่ิงท่ีไดเรียนมาใชจริง ในการเขียนอยางมีจุดมุงหมาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ         
จินตนา เกิดลายทอง (2536 : 44-46) ท่ีไดทําการศึกษาการใชชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และงานวิจัยของสุจิตรา ศาสตรวาหา (2541 : บทคัดยอ) ซ่ึงไดศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยการสอนตามคูมือคร ูและ
การสอนแบบส่ือสารโดยมีนิทานเปนองคประกอบ โดยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษของนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยนักเรียนกลุมทดลองท่ีใชการสอนแบบส่ือสารโดยมีนิทานเปนองคประกอบสูงกวากลุมควบคุม  
ท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู

2.1.2  บทเรียนนิทานท่ีสรางขึ้นสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสองของ  
แครชเชน (Krashen 1983 : 26) กลาวคือในขั้นระหวางการเลานิทาน ขณะท่ีผูวิจัยเลานิทานใหนักเรียน
ฟง  ทําใหนักเรียนไดรับรูภาษาโดยไมรูตัว (subconscious) และในการเลาทวนเรื่อง นักเรียนไมตอง
คอยคํานึงถึงกฎเกณฑในการใชภาษา จึงเปนการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร
อยางเปนธรรมชาติ  โดยสอดคลองกับสมมติฐานแหงการรับรูและเรียนรูภาษา (The Acquisition 
Learning Hypothesis) และ สมมติฐานแหงการจัดลําดับตามธรรมชาติ (The Natural Order 
Hypothesis) สวนในกิจกรรมขั้นหลังการเลานิทานนักเรียนไดนํากฎเกณฑของภาษามาใชในการเขียน 
โดยการทํากิจกรรมกลุมท่ีนักเรียนชวยกันเขียนนิทาน ทําใหตองชวยกันคิด หาวิธีแกไขขอผิดพลาด 
และชวยเขียนใหไดความถูกตองของขอมูลภาษาท่ีผลิตออกมา ซ่ึงผูเรียนไดใชสมรรถวิสัยในการเรียน
รู (learned competence) มาเปนตัวตรวจสอบ (monitor) ความถูกตองของสมรรถวิสัยการรับรูภาษา 
(acquired competence) ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานแหงการตรวจสอบ (The Monitor Hypothesis) 
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และบทเรียนนิทานนี้ชวยสรางแรงจูงใจ  นักเรียนเกิดความม่ันใจในการใชภาษา และมีความวิตกกังวล
นอยจึงสงผลใหความสามารถในการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานแหง
ตัวกล่ันกรองทัศนคต ิ (The Affective Filter Hypothesis)  การสอดคลองกันของการเรียนรูภาษาและ
การรับรูภาษาสงผลใหนักเรียนนําภาษาไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ดังท่ีสตีวิค (Stevic 1995 : 26) กลาว
วา  กระบวนการท้ังสองเกื้อกูลและสงเสริมซ่ึงกันและกัน  ชวยใหผูเรียนเกิดการนําภาษาไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ   กลาวคือ ทําใหผูเรียนใชภาษาไดอยางถูกตอง (accurate) และ แคลวคลอง (fluent)
ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังการใชบทเรียนนิทานสูงกวาความ
สามารถทางการเขียนกอนการใชบทเรียนนิทานยังสอดคลองกับงานวิจัยของวีรชาติ ชัยเนตร (2541 : 
บทคัดยอ) ท่ีพบวา การนํานิทานมาใชในการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนในฐานะภาษา              
ตางประเทศนั้นทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ เกิดการเรียนรูและรับรูภาษาอยางลึกซ้ึง เพราะนักเรียนได
พัฒนาการทางภาษาจากส่ิงท่ีไดดูและไดเห็น ไดฟงและไดยินจากผูอ่ืน แลวจะเกิดการเลียนแบบ   
เลียนเสียง ทําใหเกิดการเรียนรูและส่ือความหมายอยางเขาใจ ซ่ึงเปนการพัฒนาภาษาตามวัยและ      
วุฒิภาวะของนักเรียน

2.1.3 บทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสรางจากแนวการสอนแบบมหภาษา (whole 
language) มุงใหนักเรียนเปนศูนยกลางโดยใหนักเรียนอยูในสภาพแวดลอมของภาษาเปาหมายคือ
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสารในสถานการณท่ีเปนจริง (Goodman and Goodman 1989 : 4-5) มีการใชภาษา
อยางมีความหมาย อีกท้ังสงเสริมใหนักเรียนทําสมุดนิทานเลมใหญ (big book) และมีการใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียน ดังท่ี แคมเบอรน เทอรบิล และ รัดเดล (Cambourne & Turbill 1987; Ruddell 
1992) ไดกลาวไวในหลักการเรียนการสอนแบบมหภาษา กิจกรรมในบทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสรางทํา
ใหนักเรียนมีโอกาสอานและเขียนภาษาอังกฤษทุกวัน นักเรียนไดเรียนทักษะการฟง การพูด การอาน 
และการเขียนอยางเกี่ยวเนื่องกัน ไมแยกออกจากกัน วีเวอร(Weaver 1988) กลาววา การเลาเรื่องนิทาน
ใหนักเรียนฟงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ เนื่องจากนักเรียนไดเช่ือมโยงภาษากับความหมาย ฉาก และ       
ตัวละครกับชีวิตจริง และการท่ีนักเรียนเขียนนิทานในขั้นหลังการเลานิทานเปนการสะทอน     
ประสบการณในการเรียนหลังจากช้ันเรียน  จากงานวิจัยของอุไรวรรณ ปราบริปู (2543 : 56-57)         
ท่ีศึกษาผลของการใชบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีมีนิทานเปนองคประกอบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
พัฒนาการทางการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวาผลของคะแนนท่ีไดจากการ
ทดสอบกอนและหลังการใชนิทานโดยใชกลวิธีการเลานิทานประกอบการจัดกิจกรรมการสอนภาษา
อังกฤษเพ่ือการส่ือสารของกลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวาการ
ใชนิทานประกอบการสอนสามารถพัฒนาทักษะการเขียน ซ่ึงสอดคลองกับผลของงานวิจัยครั้งนี้

2.2  การวิจัยครั้งนี้พบวาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง  
หลังการใชบทเรียนนิทานสูงกวาความสามารถทางการเขียนกอนการใชบทเรียนนิทานแสดงใหเห็นวา
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แนวการสอนท่ีมีนิทานประกอบในบทเรียนเปนแนวการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดี ซ่ึงสงผลใหนักเรียน
มีความกาวหนาและพัฒนาทักษะการเขียน จากผลงานวิจัยพบวา นิทานชวยใหนักเรียนประสบผล
สําเร็จในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรชาติ     
ชัยเนตร (2541: บทคัดยอ)  สุจิตรา ศาสตรวาหา (2541 : บทคัดยอ)  อุไรวรรณ ปราบริปู (2543 :      
บทคัดยอ)  ฟาเรล และเนสเซล (Farrel and Nessel 1982 : 32) โกมาชิยา (Komachiya 1982 : 436 – 
438) ไปเปอร (Piper 1986 : 21 – 26) วิคเก (Wicke 1992 : 51) ไล (Lie 1993 : 4 – 5) มอลคินา 
(Malkina 1995 : 38) นอกจากสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหแกเด็กแลว นิทานยังชวยเสริมสราง
พัฒนาการทางความคิดของผูเรียนจากประสบการณจริงในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร (ชัยยงค 
พรหมวงศ 2522 : 81 ;  ชูมาน ถิระกิจ 2540 : 89 ; Pedersen 1995 : 2 – 5) ดังนั้นนักเรียนกลุมตัวอยาง
จึงนําพัฒนาการทางความคิดมาสรางงานเขียนและมีความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น

2.3 บทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสรางเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกขั้นของการทํากิจกรรม นักเรียนไดฝกกระบวนการทางความคิดอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่ม
เขียนจนถึงผลิตผลงานออกมา โดยครูเปนผูกระตุนและช้ีแนะ โดยผูวิจัยไดนําการเขียนแบบเนน
กระบวนการ (process writing) ไดแก การรวบรวมความคิด (planning) การเขียนรางงาน (drafting)
การทบทวนและแกไข (revising & editing) และการอานพิสูจนอักษร (proofreading) มาใชในการทํา
หนังสือนิทานเลมใหญ  จากการสังเกตพฤติกรรมการเขียนของนักเรียนพบวา ขณะท่ีนักเรียนทํางาน
กลุมโดยรวมกันทําหนังสือนิทานเลมใหญนั้น นักเรียนไดปฏิบัติตามขั้นตอนของการเขียนแบบเนน
กระบวนการ ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความคิด การเขียนรางงาน การทบทวน
และแกไขงานเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ จึงทําใหความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ิม และสงผล
ใหคะแนนสอบหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนบทเรียนนิทาน  สอดคลองกับงานวิจัยของสมศรี     
ธรรมสารโสภณ (2534 : 84 – 85) และ ครีจเจอร (Krieger 1988 : 1394-A) ท่ีพบวาการสอนการเขียน
แบบเนนกระบวนการ (process) ทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการเขียนดานเนื้อหา            
การเรียบเรียงคําศัพท ไวยากรณ และกลไกทางการเขียน มากกวาการเขียนแบบเนนผลงาน (product)

   2.4  ประเภทของการเขียนสงผลตอความสามารถในการเขียนของนักเรียน ในบทเรียน
นิทานทุกบทสงเสริมใหนักเรียนไดเขียนนิทานซ่ึงเปนงานเขียนประเภทเชิงบรรยายหรือเลาเรื่อง    
เปนการเขียนจากส่ิงท่ีนักเรียนพบเห็นหรือจากประสบการณ เชน การเขียนเรื่อง Little Red Riding 
Hood โดยใหนักเรียนเขียนเรื่องใหม (new version) ดัดแปลงเปนสถานท่ีและเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใน
ปจจุบัน ทําใหนักเรียนสามารถถายทอดเรื่องออกมาเปนตัวอักษรไดอยางสนุกสนานและม่ันใจในการ
ใชภาษา เนื่องจากเปนเรื่องท่ีใกลตัวนักเรียน ท้ังเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการเลือก
เขียนในส่ิงท่ีตนเองตองการและมีขอมูลพ้ืนฐานอยูแลว  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รีด              
(Reed 1984 : A) เคลลีย (Kelly 1986 : 14 – 154) และสมชาย อบรม (2538 : 150) ท่ีพบวาประเภท  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99

ของงานเขียนสงผลตอความสามารถในการเขียน โดยเรียงลําดับจากงายสุดไปยากท่ีสุดดังนี้ คือ      
การเขียนเชิงบรรยายหรือเลาเรื่อง เชิงอธิบาย และเชิงเชิญชวน และสอดคลองกับเจอรแบรค 
(Gerbracht 1995 : 3741) ท่ีพบวานักเรียนใหการสนองตอบและรวมกิจกรรมทางภาษาจากการเลา
นิทาน ผลจากคะแนนและการประเมินผลทางดานพฤติกรรมการเรียนช้ีใหเห็นวา นักเรียนช่ืนชอบ
และเพลิดเพลินกับการเลานิทาน การเรียนและการเขียนเรื่องนิทานของตนเอง จะเห็นไดวาประเภท
ของการเขียนมีผลตอความสามารถในการเขียนของนักเรียน

2.5  บทเรียนนิทานประกอบดวยกิจกรรมท่ีนักเรียนไดทํางานคูและงานกลุม และใช
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารกันระหวางทํากิจกรรม เชน กิจกรรมแลกเปล่ียนขอมูลท่ีหายไป 
(information gap) กิจกรรมการอานนิทานในขั้นระหวางการอาน และโดยเฉพาะกิจกรรมการ           
ทําหนังสือนิทานเลมใหญท่ีตองชวยกันทําภาระงานเขียน นักเรียนมีโอกาสไดชวยกันหาขอมูลและ
เรียบเรียงรางงานเขียน  ตลอดจนทบทวนและตรวจแกงานเขียน กิจกรรมเหลานี้สงเสริมใหช้ันเรียนมี
บรรยากาศของการเรียนแบบมีสวนรวม ชวยลดความเครียดในการทําภาระงานเขียนท่ีนักเรียนวายาก 
และสงผลใหนักเรียนมีการพัฒนาความสามรถทางการเขียนภาษาอังกฤษ ดังท่ี ไฮมส (Hymes 1981) 
กลาววาการมีปฏิสัมพันธกันทางสังคม (social interaction) นําไปสูทฤษฎีการใชภาษา (language use)
และเปนสวนสําคัญของความสามารถในการใชภาษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุมศรี  เรซ (2533 : 
บทคัดยอ) ท่ีพบวา ผลสัมฤทธ์ิดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
หลังการเรียนดวยกระบวนการกลุมสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  และ
แรนดอลฟ (Randolph 1997 : 404 A) ท่ีไดศึกษาเฉพาะกรณีโดยใชกลวิธีการเรียนแบบรวมมือกัน กับ
การใหนักเรียนรวมกันแตงงานเขียน พบวา การท่ีนักเรียนไดรวมกันแตงงานเขียนมีสวนสงเสริมให
เกิดบรรยากาศของการรวมมือกันในช้ันเรียน และสงผลตอการพัฒนาความสามารถทางการเขียนของ
นักเรียน  นอกจากนี้กันตดนัย วรจิตติพล (2542 : 88) เสนอความคิดเห็นในงานวิจัยวาแบบฝกทักษะ
การเขียนประกอบดวยกิจกรรมท่ีนักเรียนไดทํางานคูและงานกลุมเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียน
เกิดความสนใจอยากมีสวนรวมในภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย  สงผลใหความสามารถทางการเขียน
ของนักเรียนพัฒนาขึ้น

2.6  จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s.d.) ของ
นักเรียนกอนการใชบทเรียนนิทานมีคาเทากับ 5.95 ซ่ึงมากกวาหลังการใชบทเรียนนิทานท่ีมีคาเทากับ 
3.63 แสดงวา มีการกระจายของคะแนนสอบกอนการใชบทเรียนมากกวาหลังการใชบทเรียนนิทาน 
หมายความวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีท้ังคนท่ีเรียนเกง  ปานกลาง  และเรียนออนคละกัน กอนการใช
บทเรียนนักเรียนท่ีเรียนเกงสามารถทําคะแนนสอบไดสูง สวนนักเรียนออนทําคะแนนสอบไดต่ํา  และ
หลังจากการใชบทเรียนนิทานพบวาการกระจายของคะแนนสอบลดลงอยางมาก หมายความวา       
นักเรียนกลุมตัวอยางทุกคนสามารถทําคะแนนสอบไดผลสูงใกลเคียงกัน นั่นคือนักเรียนท่ีเรียนออน
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ทําคะแนนสอบหลังเรียนไดคะแนนพัฒนาดีขึ้นมาก จนกระท่ังใกลเคียงกับนักเรียนท่ีเรียนเกง จากการ
วิเคราะหขอมูลดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดวา นักเรียนท่ีเรียนออนมีการพัฒนาความสามารถทาง
การเขียนภาษาอังกฤษไดดีขึ้นหลังการใชบทเรียนนิทาน หรืออาจกลาวไดวา บทเรียนนิทานท่ีผูวิจัย
สรางสามารถชวยพัฒนาความสามารถทางการเขียนของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํา  ท้ังนี้สาเหตุเพราะ
นักเรียนไดพัฒนาภาษาและความคิด (Woodland 1988 : 18-19) จากการท่ีไดเขียนนิทานท่ีนักเรียน 
แตงเอง สงผลใหเกิดความคลองทางภาษา (fluency) เกิดความตระหนักในภาษา (language awareness)
ถูกกระตุนใหเกิดทักษะการพูดและการเขียน (stimulus for speaking and writing) (Wright 1995 : 6-8)
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ  ปราบริปู (2543 : บทคัดยอ) บอสมา (Bosma 1981 : 2528-A)
และ เจอรแบรค (Gerbracht 1995 : 3741)

3.  จากผลการวิจัยขอ 3 ท่ีพบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอบทเรียนนิทาน กลาวคือ          
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.45 คะแนน ซ่ึงสามารถอภิปรายไดดังนี้

บทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสรางขึ้นนี้ประกอบดวยกิจกรรมการสอนเพ่ือการส่ือสาร นักเรียน
ไดใชทักษะท้ังส่ีไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในการทํากิจกรรมอันหลากหลาย
ท่ีเนนใหนักเรียนเปนศุนยกลางการเรียนรูโดยมีครูผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก ช้ีแนะแนวทาง 
และสนับสนุนการเรียนรู ดังท่ีบรัมฟต (Brumfit 1985 : 28) กลาววา จุดมุงหมายของการสอนเพ่ือ    
การส่ือสาร เปนการสรางการเรียนรูภาษาอยางมีประสิทธิภาพใหแกผูเรียน ดังนั้นผูสอนตองจัด        
ส่ิงแวดลอมท่ีสนับสนุนการเรียนรูใหนักเรียนไดหาประสบการณในการฝกภาษา และสุภัทรา    
อักษรานุเคราะห (2531 : 6) กลาววากิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสารควรสงเสริมใหผูเรียน
มีปฏิสัมพันธทางภาษากับผูอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรชาติ  ชัยเนตร (2541)  สุจิตรา     
ศาสตรวาหา (2541)   อุไรวรรณ ปราบริปู (2543) และภาวด ี ศรีสังข (2544) ท่ีพบวากิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือการส่ือสารในบทเรียนท่ีมีนิทานเปนองคประกอบสงผลใหผูเรียนมีความคิดเห็นและ   
เจตคติท่ีดีตอบทเรียน

บทเรียนนิทานในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวรรณกรรมสําหรับเด็ก(children’s literature)    
ไดแก นิทาน เปนส่ือประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากวรรณกรรมสําหรับเด็กชวยสรางความ  
สนุกสนาน พัฒนาจินตนาการ ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณจากแบบอยางท่ีเปนเอกสารจริง ดังท่ี
รัดเดลและรัดเดล (Ruddell and Ruddell 1995 : 255) กลาวไววา วรรณกรรมสําหรับเด็กชวยพัฒนา
ทักษะการอานและการเขียน สรางทัศนคติท่ีดีตอการอาน และชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาอยูในระดับสูง นอกจากสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว นิทานยังชวยเสริมสราง
พัฒนาการทางความคิดของผูเรียนจากประสบการณจริงในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร (ชัยยงค     
พรมวงศ 2522 : 81 ; ชูมาน ถิระกิจ 2540 : 89 ; Pederson 1995 : 2-5)  นิทานมีประโยชนในการนํามา
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ใชประกอบการเรียนการสอนดังท่ี เกริก ยุนพันธ (2539 : 55)  และเพลโลวสกี (Pellowski 1987 : 1)
ไดกลาววา นิทานสรางประสบการณในการเรียนภาษาอยางมีประสิทธิภาพ ชวยฝกสมาธิในการฟง  
ทําใหไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนี้นิทานชวยกระตุนใหเกิดจินตนาการ และเปนส่ือ
จริงใหกับนักเรียนในการคิด การเลาเรื่องและการเขียนเรื่อง ดังนั้นจากลักษณะเนื้อหาของนิทานทําให
นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอบทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสราง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียาลักษณ       
พิลากุล (2535) วีรชาติ ชัยเนตร (2541)  สุจิตรา ศาสตรวาหา (2541)  อุไรวรรณ ปราบริปู (2543) ภาวด ี
ศรีสังข (2544)  เจอรแบรค (Gerbracht 1995 : 3741)  และรุคส (Rooks 1988 : 24-28) ท่ีพบวา นักเรียน
มีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนการสอนภาษาท่ีมีนิทานเปนองคประกอบ

จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทานในดานตางๆ ไดแก 
ดานรูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม และประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

3.1  ดานรูปแบบ  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนนิทานโดยเฉล่ียรวม 4.46 
คะแนนซ่ึงอยูในระดับความคิดเห็นท่ีด ี  เม่ือพิจารณาดานรูปแบบรายขอ  มีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
โดยเรียงจากคะแนนมากมาหานอยดังตอไปนี้  ขอท่ี 1 รูปภาพ อุปกรณ และการเลานิทานเหมาะสมกับ
เนื้อหา  (     = 4.50, s.d. = 0.61)  และขอท่ี 2  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน            
(     = 4.42, s.d. = 0.63)  สรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีกับทุกขอความในดานรูปแบบ สําหรับ
ขอ 5 ท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูงท่ีสุด สามารถอภิปรายไดวา การท่ีผูวิจัยใชภาพในสมุด
หนังสือนิทานเลมใหญซ่ึงมีภาพสีประกอบสวยงาม และอุปกรณประกอบการเลานิทานเชน ส่ือจริง 
หุนกระดาษ หุนมือ และภาพตัวละคร ชวยขยายความนิทานใหชัดเจนขึ้น ชวยสรางบรรยากาศและทํา
ใหนักเรียนเกิดจินตนาการ สามารถติดตามเรื่องราว รูสึกสนุกและตื่นเตนจากการถูกกระตุนจากส่ือ
ตางๆ ดังท่ีกุลยา ตันติผลาชีวะ (2541 : 14-15) ไดกลาวถึงองคประกอบการเลานิทานวา ผูเลา เนื้อหา
นิทาน และ ส่ือประกอบการเลา ลวนมีสวนสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน  สวนนูแนน (Nunan : 
1995 : 131-132) กลาวสนับสนุนใหใชขอมูลทางภาษาท่ีเปนจริงในบริบทการเรียนรูในการเรียนการ
สอนภาษา โดยสอดคลองกับการเลือกและประเมินแบบเรียนของสเกียรโซ (Skierso 1991 : 448-449)
ท่ีวาบทเรียนท่ีดีควรมีภาพประกอบอยางชัดเจนและเขาใจงายและมีความสัมพันธกับเนื้อหาโดยตรง 
และงานวิจัยของ ศศิธร จางภากร (2531 : 83) สมใจ  สืบวัฒนพงษกุล (2537 : 98) และกันตดนัย   
วรจิตติพล (2542 : 90) ท่ีพบวา บทเรียนท่ีมีการนําเสนอเนื้อหาแตละขั้นตอนอยางเปนระบบ  และมีรูป
ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน ตลอดจนรูปภาพท่ีชวยใหนักเรียน
สามารถเขาใจเนื้อเรื่อง เปนส่ิงสําคัญประการหนึ่งท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจและกระตือรือรน
ในการพัฒนาทักษะทางภาษา

3.2  ดานเนื้อหา  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนนิทานโดยเฉล่ียรวม 4.39 
คะแนน ซ่ึงอยูในระดับความคิดเห็นท่ีด ี เม่ือพิจารณาดานเนื้อหารายขอ มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียโดย
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เรียงจากคะแนนมากมาหานอยดังนี้  ขอท่ี 3 เนื้อหาในบทเรียนนิทานนี้มีความยากงายเหมาะสม           
(      = 4.46, s.d. = 0.69)   และขอท่ี 4  เนื้อหาในบทเรียนนิทานนี้เหมาะสมกับเวลาเรียน (     = 4.33, 
s.d. = 0.71)  สรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีกับทุกขอความในดานเนื้อหา เนื่องจากการนํานิทาน
มาเปนเนื้อหาประกอบการสอนในบทเรียนนับวาเปนส่ิงท่ีตรงกับความตองการวัยของนักเรียนกลุมตัว
อยาง ท้ังนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกนิทานตามหลักเกณฑการคัดเลือกนิทานของ  บีที (Beaty 1994 : 12-14) 
นอรตัน (Norton 1993 : 424-425) ไรท (Wright 1999 : 18) และ สงัด อุทรานันท (2532 : 170-175) 
และผานความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ จึงมีความยากงายเหมาะสม และตอบสนองความตองการของนัก
เรียนท่ีมีลักษณะการเรียนท่ีตางกัน (Ellis 1997 : 21)  สอดคลองกับความคิดเห็นของสเกียรโซ 
(Skierso 1991 : 445) ท่ีกลาววา บทเรียนท่ีดีตองมีกิจกรรมท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง  สามารถปรับให
เหมาะสมกับเวลาเรียน  โดยสอดคลองกับสุมณฑา ตันเจริญ (2534 : 337) ไฮนส (Hines 1995 : 6) ลิโว 
และ ริทซ (Livo and Rietz 1986 : 5-6) ท่ีกลาววา นิทานเหมาะกับผูเรียนทุกวัย ทุกภาษา และทุกระดับ
ความสามารถ การเลือกเนื้อหาท่ีดีและเหมาะสมกับวัยนักเรียน เปนส่ิงท่ีนักเรียนพอใจและกอใหเกิด
การเรียนรูทางภาษาโดยไมรูตัว

   3.3  ดานกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนนิทานโดยเฉล่ียรวม 4.42 
คะแนน ซ่ึงอยูในระดับความคิดเห็นท่ีด ี เม่ือพิจารณาดานกิจกรรมรายขอ มีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย
โดยเรียงจากคะแนนมากมาหานอยดังนี้   ขอท่ี 12 กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยใหขาพเจาไดแสดง
ความคิดเห็นและสรางจินตนาการของตนเอง เชน การเขียนเรื่อง และการทําสมุดนิทาน (   = 4.54,  
s.d. = 0.56) ขอท่ี 11  กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยทําใหขาพเจาไดประเมินความเขาใจในบทเรียน 
เชน การเลาทวนเรื่อง (     = 4.51, s.d. = 0.54) ขอท่ี 10 กิจกรรมระหวางการเลานิทานชวยใหขาพเจา
เขาใจเนื้อหาของนิทานมากขึ้น (    = 4.46, s.d. = 0.65) ขอท่ี 7 กิจกรรมในบทเรียนเปดโอกาสให
ขาพเจาไดทํางานรวมกับเพ่ือน  (    = 4.44, s.d. = 0.70)  ขอท่ี 6 คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรม     
ชัดเจน (     = 4.42, s.d. = 0.66) ขอท่ี 8 กิจกรรมกอนการเลานิทานชวยกระตุนความรูเดิมและเช่ือมโยง
ความรูใหมใหขาพเจาเขาใจเรื่องไดงายขึ้น (     = 4.41, s.d. = 0.70)  ขอท่ี 9  กิจกรรมกอนการเลา
นิทานชวยกระตุนใหขาพเจาอยากทํากิจกรรมอ่ืนๆ ในขั้นตอไป (     =  4.31, s.d. = 0.74) และ ขอท่ี 5 
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมมีความเหมาะสม (     = 4.30, s.d. = 0.77)  ท้ังนี้สามารถ
อภิปรายไดวาขอท่ี 12 กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยใหขาพเจาไดแสดงความคิดเห็นและสราง
จินตนาการของตนเอง เชน การเขียนเรื่อง และการทําสมุดนิทาน ซ่ึงมีระดับความคิดเห็นสูงสุด    
เนื่องมาจากการท่ีนักเรียนไดทํากิจกรรมกลุม รวมกันเขียนและทําสมุดนิทานเลมใหญเปนการสงเสริม
ใหนักเรียนไดใชจินตนาการในการแสดงออกทางดานความคิดสรางสรรคในการแตงเรื่องดวยตนเอง 
(Beaty 1994 : 4-5)  และนิทานยังสรางแรงจูงใจ ชวยปลดปลอยความตึงเครียด ทําใหเด็กๆชอบและรู
สึกผอนคลายเม่ือไดฟงหรือเขียนนิทาน (Wright 1995 : 5-8)  และขอท่ี 5 ระยะเวลาในการทํากิจกรรม
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แตละกิจกรรมมีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นต่ําสุดในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีตอบทเรียนนิทาน เนื่องจากนักเรียนช่ืนชอบและตองการใชเวลาในการทํากิจกรรมในแตละขั้น
ตอนใหมากท่ีสุด  การท่ีผูวิจัยใชเวลาในการสอนบทเรียนนิทานเพียงบทละ 3 คาบเรียนจึงไมเพียงพอ 
โดยเฉพาะขั้นหลังการเลานิทาน นักเรียนตองการออกมาเลาทวนเรื่องและแสดงบทบาทสมมติทุกคน 
แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องเวลา ผูวิจัยจึงทําการสุมใหนักเรียนบางคนไดมาแสดงออกหนาช้ัน และ
ในการเขียนนิทาน นักเรียนตองทํารางงานเขียน ทบทวนและแกไขหลายครั้งเพ่ือไดผลงานเขียน        
ท่ีสมบูรณท่ีสุด จึงตองการเวลาในการทํางานมาก นักเรียนตองนัดหมายสมาชิกกลุมนอกเวลาเรียน 
เพ่ือทําภาระงานใหเสร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานแหงการตรวจสอบ (The 
Monitor Hypothesis) ดังท่ีแครชเชนและเทอเรล (Krashen and Terrell 1983 : 27-39) ไดกลาววา ผูใช
ภาษาตองมีเวลาเพียงพอในการเลือกและใชกฎเกณฑทางภาษา

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกิจกรรมในบทเรียนนิทานท้ัง 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกอนการเลา
นิทาน  ขั้นระหวางการเลานิทาน และขั้นหลังการเลานิทาน ผลการวิเคราะหพบวา ขั้นหลังการเลา
นิทาน คือ ขอท่ี 12 กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยใหขาพเจาไดแสดงความคิดเห็นและสราง
จินตนาการของตนเอง เชน การเขียนเรื่อง และการทําสมุดนิทาน และขอท่ี 11  กิจกรรมหลังการเลา
นิทานชวยทําใหขาพเจาไดประเมินความเขาใจในบทเรียน เชน การเลาทวนเรื่อง มีระดับคาเฉล่ียความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด โดยขอท่ี 12 มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 4.54 และขอท่ี 11 มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 4.51 รอง
ลงมาคือ ขั้นระหวางการเลานิทาน ไดแก ขอท่ี 10 กิจกรรมระหวางการเลานิทานชวยใหขาพเจาเขาใจ
เนื้อหาของนิทานมากขึ้น โดยมีระดับคาเฉล่ียเทากับ 4.46  และสุดทายคือขั้นกอนการเลานิทาน ไดแก 
ขอท่ี 8 กิจกรรมกอนการเลานิทานชวยกระตุนความรูเดิมและเช่ือมโยงความรูใหมใหขาพเจาเขาใจ
เรื่องไดงายขึ้น และขอท่ี 9  กิจกรรมกอนการเลานิทานชวยกระตุนใหขาพเจาอยากทํากิจกรรมอ่ืนๆ ใน
ขั้นตอไป โดยขอท่ี 8 มีระดับคาเฉล่ียเทากับ4.41 และขอท่ี 9 มีระดับคาเฉล่ียเทากับ 4.31  จากผลการ
วิเคราะหพบวาขั้นหลังการเลานิทานมีระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุดและมีระดับความคิดเห็นท่ีดีมาก     
รองลงมาคือขั้นระหวางการเลานิทาน  และขั้นกอนการเลานิทาน  สามารถอภิปรายไดวา กิจกรรมหลัง
การเลานิทานเปนส่ิงสําคัญตอการสอนนิทาน เพราะแสดงใหเห็นวานิทานเปนตัวกระตุนใหเกิดการ
เรียนรู (Wright 1995 : 13-23) และจากประสบการณการสอนของผูวิจัยพบวานักเรียนในวัยเดียวกับ
กลุมตัวอยาง ชอบแสดงออกและรักความสนุกสนานอยูเสมอ สอดคลองกับไพพรรณ  อินทนิล   
(2534 : 65-66) ท่ีกลาวถึงความสนใจและความตองการฟงนิทานของเด็กวัยประถมศึกษาปท่ี 5-6   
(อายุ 10-12ป) ท่ีวา พัฒนาการทางกายของเด็กจะเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว มีความปรารถนาจะทํา  
กิจกรรม  มีความวองไวและตื่นตัวอยูเสมอ สรุปไดวา กิจกรรมหลังการเลานิทานมีความสําคัญมาก 
ภาระงานท่ีครูสรางใหนักเรียนทําหลังการเลาเรื่องเปนส่ิงสําคัญ ครูควรสรางภาระงานใหเหมาะสมกับ
ระดับความรูของผูเรียน  สวนขั้นระหวางการเลานิทาน นับเปนขั้นตอนท่ีสําคัญเชนกัน  เนื้อเรื่องเปน
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ส่ิงสําคัญท่ีสุด ผูเลาตองเขาใจเนื้อเรื่อง เหตุการณ จุดสําคัญของเรื่องอยางเดนชัด (วิไล  มาศจรัส   
2539 : 177) จากการท่ีผูวิจัยสรางกิจกรรมใหนักเรียนคาดเดาความหมายจากเรื่อง การทํานายเรื่อง การ
ดูภาพขณะเลาเรื่อง การวาดภาพ รวมท้ังการใชน้ําเสียง ภาษาทาทาง การบอกใบ และอุปกรณประกอบ
การเลานิทาน ลวนเปนส่ิงท่ีชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาของเรื่องมากขึ้น สอดคลองกับวูดแลนด 
(Woodland 1998 : 18-19) ท่ีกลาววา นักเรียนสามารถเขาใจเนื้อเรื่องไดโดยไมตองแปลคําตอคํา       
ในระหวางการเลานิทาน เสียงหนัก-เบา  สูง-ต่ํา ทําใหเรื่องนาสนใจ  นักเรียนไดเลียนเสียง  และเปน
การสนับสนุนใหนักเรียนพัฒนาภาษาและความคิด สวนไพพรรณ อินทนิล (2534 : 24) กลาวเสริมวา 
บทเรียนนิทานไมทําใหผู เรียนรูสึกวาตนกําลังถูกสอน  กลับใหความรูสึกวากําลังไดรับความ         
สนุกสนานและผอนคลายความตึงเครียด  และขั้นกอนการเลานิทานมีระดับความคิดเห็นต่ํากวาขั้น
หลังการเลานิทานและขั้นระหวางการเลานิทาน สามารถอภิปรายไดวา ขั้นกอนการเลานิทานมี         
จุดมุงหมายเพ่ือเตรียมความรูเดิม  โดยกระตุนใหนักเรียนนําความรูเดิมท่ีมีอยูมาใชเช่ือมโยงกับ     
ความรูใหม ดังนั้นการท่ีผูวิจัยนําคําศัพทท่ีนักเรียนเคยเรียนแลวกลับมาทบทวน นักเรียนอาจเกิดความ
รูสึกเบ่ือหนายเพราะไมใชส่ิงใหมท่ีนาสนใจเทาท่ีควร  อีกท้ังเกิดความรูสึกวากําลังถูกสอนเหมือน   
บทเรียนเดิมๆ   และสอดคลองกับวิไล  มาศจรัศ (2539 : 177) ท่ีกลาววา ขั้นกอนการเลานิทานเปนการ
รวบรวมสมาธิของผูฟงใหมีจุดศูนยรวมอยูท่ีตัวผูเลา และกระตุนใหอยากฟง  และในขั้นนี้ผูวิจัยพบวา 
เม่ือใหกิจกรรมทบทวนความรูเดิม นักเรียนไมสนใจทํากิจกรรมเทาท่ีควรเพราะตองการท่ีจะฟงนิทาน
เปนอยางมาก จึงรีบทําภาระงานใหเสร็จอยางเร็วเพ่ือท่ีจะไดเริ่มกิจกรรมในขั้นตอไป คือขั้นระหวาง
การเลานิทานท่ีนักเรียนชอบมากกวา

สรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีถึงดีมากตอดานกิจกรรม ท้ังนี้เนื่องมาจากลักษณะ
ของกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารในบทเรียนมีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรียน
เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถทางจินตนาการ  ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ  เกิดการเรียนรู
และเขาใจภาษาอยางลึกซ้ึง โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียาลักษณ พิลากุล (2535) วีรชาติ          
ชัยเนตร (2541)  สุจิตรา ศาสตรวาหา (2541)  อุไรวรรณ ปราบริปู (2543) ภาวด ีศรีสังข (2544) รุคส 
(Rooks 1988 : 24-28) และ เจอรแบรค (Gerbracht 1995 : 3741)

3.4  ดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน  พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอ
บทเรียนนิทานโดยเฉล่ียรวม  4.56 ซ่ึงอยูในระดับความคิดเห็นท่ีดีมาก เม่ือพิจารณาถึงแตละขอความ
เกี่ยวกับประโยชนท่ีนักเรียนไดรับจากบทเรียนนิทาน มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียตามลําดับดังนี ้ ขอท่ี 
14 ขาพเจารูสึกผอนคลายและสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น (     = 4.66, s.d. = 0.49)   
ขอท่ี 15 ขาพเจามีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น (       = 4.58, s.d. = 0.54) และขอท่ี 13 
ขาพเจาไดเรียนรูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของตางประเทศมากขึ้น (     = 4.46, s.d. = 
0.58) สามารถอภิปรายไดวา ขอท่ี 14 เปนขอท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุดในแบบสอบถาม        

x
x

x
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ความคิดเห็น แสดงวานักเรียนชอบบทเรียนนิทานท่ีผูวิจัยสรางเพราะทําใหรูสึกผอนคลายและสนุก
สนานมากท่ีสุด สอดคลองกับเกริก ยุนพันธ  (2539 : 55) ฮัค (Huck 1976 : 705-708) เพลโลวสก ี
(Pellowski 1987 : 1)และไรท (Wright 1995 : 5-8) ท่ีกลาวถึงประโยชนของนิทานวานิทานสรางแรง
จูงใจ ชวยปลดปลอยความตึงเครียดทําใหผูเรียนไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สรางวิสัยทัศนและ
โลกทัศนใหผูเรียนไดกวางขวาง  เด็กทุกวัยจึงรักนิทาน  สวนขอท่ี 15 สามารถอภิปรายไดวา นักเรียน
มีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมในบทเรียนทําใหนักเรียนผอนคลายและ
รูสึกวาการเรียนภาษาอังกฤษไมใชส่ิงท่ียากเกินไป นักเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชในการส่ือ
สารไดท้ัง 4 ทักษะ คือการฟง พูด อาน และเขียน ทําใหเกิดความคลองในการใชภาษา  นอกจากนั้นยัง
เกิดความตระหนักในภาษา เพราะนิทานชวยใหนักเรียนสะสมความรูในตัวภาษา และเม่ือถึงเวลาจึง
พรอมท่ีจะผลิตภาษาท่ีคุนเคยออกมาดวยความม่ันใจ ซ่ึงสอดคลองกับบทบาทของนิทานในการเรียน
การสอนของไรท (Wright 1995 : 6-8) และเอลลิส (Ellis 1997 : 21-23)  สวนในขอท่ี  13  สามารถ
อภิปรายไดวา นิทานแตละเรื่องจะมีบทเรียนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมสอดแทรกอยูในเรื่อง ทําให
นักเรียนรูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของคนแตละชาติแตละภาษา  ดังนั้นนักเรียนจึงเห็น
ประโยชนและความสําคัญของการไดเรียนรูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของตางประเทศ 
ซ่ึงสอดคลองกับ “สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน พุทธศักราช 2544” (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544) สาระท่ี3 : ภาษาและวัฒนธรรม 
ในมาตรฐาน ต. 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอนโดยใช

บทเรียนนิทาน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู และการทําวิจัยในครั้งตอไป ดังตอไปนี้

1.  ขอเสนอแนะในการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนนิทาน
1.1 การคัดเลือกนิทาน ควรเลือกใหเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความตองการของ   

นักเรียน และไมยากเกินไป ส่ิงท่ีควรคํานึงอีกประการหนึ่งคือ นิทานเรื่องนั้นควรเอ้ือตอการนํามา    
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สมควร
จัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละคน

1.3 ควรจัดกิจกรรมกอนเรียน (warm-up) ในขั้นกอนการเลานิทาน ใหสนุกสนาน     
เราใจ  กิจกรรมในบทเรียนนิทานแตละบทไมควรซํ้ากัน และควรเนนกิจกรรมประเภทเกมตาง ๆ  เชน 
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เกมเดาวัตถุ (guess the objects) เกมบิงโก (bingo) เกมสิบคํา (ten key words) เกมทายกระซิบ       
(what did you hear?)  และเกมอะไรเอย (what is it?)  เปนตน เพ่ือเปนการกระตุนและจูงใจผูเรียน

1.4  ครูควรสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานท่ีสบาย บรรยากาศท่ีดีในหองเรียน
จะชวยลดความตึงเครียดใหกับนักเรียน และสงเสริมใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ

1.5 กอนทําการสอนโดยใชบทเรียนนิทาน ครูตองเตรียมตัวใหพรอม โดยการศึกษา
เนื้อเรื่อง ควรเลาเรื่องปากเปลาและจดจําเรื่องใหได ไมควรอานคําตอคํา และควรมีการซักซอมกอน
การเลาจริงทุกครั้ง น้ําเสียง เปนส่ิงสําคัญมาก ครูตองทําเสียงสูง-ต่ํา หนัก-เบา ใหเขากับบรรยากาศ 
ของเรื่อง ตลอดจนการฝกใชสีหนา ภาษารางกาย ทาทาง และอุปกรณประกอบการเลาใหคลองกอน 
ทําการสอนทุกครั้งเพ่ือใหการเลาเรื่องราบรื่น

1.6 ครูควรศึกษาแผนการสอนและจดจําขั้นตอนการสอนใหแมนยํา และควรมี        
การประเมินผลหลังการสอน เพ่ือท่ีจะทราบขอดีและขอบกพรอง และนําไปปรับปรุง ทําใหการสอน
ครั้งตอไปสมบูรณยิ่งขึ้น

1.7  ระหวางการเลานิทานควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลา เชนหยุดให
ซักถาม ทํานายเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นตอไป ขอควรระวังคือไมควรใหมากเกินไปเพราะจะทําใหลืมใจ
ความสําคัญของเรื่อง

1.8  หลังการเลาเรื่องควรมีบทสรุปท่ีส้ันกะทัดรัด สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมโดย
นักเรียนไมรูสึกวากําลังถูกสอน

2. ขอเสนอแนะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
2.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ควรเปนขอสอบท่ีครอบคลุมเนื้อหาและครอบ

คลุมทุกจุดประสงคการเรียนรู การทดสอบตองเปนการทดสอบการใชภาษา ไมควรทดสอบความรู
เกี่ยวกับภาษา

2.2   การวัดและการประเมินผลการเรียนรูบทเรียนนิทาน ควรวัดผลในสภาพท่ีเปนจริง 
(authentic assessment) เชน การสังเกต (classroom observation) การบันทึกเสียงการอาน (tape-
recordings of oral reading)  และการประเมินแฟมสะสมผลงาน (portfolio) เปนตน

3.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
3.1  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการใชบทเรียนนิทานของนักเรียนในชวงช้ันท่ี 1        

(ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3)  และชวงช้ันท่ี 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) วาผลการเรียนในชวงช้ันท้ังสอง
แตกตางกันหรือไม  และเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน
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3.2  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใชบทเรียนนิทาน เพ่ือพัฒนาการเรียนภาษาท้ัง 
4 ทักษะ คือการฟง การพูด การอาน และการเขียน

3.3 ควรมีการวิจัยการสรางบทเรียนนิทานโดยใชส่ือการสอนอ่ืน เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนนิทานสําเร็จรูปสําหรับใชในโปรแกรมคอมพิวเตอร และศูนยการเรียน
รูดวยตนเองโดยใชนิทานเปนส่ือ เปนตน

3.4  ควรมีการวิจัยการนําการสอนโดยใชบทเรียนนิทานไปศึกษากับตัวแปรอ่ืนๆ เชน 
การทํางานรวมกัน พฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน เปนตน

3.5  ควรเพ่ิมระยะเวลาทดลองใหมากขึ้น อยางนอย 1 ภาคเรียน เพ่ือใหเวลานักเรียน
ปรับตัวและสรางความคุนเคยกับแนวการสอนนี้  และนําไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศตอไป
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แบบสอบถามความยากงายทางภาษาของนิทาน

โปรดพิจารณาเนื้อหานิทานท่ีไดแนบมาดวยวา มีเนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หรือไม
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ü  ในชองวาท่ีเลือก

-1 หมายถึง   ความยากของภาษาไมเหมาะสมกับนักเรียน
0 หมายถึง   ไมแนใจหรือตัดสินใจไมได
1 หมายถึง   ความยากของภาษาเหมาะสมกับนักเรียน

ความยากทางภาษาของนิทานนิทาน
-1 0 1

ขอเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม

1. Goldilocks and the Three Bears
2. The Turtles’ Picnic
3. The Little Duckling
4. The Little Red Riding Hood
5. The Pied Piper
6. The Three Little Pigs
7. Father, Son, and Donkey
8. The Little White Cat
9. Tom Thumb
10. The Three Billy Goats Gruff
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Table of Lesson Plan Specification

Period Topic Terminal Objective Function Content Activity
1-3 Goldilocks

and the
Three Bears

1. To listen to the story and transfer
by drawing or describing.
2. To speak and pronounce words,
phrases, and sentences correctly.
3.  To retell the story.
4.  To read predict, summarize and
sequence the story.
5.  To create and write the story: to
write a story from a picture story.
6.  To interact and express feelings
toward the storytelling.

1. Listening for gist.
2. Drawing the pictures.
3. Drawing the map story.
4. Identifying words.
5. Describing words.
6. Describing pictures.
7. Discussing the pictures.
10. Retelling the story.
11. Reading for gist.
12. Predicting the gist.
13. Summarizing the story.
14. Sequencing sentences
15. Finding information.
16. Writing a puzzle story.

Vocabulary : forest,
porridge, bear, bowl,
house, Goldilocks, big,
middle-sized, little, hot,
cold, hard, soft
Structure : Past simple
tense: played, looked, ate,
answered, opened,
walked, knocked, slept,
cried, lived, called, tasted.

Before the story
- prediction
- picture flick
- pelmanism
During the story
- telling the story
- miming the story
- drawing
- puzzle story
- reading the story
After the story
- retelling
- mapping story
- information gap filling
- making a booklet
- evaluating the story
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Period Topic Terminal Objective Function Content Activity
4-6 The Three

Little Pigs
1. To listen to the story and transfer
by drawing or describing.
2. To speak and pronounce words,
phrases, and sentences correctly.
3.  To retell the story.
4.  To read predict, summarize and
sequence the story.
5.  To create and write the story: to
fill in the personal information.
6.  To interact and express feelings
toward the storytelling.

Function
1. Drawing the pictures.
2. Drawing the map story.
3. Pronouncing words.
4. Identifying words.
5. Describing words.
6. Discussing the pictures.
7. Retelling the story.
8. Reading for gist.
9. Predicting the gist.
10. Sequencing sentences
11. Acting out
12. Miming the story.
13. Writing a story.
14. Rewriting in a different context.
15. Expressing liking and dislike.

Vocabulary : wolf, straw,
wood, bricks, chimney,
hungry
Structure : Past simple
tense : blew, built, ran,
went, fell, climbed, lived
Future tense : I will
Contraction form: I’ll
“ Never, never will I let
you in.”
“ Then I’ll huff, and I’ll
puff and I’ll blow your
house in!”

Before the story
- real object
- picture flick
- prediction
During the story
- miming the story
- drawing
- seeing the picture
- sequencing sentences
- puzzle story
- reading the story
After the story
- retelling
- picture story
- dramatize the story
- writing variation story
- making a big book
- character self portrait
- evaluating the story
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Period Topic Terminal Objective Function Content Activity
7-9 The Little

Duckling
1. To listen to the story and transfer
by drawing or describing.
2. To speak and pronounce words,
phrases, and sentences correctly.
3.  To retell the story.
4.  To read predict, summarize and
sequence the story.
5.  To create and write the story: to
write a letter.
6.  To interact and express feelings
toward the storytelling.

1. Listening for gist.
2. Drawing the pictures.
3. Pronouncing words.
4. Retelling the story.
5. Reading for gist.
6. Predicting the gist.
7. Miming the story.
8. Describing picture
9. Making a poster
10.  Writing a thank-you letter
11. Rewriting in a different context.
12. Writing a story.
13. Expressing liking and dislike.

Vocabulary : peacock,
flamingo, eagle,
rooster, tail, leg, wing,
comb, pleased,
beautiful, long, thin,
handsome
Structure : Present
simple tense;
What a beautiful
comb!;
I want / don’t want . . . ;
Adjective + Noun

Before the story
- prediction
- picture flick
- describing and identifying
During the story
- telling the story
- miming the story
- drawing
- seeing the picture
- reading the story
After the story
- retelling
- making a poster
- describing a person
- writing literary letter
- writing variation story
- evaluating the story
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Period Topic Terminal Objective Function Content Activity
10-12 The Pied

Piper
1. To listen to the story and transfer
by drawing or describing.
2. To speak and pronounce words,
phrases, and sentences correctly.
3.  To retell the story.
4.  To read predict, summarize and
sequence the story.
5.  To create and write the story: to
write a paragraph to describe
something.
6.  To interact and express feelings
toward the storytelling.

1. Listening for gist.
2. Drawing the pictures.
3. Drawing the map story.
4. Identifying words.
5. Describing words.
6. Describing pictures
7. Retelling the story.
8. Reading for gist.
9. Predicting the gist.
10. Summarizing the story.
11. Sequencing story
12. Finding information.
13. Rewriting in a different context.
14. Introducing a person
15. Inquiring about liking and dislike.

Vocabulary : Pied Piper,
flute,  town, rat, street,
house, school, shop, bed,
hill, bridge, castle, road,
wood, river
Structure :
- Past simple tense : called,
came, wore, said, started,
- Preposition : over, up,
down, round, along, past,
through, into, out of
- There was . . . . .
- There were . . . .
Function :
1. Locating something.
2. Describing direction.
3. Arranging sequences.
4. Inferring the story.

Before the story
- prediction
- describing and identifying
During the story
- telling the story
- drawing
- mapping story
- puzzle story
- reading the story
- Who Did What?
After the story
- retelling
- gapped story
- sequencing sentences
- filling in the ID card
- character self portrait
- evaluating the story
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Period Topic Terminal Objective Function Content Activity
13-15 Father, Son,

and Donkey
1. To listen to the story and transfer
by drawing or describing.
2. To speak and pronounce words,
phrases, and sentences correctly.
3.  To retell the story.
4.  To read predict, summarize and
sequence the story.
5.  To create and write the story: to
write a puzzle story.
6.  To interact and express feelings
toward the storytelling.

1. Listening for gist.
2. Describing words.
3. Describing pictures.
4. Demonstrating pictures
5. Drawing pictures
6. Retelling the story.
7. Reading for gist.
8. Predicting the gist.
8. Writing a puzzle story.
9. Acting out.
10. Sequencing sentences.
11. Making a big book.
12. Expressing liking and dislike.

Vocabulary : father, son,
donkey, market
Structure :
Present simple tense :
carry, walk, ride, get
on, get off, sit, laugh,
buy
Adjective : heavy, tired,
happy, crazy

Before the story
- prediction
- demonstrating the pictures
- drawing the pictures
During the story
- telling the story
- miming the story
- reading the story
After the story
- retelling
- dramatizing the story
- sequencing sentences
- making a big book
- puzzle story
- evaluating the story
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Period Topic Terminal Objective Function Content Activity
16-18 Little Red

Riding
Hood

1. To listen to the story and transfer
by drawing or describing.
2. To speak and pronounce words,
phrases, and sentences correctly.
3.  To retell the story.
4.  To read predict, summarize and
sequence the story.
5.  To create and write the story: to
write a paragraph to introduce
someone.
6.  To interact and express feelings
toward the storytelling.

1. Listening for gist.
2. Pronouncing words.
3. Identifying words.
4. Describing words.
5. Describing pictures.
6. Describing direction.
7. Discussing the pictures.
8. Retelling the story.
9. Reading for gist.
10. Predicting the gist.
11. Sequencing sentences.
12. Finding information.
13. Writing a puzzle story.
14. Writing a thank-you letter.
15. Rewriting in a different context.
16. Expressing liking and dislike.

Vocabulary : Little Red
Riding Hood, basket,
sandwiches, cake, forest,
tree flower, bird, wolf ,
mother, grandmother,
cottage, axe
Structure :
- Present simple tense :
come here, be careful,
walk, hide, meet, dance,
sing, jump out
- Greeting : hello, bye-bye
Function :
1. Reading for gist.
2. Retelling the story.
3. Predicting events.
4. Sequencing sentences.
5. Summarizing the story.

Before the story
- prediction
- picture flick
- describing and identifying
During the story
- telling the story
- seeing the picture
- sequencing the pictures
- reading the story
- Who am I?
After the story
- retelling
- mapping story
- sequencing the sentences (time
order words)
- gapped story
- writing variation story
- character self portrait
- writing literary letter
- evaluating the story
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Lesson Plan 1
Story : Goldilocks and the Three Bears
School : Bangkok Christian College Level : Grade 5 Age : 10-11
Time : 150 minutes
******************************************************************************
Aim : Learn to scan texts for meaning and to retell the story.
Terminal Objectives :

1. Students will be able to listen to the story and transfer by drawing or describing.
2. Students will be able to speak and pronounce words, phrases, and sentences correctly.
3. Students will be able to retell the story.
4. Students will be able to read predict, summarize and sequence the story.
5. Students will be able to create and write the story: to write a story from a picture story.
6. Students will be able to interact and express feelings toward the storytelling.

Language Focus :
Vocabulary : forest, porridge, bear, Goldilocks, bowl, house
Structure : Past simple tense

Materials  :
1.  Picture cards and word cards
2.  A big book of “Goldilocks and the Three Bears”
3.  Seven sets of sentence strips for Pelmanism game
4.  Seven sets of sentence strips for puzzle story
5.  Key word cards for eight pictures for students to stick under each picture on the board
6.  Worksheet for the information Gap activity
7.  Worksheet for the booklet

Procedure :
Warm up :   Review simple past tense.

1.    Show picture cards of actions:  play, look, answer, open, walk, knock, sleep, eat.
       Have the students say the words.
2. Show the word cards of these actions and have them read.
3. Have them make simple sentences in the past simple tense using these verbs.
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Before the story :
1. Teach vocabulary  :  forest, porridge, bear, Goldilocks, bowl, house

1.1 Teacher shows the picture cards, then elicits the words from the students.
Teacher pronounces the words, and the students repeat the words.

1.2 Teacher shows the word cards and read the words. Have the students read each
word.

2. Divide the class into groups of seven. Have them play “Pelmanism” prepared in the
envelope.

[* Pelmanism : Prepare several pairs of cards : each pair with a set of a picture and a word .
Spread them out, face down. In groups, the students take one card in turns,
try to remember what the cards are and which two go together. A student points to the back
of two cards, says the word. Then turns the cards over.  If one pictures matches the word,
then the student picks them up and keeps them.]
3. Teacher shows the big book of “Goldilocks and the Three Bears”.

Have the students look at the cover of the book and predict the story.

During the story :
1.  Teacher tells the story.  Draw eight blocks on the board. Have eight students volunteer

to draw the pictures while the teacher tells the story.  Also, mime to help the students understand the
story.

2. Have the students tell the story in English using their own words and let them
compare what they predicted.

3. Pair work: Do information gap filling exercise. Have them work in pairs. Hand out
information gap worksheet A to “student A” and worksheet B to “student B”. “Student A” reads a
sentence and “student B” fills in the gap. Students should then take turns until all sentences are
finished. Have them compare their worksheets and check the answers together.

4. Group work: Play “Puzzle story”. Divide students into seven groups. Give out a set
of sentence strips to each group. The students put them into the correct sequence on their desks. The
students take turns reading any sentences, then take turns reading the whole text.

5. Have the students volunteer to stick the sentence strips on to the board or under the
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key pictures. They only have to search for the key words in each sentence. This method “trains”
them to look for key words in order to decipher difficult text.
After the story :

1. Hand out the pictures of the story. Tell them to make a booklet. Then write their
story under each picture.

2. Encourage them by eliciting ideas and words. The students invent another story
based on the same general idea. They take words they have learned and ask for a few more. They
invent the story orally and become familiar with it, in this form, through retelling.

3. Design a book cover: Have them design a book cover for the story, including an
illustration and the title. Their choice of letter design and their illustration may reflect what they
understand and feel about the story.
Evaluation

1. Ask the students to say what they thought of the story. Tell them the teacher would
like to know whether she should use the story again with another class.

Some questions to ask them :
Did you enjoy the story? very much / a bit / not very much
Did you understand the story? most of it / a bit of it / not much of it
Which was the best part? when…
Which was the funniest part? when..
2. Have them draw a happy face or a sad face to show how much they like the story on

the last page of their booklet.
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Goldilocks and the Three Bears
Once upon a time there were three bears: a Father bear, a Mother bear, and a Baby bear.

They lived in a house in the forest. One morning they made porridge for breakfast: a little bowl for
Baby bear, a middle-sized bowl for Mother bear, and a big bowl for Father bear. But they couldn’t
eat the porridge because it was too hot. The Mother bear said, “Let’s go for a walk. When we come
back, our porridge will be just right.”

Just then a little girl called Goldilocks came into the bears’ house. Goldilocks saw the three
bowls of porridge. She tasted the porridge in the big bowl but it was too hot. She tasted the porridge
in the middle-sized bowl but it was too cold. But when she tasted the porridge in the little bowl and
it was just right. She ate it all up.

Then Goldilocks went into the living room. She saw three chairs. She sat on the big chair
but it was too hard. She sat on the middle-sized chair but it was too soft. She sat on the little chair
and it was just right. Then CRASH! The little chair broke!

Goldilocks felt very tired. She walked into the bedroom. She saw three beds. She lay down
on the big bed, but it was too hard. She lay down on the middle-sized bed, but it was too soft. She
lay down on the little bed, and it was just right. She fell fast asleep.

The three bears came home to have breakfast. They went into the kitchen. Father bears said,
“Someone ate my porridge!” Mother bear said, “Someone ate my porridge!”
And Baby bear said, “Someone ate my porridge and they ate it all up!”

The three bears went into the living room. They saw their chairs. Father bears said,
“Someone sat in my chair!” Mother bear said, “Someone sat in my chair!” And Baby bear said,
“Someone sat in my chair and now it’s all broken!”

The three bears went into the bedroom and they saw their beds. Father bears said,
“Someone slept in my bed!” Mother bear said, “Someone slept in my bed!” And Baby bear said,
“Someone slept in my bed and here she is!”

Goldilocks woke up. She saw three bears looking at her. Goldilocks jumped out of bed.
She ran out of the house. And she never came back again!
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Information gap filling
Worksheet A

Student A : Read sentence A. Then listen to what student B reads.
    Fill in the missing word to complete the story.
A : Goldilocks played in the forest.
B : There was a ___________. It had four windows and a red door.
A : She knocked on the door.
B : _____________ answered.
A : She walked into the house.
B : She sat on the ___________ chair.
A : She ate the porridge.
B : She ____________ in a little bed.
A : The three bears came home.
B : Goldilocks  _____________ up.
A : She looked at the bears.
B : She ran out of the house in the ___________.

Information gap filling
Worksheet B

Student B : Read sentence B. Then listen to what student A reads.
                   Fill in the missing word to complete the story.

A : Goldilocks ____________ in the forest.
B : There was a house. It had four windows and a red door.
A : She ____________ on the door.
B : Nobody answered.
A : She _____________ into the house.
B : She sat on the small chair.
A : She ate the ____________.
B : She slept in a little bed.
A : The three __________ came home.
B : Goldilocks woke up.
A : She ___________ at the bears.
B : She ran out of the house in the forest.
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Puzzle story

Goldilocks played in the forest.
______________________________________________________________________________

There was a little house. It had four windows and a red door.
Goldilocks knocked at the door. Nobody answered.
______________________________________________________________________________

Goldilocks opened the door. She walked into the house.
There was a table and three chairs.
______________________________________________________________________________

Goldilocks sat on the small chair.
______________________________________________________________________________

Goldilocks ate the porridge. She ate it all. Ummm!
______________________________________________________________________________

Goldilocks was tired now.  She slept in a little bed.
______________________________________________________________________________

The three bears came home.  “Look at my chair!
Where is my porridge?  Who is the girl in my bed?”, asked Baby Bear.
______________________________________________________________________________

Goldilocks woke up. She looked at the three Bears.
“Help! Help!”, cried Goldilocks.  She ran out of the house into the forest.
______________________________________________________________________________
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Lesson Plan 2
Story : The Three Little Pigs
School : Bangkok Christian College Level : Grade 5 Age : 10-11
Time : 150 minutes
******************************************************************************
Aim : Learn to scan texts for meaning and to retell the story.
Terminal Objectives :

1. Students will be able to listen to the story and transfer by drawing or describing.
2. Students will be able to speak and pronounce words, phrases, and sentences correctly.
3. Students will be able to retell the story.
4. Students will be able to read predict, summarize and sequence the story.
5. Students will be able to create and write the story: to fill in the personal information.
6. Students will be able to interact and express feelings toward the storytelling.

Language Focus :
Vocabulary : wolf, straw, wood, bricks, chimney, hungry
Structure : Past simple tense : blew, built, ran, went, fell, climbed, lived

Future tense: I will; and the contraction word: I’ll
“ Never, never will I let you in.”
“ Then I’ll huff, and I’ll puff and I’ll blow your house in!”

Materials  :
1.   Real objects of straw, wood, and bricks
2.   A big book of the story “The Three Little Pigs”
3. The sentence strips for puzzle story (It should be big enough for the whole class to see.)
4. Pictures of each scene
5. Puzzle story worksheet
6. “All About Me” worksheet for “character self portrait” activity
7. Copies of “Report card” worksheet
8.    Draft paper
9.  Large sheets of blank paper for the students to do their big books
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Procedure :
Warm up :   Review simple past tense.

1.    Show picture cards of actions:  build, knock, huff, puff, blow, climb, fall, say.
       Have the students say the words.
4. Show the word cards of these actions and have them read.
5. Have them make simple sentences in the past simple tense using these verbs.
6. Show word cards: I will huff, I will puff, and I will blow. Have the students pronounce

the words. Then show the contraction words: I’ll huff, I’ll puff, and I’ll blow. Have
them pronounce the words correctly.

Before the story :
1. Show the students the picture of houses of straw, wood, and brick. Have them

pronounce and see the words.
2.  Teach other words : wolf, chimney, hungry. Have the students see the written words.
3.  Picture Flick : show the front cover of the big book. Open the book and encourage the

students to look at the pictures. Elicit what they see in each page.
4.   The students predict the story by looking at the picture on each page.

During the story :
1. Explain to the students that you are going to tell them a story, but you cannot speak

because you have a sore throat.
2. Give them the title of the story. Use the pictures and mime. The students must try to

guess what the teacher is trying to say. Get the students all to chorus the repetition such as:
 “Little pig, little pig, let me in, let me in!”
“Never, never will I let you in!”
“Then I’ll huff, and I’ll puff and I’ll blow your house in!”
3.  Put up a picture and elicit some sentences from the students. Use gestures. The whole

class repeats the sentence.
4.  In groups of four, have them put the puzzle sentences in the correct order.
5.  The whole class read the story.
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After the story :
1.  The students put the pictures on the board in the correct order. Have them retell the story

by using their own words.
2.  In groups of four, the students do the puzzle story worksheet.
3.  In groups of four, the students volunteer to act out the story. One retells the story while

the other four act it out.
4.  Character self portrait: student assumes the personality of a character from the story and

write details under the heading on the “All About Me” worksheet.
5.  Report card: discuss the wolf’s actions and reactions in the story. Decide which

information will be needed to complete the chart. Use the personal information that the whole class
discusses and decides on.

6. In a group of four, have them make a big book.
6.1 Encourage them by eliciting ideas and words. The students invent another story

based on the same general idea. They take words they have learned and ask for a few more.
6.2 Have them write the first draft on a piece of paper. Then take turn to check and

correct it until the final draft.
       6.3 The students draw pictures that relate to the story they wrote and decorate the book.

Have them design the cover of the book and write the title of the story.
Evaluation

3. Ask the students to say what they thought of the story. Tell them the teacher would
like to know whether she should use the story again with another class.

Some questions to ask them :
Did you enjoy the story? very much / a bit / not very much
Did you understand the story? most of it / a bit of it / not much of it
Which was the best part? when…
Which was the funniest part? when..

4. Have them draw a happy face or a sad face to show how much they like the story on
the last page of their big book.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



138

The Three Little Pigs

Once upon a time, there were three little pigs. The first little pig
built the house of straw. The second little pig built the house of wood.
The third little pig built the house of bricks.

One day a wolf was hungry.  He knocked at the door of the first little pig. The wolf said,
“Little pig, little pig, let me in, let me in!”

The little pig said, “Never, never will I let you in!”
The wolf said, “Then I’ll huff, and I’ll puff and I’ll blow your house in!”
The wolf huffed and he puffed, and he blew down the house in. The

little pig ran to his brother’s house.
The wolf knocked at the door of the second little pig.
The wolf said, “Little pig, little pig, let me in, let me in!”
The little pigs said, “Never, never will I let you in!”
The wolf said, “Then I’ll huff, and I’ll puff and I’ll blow your house in!”
The wolf huffed and he puffed, and he blew down the house in. The

little pigs ran to his brother’s house.
The wolf knocked at the door of the third little pig.
The wolf said, “Little pig, little pig, let me in, let me in!”
The little pigs said, “Never, never will I let you in!”
The wolf said, “Then I’ll huff, and I’ll puff and I’ll blow your house in!”
The wolf huffed and he puffed, but he couldn’t blow in the house of

the third little pig. So the Wolf climbed up the roof.
The Wolf said, “ Ha, ha, ha! I will go down the chimney.”
But the third little pig had a big pot of soup on the fire.
The Wolf fell into the soup!       Ooowww!
The Wolf jumped out of the pot of the soup. He ran out the door and down the hill. And the

three little pigs never saw the Wolf again. The Three Little pigs lived happily ever after.
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Puzzle Story

This is the story of the three Little Pigs and a Big Bad Wolf.
………………………………………………………………………………………………………
The first pig built a house of a straw.
………………………………………………………………………………………………………
The second pig built a house of a wood.
………………………………………………………………………………………………………
The third pig built a house of a bricks.
………………………………………………………………………………………………………
One day the Big Bad Wolf was hungry.
………………………………………………………………………………………………………
The wolf huffed and he puffed, and he blew down the first pig’s house.
The little pig ran to his brother’s house.
………………………………………………………………………………………………………
The wolf was still hungry. He huffed and he puffed, and he blew down the second pig’s house. The
two pigs ran to their brother’s house.
………………………………………………………………………………………………………
The wolf was still hungry. He went to the third pig’s house. The wolf huffed and he puffed, but the
house didn’t fall down.
………………………………………………………………………………………………………
The Wolf climbed up the roof. And jumped down the chimney.
………………………………………………………………………………………………………
He fell into the pot of the hot soup!  Ooowww!
………………………………………………………………………………………………………
He ran out the door and down the hill. And the three little pigs never saw the Wolf again. The Three
Little pigs lived happily ever after.
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All About Me

I am :  ________________________________

I live :  _______________________________

I eat :  _______________________________

I have :  ______________________________

I like :  _______________________________

I hate :  ______________________________

I feel :  _______________________________
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WANTED POSTER

WANTED

   NAME : ________________________________________

   LAST KNOWN ADDRESS : _________________________

   ______________________________________________

   PHYSICAL DESCRIPTION : _________________________

   ______________________________________________

   HEIGHT : _____________       WEIGHT : _____________

   SPECIAL FEATURE : ______________________________

   ______________________________________________

   CRIMES : ______________________________________

   ______________________________________________
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Lesson Plan 6
Story : Little Red Riding Hood
School : Bangkok Christian College Level : Grade 5 Age : 10-11
Time : 150 minutes
******************************************************************************
Aim : Learn to scan texts for meaning and to retell the story.
Terminal Objectives :

1. Students will be able to listen to the story and transfer by drawing or describing.
2. Students will be able to speak and pronounce words, phrases, and sentences correctly.
3. Students will be able to retell the story.
4. Students will be able to read predict, summarize and sequence the story.
5. Students will be able to create and write the story: to write a paragraph to introduce
   someone.
6. Students will be able to interact and express feelings toward the storytelling.

Language Focus :
Vocabulary : little red riding hood, basket, sandwich, cake, forest, tree, flower, bird,

wolf, mother, grandmother, cottage, axe
Structure : Present simple tense : come here, be careful, hide, meet, dance, sing, jump

Greeting : hello, bye-bye
Materials  :

1.  Make fourteen sets of the pictures card. Glue them on to card and cut it up in to separate
pictures. Cut eight sentences of the story and glue the relevant bits of the text onto the backs of the
pictures.

2. Make big picture cards so the whole class can see them: Little Red Riding Hood, wolf,
grandmother, forest, house, and basket.

3.  Make a map for the “Map story” activity.
4. “All About Me” worksheet
5. A thank-you letter form
6.  Draft paper
7.  Large sheets of blank paper for the students to do their big books
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Procedure :
Warm up :

1.    Show picture cards of actions: come here, be careful, hide, meet, dance, sing, and
jump.  Have the students say the words.

1. Show the word cards of these actions and have them read.
2. Have them make simple sentences in the present simple tense using these verbs.

Before the story :
1. Put the picture of Little Red Riding Hood on the board.
2. Teacher asks,  “Who is this?”
     Students answer. They may answer in Thai. The teacher tells them in English:

“She is Little Red Riding Hood.” Then, puts the picture of the woof, the forest, the
little house, and the grandmother on the board. Keep on asking who she / he / it is.
3.  Give the students the words wolf, forest, house, grandmother. Explain the reason for

Little Red Riding Hood’s name in English, because she has a riding hood which she wears all the
time. So people call her after it. But point out that she doesn’t ride a horse.

4.  Find out if the students know the story, ask them to tell it in their own words.
5. Picture Flick : show the front cover of the big book of “Little Red Riding Hood”. Open

the book and encourage the students to look at the pictures. Elicit what they see in each page.
6.   The students predict the story by looking at the picture on each page.

During the story :
1. Put the students in groups of four. Give each group a set of the picture cards of the story.

Tell them to put the pictures into their correct order. When they have finished, let them check how
the other groups sequenced them.

2.  Tell the students the story and let them follow it in their sequence of pictures.
3.  Tell the students to mix up their pictures and then turn them over to see the sentences on

the other side.
4.  Tell the students now to try to put the texts in order. Ask them not to look at the pictures

but to do it by getting the general idea from each bit of text. When they have finished, they can turn
the cards over to show the pictures and see if they have put the texts in the correct order.

5.  In pair work, the students listen to the story again. Have them help each other do
“Gapped the story” activity to complete the story.
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After the story :
1. With the whole class, help the students retell the story. As they do so, write on the board

the key parts of the story, for example:
Mother and Little Red Riding Hood
Little Red Riding Hood and the wolf
Wolf and Grandmother
Wolf and Little Red Riding Hood

2.  Teacher says, “Who am I?” Then say the sentence spoken by one of the characters in
the story. Imitate the way of saying it so that the students can guess who you are. For example:

Teacher:    “Who’s that?” (says in a very evil way plus a bit of suppressed crazy laughter).
Students:   “The wolf!”
3.  Hand out the copies of the map to each student. Map events in the story: the students

make the marks like “×” for the way Little Red Riding Hood walks and “   ” for the way the wolf
walks.

4. Character self portrait: student assumes the personality of Little Red Riding Hood and
write details under the heading on the “All About Me” worksheet.

5.  Literary letter: have the students pretend to be Little Red Riding Hood. Write a thank-
you letter to the man. Thank him for helping you escape from the evil wolf. Focus on the basic form
of the thank-you letter.

6.  Ask the students “What is in Little Red Riding Hood’s basket?” Elicit the name of the
food from the students until they say “cake”. Ask them. “How many of you know how to make a
cake?” Write the time order words: First, Second, Then, Next, Finally on the board. After each
word elicit a sentence telling how to make a cake. Then hand out the worksheet for them to write
down “How to make a cake.”

7.  Divide them into groups of four. Give them a context of situation. For example: Little
Red Riding Hood in this version was born in Thailand in 1991. She has the same age as you.
Encourage them by eliciting ideas and words; for example: Where does she live? What is in her
basket? What food does she give to her grandmother if she is sick? Have them generate their idea
for a new version of “Little Red Riding Hood”. Write it on the board.

8. After the students have got some idea for writing, have each group makes a big book.
Draw the pictures and write the story on each page. Then decorate the cover of the book.
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Evaluation
1.  Ask the students to say what they thought of the story. Tell them the teacher would

like to know whether she should use the story again with another class.
Some questions to ask them :
Did you enjoy the story? very much / a bit / not very much
Did you understand the story? most of it/a bit of it / not much of it
Which was the best part? when…
Which was the funniest part? when..

2.  Have them draw a happy face or a sad face to show how much they like the story on
the last page of their big book.
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 Little Red Riding Hood

Little Red riding Hood’s mother says, “Little Red riding Hood! Come here. Take this
basket to your grand mother. There are some sandwiches and there is a cake in the basket. Be
careful! There is a wolf in the forest and he is very dangerous.”

Little Red riding Hood walks in the forest. There are many big trees and beautiful flowers
in the flowers in the forest and birds are singing. Little Red riding Hood likes flowers and picks
them. She doesn’t see the wolf hiding behind the tree. The wolf is thinking!

The wolf meets Little Red riding Hood. He says, “Hello.”
“Hello”, says Little Red riding Hood.
“Where are you going?” asks the wolf.
“I’m going to my grandmother’s cottage.”
“Oh! Where does she live?”
“She lives in a cottage in the forest.”
“That’s nice. OK. Goodbye. See you later.”
“Bye-bye!”
“Bye-bye!”
The wolf runs to Grandmother’s cottage. He knocks on the door.
“Who’s that?” says Grandmother.
“It’s me!”
“Who’s me?”
“It’s Little Red riding Hood!” says the wolf.
“Come in, dear!”
The wolf goes into the cottage and eats Grandmother. The wolf gets into bed. He waits for

Little Red riding Hood. He is hungry! Little Red riding Hood dances and sings in the forest. At last
she comes to her grandmother’s cottage. She knocks on the door.

“Who’s that?” says the wolf.
“It’s me!”
“Who’s me?”
“It’s Little Red riding Hood!” says Little Red riding Hood.
“Come in, dear!”
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Little Red riding Hood goes into the cottage. She looks at the wolf in bed.
“What big ears you have, Grandmother!”
“I want to hear you, my dear”, says the wolf.
“What big eyes you have, Grandmother!”
“I want to see you, my dear”, says the wolf.
“What big teeth you have, Grandmother!”
“I want to eat you, my dear!”
The wolf jumps out of bed and eats Little Red riding Hood.
A man comes. He has an axe. He kills the wolf. Grandmother and Little Red riding Hood

jump out of the wolf.
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Table of Test Specification

Objective Text type Skill
level

Testing
technique

Item
No.

Time
(minutes)

Scoring

1. To write a story from a
picture story

2. To write a puzzle story

3. To write a letter

4. To write a paragraph to
describe something

5.  To fill in the personal
information

6. To write a paragraph to
introduce someone

picture

picture sequence

picture story

scramble
sentences

situation

completed
questionnaire

picture

ID Card form

picture cues

completed form

C

C

C

C

C

T

C

T

T

C

guided writing

guided writing

guided writing

guided writing

guided writing

guided writing

guided writing

guided writing

guided writing

guided writing

5

7

10

6

9

3

4

1

2

8

10

10

10

10

10

5

10

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
Total 10 80 50
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2
1

หมายเหตุ ระดับของทักษะยอย (Skill level) แบงตามทักษะภาษาของ วาเลตและดิสิค      
(Valette and Disick 1972)  ดังนี้
1. ระดับกลไก  ( Mechanical, M)
2.  ระดับความรู  (Knowledge, K)
3. ระดับถายโอน  (Transfer, T)
4.  ระดับส่ือสาร  (Communication, C)
5.  ระดับวิพากษวิจารณ (Criticism, Cr)

การตรวจใหคะแนน
การใหคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนกอนและหลังการทดลอง           

คะแนนเต็มรวม  50  คะแนน  มีเกณฑการตรวจใหคะแนนดังนี้

เกณฑที่ 1     ขอสอบการเขียนเติมคําหรือขอความ (Completion) มีเกณฑการตรวจ   ใหคะแนนดังนี้
 1 เขียนเติมคําตอบไดถูกตอง

        เขียนสะกดผิดเพียงเล็กนอย
0 เขียนผิดหรือเวนไวไมตอบ

เกณฑที่ 2     ขอสอบการเขียนแบบแนะแนวทาง  (guided writing) โดยการใหนักเรียนเขียนขอความ
จากรูปภาพ  หรือสถานการณท่ีกําหนดให  ใชเกณฑการตรวจงานเขียนของแฮรีสและแม็คแคน
(Harris and McCann  1994 : 39)  ดังนี้

5   คะแนน สามารถส่ือสารไดสอดคลองกับหัวเรื่องหรือแนวทางท่ีกําหนดใหเขียน
อยางครบถวน และนาสนใจในการอาน  แทบจะไมมีขอบกพรองทาง
ไวยากรณ คําศัพท การสะกดคํา หรือเครื่องหมายวรรคตอน

4   คะแนน สามารถส่ือสารขอมูลท่ีจําเปนได  มีขอบกพรองทางไวยากรณ คําศัพท
การสะกดคํา  หรือเครื่องหมายวรรคตอนเล็กนอย

3   คะแนน สามารถส่ือสารขอมูลท่ีจําเปนไดเกือบท้ังหมด  มีขอบกพรองพอสมควร
แตยังสามารถเขาใจได

2   คะแนน มีขอมูลจํานวนมากท่ีไมไดรับการส่ือสาร  และมีขอบกพรองท่ีทําใหยาก
แกการเขาใจ

1   คะแนน ส่ือสารไดนอยมาก
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WRITING TEST
Grade 5 Time : 60 minutes Score : 50 marks

Name _____________________________ Class _______ No. ______
******************************************************************************
1.  Complete the Identification Card. Use your personal details.  

Your are a new student in this school. You need to make a Student Identification Card.
Fill in your personal details in this card.

Student Identification Card

    Name ____________________________________
(First Name) (Last Name)

   Address ____________________________________
____________________________________

   Phone Number _______________________________

   Date of Birth _______________________________

   Place of Birth _______________________________

   Nationality _______________________________

   Height ___________      Weight ___________

   School _______________________________

   Favorite Subject_______________________________

50

5
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2.  Write sentences to introduce yourself.
     Use the information below.

Information John Green (You)  Bob Hunt
Age
Nationality
Address
Height
Weight
School
Homeroom Teacher
Class
Hobbies
Other Activities

9
American
15 High Street, Bristol, U.S.A.
145 cm.
45 kg.
Samton Primary School
Mr. Ken Brown
4 / 2
Favorite : stamp collecting
Likes camping and riding horses

10
English
112  Bridge Road, Leeds, England
157 cm.
52 kg.
West Secondary School
Mrs. Ann Lake
5 / 9
Favorite : playing football
Likes swimming and cycling

Example : My name is John Green. I am nine years old. I am American.  I live at 15 High
Street, Bristol, U.S.A. I am 145 cm. tall. I weigh 45 kg. I study at Samton Primary School.
My homeroom teacher is Mr. Ken Brown. I am in class 4 / 2. My favorite hobby is stamp
collecting. I like camping and riding horses.

Now write a similar description about you.

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________
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3.  Tony filled in this questionnaire:

How often  do you . . . . . . . . . . . ?
Activities Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

ü ü ü

ü ü

ü ü ü ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü

5
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Write a paragraph about how often Tony does each activity.  Use the information in the
questionnaire and the following adverbs to help you.

every day    four times a week       three times a week

twice a week     once a week        never

Tony washes his hair three times a week. He _____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



156

4.  Write a short paragraph to describe locations.

Example :
I can see an armchair in the first picture.
There is a cushion and a newspaper on it.
There is a lamp behind it.
There is a kitten under it.
The kitten is sleeping.

Now choose only one picture. Write five
similar sentences about the pictures.
You may need these words :

dog food bridge basket     cupboard
shelf rowing saucer children     watching
plates airplane bottles next to     sitting

5

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5. Here is how to make a cake. Write the numbers 1 – 6 in the correct order.

Rewrite the following sentences in their correct sequence.
-  Next, put the mixture into a cake tin.
-  Second, beat the eggs and sugar together until thick.
-  Here is how to make a cake.
-  Finally, bake the cake at 200 C for 10 minutes.
-  First, break 2 eggs into a bowl. Add some sugar.
-  Then, add some flour slowly.

HOW TO MAKE A CAKE

  Here is how to make a cake.                                                                       

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5
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6.  Put the sentences of this story in the right order.
     The first one is done for example.

He is climbing up the tree.
Now he is falling off the branch.

Example: Mike is walking toward a big tree.
He is walking a long the branch. His hands are in the air.
He is lying on the ground now.
He is standing on a high branch.

5

              Mike is walking toward a big tree.                                             

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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7. Use the following pictures to write a paragraph about
  “Tom’s Daily Routine”.
Write five sentences to describe the pictures.

 
Tom is a student. Every day from Monday to Friday, he gets up at

half past six. __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5
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8. This chart shows some information about 3 new students in class 5/5 at
the Thai International School. They are your new friends.

FIRST
NAME

LAST
NAME

NATIONALITY AGE BROTHERS SISTERS JOB IN
THE

FUTURE
Thongchai Saikam Thai 11 1 0 teacher

Roberto Calos Italian 11 2 1 engineer
Example

Kim Huanwa Korean 10 0 2 scientist

Write a paragraph to introduce your friend. Choose only one person.
Write five sentences about him.

Example :          My friend’s first name is Thongchai and his last name is Saikam.
He is Thai. He is eleven years old. He has one brother but no sisters. He
would like to be a teacher in the future.

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5
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9. Peter is writing a letter to thank his friend, Nancy, for the train he received
on Christmas Day.  Use the information below to help him write the letter.

January 10, 2002Dear ________,

Thank you for the __________. It is beautiful. I play with it
all the time. It is just what I wanted.

Your friend, Peter

_____________________________

_______________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________

________________________________

5
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10.   Picture story

Part A Write the numbers 1 – 6 in the front of the sentence to make a story.

_____ The boy is running away from the bull.
_____ The boy is jumping over the gate.

         Example:     1     A boy is walking across the field.
_____ The bull is very near the boy, but he reaches for the gate.
_____ At last the bull is on one side of the gate and the boy is safe.
_____ The bull is running to the boy.

Part B What is happening in the pictures?
Look at the picture story. Write the numbers 1 – 6 in each picture that goes with
the story in the correct order.

5
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนนิทาน

คําช้ีแจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย   3 ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
และในแตละขอใหตอบเพียงคําตอบเดียวเทานั้น

5 = เห็นดวยอยางยิ่ง      4 = เห็นดวย       3 = ไมแนใจ      2 = ไมเห็นดวย      1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ขอความ 5 4 3 2 1

ดานรูปแบบ
       1.  รูปภาพ  อุปกรณ และการเลานิทานเหมาะสมกับเนื้อหา
       2.  การนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน

ดานเนื้อหา
      3.  เนื้อหาในบทเรียนนิทานนี้มีความยากงายเหมาะสม
      4.  เนื้อหาในบทเรียนนิทานนี้เหมาะสมกับเวลาเรียน

ดานกิจกรรม
5.  ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมมีความเหมาะสม

      6.  คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมชัดเจน
      7.  กิจกรรมในบทเรียนเปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานรวมกับเพื่อน

ข้ันตอนของกิจกรรม
ก.  ข้ัน กอนการเลานิทาน  (before the story)
       8.  กิจกรรมกอนการเลานิทานชวยกระตุนความรูเดิมและเช่ือมโยงความรูใหม
           ใหขาพเจาเขาใจเรื่องไดงายข้ึน
      9.  กิจกรรมกอนการเลานิทานชวยกระตุนใหขาพเจาอยากทํากิจกรรมอื่นๆ ใน
          ข้ันตอไป

ข. ข้ันระหวางการเลานิทาน  (during the story)
10. กิจกรรมระหวางการเลานิทานชวยใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาของนิทาน
      มากข้ึน
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ขอความ 5 4 3 2 1

  ค.  ข้ันหลังการเลานิทาน  (after the story)
      11.  กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยทําใหขาพเจาไดประเมินความเขาใจใน
             บทเรียน เชน การเลาทวนเรื่อง
      12.  กิจกรรมหลังการเลานิทานชวยใหขาพเจาไดแสดงความคิดเห็น
            และสรางจินตนาการของตนเอง เชน การเขียนเรื่อง และการทําสมุดนิทาน

ดานประโยชนท่ีไดรับจากบทเรียนนิทาน
      13. ขาพเจาไดเรียนรูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของตางประเทศ
            มากข้ึน
      14. ขาพเจารูสึกผอนคลายและสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน
       15. ขาพเจามีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษมากข้ึน

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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