
 
 

การพัฒนาสื่อการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้บานไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา  จังหวดักาญจนบุรี 
 
 
 

 
 
 

โดย 
นางรุงวนา  สุดจิตต 

 
 
 
 
 

 
 

วิทยานพินธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปการศึกษา 2545 
ISBN 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING-WRITING MATERIALS 
BASED ON THAI FOLKTALES FOR MATTHAYOMSUKSA FOUR STUDENTS, 

SAIYOKNOIWITTHAYA SCHOOL, KANCHANABURI PROVINCE 
 
 
 

 
 
 

 By 
                 Rungwana  Sudjit 

 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF EDUCATION 

Department of Curriculum and Instruction 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2002 
ISBN   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานพินธเร่ือง “การพัฒนาสื่อการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบานไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไทรโย
คนอย-วิทยา จังหวดักาญจนบุรี” เสนอโดย  นางรุงวนา  สุดจิตต   เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

 
     ………………………………………….. 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ  คงคลาย) 
      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
     วันที…่……เดอืน……………..พ.ศ. ………. 

 
 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บํารุง  โตรัตน 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสงี่ยม  โตรัตน 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิคม  ตังคะพิภพ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 
…………………………………………….ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. กุลยา  เบญจกาญจน) 
…………/……………../…………….. 
 
………………………………………กรรมการ ………. ………………………………
กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. บํารุง  โตรัตน)  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสงี่ยม  โตรัตน) 
…………/……………/…………….  …………/……………../……………. 
 
………………………………………. กรรมการ ………. ………………………………
กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิคม  ตังคะพิภพ)  (ผูชวยศาสตราจารย มุกดา  พิภพลาภอนันต) 
………../…………../……………..  ………../……………/……………… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



K 41466005 : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
คําสําคัญ : นิทานพื้นบานไทย / การสอนอานนทิาน 

รุงวนา  สุดจิตต : การพัฒนาส่ือการอาน-เขียนภาษาองักฤษจากนิทานพืน้บานไทย สําหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี (THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING-
WRITING MATERIALS BASED ON THAI FOLKTALES FOR MATTHAYOMSUKSA FOUR STUDENTS, 
SAIYOKNOIWITTHAYA SCHOOL, KANCHANABURI PROVINCE)  อาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ :   
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 การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของสื่อการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนทิาน
พื้นบานไทย เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรยีนกอนและหลังการใชส่ือ เพือ่
เปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึน้หลังการใชส่ือของนักเรียนที่มีโครงสรางความรูเดิมตาง
ระดับกนั ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาะสมของสื่อ และเปรียบเทียบเจตคติของนกัเรียนที่มีตอวชิา
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชส่ือ กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยไดมาจากการเลือกอยางเจาะจง โดยเลือกนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวดักาญจนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน ( อ 025) 
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2544 จํานวน 38 คน ทาํการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
จากนิทานพืน้บานไทย จํานวน 8 บท ใชเวลาทดลอง 16 สัปดาห  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ส่ือการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษจากนทิานพื้นไทย จํานวน 8 บท 2) แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพื้นบานไทย3)
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอาน-เขียนนิทานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นตอความเหมาะสมของสื่อ 5) แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนตอการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการ
ทดลอง 
 การวิเคราะหขอมลูใช t-test แบบจบัคูเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ เปรยีบเทียบ
ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึน้ของนักเรียนที่มโีครงสรางความรูเดิมตางระดับกนั และเปรียบเทียบ
เจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง ใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคา
ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มตีอส่ือ    ผลการวจิัยพบวา 
 1. ประสิทธิภาพของสื่อการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้บานไทย มีคาเทากบั 79.26/75.04  ซ่ึงถือวามี
ประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
 2.  ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานของนักเรยีนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชส่ือ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3.  ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานของนักเรยีนที่มีโครงสรางความรูเดิมตางระดับกัน 
หลังเรียนเพิ่มขึ้นตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. นักเรียนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของสื่ออยูในระดบัด ี
 5.  เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนกัเรียนหลังเรียนโดยใชส่ือสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดบั 0.05 
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The purposes of this research were to develop and test the efficiency of English reading-writing materials 
based on Thai folktales for Matthayomsuksa four students, to compare  students’ English reading and writing ability ,  
to compare   students’ English reading and writing ability from  the different background knowledge about Thai 
folktales , to study   students’ opinions toward the suitability of the materials, and to compare   students’ attitude toward 
studying English  before and after using the materials. 
 The sample consisted of one randomly selected class of 38 Matthayomsuksa four students , 
Saiyoknoiwitthaya school, Kanchanaburi Province during the second semester of the academic year 2001 who chose to 
study English reading-writing course  (E 025 ) as a free elective subject. The students studied eight units from the 
materials based on Thai folktales. The duration of the experiment covered a sixteen-week period. 
 The instruments used for gathering the data were: 1) eight units of  English  reading – writing materials based 
on Thai folktales  2) a reading – writing proficiency test about the storytelling  3) a Thai folktales background 
knowledge test 4) a questionnaire on opinions toward the suitability of the  materials  5) an attitude test toward studying 
English  
 The t-test was used to analyze the data in order to assess the students’ English reading-writing ability, to 
assess the students’ English reading and writing ability from the different background knowledge about Thai folktales  
and to assess the students’ attitude toward studying English  before and after using the materials . In addition, the mean 
and standard deviation of items were used to evaluate the students’ opinions toward  eight units of the materials. The 
results of the study were: 
 1) The average score of eight units of the materials was 79.26 percent, whereas that of the posttest was 75.04. 
This means that the materials development were fairly effective. 
 2) The students’ English reading and writing ability after using the materials was significantly higher than that 
before using the materials at the 0.05 level. 
 3 )The students’ English reading and writing ability of different background knowledge about Thai folktales 
was significant different increased at the 0.05 level. 
 4 ) The students’ opinions toward the suitability of the materials were highly positive. 
 5) The students’ attitude toward studying English was significantly higher after using the materials at the 0.05 
level. 
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บทที่ 1

บทนํ า

ทีม่าของปญหาและความสํ าคัญของการวิจัย
นทิานพ้ืนบานเปนทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางหนึ่งของทองถ่ินท่ีสามารถน ํามาศึกษาคน

ควาหาความรูไดเปนอยางด ี เพราะนิทานพ้ืนบานเปนเครื่องแสดงเอกลักษณทางสังคมและวัฒน
ธรรมของทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ระบุไวในมาตราท่ี 7 วา ใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํ านึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข…มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย…รวมท้ังสง
เสรมิศาสนา ศิลป วัฒนธรรมของชาต ิการกีฬา ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล…(ราชกิจจา
นุเบกษา 2542 : 1) จากมาตราท่ี 7 นี้ กระทรวงศึกษาธิการไดน ํามาก ําหนดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2533 ) มีใจความวาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเปนการศึกษาท่ีมุงปลูกฝงใหผูเรียนเขาใจสภาพและการเปล่ียนแปลงของสังคมในประเทศ
และในโลก มุงม่ันในการพัฒนาประเทศตามบทบาทและหนาท่ีของตน ตลอดจนอนุรักษและเสริม
สรางทรพัยากร ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมของประเทศ  (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2534 : 1 )

 นักการศึกษาและนักคติชนวิทยาหลายทานไดกลาวถึงความสํ าคัญของนิทานพ้ืนบานไทย
อาทิเชน กนกแข  เนตรเจริญ (2542 : ค ําน ํา )ไดกลาวไววานิทานพ้ืนบานไทยประกอบดวยความคิด
ความเช่ือ ความเปนอยู ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยหลอมรวมอยูในเรื่องราว
นทิานพ้ืนบานเหลานั้น วิเชียร  เกษประทุม (2542 : 17 ) กลาวถึงนิทานพ้ืนบานวาสะทอนใหเห็นถึง
ประวตักิารตั้งถ่ินฐานและยังแฝงไวดวยคติสอนใจตางๆอยางมากมาย ประคอง นิมมานเหมินทร
(2531 : 112 ) กลาววานิทานพ้ืนบานเปนทรัพยากรทองถ่ินท่ีมีความสัมพันธกับการเรียนการสอน
มากท่ีสุดเพราะนิทานพ้ืนบานจัดเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งท่ีถายทอดดวยปาก

แมวานิทานพ้ืนบานจะแสดงออกซ่ึงเอกลักษณของสังคมไทยและใหแงคิดท่ีสามารถน ํามา
พิจารณาใชในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันได แตในปจจุบันความนิยมดานนิทานพ้ืนบานไทยดูเหมือน
จะถูกกระแสของวัฒนธรรมตะวันตกกาวเขามาแทนท่ีอยางไมทันตั้งตัว ผูปกครองไมมีเวลาเลา
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2

นทิานพ้ืนบานใหเด็กฟงอยางแตกอนเนื่องจากเศรษฐกิจท่ีรัดตัว เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทํ าใหเด็ก
สามารถคนควาหาความรูจากส่ือตางๆไดอยางมากมาย สะดวกและรวดเร็ว ความบันเทิงไดแฝงมา
ในรปูแบบตางๆ และนาสนใจกวานิทาน อาจทํ าใหเด็กไทยลืมเลือนนิทานพ้ืนบานไทยได ซ่ึงถาไม
มีการแกไขวัฒนธรรมอันเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษหลายช่ัวอายุคนท่ีมีภาษาเปนส่ือก็จะ
สูญหายไป ดงันั้นนักเรียนจึงควรไดรับการสงเสริมใหรูจักทองถ่ินของตนเองในทุกดานดวยนิทาน
พ้ืนบานท่ีปรากฏอยูในทองถ่ินของตนเอง (วิเชียร  เกษประทุม 2542 : ค ํานํ า ; วยุพา ทศศะ 2540 :
ค ํานํ า)

 ในขณะเดียวกันนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานในตางประเทศก็เห็นความสํ าคัญ
ของการนํ านิทานพ้ืนบานมาใชสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศเชน โพสท
และราเธท (Post and Rathet 1996: 12) กลาววาในการเรียนภาษาท่ีสอง การใชส่ือการเรียนท่ีมีเนื้อ
หาท่ีนกัเรยีนคุนเคยจะทํ าใหนักเรียนทํ าความเขาใจเนื้อหาไดดีกวาเนื้อหาท่ีไมคุนเคย นอกจากนี้การ
ใชเนือ้หาท่ีนักเรียนคุนเคยจะทํ าใหนักเรียนไดประโยชนหลายดาน เชน

1.นกัเรยีนสามารถใชภาษาบอกเรื่องราวท่ีอยูใกลตัวได เชนเรื่องครอบครัวของตัวนักเรียน
คานิยม และความเช่ือในสังคมท่ีนักเรียนอาศัยอยู

2. เปนการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนภาษาท่ีสองแกนักเรียน
3. นกัเรยีนไดเรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนภาษาสองวาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตอ

ส่ือสารทํ าใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในภาษาท่ีสองไดงายขึ้น
นอกจากนี้การนํ านิทานพ้ืนบานมาใชสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหรือภาษาท่ี

สองยงัมีเนือ้หาท่ีนักเรียนคุนเคยซ่ึงจะเปนการชวยใหนักเรียนไดตระหนักถึงวิถีชีวิตของตนเอง เกิด
ความรูทางดานคํ าศัพทท่ีใชติดตอส่ือสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนเอง และเปนการสรางกรอบ
วฒันธรรมของนักเรียน เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมตางชาต ิ(Straub 1999 : 4) ในทํ านองเดียวกันวิลเฮล
ม (Wilhelm 1999 : 28) ไดศึกษาพบวานิทานพ้ืนบานซ่ึงเปนเรื่องเลาท่ีนักเรียนคุนเคยจะมีโครงสราง
ความรูเดมิเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานในทองถ่ินท่ีตนอาศัยอยู ดังนั้นความรูทางภาษาท่ีนักเรียนไดรับจะ
สัมพันธกับความรูเดิมท่ีนักเรียนมีอยูทํ าใหงายตอการทํ าความเขาใจเรื่องท่ีอานและถายโยงไปสู
เรื่องท่ีเรียนใหมไดเร็วขึ้น

  วิลเลียมสัน ( Williamson 1988 : 8 ) ไดกลาวถึงความรูและประสบการณเดิมในแนวทาง
คลายกับวิลเฮลม (Wilhelm 1999:4)วา ความรูเดิมในเรื่องท่ีอานมีความสํ าคัญตอการอานมาก นัก
เรยีนท่ีไมมีพ้ืนความรูในหัวขอเรื่องท่ีอานมากอนมักจะไมเขาใจเรื่องท่ีอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
ท่ีเกีย่วกบัวฒันธรรมของตางชาต ิ ดังนั้นครูผูสอนจึงควรจะปูพ้ืนความรูในเรื่องท่ีจะใหนักเรียนอาน
เสียกอน หากนักเรียนมีพ้ืนความรูในเรื่องท่ีอานเพียงพอก็จะมีความเขาใจในส่ิงท่ีอานมากขึ้นซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจัยของเชนและเกรฟส (  Chen and  Graves 1995 : 664) ท่ีพบวาภาษาเปนเครื่อง
บงบอกวฒันธรรม ความเขาใจในเนื้อหาทางวัฒนธรรมของผูอานเปนปจจัยท่ีสํ าคัญอยางหนึ่งใน
การทํ าความเขาใจบทอาน ปญหาของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีสํ าคัญก็
คอื ในบางครั้งบทอานมีโครงสรางและเนื้อหาท่ีนักเรียนไมคุนเคยเพราะผูเขียนคาดวาผูอานคุนเคย
อยูแลว อีกกรณีหนึ่งก็คือความไมสอดคลองกันระหวางโครงสรางความรูเดิมของผูเขียนกับโครง
สรางความรูเดิมท่ีผูอานมีอยูและความไมสอดคลองกันนี้อาจทํ าใหการตีความหมายบทอานของผู
อานคลาดเคล่ือน

สํ าหรับปญหาของนักเรียนไทยในการอานภาษาอังกฤษก็คือนักเรียนใชเวลาสวนใหญใน
การทํ าแบบฝกหัดซ่ึงจุดประสงคหลักเพ่ือทดสอบความเขาใจในการอานของนักเรียน ในขณะท่ีนัก
เรียนทํ าแบบฝกหัด นกัเรยีนเกดิความเขาใจผิดคิดวาการอานคือการท่ีจะตองอานทุกคํ าเพ่ือท่ีจะตอบ
ค ําถามทายบทไดอยางถูกตอง ดังนั้นในขณะท่ีอานจํ าเปนตองรูศัพทหมดทุกค ําไมวาค ํานั้นจะสํ าคัญ
มากนอยเพียงใดตอเนื้อเรื่อง และท่ีพ่ึงสํ าคัญของนักเรียนก็คือพจนานุกรม (ฉตัรสุดา ดวงพลอย
2526 : 1-10) ความเขาใจผิดในการอานนี้ทํ าใหเกิดอุปสรรคสํ าคัญตอการอาน อานแลวไมเขาใจ
เนือ่งจากแปลค ําศัพทไมได หรือไมเขาใจความหมายของค ําศัพทในขอความนั้น (สมุทร
เซ็นเชาวนิช 2528 : 19)

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษพบวานักเรียนไทยสวนมากยังมีระดับ
ความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑท่ีไมนาพอใจและการท่ีนักเรียนสวนมากยัง
ขาดความสามารถในทักษะการอานอยูนั้น อาจเปนเพราะยังขาดวิธีการหรือเทคนิคท่ีเหมาะสมใน
การท่ีจะชวยใหนักเรียนมีประสิทธิภาพในการอานเพ่ิมขึ้น (สุมิตรา  อังวัฒนกุล 2536: 151) มาลี
นิสัยสุข (Malee  Nitsaisook 1996) ไดทํ าการวิจัยเรื่องการรูหนังสือดานการอานภาษาอังกฤษของ
นกัเรยีนไทยพบวากลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียในการอานตํ ่าท่ีสุด (รอยละ
34.48) กลุมนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และนักศึกษาสถาบันราชภัฏมีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียระดับปาน
กลาง (รอยละ 45.67 และรอยละ 45.42) สวนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธ์ิในระดับสูง
สุด (รอยละ 61.08) ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา  วงศโสธร (2530)ท่ีพบวา
ความสามารถดานทักษะการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนอยูในระดับคอนขางตํ ่า ยังตอง
มีการปรบัปรุงแกไข สวนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในระดับเกือบปานกลาง
ยงัตองปรับปรุงแกไข และความสามารถของนักเรียนระดับอุดมศึกษาอยูในระดับปานกลาง ยังตอง
ปรบัปรงุแกไข ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาความสามารถในดานการอานของนักเรียน นักศึกษายังอยู
ในระดับท่ีตองปรับปรุงแกไขท้ังส้ิน
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นอกจากปญหาทางดานการอานแลว ทางดานการเขียนก็พบวามีปญหามากมาย จะเห็นได
วาในการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีไดรับความสนใจนอยมาก ท้ังนี้
เพราะทักษะการเขียนเปนทักษะท่ียากและซับซอนท่ีสุดในการเรียนรูภาษาท้ัง 4 ทักษะ (Heaton
1977 : 138 ; Ali 1998 : 38 ) อาจกลาวไดวาการเขียนเปนทักษะท่ีมักกอปญหากับท้ังผูสอนและผู
เรยีนมากท่ีสุด สํ าหรับผูสอนนั้นนอกจากจะเปนทักษะท่ีสอนยากแลว การตรวจงานหลังจากท่ีสอน
ไปแลวก็เปนภาระหนักอยางยิ่ง โดยเฉพาะหากตองสอนผูเรียนจํ านวนมาก (บํ ารุง  โตรัตน 2535 :
60; Jones 1998 : 378) ปญหาท่ีใหญท่ีสุดสํ าหรับนักเรียนในการเขียนภาษาอังกฤษก็คือนักเรียนไม
อยากเขยีน และเขียนไดนอยเกินไป เนื่องจากขาดความรูท้ังทางดานภาษาและเนื้อหาท่ีจะเขียน ท้ังนี้
เนือ่งจากการสอนเขียนในช้ันเรียนสวนใหญครูควบคุมการเขียนของนักเรียนมากเกินไป การเขียน
เนนทางดานรูปแบบมากกวาการส่ือความหมาย  การเขียนแยกออกมาจากทักษะอ่ืน และนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนหรือครูในขณะท่ีเขียนนอยมาก (Jing 1998 : 29-30) ซ่ึงปญหานี้สอดคลองกับ
รายงานการไปรวมสัมมนาระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปรของทัศนีย  สงวนสัตย (2537 : 25-28)
เกี่ยวกับปญหาการเขียนสรุปไดวาเกิดจากการท่ีนักเรียนไมมีโอกาสท่ีจะผลิตงานเขียนเปนเรื่องเปน
ราวเนื่องจากครูมักจะใหเขียนเปนประโยคหรือขอความส้ันๆและนักเรียนมักจะถูกปลอยใหเขียน
เองโดยครูไมมีสวนชวยเหลือ

จากสภาพปญหาในดานการอานและการเขียนของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี
สองและภาษาตางประเทศผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนํ า
นทิานมาใชในการเรียนการสอนอาทิเชน ไซพ (Sipe 1993 : 18-26) เสนอใหครูใชนิทานเปนส่ือการ
อานแลวจึงปรับเพ่ือพัฒนาการเขียนโดยใชประสบการณเดิมของนักเรียนมาสรางเรื่องขึ้นมาใหมท่ีคู
ขนานกับเรื่องเดิม เบนชีราบและเบอรราบาห (Bencherab and Berrabah 1997: 31-33) เสนอการใช
กจิกรรมการอานโดยใชนิทานสรางบรรยากาศในช้ันเรียนใหผอนคลาย จากนั้นใหนักเรียนฝกเลา
เหตุการณ เรียงลํ าดับเหตุการณและเขียนเรื่อง  สมิธ (Smith 1990 : 178-179 )  และกอนซาเลซ
(Gonzalez 1998 : 14-19 ) เสนอกจิกรรมการคนหาโครงสรางเรื่องโดยใชคํ าถามน ํา แลวนํ าแนวคิด
จากเรือ่งมาเขียนเปนเรื่องโดยผสมผสานประสบการณของนักเรียนเขาไปชานาฮาน (Shanahan1997
: 668-677 ) เสนอกจิกรรมการนํ าพฤติกรรมของตัวละคร 2 ตัว มาเปรียบเทียบความสัมพันธกันตาม
โครงสรางเรื่อง เพ่ือชวยใหนักเรียนเกิดภาพลักษณและความเขาใจอยางชัดเจนของตัวละครแตละ
ตวัท่ีมักจะเริ่มเรื่องดวยปญหา การดํ าเนินเรื่องในแตละฉาก ตวัละครจะมีบทบาทในการแกปญหา
ไปทีละตอนตามโครงสรางเรื่อง จนกระท่ังถึงจุดคล่ีคลายปญหา

ปญหาท่ีพบในการสอนภาษาอังกฤษมากท่ีสุดอีกประการหนึ่งนอกจากปญหาทางดานการ
อานและการเขียนก็คือนักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ มีความขลาดกลัว ไมกลาแสดง
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ออก ไมกลาออกเสียง ไมม่ันใจในตนเอง อีกท้ังยังเห็นวาวิชาภาษาอังกฤษยากเกินไป (สิริ แหวน
ทอง 2539 : 20-21 )ภาษาอังกฤษคือยาขมหมอใหญของนักเรียนไทยจํ านวนมากเพราะภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศท่ีผูเรียนไมเห็นความสํ าคัญนักเรียนสวนใหญจึงไมตั้งใจเรียนเพราะเม่ือเรียน
แลวไมมีโอกาสน ําไปใชนอกหองเรียน (อัญชลี ชยานุวัตร 2537 : 75) การจัดหาเนื้อหาท่ีนักเรียนสน
ใจและเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของตนเองเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถแกปญหาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษในช้ันเรียนไดเพราะมีเนื้อหา ตัวละคร สถานท่ี ภาษา สถานการณ และประวัติศาสตรท่ีนัก
เรียนคุนเคย (Brock 1990 : 23) นอกจากนี้ วิลเฮลม (Wilhelm 1999 : 27 )ยงัมีความเห็นวาการใช
นิทานพ้ืนบานในการสอนภาษาอังกฤษยังเปนการชวยกระตุนประสบการณเดิมของนักเรียนกอนท่ี
ครจูะทํ ากจิกรรมการอานหรือเขียน และทํ าใหนักเรียนรูสึกไมเครียดในการเรียนเพราะมีขอมูลเพียง
พอท่ีจะแลกเปล่ียนประสบการณของตนทางดานวัฒนธรรมและนิทานพ้ืนบานท่ีเคยไดฟงกับเพ่ือน
หรอืกบัคร ูอีกท้ังยังเปนการชวยเตรียมนักเรียนในการเรียนวรรณกรรมระดับสูงไดอีกตอไปโดยการ
ทํ าใหนกัเรยีนคุนเคยกับโครงสรางเรื่อง ฉาก ลักษณะตัวละคร จุดสํ าคัญของเรื่อง และการแกปญหา
ของตวัละคร นักเรียนอาจจะนํ าเรื่องท่ีไดเรียนไปเลาใหเพ่ือน พ่ี-นอง ผูปกครองฟง ซ่ึงเปนการแลก
เปล่ียนประสบการณในสถานการณจริงซ่ึงจัดวาเปนกิจกรรมหลังการอานอีกรูปแบบหนึ่ง

จากการศึกษาบทความท่ีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในวารสารตางๆ จะ
เห็นไดอยางชัดเจนวาบทความท่ีตีพิมพในวารสาร เชน English Teaching Forum, The Reading
Teacher เปนตน สวนใหญจะเปนบทความท่ีเกี่ยวกับการใชนวนิยาย เรื่องส้ัน นิทาน และโคลง
กลอน ในช้ันเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองและภาษาตางประเทศ (Brock 1990 : 22) แตใน
ประเทศไทยมีผูนํ านิทานมาใชพัฒนาทักษะการอาน-เขียนภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษานอย
มาก ท้ังๆท่ีนิทานพ้ืนบานไทยท่ีมีอยูจํ านวนมากสามารถนํ ามาพัฒนาทักษะการอาน-เขียนไดเปน
อยางดี (สุนันทา  ม่ันเศรษฐวิทย 2540 : 32)

นกัเรียนโรงเรียนไทรโยคนอยวิทยาสวนใหญมีฐานะคอนขางยากจน ผูปกครองมีอาชีพทํ า
ไร ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยายซ่ึงมีปูยาตายายเลานิทานใหฟงบาง นักเรียนมีประสบ
การณทางการอานนอยเนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจและอยูหางไกลจากตัวเมือง  ขาดขอมูลในการ
ศึกษาคนควา ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรยีนวชิาภาษาอังกฤษสวนใหญอยูในระดับปานกลางถึงตํ่ า เนื่องจากนักเรียนมีเจตคติไมดีตอ
วชิาภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความเห็นวาการเรียนภาษาอังกฤษเปนเรื่องยาก อาน เขียนไมได เพ่ือแก
ไขปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงตองการนํ านิทานพ้ืนบานไทยมาพัฒนาเปนส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษแกนักเรียนในโรงเรียน โดยมีความเช่ือวาโครงสรางความรูเดิมเปนส่ิงสํ าคัญท่ีจะชวยใหนัก
เรยีนประสบความสํ าเร็จในการอานการเขียน และยังเพ่ิมความสามารถในทักษะฟง พูด(Martineze
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1993 :75) ชวยเสริมสรางประสบการณทางการอานใหกับนักเรียนท่ีมีประสบการณทางการอาน
นอย ( Klesius 1996 : 552)  โดยมุงหวังใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในส่ิงท่ีอานและ
พัฒนาการอานสูการคิด ผานประสบการณเดิมสรางสรรคออกมาเปนผลงานเขียน เกิดความซาบซ้ึง
ในคณุคาของวัฒนธรรมไทย มีนิสัยรักการอาน รูจักแสวงหาความรู สามารถเขียนหรือเลาเรื่องตางๆ
เพ่ือส่ือความหมายไดอยางถูกตอง อันจะเปนการเตรียมนักเรียนใหมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เพ่ือใชในการส่ือสารและแสวงหาความรูในยุคขอมูลขาวสารตอไปในอนาคต

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษากับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  เพราะเปนกลุมผู
เรยีนท่ีอยูในวัยท่ีสามารถเรียนรู เขาใจ ซาบซ้ึงและเห็นคุณคาของนิทานพ้ืนบานไทยท่ีเปนเอก
ลักษณและเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติท่ีควรคาแกการรักษาและสืบสานใหคงอยูตลอดไปได
อีกท้ังนกัเรยีนในวัยนี้ยังสามารถใชวิจารณญาณสรุปประเด็นจากการเรียนรูในการเปรียบเทียบวัฒน
ธรรมไทยกับวัฒนธรรมชาติอ่ืนไดดวยตนเอง นอกจากนี้แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025) มีลักษณะเปนการสอนมุงทักษะสัมพันธ คือการใชการอานเปน
แนวทางสํ าคญัในการปรับสูการเขียน เนนใหนักเรียนไดใชความสามารถในการใชภาษาตามความ
สนใจ และไดใชขอมูลและเนื้อหาบทเรียนมาฝกใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติกิจกรรมและภาระ
งานในช้ันเรียน ซ่ึงเอ้ืออํ านวยตอการนํ านิทานพ้ืนบานไทยมาพัฒนาทักษะการอานเขียนภาษา
อังกฤษของนกัเรียนไดเปนอยางด ีและงานวิจัยท่ีนํ าคุณคาของนิทานพ้ืนบานไทยมาใชในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษมีผูสนใจนอยมาก

 วัตถุประสงคของการวิจัย
การวจิัยครั้งนี้มีจุดประสงค ดังนี้
1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบาน

ไทย สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4
2. เพ่ือเปรยีบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมขึ้นของนักเรียนหลัง

การใชส่ือการอาน-เขียน ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น
3.  เพ่ือเปรยีบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมขึ้นหลังการใชส่ือการ

อาน-เขยีนท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นของนักเรียนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมตางระดับกันเกี่ยวกับนิทานพ้ืน
บานไทย

4.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอความเหมาะสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น
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5.  เพ่ือเปรยีบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการ
ใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น

 ปญหาการวิจัย
1. ส่ือการอาน-เขียนท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีก ําหนดไวหรือไม
2. ความสามารถทางการอาน-เขียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชส่ือการอาน-

เขยีนภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นแตกตางกันหรือไม
3. นกัเรยีนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมตางระดับกันเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยมีความ

สามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นหลังจากเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ี
ผูวจิัยพัฒนาขึ้นแตกตางกันหรือไม

4.นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น อยางไร

5. นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังจากท่ีเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจาก
นทิานพ้ืนบานไทย มีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตางจากกอนการเรียนอยางไร

 สมมุติฐานการวิจัย
1. ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี

ก ําหนดไว คือ 75/75 (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-142)
2.ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษหลังการใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ

จากนทิานพ้ืนบานไทย สูงกวาความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนการใชส่ือการอาน-
เขยีนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย

3. นกัเรยีนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมตางระดับกันเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยมีความ
สามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นหลังจากเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ี
ผูวจิัยพัฒนาขึ้นแตกตางกัน

4. นกัเรยีนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทาน
พ้ืนบานไทยอยูในระดับสูง

5.  นกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้นหลังจากเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น
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 ขอบเขตของการวิจัย
เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดก ําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี4 โรงเรียนไทรโยคนอย

วิทยา อํ าเภอไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุร ี  จํ านวน 90 คน   
กลุมตัวอยางใชการเลือกอยางเจาะจง (purposive sampling) โดยใชนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา อํ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ี  ท่ีเลือกเรียนรายวิชาภาษา
อังกฤษอาน เขียน (อ 025)  จํ านวน 38  คน ในภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา 2544

2.  ตวัแปรที่ศึกษา
2.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก

 2.1.1 ระดบัความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย ซ่ึงจํ าแนกเปน 3 ระดับ
-นกัเรยีนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับสูงเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย
-นกัเรยีนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับกลางเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย
-นกัเรยีนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับตํ ่าเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย

2.2 ตวัแปรตาม ไดแก
 2.2.1 ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยม
                              ศึกษาปท่ี 4

 2.2.2 เจตคตขิองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการเรียนวิชา
          ภาษาอังกฤษ

 นยิามศัพทเฉพาะ

1. นทิานพ้ืนบานไทย หมายถึง นิทาน  ประเภทตางๆรวมท้ังต ํานานพ้ืนบานทุกภาคใน
ประเทศไทยท้ังท่ีเปนการถายทอดดวยการบอกเลาและเปนลายลักษณอักษร (ประคอง นิมมาน-
เหมินทร 2531 : 59)

2. ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย หมายถึง ส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือใชประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025)ซ่ึงผูวิจัยสรางโดย
การกํ าหนดเนื้อหาดวยนิทานพ้ืนบานไทยแปลเปนภาษาอังกฤษท่ีไดจากการสํ ารวจความตองการ
ของนกัเรยีนและนํ ามาสรางบทเรียนใหครอบคลุมจุดประสงครายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน
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(อ 025 ) ตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 มีจ ํานวนท้ังส้ิน 8 บท  กิจกรรมการอาน-
เขยีนแตละบทเริ่มตนจากการอานนิทานและใชแนวเรื่องท่ีอานเปนแนวทางในการฝกเขียน ตามขั้น
ตอนการสอนดังนี้ ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน (Warm –up)  ขัน้ด ําเนินการสอน (Presentation)
ขั้นฝก (Practice) ขั้นถายโอน (Transfer) และขั้นประเมินผล (Evaluation)

3. การอาน หมายถึง การอานนิทานพ้ืนบานไทยแปลเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียนจะได
อานตามโครงสรางเรื่องท่ีผูสอนก ําหนดให เชนฉาก ตัวละคร เคาโครงเรื่อง และจุดสํ าคัญของเรื่อง
กอนท่ีจะนํ าขอมูลท่ีไดจากการอานไปเขียน

4. การเขียน หมายถึง การเขียนแบบแนะแนวทาง (Guided writing) คอืการเขียนนิทานตาม
โครงสรางเรื่องท่ีผูสอนกํ าหนดให เชนฉาก ตัวละคร เคาโครงเรื่อง และจุดสํ าคัญของเรื่องใหไดใจ
ความท่ีถูกตอง ครบถวน และมีลํ าดับเวลาหรือเหตุการณตรงตามเนื้อหาท่ีนักเรียนไดอานไปแลว

5. ความสามารถทางการอาน-เขียน หมายถึง คะแนนความสามารถทางการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดจากการทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-
เขยีนกอนและหลังการใชส่ือการอาน-เขียนจากนิทานพ้ืนบานไทย

6. ประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง คุณภาพของส่ือการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย กลาวคือ เม่ือนักเรียนเรียนโดยใชส่ือนี้แลวสามารถทํ าคะแนน
ไดไมตํ ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-142 ) ซ่ึง 75 ตัวแรก
หมายถึงคาเฉล่ียรอยละ 75 ของคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบรายบทในส่ือท้ัง 8 บท ไดอยางถูก
ตองของนักเรียน และ 75 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉล่ียรอยละ 75 ของคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบ
วดัความสามารถทางการอาน-เขียนหลังการเรียนโดยใชส่ือไดอยางถูกตองของนักเรียน

7.  โครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย หมายถึง ประสบการณ และความรู
เกีย่วกบัเนื้อหาของนิทานพ้ืนบานไทยท่ีนักเรียนเคยฟงหรืออานมากอน ท่ีวัดดวยแบบทดสอบวัด
โครงสรางความรูเดิมซ่ึงมีลักษณะเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ถามค ําถามเกี่ยวกับ
เนือ้หาของนิทานเปนภาษาไทยแตละเรื่องกอนการเรียนการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากส่ือท่ีผูวิจัย
พัฒนาขึน้ โดยจํ าแนกระดับโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยของนักเรียนออกเปน 3
ระดบั ตามเกณฑดังตอไปนี ้( กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2534 : 24 )

- นกัเรยีนท่ีทํ าแบบทดสอบไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป เปนกลุมสูง
-นกัเรียนท่ีทํ าแบบทดสอบไดคะแนนระหวางรอยละ 50-79  เปนกลุมกลาง
-นกัเรยีนท่ีทํ าแบบทดสอบไดคะแนนตํ่ ากวารอยละ 50 เปนกลุมตํ่ า
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8. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางโดย
อิงจดุประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025) เพ่ือใชวัดความสามารถทางการ
อาน-เขยีนของนักเรียนกอนและหลังการใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย

9. แบบวดัเจตคต ิ หมายถึง แบบวัดเจตคติแบบประมาณคาท่ีวัดองคประกอบดานตางๆท่ี
รวมกนัเปนเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศ หมายถึงเจตคติตอการเรียนภาษา
แรงจงูใจในการเรียนภาษา และเจตคติตอสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนและเนื้อหาท่ีเรียน
เปนแบบสอบถามท่ีดัดแปลงจากแบบวัดเจตคติในการเรียนภาษาตางประเทศของ การดเนอร และ
แลมเบอรท  (Gardner and Lambert 1972, อางถึงใน เสง่ียม  โตรัตน 2533 : 20) และเบนสัน
(Benson 1991 : 34-48 )

10. แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบสอบถามแบบประมาณคาซ่ึงถามความคิด
เห็นของนักเรียนท่ีมีตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยท่ีผู
วจิยัพัฒนาขึ้นในดานรูปแบบ เนื้อหา และกิจกรรมของส่ือ 
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวจิยัครัง้นี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยดังนี้
1. เอกสารเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย

1.1 ความรูเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย
1.2 การนํ านิทานมาใชสอนภาษาตางประเทศ
1.3 โครงสรางเรื่องเลา
1.4 ขัน้ตอนการเรียนการสอนโดยใชนิทาน
1.5 กจิกรรมการสอนโดยใชนิทาน

2. เอกสารเกี่ยวกับการอาน
2.1 การอานและความหมายของการอาน
2.2 ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม
2.3 ประเภทของโครงสรางความรูเดิม
2.4 กจิกรรมการสอนอานตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม

3. เอกสารท่ีเกี่ยวกับการเขียน
3.1 ความสามารถในการเขียน
3.2 ความหมายของการเขียนแบบเลาเหตุการณ
3.3 ขัน้ตอนการเขียนแบบเลาเหตุการณ
3.4 การจดักจิกรรมในการฝกเขียนแบบเลาเหตุการณ
3.5 กจิกรรมการอานท่ีใชสอนเสริมในการสอนเขียน
3.6 การตรวจงานเขียน

4. เอกสารท่ีเกี่ยวกับเจตคติในการเรียนภาษาตางประเทศ
4.1 ความหมายและองคประกอบของเจตคติ
4.2 ลักษณะของเจตคติ
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4.3 เจตคติกับการเรียนภาษาตางประเทศ
4.4 การวดัเจตคติในการเรียนภาษาตางประเทศ

5. เอกสารท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
5.1 หลักการและขั้นตอนในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
5.2 องคประกอบของการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
5.3 การวางแผนในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
5.4 ลักษณะของภาระงานท่ีใชในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
5.5 การวัดและประเมินผล

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
6.1 งานวจิยัท่ีเกี่ยวกับการนํ านิทานมาใชในการเรียนการสอน
6.2 งานวจิยัท่ีเกี่ยวกับโครงสรางความรูเดิมกับการเรียนการสอน

เอกสารเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย

ความรูเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบาน
นทิานพ้ืนบานเปนสาขาสํ าคัญของคติชาวบาน เปนท่ีสนใจของนักปราชญ นักศึกษาวิชา

มานษุยวิทยาและวิชาการอ่ืนๆ เปนอันมาก การเลานิทานเปนเรื่องเกาแกกอนประวัติศาสตร และ
เปนท่ีนิยมแพรหลายท่ัวไปทุกหนทุกแหง (กุหลาบ มัลลิกะมาส 2518 : 99) การเลานิทานมีในสังคม
ทุกระดบั ตั้งแตในราชสํ านัก บานขุนนาง จนถึงบานชาวนาชาวสวนผูยากไร ในสังคมปจจุบันซ่ึงมี
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลย ีการเลานิทานก็ยังคงมีอยูแตวิธีการถายทอดนิทานเปล่ียนไป
จากเดมิเพราะมีอุปกรณตางๆเปนส่ือในการถายทอด นอกจากมีการเผยแพรนิทานดวยการตีพิมพ
แลวอาจมีการนํ าเอานิทานไปถายทอดในรูปของละครโทรทัศนหรือภาพยนตร การใชวิธีอัดเทป
บันทึกเสียงออกจํ าหนายเผยแพรมีท้ังนิทานสํ าหรับเด็กและมุขตลกสํ าหรับผูใหญ นิทานจึงยืนหยัด
อยูในทุกสังคมและทุกสมัย (ประคอง นิมมานเหมินทร, 2531 : ค ํานํ า)

ความหมายของนิทานพ้ืนบาน
นกัคตชินวทิยาหลายทานไดใหความหมายของนิทานพ้ืนบานในลักษณะตางๆดังนี้
กิง่แกว  อัตถากร (2519:12) กลาววา นิทานพ้ืนบาน หมายถึง เรื่องท่ีเลาสืบตอกันมาเปน

มรดกทางวัฒนธรรม สวนใหญถายทอดดวยวิธีมุขปาฐะ
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กลอมจิตต  พลายเวช (2526 : 104) ไดอธิบายความหมายของนิทานพ้ืนบานสรุปไดวา
นทิานพ้ืนบานเปนเรื่องเลาสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคนโดยไมปรากฏช่ือผูแตง นิทานไดแพรไป
ตามทองถ่ินตางๆโดยเนื้อเรื่องผิดเพ้ียนไปบาง การแพรกระจายของนิทานอาจเปนไปไดหลายทาง
เชนการตดิตอคาขาย การศึกษา การสงคราม นิทานพ้ืนบานทุกชาติมีลักษณะคลายกัน คือ แสดง
อารมณ ความเช่ือ ความคิด และจินตนาการ ของคนในสมัยกอน ดังนั้นนิทานพ้ืนบานจึงเปนส่ิง
สะทอนใหเห็นสภาพชีวิตของชาวบานในทองถ่ิน รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆท่ีมีอยูใน
ทองถ่ิน

ผาสุก  มุทธเมธา (2540 : 9-10) ไดกลาวถึงความหมายของนิทานพ้ืนบานสรุปไดวานิทาน
พ้ืนบานเปนเรื่องท่ีเลาสืบกันมาดวยปาก (มุขปาฐะ) โดยไมปรากฏผูเลา ในขณะท่ีเลาตอๆกันไปนั้น
กอ็ดไมไดท่ีจะแตงเติมเสริมตอตามอารมณ ความรูสึก และความคิดเห็นของตนซ่ึงทํ าใหนิทานท่ีมา
จากเคาเรื่องเดียวกันอาจจะแตกตางกันไป

จากความเห็นดังกลาวสรุปไดวา นิทานพ้ืนบานหมายถึง เรื่องราวท่ีเลาสืบตอกันทางวาจา
มาชานาน ไมปรากฏผูเลาดั้งเดิม มักเปนภาษารอยแกว และเปนเรื่องราวท่ีแสดงอารมณ ความเช่ือ
ความคดิ ภาพชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆท่ีมีอยูในทองถ่ิน

ลกัษณะของนิทานพ้ืนบาน
กุหลาบ  มัลลิกะมาส (2518 : 99-100) ไดอธิบายวา นิทานพ้ืนบานมีลักษณะท่ีสํ าคัญ 3

ประการดังนี้
1. เปนเรื่องเลาดวยถอยคํ าธรรมดา เปนภาษารอยแกว ไมใชรอยกรอง
2. เลากนัดวยปากมาเปนเวลาชานาน แตตอมาในระยะหลังเม่ือการเขียนเจริญขึ้นก็อาจ

เขยีนตามเคาเดิมท่ีเคยเลาดวยปากเปลา
3. ไมปรากฏวาผูเลาดั้งเดิมนั้นเปนใคร อางแตวาเปนของเกาฟงมาจากผูเลาซ่ึงเปนบุคคล

สํ าคญัยิง่ในอดีตอีกตอหนึ่ง ผิดกับนิยายสมัยใหมท่ีทราบตัวผูแตง แมนิทานท่ีปรากฏช่ือผูแตง เชน
นทิานของกริมม กริมมก็อางวาเลาตามเคานิทานท่ีมีมาแตเดิม ไมใชตนเองแตงขึ้น

วเิชียร ณ นคร (2531 : 25-28) กลาวถึงลักษณะของนิทานพ้ืนบานไวดังนี้
1. เปนเรื่องเลาสืบตอกันมาเปนเวลาชานานดวยวิธีมุขปาฐะ กลาวคือ เลาสูกันฟงและจดจ ํา

ตอกนัมา จนไมอาจทราบไดวาใครเปนผูแตงหรือริเริ่มเลาเปนคนแรก
2. เปนเรื่องท่ีนิยมเลาดวยภาษารอยแกว กลาวคือ มุงเอารสของเนื้อเรื่องมากกวารสของค ํา
3. นทิานดํ าเนินเรื่องอยางงายๆ กลาวคือ มีลีลาในการดํ าเนินเรื่องคลายคลึงกันแทบทุกเรื่อง

เม่ือเปดเรื่องก็มักจะกลาวถึงตัวละครเอก พฤติกรรมของตัวละครเอก การพบอุปสรรค และการแก
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ปญหาอุปสรรคจนเปนผลสํ าเร็จ จุดสุดยอดของเรื่องมักอยูท่ีฉากรองสุดทายหรือฉากสุดทาย เม่ือคล่ี
คลายปญหาหรืออุปสรรคได เรื่องก็จะจบลง

4. นทิานมีโครงเรื่องไมสลับซับซอน เม่ือเริ่มเรื่องก็จะเดินเรื่องไปขางหนาเรื่อยๆไมคอย
มีการเลาเรื่องยอนหลังหรือยกเหตุการณปลายเรื่องมาเปนจุดเริ่มเรื่องดังเชนเรื่องส้ันหรือละครสมัย
ใหม

ดงันัน้อาจจะกลาวไดวา ลักษณะของนิทานพ้ืนบานตองเปนเรื่องเกาท่ีเลาสืบตอกันมาดวย
ปากตอปาก โดยใชคํ าธรรมดาเปนรอยแกว และไมทราบวาใครเปนผูเลา ในระยะหลังเม่ือการเขียน
เจรญิขึน้ไดมีผูศึกษารวบรวมและจัดประเภทไวอยางมากมาย

ประเภทของนิทานพ้ืนบาน
โดยปกติผูเลานิทานมักจะไมสนใจเลยวานิทานพ้ืนบานท่ีเขาเลานั้นเปนนิทานประเภทใด 

การจ ําแนกนทิานออกเปนประเภทตางๆนั้น เปนการจํ าแนกของนักคติชนวิทยาเพ่ือประโยชนใน
การศึกษา ซ่ึงในการแบงนั้นอาจจะเหมาะเฉพาะนิทานในบางถ่ิน บางชาติเทานั้นไมสามารถครอบ
คลุมนทิานในทองถ่ินอ่ืนๆได การแบงนิทานพ้ืนบานนั้นมีนักคติชนวิทยาแบงไวหลายคน ดังนี้

 วเิชียร  เกษประทุม ( 2542 : 3 )  แบงนิทานพ้ืนบานออกเปน 4 แบบ ดังนี้
1. แบงนิทานตามเขตพ้ืนท่ี (area) เปนการแบงโดยอาศัยเขตแดนทางภูมิศาสตร เชนเขต

อินเดีย เขตประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลาม เขตชาวยิวในเอเชียไมเนอร เขตประเทศสลาวิก เขตรัฐ
ตางๆในแถบตะวันออกของทะเลบอลติก เขตแหลมสแกนดิเนเวีย เขตของชนชาติท่ีพูดภาษา
เยอรมัน เขตประเทศฝรั่งเศส เขตประเทศสเปนและโปตุเกส เขตประเทศอิตาลี เขตประเทศอังกฤษ
เขตสกอตแลนด และไอซแลนด เปนตน

จะเห็นไดวาการแบงโดยวิธีนี้เปนการแบงในสมัยคริสตศตวรรษท่ี19 การแบงนิทานไม
ครอบคลุมอาณาเขตอ่ืนๆในโลก เชนในทวีปอเมริกาและแอฟริกา แมแตในทวีปเอเชียก็กลาวไวไม
ละเอียด

2. แบงตามรูปแบบของนิทาน (form) แบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี้
2.1 นิทานปรัมปรา (fairy tale) มีลักษณะเปนเรื่องคอนขางยาว เปนเรื่องสมมุติวา

เกดิขึน้ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง แตสถานท่ีเล่ือนลอย กํ าหนดชัดลงไปไมไดวาท่ีไหน ตัวบุคคลไมใชมนุษย
ธรรมดาท่ีมีความจริงตามสภาพปกติของมนุษย ตัวเอกของเรื่องเปนผูมีคุณสมบัติพิเศษ เชนเปนผูมี
อํ านาจ มีบุญ หรือมีฤทธ์ิเดช สามารถเอาชนะศัตรูหรืออุปสรรคใดๆท้ังหมดในบ้ันปลาย

2.2 นิทานทองถ่ิน (legend) นทิานชนดินี้มีขนาดส้ันกวานิทานปรัมปรา มักเปน
เรือ่งเกี่ยวกับความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี โชคลาง หรือคตินิยมอยางใดอยางหนึ่งอันเปนพ้ืน
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ฐานของคนในแตละทองถ่ิน แมจะเปนเรื่องแปลกพิศดาร หรือพนวิสัยความเปนจริงไปบางแตก็ยัง
เช่ือกนัวาเรื่องเหลานั้นเกิดขึ้นจริง มีเคาความจริง มีตัวละครจริง มีสถานท่ีเกิดจริงท่ีก ําหนดแนนอน
นทิานทองถ่ินอาจจ ําแนกออกไดดังนี้

2.2.1 นิทานอธิบาย (explanatory tale) เชน อธิบายปรากฏการณตางๆของ
ธรรมชาติ อธิบายสาเหตุของความเช่ือ โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ตลอดจนโบราณสถาน
ท่ีสํ าคัญ

2.2.2 นทิานเกี่ยวกับความเช่ือตางๆ เชนโชคลาง เรื่องผี ตลอดจนเรื่อง
เกี่ยวกับไสยศาสตร

2.2.3 นทิานเกี่ยวกับสมบัติท่ีฝงไวและลายแทง แนะใหไปหาสมบัตินั้น
2.2.4 นทิานวีรบุรุษ คือเรื่องท่ีกลาวถึงคุณธรรม ความฉลาด ความสามารถ

และความกลาหาญของบุคคล มักมีการกํ าหนดเวลาสถานท่ีท่ีแนนอนวาเปนท่ีใดและมีกํ าหนดเวลา
ของเรื่องท่ีแนชัด

2.2.5 นทิานคติสอนใจ เปนเรื่องส้ันๆไมสมจริง มีเจตนาจะสอนความ
ประพฤต ิอยางใดอยางหนึ่ง

2.2.6 นทิานเกี่ยวกับนักบวชตางๆ เปนเรื่องอภินิหารของผูบวชท่ีเจริญ
ภาวนาจนมีฌานแกกลา มีฤทธ์ิพิเศษ

2.3 นิทานเทพนิยาย (myth) หมายถึง นิทานท่ีมีเทวดา นางฟา เปนตัวละครในเรื่อง
นัน้ เชนพระอินทร หรือเปนแตเพียงกึ่งเทวดา เชนเจาปา เจาเขา เจาแมตางๆ และมักมีสวนสัมพันธ
กบัความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา

2.4 นิทานเรื่องสัตว (animal tale) มีตวัละครในเรื่องเปนสัตวท้ังท่ีเปนสัตวปา สัตว
บาน และบางเรื่องมีคนเกี่ยวของอยูดวย ไมใชมีแตสัตวลวนๆ แตท้ังคนและสัตวนั้นจะพูดโตตอบ
กนัเสมือนหนึ่งวาเปนมนุษย แบงยอยออกเปน 2 ประเภท คือ

2.4.1 นทิานประเภทสอนคติธรรม (Fable) ตางกับนิทานคติสอนใจตรงท่ี
วา นิทานประเภทนี้ตัวเอกของเรื่องจะตองเปนสัตวเสมอ

2.4.2 นิทานประเภทเลาซ้ํ าแลวไมรูจบ (cumulative tale) นทิานชนิดนี้
มีเรื่องและวิธีการเลาเปนแบบเฉพาะมีการเลาซ้ํ าวนคือไมมีจบ

2.5 นทิานตลกขบขัน (jest) มักเปนเรื่องส้ันๆ จุดสํ าคัญของเรื่องอยูท่ีมีเรื่องท่ีไมนา
จะเปนไปได อาจเปนเรื่องเกี่ยวกับความโง กลโกง การแกเผ็ด การแสดงปฏิภาณไหวพริบ การพนัน
ขนัตอ การเดินทางและการผจญภัยท่ีกอเรื่องผิดปกติ ในแงขบขันตางๆ
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การแบงนิทานตามรูปแบบนี้มีผูนิยมน ํามาใชแบงนิทานของไทยกันมาก เนื่องจากครอบ
คลุมนิทานไทยไดเกือบท้ังหมด (วเิชียร  เกษประทุม 2542 : 4 )

3. แบงตามชนิดของนิทาน (type index) เปนการแบงตามท่ี แอนติอารน (Anti Aarn) ชาว
ฟนแลนดไดแบงไวเม่ือ ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) และสติธ ทอมปสัน (Stith Thompson) ไดปรับปรุง
ใหดขีึน้ใน ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471) ตอมาภายหลังไดเรียกวิธีการนี้วาเปนรูปแบบนิทานชาวบานของ
อารนทอมปสัน  โดยแบงออกเปน 3 หมวดใหญๆคือ

3.1 นทิานเกี่ยวกับสัตว
3.2 นทิานชาวบานท่ัวไป
3.3 นทิานตลกขบขัน

4. แบงนิทานตามอนุภาค (motif-index) เปนการแบงเพ่ือจัดหมวดหมู จัดระเบียบของ
นทิานใหชัดเจนเพ่ือสะดวกแกการสอบสวนคนควาและเปรียบเทียบนิทาน (ค ําวาอนุภาคหมายถึง
แกนแทหรือจุดสํ าคัญของนิทานเรื่องนั้น)

วรรณี  ศิริสุนทร (2539:13) แบงนิทานพ้ืนบานออกเปนชนิดใหญๆ ดังนี้
1. นทิานเกี่ยวกับสัตวพูดได (Talking-Beast tales) มีตวัละครเปนสัตวพูดจาโต

ตอบกนั บางครั้งสัตวก็พูดจาโตตอบกับคนดวย เชนเรื่อง The Three Little Pigs, The Little Red
Hen, Puss in Boots

2. นิทานไมรูจบ (Cumulative tales) เปนนิทานเรื่องธรรมดาพ้ืนๆ แตเนื้อเรื่องมี
การกระทํ าตอเนื่องไปเรื่อยๆ และซ้ํ าๆกัน เชน Old Macdonald’s Farm ,The Old Woman and Her
Pig , Chicken Little , This is the House That Jack Built, The Pancake , I Know an Old Lady Who
Swallowed  a Fly.

3. นทิานตลกขบขัน ( The Drolls หรือ Humorous tales) เนื้อเรื่องสวนใหญเปน
ทํ านองไรสาระหรือโงเขลา แปลกประหลาด ชวนใหเห็นเปนเรื่องตลกขบขัน บางครั้งก็เปนการใช
ปฏิภาณไหวพริบ เชนเรื่อง How the Peasant  Helped  His  Horse , Who am I ?

4. นิทานอธิบายเหตุ (Pourquoi stories หรือ Tales that tell why) เปนนิทานท่ี
อธิบายหรือตอบคํ าถามของเด็กๆวาทํ าไม เชนเรื่อง Why the Sun and the Moon Live in the Sky,
How Summer Came to Canada.

5. เทพนิยาย (Fairy tales) บางครัง้เรียกวา นิทานเกี่ยวกับเวทยมนตคาถา (Tales of
magic)  ลักษณะของนิทานชนิดนี้ท่ีเห็นเดนชัดคือ เรื่องมักยาว ซับซอน ตัวละครมักมีอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหารยสามารถบันดาลส่ิงท่ีดีงามหรือส่ิงท่ีช่ัวรายได  นิทานของพ่ีนองตระกูลกริมมหลายเรื่องมี
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ลักษณะเปนเทพนิยาย เชน The Elves and the Shoemaker , Hansel and Gretel นทิานของชารลส
เพอรรอลท (Charles Perrault)  เรื่อง Cinderella

ประคอง  นิมมานเหมินท (2531 : 133-196) ไดจดัประเภทนิทานพ้ืนบานตามรูปแบบโดย
จัดเปน 11 ประเภท ดังนี้

1. นทิานเทวปกรณ (Myth) เปนเรือ่งอธิบายกํ าเนิดจักรวาล เทวดา กษัตริย กํ าเนิด
มนษุยและสัตว ปรากฏการณธรรมชาติ เชนลม ฝน กลางวัน กลางคืน จันทรคราส สุริยคราส ฟา
แลบ ฟารอง รวมถึงบทบาทหนาท่ีของเทวดา และผูปกครองแผนดิน

2. นิทานศาสนา (Religious tale) เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับพระพุทธเจา พระโพธิสัตว
และบุคคลสํ าคัญในสมัยพุทธกาล เนื้อเรื่องจะเนนคติธรรมทางพุทธศาสนา

3. นิทานคติ (Fable) เปนนิทานท่ีมีเนื้อเรื่องขนาดไมยาว ดํ าเนินเรื่องไมซับซอน
ตวัละครเปนคนหรือสัตว มีแนวคิดสํ าคัญคือทํ าความดียอมไดด ีทํ าความช่ัวยอมไดรับผลช่ัว โดยผู
เลาจะเนนแนวคิดดังกลาวไวทายเรื่อง

4. นทิานมหัศจรรย หรือเทพนิยาย (Fairy tale) มักเปนนิทานขนาดยาวมีเนื้อเรื่อง
เกีย่วของกับความมหัศจรรย เชนมีของวิเศษ ความสามารถพิเศษ มีอมนุษย เปนตน

5. นิทานชีวิต (Novella) เปนนทิานท่ีมีขนาดคอนขางยาว และมีตัวละครหลายตัว
ตวัละครสวนใหญเปนคน อาจมีตัวละครเปนสัตวและอมนุษย เชนผีสาง เทวดา นิทานชีวิตมี
ลักษณะเปนเรื่องท่ีเคยเกิดขึ้นจริง มีการบอกช่ือและฐานะตํ าแหนงของตัวละครและสถานท่ีท่ีเกิด
เหตุการณอยางชัดเจน

6. นิทานประจํ าถ่ิน (Sage) เปนเรื่องท่ีเลาสืบตอกันมา มีเนื้อเรื่องท่ีเช่ือวาเคยเกิด
ขึน้จริง และมักอธิบายความเปนมาของส่ิงท่ีมีอยูในทองถ่ิน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีอยูโดยธรรมชาติ เชนทะเล
ภเูขา เกาะ เปนตน และส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นเนื่องจากศาสนา เชนเจดีย พระธาตุ เปนตน ขนาดของ
นทิานมีท้ังส้ันและยาว นิทานประจํ าถ่ินบางเรื่องอาจจัดเปนนิทานประเภทอ่ืนดวยก็ได

7. นิทานอธิบายเหตุ (Explanatory tale)มักเปนนิทานท่ีมีขนาดส้ัน เนื้อเรื่องอธิบาย
ท่ีมาของส่ิงตางๆ เชนคน สัตว พืช ปรากฏการณธรรมชาติ พิธีกรรม ขนบประเพณี อาหาร และ
เครื่องใชตางๆ

8. นิทานสัตว (Animal tale) คอื นิทานท่ีมีตัวละครเปนสัตว เนื้อเรื่องแสดงถึงนิสัย
สันดานท่ีแทจริงของสัตว สัตวโง สัตวฉลาด สัตวเจาเลห และสัตวดี

9. นทิานเรื่องผี เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับภูติผีตางๆ คือ ผีคนตาย ผีบาน ผีเรือน ผีประจํ า
ตนไม ผีปา ผีท่ีสิงอยูในรางกาย และผีเบ็ดเตล็ด
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10. นทิานมุขตลก (Jest) เปนเรื่องเลาท่ีใหความตลกขบขันแกผูฟง เนื้อเรื่องกลาว
ถึงความฉลาด ความโง หรือเปน ความเกียจคราน เรื่อเพศ คนพิการ นักบวช และคนตางถ่ินหรือตาง
ชาติ

11. นิทานเขาแบบ (Formular tale) หมายถึงนิทานท่ีมีแบบสรางพิเศษ นิทาน
ประเภทนี้เปนการเลาเพ่ือความสนุกสนานของผูเลาและผูฟงโดยแท เชนนิทานไมรูจบผูเลาสามารถ
เลาไปไดนานเทาท่ีผูฟงตองการ โดยเรื่องไมมีวันจบ นิทานลูกโซท่ีเปนเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณหนึ่ง
ท่ีเกดิซ้ํ าๆหลายครั้ง นิทานลูกโซท่ีคนไทยรูจักดีก็คือ เรื่องยายกับตาปลูกถ่ัวปลูกงาใหหลานเฝา

อนภุาคของนิทานพ้ืนบาน
กหุลาบ มัลลิกะมาส (2518) ประคอง นิมมานเหมินทร (2531) วิเชียร เกษประทุม (2542)

ใหความหมายของค ําวาอนุภาค (motif) วาเปนองคประกอบท่ีพบซ้ํ าๆในนิทานพ้ืนบานมักเปนส่ิงท่ี
เดนหรือแปลกและสะดุดตาไมใชเรื่องธรรมดาสามัญ องคประกอบท่ีจัดเปนอนุภาคแบงไดเปน 3
ประเภท คือ

1. ตวัละคร ไดแก ตัวละครท่ีมีลักษณะแปลกหรือพิเศษดานใดดานหนึ่ง เชน ฐานะ
รปูราง นิสัย ตัวละครท่ีจัดเปนอนุภาคจึงอาจเปนเทวดา สัตวประหลาด แมมด ยักษ นางฟา แมเล้ียง
ใจราย ลูกคนสุดทอง แมวพูดได เด็กอยูในหอยสังข เปนตน

2. วตัถุหรือส่ิงของ ซ่ึงมีลักษณะเดนหรือแปลก เชน ตะเกียงวิเศษ ดาบวิเศษ พรม
วเิศษ บานทํ าดวยขนม ตนโพธ์ิทอง รวมท้ังประเพณีหรือความเช่ือแปลกๆ เชน การเลือกคูดวยการ
เส่ียงพวงมาลัย การฆาลูกบวงสรวงเทพเจา เปนตน

3. เหตกุารณหรือพฤติกรรม ซ่ึงมีลักษณะเดนหรือพิเศษ เชน การแปลงราง การ
สาป นํ้ าทวมโลก นกประหลาดจับคนกินท้ังเมือง เปนตน

นทิานบางเรื่องประกอบดวยอนุภาคเพียงอนุภาคเดียว บางเรื่องประกอบดวยหลายอนุภาค
เชน นทิานเรื่องกระตายกับเตา องคประกอบท่ีเปนอนุภาคอยูท่ีเหตุการณ คือสัตวเดินชาวิ่งแขงขัน
ชนะสัตวเดินเร็ว  องคประกอบท่ีถือวาเปนอนุภาคจึงควรเปนองคประกอบท่ีมีลักษณะเดน ไมใช
เรือ่งธรรมดาสามัญ เชน พอแมไมถือวาเปนอนุภาคเพราะทุกคนมีพอแม แตพอเล้ียงแมเล้ียง และแม
เล้ียงใจราย เปนอนุภาค ถาเลาวา “นายแดงแตงตัวแลวเดินเขาเมือง” ขอความนี้ถือวาไมมีอนุภาค
สํ าคญัควรแกการจดจ ําเพราะการแตงตัวแลวเดินเขาเมืองนั้นเปนเรื่องปกต ิแตถาเลาวา “พระเอก
สวมหมวกวิเศษท่ีหายตัวได ขึ้นพรมวิเศษแลวไปยังดินแดนซ่ึงอยูทางทิศตะวันออกของพระอาทิตย
และทิศตะวนัตกของพระจันทร” ขอความนี้ประกอบดวยอนุภาคท่ีสํ าคัญ 4 อนุภาคคือ หมวกวิเศษ
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พรมวเิศษ การเดินทางดวยอาศัยเวทมนตร และดินแดนมหัศจรรย เปนองคประกอบสํ าคัญท่ีนาจด
จ ํา และนาถายทอด  นิทานเรื่องปลาบูทอง ประกอบดวยอนุภาคตางๆ ดังนี้

1. ภรรยาหลวงถูกกล่ันแกลงจนเสียชีวิต 2. นางเอกถูกแมเล้ียงรังแก
3. แมซ่ึงตายไปแลวคอยติดตามชวยเหลือ 4. คนตายไปแลวเกิดเปนปลา
5. คนตายแลวไปเกิดเปนตนไม 6. ตนโพธ์ิทอง
7. การปลอมตัวเปนนางเอก 8. การรอยกรองดอกไมใหเปนเรื่องราวสวนตัว

 กฎเกีย่วกับนิทานพ้ืนบาน
วเิชียร  เกษประทุม (2542 : 14-15) ศึกษากฎเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานพบวาเอกเซล โอลริล

(Axcel Olrik) นกัคตชินวทิยาชาวเดนมารก เปนผูเสนอขอสังเกตท่ีไดจากการศึกษานิทานพ้ืนบาน
เรยีกวา กฎเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานซ่ึงสรุปไดดังนี้

1. กฎของการเริ่มเรื่องและกฎของการจบเรื่อง (law of opening and law of closing) นทิาน
พ้ืนบานจะไมนํ าเขาสูเหตุการณสํ าคัญโดยทันทีและไมจบอยางกะทันหัน เนื้อเรื่องจะเริ่มจากภาวะท่ี
สงบ ไปสูเหตุการณท่ีเปนอุปสรรคตางๆ มีการตอสูและแกปญหาไปเปนเปราะๆ และในตอนจบ
เรือ่งนั้น เหตุการณจะคล่ีคลายไปสูภาวะปกติกอนจึงยุติ

2. กฎแหงการซ้ํ า (law of repetition) การซ้ํ าในเรื่อง มักจะยึดจํ านวน 3 เปนสวนมาก ไมวา
จะเปนตัวละครหรือส่ิงของหรือการกระทํ า เชน ชายหนุมหลงเขาไปในท่ีอยูของยักษถึง 3 วัน แตละ
วนักฆ็ายักษ 3 ตน ในหลายเรื่องของนิทานพ้ืนบานไทยบางครั้งก็ซ้ํ าดวยหมายเลข 7 เชน มีลูกสาว 7
คน เดินทาง 7 วัน 7 คืน กินขาววันละ 7 ไห ธนูล่ันทีละ 7 ดอก เปนตน

3. กฎแหงละคร 2 ตัว ใน 1 ฉาก (law of two to a scene) ในฉากหนึ่งๆของนิทานพ้ืนบาน
มักจะมีตัวละครท่ีมีบทบาทสํ าคัญอยูเพียง 2 ตัว ตัวละครอ่ืนๆอาจเปนเพียงตัวประกอบเทานั้น

4. กฎแหงการแตกตางแบบตรงกันขาม (law of contrast) นทิานพ้ืนบานมักสรางตัวละครท่ี
มีลักษณะแตกตางกัน ใหมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัดแบบตรงกันขาม เชน มีคนใจดีกับคน
ใจราย มีคนยากจนกับคนรํ่ ารวย หรือมีคนแข็งแรงกับคนออนแอ เปนตน

5. กฎของฝาแฝด ( law of twin) อาจหมายถึงพ่ีนองท่ีเปนฝาแฝดหรือไมก็ได ถาฝาแฝดหรือ
พ่ีนองสองคนประสบความทุกขยากอยูก็มักจะปรองดองกันดี แตถาฝายหนึ่งฝายใดไดดีขึ้นก็จะเปน
ศัตรกูนั บางทีนอกจากฝาแฝดหรือพ่ีนองสองคน กฎขอนี้ยังครอบคลุมไปถึงตัวละครท่ีมีบทบาท
ใกลชิดกันหรือเปนเพ่ือนกันก็ไดดวย

6. กฎของความสํ าคัญของตํ าแหนงตนและต ําแหนงทาย (the importance of initial final
position) ถาตวัละครเปนพ่ีนองหลายๆคน นิทานพ้ืนบานมักกลาวถึงผูอาวุโสมากท่ีสุดกอนแตจุด
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สนใจหรือความสํ าคัญมักเนนท่ีนองคนสุดทอง เชนเรื่องสังขทอง เรื่องพระสุธนมโนราห และเรื่อง
นางสิบสอง ซ่ึงจะเห็นวานางเอกเปนลูกคนสุดทอง

7. กฎของการสรางเรื่องเชิงเดี่ยว (single –stranded) โดยมากโครงเรื่องของนิทานพ้ืนบาน
ไมซับซอน ดํ าเนินเรื่องไปเรื่อยๆ ไมมีการละท้ิงตัวละครท่ีเปนแกนเดินเรื่องผูท่ีทํ าหนาท่ีดํ าเนินเรื่อง

8. กฎของการสรางแบบสราง (patterning) ในนทิานพ้ืนบานเรื่องหนึ่งๆ มักมีวิธีด ําเนินบท
บาทของตัวละคร หรือคํ าพูดท่ีเปนแบบเดียวกัน ซ้ํ ากันอยูในเรื่อง เชน พระเอกเดินทางไปฆายักษ
วนัละตน โดยพูดกับยักษดวยถอยคํ าเหมือนกัน แลวก็ฆาดวยธนูเหมือนกัน เปนตน

9. ฉากประทับใจ (tableaux scenes ) ในนทิานพ้ืนบานมักจะมีตอนหนึ่งหรือหลายตอน ซ่ึง
เปนการบรรยายภาพท่ีนาสนใจ อาจเปนฉากการตอสูหรือฉากแสดงความรักอยางดูดดื่มซาบซ้ึง
เปนตน ในฉากนี้จะบรรยายใหเห็นภาพตัวละครเขามาอยูใกลชิดกัน

10. เรื่องของความสมเหตุสมผล (logic) เหตกุารณในนิทานพ้ืนบานมีความสมเหตุสมผลอยู
ในตวัเอง ตามสภาพของเรื่องแตละเรื่อง เชน พระเอกถูกฆาตาย และพระอินทรมาชุบชีวิตใหฟนขึ้น
ได ซ่ึงถือเปนเรื่องท่ีสมเหตุสมผล เพราะพระอินทรถือเปนผูมีฤทธ์ิมีอํ านาจพิเศษเหนือมนุษย

11.เรื่องเอกภาพ (unity of plot) ในนทิานพ้ืนบานเหตุการณท่ีน ํามาเลามีสวนสนับสนุน
โครงเรื่องใหญและเนนใหเห็นความสัมพันธของตัวละครอยางชัดเจน

12. การเพงจุดสนใจจะเนนท่ีตัวละครเอกเพียงตัวเดียว (concentration on a leading
character ) นทิานพ้ืนบานจะมีการบรรยายถึงตัวละครเอก และพฤติกรรมของตัวละครเอกโดยเนน
มากกวาตัวอ่ืนๆอยางมากมาย เชนเรื่องปลาบูทอง จะเห็นวามีโครงเรื่องเกี่ยวกับนางเอกโดยตลอด
ดงันี้ คือ แมนางเอกถูกฆา นางเอกถูกแมเล้ียงรังแก แมซ่ึงตายไปตามมาคอยชวยดูแลนางเอก นาง
เอกไดแตงงานกับเจาชาย นางเอกถูกหลอกลวงและกล่ันแกลงจนเสียชีวิต มีผูชวยเหลือนางเอก นาง
เอกไดกลับมาอยูรวมกับเจาชายอีก

คณุคาของนิทานพ้ืนบาน
นกัวชิาการหลายทานไดกลาวถึงคุณคาของนิทานพ้ืนบานไวมีลักษณะคลายคลึงกัน ดังเชน

กิง่แกว  อัตถากร (2519 : 6 ) ไดกลาวถึงคุณคาของนิทานพ้ืนบานไวดังนี้
1. ใหความรูเกี่ยวกับภาษาและค ําพูดประจํ าถ่ิน
2. ใหความรูทางดานมุขปาฐะ เชน บทเพลง ภาษิต ค ําพังเพย ความเช่ือ
3. ใหความรูทางดานอมุขปาฐะ เชน ศิลป หัตถกรรม และสถาปตยกรรม
4. ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะท่ีผสมอยูในนิทาน เชน การรองรํ า การละเลน ละคร

พิธีกรรม และประเพณี
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วเิชียร  ณ นคร (2531 : 30-31) กลาววา นิทานพ้ืนบานแตละถ่ิน แมจะมีโครงเรื่อง แกนเรื่อง
ตวัละคร และฉากแตกตางกันตามความคิดอานหรือภูมิปญญาของแตละทองถ่ินก็จริง แตก็มีลักษณะ
รวมกนัอยูหลายประการ โดยเฉพาะเรื่อง “คุณคา” ของนิทาน ซ่ึงสรุปได 5 ประการ คือ

1. คณุคาทางการสํ าเริงอารมณ หมายถึง คุณคาในแงความสนุกสนานเพลิดเพลินตอผูฟง
หรอืผูอาน เพราะนิทานเปนวรรณกรรมท่ีมีตัวละครแสดงประวัติความเปนมา แสดงพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของตัวละคร สามารถสรางความสนุกสนาน และแฝงความรูและคติเตือนใจใหแกผู
ฟงไดหรือผูอานได

2. คณุคาทางสังคมสัมพันธ หมายถึง คุณคาในแงการสรางความสัมพันธในกลุมพวกเพราะ
การฟงนทิานมักฟงกันในหมูเครือญาติ เพ่ือนฝูง หรือในหมูบาน การฟงรวมกันยอมกอใหเกิดความ
สนทิมักคุน ความรัก และความเขาใจกันมากขึ้น

3. คณุคาทางปญญา หมายถึง คุณคาในแงสรางความฉลาดรอบรูและเสริมสรางสติปญญา
แกตนเอง การไดฟงนิทานก็เทากับการไดฟงความคิดและภูมิปญญาของผูประพันธ ซ่ึงไดกล่ันกรอง
และทดสอบมาจากสังคมรุนตางๆ มากแลว ยอมกอใหเกิดภูมิปญญาแกตัวผูฟงไดมาก ขณะเดียวกัน
กไ็ดรบัความรูเรื่องศัพท สํ านวนภาษา ควบคูกันไปดวย

4. คณุคาในแงการปลูกฝงและถายทอดความคิดและความเช่ือของสังคมไปยังสมาชิกใหม
สังคมมนุษยมีวัฒนธรรมในการสืบทอดและดํ ารงเผาพันธหลายวิธี การเลานิทานก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ี
ใชเพ่ือการนี้

5. คณุคาทางการศึกษาวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาในแงสะทอนภาพสังคมแกผูฟงท้ังโดย
เจตนาและไมเจตนา นิทานเปนมรดกทางปญญาของผูคนในสังคมหนึ่งๆ เม่ือมีผูเลานิทานขึ้นจึงหนี
ไมพนท่ีจะตองเอาคานิยมในยุคสมัยนั้นๆเขามา การศึกษาจึงเทากับเปนการศึกษาวัฒนธรรมของชุม
ชนไปในตัว

วเิชียร  เกษประทุม (  2542 : 9-10 ) ไดกลาวถึงคุณคาของนิทานพ้ืนบานไว ดังนี้
1. นทิานใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนการผอนคลายความเครียดและชวยใหเวลา

ผานไปอยางไมนาเบ่ือหนาย การเลานิทานไทยอาจจะเลาสูกันในครอบครัว เชนปูยาตายาย หรือพอ
แมเลาใหลูกหลานฟงยามวางหรือกอนนอนหรือเลาขณะท่ีผูคนไดมารวมกลุมกันประกอบกิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่งเปนเวลานานๆ เชนขณะเกี่ยวขาว ดํ านา จัดดอกไม ฯลฯ

การเลานิทานในโอกาสตางๆท่ีกลาวมานี้ทํ าใหเกิดความเพลิดเพลินเปนการผอนคลาย
ความเครยีดในขณะทํ างานหรือหลังจากท่ีไดทํ างานหนักมาระยะหนึ่ง  การเลานิทานมุขตลกในขณะ
ทํ างาน หรือในวงสนทนาเปนการชวยเพ่ิมบรรยากาศใหมีรสชาติ และสนุกสนานครื้นเครงยิ่งขึ้น
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2. นทิานชวยกระชับความสัมพันธ ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผูใหญวาเปนบุคคลท่ี
ชางบน ชอบดุดา นาเบ่ือหนายหรือนาเกรงขาม แตถาผูใหญเลานิทานใหเด็กฟงบาง นิทานท่ีสนุกๆก็
จะชวยใหเด็กอยากอยูใกลชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบ่ือหนายผูใหญลง ผูใหญและเด็กก็จะมีความ
ใกลชิดสนทิสนมกัน แมในกลุมผูใหญท่ีกระทํ ากิจกรรมรวมกัน การไดฟงนิทานนอกจากจะชวยให
การทํ างานเปนไปอยางสนุกสนานไมนาเบ่ือหนายแลว การฟงนิทานรวมกัน หัวเราะสนุกสนาน
รวมกันก็มีสวนชวยใหเกดิความสนิทสนมกัน การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธในปจจุบันในบางครั้งจะ
มีการแทรกการเลานิทานเขาไปดวย

3. นทิานใหการศึกษาและเสริมสรางจินตนาการ โดยเหตุท่ีนิทานมีตัวละคร ซ่ึงมีชีวิตจิตใจ
แบบมนษุยเรา เด็กท่ีไดฟงนิทานจึงเทากับไดมีโอกาสเรียนรูลักษณะมนุษย การไดเรียนรูเกี่ยวกับ
อุปสรรคตางๆ ตลอดจนการพยายามเอาชนะอุปสรรคของตัวละคร จะชวยใหไดเรียนรูเรื่องของชีวิต
มากขึ้น สามารถจะอดทนและพยายามหาทางเอาชนะเม่ือตองเผชิญอุปสรรคในชีวิตจริง

นอกจากนี้นิทานท่ีมีเรื่องของนางฟา แมมด อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ส่ิงมหัศจรรยตางๆ ยังมีคุณ
คาในการเสริมสรางจินตนาการของเด็ก กลาวไดวานิทานชวยใหเขารูจักโลก รูจักชีวิตอยางแทจริง
แลวยงัชวยใหเขารูจักใชจินตนาการ ซ่ึงเปนส่ิงสํ าคัญสํ าหรับความคิดสรางสรรค

4. นทิานใหขอคิดและคติเตือนใจ นิทานไมไดใหแตความสนุกสนานเพลิดเพลินแกผูฟง
เทานัน้ มีนทิานจํ านวนมากโดยเฉพาะนิทานคติ จะใหขอคิดในแงใดแงหนึ่ง เปนการชวยปลูกฝงคุณ
ธรรมตางๆท่ีสังคมพึงประสงคแกผูฟง เชนใหมีความซ่ือสัตย ใหเช่ือฟงผูใหญ ใหพูดจาไพเราะออน
หวาน ใหขยันขันแข็ง ใหมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ เปนตน การสอนในนิทานนั้น ผูเลาจะแฝงขอคิดไว
ในเรือ่งจงึทํ าใหคลายกับวาผูฟงไมไดถูกสอนโดยตรง นิทานไมใชใหขอคิดแตเฉพาะกับเด็กเทานั้น
นทิานหลายเรื่องใหขอคิดแกผูใหญในดานความประพฤติด ี ประพฤติชอบ อยูในระเบียบอันดีงาม
ของสังคม นิทานไดช้ีใหเห็นลักษณะของบุคคลท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงคของสังคม นิทาน
จงึเปรียบเสมือนเครื่องมือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีเปนบรรทัดฐานของสังคม

5. นทิานชวยสะทอนใหเห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆดาน เชนลักษณะของสังคม
วถีิชีวติของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี คานิยม ความเช่ือ เปนตน ส่ิงตางๆเหลานี้จะ
ปรากฏอยูในนิทานเสมอ ถาผูฟงหรือผูอานรูจักสังเกต วิเคราะหนิทานตางๆเหลานั้น ก็จะทํ าใหเกิด
ความเขาใจสภาพวิถีชีวิตของประชาชนในทองถ่ินตางๆ อยางแทจริง นิทานเปรียบเสมือนกระจกเงา
บานใหญท่ีชวยสองใหเห็นตนเองวาเปนอยางไร นิทานจึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคาอยางหนึ่ง

จากการท่ีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานคนพบคุณคาของวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับ
วฒันธรรมเดมิของผูเรียนในการนํ ามาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน ทํ าใหนิทานพ้ืน
บานไดรับความสนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากถูกลืมมาเปนเวลานาน นิทานพ้ืนบานสามารถนํ ามาใช
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เปนเครือ่งมือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการเรียนภาษาอังกฤษ ครูสามารถจัดหาเนื้อหาท่ีมีความ
หมายซ่ึงสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดการซึมซับทางภาษาตางประเทศไดดวยบทอานท่ีแสดงมุม
มองของโลก ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีนักเรียนคุนเคย อีกท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดอาน พูด และเขียนเกี่ยวกับเรื่องเลาในทองถ่ินของตนเองอันจะเปนการชวยใหนักเรียนท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองและเปนภาษาตางประเทศในทุกหนทุกแหงของโลกสามารถผลิตภาษา
ดวยตนเองไดงายขึ้น ( Brock 1990 : 24-25)

 ความสํ าคัญของการน ํานิทานมาใชสอนภาษาตางประเทศ
“ Once upon a time……………”  ค ํานีเ้ปนกุญแจสํ าคัญในการเปดประตูไปสูโลก

แหงการเรียนรูส่ิงใหมๆ  โลกท่ีเด็กทุกเพศทุกวัยสามารถสรางจินตนาการไดอยางไมมีขอบเขต ถา
พูดถึงนทิานเด็กสวนใหญจะตื่นเตน แสดงความกระตือรือรนท่ีจะอานหรือฟง

ไพพรรณ อินทนิน ,2534  กลาววา ลักษณะของนิทานโดยท่ัวไปมักจะสอดแทรกคติสอน
ใจมาในรปูของความบันเทิง  นักเรียนไมรูสึกวาตนกํ าลังถูกสอน กลับใหความรูสึกวาก ําลังไดรับ
ความสนกุสนานและผอนคลายความเครียด ซ่ึงเปนวิธีการอยางหนึ่งในการปลูกฝงคุณธรรม ใหกับ
นกัเรียน ใหรูจักเสียสละ ใหมีความซ่ือสัตยและมีความเมตตาตอมวลมนุษย

  ไรท (Wright,1995) ไดช้ีใหเห็นความสํ าคัญของนิทานท่ีมีตอเด็กวา มนุษยทุกคนตองการ
ฟงนิทานเพ่ือความสุขทางใจ มากเทาๆกับท่ีตองการอาหารเพ่ือหลอเล้ียงรางกาย เราดูโทรทัศน ภาพ
ยนตร ละคร อานหนังสือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรื่องราวตางๆกับเพ่ือน  นิทานชวยใหเด็ก
มีความรูเทาทันโลกและรูจักแลกเปล่ียนเรื่องราวตางๆกับเพ่ือน  เด็กๆกระหายท่ีจะฟงนิทานทุกครั้ง
ท่ีพวกเขาเขามาในช้ันเรียน เขาเขามาพรอมกับความตองการท่ีจะรูเรื่องราวตางๆ

 ซาโร ( Zaro ,1995)  มีความเห็นวา ภาษาท่ีใชในนิทานมีลักษณะเปนขอมูลทางภาษาท่ีเขา
ใจได นิทานมีคํ าซ้ํ า  มีค ําคลองจอง มีการเลียนเสียงธรรมชาติ นักเรียนไดเห็นภาพ ทาทางของครู
การใบค ํา มีการเช่ือมโยงประสบการณเดิมของผูเรียนเขากับนิทาน  ซ่ึงทํ าใหนักเรียนท่ีไมใชเจาของ
ภาษาเขาใจไดงาย

คลีซุส และ กริฟฟธ (Klesius & Griffith,1996) กลาววา การเใชนิทานในช้ันเรียนสามารถ
ใชสรางภาษาและความเขาใจทางการอาน เขียนและสรางความรอบรู (World Knowledge) ซ่ึงเปน
ส่ิงจ ําเปนตอการเปนนักอานท่ีด ีและชวยใหเปนผูมีความสามารถในการเขียน

 ไรท (Wright  1995 : 6-8 ) ไดกลาวถึงความสํ าคัญของการเลานิทานในช้ันเรียนไวดังนี้
1. ทางดานแรงจูงใจ นักเรียนมีความตองการท่ีจะฟงนิทานอยูเสมอและพวกเขาก็

เต็มใจท่ีจะฟงหรืออาน
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2. ทางดานความหมาย  นักเรียนตองการหาความหมายของเรื่อง ดังนั้นพวกเขาจึง
ฟงอยางมีเปาหมาย ถาเขาพบความหมายก็จะเขาใจเรื่องและเกิดแรงจูงใจท่ีจะพยายามพัฒนาความ
สามารถในการทํ าความเขาใจความหมายมากยิ่งขึ้น

3. ทางดานความคลองในการฟงและการอาน  ความคลองในการฟงและอานขึ้นอยู
กบัองคประกอบดังตอไปนี้

- ความเขาใจท่ีวาการฟงและการอานไมจ ําเปนตองรูค ําศัพททุกค ํา
- การมีทักษะในการคนหาความหมาย ทํ านายเรื่อง และคาดเดาการใชนิทานจะ

เปนการกระตุนนักเรียนใหเกิดการฝกทักษะเหลานี้
ทางดานความคลองในการพูดและเขียน  การใชนิทานเปนวิธีการเรียนแบบธรรมชาติซ่ึงครู

ตองเปนผูสรางสถานการณใหนักเรียนไดใชภาษาอยางคลองแคลวไมทํ าใหนักเรียนรูสึกกลัวหรือ
วติกกังวล

4.  ความตระหนักในเรื่องของภาษา  นิทานชวยใหนักเรียนตระหนักถึงความรูสึก
และเสียงของภาษาตางประเทศ นอกจากนี้นิทานยังชวยใหนักเรียนรูจักหัวขอยอยของภาษาและการ
สรางประโยคโดยไมจ ําเปนตองรูค ําศัพททุกค ํา นักเรียนสรางและสะสมความรูทางภาษาไดดวยวิธี
นี ้เม่ือเวลาผานไป หัวขอยอยทางภาษามีการเก็บสะสมเอาไว นักเรียนจะไมมีปญหาในการใชภาษา
อีกตอไป

5. นทิานเปนส่ิงเราใจในการพูดและเขียน การฟงเรื่องกระตุนใหเกิดการพูดและ
เขยีน ไดแสดงความชอบ ไมชอบ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนไดยินหรือไดอาน

6. การตดิตอส่ือสาร  การฟงและอานเรื่อง การโตตอบโดยการฟงและเขียน เปน
การใหนักเรียนไดรวมแบงปนและสงเสริมทางดานภาษาซ่ึงกันและกัน

7. นทิานมีความสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนวิชาอ่ืนๆชวยพัฒนาความสามารถ
ของเดก็ทางดานการคิดวิเคราะห การแสดงออก เหมือนวิชาอ่ืนท่ีนักเรียนไดเรียนในโรงเรียนเชน
วชิาภาษาไทย สังคมศึกษา  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ขอควรระวัง

ถาครผููสอนใชนิทานในการสอนไวยากรณหรือหนาท่ีของคํ ามากเกินไป นักเรียนจะไมเช่ือ
ถือ ศรทัธา ค ําวา “นิทาน” อีกตอไป  เม่ือครูเนนเรื่องลักษณะของภาษา ควรระมัดระวังอยาใหสูญ
เสียคํ าวา “นิทาน” ไปดวย
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แนวทางในการน ํานิทานมาใชในการเรียนการสอน
นทิานเปนแหลงขอมูลทางภาษาท่ีนิยมใชในการสอนภาษาสํ าหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษา

อังกฤษเปนภาษาตางประเทศหรือภาษาท่ีสอง คนสวนใหญมักคิดวานิทานใชสอนภาษาไดดีเฉพาะ
กบัเดก็เล็กเทานั้น แตความจริงแลวครูสามารถน ํานิทานมาใชสอนภาษาเด็กโตไดดีเชนกัน (Picken
1997 :34) การเลือกนิทานท่ีจะนํ ามาใชสอนอยางชาญฉลาดจะชวยใหครูตั้งวัตถุประสงคในการ
สอนไดอยางสอดคลองกับหลักสูตร (ปญชลีย  วาสนสมสิทธ์ิ 1998 :120 ) นกัวิชาการและนักการ
ศึกษาหลายทานท่ีสนใจการน ํานิทานมาใชสอนภาษาในช้ันเรียนไดเสนอแนวทางการเลือกเรื่องไว
ดังนี้

 ปเดอรสัน (Pederson 1995:2-3)  ไดใหแนวทางแกครูในการเลือกเรื่องไวดังนี้
1.อาน อาน และอาน  การอานมากๆสามารถทํ าใหครูเลือกเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ  ครู

ควรอานเรื่องทุกประเภท เทพนิยาย เรื่องเลาท่ีทันสมัย หนังสือภาพ เรื่องเกี่ยวกับการตอสู เรื่องโร
แมนตคิ  เรื่องเกี่ยวกับจินตนาการ นวนิยายเด็ก เรื่องจริงและชีวประวัติ

2.เลือกเรื่องท่ีครูชอบ ครูจะสามารถสอนเกี่ยวกับเรื่องท่ีตัวเองชอบและมีความหมายตอตัว
ครไูดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกเรื่องท่ีสามารถสอนไดด ี เม่ือเริ่มใชนิทานสอนใหมๆควรเริ่มจาก
การใชนิทานพ้ืนบาน (Folk tales) ท่ีมีโครงสรางเรื่องและภาษาไมซับซอน

3.เลือกเรื่องท่ีเหมาะกับนักเรียน  หาเรื่องท่ีนักเรียนชอบและเหมาะสมกับวัยและระดับ
ความสามารถทางภาษา สํ าหรับนักเรียนท่ีเริ่มเรียน ควรเปนเทพนิยายและนิทานพ้ืนบาน ท่ีผสม
ผสานระหวางจินตนาการกับความเปนจริง มีการใชคํ าซ้ํ าๆ

4.เลือกเรื่องท่ีมีโครงเรื่องงายๆไมยาวเกินไป
5.เลือกเรื่องท่ีมีลักษณะเปนไปในทางท่ีดีและสัมพันธกับส่ิงท่ีครูจะสอนตอไป
6..ศึกษาภมิูหลังของเรื่องเชนวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร ถาครูไมเขาใจหรือเห็นวาไม

มีความเปนสากลก็ควรเลือกเรื่องอ่ืน
7. ทดลองสอนและสังเกตวานักเรียนชอบหรือไม
  ไรท (Wright 1995: 14-15) ไดกลาวถึงการเลือกเรื่องท่ีเหมาะกับการสอนโดยใชนิทานวา

ควรจะเปนเรื่องท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.  นกัเรยีนเขาใจไดทันทีท่ีอานหรือฟง 2-3 ประโยคแรก
2.  ครูชอบ
3.  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
3. นกัเรียนอานเขาใจและรูสึกสนุก
4. ใหประสบการณทางภาษาแกนักเรียน
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5. ไมยาวเกินไป
6. เหมาะสมกับโอกาสและสัมพันธกับส่ิงท่ีครูจะสอนตอไป
7. ครูรูสึกวาตนเองสอนเรื่องนั้นไดดี
 วิลเฮม ( Wilhelm 1999 :27-28)  ไดแนะแนวทางการเลือกเรื่องท่ีจะนํ ามาเลาในช้ันเรียนวา

ควรจะพิจารณาดังนี้
1. ระดบัความยากงายของเนื้อเรื่องและค ําศัพทใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
2. ครูควรเลือกเรื่องท่ีตนเองสนใจ
3.เนื้อหาของเรื่องควรมีลักษณะชวยกระตุนพัฒนาการทางภาษาตลอดจนความคิดรวบยอด

(Concept)และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ( Critical thinking)
4. เรือ่งไมซับซอนวกวน  ตัวละครไมมากจนเกินไป
5. เปนเรื่องท่ีนักเรียนมีโอกาสคาดเดา ทํ านายเหตุการณตอไปของเรื่องได
ทิพยสุดา นิลสินธพ (2524: 80-82, อางถึงใน  สมพิศ  รัตนสุวรรณ 2530) ไดเสนอการเลือก

เรื่องไววาจะตองค ํานึงถึงส่ิงตอไปนี้
1.ความสนใจของนักเรียน พิจารณาวานักเรียนในวัยไหนชอบเรื่องประเภทใด ความยาว

ของเรื่องควรเหมาะสมกับวัยและชวงสมาธิของนักเรียน
2.เนือ้หาของนิทานสอดแทรกขอคิดอะไรใหแกนักเรียน ปลูกฝงคุณธรรมและมีคุณคาหรือ

ไม มากนอยเพียงใด
3.ควรมีรปูภาพประกอบเรื่องท่ีมีขนาดพอเหมาะ ภาพชัดเจน มีสีสวยงาม เพ่ือดึงดูดความ

สนใจ ภาพควรจะส่ือความหมาย หรือสรางอารมณไดชัดเจน
การเลือกนิทานท่ีนํ ามาเลานี้นอกจากจะตองคํ านึงถึงส่ิงดังกลาวมาแลวครูจะตองคํ านึงถึง

ความสนใจตามวัยของนักเรียนดวย เพ่ือใหสอดคลองกับจิตวิทยาการเรียนการสอน การเลือกนิทาน
มาสรางแผนการสอน จึงตองค ํานึงถึงความสนใจของนักเรียนเปนหลัก สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 4 อยูในชวงอายุ 15-16 ป ศรีรัตน  เจิงกล่ินจันทร (2542: 66-67) วรรณี  ศิริสุนทร (2539 :
24-25) ไพพรรณ  อินทนิน ( 2534: 66-67) กลาวถึงความสนใจเกี่ยวกับการอานสรุปไดดังนี้

เดก็ในวยันีต้องการอิสรภาพ ตองการคนพบความจริงดวยตนเอง และตองการแสวงหาอุดม
คตใินชีวติ ซ่ึงความตองการเหลานี้จะเปนรากฐานในการน ําไปสูการเลือกหนังสืออาน

เดก็ชายชอบเรื่องเครื่องยนตกลไกท่ีมีความสลับซับซอน ชีวประวัติบุคคลสํ าคัญ การเดิน
ทางทองเท่ียว การผจญภัย มีความสนใจเกี่ยวกับความรูสึกของตนเองและบุคคลอ่ืนอยางจริงจัง มี
ความรักหมูคณะ
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เดก็หญงิมีความสนใจธรรมชาติท่ีเปนจริงมากขึ้น ชอบอานนวนิยายมากขึ้น บทละครและ
ค ําประพันธเรื่องรักๆใครๆท่ีสะเทือนอารมณ ชอบหนังสือประเภทวิทยาศาสตร การเดินทาง ธรรม
ชาต ิชีวประวัติ และเรื่องท่ีเกี่ยวกับเด็กวัยเดียวกับตน

ดงันัน้การเลือกเรื่องมาสอนนั้นจะตองคํ านึงถึงความสนใจ ภาษาท่ีใช ความยากงายของเนื้อ
เรือ่ง ตลอดจนส่ือท่ีจะใชในการสอนเพ่ือเปนการเราความสนใจใหมีมากขึ้น และส่ิงท่ีสํ าคัญท่ีสุดก็
คอืชวงเวลาตองเหมาะสมกับวัยของนักเรียนดวย

สํ าหรับเรื่องท่ีไมควรเลือกมาสอนนั้น ศรีรัตน  เจิงกล่ินจันทร (2542 : 69-70 )  วรรณ ี  ศิริ
สุนทร ( 2539 :30 ) และไพพรรณ  อินทนิน (2534 : 80) กลาววาควรมีลักษณะดังนี้

1. เรือ่งท่ีนากลัว ฆากัน ทํ ารายกัน เรื่องท่ีกลาวถึงความทารุณเกิดขึ้นหรือกอขึ้นกับเด็ก
หรือสัตว

2. เรื่องท่ีไมสรางสรรค จบลงอยางไมสมเหตุสมผล ไมยุติธรรม
3. เรือ่งยืดยาว เนื้อเรื่องวกวน มีรายละเอียดปลีกยอยมาก
4. เรือ่งท่ีมีการเทศนา ส่ังสอนมากเกินไป ทํ าใหเด็กไมอยากฟง ไมยอมรับ ทํ าใหการเลา

เรื่องลมเหลว
5. เรือ่งท่ีเนื้อหาไมเหมาะท่ีจะน ํามาเลาในท่ีชุมชน เพราะอาจทํ าใหเกิดความขยะแขยง

เรื่องท่ีไมสุภาพ
6. เรือ่งท่ีลึก แฝงปรัชญา หรือธรรมชาติมนุษยท่ีอธิบายใหแจมชัดไมได เปนเรื่องท่ียาก

ตอการทํ าความเขาใจ
อาจกลาวโดยสรุปไดวาในการเลือกเนื้อหานิทานเปนหัวใจสํ าคัญของการเรียนภาษาในช้ัน

เรยีนท่ีครูตองพิถีพิถันและใสใจเปนพิเศษ ส่ิงท่ีตองค ํานึงถึงคือควรเปนเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ ระดับ
ความยากงายของเนื้อหา และคํ าศัพทเหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีการสอดแทรกขอคิด ใหนัก
เรยีนมีโอกาสไดคาดเดาทํ านายเหตุการณตอไปของเรื่องได และโครงสรางเรื่องเลา (story grammar)
ไมซับซอนวกวน นักเรียนอานแลวสามารถทํ าความเขาใจเรื่องไดงาย ซ่ึงครูควรศึกษาและมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับนิทานท่ีจะเลือกมาใชสอน

โครงสรางเร่ืองเลา (Story Grammar)
ในการอานนิทานผูอานตองทราบโครงสรางของเรื่อง เพ่ือชวยกํ าหนดจุดมุงหมายของการ

อาน นกัเรยีนบางคนเขาใจเรื่องท่ีอานไดดีจากคํ าถามท่ีครูถาม แตในขณะเดียวกันนักเรียนบางคนก็
ยงัไมเขาใจ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของครูท่ีจะตองหาแนวทางในการพูดอภิปรายหรือเขียนสรุปเรื่อง
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รวมกนัในกลุมซ่ึงจะทํ าใหนักเรียนอานเรื่องแลวเขาใจได (Smith 1990: 178 ) การสอนโครงสราง
เรือ่งเลาเปนวิธีหนึ่งท่ีจะชวยใหนักเรียนเขาใจนิทานท่ีอานไดเปนอยางด ี(Shanahan 1997: 668 )
สมิธ (Smith 1990 : 178) ไดแบงโครงสรางเรื่องเลาและการกระตุนใหนักเรียนหาโครงสรางเรื่อง
เลา ออกเปน 4 ชวง คือ

1. ฉากเริ่มเรื่อง (Setting) หมายถึง สภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับเรื่องราวหรือเหตุการณ
ท่ีด ําเนินอยูตามทองเรื่อง เรื่องนั้นเกิดขึ้นท่ีไหน เม่ือไร สภาพทางภูมิศาสตรเปนอยางไร ครูสามารถ
ใชค ําถามดังนี้

- Where is the action?
- When does it happen?
- How would you describe the place?

2. เคาโครงเรื่องหรือเหตุการณในเรื่อง (Plot) หมายถึงมีตัวละครกี่ตัวในเรื่อง มีพฤติกรรม
อะไรท่ีสัมพันธสอดคลองกัน เกิดความขัดแยงอะไรในเรื่อง มีการแกปญหาเกี่ยวกับความขัดแยงนั้น
อยางไร ครูสามารถใชค ําถามดังนี้

- Who is involved?
- What is the beginning situation?
- How would you describe the conflict?
- How is the major conflict worked out?

3.อารมณของเรื่อง (Mood) หมายถึง การแสดงออกของผูเขียนทางถอยคํ าท่ีสะทอนใหเห็น
ถึงความคดิ รวมท้ังคุณภาพของรูปแบบภาษา เชนจินตภาพ การเนนโครงสรางของประโยค ลีลาใน
การเขยีนเพ่ือสรางอารมณของตัวละคร ฉาก และจุดสํ าคัญของเรื่องใหสอดคลองกัน ครูสามารถใช
ค ําถามดังนี้

- What were your feelings during different events in the story?
- Did you sense that the author was trying to create a certain feeling in the

language or images she or he used? How ?
4. จดุสํ าคัญของเรื่อง (Theme) หมายถึง จุดประสงคหลักหรือแนวคิดของเรื่อง ครูสามารถ

ใชค ําถามดังนี้
- What conclusion did you draw about life as a result of reading this story?
- Was the author stating a set of values throughout the story?
- How would you describe those values?
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ชานาฮาน (Shanahan 1997: 670) แบงโครงสรางเรื่องเลาในลักษณะเปนภาพรวมท่ีเกิด
จากปฏิสัมพันธของตัวละครในแตละฉากหรือสถานการณออกเปน 8 ชวง ครูสามารถใชคํ าถามชวย
ใหนักเรียนหาโครงสรางเรื่องเลา ดังนี้

1.  ตัวละครหลัก (Main character) Who is the main character?
2.  ฉากเริ่มเรื่อง (Setting) Where and when does the story take place?
3. ปญหา (Problem) What  is the main character’s problem?
4. เปาหมาย (Goal) What is the main character’s goal? What does the main character

want?
5. ความพยายาม ( Attempt) What does the main character do to solve the problem or to

get the goal?
6. ผล (Outcome) What happened as a result of the attempt?
7. ปฏิกิริยา (Reaction) How does the main character feel about the outcome?
8. แกนเรื่อง (Theme) What point did the author want to make?
กลาวโดยสรุปแลวการท่ีครูใชคํ าถามในการกระตุนใหนักเรียนไดคนหาโครงสรางเรื่องท่ี

นกัเรยีนอานนั้นเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยใหนักเรียนเขาใจบทอานได สามารถพูดอภิปรายหรือเขียน
สรปุเรือ่งรวมกันในกลุมได ครูอาจจะใชการตอบคํ าถามหรือการเขียนค ําตอบลงในตารางแลวแตง
เรือ่งขึน้ใหม เลาเรื่องโดยใชภาษาของนักเรียนเองโดยใชโครงสรางท่ีนักเรียนตอบในลักษณะงาน
เดีย่ว งานกลุมเล็ก หรืองานกลุมใหญ การอานเรื่องแตละเรื่องนักเรียนอาจจะเห็นตัวละครหลักหรือ
โครงสรางอ่ืนตางกันซ่ึงกอใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณและความคิดเห็นระหวางนักเรียนใน
ช้ันเรียนไดเปนอยางดี

ขัน้ตอนการเรียนการสอนโดยใชนิทาน
ในโรงเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษา ครูมีบทบาทสูงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

สงเสรมิใหนกัเรียนมีทักษะในการศึกษาคนควา สรางนิสัยรักการอานใหกับนักเรียน และถายโอน
เรือ่งท่ีไดศึกษาคนควาออกมาสูการพูดและการเขียน นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานเสนอ
แนวทางในการนํ านิทานมาพัฒนาส่ือการอาน-เขียน อาทิเชน

ไรท (Wright 1995 : 25-71) กลาววาการนํ านิทานมาใชในการเรียนการสอนมีขั้นตอน
ใหญๆ 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้

1. ขัน้เตรียมการ (Preparation) เปนขัน้ท่ีครูจะตองตั้งจุดประสงคในการเรียนการสอนวา
ตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทางดานใดท่ีจะชวยใหนักเรียนสามารถใชภาษาในการส่ือสารได 
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หลังจากนั้นจึงเลือกเนื้อหาท่ีจะน ํามาใชสอน และกิจกรรมการนํ าเขาสูบทเรียนท่ีสัมพันธกันระหวาง
ประสบการณเดิมของนักเรียนกับเนื้อหาท่ีจะเรียนตอไป

2. ขัน้ด ําเนินการในช้ันเรียน (In class ) เปนขั้นท่ีครูน ําส่ือการสอน และกิจกรรมตางๆมาใช
เพ่ือใหเหมาะกับเนื้อหานิทานแตละเรื่องแตละวิธี ตามจุดประสงคท่ีตั้งไว ส่ือการสอนท่ีใชอาจเปน
รปูภาพ บัตรค ํา เพลง เกมส การใบคํ า การใชทาทางประกอบการสอน แผนท่ี กราฟ ตาราง เปนตน
ในการจดักจิกรรมสํ าหรับการนํ านิทานมาใชสอนในช้ันเรียนนั้น แบงออกเปน 3 ระยะ คือ

ระยะท่ี 1  กิจกรรมกอนเรียน (Before the story) เปนกจิกรรมท่ีชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่อง
ไดงายขึน้โดยครูชวยกระตุนโครงสรางความรูเดิมและความสนใจของนักเรียนเชน สอนคํ าศัพท
สํ านวนท่ีสํ าคัญตอความหมายของเรื่องโดยใชรูปภาพ ส่ิงของ การใบคํ า ใหนักเรียนดูภาพ คาดเดา
เรือ่งจากภาพ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานท่ีจะเรียนตลอดจนเขียนคํ าศัพทท่ีคาดวาจะพบใน
เรือ่งหรอืนักเรียนเลาเรื่องจากโครงสรางความรูเดิมของนักเรียน ถานิทานเรื่องนั้นครูเห็นวานักเรียน
เคยรูเรื่องมาแลว

ระยะท่ี 2 กิจกรรมขณะเรียน (During the story) เปนกจิกรรมท่ีใหนักเรียนไดสนุกกับการ
อานหรอืฟงนิทาน โดยใหนักเรียนรูสึกวาตนเองมีสวนรวมกับเรื่องเปนกลุม เปนคู หรืองานเดี่ยว
เชนใหนักเรียนอานออกเสียงคํ าศัพท ประโยค หรือเรื่อง พรอมๆกัน ถาม-ตอบ เพ่ือทดสอบความ
เขาใจหรือเพ่ือฝกการสรางจินตภาพ เรียงลํ าดับเหตุการณของเรื่องจากภาพหรือแถบประโยค วาด
ภาพจากเรื่อง  เติมค ํา ขอความลงในชองวาง ตาราง หรือแผนภูมิ เขียนคํ าศัพทจากภาพ และสรุป
เรื่องรวมกัน

ระยะท่ี 3  กิจกรรมหลังเรียน ( After the story) เปนกจิกรรมท่ีใหนักเรียนนํ าประสบการณ
ท่ีไดจากการอานหรือฟงนิทานมาฝกการใชภาษา โดยจัดกิจกรรมเปนคู กลุมเล็ก กลุมใหญ หรืองาน
เดีย่ว เชน ใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดถาม – ตอบ  ถูก – ผิด หรือเติมค ํา เขียนเติมขอมูลท่ีขาดหายไป
เขยีนเรื่องจากภาพ เลาเรื่องใหม เขียนแผนภูมิเรื่อง และแตงเรื่องตอ

3. ขัน้การติดตามผล (Follow-up) ขัน้นีจ้ดัไดวาเปนขั้นการถายโอนหลังจากการฟงหรือ
อานนทิานจบแลว เชนการใหนักเรียนทํ างานเดี่ยว ทํ างานกลุม หรืองานคู ผลิตส่ือจากเรื่องท่ีอาน
โดยการ วาดภาพ ทํ าสมุดภาพ จัดบอรด  เขียนเรื่องขึ้นมาใหมโดยใชคํ าสํ าคัญ( key words) จากเรื่อง
เดิม เขยีนเรื่องขึ้นมาใหมท่ีคูขนานกับเรื่องเดิม เปนตน

ปเดอรเซน (Pedersen  1995: 2-5) เสนอขัน้ตอนในการน ํานิทานมาใชในการเรียนการสอน
3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขัน้การเตรียมการ (Preparation) เปนขัน้ท่ีครูตองเตรียมการในการสอนวาในนิทานเรื่อง
นัน้จะสอนเกี่ยวกับโครงสราง ศัพท สํ านวน อะไร รวมท้ังการเลือกเรื่อง ความยาวของเรื่องวาเหมาะ
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สมหรอืไม จะเลือกสอนดวยวิธีใดจึงจะเหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถทางภาษาของนัก
เรียน

2. ขัน้การนํ าเสนอเนื้อหา (Presentation) เปนขัน้ท่ีครูเริ่มกิจกรรมการนํ าเขาสูบทเรียนโดย
การใชภาพ ทาทาง การใบคํ าแนะนํ าค ําศัพทท่ีสํ าคัญตอความหมายของเรื่อง แนะนํ าใหนักเรียนรูจัก
ตวัละคร ฉากเริ่มเรื่อง เพ่ือกระตุนใหนักเรียนสนใจอยากเรียน และเช่ือมโยงประสบการณเดิมของ
นกัเรยีนเขากับเรื่องท่ีจะเรียน ตอจากนั้นก็อานหรือเลาเรื่องใหนักเรียนฟงโดยใชสีหนา แววตา นํ้ า
เสียงประกอบ ใชอุปกรณการสอน เชน หุน แผนภาพ ภาพพลิก ในขณะท่ีเลาเรื่องหรืออานเรื่องให
นกัเรยีนฟงครูควรหยุดถามค ําถามท่ีชวยใหนักเรียนไดทํ านายเหตุการณของเรื่อง

3. ขัน้ติดตามผล (Follow-up activities) เปนขั้นท่ีใหนักเรียนสามารถถายโอนประสบการณ
จากการไดอานหรือฟงนิทาน มาฝกการใชภาษาอยางมีความหมาย เชน การถามค ําถามเกี่ยวกับความ
เขาใจเรื่อง โดยการใชคํ าถามท่ัวไปเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง เชน who what where when why ในขณะเดียว
กนักค็วรใชค ําถามท่ีกระตุนใหนักเรียนไดคาดเดา เชน What would you have done ? What should
the character have done ? การสรางแบบฝกหัดหลังการฟงหรืออานเรื่อง ควรเปนแบบฝกหัดท่ีทบ
ทวนค ําศัพทใหมท่ีพบในเรื่อง การจัดกิจกรรมการฟง เพ่ือใหนักเรียนแสดงความเขาใจหลังการฟง
หรอือานเรื่อง โดยการเปรียบเทียบ แยกแยะ ทายเรื่อง เรียงลํ าดับ แยกประเภท ใหขอมูลการจัด
กจิกรรมการพูด ใหนักเรียนอานพรอมกัน เลาเรื่องตอ แตงเรื่องใหมโดยใชคํ าสํ าคัญ (key words)
จากเรือ่งเดิม อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับจุดสํ าคัญของเรื่อง เลาเรื่องใหม แตงเรื่องใหมจากประสบ
การณของนกัเรียน การจัดกิจกรรมการเขียน ใหนักเรียนเขียนเรื่องใหม ยอเรื่อง ทํ าแบบฝกหัดการ
เขยีน เชน เขียนตามค ําบอก เติมยอหนาท่ีหายไป (cloze paragraph) เขยีนเรื่องขึ้นมาใหม และการจัด
กจิกรรมการผลิตส่ือ นิทานเปนสุนทรียศาสตรและชวยพัฒนาความคิดสรางสรรไดดวยการใหนัก
เรยีนวาดภาพจากเรื่อง ทํ าหนากากตัวละคร จัดทํ าสมุดภาพ จัดบอรด และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมาก

วิลเฮลม (Wilhelm 1999 : 27-29)  เสนอขัน้ตอนในการน ํานิทานมาใชในการเรียนการสอน
3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การเลือกเรื่อง (When choosing your tales) เปนขัน้ท่ีครูตองเตรียมการตั้งจุดประสงคใน
การเลาเรื่องเพ่ือนํ าไปใชในการเลือกเรื่องท่ีครูเห็นวาสามารถทํ าใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ
และเพ่ิมประสบการณทางภาษา โดยพิจารณาระดับความยากงายของภาษา ความเหมาะสมของเนื้อ
หา ความสนใจของนักเรียน

2. การเลาเรื่อง (When storytelling) เปนขัน้ท่ีครูเริ่มทํ ากิจกรรมการนํ าเขาสูบทเรียนเพ่ือ
สรางบรรยากาศในหองเรียนใหนาสนใจและเช่ือมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนเขากับเรื่องท่ี
จะสอน โดยการใหนักเรียนดูภาพ ดูช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง  สนทนาแลกเปล่ียนประสบการณเกี่ยวกับ
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เรือ่งท่ีจะเรียน ตอจากนั้นจึงอานหรือเลานิทานใหนักเรียนฟง ส่ือการสอนท่ีใชอาจเปนรูปภาพ ทา
ทาง บัตรค ํา แถบประโยค  เปนตน

3. หลังการเลาเรื่อง (After storytelling) เปนขัน้การแลกเปล่ียนประสบการณในช้ันเรียน
โดยการนํ าเรื่องท่ีฟงหรืออานแลวมาถายโอนเขาสูกิจกรรมท่ีกระตุ นใหนักเรียนเกิดความคิด
ไตรตรอง จดักิจกรรมในลักษณะงานเดี่ยว งานคู หรืองานกลุม และขอสํ าคัญในขั้นนี้ก็คือตองมีการ
ประเมินผลเพ่ือหาความกาวหนาของผูเรียน และขอบกพรองเพ่ือการน ําไปปรับปรุงแกไขตอไป

จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนโดยใชนิทานท่ีผูเช่ียวชาญไดเสนอดังกลาวขางตนนั้น 
จะเห็นวาสอดคลองกับขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารซ่ึงจอหนสันและมอรโรว 
(Johnson and Morrow  1981 : 72-77) แบงไว 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้

1.ขัน้การตั้งจุดประสงค (Setting objectives) ในการสอนแตละบทครูจะตองตั้งจุดประสงค
ปลายทางและจุดประสงคนํ าทาง เพ่ือใหการสอนเปนไปตามจุดประสงคท่ีตั้งขึ้น

2. ขัน้ดํ าเนินการสอน (Presentation) ในขัน้นีค้รจูะใหความชัดเจนในเรื่องท่ีสอน และความ
กระจางในปริบท ซ่ึงดํ าเนินการโดยการนํ าเขาสูเนื้อหาโดยใชรูปภาพ เลาเรื่อง หรือถามตอบเพ่ือน ํา
เขาสูบทเรียน จากนั้นจึงเสนอคํ าศัพท สํ านวน รวมท้ังโครงสรางประโยคใหม และเสนอเนื้อหา โดย
ในการด ําเนินการสอนในขั้นนี้อาจทํ าไดโดยการใชส่ือตางๆมาชวย

3. ขัน้การฝก (Practice) เปนขัน้ท่ีสํ าคัญมากเพราะการฝกมากๆจะมีผลทํ าใหนักเรียนคุนเคย
กบัภาษา มีความพรอมและม่ันใจในการใชภาษา เชนใหนักเรียนฝกออกเสียงคํ าศัพท ฝกฟง อาน
เรือ่ง แลวฝกเขียนโดยใชขอมูลท่ีไดจากการอาน เปนตน

4. ขัน้การถายโอน (Transfer) การถายโอนเปนขั้นท่ีสํ าคัญท่ีสุดเพราะเปนขั้นท่ีนักเรียนได
ใชภาษาในการส่ือสาร และเปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนหรือครู โดยการนํ าภาษาท่ี
ไดเรียนรูไปใชจริง
(Johnson and Morrow 1981 : 72-77 ; อรุณี  วิริยะจิตรา 2532 : 158-199)

จากขั้นตอนการนํ านิทานมาใชในการเรียนการสอนท่ีผูเช่ียวชาญหลายทานเสนอดังกลาว
ขางตน สามารถสรุปขั้นตอนในการน ํานิทานมาใชสอนได 5 ขัน้ตอน ดังนี้ ขั้นแรก ไดแกขั้นเตรียม
ความพรอมกอนเรียน (Warm-up) คอืขัน้การเตรียมการของครูท่ีเริ่มตั้งแตการเลือกเรื่อง การตั้งจุด
ประสงคในการสอน ขั้นท่ี 2 ไดแกขั้นด ําเนินการในช้ันเรียน (in class ) เปนขั้นท่ีครูเริ่มทํ ากิจกรรม
น ําเขาสูบทเรียน จัดกิจกรรมในการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ระยะ คือ กิจกรรม
กอนการเรียน (before the story ) กจิกรรมขณะเรียน (during the story) และกิจกรรมหลังเรียน (after
the story)  ขัน้ท่ีสามไดแกขั้นการติดตามผล (follow-up) เปนขั้นการถายโอนจากนิทานท่ีอานมา
ผสมผสานกับประสบการณ ความรู ความคิด และความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33

นกัเรยีน ผลิตงานเขียน งานศิลปะ เชนการจัดบอรด วาดภาพ ตลอดจนการประเมินผลเพ่ือตรวจ
สอบความกาวหนาในการเรียนของนักเรียนและหาขอแกไขหลังจบบทเรียน

กจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชนิทาน
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปจจุบันเนนสอนตามความตองการ และความสนใจ

ของนกัเรยีนอันจะนํ าไปสูการเรียนรูภาษาโดยวิธีธรรมชาติ ซ่ึงจะมีผลใหนักเรียนมีการใชภาษาเพ่ือ
การส่ือสารในช้ันเรียนไดจริง (Zaro 1995 : 1) การท่ีครูจะสามารถสอนนักเรียนไดบรรลุตามจุด
ประสงคท่ีตั้งไวนั้น การเลือกกิจกรรมท่ีจะนํ ามาใชในช้ันเรียนเปรียบเสมือนบันไดท่ีจะน ําไปสู
ความสํ าเรจ็นัน้ได นักการศึกษาท่ีสนใจการน ํานิทานมาใชในการเรียนการสอนหลายทานไดเสนอ
แนวคดิการจัดกิจกรรมโดยใชนิทาน อาทิเชน

สต็อคเดล (Stockdale 1995 : 22-26) เสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช
นิทานดังนี้

1.กอนการเรียน (preliminary) ใหนักเรียนดูช่ือเรื่อง และเลาเรื่องตามประสบการณเดิมของ
นกัเรยีนเกีย่วกับเรื่องนั้น เม่ือนักเรียนเลาจบ ครูเขียนฉากสํ าคัญๆ ท่ีเกี่ยวของกับเรื่องลงบนกระดาน

2. การเลาเรื่อง (telling the story) ครเูลานิทานใหนักเรียนฟง ในขณะท่ีเลาก็วาดภาพ
ประกอบการเลา เขียนคํ าศัพทยากบนกระดาน ถามค ําถามเพ่ือใหนักเรียนเดาเรื่อง ทํ านายเหตุการณ
หรอืแสดงความคิดเห็น เม่ือครูเลาจบ ถามค ําถามเพ่ือทดสอบความเขาใจเรื่องท่ีฟงของนักเรียน จาก
นัน้ครูแจกเรื่องใหนักเรียนอาน

3. การอานบทอาน (the script) นกัเรยีนแตละคนอานเรื่องท่ีครูแจกใหอาน ซ่ึงในขั้นนี้
สตอ็คเดลสังเกตเห็นวาในขณะท่ีนักเรียนอานเรื่องนักเรียนเปรียบเทียบวาตรงกับท่ีตนเองไดฟงหรือ
ไม ค ําตอบท่ีตนเองตอบไป เหมือนกับบทอานหรือเปลา เปนตน

4. การทํ าแบบฝกหัดเสริม (reinforcement exercise) ใหนักเรียนทํ าแบบฝกหัดท่ีมีลักษณะ
เปนการใหเรียงลํ าดับเหตุการณตามค ําบอกเวลาท่ีก ําหนด จับคูคํ าศัพทกับความหมาย ตีความวาค ํา
นัน้พาดพิงถึงใครในเรื่องแลวเขียนเติมลงในชองวาง

ไซพ (Sipe 1990 : 18-26) เสนอกจิกรรมการใชนิทานเปนส่ือการอานเพ่ือปรับสูการเขียน
ดวยเหตผุลท่ีวานักเรียนมักจะรูจักและคุนเคยกับนิทานเรื่องตางๆอยูแลว ครูจึงควรดึงเอาเหตุการณ
บางตอนของเรื่องเขาสูมิติใหม โดยการสรางเรื่องของตนเองขึ้นมาใหมจากแนวเรื่องเดิมท่ีอาน ตาม
ลํ าดับขั้นตอนสรุปไดดังนี้

1. ขัน้แนะน ํา ในขั้นนี้ครูจะเปนผูแนะนํ าใหนักเรียนเขาใจการอานและเขียนเรื่องใหมท่ีคู
ขนานกับเรื่องเดิม ซ่ึงทํ าไดดังนี้
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- เพ่ิมหรือลดเหตุการณในเนื้อเรื่องใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เชนเรื่อง
เส้ือคลุมตัวใหมของพระราชา อาจเปล่ียนเปนเส้ือตัวใหมของครูใหญ เปนตน

- เปล่ียนเหตุการณในเนื้อเรื่องใหมีลักษณะตรงกันขามกับเรื่องเดิม เชนเรื่อง
ราชสีหกับหนูของอีสป ราชสีหมีความกลาหาญอาศัยอยูในปา อาจเปล่ียนเปนราชสีหอาศัยอยูใน
สวนสัตว ไมรูจักปา ไมรูวิธีจับสัตวเปนอาหาร

- เปล่ียนเวลาและสภาพแวดลอมของเรื่อง เชนเรื่องเกิดในปา อาจเปล่ียนเปนเกิด
ในเมือง

- เปล่ียนลักษณะ อาชีพ เพศ และอุปนิสัยของตัวละครใหตรงกันขามกับเรื่องเดิม
- รกัษาสวนสํ าคัญของเหตุการณในเรื่องไว เชนไกไดพลอย อาจเปล่ียนเปนไกได

เพชร
- การเปล่ียนเฉพาะภาพแตใหเนื้อเรื่องคงเดิม เชนการเปล่ียนภาพตัวละครใหสอด

คลองกับสมัยปจจุบัน
2. ขัน้การใหตวัอยาง หลังจากท่ีครูแนะนํ าใหนักเรียนเขาใจรูปแบบการปรับเรื่องแลว ครูยก

ตัวอยางนิทาน 1 เรื่อง
3. ขัน้ปฏิบัต ิครูแจกนิทานใหนักเรียนทุกคนอานแลวชวยกันปรับสูการเขียน
4. ขัน้การประเมินผล นักเรียนนํ าเสนอผลงานหนาช้ัน ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยว

กบัผลงานของแตละคนโดยพิจารณาวิธีการปรับเรื่อง การดํ าเนินเรื่อง การใชภาษา
พิคเคน (Picken 1997 : 34-40 ) เสนอกจิกรรมการนํ านิทานมาใชสอนคุณธรรม จริยธรรม

และการสรางเรื่องขึ้นมาใหม โดยจัดกิจกรรมในลักษณะงานเดี่ยว งานคู หรืองานกลุม ดังนี้
ขัน้ท่ี 1 ใหนกัเรียนอานเนื้อหานิทานเรื่องเดียวกันแตลักษณะการเขียนตางกัน จากนั้นก็รวม

กนัพิจารณาวาเนื้อหาแบบไหนท่ีเหมาะสมตอการน ําไปใชสอน
ขัน้ท่ี 2 ใหนักเรียนใชเวลาประมาณ 20-30 นาที อานเรื่องและชวยกันแกไขเรื่องในสวนท่ี

เห็นวานาจะปรับเปล่ียน จากนั้นรวมกันตัดสินใจวาจะปรับเปล่ียนสวนไหน เขียนลงในใบงานท่ีครู
แจกให

ขัน้ท่ี 3 นกัเรียนแตละกลุมออกมารายงานเรื่องท่ีปรับเปล่ียนของตน นักเรียนในช้ันรวมกัน
แสดงความคิดเห็นหรือถามขอสงสัย เพ่ือเปนการประหยัดเวลา แตละกลุมควรรายงานวาเปล่ียน
สวนไหน และเปล่ียนอยางไร แทนท่ีจะเลาท้ังเรื่อง หลังจากนั้นครูใหนักเรียนเขียนเรื่องท่ีกลุมตน
ปรับแลวแจกใหกลุมอ่ืนอานตอไป

ชานาฮาน (Shanahan 1997 : 668-677) เสนอกจิกรรมการใชแผนภูมิทํ าความรูจักตัวละคร
ในเรื่อง จากความเห็นท่ีวาในนิทานแตละเรื่องนักเรียนอาจจะมองเห็นตัวละครเอกในเรื่องตางกัน
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การกระทํ าของตัวละครบางตัวใหความรูสึกในทางบวก การกระทํ าของตัวละครบางตัวใหความรู
สึกทางลบ ซ่ึงการกระทํ าของตัวละครเหลานั้นเกิดจากปญหา เปาหมาย และวิธีการแกปญหาตางกัน
โดยมีขัน้ตอนการจัดกิจกรรมดังนี้

ขัน้แรกคอืการพิจารณาเลือกเรื่องท่ีจะน ํามาใชสอน กิจกรรมการสอนในลักษณะนี้ควรเปน
เรือ่งท่ีมีตวัละครท่ีมีเปาหมายตางกันตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป จากนั้นครูแนะนํ าการเรียนโดยใชโครงสราง
เรื่อง (story grammar)  ขัน้ตอไปใหนักเรียนทุกคนอานเรื่องเดียวกัน และเติมแผนภูมิทํ าความรูจัก
ตวัละซ่ึงมีลักษณะแบงเปน 2 สวน นักเรียนสามารถเติมขอความจากการตอบค ําถามท่ีครูตั้งไวเพ่ือ
ชวยใหนกัเรียนหาขอมูลรายละเอียดไดชัดเจนขึ้น ตอจากนั้นใหนักเรียนเปรียบเทียบลักษณะตัว
ละคร กจิกรรมนี้เปนการฝกการคิดวิเคราะห การหารายละเอียดของเรื่อง อีกท้ังนักเรียนไดพัฒนาค ํา
ศัพทพรอมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากเรื่องซ่ึงมักจะมีลักษณะเปนการทํ าดีไดดี ทํ าช่ัวไดช่ัว

เอกสารเกี่ยวกับการอาน

การอานและความหมายของการอาน
ในบรรดาทักษะท้ัง 4 การอานมีบทบาทสํ าคัญมากท่ีสุดในสังคมปจจุบันเพราะทุกคนตอง

พยายามคนควาหาความรูจากการอานหนังสือ ตํ ารา และนิตยสารตางๆ เพ่ือรับรูความเจริญกาวหนา
ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้แลว การอานยังใหความเพลิดเพลินใจดวย นักการศึกษา
ตางประเทศและในประเทศไดใหความหมายของการอานไวหลายแนวทางดวยกันเชน

วิดโดสัน (Widdowson 1986 : 173-176 ) ใหความหมายของการอานวา การอานเปนความ
รวมมือระหวางผูสงสารและผูรับสารเปนปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนกับผูอานมีงานเขียนเปนส่ือ
กลาง ผูอานจะมีความเขาใจเกี่ยวกับสารท่ีผูเขียนเขียนโดยโครงสรางความรูของผูอานตองสัมพันธ
กบัโครงสรางของสารท่ีอยูในงานเขียนผูอานตองน ําความคิดหรือโลกทัศน และความรูทางภาษามา
ชวยในการทํ าความเขาใจดวย

กูดแมน (Goodman 1982 : 5 ) กลาววา การอานคือปฏิสัมพันธระหวางภาษาและความคิด
การอานเปนเกมการเดาทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยากลาวคือผูเขียนถายทอดความคิดออกมาเปน
ภาษาและผูอานใชความคิดตีความท่ีผูเขียนถายทอดออกมาโดยการทํ านายลวงหนาถึงส่ิงท่ีตนอาน
ใชตวัช้ีแนะ 3 แบบ ไดแกตัวอักษรและเสียง โครงสรางภาษา และความหมาย

บํ ารุง  โตรัตน (2532 : 12) ไดใหทรรศนะวา การอานคือกระบวนการท่ีผูอานสรางความ
หมายจากส่ิงท่ีผูเขียนตองการส่ือ โดยตลอดเวลาท่ีอาน ผูอานตองตั้งสมมุติฐาน การเดาความหมาย
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ในส่ิงท่ีอาน แสดงความสงสัยในส่ิงท่ีตนไมเขาใจพรอมกันนั้นผูอานจะแกปญหาในส่ิงท่ียังเขาใจไม
ชัดเจนจนสามารถเขาใจความหมายท่ีผูเขียนตองการส่ือได

เตือนใจ  ตันงามตรง (2534 : 9) กลาววา การอานคือกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอาน
ต ํารา ปริบท และกลวิธีการอานเพ่ือสรางความหมาย

จากนยิามการอานสรุปไดวา การอานเปนปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนและผูอานผานขอเขียน
โดยมีกระบวนการคิด ผูอานตองมีความเขาใจในส่ิงท่ีผูเขียนเขียนและตองการส่ือความหมาย โดย
ตลอดเวลาท่ีอานผูอานตองตั้งสมมุติฐาน เดาความหมายในส่ิงท่ีอานรวมท้ังอาศัยประสบการณเดิม
เปนสวนสรางความหมายจนเกิดความเขาใจ

 การท่ีความรูเดิมมีบทบาทสํ าคัญตอความเขาใจในกระบวนการอานนั้นไดรับอิทธิพลมา
จากแบบจํ าลองการอานทางจิตวิทยาภาษาศาสตรของกูดแมน(Goodman’s psycholinguistic model
of reading) หรอืเกมการเดาทางจิตภาษาศาสตร(psycholinguistic guessing game)  และแบบจํ าลอง
การอานภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองของโคดี้ (Coady’s model of the ESL reader)

กูดแมน (Goodman 1986 : 1) ไดอธิบายวา การอานเปนเกมการเดาทางภาษาศาสตรเชิงจิต
วทิยา กลาวคือ การอานเปนการสรางความหมายท่ีผูอานใชความรูประสบการณเดิมทํ าความเขาใจ
ในเรือ่งท่ีอาน ในกระบวนการอาน การสรางความหมายจะด ําเนินไปอยางตอเนื่องคือผูอานใชวิธี
การเดาหรือตั้งสมมุติฐานในการอาน และตรวจสอบการเดาของตัวเองวาถูกตองหรือไมหรือจะตอง
มีการแกไขเพ่ือใหไดความหมายท่ีถูกตอง

ในรปูแบบการอาน ผูท่ีมีความสามารถในการอานดีไมจ ําเปนตองใชตัวช้ีแนะท้ังหมด ผู
อานท่ีดีสามารถเดาความหมายในเรื่องท่ีอานไดอยางถูกตอง แตผูท่ีมีความสามารถในการอานนอย
จ ําเปนจะตองกลับไปอานเรื่องซ้ํ า และตรวจสอบการเดาเรื่องของตนเองอีกครั้งหนึ่ง (Goodman
1971 อางถึงใน Carrell and Eisterhold 1988 : 74 )

จากรูปแบบการอานนี้ เกรบ (Grabe 1991 : 376-377 ) ไดสรุปไววา การอานไมใชกระบวน
การเกบ็รวบรวมขอมูลจากทีละตัวอักษรหรือค ําตอค ํา แตเปนกระบวนการท่ีมีการกล่ันกรอง เพราะ
ขณะท่ีอานผูอานจะใชความรูเดิมชวยในการเดาเรื่อง จับใจความและยืนยันการเดา ซ่ึงใชเวลาอาน
นอยกวาการอานทุกค ํา จึงทํ าใหมีเวลาเพียงพอในการท่ีจะกลับไปอานทบทวนไดอีก

กูดแมน (Goodman 1988 :16 ) กลาววา กระบวนการอานประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ขัน้เริ่มจ ําตัวอักษร (Recognition – initiation ) ในขัน้นีส้มองจะตองจํ าตัวอักษรในภาษา

เขยีนใหได และเริ่มตนการอาน โดยปกติทุกกิจกรรมในการอานจะตองมีขั้นนี้ 1 ครั้ง ถึงแมจะมีกิจ
กรรมอ่ืนแทรกก็ตาม เชนการดูภาพประกอบ การอาน และการจํ าตัวอักษร จะเริ่มขึ้นใหม
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2. ขัน้การเดา (Prediction) เปนขั้นท่ีสมองทํ าการคาดคะเนและเดาเพ่ือหาลํ าดับความสํ าคัญ
ของขอมูลท่ีไดรับรู ในขั้นนี้ผูอานจะเดาเหตุการณในเรื่องกอนการอาน

3. ขัน้การยืนยัน (Confirmation) เม่ือสมองเดาเรื่องแลวจะตองมีการพิสูจนการเดาวาถูกตอง
หรอืไมในขั้นนี้จะตองหาขอมูลมายืนยันหรือปฏิเสธการเดาเพราะฉะนั้นผูอานจะตองจับความหมาย
ของเรื่องท่ีอานใหได

4. ขัน้การแกไข ( Correction ) ในขัน้นี้เม่ือปรากฏวา ส่ิงท่ีตนเดานั้นไมถูกตองหรือไมได
รบัการยนืยนั สมองก็ตองเริ่มตนกระบวนการจํ าใหม นั่นคือผูอานจะตองเริ่มตนกลับไปอานทบ
ทวนอีกครั้งเพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริง

5. ขัน้ส้ินสุดการอาน (Termination) สมองจะยุติการอานเม่ือกิจกรรมการอานเสร็จส้ิน
สมบูรณ แตผูอานบางคนอาจลมเลิกการอานเพราะจับความหมายของเรื่องท่ีอานไดนอยหรือรับรู
ความหมายแลว มิฉะนั้นก็เปนเพราะเรื่องนั้นไมนาสนใจหรือไมก็พบวาเรื่องท่ีอานไมตรงตามจุดมุง
หมายของการอาน

กระบวนการอานอีกรูปแบบหนึ่งท่ียึดตามแนวคิดของกลุมภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาเปน
แบบจํ าลองท่ีใชกับผูเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศไดคือแบบ
จ ําลองการอานภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองของโคดี้

โคดี้ (Coady 1979 : 5-12) ไดอธิบายไววาการอานเพ่ือความเขาใจเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิ
สัมพันธของปจจัย 3 ประการ คือ ความสามารถเชิงความคิด ความรูเดิม และกลวิธีกระบวนการ ดัง
ในภาพ

        ความสามารถดานสติปญญา ความรูดานประสบการณเดิม
(conceptual abilities) (background knowledge)

กลวิธีกระบวนการ
(process strategies)

โคดีอ้ธิบายวา ปจจัยท้ังสามประการนี้มีความสํ าคัญตอความเขาใจในการอานมาก กลาวคือ
ผูเรียนท่ีขาดความสามารถดานสติปญญาในการทํ าความเขาใจเกี่ยวกับภาษาอาจจะไมประสบความ
สํ าเรจ็ในการอานภาษาอังกฤษ และการท่ีผูเรียนมีความรู และประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน
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จะชวยใหผูเรียนสามารถเดาความหมายของเรื่องได สวนกลวิธีกระบวนการนั้นเปนองคประกอบ
ยอยของความสามารถในการอานไดแกความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเสียงและตัวอักษร
ตวัอักษรและหนวยคํ ายอย ขอมูลเกี่ยวกับพยางคและหนวยคํ า ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางภาษา ความ
หมายของคํ าศัพท และความหมายของบริบท เปนตน

การอานอยางมีประสิทธิภาพ
เนือ่งจากการอานเปนกระบวนการทางดานความคิด จึงทํ าใหนักวิจัยและนักการศึกษาทํ า

การศึกษาและคนควาเพ่ือเลือกหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาตัวผูอาน เพ่ือใหเปนผูอานท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติโดยสรุปของการอานอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี ้(Grabe, 1991 : 375-
382)

1. การอานอยางมีประสิทธิภาพตองอานเร็ว
2. ความรูทางดานคํ าศัพทและโครงสรางประโยคจะชวยใหการอานงายขึ้น
3. ความรูทางดานโครงสรางเรื่อง การเรียงลํ าดับของเรื่องมีผลตอความเขาใจในเนื้อหาท่ี

อาน
4. ความรูเดิมทางดานเนื้อหามีบทบาทสํ าคัญตอการอานผูอานท่ีมีประสิทธิภาพตองใช

ประโยชนจากความรูเดิมดานเนื้อหาและความรูจากส่ิงท่ีก ําลังอานอยูทํ าความเขาใจส่ิงท่ีอาน
5. ทักษะในการประเมินและตีความส่ิงท่ีผูเขียนตองการถายทอดในบทอานและการตัด

สินวาเนื้อหาท่ีอานนั้นมีประโยชนหรือไม นาสนใจ นาเบ่ือ หรือนาตื่นเตน
6. ความสามารถในการเลือกใชกลวิธีการอานหลายชนิดเพ่ือใหการอานมีประสิทธิภาพ 

เชน การปรับเปล่ียนความเร็วในการอาน การอานขาม การใชช่ือเรื่อง หัวเรื่อง ภาพ และโครงสราง
ของบทอานเพ่ือทํ านายเหตุการณในบทอาน เปนตน

จะเห็นไดวาการอานอยางมีประสิทธิภาพมีความสํ าคัญอยางยิ่งตอตัวผูอาน และการสอน
อานของครู

นอกจากนี้วิลเล่ียม (William 1986:3-7, อางถึงใน สุมิตรา อังวัฒนกุล 2534 : 31-32) ยงัได
กลาวถึงองคประกอบท่ีจะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพไวดังนี้

1. ความรูในระบบการเขียน (Knowledge of Writing System) ดานการสะกดคํ าและการ
อานออกเสียง ปญหาหนึ่งของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ คือ ไมมีความรูค ําศัพทมาก
พอเม่ืออานเนื้อความท่ีเปนภาษาอังกฤษ

2. ความรูเรื่องภาษา (Knowledge of Language) ผูอานท่ีประสบความสํ าเร็จในการอานจํ า
เปนตองมีความรูเรื่องรูปแบบของค ํา การเรียบเรียงคํ า โครงสรางและไวยากรณของภาษา ปญหา
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สํ าคญับางประการของผูเรียนภาษาตางประเทศคือ ไมมีความรูเพียงพอในเรื่องภาษา ซ่ึงทํ าใหมี
ความยากลํ าบากในการอานเนื้อความบางเรื่อง

3. ความสามารถในการตีความ (Ability of Interpretation) เนือ่งจากการอานไมใชการทํ า
ความเขาใจขอความแตละประโยค โดยไมสัมพันธกับประโยคอ่ืน ผูอานจึงตองเขาใจจุดประสงค
ของขอความ รูวิธีการเรียบเรียงประโยคเปนขอความท่ีตอเนื่องกัน และเขาใจความสัมพันธระหวาง
ประโยค

4. ความรูรอบตัวท่ัวไป (Knowledge of the World) ไมวาจะเปนลักษณะของขอความ
วฒันธรรม เหตุการณปจจุบันหรือความรูรอบตัวอ่ืน ๆ ตลอดจนประสบการณตาง ๆ

5. เหตุผลในการอานและวิธีการอาน (Reason of Reading and Reading Style) เหตุผลของ
การอานแตละคนยอมตางกันไปและเหตุผลหรือความตองการในการอานนี้เองมีผลตอการเลือกวิธี
อาน ดังนั้นเม่ือตองการอาน จึงตองทราบวา อานอะไร อานทํ าไม และจะอานอยางไร

กลาวโดยสรุปคือการอานอยางมีประสิทธิภาพนั้นผูอานตองอานอยางมีจุดมุงหมาย อาน
อยางมีปฏิสัมพันธ มีความเขาใจในเรื่องท่ีอาน อานไดเร็ว มีกลวิธีและมีการพัฒนาตามขั้นตอนรวม
ท้ังตองมีทักษะท่ีสํ าคัญอยางนอย 2 ประการคือ ความรูทางภาษา และความรูในดานอ่ืน ๆ โดย
เฉพาะประสบการณสวนตัว ความรูรอบตัวดานตางๆและความเช่ือซ่ึงถาผูอานและผูเขียนมีส่ิงเหลา
นีต้รงกันการอานก็จะประสบผลสํ าเร็จไดมากยิ่งขึ้น

ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม ( Schema Theory )
ทฤษฎีการอานท่ีคํ านึงถึงปจจัยดานความรูเดิมและประสบการณเดิมของผูอานคือทฤษฎี

โครงสรางความรูเดิม เปนทฤษฎีท่ีอธิบายถึง การจัดระเบียบความรูภายในสมอง ประกอบดวยโครง
สรางความรูเดิม (schemata) เรยีงรายจัดอยูเปนกลุมตามความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โครงสราง
ความรูเดมินี้มาจากประสบการณเดิมของผูอาน และเปนเครื่องช้ีแนะผูอานในการทํ าความเขาใจบท
อาน อีกท้ังยังชวยใหผูอานคาดเดาส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในบริบทท่ีก ําหนดใหดวย (Nunan 1985 :44)

เมย (May 1986 : 40) ไดแสดงความเห็นวา ความรูเดิมคือโครงเรื่องหรือการเรียบเรียงเรื่อง
ท่ีอยูในสมองท่ีชวยใหผูอานทํ านายเหตุการณของเรื่องท่ีจะอานตอไป ดังนั้นยิ่งผูอานเขาใจการเรียบ
เรยีงเรื่องมากเทาไร ความเขาใจจะเพ่ิมมากขึ้นเทานั้น

วสิาข  จัติวัตร (2541 : 21) กลาววา โครงสรางความรูเดิม คือความรูท่ีเก็บสะสมไวจาก
ประสบการณ แลวนํ ามาเก็บไวอยางเปนระบบตามลํ าดับขั้นทุกคนจะมีโครงสรางความรูแตกตาง
กนัไปตามพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคม เช้ือชาติ และการศึกษา
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กลาวโดยสรุปไดวา โครงสรางความรูเดิม หมายถึง ความรูท่ีไดรับจากประสบการณเดิมท่ีมี
การจดัเรยีบเรียงไวตามลํ าดับเปนอยางดี โครงสรางความรูเดิมของแตละบุคคลจะแตกตางกันไป
ตามปจจัยทางสังคม พ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจ อายุ เช้ือชาติ และการศึกษา

บารเนทท (Barnett 1989 :9-35 ) นกัการศึกษาท่ีศึกษาการอานตามแนวทฤษฎีโครงสราง
ความรูเดมิอธิบายไววา ความเขาใจในส่ิงท่ีอานนั้น เกิดจากกระบวนการ 3 ลักษณะคือ

1. กระบวนการอานในระดับพ้ืนฐานไปสูกระบวนการอานในระดับสูง (Bottom-up
process) เปนการแปลความตามตัวอักษรท่ีปรากฏ โดยผูอานจะใชความรูเดิมเกี่ยวกับ เสียง ศัพท
โครงสราง และความหมายเปนสํ าคัญ แลวนํ ามาเช่ือมโยงกับขอมูลจากบทอานซ่ึงเปนตัวกระตุนให
เกดิกระบวนการอานขึ้น ลักษณะในการเปล่ียนแปลงขอมูลจะเปนในลักษณะจากฐานสูยอด คือจาก
ขอมูลในระดับพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับตัวอักษรจะไปสูค ําและประโยค ซ่ึงเปนขอมูลในระดับสูง จากแนว
คิดดังกลาวนี้ทํ าใหเกิดการสอนอานท่ีมุงเนนการทํ าความเขาใจความหมายของค ําศัพทและโครง
สรางทางไวยกรณเปนสํ าคัญ

2. กระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการอานในระดับพ้ืนฐาน (top-down process)
เปนการสรางความเขาใจโดยผูอานใชความรูเดิมท่ีตนมีอยูมาสรางความหมายจากเรื่องท่ีอาน โดย
การสุมอานเนื้อเรื่อง แลวคาดเดาวาเรื่องท่ีอานเกี่ยวกับอะไร โดยพยายามใชความรูจากหลายๆดาน
เพ่ือสรางความหมายจากเรื่องท่ีอาน เชนความรูดานไวยากรณ ความหมายสัญลักษณ หนวยเสียง
หรอืความรูเดิม เพ่ือประกอบการยืนยันขอคาดเดาของตนเอง ถาส่ิงท่ีผูอานคาดเดาไวไดรับการยืน
ยนัวาถูกตอง ผูอานสามารถทํ าความเขาใจและหาความหมายจากเรื่องท่ีอานได ถาส่ิงท่ีคาดเดาไวไม
เปนท่ียอมรับผูอานตองยอนกลับไปทํ านายขอความและคาดเดาเกี่ยวกับความหมายของเรื่องท่ีอาน
อีกครัง้หนึ่ง ดังนั้นผูอานท่ีสามารถอานในลักษณะนี้ไดแทบจะไมตองอาศัยการอานในระดับค ํา
และประโยคเลย

3. กระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธ (interactive process)  เปนการอานท่ีตองใชท้ังความรู
เดมิตามแนวคดิของกระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการอานในระดับพ้ืนฐาน (top-down
process) ประกอบกบัการใชขอมูลท่ีปรากฏในบทอานตามแนวคิดของกระบวนการอานในระดับ
พ้ืนฐานไปสูกระบวนการอานในระดับสูง (bottom-up process) เพ่ือก ําหนดความหมายใหกับส่ิงท่ี
อาน ซ่ึงการอานดวยกระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธนี้มีลักษณะท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของ
กระบวนการอานมากท่ีสุดและจะปรากฏในตัวผูอานท่ีมีประสิทธิภาพเปนสวนใหญ กระบวนการนี้
จงึนาสนใจและสมควรท่ีจะพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวผูอานมากท่ีสุด

จากแนวคดิดงักลาวจะเห็นไดวา ผูอานท่ีมีประสิทธิภาพจะใชท้ังกระบวนการอานในระดับ
สูงไปสูกระบวนการอานในระดับพ้ืนฐานและกระบวนการอานในระดับพ้ืนฐานไปสูกระบวนการ
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อานในระดบัสูงควบคูกันไป กลาวคือ ผูอานจะใชความรูทางดานศัพท เสียง โครงสรางไวยากรณ
ฯลฯ เปนตวัหลักในการทํ าความเขาใจกับบทอานท่ีตนไมคุนเคยหรือมีพ้ืนความรูไมเพียงพอ สวน
ในการอานเรื่องท่ีผูอานมีความรูเกี่ยวกับเรื่องอยางเพียงพอผูอานก็จะใชการอานในลักษณะของการ
คาดเดาลวงหนาและหาความหมายจากเรื่องท่ีอานเพ่ือตรวจสอบการคาดเดาของตนเอง

นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของโครงสรางความรูท่ีสงผลตอ
ลักษณะพฤตกิรรมการอานของแตละบุคคลไวเปนแนวทางในการสอนอานภาษาตางประเทศ เชน

เจมส (James 1987 :178-180) ไดจ ําแนกโครงสรางความรูท่ีมีผลตอการอานออกเปน 3
ลักษณะ ดังนี้

1. โครงสรางความรูดานตัวภาษา (Linguistic schema) ไดแก ความรูทางดานเสียง ตัวอักษร
ศัพท วลี ประโยค ซ่ึงเปนสวนชวยใหผูอานสามารถอานไดเร็วขึ้น รวมท้ังทํ าความเขาใจส่ิงท่ีอานได
งายขึ้น

2. โครงสรางความรูดานเนื้อหา (Content schema) คอื ความรูเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวขอท่ีอาน
ซ่ึงชวยในการทํ าความเขาใจบทอานไดเปนอยางมากท้ังนี้เพราะการมีประสบการณหรือความคุนเคย
กบัเนือ้หาท่ีอานมากอน ยอมทํ าใหผูอานเขาใจเนื้อเรื่องไดด ี แตถาเปนเนื้อหาท่ีผูอานไมคุนเคยมา
กอน ยอมทํ าใหผูอานทํ าความเขาใจเนื้อเรื่องไดยาก

3. โครงสรางความรูดานรูปแบบ (Formal schema)หรอืแบบแผนของการเขียน (Rhetorical
Pattern) ซ่ึงจํ าแนกออกเปน

3.1 โครงสรางขอเขียนแบบเรื่องเลา (Narrative Structure) ประกอบดวย ฉาก
(Setting)  ตวัละคร (Character) โครงเรื่อง (Plot) และแกนหรือสาระของเรื่อง (Theme)

3.2 โครงสรางระดับยอด (Top Level Structure) ประกอบดวยโครงสรางการเขียน
5 ลักษณะคือ การใหรายละเอียด (Collection) การบรรยาย (Description) การเขียนเชิงเหตุผล
(Causation) การเขียนเชิงปญหาและแกไขปญหา (Problem-Solution) และการเขียนเปรียบเทียบ
(Comparison)

โอบาห (Obah 1983: 129) กลาวถึงความสํ าคัญของโครงสรางความรูวา ถาผูอานไมมีพ้ืน
ความรูเดิมเกี่ยวกับส่ิงท่ีอานแลวการเรียนรูส่ิงใหมจะเปนไปดวยความยากลํ าบากเพราะการสราง
ความเขาใจในการอานเปนการสรางความรูใหมโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมท่ีมีอยูเปน
พ้ืนฐาน ขอเขียนใดๆก็ตามยอมเปนเพียงขอมูลทางภาษาท่ีผูเขียนสงสารมายังผูอาน และผูอานจะ
ตองสรางความหมายเพ่ือใหเกิดความเขาใจโดยนํ าโครงสรางความรูเดิมของตนมาสัมพันธกับขอ
เขียนนั้นๆ (Rumelhart 1981 : 22-23)
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ทราบาสโซ (Trabasso  อางถึงใน เตือนใจ ตันงามตรง 2529 : 3 ) กลาววา โครงสรางความรู
จะทํ าหนาท่ีตางๆในกระบวนการอาน เชนการสรางเรื่อง การตอบคํ าถามเพ่ือหาสาเหต ุผลท่ีเกิดขึ้น
ตลอดจนขอเท็จจริง รวมไปถึงสรุปยอเหตุการณ

จากนยิาม ประเภท และความสํ าคัญของทฤษฎีโครงสรางความรูดังกลาวขางตน จะเห็นได
วาโครงสรางความรูของผูอานมีบทบาทสํ าคัญในการทํ าความเขาใจบทอานของนักเรียนอีกท้ังยัง
เปนตวัชวยใหการอานเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนเกี่ยวกับการอานจึงควรให
ความสนใจและพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการใชพ้ืนความรูเดิมของตนเพ่ือชวยทํ าใหการ
อานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทของโครงสรางความรูเดิม
ความรูเดิมท่ีผูอานน ํามาใชในการอานเพ่ือความเขาใจ มีอยู 2 ชนิดคือ (Carrell 1988 :104)
1.โครงสรางความรูดานรูปแบบ (Formal Schemata) คอืการท่ีผูอานมีความรูเดิมเกี่ยวกับ

ลักษณะลีลาการเขียน ซ่ึงงานเขียนแตละประเภทมีโครงสรางขอความแตกตางกัน เชนงานเขียน
ประเภทนิทาน เรื่องส้ัน บทความ บทประพันธ และการเขียนความเรียง (expository text)

เมเยอร และฟรีเดิล (Meyer and Freedle 1984:122-124 , quoted in Carrell 1984: 442) ได
แบงโครงสรางเรื่องของเนื้อหาเชิงความเรียงเปน 5 ลักษณะคือ

1. ขอความเชิงรวบรวม (Collection) ประกอบดวยขอความยอยๆ ในแตละขอความมีบาง
สวนสัมพันธกัน ขอความท่ีดีจะมีการเรียบเรียงตามลํ าดับ เชนการเรียงลํ าดับเหตุการณทางประวัติ
ศาสตร

2. ขอความเชิงพรรณนา (Description) เปนการจัดกลุมขอความท่ีมีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ
ลักษณะบางสวนของขอความยอยสวนหนึ่งสนับสนุนบางสวนของอีกขอความหนึ่ง ดังนั้นโครง
สรางนี้จึงเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆมากขึ้น

3. ขอความเชิงเหตุผล (Causation) เปนการจัดกลุมขอความเรียงตามลํ าดับเวลา และมีความ
สัมพันธกันเชิงเหตุผล หรือกึ่งเหตุผล

4. ขอความเชิงปญหาและการแกไข (Problem/Solution) เปนการกลาวถึงสาเหตุแหงปญหา
และการแกไข

5. ขอความเชิงเปรียบเทียบ (Comparison) การเรียบเรียงขอความเปนการกลาวถึงความ
เหมือนและความแตกตาง

ซิเนตรา (Sinatra 1991 : 425 ) กลาววา เปนท่ียอมรับของนักการศึกษาแลววาประสบการณ
ความคดิ และการใชโครงสรางขอความท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธกันอยางมาก เนื่องจากโครง
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สรางขอความชวยในการเดาความหมายของขอความ และกระตุนความคิด เพราะผูอานสามารถเดา
และเขาใจขอความในขณะท่ีอาน และผูเขียนตั้งใจใชโครงสรางขอความ เพ่ือใหผูอานเขาใจเนื้อหา
สาระท่ีผูเขียนถายทอดออกมาเปนบทเขียน

คอลโซว และเลแมนน (Kolzow and Lehmann 1982, quoted in Finley and Seaton, 1987
:125-126) ไดแบงโครงสรางเรื่องของเนื้อหาเชิงความเรียงเปน 6 ลักษณะคือ

1. ขอความเชิงวิเคราะห (Analysis) เปนการแสดงความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือคุณ
สมบัต ิค ําช้ีแนะท่ีใชเชน there are several aspects, some features, parts, types และ characteristics
เปนตน

2. ขอความเชิงเหตุและผล (Cause-effect) เปนการแสดงความคิดโดยใชเหตุและผล ค ําช้ี
แนะท่ีใชเชน because, as a result of, may be due to, affect, happens และ hence เปนตน

3. ขอความเชิงเปรียบเทียบ (Comparison-contrast) เปนการแสดงความคิดในการเปรียบ
เทียบความเหมือนและความแตกตาง ค ําช้ีแนะท่ีใชเชน like, similar to, in the same way, compared
with, although และ instead of เปนตน

4. ขอความเชิงอธิบาย (Definition) เปนการอธิบายความคิดท่ีไดแสดงออกมาใหเขาใจงาย
ยิง่ขึ้น ค ําช้ีแนะท่ีใชมี means, is, is defined as, is equated with และ is named/ called เปนตน

5. ขอความเชิงตัวอยาง (Example) เปนการแสดงความคิดเฉพาะ ค ําช้ีแนะท่ีใชมี for
instance, for example, such as และ to illustrate เปนตน

6. ขอความเชิงเรียงลํ าดับ (Sequence) เปนการลํ าดับเหตุการณตางๆ ค ําช้ีแนะท่ีใชเชน
first….next…..then, subsequently, eventually, from here……to , following this step และ finally
เปนตน

โครงสรางเรื่องเลาท่ีคารเรล (Carrell) ใชในการวิจัย เปนโครงสรางขอความ 2 ลักษณะคือ
1. ขอความท่ีเปนโครงสรางเรื่องเลา (grammar of a story หรือ  story grammar) ท่ีมีโครง

สรางขอความเรียงลํ าดับเหตุการณท่ัวๆไป ดังแสดงใหเห็นเปนโครงสรางตนไม (tree structure)
ประกอบดวย 2 สวนใหญๆ และสามารถแยกยอยไดดังรูป

Story

Setting Event structure
    1

Episode 1 Episode 2
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Beginning 1 Development Ending 1 Beginning 2 Development Ending 2
    2      6      7     11

Reaction 1 Goal path Reaction 2 Goal path
    3    8

Attempt 1 Outcome 1 Attempt 2 Outcome 2
    4                        5      9     10

เรื่องเลาแตละเรื่องประกอบดวยฉาก (setting ) และโครงสรางเหตุการณ (event structure)
และโครงสรางเหตุการณนี้จะมีหลายๆตอน (episode) ตอเนื่องกันในแตละตอนนั้นแบงเปน การเริ่ม
เรือ่ง การดํ าเนินเรื่อง และจุดจบของเรื่อง สํ าหรับการดํ าเนินเรื่องจะแบงเปนการแสดงปฏิกิริยาโต
ตอบและการนํ าไปสูเปาหมาย สวนการดํ าเนินไปสูเปาหมายสามารถแบงเปนความพยายามและผล
(Carrell 1984 : 90-91)

2. ขอความเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลในทางประวัติศาสตร มีโครงสรางขอความ
เชิงเรยีงลํ าดับเวลา โดยแบงเปน 2 ตอน ในการเริ่มเรื่องจะกลาวถึงฉาก ซ่ึงเปนการบอกเกี่ยวกับตัว
ละคร และระบุเวลาท่ีเหตุการณตางๆเกิดขึ้นในประวัติศาสตร ตอจากนั้นเปนการเลาเหตุการณตางๆ
เกีย่วกบัชีวติของตัวละครซ่ึงคารเรลไดสมมุติช่ือและเหตุการณตางๆให เนื่องจากในการวิจัยของเขา
ตวัละครเปนบุคคลสํ าคัญทางศาสนา ดังนั้นผูอานจะตองใชความรูทางศาสนามาชวยทํ าความเขาใจ
เรือ่งท่ีอาน เหตุการณท่ีน ํามาเลามี 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 จะเลาเกี่ยวกับชวงชีวิตของตัวละครในวัยเด็ก
และตอนท่ี 2 เกี่ยวกับเหตุการณท่ีสํ าคัญในชวงชีวิตตอจากวัยเด็ก และจบเรื่องท่ีตัวละครตาย
(Carrell 1987 : 466)

2. โครงสรางความรูเดิมดานเนื้อหา (Content Schemata) คอืการท่ีผูอานมีความรูเดิมเกี่ยว
กบัเนือ้หาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เชน ฟสิกส นิทานกรีก วัฒนธรรมของชาวอเมริกันผิวด ํา หรือ
สถานการณการเมืองในอัฟกานิสถาน เปนตน

โอลเฮาเซน และโรลเลอร (Ohlhausen and Roller 1988 : 71) กลาววา ความรูรอบตัวของผู
อานเปนตัวก ําหนดความรูเดิมดานเนื้อหา ตัวอยางงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความรูเดิมดานเนื้อหา เชน
ความรูเกี่ยวกับภัตตาคาร เครื่องยนตกลไก ภูมิศาสตร กีฬาเบสบอล ประเทศชาติและสงคราม
อวกาศ เปนตน

เกรบ (Grabe 1991 : 381) กลาววา โครงสรางความรูเดิมดานเนื้อหานี้มีผลตอความเขาใจใน
การอานเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเดิมท่ีสัมพันธกับขอความในเรื่องท่ีอานและความรู
ทางวัฒนธรรมมีผลใหผูอานเขาใจเรื่องไดเร็วขึ้น
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พริทชารด (Pritchard 1990: 275) มีความเห็นสอดคลองกับเกรบในเรื่องของเนื้อหาทาง
วฒันธรรม กลาวคือโครงสรางความรูเดิมดานเนื้อหาไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมในการด ําเนิน
ชีวติ ท่ีน ําไปใชเพ่ือตีความหมายในการอานได ผูอานจะใชความรูเดิม บริบททางสถานการณ และ
ส่ิงช้ีแนะท่ีผูเขียนกํ าหนดใหเพ่ือใชในการตีความหมายของขอความ ดังนั้นขอความท่ีมีหัวเรื่องเกี่ยว
กับวัฒนธรรมท่ีไมคุนเคยแสดงใหเห็นวาผูอานรูจักใชและเห็นประโยชนในการใชโครงสรางความ
รูเดมิใหสัมพันธกัน เพ่ือชวยในการทํ าความเขาใจขอความท่ีมีวัฒนธรรมท่ีคุนเคย

กลาวโดยสรุปคือความเขาใจในเนื้อหาทางวัฒนธรรมของผูอานเปนปจจัยสํ าคัญอยางหนึ่ง
ในการทํ าความเขาใจบทอาน ถาบทอานนั้นมีโครงสรางความรูดานรูปแบบและโครงสรางความรู
ดานเนือ้หาท่ีนักเรียนไมคุนเคยอาจทํ าใหนักเรียนตีความหมายบทอานไดคลาดเคล่ือน

กจิกรรมการสอนอานตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม
 ซิลเบอรสไตน ( Silberstein 1987:31 ) ไดกลาวถึงสมมุติฐานของ คารเรล (Carrell 1984 c)

ท่ีเกีย่วกับความลมเหลวในการอานมี 5 ประการดังนี้
1. ขาดโครงสรางความรูเดิมท่ีจะน ํามาใชใหเกิดประโยชนจากการอาน  ถาผูอานไมมีโครง

สรางความรูเดิมความเขาใจในการอานก็จะเกิดขึ้นไดยากถึงแมวาขอความท่ีนํ ามาใหอานจะงาย
เนือ่งจากเปนเรื่องท่ีแตกตางจากประสบการณเดิมของผูอาน

2.โครงสรางความรูเดิมนั้นไมไดรับการกระตุน ขอความท่ีอานไมมีตัวช้ีแนะเพียงพอใน
การท่ีจะเปนตัวกระตุนความรูเดิม

3.ความบกพรองในกระบวนการอานในระดับพ้ืนฐานไปสูกระบวนการอานในระดับสูง ผู
อานไมสามารถใชกระบวนการอานแบบนี้ไดถาไมสามารถถอดความท่ีเกี่ยวกับโครงสรางหรือไม
สามารถจดจ ําค ําศัพทในเรื่องได

4. มโนทัศนเกี่ยวกับการอาน ถาผูอานบางคนไมรูวาในการตีความนั้นเขาสามารถน ําขอมูล
ท่ีไมไดระบุไวในขอความมาใชในการตีความได กระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธก็จะไมเกิดขึ้น

5. รปูแบบการเรียนรู อาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทํ าใหกระบวนการอานเปนไปแบบไมมีทิศทาง
เพ่ือใหครูผูสอนอานภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองสามารถนํ าหลักทฤษฎีโครงสรางความรู

เดมิ ไปประยุกตใชในช้ันเรียน คารเรลล (Carrell 1984 : 332-334) จงึไดเสนอวิธีการและกลวิธี
สํ าหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษไวดังนี้

1.กจิกรรมกอนการสอนอาน (Pre-reading Activities) จากผลการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีโครง
สรางความรูเดิมของนักวิจัยหลายทานพบวา ผูอานจะสามารถทํ าความเขาใจเนื้อหาท่ีอานไดมากถา
มีโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน ดังนั้นการท่ีนักเรียนเกิดปญหาในการอาน อาจจะเกิดจาก
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ปญหาท่ีนักเรียนมีโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานนอยครูผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมให
ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะใหนักเรียนอานกอนการสอนอานซ่ึงวิธีการจัดนั้นทํ าไดหลายวิธี 
เชนการใหนักเรียนดูภาพ การจัดทัศนศึกษานอกสถานท่ี การสาธิต การเลาประสบการณท่ีไดพบ
การอภิปรายในช้ันเรียน เปนตน

สํ าหรบันกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอานตํ ่าเพราะขอจํ ากัดทางดานคํ าศัพท ครูควรจัด
กิจกรรมกอนการสอนอานท่ีชวยใหนักเรียนไดรูคํ าศัพทท่ีสํ าคัญหรือความคิดรวบยอดท่ีสํ าคัญของ
เรือ่ง เชนกิจกรรมแผนภูมิความหมาย (Semantic Map) จากนัน้กใ็หนักเรียนอภิปรายในช้ันเรียนเพ่ือ
ชวยพัฒนาคํ าศัพทท่ีเกี่ยวของกับบทอาน

ส่ือการอานท่ีมีขายอยูในทองตลาดบางเลมมีแบบฝกหัดกอนการอานเพ่ือชวยใหนักเรียนได
คนหาขอมูลของเรื่องมีการถามค ําถามเพ่ือการคาดเดาซ่ึงชวยใหนักเรียนหาใจความของเรื่องไดหรือ
การถามค ําถามเพ่ือความเขาใจ แบบฝกหัดเหลานี้จัดทํ าขึ้นเพ่ือกระตุนใหนักเรียนอานอยางมีจุด
ประสงค เพ่ิมประสบการณในการอาน และกระตุนใหมีการนํ าความรูใหมท่ีไดไปใชเช่ือมโยงกับ
ความรูเดิม

2. การสอนคํ าศัพท (Vocabulary Instruction) การอานจะประสบความสํ าเร็จถาผูอานรูคํ า
ศัพทนัน้แลว ในการสอนคํ าศัพทครูไมควรสอนเปนค ําเดี่ยวๆแตควรสอนเปนรูปประโยคเพ่ือใหนัก
เรยีนไดฝกใชคํ าศัพทนั้นในการพูดและเขียนอยางมีความหมาย ถาบทอานนั้นมีค ําศัพทใหมมากเกิน
ไปกจ็ะทํ าใหนักเรียนอานบทอานนั้นไมเขาใจ การสอนคํ าศัพทควรสอนในชวงกิจกรรมกอนการ
สอนอาน

3. การสอนความเขาใจ (Comprehension Instruction) กจิกรรมกอนการสอนอานท่ีใชการ
ถามค ําถามเพ่ือหารายละเอียดของเรื่องเปนกิจกรรมท่ีใชกระตุนโครงสรางความรูเดิมท่ีเหมาะสม ทํ า
ใหนกัเรยีนเกิดการเช่ือมโยงระหวางความรูใหมกับความรูเดิมไดเปนอยางดีในขณะท่ีอานเรื่อง

4. การเลือกเรื่อง (Materials Selection) การเลือกเรื่องท่ีจะน ํามาใชสอนนักเรียนนั้นเปนส่ิง
สํ าคญั เนื้อหาท่ีเลือกควรเปนเรื่องท่ีนักเรียนสนใจหรือนักเรียนมีสวนในการเลือกเรื่อง บทอานท่ี
เปนเรือ่งใกลตัวของนักเรียนจะเปนการกระตุนโครงสรางความรูเดิมเพ่ือทํ าความเขาใจบทอานนั้น
ไดเปนอยางดีซ่ึงจะชวยใหนักเรียนทํ าความเขาใจเรื่องไดอยางงายดายหลังจากอานเพียง 2-3 ยอหนา
แรก นอกจากนี้การเลือกบทอานท่ีเปนเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีการดํ าเนินชีวิตของนักเรียน เปน
แหลงขอมูลท่ีทํ าใหนักเรียนสามารถตีความไดอยางถูกตองไมสับสน แตก็ไมไดหมายความวาครูผู
สอนจะตองเลือกบทอานท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของผูเรียนเทานั้น การเลือกบทอานท่ีเปนวัฒน
ธรรมตางถ่ินก็สามารถทํ าใหนักเรียนอานแลวเขาใจไดถาครูจัดกิจกรรมกอนการสอนอานท่ีเหมาะ
สม
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มิลเลอร และเพอรคินส (Miller and  Perkins 1990: 79) ไดเสนอแนะวิธีการสอนสํ าหรับครู
ผูสอนภาษาอังกฤษไว ดังนี้

1. การเตรียมความรูเดิม (providing background knowledge) ความรูเดิมกับการตีความขอ
ความท่ีอานของผูอานมีความสัมพันธกัน ครูผูสอนจะตองดํ าเนินการอยางเปนขั้นตอนเพ่ือสราง
ความรูเดมิของนักเรียนใหเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีการสรางความรูเดิมใหเกิดนั้นมีหลายวิธี ดังตอไปนี้

1.1 การเตรียมเรื่องยอๆกอนการอาน เพ่ือแนะนํ าลักษณะตัวละครท่ีมีอยูในบทอาน
นัน้ เพ่ือเสนอความหมายค ําศัพทท่ีมีอยูในบริบท

1.2การใหความรูเกี่ยวกับบทอาน เชนการใหดูภาพ การอภิปรายในช้ันเรียน
เปนตน

1.3การสรางความเช่ือมโยงระหวางความรูท่ีมีอยูแลวกับความรูใหมในขณะท่ี
ก ําลังอาน เชนจัดกิจกรรมการจํ าแนกคํ าศัพท การใชแผนภูมิความหมาย

2. การวเิคราะหขอความ ในการสอนอานนั้นครูผูสอนอานสามารถใชวิธีการไดหลายวิธี
เพอรคินส ไดเสนอไว 2 วิธีคือ

2.1 โครงเรื่องของเรื่อง (Story Grammar) ใชเพ่ือการอางอิงถึงโครงสรางภายใน
ของเรือ่งซ่ึงนักการศึกษาเช่ือวาโครงเรื่องของเรื่องสามารถน ํามาใชสอนนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศได เพ่ือนักเรียนจะไดใชประโยชนจากขอมูลเหลานั้นในการอานในอนาคต

2.2 แผนภมิูขอความ เปนวิธีการท่ีครูเลือกเอาความคิดท่ีเปนตัวช้ีแนะในเนื้อหานั้น
แลวนํ ามาเสนอความคิดนั้นใหเช่ือมโยงสัมพันธกัน

3. การรับรูการเรียนรูและการฝกกลวิธี (Metacognition and Strategy Training) กอนท่ีจะให
นกัเรยีนอานบทอานครูควรใหนักเรียนทํ าภาระงานตอไปนี้

3.1 ใหนกัเรยีนเช่ือมโยงประสบการณเดิมของนักเรียนเขากับสถานการณในเรื่อง
โดยใชค ําถามวานักเรียนจะทํ าอยางไรถาพบสถานการณเหมือนในเรื่อง

3.2 ใหนกัเรียนเดาวาตัวละครในเรื่องจะทํ าอยางไรเม่ือเผชิญกับสถานการณนั้น
3.3 ใหนกัเรยีนเขียนคํ าตอบจากประสบการณเดิมลงในกระดาษคํ าตอบแผนท่ี 1

และใหเขยีนการคาดเดาลงในกระดาษแผนท่ี 2หลังจากนั้นนํ ากระดาษท้ัง 2 แผนมาเปรียบเทียบกัน
แลวใหนักเรียนอานเรื่องเพ่ือเปรียบเทียบการคาดเดากับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริง

ในเรือ่งของกลวิธีการรับรูเรียนรูนั้น มิลเลอรกลาววา การอานมักจะมากอนกลวิธีอานเสมอ
กอนท่ีจะมีกลวธีิการอานเกิดขึ้นไดนั้น นักเรียนนาจะมีโอกาสในการอานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมาก
ได
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4. การเพ่ิมเวลาในการทํ ากิจกรรมการอานรวมกัน และการสอนเปนกลุม (Increasing
Academic Engagement Time and Group Instruction) สาเหตุหนึ่งท่ีครูตองใชเวลาในการสอนอาน
มากก็คือกฏเกณฑทางวัฒนธรรมของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศไมสอด
คลองกบักฏเกณฑทางวัฒนธรรมของครูผูสอน ดังนั้นครูจึงควรสอนอานตามขั้นตอนตอไปนี้

4.1 ครตูัง้คํ าถามใหนักเรียนถกเถียงอภิปรายกันอยางมีเหตุผลและรอบคอบ
4.2 ครตูองเปดโอกาสใหนักเรียนตอบอยางมีอิสระ เปดโอกาสใหวิพากษวิจารณ

ใหขอเสนอแนะ ใหนักเรียนไดโตเถียงแสดงความขัดแยงหรือแสดงความเห็นดวยกับค ําตอบของ
คนอ่ืนๆ

5. การแลกเปล่ียนบทบาทการสอนซ่ึงกันและกัน (Reciprocal Teaching) คอืการท่ีครูและ
นกัเรยีนสลับบทบาทการเปนครู เปนการเนนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในความเขาใจท่ีเกิดจาก
การอานของตนมากกวาความรับผิดชอบในความเขาใจท่ีเกิดจากการอธิบายหรือจากงานท่ีครูมอบ
หมาย ในการสอนลักษณะนี้ครูควรจะทํ าตามขั้นตอนตอไปนี้

5.1 ครคูวรใหนักเรียนอานงานท่ีมอบหมายอยางเงียบๆ ประมาณ 10 นาที เพ่ือท่ีจะ
ตอบค ําถามเกี่ยวกับความเขาใจในการอาน

5.2 ควรใหนกัเรียนอานโดยไมใชพจนานุกรมเพราะจะทํ าใหกระบวนการอานชา
ลง ถานักเรียนตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับค ําศัพท ก็ควรใหครูอธิบายค ําศัพทนั้นได

5.3 ครตูัง้ค ําถามแลวใหนักเรียนตอบโดยการพูด หลังจากนั้นครูใหนักเรียนอาน
เรื่องอีกครั้งเพ่ือเตรียมค ําตอบสํ าหรับคํ าถามตอไป

หลังจากท่ีครูไดอธิบายกลวิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทซ่ึงกันและกันจนนักเรียนใน
หองเขาใจแลว นักเรียนแตละคนก็จะมีโอกาสเปนครูผูสอนเทาเทียมกัน วิธีการนี้จะทํ าใหนักเรียน
ไดเห็นถึงความสัมพันธระหวางบทบาทการสอนกับการอานของแตละคน

6. การเขียนสรุป (Summary Writing) การเขียนสรุปเปนกลวิธีท่ียาก ผูอานท่ีเกงสามารถ
แยกแยะไดวาอะไรคือส่ิงท่ีผูเขียนเห็นวาสํ าคัญโดยการใชตัวช้ีแนะในขอความนั้นๆเปนตัวบอกและ
ใหความสนใจกับความคิดหลักนั้น จุดมุงหมายของการเขียนสรุปก็เพ่ือจะใหผูอานอานอยางผูท่ีอาน
เกงอานกัน สํ าหรับผูท่ีอานภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศนั้น การเขียนสรุปเปนส่ิงท่ีทํ าไดยาก
เพราะมักจะใหความสนใจแคค ําหรือความสนใจของตนเอง ดังนั้นผูท่ีอานภาษาอังกฤษเปนภาษา
ตางประเทศจึงมีพฤติกรรมการอานแบบเดียวกับผูท่ีอานไมเกงอานคือไมสามารถใชการรับรูของตน
ในการจ ําแนกวาขอความใดท่ีมีความสํ าคัญ ซ่ึงดูไดจากการเขียนสรุปจะเห็นไดวาขอความท่ีสรุป
นัน้จะคัดลอกมาจากส่ิงท่ีอานเปนสวนใหญ
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ในการเขยีนสรุปนั้นส่ิงท่ีจะตองค ํานึงถึงก็คือ ควรจะจ ํากัดเวลาในการเขียนเพราะจะทํ าให
นกัเรยีนรูจกัเลือกเฟนส่ิงท่ีจะน ํามาสรุป และขณะท่ีนักเรียนอานนั้นครูจะตองเฝาดูวานักเรียนขีด
เสนใต จดบันทึก ตั้งค ําถามหลังจากอานจบหรือไม

กลาวโดยสรุปคือการจัดกิจกรรมกอนการสอนอานเปนการเตรียมความรูเดิมท่ีจํ าเปนใน
การอานใหกบันักเรียน และเปนการฝกใหนักเรียนรูจักพิจารณาขอมูลท่ีเกี่ยวของท่ีใชไดในการอาน
บทอานจัดวาเปนส่ิงสํ าคัญในการสอนอานตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมซ่ึงสอดคลองกับขอ
เสนอแนะของกุลยา  เบญจกาญจน (2538 : 43) ท่ีกลาววาการเพ่ิมพูนพ้ืนความรูกอนการอานเปน
การชวยใหผูเรียนรูจักคิดพิจารณาอยางไตรตรองซ่ึงเปนส่ิงท่ีครูสอนภาษาควรคํ านึงถึงเพราะเปน
การสงเสริมธรรมชาติของการอานอยางมีปฏิสัมพันธ

เอกสารที่เกี่ยวกับการเขียน

ความสามารถในการเขียน
วาเล็ต (Valette 1977 : 131) ไดกลาวถึงความสามารถในการเขียนไววา เปนความสามารถท่ี

ผูเขยีนตองแสดงออกอยางชัดเจนในการเขียนอธิบายส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ใหผูอานไดเขาใจตรงกับท่ีผู
เขียนตองการจะส่ือความหมายเพราะผูเขียนไมมีโอกาสใหค ําอธิบายขอสงสัยแกผูอานไดในทันที
ทันใด

ฮีตัน (Heaton 1977: 53-54) ไดกลาวถึงความสามารถในการเขียนวา ผูท่ีจะเขียนไดดีตองมี
พ้ืนฐานในดานการฟง การพูด และการอานมากอน นอกจากนี้ผูเขียนยังตองมีความรูความสามารถ
ทางดานการใชภาษาไดถูกตองตามกฏไวยากรณ อีกท้ังใชภาษาไดเหมาะสมกับบุคคล สถานการณ
ผูเขยีนตองมีความรูดานลีลาการเขียน คือสามารถเลือกใชสํ านวน โวหาร เพ่ือใหเกิดลักษณะเฉพาะ
ตวัสํ าหรบัผูเขียนเอง ผูเขียนตองมีความรูความสามารถดานกลไกการเขียน คือการสะกดคํ า การใช
ตวัพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ และใชเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง และส่ิงสํ าคัญคือผูเขียนตองมี
ความสามารถท่ีจะถายทอดความรูสึกนึกคิดตามจินตนาการของตนออกมาใหผูอานรับรูได

วดิโดวสัน (Widdowson 1978 : 18-20) ไดกลาวถึงความสามารถในการเขียนไววา ผูท่ีจะมี
ความสามารถในการเขียนนั้นตองมีความรูในเรื่องกฎเกณฑทางภาษาท่ีถูกตอง (language usage)
และมีความสามารถในการใชภาษาท่ีเหมาะสม (language use) สมควรท่ีผูสอนการเขียนจะตองเนน
เรือ่งความรูดังกลาวแกผูเรียนการเขียน
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จาคอบส (Jacobs 1981 : 89 ) กลาวถึงความสามารถในการเขียนวา ผูเขียนควรมีความ
สามารถตางๆ ดังนี้

1. เนื้อหา (content) ไดแก ความรอบรูในเรื่องท่ีเขียน ความมีแกนสาร การเขียนขยายใจ
ความไดอยางสมบูรณ

2. การเรียบเรียงเรื่องราว (organization) ไดแก การเรียบเรียงเนื้อหาไดสมเหตุสมผล มีการ
ใชค ําหรือวลีเพ่ือแสดงความเช่ือมโยงของเนื้อความ มีขอความสนับสนุนความคิดนั้นไดอยางกระ
ทัดรัดชัดเจน

3. ค ําศัพท (vocabulary) ไดแก การเลือกใชถอยคํ า สํ านวนไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
กบัเนือ้ความนั้นๆ โดยสามารถใชค ําไดถูกตองตามกฎเกณฑไวยากรณดวย

4. การใชภาษา (language use) ไดแก การใชโครงสรางของประโยคไดอยางถูกตอง และ
ค ํานึงถึงความสอดคลอง (argument) กาล (tense) ลํ าดับ/หนาท่ี (word order/ function)  ค ํานํ าหนา
นาม (article) คํ าสรรพนาม (pronoun) และคํ าบุพบท (preposition)

5. กลไกทางภาษา (mechanics) ไดแก การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชตัวอักษรใหญ
และการสะกดคํ าไดอยางถูกตอง

นอกจากนักการศึกษาตางประเทศจะใหความหมายของความสามารถในการเขียนไวดัง
กลาวแลว นักการศึกษาไทยไดใหความหมายของความสามารถในการเขียนไวคลายกันดังตอไปนี้

บุญศิริ ผองอักษร (2524 : 42 ) กลาวถึงความสามารถในการเขียนวา ความสามารถนี้จะเกิด
ไดตองอาศัยการฝกฝนเรียบเรียงความคิดตางๆท่ีจะออกมาเปนรูปประโยค เพ่ือประกอบกันเปนเนื้อ
ความท่ีเปนท่ียอมรับในกลุมเจาของภาษา ดังนั้นผูสอนการเขียนตองสอนอยางมีแบบแผนและเปน
ขัน้ตอน ผูสอนจะคิดสรุปงายๆไมไดวา ถาผูเรียนมีความรูทางดานไวยากรณ ค ําศัพท และสามารถ
เขยีนประโยคภาษาอังกฤษไดแลว ผูเรียนจะมีความสามารถเขียนเรียงความไดดวย

รสลิน  วรรธนะภัฏ (2530 : 18) ไดกลาวถึงความสามารถในการเขียนไววา ผูเรียนควรจะมี
ความรูความสามารถสองดานคือความรูดานเนื้อหาทางภาษาในการท่ีจะเขียนประโยคไดถูกตอง
ตามกฏไวยากรณ และความสามารถในการเขียนประโยคส่ือสารออกมาไดอยางเหมาะสมและตรง
กบัวตัถุประสงคท่ีตองการจะเขียน

จากความหมายของความสามารถในการเขียนท่ีนักการศึกษาไดใหไวขางตนนี้สรุปไดวา 
ความสามารถในการเขียนไมไดเปนความสามารถเพียงแคการเขียนประโยคออกมาเทานนั้น แต
ความสามารถในการเขียนยังมีความหมายครอบคลุมถึงความสามารถในการเรียบเรียงประโยคตางๆ 
ใหสอดคลองกับการเกิดความเปนเอกภาพ (unity) และมีการใชลีลาภาษา ( style) ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
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ความหมายของการเขียนแบบเลาเหตุการณ
ในขณะท่ีเราอานนิทาน เรื่อง หรือนวนิยาย นอยคนนักท่ีจะรูวาเรากํ าลังอานงานเขียนในรูป

แบบของการเลาเหตุการณ นักการศึกษาและผูชํ านาญดานการเขียนหลายทานไดใหความหมายการ
เขียนแบบเลาเหตุการณ ดังตอไปนี้

แม็คคริมมอน (McCrimmon 1984 : 59) ใหความหมายไววาเปนการเขียนเลาเรื่องราวท่ีเปน
ประเดน็ซ่ึงสามารถยอเอาไวได ตอจากนั้นผูเขียนมักจะใชการเขียนแบบเลาเหตุการณในรูปขยาย
ความเพ่ือเลาถึงรายละเอียด สถานการณ และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น

วินเธอรโรวด และเมอรเรย (Winterowd and Murray 1985: 50) ใหความหมายวาการเขียน
แบบเลาเหตุการณเปนการเขียนท่ีผูเขียนมีจุดประสงคท่ีจะนํ าเสนอ หรือเขียนเลาเหตุการณแกผูอาน
โดยใชรูปแบบการเขียนท่ีผูเขียนผสมผสานประสบการณของตนเองเขากับเหตุการณ และเรื่องท่ีเกิด

เฮฟเฟอรแนน และลินคอลน (Heffernan and Lincoln 1990 : 110) กลาววาการเขียนเลาเหตุ
การณคอืการเขียนเกี่ยวกับเหตุการณท่ีตอเนื่องกัน ตามลํ าดับเวลาท่ีเกิด ในเรื่องท่ีเขียนเลานั้นจะเลา
โดยการผูกเรื่องตามลํ าดับเหตุการณท่ีเกิด และปรุงแตงการดํ าเนินเรื่องเพ่ือใหเรื่องเลานั้นนาสนใจ

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การเขียนแบบเลาเหตุการณนั้น เปนการเขียนท่ีผูเขียนนํ า
เสนอเรือ่งราวซ่ึงอาจเปนประสบการณจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเขียน หรือเรื่องราวท่ีผูเขียนแตงขึ้นตาม
ความคดิและจนิตนาการ โดยเนนการดํ าเนินเรื่องตามลํ าดับเหตุการณ ตั้งแตตนจนจบ จุดประสงค
ของการนํ าเสนองานเขียนประเภทนี้เพ่ือใหผูอานเพลิดเพลินไปกับเรื่องราว เหตุการณในเรื่อง

ความสํ าคัญของการเขียนแบบเลาเหตุการณ
นบัแตอดตีกาลท่ีผานมา มนุษยเราคุนเคยกับการเลาเหตุการณ เรื่องราวท่ีผานมาในอดีตให

รุนหลังไดรับรูขอมูลขาวสาร ประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน สังคม หมูคณะ โดยเลาเหตุ
การณสืบตอกันเรื่อยมา ตอมาจึงมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรแทนการเลาดวยปากเปลา เพ่ือเผย
แพรใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น เชน จดหมายเหตุ นวนิยาย การเขียนคํ าอธิบายขั้นตอน เปนตน ดวย
เหตนุีจ้งึมีผูรูและผูชํ านาญทางดานการเขียนหลายทาน ไดกลาวถึงความสํ าคัญของการเขียนแบบเลา
เหตุการณเอาไวหลายทัศนะ ดังนี้

พรพิมล ชูติศิลป และอัมรา ภูวัฒนเศรษฐ ( 1988 : 87) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความสํ าคัญของ
การเขยีนแบบเลาเหตุการณไววา ผูอานไดรับทราบขอมูลผานวิธีการเลาเหตุการณของผูเขียน ซ่ึงไม
วางานเขียนนั้นจะเปนเรื่องจริงหรือเรื่องท่ีแตงขึ้น จุดมุงหมายของการเขียนแบบเลาเหตุการณก็เพ่ือ
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เลาเหตุการณหรือบางตอนของเหตุการณซ่ึงมักจะเรียบเรียงตามลํ าดับของเวลา เชนในการเขียนจด
หมาย การเขียนเลาเกี่ยวกับการทองเท่ียว และรูปแบบท่ีซับซอนยิ่งขึ้นของการเขียนแบบเลาเหตุ
การณจะสามารถพบไดในเรื่องส้ัน และนวนิยาย

แลนนอน (Lannon 1989 : 229) ไดใหความสํ าคัญของการเขียนแบบเลาเหตุการณไววา การ
เขยีนแบบเลาเหตุการณมีบทบาทสํ าคัญในงานเขียนประเภทนวนิยายหรือเรื่องจริงตางๆ การเลาเหตุ
การณจะชวยกระตุนจินตนาการและใหความบันเทิงแกผูอาน ในเรื่องราวเกี่ยวกับขาวคราวใน
หนงัสือพิมพจะชวยรายงานเหตุการณขาวอยางมีจุดมุงหมาย ในเรียงความจะชวยใหประเด็นชัดเจน
ยิง่ขึน้  กลาวโดยสรุปคือการเขียนแบบเลาเหตุการณไมใชเปนการเขียนเพียงเพ่ือความบันเทิงเทาน
นัน้ แตยงัใชในการรายงานเหตุการณและเสริมความคิดของผูเขียนเพ่ือใหเหตุการณชัดเจนยิ่งขึ้น

จากทัศนะของผูรอบรูดังท่ีกลาวมาแลวสรุปไดวา การเขียนเลาเหตุการณเขามามีบทบาทใน
ชีวติของคนท่ัวไป เปนการเลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นไมวาจะจริงหรือแตงขึ้นมา โดยใชวิธีการถายทอด
ภาษาออกมาตามลํ าดับเรื่องราวและเหตุการณ รูปแบบของเหตุการณท่ีเกิดจริงเราจะพบไดในการ
รายงานขาวจากส่ือตางๆ เชนหนังสือพิมพ บันทึกประวัติศาสตร บันทึกประจํ าวัน เปนตน สวนรูป
แบบท่ีแตงขึ้นเราจะพบไดในนวนิยาย นิทาน เทพนิยายตางๆ

ประเภทของการเขียนแบบเลาเหตุการณ
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของการเขียนแบบเลาเหตุการณไว

ดังนี้
ทักเกอร และคอสเต็ลโล (Tucker and Costello 1985 : 193-231) แบงการเขียนแบบเลาเหตุ

การณออกเปน 2 ประเภทดังนี้
1. การเลาเหตุการณสวนตัว (personal narrative) จะเนนประสบการณหรือเหตุการณท่ีเกิด

ขึน้กบัผูเขยีน เชนการเขียนบันทึกเหตุการณประจ ําวัน ซ่ึงจะนํ าไปสูการเขียนเรียงความขนาดยาวตอ
ไป

2. การเขียนนิทาน (fables) เปนการเขียนเรื่องท่ีไมเกี่ยวกับชีวิตของผุเขียนแตจะเขียนจาก
จนิตนาการ แตงเรื่องขึ้นมาใหมีสีสัน เปนท่ีสนใจแกผูอาน

เฮฟเฟอรแนน และลินคอลน (Heffernan and Lincoln 1986 : 86 )  แบงการเขียนแบบเลา
เหตุการณออกเปน 2 ประเภทคือ

1. การเลาเหตุการณตามลํ าดับของเวลา เปนการเขียนเลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริงตามลํ าดับ
เพ่ือใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดอยางละเอียด
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2. การเลาเหตุการณท่ีไมเรียงลํ าดับเวลา เนื่องจากการลํ าดับเหตุการณตามเวลาจ ําเปนตอง
ยดึการสัมพันธของขอความ (coherence) อยางเครงครัด จึงอาจทํ าใหเกิดความเบ่ือหนายท่ีจะตอง
พบการเลาดวยค ําเช่ือมซ้ํ าๆ เชน “และตอมา” เพ่ือใหเหตุการณนาสนใจยิ่งขึ้น ผูเขียนอาจเขียนลํ าดับ
เวลายอนหลัง เพ่ืออธิบายใหผูอานเห็นสาเหตุของเหตุการณ หรือขามมาเลาผลท่ีเกิดขึ้นกอนก็ได

แลนนอน (lannon 1989 : 229-231) ไดแบงประเภทของการเขียนแบบเลาเหตุการณไวดังนี้
1. การเขียนรายงาน (report) เปนการเขียนเลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริง เชนรายงานขาวใน

หนงัสือพิมพ หรือรายงานผลการพิจารณาคดีในศาล เปนการใหขอเท็จจริง เนื่องจากจุดมุงหมาย
หลักก็คือแหลงอางอิงท่ีมาของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น

2. การเลาเหตุการณท่ีเปนประเด็นสํ าคัญ (  point)  เปนการน ําเอาขอมูลมาสนับสนุนใจ
ความหลักของเรื่อง ซ่ึงอาจอยูตอนตนหรือตอนทายของเรื่องก็ได

จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวาการเขียนแบบเลาเหตุการณมีอยู 2 ประเภทคือ
1.การเขยีนเรื่องราวเหตุการณท่ีเปนเรื่องจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเขียนหรืออาจเปนคนท่ีผูเขียนอาง

ถึง ตามลํ าดับเวลาเพ่ือน ําเสนอขอเท็จจริงใหผูอานไดรับรูและเขาใจเหตุการณนั้น
2.การเขยีนเรื่องราวเหตุการณท่ีผูเขียนแตงขึ้นมาจากจินตนาการ อาจมีการอางอิงลํ าดับเวลา

หรอือาจไมอางอิงก็ได มีการสรางเหตุการณประกอบการเลาเรื่องราวเพ่ือใหผูอานเกิดความสนใจ
ประทับใจ
ความสามารถในการเขียนแบบเลาเหตุการณ

ดงัท่ีกลาวมาแลววา การเขียนแบบเลาเหตุการณตองอางอิงลํ าดับของเวลาเปนสํ าคัญ ผูเขียน
จึงจํ าเปนจะตองมีความสามารถหลายดานประกอบกันเพ่ือสรางสรรงานเขียนเพ่ือใหตรงกับ
ประเภทของการเขียนและจุดมุงหมายของการเขียนแบบเลาเหตุการณ  ความสามารถในการเขียน
แบงเปน 4 ดานคือ

1. ความสามารถดานค ําศัพท
การเลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นผูเขียนจํ าเปนตองใชค ําศัพทท่ีเกี่ยวของกับเวลา และลํ าดับขั้น

ตอน ซ่ึงมีผูเช่ียวชาญไดเสนอแนวคิดไวดังนี้
แดนเจโล (D’Angelo 1980 : 199-206) ไดเสนอแนวคิดวาในการเขียนแบบเลาเหตุการณ

นัน้ โดยท่ัวไปผูเขียนจะใชค ํากริยาเปนส่ือแสดงการกระทํ า ดังนั้นค ํากริยาท่ีแสดงการกระทํ า
(action verbs) นัน้จะทํ าใหงานเขียนชัดเจนกวาการใชค ํากริยาท่ีแสดงการถูกกระทํ า (passive verb)
เชน glide, slide, ramble, stroll, amble, plod, tramp, strut, stride, toddle, spurt, sprint, scamper,
dash, crawl, loiter, waddle, slouch, hobble, limp, jostle, clash, crash, smack, whack, jab และคํ าบุพ
บท และคํ ากริยาวิเศษณ ท่ีใชชวยขยายการกระทํ าเชน now, then, afterwards, later, since, therefore,
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after, from that time on, after, today, tomorrow, eventually, while, early, slow, fast, till, by, in, at,
from, to.

นอกจากนี้การเขียนแบบเลาเหตุการณจะมีค ําศัพทท่ีแสดงลักษณะพิเศษท่ีทํ าใหผูอานเขาใจ
ลํ าดับของเวลา เชน

now first previously
then second everyday
before third a long time ago
after once one of these days
earlier former last  year
later latter up to this time
soon prior to on that occasion

พรพิมล  ชูติศิลป และอัมรา  ภูวัฒนเศรษฐ (Pornpimol Chutisilp and Amara  Poovatanasaj
1988:112-113 ) ไดเสนอการใชค ําศัพทเขียนเลาเหตุการณไววา มักจะใชการกลาวโดยตรง (direct
speech) และจะมีค ํากริยาวิเศษณเพ่ือขยายความใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน hurriedly, greatly, faintly,
loudly, politely, firmly, quickly, bitterly และ simultanously นอกจากนี้ผูเขียนจะพยายามหลีกเล่ียง
การใชคํ าซ้ํ าในการเขียน เชนเม่ือกลาวถึงค ําวา dog and cat จะใชค ําท่ีตางไปเม่ืออางถึงค ําดังกลาว
เชน they, two angry pets, Mee and Nim, the animals และ our pets

ในโครงสรางเรื่องท่ีคลายคลึงกันจะมีการใชรูปแบบโครงสราง ดังนี้
นามวลี our family dark brown Alsatian dag, Mee………grey Siameses cat, Nim……..
บุพบทวลี เชน During the day,………….During the night,……………

………..from the man………………
กรยิาวิเศษณขยาย …………not only greatly surprised………..but faintly amused
คุณศัพทขั้นสูงสุด     ………….the most special food

และเนือ่งจากการเขียนแบบเลาเหตุการณนั้น เนนความสํ าคัญของลํ าดับเหตุการณจึงควรเลือกใชค ํา
และวลี รวมท้ังค ําเช่ือมท่ีเหมาะสมในการลํ าดับเหตุการณเพ่ือใหผูอานเขาใจงายยิ่งขึ้น เชน

“so,” and “from the very beginning,” “what,”
“during,” and “however,” “whose,” and “and,”
“during,” and “both,” “while,”
“last Wednesday night,” and “after,” “then,” and “therefore,”
“and,” and “where,” “later,” and “as,”
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จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การเขียนแบบเลาเหตุการณจ ําเปนตองใชค ําศัพทท่ีบงบอกการเกิด
ขึน้ของเหตุการณตามลํ าดับเวลา เพ่ือใหผูอานไดรับรูเหตุการณท่ีผูเขียนตองการน ําเสนอเลาเรื่อง
ตามขัน้ตอนตางๆ ซ่ึงค ําศัพทท่ีใชสวนใหญจะเปนค ํากริยาวิเศษณ ค ําสันธาน ท่ีบงบอกลํ าดับเวลา

2. ความสามารถในการเรียบเรียงขอความ
การท่ีเรือ่งราวเหตุการณจะนาสนใจ และชวนใหผูอานติดตาม ผูเขียนจํ าเปนตองใชเทคนิค

วธีิการเรียบเรียงขอความใหนาสนใจ ซ่ึงผูเช่ียวชาญไดแสดงทัศนะไวตอไปนี้
พรพิมล  ชูติศิลป และอัมรา  ภูวัฒนเศรษฐ (Pornpimol  Chutisilp and Amara

Poovatanasedj 1988 : 60) ไดใหแนวคิดดานความสามารถในการเรียบเรียงขอความแบบเลาเหตุ
การณไวดังนี้

ก) ประโยคใจความหลักและความคิดหลัก ผูเขียนจะจํ ากัดเหตุการณหรือประสบการณ
เปนเหตุการณหลักท่ีควรน ําเสนอเพียงเหตุการณเดียว เชน His first ride in an airplane.

ข) เอกภาพของงานเขียน (unity) งานเขียนจะตองมีเอกภาพเพียงหนึ่งเดียวของเรื่องท่ีมี
ประโยคสนับสนุนความคิดหลัก

ค) ความราบรื่นของงานเขียน (coherence) งานเขยีนจะมีความราบรื่นในการเรียบเรียงได
ดวยการใชคํ า วลี และคํ าเช่ือมแสดงลํ าดับเหตุการณตามเวลา เพ่ือเนนการกระทํ า เหตุผลท่ีทํ าใหเกิด
เหตกุารณ และการใชรูปกาลของกริยา (tense) และคํ าสรรพนามท่ีเหมาะสม

เคอรซเนอร และแมนเดล (Kirszner and Mandell 1987 : 87) ไดเสนอแนวคิดไววา สวน
ใหญการเขยีนแบบเลาเหตุการรจะเรียงลํ าดับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตามจริงตั้งแตตนจนจบ จากเหตุ
การณแรกจนถึงเหตุการณสุดทาย แมวาจะเรียบเรียงเรื่องราวตามลํ าดับเวลาหรือไมก็ตามขึ้นอยูกับ
จดุมุงหมายของผูเขียนวาตองการเลาเหตุการณในลักษณะใด เชน การเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ
ศาสตร เหตุการณท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดผูเขียนจะตองเรียงลํ าดับตั้งแตตนจนจบ ถาเปนการเขียนเหตุ
การณท่ีเปนประสบการณของผูเขียน การเรียบเรียงขอความอาจเริ่มกลางเรื่องหรือแมแตตอนจบ
ของเรื่องยอนกลับไปตนเรื่องก็ได เพ่ือใหงานเขียนชวนติดตาม

สรุปไดวาการเรียบเรียงขอความจะเปนองคประกอบสํ าคัญท่ีจะทํ าใหเรื่องราวท่ีผูเขียนถาย
ทอดเหตกุารณใหนาติดตาม นาสนใจ ผูอานจะสามารถสังเกตจากลักษณะของงานเขียนซ่ึงไดจาก
การท่ีผูเขียนใชคํ า วลี หรือตัวเช่ือมแสดงลํ าดับเวลาเปนสํ าคัญ

3. ความสามารถดานเนื้อหา
จากความหมายของการเขียนแบบเลาเหตุการณจะเห็นไดวางานเขียนประเภทนี้มีเนื้อหา

เดนในดานของเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตามลํ าดับเวลา ซ่ึงผูเช่ียวชาญไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความ
สามารถดานเนื้อหาไวดังนี้
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แดนเจโล (D’Angelo 1980 : 196) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความสามารถดานเนื้อหาไววา ผู
เขียนจะตองมีความสามารถในการน ําเสนอเนื้อหาอยางใครครวญเพ่ือใหเรื่องราวเหตุการณกระชับ 
ผูอานเกิดความประทับใจและเขาใจเรื่องราวอยางลึกซ้ึง ถาหากเนื้อหาไมตอเนื่องกันจะทํ าใหผูอาน
เกดิความสับสน ไมเขาใจ และจะเกิดความเบ่ือในท่ีสุด ดังนั้นผูเขียนจึงควรระมัดระวังในการนํ า
เสนอเนื้อหาใหดี

พรพิมล  ชูติศิลป และอัมรา  ภูวัฒนเศรษฐ (Pornpimol  Chutisilp and Amara
Poovatanasedj 1988  : 87) ไดแสดงทัศนะไววา ไมวางานเขียนประเภทนี้จะเปนเรื่องจริงหรือเรื่องท่ี
แตงขึน้ จุดมุงหมายก็คือเพ่ือเลาเรื่องราวหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้น และมักมีการเรียบเรียงตามลํ าดับ
เวลาท่ีผูเขียนสามารถท่ีจะน ําไปสูบทสรุปหลายๆเหตุการณเขาดวยกันก็ได

จากทัศนะของผูเช่ียวชาญดังกลาวมาแลวสรุปไดวา ผูเขียนจะตองคํ านึงถึงการนํ าเสนอเนื้อ
หาตามจุดมุงหมายและลักษณะของงานเขียนประเภทนี้ โดยยึดลํ าดับเวลาเปนสํ าคัญ และจะตองเลา
เหตกุารณอยางมีเหตุมีผล โดยผูเขียนควรใชรูปแบบการเขียนท่ีสรางอารมณใหผูอานรูสึกประทับใจ
เกดิความสนใจ อยากติดตามเหตุการณท่ีผูเขียนน ําเสนอจนจบเรื่อง และไดสาระจากการอาน

4. ความสามารถทางดานไวยากรณและกลไกทางภาษา
การเขยีนแบบเลาเหตุการณจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ไวยากรณและโครง

สรางอ่ืนๆ รวมท้ังองคประกอบของกลไกทางภาษาจึงมีบทบาทอยางมากในการเขียนประเภทนี้ ผู
เช่ียวชาญทางการเขียนหลายทานไดแสดงทัศนะไวดังนี้

แดนเจโล (D’Angelo 1980 : 205)  ไดใหแนวคิดท่ีนาสนใจเกี่ยวกับกลไกทางภาษาของงาน
เขยีนประเภทนี้วา การสรางประโยคควรส้ัน กะทัดรัด ไมเยิ่นเยอ เพ่ือใหฉากท่ีบรรยายเหตุการณท่ี
เกดิขึน้กระชับและรวดเร็ว เพ่ิมความตื่นเตนเราใจใหกับผูอาน สวนประโยคยาวๆจะอยูตนเรื่องเพ่ือ
จดัฉากใหเหมาะกับเวลาและสถานท่ี และจะอยูชวงทายเพ่ือสรุปเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด

คนิเนว ีและคณะ (Kinneavy et.al., 1985 : 311) ไดเสนอวา การเขียนประเภทนี้เกี่ยวของกับ
เหตกุารณท่ีเกิดขึ้น ผูเขียนตองน ําเรื่องราวเหลานั้นมาเลาใหผูอานไดรับรูในรูปของงานเขียน ดังนั้น
ไวยากรณท่ีสํ าคัญท่ีผูเขียนนํ ามาใชก็จะเกี่ยวของกับรูปอดีตกาลของกริยาในการนํ าเสนอหรือ
อธิบายเหตุการณ มักใชรูป past simple tense แตในบางครั้งผูเขียนก็จะใช present simple tense ใน
กรณท่ีีตองการกลาวถึงเหตุการณท่ีผูเขียนยืนยันความเปนจริงท่ีเกิดขึ้น หรือเพ่ือยํ้ าความถูกตอง

อาจกลาวโดยสรุปไดวา การท่ีจะทํ าเรื่องท่ีเลาใหนาสนใจ และดึงดูดใจผูอานไดนั้นก็คือ
การเลือกใชรูปประโยคใหส้ันกระทัดรัดท่ีสามารถใหความหมายและอธิบายเหตุการณท่ีเกิดไดอยาง
นาตืน่เตน สวนการบรรยายฉากและสถานการณท่ีตองการความละเอียดควรเลือกใชประโยคยาว
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นอกจากนีแ้ลวการใชกริอยารูปอดีตใชเพ่ือเลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นมาแลว สวนกริยารูปปจจุบันใชยืน
ยันขอมูลท่ีเปนจริง

ขัน้ตอนการเขียนแบบเลาเหตุการณ
พรพิมล ชูติศิลป และอัมรา  ภูวัฒนเศรษฐ (Pornpimol  Chutisilp and Amare

Poovatanasedj 1988: 88) ไดแบงขั้นตอนการเขียนแบบเลาเหตุการณไวดังนี้
1. ขัน้การเลือกเหตุการณ ควรเลือกเหตุการณท่ีด ําเนินไปขางหนา มีการสรุปเหตุการณใหผู

อานเขาใจตัวบุคคลท่ีกลาวถึงในเรื่อง ทํ าใหมีความรูสึกขบขัน เห็นใจ และเขาใจเหตุการณอยางชัด
เจนวาเกิดอะไรขึ้น กํ าลังเกิดอะไร และจะเกิดอะไรอีกตอไป

2. ขัน้การเขียน นอกจากการเรียงเหตุการณตามเวลาแลว ยังสามารถใชวิธีอ่ืนเพ่ือใหความ
เรยีงนัน้ชัดเจน เชน การใหรายละเอียดเพ่ิมเติม การใหเหตุผลของการเกิดเหตุการณ รวมท้ังการใช
ถอยคํ าหรือบทสนทนาเสริมไดอีกดวย

3. ขัน้การสรุปเหตุการณ ผูเขียนจะตองคํ านึงถึงความสํ าคัญของตอนจบของเรื่องเปนอยาง
มากเพราะในสวนนี้จะสรางความประทับใจใหแกผูอานจนเกิดความช่ืนชมในผลงาน งานเขียนช้ิน
นัน้จึงถือไดวาประสบความสํ าเร็จ

กลาวโดยสรุปไดวา ในการเขียนแบบเลาเหตุการณนั้นการเลือกเรื่องท่ีจะน ํามาเขียนเปนส่ิง
ท่ีตองค ํานึงถึงเปนอันดับแรก และในการเขียนนั้นผูเขียนควรเลือกใชคํ าศัพท สํ านวน ลีลาการเขียน
ท่ีกระตุนจนิตนาการ ความสนใจของผูอาน สวนสํ าคัญท่ีจะเปนตัวบงช้ีงานเขียนช้ินนั้นวาประสบ
ความสํ าเร็จหรือไมก็คือตอนจบของเรื่อง

การจัดกจิกรรมในการฝกเขียนแบบเลาเหตุการณ
การเขยีนเปนทักษะท่ียากท่ีสุด ครูสวนใหญจึงละเลยไมสอนหรือชะลอการสอนไวกอน มุง

สอนทักษะอ่ืนๆท่ีเห็นวางายกวาแทน แตการเขียนนับเปนทักษะท่ีสํ าคัญยิ่งท่ีนักเรียนควรไดรับการ
ฝก เพ่ือเปนการเตรียมตัวนักเรียนเพ่ือใชภาษาในอนาคต (บํ ารุง  โตรัตน 2535 : 60) เนื่องจากภาษา
อังกฤษเริม่เปนภาษาสากลท่ีใชกันท่ัวโลก คนสวนใหญจึงใชการอาน-เขียนเปนส่ือในการรับและ
เผยแพรความรู ความคิดตางๆ (Hasman 2000: 2-5) ดงันัน้จึงจ ําเปนอยางยิ่งท่ีนักเรียนจะตองมีความ
สามารถในการอานเขียนดีพอสมควร (สมศรี  ธรรมสารโสภณ 2535 : 2)การเรียนการสอนในช้ัน
เรยีน ครจูะตองรูจักเลือกขั้นตอนในการสอนตลอดจนกิจกรรมตางๆซ่ึงเปรียบเสมือนบันไดนํ าไปสู
ความสํ าเร็จในการสอนเขียนได  จอหสันและมอรโร (Johnson and Morrow 1981 : 72-77) ไดแบง
ขัน้ตอนในการสอนทักษะเขียนเพ่ือการส่ือสารออกเปน 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
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1. ขัน้การตัง้จุดประสงค ครูตองมีการตั้งจุดประสงคไวสองลักษณะคือ จุดประสงคปลาย
ทางและจุดประสงคนํ าทาง จุดประสงคปลายทางตั้งไวเพ่ือใหนักเรียนสามารถเขียนส่ือสารออกมา
ไดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชนการเขียนรายละเอียดท่ัวไปของบุคคลเพ่ือการกรอกแบบฟอรม
สวนจดุประสงคน ําทางตั้งไวเพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูทางดานค ําศัพทและสํ านวนท่ีควรรูกอน
ลงมือเขียนตามจุดประสงคท่ีตั้งไว เชน การเขียนช่ือ นามสกุล วันเดือนปเกิด สวนสูง นํ้ าหนัก อายุ
บานเลขท่ี ความสามารถพิเศษเปนตน

2. ขัน้ด ําเนินการสอน ครูอาจน ําส่ือการสอนตางๆมาใชเพ่ือใหเหมาะกับการเขียนแตละ
ประเภท แตละวิธี ตามจุดประสงคน ําทางท่ีตั้งไว ส่ือการสอนท่ีใชอาจเปนรูปภาพ เทปบันทึกเสียง
แผนท่ี กราฟ ตาราง เปนตน

3. ขัน้การฝกเขียน เปนการลงมือเขียนตามจุดประสงคท่ีตั้งไว การสอนในขั้นนี้สามารถ
แบงเปนสามระยะ คือระยะแรก ระยะกลาง และระยะสุดทาย ระยะแรกเริ่มจากการฝกใหนักเรียน
เขยีนอยูในขอบเขตท่ีกํ าหนดให เชน การเขียนรายละเอียดท่ัวไปเกี่ยวกับบุคคลจากเรื่องท่ีก ําหนดให
ระยะกลางฝกใหนักเรียนเขียนโดยครูเปนผูแนะแนวทางให เชนใหเขียนระดับการศึกษา อาชีพ ลง
ในแบบฟอรม โดยใชขอมูลจากขอความท่ีลงประกาศรับสมัครงานทางหนาหนังสือพิมพ ระยะสุด
ทายเปนการเขียนท่ีใหนักเรียนเขียนอยางอิสระ ท้ังนี้ครูอาจก ําหนดสถานการณให เชน สถาบันอุดม
ศึกษาตางประเทศแหงหนึ่งมีความประสงคจะใหทุนการศึกษา โดยนักศึกษาตองเขียนเลาประวัติ
การศึกษา พรอมกับช้ีแจงเหตุผลท่ีสํ าคัญๆ ในการท่ีจะเขาศึกษาตอในสถาบันแหงนั้น

4. ขัน้การถายโอน หลังจากท่ีผานการฝกเขียนไปแลว ครูอาจเสนอแนะใหนักเรียนเขียน
เรือ่งใหมท่ีคลายกับเรื่องเดิม เชน การเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลใกลชิด เปนตน

นอกจากนี้ สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 112 ) กลาววา ในการจัดกิจกรรมสํ าหรับการ
เขยีนควรจัดเปน 3 ระยะคือ

1. กจิกรรมกอนการเขียน (pre-writing activities)  เปนกจิกรรมท่ีครูดึงความสนใจของนัก
เรยีนเขาสูเรื่องท่ีจะเขียน พรอมท้ังปูพ้ืนความรูในเรื่องท่ีจะเขียนดวยการทบทวนค ําศัพท สํ านวน
การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชกาลใหถูกตอง เปนตน

2. กจิกรรมระหวางการเขียน (while-writing activities) เปนกิจกรรมท่ีครูน ํามาชวยเพ่ือให
นกัเรยีนบรรลุจุดประสงคท่ีตั้งไว เชน การนํ าบัตรเชิญลักษณะตางๆมาเปนแบบใหนักเรียนเขียน
ตาม โดยมีการเปล่ียนช่ือผูเชิญ ผูรับเชิญ และรายละเอียดตางๆตามท่ีนักเรียนเห็นวาเหมาะสม

3. กจิกรรมหลังการเขียน (post-writing) เปนกจิกรรมท่ีครูอาจน ําทักษะเขียนไปสัมพันธกับ
ทักษะอ่ืน เชน หลังจากเขียนเรื่องนั้นจบไปแลว อาจใหนักเรียนนํ ามาอานใหเพ่ือนฟง หรือนํ ามา
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อภปิรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชภาษา การส่ือความไดถูกตองและเหมาะสม หรืออาจน ํา
มาเปล่ียนเปนบทสนทนาเพ่ือแสดงเปนตัวละครตามบทบาทท่ีสมมุติให เปนตน

จากขัน้ตอนในการเขียนและกิจกรรมในการฝกเขียนดังท่ีไดกลาวมาแลวจะเห็นวาลํ าดับขั้น
ตอนตางๆ จะมีการเริ่มตนจากขั้นท่ีงายไปสูขั้นท่ีซับซอนขึ้นเรื่อยๆ โดยนักเรียนจะเขียนตามแบบ
จนกระท่ังถึงขั้นการเขียนขั้นสูงคือการเขียนแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเพ่ือการส่ือสาร
เชนการนํ ามาอาน สนทนา หรือแสดงบทบาทสมมุติ

กจิกรรมการอานที่ใชสอนเสริมในการสอนเขียน
ไรมส (Raimes 1983 : 50-67) ไดแบงกิจกรรมการอานท่ีนํ ามาใชเสริมการเขียนในหอง

เรียน ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. กจิกรรมท่ีนักเรียนไมไดเขียนเองจากส่ิงท่ีอาน เชน

1.1 การคัดลอกขอความของส่ิงท่ีอาน (copy) ซ่ึงอาจเปน จดหมาย โฆษณา บทความ
ในนิตยสาร โคลงกลอน หรือตํ าราอาหาร

1.2 การตรวจสอบ (examine)  การเลือกใชลีลาทางภาษาของผูเขียน เชน การใชคํ า
เช่ือมโยงความ การใชเครื่องหมายวรรคตอน การใชกฎไวยากรณ และการเรียบเรียงประโยค

2. กจิกรรมท่ีนักเรียนเขียนเองจากส่ิงท่ีอาน เชน
2.1 การสรุปความ (summarize) เปนสรุปความส่ิงท่ีอานโดยใชค ําพูดของนักเรียนเอง
2.2 การเติมคํ า (completion) เปนการเวนวางเรื่องแลวใหนักเรียนเติมใหสมบูรณ โดย

กอนท่ีจะเติมนักเรียนตองพิจารณาวาค ําท่ีเติมนั้นมีความหมายและไวยากรณเขากับเรื่องหรือไม
2.3 การคาดเดา (speculate) โดยการใหนักเรียนเขียนตอจากเรื่องท่ีอาน โดยสมมุติคาดเดา

ส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นตอไป ท้ังนี้ตองมีการแสดงเหตุผลประกอบดวย
2.4 การมีปฏิกิริยาโตตอบตอส่ิงท่ีอาน (react) เปนการเขียนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอ

แนะ หรือช่ืนชมตอส่ิงท่ีอานมาแลว
นอกจากกิจกรรมการอานท่ีใชเสริมการเขียนท่ีมีการแนะเปนตัวหนังสือดังไดกลาวมาแลว 

ยงัมีกจิกรรมท่ีมีการแนะเปนรูปภาพ ตาราง และแผนภูมิ เพ่ือชวยในการเขียนเรียงความ ดังตอไปนี้
1. การเขยีนเรยีงความจากรูปท่ีวาด กิจกรรมนี้จัดขึ้นหลังจากท่ีนักเรียนไดอานขอความหรือ

เนือ้เรือ่งจบแลว นักเรียนตองวาดรูปตามความเขาใจจากเนื้อหาท่ีไดอาน นอกจากนี้การแบงกลุมให
นกัเรยีนดรูปู แลวตอบค ําถาม หรือเขียนขอความบรรยายรูปภาพโดยใชศัพท สํ านวนท่ีกํ าหนดให
ซ่ึงเปนค ําศัพท สํ านวนจากเรื่องท่ีไดอานมาแลว จากนัน้ใหนักเรียนแตละกลุมนํ าขอความท่ีเขียน
จากภาพมาเปรียบเทียบวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  รูปภาพเปนส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจของนัก
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เรียนไดมากเพราะรูปภาพมีลักษณะเปนรูปธรรมท่ีเห็นไดและงายตอการทํ าความเขาใจและสราง
จนิตนาการตอได (Raimes 1983 : 77)

2. การเขยีนเติมคํ าหรือขอความลงในแบบฟอรมตาราง โดยใชความรูเกี่ยวกับค ําศัพท ค ํา
เช่ือม รปูประโยค และรายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน ท้ังนี้ครั้งแรกครูและนักเรียนรวมกันเลือกค ําและ
รายละเอียดดังกลาว แลวนํ ามาเติมลงในแบบฟอรม เชน

Incomplete story frame
 Setting         Character (s)            Problem              Problem-solution              Ending

เม่ือนกัเรยีนฝกเติมขอความจนชํ านาญแลว ครั้งตอไปใหนักเรียนเปนผูเลือกขอมูล กํ าหนด
แบบฟอรมเติมขอมูล และเติมตารางดวยตนเอง หลังจากนั้นนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเติม
ขอความมาเปนการเขียนขอความไดดวยตนเอง (Wood 1984: 496-499)

3. การเติมขอมูลในแผนภูมิ (chart) คอืการเขียนเนื้อความจากส่ิงท่ีอานมาเขียนเปนแผนภูมิ
ซ่ึงเปนการชวยใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห ใชสติปญญาวิพากษ วิจารณกอนการเติมขอมูล ท้ังนี้นัก
เรยีนจะตองเรียบเรียงและจํ าแนกความคิดตามรูปแบบการเขียนของผูเขียน ถานักเรียนสรางแผนภูมิ
ได ก็ถือวาอานเขาใจ (ศิริรัตน  นีละคุปต 2532 : 117)

4. การเขียนสรุปความ (precise writing) วธีิการเขียนสรุปความจากเรื่องท่ีอานนั้นครูอาจใช
ค ําถามชวยใหนักเรียนหาขอมูลท่ีสํ าคัญ และรายละเอียดท่ีสนับสนุนขอมูลสํ าคัญในการอาน เม่ือนัก
เรียนไดคํ าตอบแลวใหนํ าคํ าตอบนั้นมาเขียนสรุปรวมเปนขอความใหมอีกครั้งหนึ่งโดยใชภาษา
งายๆของนักเรียนเอง (Hayes 1989 : 96-101)

สรปุไดวา กิจกรรมการอานท่ีใชเสริมการเขียนเปนกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนมีความพรอม
อีกท้ังมีขอมูลเพียงพอท่ีจะสรางสรรงานเขียนออกมาได การเขียนประโยคส่ือสารออกมาจากขอมูล
ท่ีไดจากการอานชวยทํ าใหนักเรียนไมกลัวการเขียนเรียงความ กลาท่ีจะถายทอดความรูสึกนึกคิด
และประสบการณของตนออกมา รวมท้ังมีการปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและครูในเรื่องท่ีเขียน

การตรวจงานเขียน
การตรวจงานเขียนของนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจเรียงความ เปนงานท่ีหนักมาก

ครมัูกจะตรวจงานไมทันเพราะนักเรียนมีจ ํานวนมาก การตรวจงานแตละช้ินตองใชเวลา โดยเฉพาะ
ครท่ีูสอนโรงเรียนในชนบทหางไกลตองทํ างานพิเศษอ่ืนนอกเหนือจากงานสอน ทํ าใหครูตรวจงาน
ไมทัน ทํ าใหงานคาง อีกท้ังเกณฑการตรวจใหคะแนนก็ไมมี ทํ าใหประเมินผลงานเขียนของนัก
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เรยีนลํ าบาก และเพ่ือหลีกเล่ียงปญหาดังกลาว โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายโรงเรียนจึงไมเปดสอนวิชา
การเขียนภาษาอังกฤษ ฮีตัน (Heaton 1990 : 109-110) เสนอวธีิการตรวจเรียงความท่ีนาสนใจ ดังนี้

1. วธีิท่ีอาศัยการวิเคราะห (analytic method) เปนวธีิการตรวจเรียงความโดยพิจารณาแบง
การใหคะแนนออกตามองคประกอบตางๆของเรียงความท่ีจะตรวจ และอาจจะพิจารณาใหนํ้ าหนัก
คะแนนแตละองคประกอบตามท่ีเห็นสมควร ดังแสดงในตาราง

ตวัอยางการตรวจเรียงความ 1 เรื่อง
1 2 3 4 5

ความคลองดานลีลาและการส่ือความหมาย  X
ไวยากรณ  X
ค ําศัพท  X
เนื้อหา  X
การสะกดคํ า  X
คะแนนรวมเทากับ 3+4+2+5+1 = 15 จากคะแนนเต็ม 22 คะแนน ตัวอยางนี้ลดนํ ้าหนักคะแนนการ
สะกดค ําซ่ึงครูสามารถก ําหนดไดตามความเหมาะสม

2. วธีิท่ีอาศัยความรูสึกของผูตรวจเปนเกณฑ (impression method) วธีินี้คะแนนท่ีไดขึ้นอยู
กบัความรูสึกของผูตรวจท่ีมีตองานเขียนโดยภาพรวมท้ังหมด การตรวจใหคะแนนเรียงความดวยวิธี
นีมี้ความรวดเร็ว และถาใชผูตรวจ 3 คน ตรวจเรียงความดวยวิธีนี ้ ผลท่ีไดจะมีความเช่ือถือได
สํ าหรับการทดสอบท่ีใชในโรงเรียนนั้น การใชผูตรวจ 2 คน ก็ถือวาเพียงพอแลว

เอกสารเกี่ยวกับเจตคติในการเรียนภาษาตางประเทศ
ความหมายและองคประกอบของเจตคติ

เดมิใชค ําวาทัศนคต ิ ตอมาคณะกรรมการบัญญัติศัพทของกระทรวงศึกษาธิการโดยความ
เห็นชอบของราชบัณฑิตยสถานใหใชค ําวา “เจตคต”ิ แทน  (สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  2525 : 98)

นกัจติวทิยาไดใหคํ าจํ ากัดความของค ําวา “เจตคต”ิ ไวแตกตางกันตามความเช่ือของแตละ
กลุม ซ่ึงสรุปไดความหมายโดยรวมวา “เจตคต”ิ เปนความคิดเห็นซ่ึงมีอารมณเปนสวนประกอบ
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เปนสวนท่ีพรอมท่ีจะมีปฏิกริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก จากค ําจํ ากัดความนี้สามารถ
แยกองคประกอบของเจตคติไดเปน 3 สวน คือ

1. องคประกอบทางดานพุทธิปญญา (Cognitive Component) หมายถึง ความรู ความเขาใจ
ความคดิ ความเช่ือ และความคิดเห็นท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพ่ือเปนเหตุผลในการสรุปรวมหรือ
ชวยประเมินผลส่ิงเรานั้นๆ

2.  องคประกอบทางดานอารมณ และความรูสึก (Affective Component) หมายถึง ความรู
สึกหรืออารมณของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เปนผลเนื่องมาจากการท่ีบุคคลประเมินผลส่ิงเรานั้น
แลววา พอใจ-ไมพอใจ ชอบ-ไมชอบ ดี-ไมด ีหรือมีความรูสึกในทางบวกหรือในทางลบ

3.  องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมหรือความ
พรอมของบุคคลท่ีจะปฏิบัติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทิศทางท่ีจะสนับสนุนหรือคัดคาน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
ความเช่ือหรือความรูสึกของบุคคลท่ีไดจากการประเมินผล
(ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 2526 : 1-4)

ลกัษณะของเจตคติ
นันนาลลี (Nunnally 1959 : 312) แบงลักษณะของเจตคติออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. เจตคตเิปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู หรือจากประสบการณของแตละคน ไมใชส่ิงท่ีติดตัว

มาแตกํ าเนิด
2.  เจตคตเิปนสภาพการณทางจิตท่ีมีอิทธิพลตอการคิด และการกระทํ าของบุคคลเพราะมี

สวนประกอบท่ีก ําหนดแนวทางไววาถาบุคคลประสบส่ิงใด บุคคลก็จะมีทีทาตอส่ิงนั้นในลักษณะท่ี
เคยประสบมากอน

3.  เจตคตเิปนสภาพการณทางจิตท่ีมีแนวโนมคอนขางจะถาวร เนื่องจากการสรางสม
ประสบการณ การรับรู และการผานการเรียนรูของแตละบุคคล

บทบาทของเจตคติที่มีตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ออลเลอ (Oller 1979 อางถึงใน เสง่ียม  โตรัตน  2533 : 12) เช่ือวาเจตคติเปนตัวบงช้ีความ

สํ าเรจ็หรือความลมเหลวในการเรียนภาษาตางประเทศ เจตคติสังเกตไมไดแตสามารถตีความไดจาก
พฤตกิรรม การท่ีบุคคลมีเจตคติท่ีดีตอตนเองในการเรียนภาษา จะทํ าใหมีจิตใจรักภาษานั้น และ
พยายามใชภาษาในการส่ือสารกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยเสริมการเรียนรูภาษาเปนอยางดี ซ่ึง
สอดคลองแนวคิดของซาวิยอง (Savingnon 1972 : 24) ท่ีกลาววาเจตคติเปนแรงขับภายในของ
บุคคลท่ีจะทํ าใหบุคคลนั้นเกิดความพยายามและเกิดก ําลังใจในการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผูเรียนท่ี
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มีความสามารถทางภาษาสูง มีแนวโนมท่ีมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ  เห็นความสํ าคัญ
และประโยชนของการเรียนภาษาทํ าใหผูเรียนรูสึกเต็มใจท่ีจะเรียน เชนเดียวกับการศึกษาของสปอล
สก ี (Spolsky 1969 : 49) ท่ีพบวาเจตคติมีความสัมพันธกับความสามารถทางภาษา และจากการ
ศึกษาของลิตเติลวูด (Littlewood 1984 : 68) ท่ีเห็นวาการเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศก็
เหมือนกบัการเรียนรูของมนุษยในแขนงอ่ืนๆ ท่ีมีเจตคติเปนก ําลังสํ าคัญสูความสํ าเร็จของการเรียนรู
นอกจากนั้น การดเนอร (Gardner 1975 : 71 ) ใหความเห็นวาความสํ าเร็จในการเรียนภาษาท่ีสอง
หรือภาษาตางประเทศไมไดขึ้นอยูกับความถนัดทางภาษาหรือความเฉลียวฉลาดของผูเรียนเทานั้น 
แตขึน้อยูกับเจตคติของผูเรียนท่ีมีตอเจาของภาษาดวย

การดเนอร และแลมเบอรท (Gardner and Lambert 1972 : 174 ) พบวา เจตคติตอการเรียน
ภาษาตางประเทศท่ีมีผลตอความสามารถในการใชภาษาคือเจตคติเพ่ือการน ําภาษาตางประเทศไป
ใชประโยชน จากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธของเจตคติกับความสํ าเร็จในการเรียน
ภาษาตางประเทศของซาวิยอง (Savignon 1972 : 60 ) เห็นวาความสํ าเร็จในการเรียนภาษานาจะเปน
ตวักํ าหนดเจตคติได และเสนอแบบจํ าลองของความสัมพันธดังกลาวไวดังนี้

ผูเรียนภาษาไดดี เจตคติทางบวก
ผูเรียนภาษาไดไมดี เจตคติทางลบ

จากรปูแบบจํ าลองนี้สรุปไดวาผูท่ีเรียนภาษาไดดีจะเกิดเจตคติท่ีดีตอภาษา และผูท่ีเรียน
ภาษาไมไดผลดีก็จะมีเจตคติในทางลบตอภาษานั้น

ออลเลอร และคณะ (Oller and others 1977  อางถึงในอัจฉรา  วงศโสธร 2525 : 21 ) ได
เสนอแบบจํ าลองความสัมพันธระหวางเจตคติและสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาไวดังนี้

กจิกรรมท่ีใชในการเรียน
       (leraning tasks)

ความสามารถของแตละบุคคล เจตคติท่ีดี สัมฤทธิผลในการ
(attitudes)    เรียนภาษา

            ส่ิงท่ีเรียน
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            (contexts)

จากแบบจ ําลองนี้สรุปไดวา เจตคติเปนปจจัยสํ าคัญในการเรียนรูภาษาท่ีสองเพราะ
เปนไดท้ังส่ิงสนับสนุน และส่ิงขัดขวาง หากผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาท่ีสอง หรือภาษา
ตางประเทศจะสงผลใหผูเรียนประสบความสํ าเร็จหรือมีสัมฤทธิผลในการเรียนรูภาษาท่ีสูง หากผู
เรยีนมีเจตคติท่ีไมดีหรือมีเจตคติในทางลบ จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาท่ีสองหรือ
ภาษาตางประเทศตํ่ าไปดวย นอกจากนี้จากการศึกษาและวิจัยของการดเนอร และแลมเบอรท
(Gardner and Lambert 1972 : 112) พบวาเจตคติมีผลตอการเรียนรูของนักเรียนในการเรียนการฟง
เพ่ือความเขาใจ ไวยากรณ และคํ าศัพท และเนื่องจากความสํ าคัญในลักษณะนี้ของเจตคต ิ ทํ าใหมีผู
นํ าเจตคติมาเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือในการสํ ารวจเพ่ือทํ านายสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนัก
เรียนไดอยางถูกตองดวย

การดเนอร (Gardner 1979  อางถึงในอัจฉรา  วงศโสธร 2525 : 21) เสนอวา อาจมีความ
สัมพันธทางออมระหวางเจตคติกับความสํ าเร็จในการเรียน นั่นคือ เจตคติท่ีดีทํ าใหผูเรียนเรียนได
สํ าเร็จ และความสํ าเร็จในการเรียนนี้จะยอนผลกลับไปสูเจตคติของผูเรียนอีกช้ันหนึ่ง ดังรูปแบบ
จํ าลองขางลางนี้

ทางภาษา
เจตคติ แรงจูงใจ สัมฤทธ์ิผล

ทางอ่ืน

เจตคตติอการเรียนภาษามีความสัมพันธอยางใกลชิดกับแรงจูงใจ กลาวคือเจตคติท่ีดีตอการ
เรยีนยอมสงผลใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียน ในขณะเดียวกันหากนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนดี ยอม
สงผลใหเกดิเจตคติท่ีดีตอการเรียนไดเชนกัน นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษา
ตางประเทศชอบท่ีจะมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนมากกวานักเรียนท่ีมีแรงจูง
ใจและมีเจตคติท่ีไมดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ (Naiman 1978 : 86)   นอกจากนี้โบอ้ี (Boey
1977 : 1 ) กลาววา องคประกอบทางดานตัวผูเรียนภาษาท่ีนาสนใจศึกษาคือ อายุ ระดับของสติ
ปญญา ความถนัดทางการเรียน เจตคติและแรงจูงใจ องคประกอบทางดานอายุ สติปญญาและความ
ถนดัในการเรียนภาษาเปนองคประกอบท่ีถาวร แตเจตคติและแรงจูงใจนั้นสลับซับซอนกวาและ
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณตางๆไดเพราะครูอาจจะทํ าใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจหรือมีเจตคติตอ
การเรยีนภาษาเปล่ียนแปลงไป และครูสามารถทํ าใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาได
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การวัดเจตคติในการเรียนภาษาตางประเทศ
เนือ่งจากเจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรงหรือมองเห็นไดชัดเจน วิธีศึกษาอยางหนึ่งท่ี

สะดวกและไดผลเกี่ยวกับเจตคติในการเรียนภาษา ท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศ
จ ําเปนตองใชแบบทดสอบในการวัด (Gardner 1980 อางถึงใน เสง่ียม  โตรัตน  2533 : 13) แบบ
ทดสอบท่ีใชวัดเจตคติในการเรียนภาษาตางประเทศท่ีรูจักกันดีคือ Attitude and Motivation Test
Battery ( Gardner & Smythe 1981 อางถึงในเสง่ียม  โตรัตน 2533 : 13)  แบบทดสอบนี้วัดองค
ประกอบดานตางๆ ท่ีรวมกันเปนเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศ 3 ประการหลัก
คือ

1. เจตคตติอภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษา  เกี่ยวกับการผสมกลมกลืนของภาษาแม
และวฒันธรรมในภาษาแมของผูเรียนกับภาษาท่ีสองและวัฒนธรรมของผูใชภาษาท่ีสอง

2. แรงจงูใจในการเรียนภาษาตางประเทศเพ่ือประกอบอาชีพหรือความสุขของตนเอง
3.เจตคตติอสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน และเนื้อหาภาษาตางประเทศท่ีเรียน
คะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบ 3 ตอนหลักนี้ถือวาเปนคะแนนวัดความสนใจในการเรียน

ภาษานอกเหนือจากองคประกอบดานความถนัดในการเรียนภาษา
เบนสัน (Benson 1991 : 34-48) เสนอแบบทดสอบท่ีใชวัดเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษท่ี

ไดปรบัใหเหมาะสมกับนักเรียนชาวญี่ปุน แบบทดสอบนี้วัดองคประกอบดานตางๆ 3 ประการ คือ
1. เจตคติตอตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษ
2. แรงจงูใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
3. เจตคตติอภาษาอังกฤษทางดานประโยชนในการเรียนและความสํ าคัญของภาษา

อังกฤษ

การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
หลกัการและขั้นตอนในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

บทบาทท่ีสํ าคัญของครูภาษาอังกฤษก็คือการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
ใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูทางดานภาษา  กระตุนใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษเพ่ือใชส่ือสารในช้ัน
เรียน(Zhenghua 1998 : 32) ส่ือการเรียนการสอนมีสวนสํ าคัญอยางมากท่ีจะชวยใหการเรียนการ
สอนนัน้บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีวางไว นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะแนวทาง
ในการสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนดังนี้
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จนิตนา ใบกาซูยี (มปป : 26-27)  ; กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2534 : 84-85) ให
แนวทางไววา หลังจากท่ีครูผูสอนตัดสินใจวาจะใชส่ือการเรียนการสอนอะไรเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตรนั้น ครูผูสอนสามารถดํ าเนินการทีละขั้นตอนดังนี้

ขัน้ท่ี 1 การกํ าหนดจุดประสงคท่ัวไป คือการพิจารณาวาจุดประสงคท่ัวไปของส่ือการเรียน
การสอนคืออะไร

ขัน้ท่ี 2 การกํ าหนดคุณสมบัติของผูเรียน คือการพิจารณาวาผูท่ีจะใชส่ือการเรียนการสอน
นัน้คอืใคร มีความรูและประสบการณเดิมมาอยางไร เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการก ําหนดคุณ
สมบัติอ่ืนๆของส่ือการสอนใหเหมาะสมตอไป

ขัน้ท่ี 3 การกํ าหนดเนื้อหาสาระ คือการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหาสาระท่ีจะนํ าเสนอ
ในส่ือการเรียนการสอนนั้น วาจะตองประกอบดวยหัวขอใหญ หัวขอยอย ซ่ึงสัมพันธกับจุด
ประสงค และเหมาะกับผูเรียนอยางไร

ขัน้ท่ี 4 การกํ าหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม คือการตีความและจ ําแนกแยกยอยจุด
ประสงคท่ัวไปใหละเอียดจนทราบวาเม่ือผูเรียนศึกษาส่ือการเรียนการสอนนั้นแลวสามารถทํ าอะไร
ไดบาง ซ่ึงเปนแนวทางสํ าคัญในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

ขัน้ท่ี 5 การกํ าหนดรูปแบบและวิธีวัดและประเมินผล คือการหาวิธีการและรูปแบบท่ีจะ
ทดสอบและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

ขัน้ท่ี 6 การกํ าหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา คือการวางแผนวาจะเสนอเนื้อหา
สาระในรูปแบบใด เรียงลํ าดับหัวขอและเนื้อหาอยางไร มีตัวอยาง มีการน ําเรื่อง สรุปเรื่องหรือทบ
ทวนอยางไร ควรมีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมแทรกอยูดวยหรือไม

ขัน้ท่ี 7 การกํ าหนดแหลงขอมูลท่ีสนับสนุนการจัดทํ าส่ือ คือการพิจารณาวาในการตัดสินใจ
สรางส่ือการเรียนการสอน ผูสรางจะหาขอมูลสนับสนุนไดจากแหลงใด เชน แหลงคนควาเกี่ยวกับ
เนื้อหา แผนภูมิ ภาพประกอบ เปนตน

ขัน้ท่ี 8 การทดสอบคุณภาพของส่ือการเรียนการสอน คือการวางแผนนํ าตนแบบของส่ือ
การเรียนการสอนท่ีสรางเสร็จแลวไปทดลองใชกับกลุมบุคคลท่ีเปนตัวแทนของผูเรียนท่ีจะตองใช
ส่ือนั้นประกอบการเรียนจริง

ขัน้ท่ี 9 การปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน คือกระบวนการสุดทายท่ีผูสรางส่ือการเรียนการ
สอนปรับปรุงส่ือของตนหลังจากท่ีไดศึกษาขอบกพรองตางๆแลว

 เสง่ียม  โตรัตน (2538: 51) เสนอขอควรค ํานึงในการออกแบบเอกสารการสอนหรือแบบ
เรียน หรือแบบทดสอบเพ่ือการส่ือสารไวดังนี้

1. ควรค ํานึงวาผูเรียนคือใคร
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2. ใชภาษาในการส่ือสารดานใด และอยางไร
3. ขอบขายของเนื้อหาในการออกแบบเอกสารการสอนหรือแบบทดสอบมีอะไรบาง
หากครผููสอนตองการสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนดวยตนเอง ควรค ํานึงถึงแนว

ทางในการสรางและพัฒนาส่ือตามท่ีนักการศึกษาไดเสนอแนวทางในการสรางและพัฒนาส่ือเพ่ือ
ส่ือนัน้จะไดมีคุณภาพเหมาะสมกับผูเรียนตอไป ซ่ึงโดยท่ัวไปนั้นในการจัดเนื้อหาแตละบทเรียนครู
ควรตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของเอกสารการสอนดวย

องคประกอบของการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
ชาเวลสัน และสเตอรน (Shavelson and Stern 1981 อางถึงใน Nunan 1989 : 47) ไดใหค ํา

แนะน ําวาในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนนั้นควรมีองคประกอบดังนี้
1. เนื้อหา (content) หมายถึง เนื้อหาวิชาท่ีตองสอน
2. ส่ือ (materials) หมายถึง ส่ิงท่ีผูเรียนไดดูไดสังเกตหรือลงมือปฏิบัติ
3. กจิกรรม (activities) หมายถึง ส่ิงท่ีครูและนักเรียนกระทํ ารวมกันในขณะท่ีเรียน
4. วัตถุประสงค (goals) หมายถึง เปาหมายท่ีครูกํ าหนดไวสํ าหรับการทํ าภาระงานนั้นๆ
5. นักเรียน (students) หมายถึง การใหความสํ าคัญกับความสามารถ ความตองการ และ

ความสนใจของผูเรียน
6. กลุมสังคม (social community) หมายถึง เนนการทํ างานรวมกันท้ังช้ันหรือเปนกลุม
ฮัทชิสัน และวอเตอร (Hutchison and Waters 1989: 108-109) ไดกํ าหนดไววาส่ือการเรียน

การสอนประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้
1. ขอมูลทางภาษา (input) อาจเปนขอความ (text) บทสนทนา วีดีทัศน แผนภูมิ หรือขอมูล

ใดๆ ท่ีใชในการส่ือสาร ขอมูลทางภาษาแตละชนิดขึ้นอยูกับความตองการซ่ึงไดจากผลการวิเคราะห
ความตองการของผูเรียน

2. การเนนเนื้อหา (content focus) เปนการส่ือบอกความหมายหรือความรูสึกตอส่ิงใดส่ิง
หนึง่ อาจอยูในรูปของลายลักษณอักษร (linguistic context) ซ่ึงหมายถึงเนื้อหาท่ีเปนขอความ หรือ
ไมเปนลายลักษณอักษร (non-linguistic context )ซ่ึงหมายถึงเนื้อหาท่ีเปนรูปภาพ

3. การเนนภาษา (language focus) มีวตัถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนใชภาษา (use) ในกิจ
กรรมการเนนภาษาควรสงเสริมผูเรียนไดฝกการใชภาษาโดยแยกใหเห็นภาษาเปนสวนยอย แลวนํ า
มาประกอบเขาดวยกัน
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4.  ภาระงาน (tasks) เปนจดุมุงหมายสุดทายในการสงเสริมใหผูเรียนรูจักใชภาษา ภาระงาน
นัน้ควรเปนภาระงานเพ่ือการส่ือสาร (communicative task) ท่ีสัมพันธกับการเนนเนื้อหาและการ
เนนภาษา ท้ังนี้ตองมุงใหผูเรียนผลิตภาษาเปาหมายได

สรุปไดว าในการพัฒนาบทเรียนเพ่ือใชในการเรียนการสอนนั้นครูควรคํ านึงถึงองค
ประกอบท่ีทํ าใหนักเรียนไดใชความรูจากเนื้อหาท่ีเรียนติดตอส่ือสารโดยใชภาษาเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักเรียนสนใจเพ่ือพัฒนาและสรางสรรคประสบ
การณท่ีมีความหมายตอนักเรียนชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาส่ือสารกับผูอ่ืน

การวางแผนในการสรางส่ือการเรียนการสอน
หลังจากศึกษาหลักการ ขั้นตอน และองคประกอบในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนจน

เขาใจดแีลว การวางแผนในการสรางส่ือการเรียนการสอนเปนสวนสํ าคัญท่ีจะชวยใหส่ือการเรียน
การสอนช้ินนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไวหรือไม

เสง่ียม  โตรัตน (2538 :54-55) ไดเสนอขั้นตอนพรอมตัวอยางในการวางแผนในการสราง
ส่ือการเรียนการสอนดังนี้

ขั้นท่ี 1 เลือกเรื่อง เชน Finding accommodation
ขัน้ท่ี 2 รวบรวมขอมูล เชน Reading Passage, Newspaper advertisements
ขัน้ท่ี 3 ตัดสินใจวาผูเรียนตองทํ าอะไรท่ีสอดคลองกับตัวขอความ (Text) เชน  Read

newspaper “To Let” advertisements
ขัน้ท่ี 4 สรางแนวการสอนหรือกิจกรรม  เชน  Information Gap , Role play
ขัน้ท่ี 5 วเิคราะหขอความและกิจกรรมและตัดสินใจวาจะสอนองคประกอบภาษาใด เชน

Adjectives , Cohesion
ขัน้ท่ี 6 สรางกิจกรรมท่ีเปนองคประกอบภาษานั้น เชน Close passage, Sentence

Sequencing exercise
ขัน้ท่ี 7 สรางกิจกรรมท่ีเปนทักษะหรือกลยุทธในการเรียน เชน Discuss your answers with

the rest of the class
ขัน้ท่ี 8 นํ าภาษาท่ีศึกษาในหองเรียนไปใชกับชีวิตจริง เชน Think about the place you

would like to rent
กลาวโดยสรุปการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนควรพิจารณาส่ิงท่ีจะชวยใหนักเรียน

ไดพัฒนาทักษะท่ีตองการ การเลือกเนื้อหามาสรางหรือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนนั้นควรสอด
คลองกบัจุดประสงคของหลักสูตร ระดับความสามารถ ความตองการ และความสนใจของผูเรียน
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เนือ้หาควรนาสนใจสามารถทํ าใหนักเรียนม่ันใจวาการเรียนรูไดพัฒนาขึ้น ชวยใหนักเรียนเกิดทัศ
นคตท่ีิดีตอการเรียนและมีนิสัยรักการอาน ขอสํ าคญัท่ีครูควรค ํานึงถึงก็คือการจัดกิจกรรม ภาระงาน
ใหสอดคลองกับส่ือการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

ลกัษณะของภาระงานที่ใชในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
ลักษณะของภาระงานท่ีใชเปนส่ือในการเรียนการสอนภาษานั้น ไดมีผูใหความหมายและ

ค ําแนะนํ าไวดังนี้
เริงชัย  จงพิพัฒนสุข (2542 : 12-14) กลาววาการทํ างานศึกษาคนควาอยางเปนระบบตาม

พ้ืนฐานชีวิตจริง (Grounded in real-world contexts) ท่ีน ํามาใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอน เรียก
วา งานภารกิจ หรือ performance task  ซ่ึงหมายถึง “ทํ างานหรือแสดงบทบาทอยางสรางสรรคตาม
หนาท่ี หรือตามค ําส่ัง / ขอตกลงหรือตามสภาพบังคับของเหตุการณแวดลอม” ดังกิจกรรมตอไปนี้

1. การซักถาม (quiz) คอืการตั้งคํ าถามใหชวยกันตอบ อาจซักถามเปนกลุมหรือในช้ันเรียน
เกีย่วกับเรื่องท่ีเรียน หรือกิจกรรมท่ีปฏิบัติ

2. การอภิปราย (discussion) หัวขออภิปรายอาจเปนขอความหรือเปนค ําถามก็ได อาจ
อภปิรายปากเปลาในกลุม ในช้ันเรียน และอาจใหทุกคนเขียนสรุปผลการอภิปราย

3. การแสดงความคิดเห็น ( comment) คอืการตั้งขอสังเกต หรือใหขอสรุป ตามความคิด
เห็นหรือตามเหตุผลของแตละบุคคล อาจแสดงความเห็นโดยพูดหรือเขียน

4.การคนหา (search) คอืการศึกษาคนควาหาขอเท็จจริง  ขอมูลสารสนเทศ เปนตน อาจจะ
ทํ าโดยการรวบรวม การสังเกต การปฏิบัติ การทดลอง การตรวจสอบ และการฝกฝน

ในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับภาระงานในช้ันเรียนของนักเรียนนั้นครูมีหนาท่ีช้ีแนะกิจ
กรรม หรอืสถานการณ หรือหัวขอเรื่องในการศึกษาคนควาใหเปนไปตามหลักสูตรหรือสอดคลอง
กบัหลักสูตร โดยเสนอใหเลือกหรือใหนักเรียนกํ าหนดขึ้นเองโดยไดรับการขัดเกลาจากผูสอนกอน
เพ่ือปองกันไมใหหางไกลหลักสูตรเกินไป

นูแนน (Nunan 1989 : 10) ไดใหความหมายเกี่ยวกับภาระงานวา ภาระงานเพ่ือการส่ือสาร
ในหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจภาษา ปฏิบัติได ผลิตภาษา หรือมีปฏิสัมพันธในการใช
ภาษาไดตามเปาหมายโดยเนนท่ีความหมายมากกวารูปแบบภาษา งานทุกช้ินตองมีความสมบูรณ
และสามารถส่ือสารไดตามท่ีตองการ ภาระงานของนูแนนมีองคประกอบดังแผนภูมิตอไปนี้

วัตถุประสงค (goal) บทบาทของครู (teacher  role)
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ขอมูลทางภาษา (input) ภาระงาน(task) บทบาทของผูเรียน (student role)

กจิกรรม (activities) สถานการณ (setting)

กลาวไดวาในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนควรจัดภาระงานท่ีเหมาะสมกับอายุ ระดับ
ความสามารถ และเปนส่ิงท่ีผูเรียนสนใจเพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูท่ี
ก ําหนดไวในหลักสูตร เนนผูเรียนเปนศูนยกลางโดยใหผูเรียนไดคนพบค ําตอบดวยตนเอง มีการฝก
ทักษะเปนรายบุคคล และเปนกลุม ใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร เม่ือกระบวนการ
เรยีนการสอนเสร็จส้ินแลว ครูควรจะไดมีการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนัก
เรียนดวย

การวัดและประเมินผล
การวดัและการประเมินผลเปนส่ิงสํ าคัญและเปนองคประกอบของการเรียนการสอน ครูจะ

ตองแสวงหาแนวทางใหการเรียนการสอนประสบความสํ าเร็จอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุจุด
ประสงคตามท่ีก ําหนด ดังท่ี เริงชัย  จงพิพัฒนสุข (2542 : 14-15) ไดอธิบายเกี่ยวกับการประเมินผล
การเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาไวดังตอไปนี้

การประเมินผล (evaluation) ประกอบดวย 1. แบบประเมินตางๆ  2. แบบทดสอบตางๆ

แบบการประเมินตางๆ (various types of assessment)
การประเมินผล (eveluation)

แบบทดสอบตางๆ (various types of test)

แบบการประเมิน (Assessment)
แบบการประเมินเปนรูปแบบอยางหนึ่งของการประเมินผล แบบประเมินท่ีนิยมใชกันท่ัว

ไป โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีดังนี้
1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผูสอนสังเกตการทํ างานของผูเรียน

แตละงานแตละโครงงาน ตั้งแตตนจนเสร็จส้ิน และใหคะแนนการทํ างานแตละขั้นตอนในขณะท่ี
ปฏิบัติจริง

2. การประเมินจากแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) คอืการใหคะแนนจากผลงานใน
แฟม และยังอาจใหคะแนนการสังเกต พิจารณาการทํ างานเชนเดียวกับการประเมินตามสภาพจริงได
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3. การประเมินจากนิทรรศการ (Exhibition Assessment) คอืการท่ีนักเรียนรวบรวมผลงาน
จากการทํ างานท้ังหมดมาจัดแสดงใหปรากฏรวมกัน โดยเติมเสริมแตง และจัดทํ าปายนิเทศบรรยาย
ผูสอนกํ าหนดเกณฑการใหคะแนนตามท่ีเห็นสมควร

4. การประเมินจากการสังเกตพิจารณาของครู (Observation Assessment) คอืการสังเกต
และจดบันทึกพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม พัฒนาการ และความประพฤติของผูเรียนตลอด
เวลาเรียนผูสอนกํ าหนดเกณฑการใหคะแนนตามท่ีเห็นสมควร

5. การประเมินตนเอง (Self Assessment)
6.การประเมินจากกลุมเพ่ือน (Peer Assessment)

แบบทดสอบ (Test)
แบบทดสอบใชวัดผลการเรียนรูควบคูไปกับการประเมิน แบบทดสอบแยกเปนประเภท

ใหญๆได 2 ประเภท
1. ประเภทบังคับตอบ (Forced-Choice Items) เปนค ําถามท่ีมีค ําตอบใหเลือก ซ่ึงแยกยอย

เปน 4 แบบ
1.1 แบบเลือกตอบ (multiple choice item) ประกอบดวยค ําถามกับตัวเลือก (3 4 5

หรือมากกวา )
1.2 แบบถูกผิด (true-false item) มีขอความใหเลือกตอบวาถูกหรือผิด
1.3 แบบเติมชองวาง (fill-in-the-blank item) ใหเติมคํ าหรือขอความส้ันๆ
1.4 แบบจับคู (matching item) ประกอบดวยขอความ 2 คอลัมน ใหเลือกขอความ

ทางขวาท่ีตรงหรือสัมพันธกับขอความทางซาย โดยใหขอความทางขวามีจ ํานวนขอมากกวาขอ
ความทางซาย

2. ประเภทตอบเสรี (Free-Response) เปนค ําถามใหหาค ําตอบดวยตนเอง บางครั้งเรียกวา
แบบเรียงความ (essay type)

ในการประเมินผลการเรียนนั้นตองประเมินดวยการประเมิน (assessment)  และการ
ทดสอบ(testing) ผูประเมินตองประเมินบอยๆ พยายามใชแบบการประเมินหลายๆแบบประกอบ
กนั โดยก ําหนดนํ้ าหนักคะแนนของแตละแบบมากนอยตามท่ีผูประเมินเห็นสมควร

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศท่ีเกี่ยวของผูวิจัยแบงหัวของานวิจัยออก

เปน 2 ดานไดแก งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชนิทานในการสอนภาษาอังกฤษ และงานวิจัยท่ีเกี่ยว
กบัโครงสรางความรูเดิมกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการใชนิทานในการสอนภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศพบวาสวนใหญจะเปนการศึกษา

เกีย่วกบัผลของการน ํานิทานมาใชในช้ันเรียน และกิจกรรมการสอนภาษาโดยใชนิทาน สวนงาน
วจิยัในประเทศมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการน ํานิทานพ้ืนบานไทยมาใชพัฒนาส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษโดยตรงยังไมมี คงมีแตงานวิจัยเรื่องการสรางบทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยใช
นทิานพ้ืนบานไทย และการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีใชการสอนแบบส่ือ
สารท่ีมีนทิานเปนองคประกอบ การนํ านิทานพ้ืนบานไทยมาพัฒนาเปนส่ือการเรียนการสอนสวน
ใหญเปนงานวิจัยในสาขาการสอนวิชาภาษาไทยซ่ึงสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวของได ดังนี้

งานวิจัยในตางประเทศ
กูธริค (Guthric 1977 : 5978-5979-A) ไดทํ าการศึกษาเรื่องการนํ านิทานพ้ืนเมืองของเคน

ทัคกี้ (Kentucky) มาใชเปนแหลงความรูในการจัดโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายของรัฐเคนทัคกี้ กลุมตัวอยางเปนหัวหนาหมวดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในรฐัเคนทัคกี้ จํ านวน 30 คน จากจํ านวนประชากรท้ังหมด 152 คน ผลการวิจัยพบวา รอยละ 40
เสนอใหใชนิทานพ้ืนเมืองในการจัดโปรแกรมการสอน และรอยละ 60 เห็นวานิทานพ้ืนเมืองของรัฐ
เคนทัคกี้เปนส่ิงมีคาท่ีควรอนุรักษเอาไว

มิสรา และซิลเวสเตอร (Misra and Sylvester 1990 : 43-45) ศึกษาการน ํานิทานมาสอน
ภาษาอังกฤษโดยทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาชาวอินเดีย เกรด 8 นักเรียนมีอายุประมาณ
13-14 ป ใชนิทาน 4 เรื่อง สอนเรื่องละ 2 คาบเรียน เรื่องท่ี 1 ครูเลาเรื่องใหนักเรียนฟง นักเรียนเลา
เรือ่งกลับโดยการเขียนหรือเลาเรื่องเปนภาษาของตนเอง ลักษณะเปนงานเดี่ยวและกลุมเล็กโดยมี
โครงสรางเรื่องเลาเปนตัวชวย จากนั้นสรุปแกนเรื่องของนิทาน เรื่องท่ี 2 ครูเลาเรื่องตั้งแตตน แตให
นกัเรยีนเดาเรื่องตอจนจบ เรื่องท่ี 3 ครูใหคํ าถามเกี่ยวกับนิทาน 10 ค ําถาม โดยไมไดเรียงลํ าดับเหตุ
การณ นกัเรียนตอบเปนรายบุคคล จากนั้นนํ าไปเปรียบเทียบกับเพ่ือนแลวชวยกันแตงเรื่องขึ้นมา
จากค ําตอบ เรื่องท่ี 4 นักเรียนฟงนิทานแลวเลาใหเพ่ือนฟงโดยสามารถแตงเติมเรื่องได ผลการศึกษา
พบวาการใชนิทานในการเรียนการสอนภาษาเหมาะท่ีจะใชพัฒนาทักษะฟง พูด อาน และเขียนไดดี
กวาการใชบทความ นักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษโดยใชนิทานมีอิสระในการจินตนาการเรื่องและ
แสดงความคิดเห็น โดยมีโอกาสไดผสมผสานประสบการณเดิมเขากับนิทานท่ีอาน

ไซพ (Sipe 1993 : 18-26) ศึกษาการน ํานิทานมาใชเปนส่ือการอานเพ่ือปรับสูการเขียน โดย
ทดลองสอนกบันักเรียนเกรด 6 จํ านวน 24 คน ใหอานนิทานท่ีนักเรียนรูจักและคุนเคย เชนเรื่องหนู
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นอยหมวกแดง เจาหญิงนิทรา เส้ือคลุมตัวใหมของพระราชา เปนตน แลวใหนักเรียนดึงเหตุการณ
บางตอนของเรื่องมาแตงใหมดวยการสรางจินตภาพจากการอาน แลวเขียนเปนเรื่องใหมในลักษณะ
กจิกรรมเดีย่วและกลุมเล็ก โดยโครงสรางเรื่องมีลักษณะคูขนานกับเรื่องเดิม แตปรับเปล่ียนใหเขา
กบัสมัยปจจุบัน เชนเรื่องเจาหญิงนิทรา (Sleeping Beauty) อาจจะเปล่ียนช่ือเรื่องเปน Sleeping Ugly
พิจารณาตัง้แตการตั้งช่ือเรื่อง การดํ าเนินเรื่อง นิสัยตัวละคร และแนวคิดของเรื่อง ผลการศึกษาพบ
วา นกัเรยีนรูสึกสนุกกับอารมณขันและความคิดของตนเองในการแตงเรื่องลักษณะนี้ ซ่ึงนอกจาก
จะเปนการพัฒนาทักษะการอานแลวยังเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคอันจะน ํา
ไปสูการพัฒนาทักษะการเขียนใหดีขึ้นดวย

 มารติเนซ ( Martinez  1993 : 175-179) ทํ าการวิจัยเพ่ือสังเกตลักษณะการสอนอานหนังสือ
เรื่อง ( Storybook) ของครูอนุบาล แถบชานเมืองทางใตของรัฐเท็กซัส จํ านวน 6 คน ทุกคนอานเรื่อง
เดยีวกนัจ ํานวน 4 เรื่อง  โดยเนนรูปแบบการสอน 3 ลักษณะ คือ (1) การพูดของครูในขณะท่ีสอน
(2) บทสนทนาระหวางครูกับนักเรียนในขณะท่ีอานเรื่อง  (3) ยุทธศาสตรการสอนของครู  ในการ
รวบรวมขอมูลกระทํ าโดยการบันทึกเทปและวีดีโอ เพ่ือใหไดยินเสียงชัดเจน  เห็นสีหนาและทาทาง
ของครใูนขณะท่ีสอน ผลของการวิจัยพบวาครูมีแนวโนมท่ีจะพูดเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องมากกวา
จะพูดในลักษณะใหเด็กไดคิดวิเคราะห เชนใหเด็กศึกษาวาตัวละครในเรื่องมีเปาหมายอยางไร แก
ไขสถานการณอยางไร บทสนทนาระหวางครูและนักเรียนในขณะท่ีอานเรื่องชวยใหเด็กไดพัฒนา
ค ําศัพท มีการใชภาษาในระดับท่ีสูงขึ้น เกิดประสบการณในการอาน และมีความกระตือรือรนท่ีจะ
อานมากขึ้น จากวิธีสอนของครูชวยใหเด็กไดรูรูปแบบการหาความหมายของเรื่อง

  คลีซุส และ กริฟฟทธ ( Klesius &  Griffith  1996 : 552-560 ) ทํ าการศึกษาผลของการ
อานหนังสือเรื่อง (Storybook) ใหเดก็ท่ีมีพัฒนาการทางภาษานอยกวาเพ่ือนในช้ันเรียนฟง  โดยการ
เลือกเดก็ช้ันอนุบาลท่ีมีพัฒนาการทางภาษานอย ไมชอบรวมกิจกรรมการเรียนในช้ันเรียน  จํ านวน
10 คน แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คนครูอานหนังสือเรื่องใหเด็กฟงครั้งละ 15-20 นาที ทุกวัน
เปนเวลา 3 สัปดาห ผลการสังเกตพบวา เด็กแสดงความกระตือรือรนในการอานใหเห็นโดยการ
เล่ือนเกาอ้ีเขามาใกลคร ูจับรูปภาพในหนังสือ ตั้งใจฟงรายละเอียดของเรื่อง แสดงความคิดเห็น ทาย
เหตกุารณในเรื่อง รวมแลกเปล่ียนประสบการณทางโลก ทางจินตนาการ และยังชวยอธิบายรูปภาพ
เพ่ิมเติม

อาเมอร ( Amer  1997 : 43-47 )  ไดทํ าการวิจัยเพ่ือศึกษาผลของการอานออกเสียงของครูท่ี
มีตอความเขาใจในการอานของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ   กลุมตัวอยาง
เปนนกัเรยีนชายเกรด 6 จํ านวน 75 คน จากโรงเรียนในกรุงไคโร แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 39
คน และ 36 คน ตามลํ าดับ  ทํ าการสอนโดยใชเรื่องส้ัน ( Short Story )  ท่ีมีภาพประกอบ จํ านวน 1
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เรือ่ง แบงเรื่องออกเปน 4 ตอน สอนตอนละ 50 นาที โดยครูอานออกเสียงใหนักเรียนในกลุม
ทดลองฟง สวนกลุมควบคุมใหอานในใจ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบท่ีเกี่ยวกับความเขาใจ
เนือ้เรือ่งและความเขาใจในโครงสรางเรื่อง  ผลการทดลองปรากฏวา การอานออกเสียงใหนักเรียน
ฟงอยางมีกระบวนการ ทํ าใหนักเรียนเขาใจเรื่องไดดีทางดานโครงสรางเรื่อง ทางดานอารมณ ความ
รูสึกของตัวละครในเรื่อง ซ่ึงชวยกระตุนใหเด็กเกิดความซาบซ้ึงตอเรื่องท่ีอาน

  ซินเทีย (Cynthia : 1997 )  ทํ าการวจิัยเพ่ือศึกษานักเรียนชายชาวแอฟริกัน – อเมริกัน เกรด
5 จ ํานวน 7 คน ท่ีมีฐานะรํ่ ารวยและฐานะยากจน จํ านวน 7 คน ท่ีไดอานนวนิยายท่ีเปนเรื่องเกี่ยวกับ
สังคมในปจจุบัน วาจะมีผลตอความเขาใจทางภาษาและการปรับตัวในสังคมไดหรือไม โดยใชเวลา
ทดลอง 7 เดือน ผลการทดลองปรากฏวา การอานวรรณกรรมท่ีเปนเรื่องสังคมในปจจุบัน เปนตัว
เช่ือมใหเด็กซ่ึงมีสถานะภาพทางเศรษฐกิจตางกันมีความเขาใจ และเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน
นอกจากนีย้งัพบวานักเรียนมีความสนใจและเขาใจการด ํารงชีวิตในสังคมปจจุบันเพ่ิมมากขึ้น การ
จัดกลุมใหนักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเปนการฝกใหนักเรียนไดรูจักการปรับตัวเขากับ
ระบบตางๆในสังคมได

  เอ็มมา ( Emma : 1997 )  ทํ าการวิจัยศึกษาการเพ่ิมประสบการณการอานหนังสือเรื่อง
(Storybook) เพ่ือเพ่ิมพัฒนาการทางภาษาของเด็กหูตึงวัยกอนเรียน จํ านวน 3 คน  ใชระยะเวลา
ทดลอง 1 ป  ผลการวิจัยพบวาในชวงแรกเด็กสนใจหนังสือเรื่อง ( Storybook) นอย ไมคุนเคยกับ
การอานเชนอานบทนํ าเรื่อง สนใจตัวหนังสือนอย รวบรวมขอมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณผูปก
ครองหลังจากการทดลอง 1 ป เด็กท้ัง 3คน เริ่มอานหนังสือท่ีบาน กระตือรือรนท่ีจะรวมกิจ
กรรมการอานตามเวลาท่ีก ําหนดและหาหนังสืออานเองโดยไมตองจัดหาให เห็นคุณคาของหนังสือ
และสามารถเลาเรื่องจากหนังสือเลมท่ีเคยอานแลว

  แอนน (  Ann  : 1997 ) ทํ าการวิจัยเพ่ือศึกษาการสอนดวยวิธีการอานออกเสียง (read aloud
ของครใูนช้ันเรียนเกรด 4 และ เกรด 5 จํ านวน 3 หองเรียน เรื่องท่ีอานเปนเรื่องเดียวกัน รวบรวมขอ
มูลโดยการบันทึกวีดีโอและเทป สัมภาษณนักเรียนในแตละช้ันเปนกลุมเล็กๆ โดยสังเกตวิธีการ
สอนอานออกเสียงของครู การตั้งคํ าถามของคร ูและการโตตอบของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา การ
อานออกเสียงในการสอนของครูมีผลทํ าใหนักเรียนรูรูปแบบการอาน รูจักโตตอบกับเนื้อเรื่องท่ีอาน
และครคูวรมีการเตรียมกิจกรรมหลังการอานเพ่ือใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาอยางมีความหมาย

งานวิจัยภายในประเทศ
พงษจนัทร  อยูเปนสุข (2525 )  ไดศึกษารูปแบบการเลานิทานท่ีสงผลตอความสามารถใน

การฟงและความคงทนในการจ ําวิชาภาษาไทย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2
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จ ํานวน 80 คน โดยใชรูปแบบการเลานิทาน 4 แบบ คือ การเลานิทานและแสดงทาทางประกอบ การ
เลาแสดงหุนประกอบ การเลาประกอบภาพ และการเลาเพียงอยางเดียว ผูวิจัยดํ าเนินการเลาเอง ผล
การทดลองพบวา การเลานิทานและการแสดงทาทางประกอบ ทํ าใหนักเรียนมีความสามารถในการ
ฟงสูงกวาการเลานิทานเพียงอยางเดียว และคะแนนความคงทนในการจ ําของนักเรียนท่ีฟงนิทาน
แบบการเลานิทานและแสดงทาทางประกอบสูงกวาการฟงนิทานประกอบภาพและการเลาแสดงหุน
ประกอบ การเลานิทานเพียงอยางเดียวสงผลตอความสามารถในการฟงและความคงทนในการจ ําไม
แตกตางจากการเลานิทานและแสดงหุนประกอบ

สมพิศ  รัตนสุวรรณ ( 2530 ) ศึกษารูปแบบการเลานิทานท่ีสงผลตอความเขาใจในการฟง
ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  จ ํานวน 60 คน  แบงเปน 3 กลุม กลุมละ 20 คน กลุมท่ี 1 ฟง
นทิานอยางเดียว  กลุมท่ี 2 ฟงนิทานและมีภาพประกอบเรื่อง  กลุมท่ี 3 ฟงนิทานและมีภาพสไลด
ประกอบเรื่อง ผูวิจัยดํ าเนินการเลาเอง ผลการทดลองพบวา การฟงนิทานและมีภาพสไลดประกอบ
การเลาเรือ่ง ทํ าใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องท่ีฟงมากกวาการฟงนิทานเพียงอยางเดียว  การฟง
นิทานเพียงอยางเดียวสงผลตอความเขาใจในการฟงไมแตกตางจากการฟงนิทานท่ีมีภาพประกอบ 
การฟงนิทานท่ีมีภาพประกอบสงผลตอความเขาใจในการฟงไมแตกตางจากการฟงนิทานและมี
ภาพสไลดประกอบ

สุนนัทา  สายคง ( 2530) ศึกษาเรื่องการใชนิทานพ้ืนเมืองภาคตะวันตกของประเทศไทย
พัฒนาทักษะการอานในใจสํ าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนในต ําบลกุยบุร ี จังหวัด
ประจวบครีขีนัธ โดยใชแบบฝกการอานจากนิทานพ้ืนเมืองภาคตะวันตก จํ านวน 8 ชุด กับกลุมตัว
อยางท่ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี5โรงเรียนวัดวังยาวและโรงเรียนบานหนองตาเสือ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํ านวน 60 คนแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม เปนนักเรียนชาย 30 คน นักเรียนหญิง
30 คน  ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานในใจท่ีปรับจากนิทานพ้ืนเมืองมีเนื้อเรื่องตรงกับความสน
ใจของนกัเรียน ซ่ึงทํ าใหผลสัมฤทธ์ิในการอานในใจของนักเรียนท้ัง 2 กลุมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิตท่ีิระดับ .01 และแบบฝกการอานในใจท้ัง 8 ชุด สามารถพัฒนาการอานในใจของนักเรียน
ท้ัง 2 กลุมไดอยางมันัยสํ าคัญท่ีระดับ .01

นสุรา  กฤษณะเศรณี (2540) ทํ าการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน รายวิชา ท 031
นทิานพ้ืนบานสํ าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดราชบุร ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ิน รายวิชา ท 031 นิทานพ้ืนบาน โดยการสรางเอกสารประกอบหลักสูตรจากขอมูล
ทองถ่ินจงัหวัดราชบุร ี  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรง
เรยีนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุร ีท่ีเลือกเรียนรายวิชา ท 031 นิทานพ้ืนบาน จํ านวน 20 คนผลการ
วจิยัพบวาเอกสารประกอบหลักสูตร ท 031 มีความเหมาะสมท่ีจะน ําไปใชในการพัฒนาการเรียน
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การสอน เนื่องจากหลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ีกํ าหนดไวและ
นกัเรยีนมีเจตคติตอการเรียนการสอนอยูในระดับสูง

วรีชาต ิ ชัยเนตร (2541) ไดทํ าการสรางบทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทานพ้ืน
บานไทย สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรง
เรยีนนครขอนแกน จํ านวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือบทเรียนการอานภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อ
หานทิานพ้ืนบานไทย จํ านวน 6 บทเรียน และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยสรุปได
วาบทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทานพ้ืนบานไทยมีประสิทธิภาพ 86.68/79.31  ความ
สามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากอนเรียนบทเรียนอยางมีนัย
สํ าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 สรุปไดวาบทเรียนนี้สามารถพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนไดดีขึ้น
ผลจากการสังเกตพฤติกรรมเรียงลํ าดับจากมากไปหานอยคิดตามคาเฉล่ียรอยละปรากฏผลวา ลํ าดับ
ท่ี 1 การมีสวนรวมและการใหความรวมมือในกิจกรรมอยูในเกณฑด ีคือ 88.09 ลํ าดับท่ี 2 การใช
ภาษาอยูในเกณฑใชได คือ 72.44 ลํ าดับท่ี 3 การกระทํ ากิจกรรมหรือการเลาเรื่องอยูในเกณฑพอใช
คอื67.97 ลํ าดับท่ี 4 ความคลองแคลวในการใชภาษาอยูในเกณฑพอใช คือ 66.19 และลํ าดับท่ี 5 การ
แสดงบทบาทและทาทางประกอบอยูในเกณฑปานกลางคือ 65.63 สรุปไดวาพฤติกรรมการเรียน
ของนกัเรยีนรวมท้ังบรรยากาศในการเรียนการสอนอยูในเกณฑใชได

สุจิตรา  ศาสตรวาหา (2541) ไดทํ าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในช้ันเรียนท่ีมีการสอนแบบส่ือสารโดยมีนิทานเปนองคประกอบ
กลุมตวัอยางคือนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 จํ านวน 30 คน แบงเปนกลุมทดลอง 15 คน กลุมควบคุม
15 คน ทํ าการสอนแบบส่ือสารท่ีมีนิทานเปนองคประกอบจํ านวน 3 เรื่องในกลุมทดลอง สวนกลุม
ควบคมุทํ าการสอนตามคูมือครู นิทานท่ีเลือกใชเปนนิทานพ้ืนเมืองของชนชาติอ่ืนมีการสังเกตพฤติ
กรรมระหวางเรียนท้ัง 2 กลุม ผลการวิจัยสรุปไดวานักเรียนในกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนสูงกวากลุมควบคุมซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมียัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
แนวการเรียนการสอนแบบส่ือสารโดยมีนิทานเปนองคประกอบเปนแนวการสอนท่ีดี มีประสิทธิ
ภาพ สงผลใหนักเรียนมีความกาวหนาและพัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง 4 ดาน จากการสังเกตพฤติ
กรรมในขณะท่ีเรียนพบวานักเรียนในกลุมทดลองมีการแสดงพฤติกรรมท่ีอยูในเกณฑดีและสูงกวา
นกัเรยีนในกลุมควบคุม ท้ังนี้เพราะนักเรียนในกลุมทดลองมีความสนใจ ช่ืนชอบทํ าใหสามารถทํ า
ความเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนไดดี

จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศและงานวิจัยภายในประเทศเกี่ยวกับการใชนิทานสรุปได
วา

1. การใชนิทานในการสอนมีลักษณะเปนแนวสรางสรรคและชวยสรางปฏิสัมพันธอันดี
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ระหวางครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับนิทาน
2. การใชนทิานในการสอนกอใหเกิดการพัฒนาทางดานความคิดเห็นท่ีมีตอสังคมรอบๆ

ตัวเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดอานเนื้อหาภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมของตนเองซ่ึงทํ าใหนักเรียน
มีแรงจงูใจและมีความรูความเขาใจในการเรียนภาษา

3. นทิานมีคณุคาในตนเอง ครูสามารถน ําไปใชในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานิสัยรักการ
อานของผูเรียน มีขอมูลเพียงพอท่ีจะส่ือสารออกมาทางการเขียนหรือพูด

4. ครสูามารถนํ านิทานไปใชเสริมสรางประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะเพ่ือการส่ือสารไดท้ังในดานการฟง พูด อาน และเขียน

งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับโครงสรางความรูเดิมกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
จากความเช่ือท่ีวาโครงสรางความรูเดิมในเรื่องท่ีอานมีบทบาทสํ าคัญตอความเขาใจในการ

อาน ดงันัน้จงึมีนักการศึกษาหลายทานสนใจศึกษาคนควาและวิจัยเกี่ยวกับบทบาทโครงสรางความ
รูเดมิท่ีมีตอการอาน-เขียน งานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับการน ํานิทานท่ีนักเรียนคุนเคยและรูจักมา
ศึกษาทางดานการอานเพ่ือความเขาใจมีคอนขางมาก สวนงานวิจัยในประเทศยังไมมี สวนใหญจะมี
ลักษณะเปนการศึกษาองคประกอบของโครงสรางความรูเดิมของนักเรียนท่ีมีผลตอการเรียนการ
สอนภาษา ซ่ึงสรุปไดดังตอไปนี้

งานวิจัยในตางประเทศ
 คารเรลล ( Carrell 1987 : 461-481) ไดศึกษาผลของโครงสรางความรูดานรูปแบบและ

โครงสรางความรูดานเนื้อหาท่ีมีตอการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ท่ีเรยีนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองแผนการเรียนภาษาอังกฤษเขมท่ี Center for English as a Second
Language (CESL) ท่ีSouthern Illinois University มีคะแนน TOEFL อยูระหวาง 450-525 แบงนัก
ศึกษาออกเปน 2 กลุม กลุมท่ี 1 มีนักศึกษา 28 คน มีพ้ืนฐานเปนมุสลิม กลุมท่ี 2 มีนักศึกษา 24 คน มี
พ้ืนฐานเปนโรมันคาธอลิค เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือบทอาน 2 เรื่อง มีความยาวประมาณ 250-
257 ค ํา เรื่องแรกเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลสํ าคัญในศาสนาอิสลาม เรื่องท่ีสองเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคคล
สํ าคญัในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิก ดํ าเนินการทดลองโดยใหนักศึกษาท้ัง 2 กลุม อานท้ัง 2
เรือ่ง และในแตละกลุมครึ่งหนึ่งอานเรื่องคุนเคย อีกครึ่งหนึ่งอานเรื่องท่ีไมคุนเคย จากนั้นกลุมตัว
อยางตอบค ําถามแบบเลือกตอบ 14 ขอค ําถามเปนเชิงอนุมานความ ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีทํ าให
กลุมตวัอยางอานเรื่องแลวเขาใจไดดีคือเนื้อหาท่ีคุนเคย  ปจจัยท่ีทํ าใหกลุมตัวอยางอานแลวไมเขาใจ
คอืเนือ้หาไมคุนเคย จากการทดลองใหกลุมตัวอยางอานเนื้อหาท่ีคุนเคย โครงสรางเรื่องไมคุนเคย
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กบัเนือ้หาไมคุนเคย โครงสรางเรื่องคุนเคย พบวาโครงสรางความรูดานเนื้อหามีผลตอการอานเพ่ือ
ความเขาใจมากกวาโครงสรางความรูดานรูปแบบ

เชน และ เกรฟส ( Chen and  Graves 1995 :663-686) ไดศึกษาผลของการใหความรูเกี่ยว
กับบทอาน และการเพ่ิมประสบการณในการอานกอนการสอนอาน ท่ีมีตอความเขาใจในการอาน
เรือ่งส้ันอเมริกัน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จากวิทยาลัยในไตหวัน ท่ีไมไดเรียนวิชาภาษา
อังกฤษเปนวิชาเอก จํ านวน 240 คน แบงออกเปน 4 กลุม กลุมท่ีหนึ่งแนะนํ าตัวละคร บอกโครง
สรางเรื่องและวิธีการอานเรื่อง สอนค ําศัพทท่ีสํ าคัญในบทอาน อธิบายรายละเอียดท่ีสํ าคัญของเรื่อง
กลุมท่ีสองใหความรูเกี่ยวกับช่ือเรื่อง ผูแตง ท่ีมาของเรื่อง วัฒนธรรม ค ําและวลีท่ีพบในเรื่อง กลุมท่ี
สามใหความรูท้ังหมด กลุมท่ีส่ีไมใหความรูกอนการสอนอานเลย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมท่ี
1 กลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 อานเรื่องไดเขาใจมากกวานักศึกษากลุมท่ี 4  สวนนักศึกษากลุมท่ี 3 และ
กลุมท่ี 1 อานเรื่องไดเขาใจมากกวานักศึกษากลุมท่ี 2 และวิธีการสอนท่ีจะใหนักศึกษาอานเรื่องได
อยางเขาใจคือการใหความรูเกี่ยวกับบทอานและการเพ่ิมประสบการณในการอานกอนการสอนอาน

 มิง (Ming 1997 : 107-127)  ไดทํ าการวิจัยเพ่ือตองการทราบวา โครงสรางความรูเดิมทาง
ดานเนือ้หา และโครงสรางความรูเดิมทางดานภาษาศาสตร โครงสรางความรูเดิมชนิดไหนท่ีมี
ประโยชนตอการอานของนักศึกษาชาวมาเลเซียมากกวากัน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรี ช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย จํ านวน 47 คน  แบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม
คอืกลุมท่ีมีความสามารถในการอานสูง จํ านวน 23 คน และกลุมท่ีมีความสามารถในการอานตํ ่า
จ ํานวน 24 คน ทํ าการทดลองในชวงกิจกรรมกอนการสอนอาน 2 รูปแบบ ใชกับบทอานจํ านวน 6
บทอาน รูปแบบท่ี 1 ใชรูปภาพจํ านวนเรื่องละ 3 ภาพเพ่ือการสนทนาเกี่ยวกับช่ือเรื่อง และมีการถาม
ค ําถามเกี่ยวกับภาพ รูปแบบท่ี 2 ใชรายการคํ าศัพทเรื่องละ 10 ค ํา พรอมท้ังความหมายของค ําศัพท
เปนภาษาอังกฤษ ทํ าการทดลองเปนเวลา 12 สัปดาหผลการวิจัยพบวากลุมท่ีมีความสามารถในการ
อานสูงท่ีไดรับการสอนตามรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 อานเรื่องไดเขาใจมากกวากลุมท่ีมีความ
สามารถในการอานตํ ่า กลุมท่ีมีความสามารถในระดับตํ ่าท่ีไดรับการสอนตามรูปแบบท่ี 2 อานเรื่อง
ไดเขาใจกวาการสอนตามรูปแบบท่ี 1  กิจกรรมกอนการสอนอานตามรูปแบบท่ี 2 ชวยเพ่ิมความ
สามารถในการอานใหกับผูอานท่ีมีความสามารถในการอานตํ ่า ผูวิจัยจึงสรุปวา โครงสรางความรู
เดมิทางดานเนื้อหาชวยเพ่ิมความสามารถในการอานใหกับผูอานท่ีมีความสามารถในการอานสูง
โครงสรางความรูเดิมทางดานภาษาศาสตรชวยใหผูอานแปลความหมายได เปนการทํ าใหผูอานท่ีมี
ความสามารถในการอานตํ ่าเกิดสมรรถวิสัยทางดานภาษาศาสตร โครงสรางความรูทางดานภาษา
ศาสตรมีประโยชนตอการอานของนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการอานตํ ่า ในขณะท่ีโครงสราง
ความรูเดิมท้ัง 2 ชนิดใหผลดีตอนักศึกษาท่ีมีความสามารถในการอานสูง
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 อาบู-ราเบีย ( Abu-Rabia 1998 : 201-212 ) ไดศึกษาองคประกอบทางสังคมและโครงสราง
ความรูเดิมท่ีมีตอการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนอาหรับท่ีเรียนภาษาฮิบรูเปนภาษาท่ีสองใน
ประเทศอิสราเอล กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอาหรับ เกรด 8 จํ านวน 74 คนท่ีพูดภาษาอาราบิคท่ีบาน
และเรียนภาษาฮิบรูเปนภาษาท่ีสองโดยใหอานเรื่องเกี่ยวกับชาวยิวท่ีเขียนโดยนักเขียนชาวยิว 
จ ํานวน 3 เรื่อง และเรื่องท่ีเกี่ยวกับชาวอาหรับท่ีเขียนโดยนักเขียนชาวอาหรับ จํ านวน 3 เรื่อง แปล
เปนภาษาฮิบรู 3 เรื่อง และภาษาอาราบิค 3 เรื่อง โดยครูผูสอนภาษาฮิบรูและอาราบิคในโรงเรียน
ของกลุมตัวอยาง จํ านวน 10 คน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม โดย กลุมท่ี 1 อานเรื่องวัฒน
ธรรมยิว แปลเปนภาษาฮิบรู กลุมท่ี 2 อานเรื่องวัฒนธรรมยิว แปลเปนภาษาอาราบิค กลุมท่ี 3 อาน
เรือ่งวัฒนธรรมอาหรับ แปลเปนภาษาอาราบิค กลุมท่ี 4 อานเรื่องวัฒนธรรมอาหรับแปลเปนภาษา
ฮบิร ูผลการวิจัยพบวา นักเรียนอาหรับไดคะแนนสูงในการอานเรื่องท่ีเปนเนื้อหาวัฒนธรรมอาหรับ
จากบทอานท้ังท่ีเปนภาษาฮิบรูและภาษาอาราบิค เนื้อหาและภาษาในบทอานมีผลตอการคาดเดา
เรือ่งท่ีอานและชวยใหผูเรียนทํ าขอทดสอบการอานเพ่ือความเขาใจได

 เบนโซสแซน (  Bensoussan 1998 : 213-227) ไดศึกษาผลของความรูเดิมท่ีมีตอความเขา
ใจในการอานภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัย Haifa ในประเทศอิสรา
เอล ท่ีเรยีนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 4 ช้ันเรียน จํ านวน 125 คนนักศึกษาสวนใหญมีภาษา
แมเปนภาษาฮิบรูหรืออาราบิค ดํ าเนินการวิจัยโดยใหนักศึกษาทํ าแบบทดสอบหลังเรียนจบรายวิชา
การอานภาษาอังกฤษโดยตอบคํ าถามแบบอัตนัยสวนละ 5 ขอ แบบทดสอบแบงเปน 2 สวน สวนท่ี
1 เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนท่ีนักศึกษาไดเรียนมาแลว
สวนท่ี 2 เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษซ่ึงมีเนื้อหาเปนบทอานท่ีนัก
ศึกษาไมเคยอานมากอนมีความยาวประมาณ 830 ค ํา เปนเรื่องเกี่ยวกับความรักและการแตงงาน เปน
วฒันธรรมท่ีนกัศึกษาคุนเคยและสนใจ ในสวนท่ี 2นักศึกษาสามารถใชพจนานุกรมในการคนหาค ํา
ศัพทยากได ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญตอบค ําถามและแสดงความคิดเห็นโดยใชโครง
สรางความรูเดิมท่ีตนมีอยู ไมไดใชเนื้อหาท่ีปรากฏในบทอาน นักศึกษาจ ํานวน 100 คนมีความเห็น
วาแบบทดสอบในสวนท่ี 2 งายกวา นักศึกษาจ ํานวน 25 คน มีความเห็นวาแบบทดสอบในสวนท่ี 1
งายกวา ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคาดวานักศึกษาจะทํ าแบบทดสอบสวนท่ี 1 ไดมากกวา ผูวิจัย
อภปิรายวาอาจจะเกิดจากนักศึกษาขาดแรงจูงใจในขณะท่ีเรียน จากการใชพจนานุกรมในสวนท่ี 2 ผู
วจิยัอภปิรายวาไมมีผลตอคะแนน พจนานุกรมเปนเพียงเครื่องชวยใหนักศึกษารูสึกไมเครียดกับการ
อานบทอานท่ีไมเคยอานมากอนเทานั้น

งานวิจัยภายในประเทศ
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วรรณงาม  ภวัครานนท (2530) ไดทํ าการศึกษาผลของโครงสรางความรูดานวัฒนธรรมตอ
ความเขาใจในการอานของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเรียนภาษา
อังกฤษพ้ืนฐานและมีความสามารถพ้ืนฐานในการอานไมแตกตางกัน จํ านวน 93 คน แบงออกเปน 3
กลุม โดยใชแบบสอบถามวัดความคุนเคยเกี่ยวกับเรื่องวํฒนธรรมจัดระดับความคุนเคยได 3 ระดับ
คอืกลุมคุนเคยปานกลาง กลุมคุนเคยนอย และกลุมไมคุนเคย หลังจากนั้นทํ าการทดสอบกลุมตัว
อยางดวยแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพดานการอานท่ีมีเรื่องเกี่ยวของกับวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา
กลุมคุนเคยนอยไดคะแนนเฉล่ียในการอานมากกวากลุมไมคุนเคย แตกลุมคุนเคยปานกลางได
คะแนนเฉล่ียตํ ่ากวากลุมคุนเคยนอย ผูวิจัยอภิปรายวาเนื่องจากกลุมตัวอยางในกลุมคุนเคยปานกลาง
จ ํานวน 5 คน ทํ าขอสอบไมทันเวลา คะแนนมีอิทธิพลตอคะแนนเฉล่ียภายในกลุม อยางไรก็ตามผู
วจิยัสรปุวา โครงสรางความรูดานวัฒนธรรมตางกันมีผลตอความเขาใจในการอานตางกัน

ณัฐกานต  อางทอง (Nuttakarn Angthong 1992 : 2870-A) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความรูเดมิและความเขาใจในการอานของนักศึกษาวิทยาลัยครูในประเทศไทย กลุมตัวอยางเปนนัก
ศึกษาวทิยาลัยครูท่ีเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํ านวน 60 คน กํ าหนดใหอานเรื่องท่ีมีหัวเรื่องคุนเคย
และไมคุนเคย ทดสอบความสามารถในการอานโดยใชแบบทดสอบโคลซ และใชแบบสอบถาม
เพ่ือน ํามาใชในการเลือกเรื่องท่ีจะสรางแบบทดสอบความเขาใจในการอาน ผลการวิจัยพบวา ความ
คุนเคยในหัวเรื่องมีผลตอความเขาใจในการอานเปนอยางมาก ผูอานมีความเขาใจในเรื่องท่ีคุนเคย
มากกวาเรื่องท่ีไมคุนเคย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ความรูเดิมและความเขาใจในการอานมีความสัมพันธ
กัน

สุจิตรา  บุญแกว ( 2535 : 72-73 ) ไดทํ าการศึกษาองคประกอบของความรูเดิมตอความเขา
ใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยาง
คอืนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นครศรธีรรมราช จํ านวน 436 คน ผูวิจัยใชแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับความคุนเคยในเนื้อหาเกี่ยวกับ
วฒันธรรมไทยและอเมริกัน และแบบทดสอบโคลซแบบจับคู โดยสรางจากเนื้อเรื่อง 2 เรื่อง ในแต
ละเรือ่งแบงเปนขอความชัดเจนและไมชัดเจนเพ่ือศึกษาอิทธิพลของบริบท ความชัดเจนของขอ
ความ และความคุนเคย ตอความเขาใจในการอาน ผลการวิจัยพบวา บริบท และความชัดเจนของขอ
ความไมมีอิทธิพลตอความเขาใจในการอาน แตพบวาความคุนเคยมีอิทธิพลตอความเขาใจในการ
อานของนักเรียนโดยนักเรียนทํ าคะแนนจากการวัดความเขาใจในการอานเรื่องท่ีคุนเคยไดสูงกวา
เรือ่งท่ีไมคุนเคย ผูวิจัยอภิปรายวา เรื่องท่ีคุนเคยคือเรื่องวันสงกรานตซ่ึงเปนวัฒนธรรมของตัวนัก
เรยีนเอง ดังนั้น นักเรียนจะเขาใจเรื่องไดดีกวาเรื่องวันฮัลโลวีนซ่ึงเปนวัฒนธรรมตางประเทศ การท่ี
นักเรียนมีความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหานั้นมากอนจะชวยใหนักเรียนสามารถคาดเดาเรื่องท่ีก ําลังอาน
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นัน้ได สวนเรื่องท่ีไมคุนเคยนั้น นักเรียนไมมีความรูมากอนหรือมีแตนอยมากจึงเปนการยากท่ีจะ
เขาใจเรื่องท่ีอานได

จุฑารัตน  สายอรุณ ( 2537)  ไดทํ าการศึกษาอิทธิพลของโครงสรางความรูเดิมท่ีมีตอความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และการระลึกไดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จังหวัดนครปฐม
กลุมตวัอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม
จ ํานวน 156 คน ผูวิจัยใชเครื่องมือทดสอบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษดวยแบบทดสอบ
โคลซชนดิจบัคู 4 ฉบับ และวัดการระลึกไดโดยใหอานเรื่องเลา 4 ลักษณะ ผลการวิจัยพบวา โครง
สรางความรูเดิมดานรูปแบบและดานเนื้อหาไมมีอิทธิพลตอคะแนนความเขาใจในการอานภาษา
อังกฤษ โครงสรางความรูเดิมดานรูปแบบไมมีอิทธิพลตอปริมาณของหนวยความคิดในการระลึก
ไดของนกัเรียน แตโครงสรางความรูเดิมดานเนื้อหามีอิทธิพลตอปริมาณของหนวยความคิดในการ
ระลึกไดของนักเรียนผูวิจัยอภิปรายผลวาโครงสรางความรูเดิมดานรูปแบบไมมีผลตอความเขาใจใน
การอานและไมมีอิทธิพลตอปริมาณของหนวยความคิดในการระลึกไดของนักเรียน ซ่ึงไมเปนไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวเพราะเรื่องท่ีน ํามาใหนักเรียนอาน จากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนใน
เรือ่งวธีิการเรียบเรียงเรื่องท่ีอานปรากฏวานักเรียนรูสึกวาเรื่องท่ีอานอยูในระดับคอนขางงาย

จากการศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับโครงสรางความรูเดิมกับการ
เรียนการสอนภาษาตางประเทศพบวาการอานท่ีจะประสบความสํ าเร็จนั้นขึ้นอยูกับโครงสรางความ
รูเดมิของผูอานดวย ผูอานตองมีความรูมากพอท่ีจะทํ าความเขาใจเรื่องในบทอานได จะเห็นไดวา
องคประกอบตางๆของความรูเดิม เชนช่ือเรื่องและภาพ ความชัดเจนของขอความ ตลอดถึงความคุน
เคยในเนือ้หาของเรื่องท่ีอานนั้น มีอิทธิพลตอความเขาใจในการอานหลายลักษณะดวยกัน ท้ังนี้ขึ้น
อยูกบัเนื้อหา ลักษณะของการทดสอบ ธรรมชาติของผูอาน และความสามารถในการอานของนัก
เรยีนเอง ดังนั้นการศึกษาในเรื่องเหลานี้กอนทํ าการเขียนแผนการสอน ผูวิจัยเช่ือวาจะมีประโยชน
ท้ังตอตวัผูเรียนและผูสอนในการท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษไดดียิ่ง
ขึ้น
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บทที่ 3

วิธดี ําเนินการวิจัย

การวจิยัเรือ่ง “การพัฒนาส่ือการอาน –เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย สํ าหรับนัก
เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุร”ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(experimental research design) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของส่ือการอาน-
เขยีนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชส่ือ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษท่ีเพ่ิมขึ้นหลังการใชส่ือ ของนักเรียนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมตางระดับกันเกี่ยวกับนิทาน
พ้ืนบานไทย ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
จากนทิานพ้ืนบานไทย และเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอน
และหลังการใชส่ือท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีวิธีดํ าเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนไทรโยคนอย

วทิยา อํ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีจํ านวน 2 หองเรียน มีนักเรียนรวม 90 คน
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดมาจากการเลือกอยางเจาะจงโดยเลือกนักเรียนช้ันมัธยม-

ศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา อํ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี  ท่ีเลือกลงทะเบียนเรียน
รายวชิาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025) จ ํานวน 38 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2544 การแบง
กลุมตัวอยางแบงโดยใชคะแนนท่ีไดจากการทํ าแบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทาน
พ้ืนบานไทย 8 เรื่อง เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ซ่ึงเปนภาษาไทย จํ านวน  68 ขอ แบงกลุม
ตวัอยางจากคะแนนสอบได 2 ระดับ คือระดับกลางและระดับตํ่ า ท้ังนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนนัก-
เรียนท่ีอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเหมือนกันเศรษฐกิจท่ีรัดตัวทํ าใหท้ังนักเรียน
และผูปกครองตองประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัวไมมีเวลาอานหรือฟงนิทานทํ าใหคะแนน
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 โครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานของนัก-เรียนอยูในระดับท่ีตํ่ ากลาวคือมีคาเฉล่ียของคะแนน 23
คะแนน จากคะแนนเต็ม 68 คะแนน  ดังนั้นผูวิจัยจึงแบงกลุมทดลองเปน 2 กลุม คือกลุมตัวอยางท่ีมี
โครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยระดับกลางและกลุมตัวอยางท่ีมีโครงสรางความรู
เดมิเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยระดับตํ่ า

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยตามหัวเรื่องท่ีสํ ารวจ จ ํานวน 8 บท
2. แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย
3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนนิทานภาษาอังกฤษจํ านวน 1 ฉบับ เพ่ือ

ใชทดสอบกอนและหลังการใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียนภาษา

อังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย
5.  แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
ผูวจิัยไดด ําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือตางๆ ดังตอไปนี้
การสรางและพัฒนาส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย
1.  สํ ารวจนิทานพ้ืนบานไทยท่ีมีการแปลเปนภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 150 –500 คํ า

จากแหลงขอมูลตอไปนี้
ก. Rainbows : Children Stories from Around the World  ของ  Nasseen Ahmed ,editor,

( 1992)
ข. Folktales of The Northeastern Thai Children  ของ  The Office of the National Culture

Commission Ministry of Education ( 1987)
ค. Thai Folk-Tales  ของ  J. Kasem Sibunruang (1975)
ง. Tales from Thailand  ของ  Charles E. Tuttle Company ( 1971)
จ. Tales and Stories from Thailand ของ กองการฝกหัดครู วิทยาลัยครูสวนดุสิต (1964)
ฉ. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเลานิทานเชิงอนุรักษภาษาและ

วฒันธรรมกับการเรียนการสอน”  โดย  วยุพา  ทศศะ และคณะ (2540)
2. เลือกเนื้อหานิทานตามเกณฑของ ปเดอรเซน (Pedersen, 1995) ไรท (Wright, 1995)   
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วิลเฮลม (Wilhelm, 1999) และวรรณี  ศิริสุนทร (2539) ดังตารางวิเคราะหขอมูลรายละเอียดตอไปนี้

ท่ี
ลักษณะเนื้อหาท่ีควร

คัดเลือก
แนวคิดของ

ไรท     ปเดอรเซน  วิลเฮลม  วรรณี
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

เลือกเรื่องท่ีครูชอบ
ครูมีความรู ภูมิหลังอยูบาง
ใ น เ รื่ อ ง ของวั ฒนธรรม  
สังคม และประวัติศาสตร
เรื่องท่ีเหมาะกับวัยของนัก-
เรียน
ภ าษ า ท่ี ใ ช  เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถทาง
ภาษาของนักเรียน
โครงสรางเรื่องไมซับซอน
และเรื่องไมควรยาวเกินไป
เนื้อหาของเรื่องชวยกระตุน
พัฒนาการทางภาษาแกนัก-
เรียน
นักเรียนมีโอกาสไดคาดเดา 
ทํ านายเหตุการณของเรื่อง
ตอนตอไปได
การกระทํ าของตัวละครเห็น
ไดอยางชัดเจนไมคลุมเครือ
ตวัละครมีไมมากจนเกินไป
เนื้ อห าของ เ รื่ อ ง มีคว าม
สัมพันธกับส่ิงท่ีครูจะสอน
ตอไป

3             3           3        3

                  3                          3

3             3           3        3

 3            3           3

 3            3           3         3

 3                             3

                                   3

                                                 3

                                    3

 3            3

จากแนวคดิในการเลือกเรื่องของนักการศึกษาท้ัง 4 ทานสรุปไดวาการเลือกนิทานเพ่ือน ํามา
ใชพัฒนาส่ือการเรียนการสอนนั้นตองคํ านึงถึงเนื้อหาท่ีครูชอบ นักเรียนสนใจ มีค ําศัพท สํ านวน
และความยากงายเหมาะกับวัยของนักเรียน โครงสรางเรื่องไมซับซอนวกวน ตัวละครไมมากจนเกิน
ไป เนือ้หาของเรื่องชวยกระตุนพัฒนาการทางภาษาและใหประสบการณทางภาษาแกนักเรียนท่ีจะ
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เรยีนตอไปในระดับสูงขึ้น   หลังจากศึกษาแนวคิดในการเลือกเรื่องของนักการศึกษาแลว ผูวิจัยจึง
พิจารณาตามความถ่ีจากตารางวิเคราะหเลือกนิทานเพ่ือน ํามาใชพัฒนาส่ือโดยใหความสํ าคัญขอ 3
เลือกเรื่องท่ีเหมาะกับวัยของนักเรียนและขอ 5 โครงสรางเรื่องไมซับซอนหรือยาวเกินไปเปนอันดับ
แรก อันดับท่ี 2 คือขอ 4 ภาษาท่ีใชเหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียน อันดับท่ี
3 คอืขอ 6 เนื้อเรื่องชวยกระตุนพัฒนาการทางภาษาแกนักเรียนและขอ 2 ครูควรมีความรู ภูมิหลังอยู
บาง รวมท้ังพิจารณาขออ่ืนๆรวมดวยตามลํ าดับ

3. น ําหัวเรือ่งนิทานท่ีคัดเลือกไวตามขอพิจารณาในขอ 2  มาใหนักเรียนกลุมตัวอยางเปนผู
เลือกตามความสนใจจ ํานวน 8 เรื่อง โดยเรียงลํ าดับความตองการท่ีนักเรียนตองการเรียน

ตารางท่ี 1  ผลการสํ ารวจหัวเรื่องท่ีนักเรียนตองการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใชนิทานพ้ืนบานไทย

แบบสํ ารวจหัวเร่ือง
ตํ าช้ีแจง : ใหนักเรียนทํ าเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาช่ือเรื่องนิทานพื้นบานไทยแปลเปนภาษาอังกฤษท่ีนักเรียน
ตองการเรียน จํ านวน  8  เรื่อง ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน ( อ 025)
จํ านวนที่นักเรียนเลือก
………….38………...1. How The Tiger Got Its Stripes  ( เสือมีลายไดอยางไร )
…………..5……..…...2. The Broken Mountain.             ( ชองเขาขาด )
………….11……...….3. Why Do We Have A Drought ?  (  ทํ าไมจึงมีฤดูแลง )
…………..13……..….4.  The Rabbit And The Crocodile.  ( กระตายกับจระเข )
………….19………….5.  The Rabbit In The Moon.           ( กระตายในดวงจันทร )
…………..8…………..6.  The Sun, The Moon And Rahou.  ( พระอาทิตย พระจันทร และราหู )
……….…17………….7.  Nong Harn.                 ( หนองหาน )
……….…19………….8.  The Chicken Stars.     ( ดาวลูกไก )
……….…11………….9.  The Footprint Of Buddha   ( รอยพระพุทธบาท )
……….….7………….10.  The Small Chedi           ( เจดียนอย )
………….30………….11.  Sua Sming, The Haunted Tiger.     ( เสือสมิง )
……….…24………….12. The Chedi Of The Small Lunch Box   ( เจดียกลองขาวนอยฆาแม )
…………...5………….13.  Why Some Men Are Boat Men   ( ทํ าไมคนจึงทํ างานไมเหมือนกัน )
………….15………….14  Joi And The Crow   ( จอยกับอีกา )  ( ยายกะตา )
……….…32………….15  The Lub-Lae Village  ( เมืองลับแล )
…………..16………….16   The Stone Lion      ( สิงโตหิน )
………..…27………….17  The Man Who Drank With Death     ( ชายผูไดด่ืมกับยมบาล )
………….15………….18.  The Tree That Cried.       ( ตะเคียนทอง )  ( เสาไห )
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จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความสนใจเรื่องเสือมีลายไดอยางไรเปนอันดับ 1
จ ํานวน 38 คน รองลงมาคือเรื่องเมืองลับแล 32 คน ตอจากนั้นคือเรื่องเสือสมิง 30 คน ชายผูไดดื่ม
กบัยมบาล 27 คน  เจดียกลองขาวนอยฆาแม  24  คน ดาวลูกไกและกระตายในดวงจันทร  19 คน
และหนองหาน  17 คน

4.  น ําขอมูลท่ีไดจากการสํ ารวจมาจัดเรียงลํ าดับตามความสนใจของนักเรียนจ ํานวน 8 หัว
เรือ่ง เพ่ือน ําไปพัฒนาส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยจํ านวน 8 บท เนื่องจาก
เวลาเรยีนของนักเรียนในแตละภาคเรียนมีประมาณ 20 สัปดาห  ในการเรียนการสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษามีการจัดกิจกรรมตางๆ เชนเขาคายพักแรมลูกเสือ กีฬาสี กิจกรรมวันสํ าคัญของหมวด
วชิาตางๆ การสอบกลางภาค เปนตน เวลาท่ีเหลือไดเรียนในช้ันเรียนจริงๆประมาณ 16 สัปดาห ใน
ชวง 2 สัปดาหแรกเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียนกอนทํ าการทดลอง และในชวง 2 สัปดาห
สุดทายเปนการเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนทางดานความสามารถทางการอาน เขียน เจตคต ิและ
ความคดิเห็น ผูวิจัยทํ าการทดลองสอนจํ านวน 12 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ 1 บทเรียนใชเวลาสอน
สอน 3 คาบ  เปนกิจกรรมขั้นนํ าเขาสูบทเรียน และขั้นนํ าเสนอเนื้อหา 1 คาบ  ขั้นฝกหัดการใชภาษา
ท่ีไดเรียนมา  1 คาบ ขั้นถายโอนจากการอานสูการเขียนและขั้นประเมินผล 1 คาบ

เม่ือไดหัวเรื่องนิทานมาจากการสํ ารวจแลวผูวิจัยไดด ําเนินการสรางและพัฒนาส่ือการอาน-
เขยีนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย ดังตอไปนี้

5. ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 หนังสือ ตํ ารา และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ
การสอนอาน-เขียน

6. ศึกษาแนวทางการสรางและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ (2534)
เสง่ียม  โตรัตน (2538) เริงชัย  จงพิพัฒนสุข (2542)  และนูแนน (Nunan, 1989)

วเิคราะหภาระงาน ก ําหนดกลวิธี สรางและ
      1 และวิธีสอน ในการสอน พัฒนาส่ือ
วิเคราะห        2         4      6 ประเมินผล
จุดประสงค 3      5    7     สรุป
หลักสูตร เขียนจุดประสงค เลือกเนื้อหา ทดลองใช        8
รายวิชา เชิงพฤติกรรมและ นทิานจาก ส่ือท่ีพัฒนา
 อ 025 แบบทดสอบ แหลงตางๆ ขึ้น

แผนภมิูท่ี 1  ขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย
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และวเิคราะหแนวทางการสรางส่ือการอาน-เขียน ตลอดจนขั้นตอนการสอนอาน-เขียนโดยใชนิทาน
ตามขอเสนอแนะของ ไรท (Wright, 1995)  ปเดอรเซน (Pedersen, 1995)  วิลเฮลม (Wilhelm, 1999)
และ ขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของ Johnson and Morrow (1981) ดงัตารางท่ี
แสดงตอไปนี้

ตารางท่ี 2    การวิเคราะหขั้นตอนการสอนอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย

ขัน้ตอนการสอนโดย
ใชนิทานของWright

ขัน้ตอนการสอนโดยใช
นิทานของPedersen

ขัน้ตอนการสอนโดยใช
นิทานของWilhelm

ขัน้ตอนการสอนภาษา
อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

 Preparation
-ตัง้จุดประสงค
-เลือกเนื้อหาและกิจ
กรรม
In Class
-กจิกรรมนํ าเขาสูบท
เรียน
-อานหรือฟงนิทาน
และฝกการใชภาษา
Follow-up
-ถายโอนจากนิทาน
ท่ีอาน น ําความรูท่ีได
ผลิตภาษาเพ่ือการส่ือ
สาร รวมท้ังประเมิน
ผลการเรียนของนัก
เรียน

Preparation
-ตัง้จุดประสงค
-เลือกเนื้อหาและกิจ
กรรม
Presentation
-กจิกรรมนํ าเขาสูบท
เรียน
-อานหรือฟงนิทาน และ
ฝกการใชภาษา
Follow-up
-ถายโอนจากนิทานท่ี
อาน น ําความรูท่ีไดผลิต
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร
รวมท้ังประเมินผลการ
เรียนของนักเรียน

When choosing your tales
-ตัง้จุดประสงค
-เลือกเนื้อหาและกิจกรรม

When story telling
-กจิกรรมนํ าเขาสูบทเรียน
-อานหรือฟงนิทาน
และฝกการใชภาษา

After story telling
-ถายโอนจากนิทานท่ีอาน
น ําความรูท่ีไดผลิตภาษา
เพ่ือการส่ือสาร รวมท้ัง
ประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน

Setting Objectives
-ตัง้จุดประสงคปลาย
ทางและจุดประสงคน ํา
ทาง
Presentation
-กจิกรรมนํ าเขาสูบท
เรียน
-ด ําเนินการสอนใน
เนื้อหา
Practice
-ฝกการใชภาษาเพ่ือ
ความพรอมในการน ํา
ไปใช
Transfer
-น ําภาษาท่ีไดจากการ
เรียนไปใชส่ือสาร

จากตารางท่ี 2  การแจกแจงขั้นตอนการสอนโดยใชนิทานของนักการศึกษาท้ัง 4 ทาน จะ
เห็นไดวาถึงแมจะมีการกํ าหนดหัวขอของขั้นตอนการสอนตางกัน แตมีขั้นตอนในการสอนใกล
เคยีงกนักลาวคือ เริ่มจากการตั้งจุดประสงค เลือกเนื้อหา กิจกรรมนํ าเขาสูบทเรียน อานหรือฟง
นทิาน ฝกการใชภาษา จากนั้นจึงถายโอนขอมูลนํ าความรูท่ีไดจากนิทานท่ีอานไปผลิตภาษาเพ่ือการ
ส่ือสารและขั้นตอนสุดทายคือการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน  จากขอมูลท่ีไดศึกษาดังกลาว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89

ผูวจิยัไดทํ าการวิเคราะหเพ่ือหาขั้นตอนการสอนอาน เขียนโดยใชนิทานท่ีเหมาะสมกับนักเรียนไทย
ดังตอไปนี้

ขั้นท่ี 1 ขัน้เตรียมความพรอมกอนเรียน (Warm-up) เปนขัน้ท่ีกระตุนใหนักเรียนสนใจและ
เตรียมความพรอมกอนเรียนดวยการแจงจุดประสงคปลายทางและจุดประสงคนํ าทางและประโยชน
ท่ีนกัเรยีนจะไดรับจากการเรียนในหนวยนี้ ตลอดจนเตรียมความรูเดิมท่ีจ ําเปนในการอานใหกับนัก
เรยีน ฝกนักเรียนใหรูจักเช่ือมโยงประสบการณของตนเขากับเรื่องท่ีอาน ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับเนื้อ
เรื่อง คาดเดาเรื่องจากค ําศัพทและสํ านวนท่ีสํ าคัญๆ ตอความหมายของเรื่องจากรูปภาพ บัตรค ํา และ
การตูน

ขัน้ท่ี 2 ขั้นน ําเสนอเนื้อหา (Presentation) เปนขั้นท่ีครูสอนคํ าศัพทสํ านวนท่ีสํ าคัญตอความ
หมายของเรื่อง เสนอเนื้อหาทางภาษาแกนักเรียนดวยการออกเสียงคํ าศัพท จับคูค ําศัพทกับภาพ
กระตุนการเรียนรูโดยการถามค ําถามใหนักเรียนตอบ เพ่ือใหนักเรียนนํ าขอมูลท่ีไดไปใชในการอาน
เรือ่ง นักเรียนอานเรื่องรวมกันเปนคู และอภปิราย สนทนา คนหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานโดยการเติม
โครงสรางเรื่อง (story grammar) ลงในตารางท่ีมีค ําถามน ํา

 ขัน้ท่ี 3 ขั้นฝกหัด (Practice) เปนขัน้ท่ีใหนักเรียนฝกการใชภาษาท่ีไดเรียนมาเพ่ือใหเกิด
ความคุนเคยกบัภาษา มีความพรอมและม่ันใจในการใชภาษา การฝกในขั้นนี้จะเปนลักษณะการฝก
แบบควบคมุเชนการใหนักเรียนฝกออกเสียงค ําศัพท และใชคํ าศัพทนั้นตามตัวอยาง ฝกการเลาเรื่อง
ตามตวัอยาง ทํ ากิจกรรมตางๆหลังการอานเรื่องเชนการตอขอความ เติมขอความ เรียงลํ าดับเหตุ
การณ เขียนสรุปเรื่อง เปนตน

ขัน้ท่ี 4 ขั้นถายโอน (Transfer) เปนขัน้ท่ีใหนักเรียนไดใชภาษาในการส่ือสารและเปด
โอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธทางภาษา (interaction) ซ่ึงจะเปนการนํ าเอาภาษา ศัพท และโครง
สรางท่ีฝกฝนไปใชจริง โดยครูเปนผูเริ่มและคอยชวยเหลืออํ านวยความสะดวกในกิจกรรมตางๆ
เชนอธิบายวิธีทํ ากิจกรรม และการจัดกลุมนักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนจะเปนผูปฏิบัติกิจกรรมท้ัง
หมดเชนการเขียนเรื่องขึ้นมาใหม เขียนสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียน เปนตน

ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) เปนขัน้ประเมินผลการเรียนรูในแตละหนวยท่ีเรียน
รปูแบบการประเมินผลจะแยกเปนสองสวนใหญๆดังนี้ ในสวนแรกเปนการวัดการอานเพ่ือความเขา
ใจเนือ้หาท่ีอานเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดจับคูหรือแบบเลือกตอบ จํ านวน 10 ขอ 10 คะแนน
สวนท่ีสองเปนการวัดความสามารถในการถายโอนจากเรื่องท่ีอานมาสูการเขียนแบบทดสอบการ
เขยีนเปนแบบทดสอบการเขียนแบบแนะแนวทาง (guided writing)กลาวคือ ใหนักเรียนเขียนเติมคํ า
ประโยค ขอความ หรือยอหนาจากรูปภาพ ตาราง แผนภูมิหรือสถานการณท่ีก ําหนดให คะแนนเต็ม
10 คะแนน รวมท้ัง 2 ตอนเปน 20 คะแนน
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7.  วเิคราะหจุดประสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 และคํ าอธิบายราย
วชิาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025) ของช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงระบุไวดังนี้คือ

กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 28) ไดก ําหนดจุดประสงครายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน
(อ 025) ไวดังตอไปนี ้ “ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและความเพลิดเพลินในส่ิงท่ีอาน มีนิสัยรักการ
อาน รูจักแสวงหาความรู และสามารถเขียนส่ือความในรูปแบบตางๆไดเปนอยางด”ี

จากจดุประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025) สามารถวิเคราะหเพ่ือ
การก ําหนดจุดประสงคการเรียนรูตามแนวทางการวิเคราะหคํ าอธิบายรายวิชาของ บูรชัย  ศิริมหา-
สาคร (2538 : 15-21)  ไดดังนี้

ก. ทางดานพุทธิพิสัย คือการเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ และความสามารถในการอาน-เขียน
ใหกบันกัเรยีน ไดขอบขายจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025) ท่ีใชนิทาน
ในการเรียนการสอน ไดดังนี้

1) บอกรายละเอียดของเรื่องได
 2) เรียงลํ าดับเหตุการณได
3) ตคีวามประโยคจากเรื่องท่ีอานได
4) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะและการกระทํ าของตัวละครได
5) บอกความสัมพันธระหวางเหตุและผลของเรื่องได

 6) เขยีนเติมขอความลงในชองวาง ตาราง หรือแผนภูมิได
 7) เขยีนคํ าแสดงใจความหลักของเรื่องท่ีอานได

8) เขยีนยอเรื่องจากตาราง แผนภูมิ แผนท่ี ค ําเช่ือม หรือคํ าศัพทท่ีก ําหนดใหได
9) เขยีนนิทานหรือเรื่องเลาส้ันๆจากโครงสรางเรื่อง หรือภาพท่ีก ําหนดใหได

ข. ทางดานทักษะพิสัย คือการมุงฝกความคลองในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ฝกใหนัก
เรยีนน ําภาษาอังกฤษท่ีไดจากการเรียนไปใชโดยการจัดกิจกรรมในลักษณะงานเดี่ยว งานคู งานกลุม
ดังนี้

1) ทํ าแบบฝกหัดเกี่ยวกับโครงสรางเรื่อง โครงสรางไวยากรณ ค ําศัพท ตลอดจน
พิจารณาถึงความสอดคลองของประโยคตางๆในเรื่อง

2) ใหนกัเรยีนทํ างานเปนคู รวมกันพิจารณาเนื้อหาของนิทานตามโครงสรางเรื่องท่ี
ครูกํ าหนดให

3) ใหนกัเรยีนทํ างานเปนกลุม รวมกันเขียนเรื่องขึ้นมาใหมท่ีคลายคลึงกับเรื่องเดิม
กอนนํ ามาเสนอหนาช้ันเรียน หรือแสดงบทบาทสมมุติ
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4) ใหนกัเรียนท้ังช้ันฝกออกเสียงคํ าศัพท สํ านวนท่ีมีความสํ าคัญตอความหมาย
ของเรื่อง

5) ใหนกัเรียนท้ังช้ันรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องเพ่ือน ํามาจัดบอรด เขียนบรรยาย
เนื้อเรื่องส้ันๆ พรอมท้ังวาดภาพประกอบ

ค. ทางดานจิตพิสัย คือการสงเสริมการรักการอานและหวงแหนในวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนน ําเรื่องท่ีไดเรียนรูไปเผยแพรใหกับชุมชนหรือสังคมท่ีนักเรียนอาศัยอยู โดยใหนักเรียนได
เลือกหัวเรื่องตามความสนใจของนักเรียน อีกท้ังการแนะแนวเรื่องท่ีสอดคลองกับส่ิงท่ีเรียนใหนัก
เรยีนอานเพ่ิมเติม ใหนักเรียนคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานในชุมชนมาเขียนหรือเลาให
เพ่ือนท่ีโรงเรียนฟง จัดตั้งชุมนุมศึกษาคนควาเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย

8. น ําจดุประสงคท่ีไดจากการวิเคราะหมาก ําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแตละหนวยของ
บทเรยีน โดยพิจารณารวมกับเนื้อหานิทานพ้ืนบานไทยตามหัวเรื่องท่ีสํ ารวจและจัดเรียงลํ าดับไว
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาส่ือ  (ดภูาคผนวก ก )

9. น ําโครงการสอนในขอ 8 พรอมเนื้อหานิทานพ้ืนบานไทยท่ีดํ าเนินการแกไขระดับภาษา
ใหเหมาะสมกับผูเรียน ใหผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ และอาจารยผูมีประสบการณทาง
การสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษา รวม 3 ทาน พิจารณาดานความเหมาะสมของบทอาน
การก ําหนดจดุประสงคใหเหมาะกับเรื่อง การกํ าหนดจุดเนนของทักษะยอยการอาน-เขียน
สอดคลองกับบทอานและจุดประสงค ความเหมาะสมของรูปแบบภาษาจากบทอาน  การดํ าเนิน
กจิกรรมหลักของบท และแนวทางการประเมินผล

น ําขอมูลจากแบบสอบถามผูเช่ียวชาญมาคํ านวณคาดัชนีของความสอดคลอง (IOC) (หนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา 2540 : 19) ของโครงสรางส่ือการอาน-เขียนท้ัง 8 บทและปรับปรุง
บทท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ตํ ่ากวา 0.50 ตามค ําแนะนํ าของผูเช่ียวชาญ โดยใชสูตร

IOC = ∑ Χ

              Ν
IOC คอื คาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับผูเรียน

                               X คอื ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
    N คอื จํ านวนผูเช่ียวชาญ

เกณฑการตัดสินความเหมาะสมของโครงสรางส่ือคือ
- บทเรียนท่ีมีคา   IOC  ตัง้แต 0.05 – 1.00  นั้นใชได หรือมีคุณภาพ
-บทเรียนท่ีมีคา    IOC ตํ ่ากวา  0.05  ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง หรือไมมีคุณภาพ
(หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  2540 : 18-19)
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10. สรางส่ือการอาน-เขียนตามตารางก ําหนดโครงสรางส่ือท่ีปรับปรุงตามค ําแนะนํ าของผู
เช่ียวชาญ จํ านวน 8 บท ในส่ือการอาน-เขียนแตละบทประกอบดวยกิจกรรมขั้นตางๆ ดังท่ีวิเคราะห
ไวในขอ 6 หนา 87-89  (ดภูาคผนวก ช)

11. น ําส่ือการอาน-เขียนท้ัง 8 บท ท่ีพัฒนาขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผู
เช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ อาจารยผูมีประสบการณทางการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษา และผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ รวม 5 ทาน ตรวจแกไขความถูกตองและความเหมาะ-
สมของระดับความยากงายของเนื้อหา ตลอดจนความสอดคลองกับตารางกํ าหนดเนื้อหาของส่ือท่ี
ระบุไวในขอ 8 จากนั้นนํ าไปปรับปรุงแกไขตามค ําแนะนํ าของผูเช่ียวชาญ กอนนํ าไปใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง

12.นํ าส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีผานการทดลองรายบุคคลและการทดลองกลุมเล็ก
ไปใชกบักลุมตัวอยาง จํ านวน  38  คน ในการทดลองภาคสนามซ่ึงเปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Pre- experimental research) แบบ one-group – pretest-posttest design ( บํ ารุง  โตรัตน 2534 : 29-
31) ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้

                  สอบกอน                                      ทดลอง                                          สอบหลัง
                     T1                                                                                  X                                                     T2

T1 แทน การสอบกอนการใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
X แทน การใชส่ือการอาน-เขียน
T2 แทน การสอบหลังการใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ

ขัน้ตอนการทดลองภาคสนาม มีดังตอไปนี้
12.1 ขัน้ทดสอบกอนเรียน ( Pretest )  ใหกลุมตัวอยางจํ านวน 38 คน ทํ าแบบ

ทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนเรียนและกอนทดลองใชส่ือการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษ

12.2 ขัน้การใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ ( Teaching experiment )  ใหกลุมตัว
อยางเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ จํ านวน 8 บท และทํ าแบบสอบถามความเห็นท่ีมีตอ
ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ รวมท้ังส้ิน 8 ครั้ง

12.3 ขั้นทดสอบหลังเรียน  ( Posttest ) ใหกลุมตัวอยางทํ าแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนจากส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษครบท้ัง 8 บท
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  แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย
แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยเปนขอสอบปรนัยท่ีมีค ํา

ถามครอบคลุมเนื้อหาในนิทานพ้ืนบานไทยในเรื่องเกี่ยวกับตัวละคร ฉาก เคาโครงเรื่อง เหตุและผล
ของการกระทํ าของตัวละคร ความรูสึกของตัวละคร ขอคิดในเรื่องโดยถามค ําถามเปนภาษาไทย มี
ขัน้ตอนการสรางและพัฒนาดังนี้

1. ศึกษาหลักการวัดผลตามวัตถุประสงค 6  ขั้นของ Bloom คอืความรู ความเขาใจ
 การประยุกตใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา

2.  ศึกษาเนื้อหานิทานพ้ืนบานไทยแตละเรื่องทางดานโครงสรางเรื่อง (story grammar) เชน
ฉาก ตัวละคร  ความสัมพันธของเหตุและผลในเรื่อง การกระทํ าของตัวละคร และขอคิดของเรื่อง

3. สรางขอค ําถามเกี่ยวกับความรูเนื้อหาของนิทานพ้ืนบานไทย เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน  (ดูภาคผนวก ค)

4.  น ําแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิดานนิทานพ้ืนบานไทยจํ านวน 3
ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (ดูภาคผนวก ข) โดยพิจารณาวาขอสอบท่ีสรางขึ้นมานั้น
ครอบคลุมเนื้อเรื่องหรือไม  ไดมีการเปล่ียนแปลงแกไขตามค ําแนะนํ าของผูเช่ียวชาญดังนี้

4.1 กอนท่ีนักเรียนจะทํ าแบบทดสอบในแตละเรื่องควรสอบถามกอนวานักเรียน
เคยรูเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องนั้นมากอนหรือไม ถานักเรียนไมเคยรูมากอนไมตองทํ าแบบทดสอบ
ในเรือ่งนัน้และใหตีคาคะแนนในเรื่องนั้นเปนศูนยคะแนน เพ่ือปองกันปญหาการเดาคํ าตอบซ่ึงอาจ
มีผลทํ าใหการแบงระดับโครงสรางความรูเดิมคลาดเคล่ือนได

4.2  มีการปรับเปล่ียนคํ าถามใหมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ และแกไขสํ านวน
ภาษาในสวนของค ําตอบและตัวลวงในบางขอ จากนั้นจึงนํ าไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง

 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนนิทานภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนนิทานภาษาอังกฤษคือแบบทดสอบวัด

ความสามารถทางภาษา (proficiency test) ท่ีใชวดัความสามารถทางการอาน-เขียนนิทานภาษา
อังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการเรียนการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยท่ีผู
วจิยัพัฒนาขึ้น ผูวิจัยสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนตามขั้นตอน
ดังนี้

1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ
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ของ อัจฉรา  วงศโสธร (2539 ) ฮีตัน ( Heaton,1990) และศึกษาแนวทางการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใชนิทานจากหนังสือ Storytelling  With Children ของ ไรท (Wright, 1995) และหนังสือ Literature-
based  Reading Activities ของ โยพพ (Yopp ,1996)

2. สรางตารางก ําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of Test Specification) ใหครอบคลุมจุด
ประสงคการเรียนรูและกรอบเนื้อหาท่ีวิเคราะหไวจัดทํ าตารางกํ าหนดเนื้อหาแบบทดสอบ โดยแบง
ระดับทักษะยอย (Skill levels) ตามทักษะภาษาของ วาเล็ตและดิสิค (Valette and Disick 1972)

 3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียน จากตารางก ําหนดเนื้อหาขอสอบ
โดยขอสอบแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเปนขอ
สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํ านวน 30 ขอ รวม 30
คะแนน และใชขอมูลรายละเอียดจากเรื่องท่ีอานเติมลงในตารางหรือแผนภูมิ จํ านวนท้ังส้ิน 10 ขอ
รวม 10 คะแนน  รวมคะแนนวัดความสามารถทางการอาน 40 คะแนน สวนท่ีสองเปนแบบทดสอบ
วดัความสามารถทางการเขียน มีลักษณะเปนการเขียนสรุปเรื่องจากคํ าสํ าคัญในเรื่อง (key words)
ค ําบอกลํ าดับเวลา ตารางหรือแผนภูมิ  และเขียนเรื่องจากโครงสรางเรื่อง จํ านวน 3 ขอ ขอละ 10
คะแนน รวมคะแนนวัดความสามารถทางการเขียน 30 คะแนน  คะแนนเต็มท้ังส้ิน 70 คะแนน

4.นํ าแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิดานการสรางแบบทดสอบตรวจ
สอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาวาขอสอบท่ีสรางขึ้นมานั้นสอดคลองกับเนื้อหา และจุด
ประสงคการเรียนรูหรือไม ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขดังนี้

4.1 จ ํานวนขอสอบมีมากเกินไปอาจทํ าใหนักเรียนเกิดความทอแทและไมมีก ําลัง
ใจท่ีจะทํ าขอสอบ

4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษา  ( proficiency test )ของนักเรียน
ไมไดขึ้นอยูกับจ ํานวนขอสอบท่ีมีมากแตควรวัดไดตรงตามจุดประสงคและความสามารถทางภาษา
ท่ีตองการวัด

5. น ําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสมเด็จพระปย-
มหาราชรมณียเขต อํ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง จํ านวน 40 คน  เพ่ือดู
ความเหมาะสมทางดานเวลา ความชัดเจนของค ําส่ัง ความยากงายของภาษา  ความยากงายของขอ
สอบ คาอํ านาจจํ าแนกของขอสอบและคาความเช่ือม่ัน  เปนครั้งท่ี 1  ไดมีการเปล่ียนแปลงแกไข
ตามค ําแนะนํ าของผูเช่ียวชาญและจากผลการทดสอบครั้งท่ี 1 ดังนี้

5.1 แบบทดสอบสวนแรกซ่ึงเปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานสวนท่ี
เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํ านวน 30 ขอ นํ าคะแนนจากการทํ าขอสอบของนักเรียนมา
พิจารณารายขอเพ่ือใหเห็นคุณลักษณะของแตละขอวามีความเหมาะสมเพียงใด โดยพิจารณาขอท่ีมี
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คาอํ านาจจํ าแนกระหวาง 0.20 – 0.70 ขึ้นไป และคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80  ( อัจฉรา
วงศโสธร 2539 :  212-214 ) จากนัน้จงึนํ าขอสอบท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีก ําหนดมาปรับปรุงแกไข
ทางดานภาษาท่ีใชของ ตวัขอทดสอบ ( stem)  ตวัลวง ( distractor ) และตัวเลือกท่ีถูก ( key)   
( อัจฉรา  วงศโสธร 2539 : 215 )

5.2  แบบทดสอบสวนท่ีสองซ่ึงเปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนผู
วจิยัไดตัดขอสอบสวนท่ีเปนการเขียนเติมค ําหรือขอความ ( completion )  ออกไป 3  ขอ  เหลือเพียง
ขอสอบการเขียนแบบแนะแนวทางใหเขียน ( guided writing )  จ ํานวน 2  ขอ  ท้ังนี้เพราะทักษะการ
เขยีนเปนทักษะท่ียากและซับซอน (Heaton 1977 : 138 ) เม่ือมีการทดสอบมากเกินไปผูวิจัยและครู
ภาษาอังกฤษผูรวมวิจัยตั้งขอสังเกตรวมกันวา นักเรียนรูสึกสับสน ทอใจ ไมอยากทํ าขอสอบตอ
นอกจากนั้นเวลาท่ีใชในการสอบซ่ึงผูวิจัยกํ าหนดไว 90 นาที ไมพอ ตองใชเวลาสอบถึง 3 ช่ัวโมง
เตม็ ซ่ึงสอดคลองกับคํ าแนะนํ าของผูเช่ียวชาญในชวงแรก

6. น ําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลว ( ดูภาคผนวก ง ) ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุร ีอํ าเภอทามวง
จงัหวดักาญจนบุร ีท่ีไมใชกลุมตัวอยางจ ํานวน 40  คน เปนครั้งท่ี 2

7. การตรวจแบบทดสอบแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอาน สวนท่ีสองเปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน

การตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานผูวิจัยดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
ก) น ําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนโดยขอท่ีตอบถูกได 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดหรือไม

ตอบได 0 คะแนน จากนั้นจึงทํ าการพิจารณาขอสอบเปนรายขอ เพ่ือใหเห็นคุณลักษณะของแตละ
ขอวามีความเหมาะสมเพียงใด โดยพิจารณาคัดเลือกขอท่ีมีคาอํ านาจจ ําแนกระหวาง  0.20-0.70  ขึ้น
ไป คาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ  2531 : 185-196) ค ํานวณ
หาคาความงายของขอสอบจากสูตร

Nr

PE    =
Nt

เม่ือ PE  = ดชันีคาความงาย
Nr = จ ํานวนนักเรียนท่ีทํ าขอนั้นถูก
Nt = จ ํานวนนักเรียนท่ีทํ าขอสอบขอนั้น

( ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ  2537 : 184 )
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ค ํานวณหาคาอํ านาจจํ าแนกของขอสอบจากสูตร
D   =     U   _  L

nU     nL

เม่ือ D = ดชันีคาอํ านาจจ ําแนกของขอสอบ
U = จ ํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมคะแนนสูง
L = จ ํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมคะแนนตํ่ า
Nu = จ ํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบถูกในกลุมคะแนนสูง
NL = จ ํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบถูกในกลุมคะแนนตํ่ า

( ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ  2531 : 186 )
และหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตร KR . 20  ของคูเดอร  ริชารดสัน ไดคา
ความเช่ือม่ันเทากับ  0.87

การตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนผูวิจัยดํ าเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
ก) ก ําหนดเกณฑการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบการเขียนรวมกับครูผูมีประสบ

การณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาจํ านวน 1 ทาน ไดเกณฑการตรวจให
คะแนนโดยใชวิธีการตรวจแบบวิธีวิเคราะห (Analytic method)  ซ่ึงเปนวิธีประเมินงานเขียนโดย
แยกประเมินองคประกอบตางๆของงานเขียน ตามขอเสนอของฮีตัน (Heaton, 1990 )  ดงัแสดงใน
ตารางขางลางนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97

ตารางท่ี 3  ตารางก ําหนดเกณฑการประเมินความสามารถในการเขียนเรียงความ

องคประกอบ คะแนน
ระดับความ
สามารถ เกณฑ

ความคลองดานลีลา
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ค ว า ม
หมาย
(fluency)

5

4

ดีมาก

ดี

เขียนเรียงความไดอยางสละสลวย เรียบเรียงความคิดได
ตอเนื่องเขาใจงาย ใชรูปประโยคไดท้ังแบบซับซอนและ
แบบงาย
เขียนเรียงความไดคอนขางสละสลวย เรียบเรียงความคิด
ไดคอนขางดี เขาใจงาย ใชรูปประโยคแบบซับซอนนอย
การเรียบเรียงความคิดไมคอยตอเนื่องนักแตยังจับใจ
ความสํ าคัญไดใชรูปประโยคแบบงายเปนสวนใหญ

3

2

1

พอใช

ออน

ออนมาก

การเรียบเรียงความคิดไมคอยตอเนื่องนักแตยังจับใจ
ความสํ าคัญได ใชรูปประโยคแบบงายเปนสวนใหญ
การเรียบเรียงความคิดไมคอยตอเนื่องนัก แตยังจับใจ
ความสํ าคัญได ใชรูปประโยคแบบงายเปนสวนใหญ
การเรียบเรียงความคิดไมตอเนื่อง ยากตอการทํ าความเขา
ใจมีความสับสนในการใชรูปประโยคแบบซับซอน ใช
รูปประโยคแบบงายหรือประโยคผสมเปนสวนมาก
เขียนไมรูเรื่อง อานแลวไมเขาใจ มีความสับสนในการใช
ประโยคงายและประโยคซับซอน ใชคํ าวา “และ” มาก
เกินไป

ไวยากรณ
( Grammar)

5

4

3

2

ดีมาก

ดี

พอใช

ออน

ใชรูปประโยคท่ีเรียนมาแลวไดดี มีขอผิดพลาดในเรื่อง
การใชรูปคํ านามพหูพจน คํ านํ าหนานาม คํ าบุพบท คํ า
สรรพนาม นอยมาก
มีขอผิดพลาดในเรื่องการใชรูปคํ านามพหูพจน คํ านํ า
หนานาม คํ าบุพบท คํ าสรรพนาม เล็กนอย
มีขอผิดพลาดในเรื่องโครงสรางของประโยคท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประธานและกริยา การใชรูปคํ า
นามพหูพจน คํ านํ าหนานาม คํ าบุพบท คํ าสรรพนาม
มีขอผิดพลาดในเรื่องโครงสรางของประโยคท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประธานและกริยา การใชรูปคํ า
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ตารางท่ี 3  ( ตอ )

องคประกอบ คะแนน
ระดับความ
สามารถ เกณฑ

คํ าศัพท
( vocabulary)

การสะกดคํ า
(spelling)

1

5
4
3

2
1

5
4
3

2

1

ออนมาก

ดีมาก
ดี

พอใช

ออน
ออนมาก

ดีมาก
ดี

พอใช

ออน

ออนมาก

นามพหูพจน คํ านํ าหนานาม คํ าบุพบท คํ าสรรพนาม ซึ่ง
ทํ าใหยากตอการทํ าความเขาใจเรื่องท่ีเขียน
ไมมีความรูเรื่องโครงสรางประโยคเลย มีท่ีผิดมาก สื่อ
ความไมได

เลือกใชคํ าศัพท สํ านวนในการเขียนไดอยางเหมาะสม
เลือกใชคํ าศัพทไดตามความตองการท่ีจะสื่อความหมาย
พยายามเลือกใชคํ าศัพทท่ีจะสื่อความหมาย บางครั้งไม
ถูกตองแตยังสื่อความหมายได
การเลือกใชคํ าศัพทไมเหมาะสมและคลุมเครือ ทํ าใหไม
สามารถสื่อความหมายได
มีความรูเรื่องคํ าศัพทนอย การสื่อความไมถูกตอง สื่อ
ความไมได

เขียนไมมีผิด
เขียนผิดบางในจุดเล็กๆนอยๆ เชน ie หรือ  ei
เขียนผิดคอนขางมาก แตไมทํ าใหความหมายเปลี่ยนไป
ทํ าความเขาใจไดไมยาก
เขียนผิดคอนขางมากซึ่งมีผลทํ าใหความหมายเปลี่ยน 
บางคํ ายากตอการจับความ
เขียนผิดมาก สื่อความไมได จับความไมได

ก ําหนดคะแนนเต็มในแตละหัวขอจากการตกลงรวมกับครูผูมีประสบการณในการสอน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาจํ านวน 1 ทาน โดยปรับปรุงจากเกณฑของฮีตัน ไดดังนี้
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 ตารางท่ี  4     ตารางการใหคะแนนงานเขียน

ตารางการใหคะแนนเขียนเรื่องจากภาพหรือแผนท่ี เรื่อง………………………………..
อาจารยผูใหคะแนน ………………………………………………………………….

Fluency Grammar Vocabulary Content Spellingนักเรียน
คนท่ี 6 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน

รวม
20 คะแนน

ผูวิจัยใหความสํ าคัญทางความคลองดานลีลาและการส่ือความหมายเปนอันดับแรกคะแนน
เตม็6 คะแนน  ตามดวยไวยากรณท่ีเกี่ยวกับโครงสรางและการใชรูปแบบประโยค คะแนนเต็ม 5
คะแนน อันดับสามคือการเลือกใชคํ าศัพท คะแนนเต็ม 4 คะแนน  สวนเนื้อหาใหความสํ าคัญเกือบ
จะอันดบัสุดทาย คะแนนเต็ม 3 คะแนน อันดับสุดทายคือการสะกดคํ า เพราะเรื่องท่ีนักเรียนจะเขียน
สํ าหรับ  การวจิยัครั้งนี้นั้น นักเรียนไดอานเนื้อหากอนท่ีจะเขียนแลว ไมตองคิดเรื่องเองเพียงแตน ํา
ขอมูลท่ีไดจากการอานมาเรียบเรียงเปนเรื่องราวใหถูกตอง โดยเลือกใชคํ าศัพทและไวยากรณ ท่ี
สามารถส่ือความไดตรงกับท่ีอานมาแลวเทานั้น  สวนการสะกดคํ านั้นใหคะแนนเต็มเพียง 2
คะแนนเนือ่งจากการทดสอบการเขียนเปนลักษณะการเขียนแบบแนะแนวทาง (guided writing) ท่ีผู
วจิยัก ําหนดคํ าศัพท สํ านวน คํ าเช่ือมตางๆท่ีสํ าคัญในเนื้อเรื่องใหแลว คะแนนเต็มรวมท้ังส้ิน 20
คะแนน

ข) น ํากระดาษค ําตอบมาตรวจใหคะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนของฮีตัน (Heaton 1990
: 109-111) โดยใชกรรมการตรวจ 2 คน ไดแกผูวิจัยและอาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษา
อังกฤษในระดบัมัธยมศึกษาจ ํานวน 1 ทาน ซ่ึงกรรมการท้ังสองไดทํ าความเขาใจในเรื่องเกณฑการ
ตรวจใหคะแนนใหเขาใจตรงกันกอนท่ีจะตรวจ ในการตรวจงานเขียนของนักเรียนนั้นผูวิจัยไดน ํา
งานเขยีนของนักเรียนแตละคนไปถายเอกสารเพ่ือแยกฉบับถายเอกสารใหผูชวยวิจัยไปตรวจ จาก
นัน้จงึตรวจหาคาความเท่ียงของการตรวจใหคะแนนระหวางกรรมการท้ัง 2 คน  โดยการหาคา
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไดคาความเท่ียงเทา
กบั 0.87 ซ่ึงแสดงวามีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูง

ค)น ําคะแนนท่ีไดจากการประเมินของกรรมการท้ัง 2 คน มาหาคาเฉล่ียเพ่ือเปนคะแนนใน
การทํ าแบบทดสอบการเขียนของนักเรียน
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียนภาษา
องักฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยมีลักษณะเปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราประมาณตา 
(rating scale) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย อันจะเปนประโยชนในการปรับปรุงส่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูวจิัยดํ าเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ศึกษาวธีิสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราประมาณคา โดยอาศัยแนวคิดและ
ขอแนะนํ าในการสรางแบบสอบถามของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ( 2540 : 10 –12 ) ธีร
ศักดิ์  ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2539 : ภาคผนวกหนา 6)  กันตดนัย  วรจิตติพล ( 2542 : 64-65)

2.สรางขอความท่ีสอบถามความคิดเห็นตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืน
บานไทย ในดานตางๆ ใหนักเรียนเลือก 5 ระดับดังนี้ (ดูภาคผนวก จ)

ก) ดานลักษณะของส่ือเชนความชัดเจนของตัวอักษร ภาพประกอบ ความประณีต เรียบรอย
สวยงาม

ข) ดานการน ําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอน ไดแกขั้นเตรียมความพรอม (warm up) ขัน้การ
สอน (presentation) ขัน้การฝก (practice) ขัน้การถายโอน (transfer)  และขั้นการประเมินผล
(evaluation) ตลอดจนกจิกรรมอ่ืนๆเชนการนํ าเสนอเนื้อหาหนาช้ันเรียน การรวมกันเขียนเรื่องใหม
เปนตน

ค) ดานเนื้อหาในเรื่องความเหมาะสมของระดับความยากงายกับระดับช้ันเรียนของนักเรียน
ความนาสนใจของนิทานพ้ืนบานไทยแปลเปนภาษาอังกฤษ
 การก ําหนดคาระดับของขอคํ าถามในแบบสอบถามผูวิจัยใชเกณฑของหนวยศึกษานิเทศก กรม
สามัญศึกษา (2540 : 11-12) โดยแปลความหมายคะแนนดังนี้

 แบบสอบถามท่ีมีขอความเปนทางบวก
มากท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 5
มาก ใหคาระดับเทากับ 4
ปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3
นอย ใหคาระดับเทากับ 2
นอยท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 1
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 แบบสอบถามท่ีมีขอความเปนทางลบ
มากท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 1
มาก ใหคาระดับเทากับ 2
ปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3
นอย ใหคาระดับเทากับ 4
นอยท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 5

3.นํ าขอคํ าถามท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ
ของโครงสรางค ําถามและรูปแบบของภาษา

4.นํ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผานการตรวจแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนในขั้น
การทดลองรายบุคคลและการทดลองกลุมเล็กโดยใหนักเรียนทํ าแบบสอบถามหลังการเรียนจากส่ือ
การอาน-เขียนจากนิทานพ้ืนบานไทยจบในแตละบท

5. น ําผลการทดลองแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบ
ถามท้ังฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิเอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.81

6. น ําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดหาคาความเช่ือม่ันและปรับปรุงแกไขแลว
ไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนามโดยใหนักเรียนทํ าแบบสอบถามความคิดเห็น
หลังการเรียนจากส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยในแตละบทเพ่ือนํ าผลจาก
ความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางไปใชปรับปรุงและพัฒนาส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษตอ
ไป รวมท้ังส้ิน 8 ครั้ง

แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนแบบวัดเจตคติแบบมาตรา

ประมาณคาเพ่ือศึกษาเจตคติของนักเรียนตอวิชาภาษาอังกฤษ ผูวิจัยใชแบบวัดเจตคติท่ีดัดแปลงจาก
แบบวดัเจตคติของเสง่ียม  โตรัตน ท่ีสรางขึ้นและแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลว โดยมีคาความเท่ียง
ของขอสอบ 0.83  ( เสง่ียม  โตรัตน  2533 : 20) ตามขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ศึกษาวธีิสรางแบบวัดเจตคติแบบมาตราประมาณคา โดยอาศัยแนวคิดและขอแนะนํ าใน
การสรางแบบสอบถามของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ( 2540 : 10 –12 ) แนวคิดจากกอง
วจิยัทางการศึกษา กรมวิชาการ (2539) เสง่ียม  โตรัตน (2533 : 20 ) และเบนสัน (Benson 1991 : 34-
48)

2.สรางแบบวัดเจตคติโดยดัดแปลงใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางจากแบบวัดเจตคติของ
เสง่ียม โตรัตน และเบนสัน โดยวัดองคประกอบทางดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจ
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ในการเรยีนภาษาอังกฤษ และเจตคติตอสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน (ดูภาคผนวก ฉ)  โดย
ใหเลือก 5 ระดับ การกํ าหนดคาระดับของขอคํ าถามในแบบวัดเจตคติผูวิจัยใชเกณฑของหนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2540 : 11-12) แปลความหมายคะแนนดังนี้

 ขอท่ีมีขอความเปนทางบวก
มากท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 5
มาก ใหคาระดับเทากับ 4
ปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3
นอย ใหคาระดับเทากับ 2
นอยท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 1

 ขอท่ีมีขอความเปนทางลบ
มากท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 1
มาก ใหคาระดับเทากับ 2
ปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3
นอย ใหคาระดับเทากับ 4
นอยท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 5

3.น ําแบบวดัเจตคติจ ํานวน 23 ขอไปทดลองใชกับนักเรียนในขั้นการทดลองรายบุคคลและ
การทดลองกลุมเล็กโดยใหนักเรียนทํ าแบบวัดเจตคติหลังเสร็จส้ินการเรียนทุกบทแลวเพ่ือหาขอ
บกพรองของค ําถามและรูปแบบตางๆเพ่ือการแกไขท่ีถูกตองกอนน ําไปใชจริง ไดมีการตัดขอค ํา
ถามบางขอท่ียังคลุมเครือออกไปจ ํานวน  3  ขอเหลือ 20 ขอ

4.นํ าผลการทดลองแบบวัดเจตคติมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบวัดท้ังฉบับโดยใช
สูตรสัมประสิทธ์ิเอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.70

5.นํ าแบบวัดเจตคติท่ีไดหาคาความเช่ือม่ันและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัว
อยางในขั้นทดลองภาคสนาม โดยใหนักเรียนทํ าแบบวัดเจตคติกอนและหลังการเรียนจากส่ือการ
อานภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย เพ่ือดูคาความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการใชส่ือ

การทดลองใชส่ือการอาน-เขียนจากนิทานพ้ืนบานไทย
ผูวจิยัไดทดลองใชส่ือการอาน-เขียนจากนิทานพ้ืนบานไทยท่ีพัฒนาขึ้นจํ านวน 8 บท เพ่ือ

หาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีก ําหนดคือ 75/75 โดยดํ าเนินการหาประสิทธิภาพของส่ือตามขั้นตอน
ตอไปนี้
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1. ขัน้ทดลองรายบุคคล (one-to one testing) ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ี
เลือกเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ 025) และไมใชกลุมตัวอยาง จํ านวน 2 คน โดยใหนัก
เรยีนทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนกอนเรียน (pretest) จากนั้นจึงเรียนภาษา
อังกฤษจากส่ือการอาน-เขียนท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น จนครบท้ัง 8 บท และทํ าแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางการอาน-เขียนหลังเรียน (posttest) เพ่ือน ําคะแนนท่ีไดจากการทํ าแบบทดสอบรายบท
ในทุกบท และคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียน หลังเรียน มาคํ านวณหาประ
สิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ 75/75 และปรับปรุงแกไขส่ือเพ่ือน ําไปทดลองในขั้นตอไป ซ่ึงผล
ปรากฏวาไดคาประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียน ในขั้นทดลองรายบุคคล ดังตารางท่ี  5

ตารางท่ี 5  ผลคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบรายบท จํ านวน 8 บท และแบบทดสอบหลังเรียนใน
   ขัน้ทดลองรายบุคคล

คะแนนแบบทดสอบรายบท

1 2 3 4 5 6 7 8

รวม
คะแนน
เต็ม
160

รอยละ

คะแนนสอบ
หลังเรียน
คะแนนเต็ม

70
รอยละนักเรียน

20 20 20 20 20 20 20 20 320 % 140 %

คนที่ 1
คนที่ 2

15
15

15
16

16
17

15
17

17
17

18
18

18
18

16
16

130
134

81.25
83.75

58
59

82.86
84.28

รวม 264 82.5 117 83.57

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวา ในขั้นทดลองรายบุคคลซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํ านวน 2 คน
นกัเรยีนทํ าคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได 264 คะแนน จากคะแนนเต็ม 320 คะแนน คิดเปน
รอยละ 82.5  และทํ าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได 117 คะแนน จากคะแนนเต็ม 140 คะแนน
คดิเปนรอยละ 83.57  สรุปผลประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษในขั้นทดลองราย
บุคคลตามสูตรการหาประสิทธิภาพ  E1 / E2  = 82.5/83.75  ในการทดลองขั้นนี้พบวานักเรียนท้ัง 2
คนมีความกระตอืรือรนในการเรียนสูงมาก จากการสัมภาษณทราบวาเปนบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ท่ีนาสนใจ นักเรียนไมเคยเรียนจากส่ือในลักษณะนี้มากอน นอกจากนั้นยังพบวาส่ือมีขอบกพรอง
และผิดพลาดในดานการพิมพ  แบบฝกหัดบางบทคํ าตอบยังไมชัดเจนซ่ึงผูวิจัยไดทํ าการปรับปรุง
แกไขส่ือในขั้นนี้มากพอสมควร
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2. ขั้นทดลองกลุมเล็ก (small group testing) ทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ี
เลือกเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025) และไมใชกลุมตัวอยาง จํ านวน 4 คน โดยใหนัก
เรยีนทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนกอนเรียน (pretest) จากนั้นจึงเรียนภาษา
อังกฤษจากส่ือการอาน-เขียนท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น จนครบท้ัง 8 บท และทํ าแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางการอาน-เขียนหลังเรียน (posttest) เพ่ือน ําคะแนนท่ีไดจากการทํ าแบบทดสอบรายบท
ในทุกบท และคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียน หลังเรียน (posttest) มา
ค ํานวณหาประสิทธิภาพของส่ือตามเกณฑ 75/75 และปรับปรุงแกไขส่ือใหเหมาะสม  ซ่ึงผลปรากฏ
คาประสิทธิภาพของส่ือในขั้นทดลองกลุมเล็ก ดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6  ผลคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบรายบท จํ านวน 8 บท และแบบทดสอบหลังเรียนใน
   ขั้นทดลองกลุมเล็ก

คะแนนแบบทดสอบรายบท

1 2 3 4 5 6 7 8

รวม
คะแนน
เต็ม
160

รอยละ

คะแนนสอบ
หลังเรียน
คะแนนเต็ม

70
รอยละนักเรียน

20 20 20 20 20 20 20 20 640 % 280 %

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4

16
15
15
16

16
15
16
16

16
16
17
17

17
16
16
17

18
17
17
17

17
17
17
18

16
18
17
17

16
16
16
17

132
130
131
135

82.5
81.25
81.88
84.37

56
58
54
58

80.00
82.86
77.14
82.86

รวม 528 82.5 226 80.72

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวา ในขั้นทดลองกลุมเล็กซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํ านวน 4 คน
นกัเรยีนทํ าคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรวม 528 คะแนนจากคะแนนเต็ม 640
คะแนน คิดเปนรอยละ 82.50   และทํ าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 226  คะแนน
จากคะแนนเต็ม 280 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.72  สรุปประสิทธิภาพส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษในขั้นทดลองกลุมเล็กตามสูตรการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 = 82.50/80.72
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 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวจิยัดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ทํ าหนังสือถึงผูอํ านวยการโรงเรียนไทรโยคนอยวิทยาเพ่ือขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับนัก

เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2544
2. จดัระดบัโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยโดยใหกลุมตัวอยางทํ าแบบ

ทดสอบวดัโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย จํ านวน 8 เรื่อง แตเนื่องจากกลุมตัว
อยางสวนใหญเปนนักเรียนท่ีอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน เวลา ฐานะและการประกอบอาชีพ
ของทางบานคลายคลึงกันการแบงระดับโครงสรางความรูเดิมจึงแบงไดเพียง 2 ระดับ คือระดับ
กลางและระดับตํ่ า

3. น ําแบบวดัเจตคติของนักเรียนตอวิชาภาษาอังกฤษใหกลุมตัวอยางทํ าและจดบันทึกขอมูล
ไวจากนัน้จึงนํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนเรียน  ( pretest)
ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนท่ีกํ าลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี
2 ปการศึกษา 2544 จํ านวน 1 หองเรียน รวม 38 คน จากนั้นตรวจใหคะแนนในสวนของแบบ
ทดสอบการเขียนโดยกรรมการ 2 คน ไดแกผูวิจัยและอาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษา
อังกฤษระดบัมัธยมศึกษา จํ านวน 1 ทาน โดยใชเกณฑประเมินงานเขียนตามท่ีไดตกลงกันไว เม่ือ
ตรวจเสรจ็แลวจึงน ําคะแนนท่ีไดจากกรรมการท้ัง 2 มาหาคาเฉล่ียเพ่ือเปนคะแนนในการทํ าแบบ
ทดสอบกอนเรียนของนักเรียนและบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคนไว  กอนทดลองใชส่ือการ
อาน-เขียนจากนิทานพ้ืนบานไทย

4. น ําส่ือการอาน-เขียนจากนิทานพ้ืนบานไทย (teaching experiment) ใหกลุมตัวอยางเรียน
จ ํานวน 8 บท ซ่ึงใชเวลา 16 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ รวมท้ังส้ิน  32 คาบเรียน 1 บทเรียนใชเวลา
สอนโดยเฉล่ียประมาณ 3 คาบ แตเนื่องจากในภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนมัธยมสวนใหญมีกิจกรรมท้ัง
ในและนอกหลักสูตรมากเชนกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน เขาคายลูกเสือ สัปดาหภาษาอังกฤษ
และการจดันทิรรศการทางวิชาการ เปนตน ทํ าใหเวลาเรียนและเวลาในการฝกทักษะเขียนในขั้นการ
ถายโอน ( transfer ) มีไมพอ ผูวิจัยจึงทํ าหนังสือแจงผูปกครองขออนุญาตนักเรียนท่ีเปนกลุมตัว
อยางเรียนเพ่ิมเติมในวันเสาร ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 11.30 น. อีก 4 ครั้ง เปนเวลา 12 คาบเรียน โดย
มีครเูปนผูอํ านวยความสะดวกในช้ันเรียน อธิบายการทํ ากิจกรรม ตอบคํ าถามขอสงสัย และเฉลย
แบบฝกหัดตามขั้นตอนท่ีไดวิเคราะหไวในหนา 88
 หลังจากเรียนจบในแตละบทใหกลุมตัวอยางทํ าแบบประเมินผลหลังเรียน แบบทดสอบแต
ละบทมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน แบงเปนแบบประเมินผลทางการอาน 10 คะแนน และแบบประเมิน
ผลทางการเขียน 10 คะแนน ในสวนของแบบประเมินผลทางการเขียนมีการตรวจใหคะแนนโดย
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กรรมการ 2 คน ไดแกผูวิจัยและอาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยม
ศึกษา จ ํานวน 1 ทาน เม่ือตรวจเสร็จแลวน ําคะแนนท่ีไดจากกรรมการท้ัง 2 คน มาหาคาเฉล่ียและ
บันทึกคะแนนไวเพ่ือน ําไปใชหาประสิทธิภาพของส่ือตอไป
 5. ใหนักเรียนทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นตอความเหมาะสมของส่ือหลังจากเรียนจบแต
ละบทรวม 8 ครั้ง ใชเวลา 5 นาทีในการทํ าแบบสอบถามแตละครั้ง

6.  ใหนกัเรียนทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียน  ( posttest)  ซ่ึงเปนแบบ
ทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถกอนเรียน ( pretest)  จากนัน้ตรวจใหคะแนน
โดยกรรมการ 2 คน ใชเกณฑตามท่ีไดตกลงก ําหนดไวเพ่ือน ําคะแนนท่ีไดไปค ํานวณหาประสิทธิ
ภาพของแบบฝกและเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน
และหลังเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนนํ าไปเปรียบเทียบความสามารถทาง
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีระดับโครงสรางความรูเดิมตางกัน

7. ใหนกัเรยีนทํ าแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนโดย
ใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจบท้ัง 8 บท โดยใชฉบับเดียวกับแบบวัดเจตคติท่ีทํ ากอนเรียนเพ่ือ
น ําคะแนนไปเปรียบเทียบเจตคติกอนและหลังเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ

  

การวิเคราะหขอมูล
การวจิยัครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. ค ํานวณคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คะแนนเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคารอยละใน

การสํ ารวจหัวเรื่อง จดัระดับโครงสรางความรูเดิม หาประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษแตละบท และศึกษาความคิดเห็นตอความเหมาะสมของกลุมตัวอยางท่ีมีตอส่ือการอาน-
เขยีนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย

2.เปรยีบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชส่ือโดย
ใช t-test แบบ dependent   group

3.เปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมขึ้นของนักเรียนท่ีมีโครง
สรางความรูเดิมตางระดับกันเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยโดยใช t-test แบบ independent group

4. เปรยีบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชส่ือ
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยใช t-test แบบ dependent group

5. ค ํานวณหาประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียน ตามเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค
พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-137 ) สํ าหรบัการวิจัยครั้งนี้กํ าหนดไว  75/75  ตามเกณฑของ
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ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 : 134-142) ซ่ึงใหถือความคลาดเคล่ือนในการยอมรับหรือไม
ยอมรับประสิทธิภาพของส่ือไวรอยละ 2.5-5 กลาวคือ

5.1 เม่ือประสิทธิภาพของส่ือสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวาส่ือมีประ
สิทธิภาพดีมาก

5.2 เม่ือประสิทธิภาพของส่ือสูงกวาหรือเทากับเกณฑท่ีตั้งไว แตไมเกินรอยละ 2.5
ถือวาส่ือมีประสิทธิภาพดี

5.3 เม่ือประสิทธิภาพของส่ือตํ่ ากวาเกณฑท่ีตั้งไว แตไมตํ ่ากวารอยละ 2.5 ถือวาส่ือ
นั้นยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับไดหรืออยูในระดับพอใช แตถาประสิทธิภาพของส่ือตํ ่ากวาเกณฑ
และมากกวารอยละ 2.5 ถือวาส่ือนั้นมีประสิทธิภาพตํ่ า

6.หาคณุภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยหาคา
ความยากงาย คาอํ านาจจํ าแนกและคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตร KR-20 ของ
คูเดอร  ริชารดสัน (Kuder  Richardson) และหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นและ
แบบสอบถามเจตคต ิโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแบบเอลฟา (   ∝   - Coefficient) ของครอนบาค

7.วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-
เขยีนภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา โดยนํ าคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลวนํ าไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑของเบสท ( Best 1981 :
184 ) ดังนี้

1.00 - 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของส่ือการ
 อาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูในระดับตํ่ าสุด

1.50 - 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของส่ือการ
                                          อาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูในระดับตํ่ า
2.50 - 3.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของส่ือการ
                                           อาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง
3.50 - 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของส่ือการ
                                          อาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง
4.50 - 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของส่ือการ
                                          อาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูในระดับสูงสุด
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8. วเิคราะหขอมูลจากแบบวัดเจตคติของนักเรียนตอวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา โดยนํ าคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลวนํ า
ไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑของเบสท ( Best 1981 : 184 ) ดงันี้

1.00 - 1.49 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูในระดับตํ่ าสุด
1.50 - 2.49 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูในระดับตํ่ า
2.50 - 3.49          หมายถึง นักเรียนมีเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง
3.50 - 4.49 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง
4.50 - 5.00 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูใน

ระดับท่ีสูงสุด
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวจิยัเรือ่ง การพัฒนาส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย สํ าหรับนัก
เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุร ี ผูวิจัยนํ าเสนอผลการวิจัย
เปน 5 ตอน ดังตอไปนี้

ตอนท่ี 1 นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย ตามเกณฑ 75/75  ( ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 :  136-137)
จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํ านวน 38 คน

ตอนท่ี 2  นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทาน
พ้ืนบานไทย

ตอนท่ี 3 นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมขึ้นหลังการใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยของนักเรียน
กลุมตวัอยางท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับกลางและระดับตํ ่าเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย

ตอนท่ี 4  น ําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิด
เห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย ท้ัง 8 บท

ตอนท่ี 5 นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบเจตคติกอนและหลังการทดลองใช
ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
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ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 1  เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 คือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของส่ือการ
อาน-เขยีนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ประกอบราย
วชิาภาษาอังกฤษอาน-เขียน ( อ 025 ) ผูวิจัยไดด ําเนินการ  2  ขั้นตอนดังนี้

1.1 ใหกลุมตัวอยางท้ัง 38 คน ทํ าแบบทดสอบรายบทของส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษหลังเรียนจบแตละบทท้ัง 8 บท ซ่ึงมีคะแนนเต็มบทละ 20 คะแนน จากนั้นจึงวิเคราะห
คะแนนเฉล่ีย (  Χ  )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S. D. ) และคารอยละ ( % )  ของคะแนนและจัด
ลํ าดับคะแนนเฉล่ียของส่ือแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 7

ตารางท่ี 7  คะแนนเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S. D. ) และคารอยละ (% )  และ
    ลํ าดบัของคะแนนเฉล่ียจากการทํ าแบบทดสอบรายบทในส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
    แตละบท

บทท่ี ช่ือเรื่อง คะแนนเต็ม Χ S.D. % ลํ าดับท่ี
1 How The Tiger Got Its Stripes 20 15.24 0.75 76.20 8
2 The Lub-Lae Village 20 15.45 0.83 77.25 7
3 Sua-Sming, The Haunted Tiger 20 16.37 1.05 81.85 2
4 The Man Who Drank With Death 20 15.55 1.11 77.75 5
5 The Chedi Of The Small Lunch-Box 20 16.66 0.97 83.30 1
6 The Chicken Stars 20 16.18 0.83 80.90 3
7 Nong Harn 20 15.84 1.42 79.20 4
8 The Rabbit In The Moon 20 15.47 0.65 77.35 6

จากตารางท่ี 7  แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมตัวอยางสามารถทํ าคะแนนแบบทดสอบรายบท
ในส่ือท้ัง 8 บท สูงกวารอยละ 75 แบบทดสอบรายบทท่ีนักเรียนทํ าคะแนนเฉล่ียรอยละไดสูงสุดได
แก บทท่ี 5   The Chedi Of The Small Lunch-Box ( 83.30 % ) สวนแบบทดสอบรายบทท่ีนักเรียน
ทํ าคะแนนเฉล่ียรอยละไดตํ่ าสุดไดแกบทท่ี 1 How The Tiger Got Its Stripes ( 76.20 % )
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1.2 วเิคราะหประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ โดยหาคารอยละของคะแนน
จากการทํ าแบบทดสอบรายบทในส่ือท้ัง 8 บท และคารอยละของคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบ
หลังเรียนของกลุมตัวอยางท้ัง  38  คน ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 8

ตารางท่ี 8  คารอยละของคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบรายบทจํ านวน 8 บท และคารอยละของ
    คะแนนจากการทํ าแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง

คะแนนแบบทดสอบรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8

รวม
คะแนน
เต็ม 160
คะแนน

รอย
ละ

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 70
คะแนน

รอยละนัก
เรียน

20 20 20 20 20 20 20 20 6080 % 2660 %
1 16 15 17 15 18 17 15 14 127 79.38 54 77.14
2 15 14 14 15 16 17 15 15 121 75.63 44 62.85
3 15 16 16 16 15 16 17 15 126 78.75 46 65.71
4 16 17 17 16 18 15 16 15 130 81.25 62 88.57
5 16 16 18 15 16 17 17 16 131 81.88 53 75.71
6 15 15 17 16 17 16 18 16 130 81.25 55 78.57
7 15 15 17 16 17 16 18 16 130 81.25 51 72.86
8 15 15 17 15 16 16 14 15 123 76.88 52 74.29
9 15 15 16 15 16 15 14 15 121 75.63 45 64.29

10 16 16 15 15 16 17 16 15 126 78.75 42 60.00
11 15 14 16 15 17 17 14 15 123 76.88 46 65.71
12 14 15 15 16 15 16 14 15 120 75.00 53 75.71
13 16 16 18 18 19 16 17 16 136 85.00 62 88.57
14 15 16 16 16 16 16 15 16 126 78.75 56 80.00
15 16 15 17 15 17 17 16 16 129 80.63 60 85.71
16 15 15 17 15 17 16 17 15 127 79.38 53 75.71
17 16 15 18 18 18 16 18 16 135 .38 58 82.86
18 15 15 16 16 16 15 16 16 125 78.13 40 57.14
19 14 15 15 14 16 15 17 15 121 75.63 44 62.86
20 14 14 15 15 17 16 14 15 120 75.00 48 68.57
21 15 14 16 14 16 16 14 15 120 75.00 46 65.71
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ตารางท่ี 8  (ตอ)

คะแนนแบบทดสอบรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8

รวม
คะแนน
เต็ม 160
คะแนน

รอย
ละ

คะแนน
สอบหลัง
เรียนเต็ม 70
คะแนน

รอยละ
นัก
เรียน

20 20 20 20 20 20 20 20 6080 % 2660 %
22 15 15 15 15 16 16 14 15 121 75.63 45 64.29
23 15 15 16 16 17 15 15 15 124 77.50 54 77.14
24 14 15 16 14 17 15 16 16 123 76.88 51 72.86
25 14 15 16 16 16 15 14 15 121 75.63 46 65.71
26 16 16 16 15 16 16 16 16 127 79.38 62 88.57
27 15 16 16 16 18 16 15 16 128 80.00 61 87.14
28 15 15 17 16 16 16 16 15 126 78.75 50 71.43
29 17 17 17 17 18 17 18 17 138 86.25 64 91.43
30 14 15 15 14 16 16 14 15 119 74.38 44 62.86
31 15 16 16 15 16 17 15 16 126 78.75 59 84.29
32 16 17 17 16 17 16 15 16 130 81.25 55 78.57
33 15 16 17 16 16 16 17 16 129 80.63 53 75.71
34 15 16 16 15 17 18 17 16 130 81.25 59 84.29
35 16 16 17 16 17 18 17 16 133 83.13 62 88.57
36 16 15 16 14 17 16 16 14 124 77.50 46 65.71
37 16 16 18 16 16 16 16 16 130 81.25 50 71.43
38 16 17 19 19 19 18 19 16 143 89.38 65 92.86

รวม 4819 79.26 1996 75.04

จากตารางท่ี 8  แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางทํ าคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรวม 4819
คะแนน  จากคะแนนเต็ม  6080  คะแนน คิดเปนรอยละ 79.26 และทํ าคะแนนแบบทดสอบหลัง
เรยีนไดคะแนนรวม 1996  คะแนน จากคะแนนเต็ม  2660  คะแนน คิดเปนรอยละ 75.04  ดังนั้น
ประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษในขั้นทดลองภาคสนามมีคาเทากับ  79.26/75.04
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีก ําหนดไว 75/75  จึงแสดงวาส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพดี
ตามสมมุติฐานขอท่ี 1
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ตอนที่ 2  เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 คือ เปรียบเทียบความสามารถในการอาน-
เขยีนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดให
กลุมตวัอยางท้ัง  38  คน ทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนและ
หลังการทดลอง ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน คะแนนเต็ม  70  คะแนน  จากนั้นจึงหาผลตางของ
คะแนน ( D ) จากการทดสอบกอนและหลังการใชส่ือและนํ าคะแนนท่ีไดจากการทดสอบสองครั้ง
มาเปรยีบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางโดยใช t-test แบบ
dependent group  ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 9 และ 10 ตามลํ าดับ

ตารางท่ี 9  คะแนนความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลัง
                  การทดลองและผลตาง ( D ) ของคะแนนในการทดสอบท้ังสองครั้ง

คะแนน
( คะแนนเต็ม 70 คะแนน )

คะแนน
( คะแนนเต็ม 70 คะแนน )

นัก
เรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง  ( D ) นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง ( D )

1 21 54 33 20 11 48 37
2 19 44 25 21 5 46 41
3 13 46 33 22 11 45 34
4 10 62 52 23 26 54 28
5 23 53 30 24 14 51 37
6 14 55 41 25 17 46 29
7 17 51 34 26 12 62 50
8 30 52 22 27 16 61 45
9 19 45 26 28 12 50 38
10 10 42 32 29 24 64 40
11 13 46 33 30 16 44 28
12 22 53 31 31 19 59 40
13 20 62 42 32 9 55 46
14 17 56 39 33 10 53 43
15 27 60 33 34 19 59 40
16 9 53 44 35 28 62 34
17 9 58 49 36 19 46 27
18 11 40 29 37 17 50 33
19 18 44 26 38 30 65 35
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จากตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นวา คะแนนความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของ
กลุมตวัอยางทุกคนสูงขึ้นหลังจากไดเรียนจากส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท้ัง 8 บท ท่ีผูวิจัย
พัฒนาขึน้ คาผลตางของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังการใชส่ือสูงสุดมีคาเทากับ 50 และตํ่ า
สุดมีคาเทากับ 22 จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน

ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) คะแนนผลตางเฉล่ีย
                   (D )  และคาทดสอบ  t  ของกลุมตัวอยาง

การทดสอบ คะแนนเต็ม Χ S.D. D S(D) t
กอนเรียน

หลังเรียน

70

70

16.7632

52.5263

6.3392

6.8200
35.7632 7.3904 29.8304*

* มีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตารางท่ี 10 แสดงใหเห็นวา  คะแนนเฉล่ียความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคา
เฉล่ียของคะแนนหลังการทดลองใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเทากับ 52.5263  ซ่ึงสูงกวาคา
เฉล่ียของคะแนนกอนการทดลองใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีมีคาเทากับ 16.7632  คะแนน
คะแนนผลตางเฉล่ียระหวางหลังใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษและกอนใชส่ือการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษเทากับ 35.7632 คะแนน  ดังนั้นแสดงวาความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ของกลุมตัวอยางหลังเรียนจากส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท้ัง 8 บท สูงกวากอนเรียนจากส่ือการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 2

ตอนที่ 3  เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 คือ เปรียบเทียบความสามารถในการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยตาง
ระดบักัน ผูวิจัยดํ าเนินการ  2  ขั้นตอนดังนี้

3.1  ใหกลุมตัวอยางท้ัง  38  คน ทํ าแบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับ
นทิานพ้ืนบานไทยท้ัง  8  เรื่อง จํ านวน  68  ขอ ใชเวลาในการทํ า 50  นาที จากนั้นจึงหาคารอยละ
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ของคะแนน จัดแบงระดับความรูเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหดัง
แสดงในตารางท่ี 11

ตารางท่ี  11  คารอยละ ( % ) ของระดบัความรูเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยของกลุมตัวอยาง

คะแนนทดสอบความรูเดิมรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8

รวม รอยละ ระดับความรูนักเรียน
คนที่
       คะแนน
          เต็ม 10 10 10 6 8 9 9 6 68 % สูง กลาง ต่ํ า

1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8.82 /

2 0 0 0 0 7 9 0 6 22 32.35 /

3 3 0 0 0 5 0 0 6 11 16.18 /

4 0 0 0 0 6 9 0 6 21 30.88 /

5 0 5 5 0 3 8 0 6 27 39.71 /

6 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7.35 /

7 0 0 0 0 5 0 0 0 5 7.35 /

8 0 0 0 0 6 0 0 0 6 8.82 /

9 9 0 5 0 6 0 0 6 26 38.23 /

10 0 0 0 0 6 9 0 6 21 30.88 /

11 0 6 0 0 6 9 0 6 27 39.71 /

12 0 8 7 0 8 6 0 0 29 42.65 /

13 0 9 7 0 4 10 0 6 36 52.94 /

14 0 0 0 0 6 7 0 4 17 25 /
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15 0 0 8 0 7 7 0 6 28 41.18 /

16 0 8 8 0 6 7 0 6 35 51.47 /

17 3 3 0 0 7 8 5 5 34 50.00 /

18 0 0 0 0 7 9 0 0 16 23.53 /

19 0 5 7 0 8 8 0 0 28 41.18 /

20 6 10 0 0 5 5 6 6 32 47.06 /

21 0 8 7 0 6 8 0 6 35 51.47 /

22 0 0 0 0 5 9 8 6 28 41.18 /

23 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5.88 /

24 0 4 7 0 0 7 0 6 24 35.29 /

ตารางท่ี 11  (ตอ)

คะแนนทดสอบความรูเดิมรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8

รวม รอยละ ระดับความรูนักเรียน
คนที่
      คะแนน
          เต็ม

10 10 10 6 8 9 9 6 68 % สูง กลาง ต่ํ า

25 0 0 7 0 9 9 0 6 31 45.59 /

26 6 8 7 0 6 9 0 6 42 61.76 /

27 0 4 6 3 5 6 0 6 36 52.94 /

28 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7.35 /

29 5 2 7 0 6 8 0 6 34 50.00 /
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30 0 8 0 0 8 0 0 0 16 23.53 /

31 5 9 0 0 6 10 0 0 30 44.12 /

32 0 7 7 0 7 9 0 6 36 52.94 /

33 0 0 0 0 5 9 0 0 14 20.59 /

34 0 3 7 3 6 8 0 6 33 48.53 /

35 0 3 6 3 6 7 0 6 31 45.59 /

36 0 0 0 0 0 0 0 6 6 8.82 /

37 0 0 0 0 5 9 0 6 20 29.41 /

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /

จากตารางท่ี 11  จะเห็นไดวาคารอยละของระดับโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืน
บานไทย ปรากฏชัดเจนวาระดับโครงสรางความรูเดิมของกลุมตัวอยางแบงตามเกณฑท่ีก ําหนดไว
ไดเปน  2 ระดับ  คือระดับกลาง จํ านวน  8  คนและระดับตํ่ า จํ านวน  30  คน

3.2  น ําผลตางของคะแนน ( D ) จากการทดสอบกอนและหลังการเรียนโดยใชส่ือการอาน-
เขยีนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางท่ีแบงระดับโครงสรางความรูเดิมไดเปน 2 ระดับคือระดับกลาง
และระดับตํ่ ามาเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยใช t-test แบบ
independent  group ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 12

ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคาความแตกตาง(D ) จากคะแนนสอบ
                    กอนและหลังการทดลองระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับปานกลาง
                    และกลุมตัวอยางท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับตํ ่า  และคาทดสอบ  t-test
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โครงสรางความรูเดิม n D S(D) t
ระดับปานกลาง

     ระดับตํ่ า

8

30

44.6250

33.4000

3.6228

6.2510
6.5431 *

*  มีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตารางท่ี 12 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉล่ียของคะแนนความแตกตางของผลการสอบ
กอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยางท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับปานกลางและกลุมตัวอยาง
ท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับตํ ่า มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญท่ีระดับ 0.05  กลาวคือกลุมตัว
อยางท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับปานกลางมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี
มีโครงสรางความรูเดิมระดับตํ ่า ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 3

ตอนที่ 4  เพ่ือตอบวตัถุประสงคการวิจัยขอท่ี 4 คือ ศึกษาความคิดเห็นตอความเหมาะสม
ของนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย  ผู
วจิยัไดใหกลุมตัวอยางท้ัง  38  คน ทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษซ่ึงแบงเปนดานรูปแบบ เนื้อหา และกิจกรรม จํ านวน 16 ขอ หลังการเรียนจากส่ือการอาน-
เขยีนภาษาอังกฤษจบในแตละบท รวมท้ังส้ิน 8 ครั้ง จากนั้นนํ าคาระดับคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย
( Χ )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. ) แลวนํ าไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑท่ีก ําหนด
ไว ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี  13

ตารางท่ี 13  คาระดับคะแนนเฉล่ีย  ( Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ความคิดเห็นของ
                    กลุมตวัอยางท่ีมีตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเปนรายขอ
                   จํ านวน  8  บท
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ขอความ บทท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8
คา

ระดับ
เฉล่ีย
รวม

Χ 4.34 4.37 4.16 4.47 4.50 4.37 4.47 4.53 4.46
ดานรูปแบบส่ือ
1.  ตัวอักษรอานงายและชัดเจน

S.D 0.67 0.59 0.50 0.51 0.51 0.49 0.51 0.51 0.54

Χ 3.87 4.03 3.68 3.66 3.95 3.92 4.03 4.00 3.892.รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหา
S.D 0.74 0.75 0.90 0.91 0.73 0.59 0.68 0.66 0.75

Χ 3.82 3.82 4.00 3.92 4.05 4.08 4.11 4.08 3.993. การนํ าเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอน
มีความชัดเจน S.D 0.61 0.61 0.46 0.49 0.23 0.27 0.31 0.27 0.41

Χ 3.16 4.07 4.09 4.02 4.23 4.12 4.20 4.20 4.01       คาระดับเฉล่ียรวมดานรูปแบบส่ือ
S.D 1.72 0.28 0.47 0.41 0.39 0.23 0.23 0.29 0.35

Χ 4.21 4.42 4.42 4.16 4.52 4.37 4.37 4.45 4.37ดานเน้ือหา
4. เน้ือหานิทานนาสนใจ S.D 0.74 0.68 0.50 0.82 0.56 0.71 0.63 0.50 0.64

Χ 3.68 3.82 3.74 3.56 3.42 3.53 3.53 3.79 3.636. เน้ือหาในส่ือสามารถนํ าไปประยุกตใชในชีวิต
ประจํ าวันได

S.D 0.87 0.77 0.86 0.83 0.98 0.80 0.98 0.70 0.85
7. เน้ือหาท่ีคุนเคยชวยกระตุนใหขาพเจาอยาก
เรียน

Χ 3.55 3.82 3.45 3.47 3.45 3.55 3.57 3.84 3.59

S.D 0.89 0.90 0.86 0.86 1.13 0.80 1.00 0.86 0.91
8. ปริมาณของเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน Χ 3.61 3.74 3.32 3.29 3.05 3.00 2.92 3.45 3.30

S.D 0.75 0.86 0.74 0.96 0.80 0.66 0.82 0.86 0.81
      คาระดับเฉล่ียรวมดานเน้ือหา Χ 3.78 3.94 3.74 3.63 3.63 3.64 3.61 3.88 3.73

Χ 4.00 4.00 4.39 4.16 4.32 4.16 4.24 4.37 4.21

ก. ขั้นตอนของกิจกรรม
9. การเตรียมความพรอมกอนเรียนสามารถชวย
ใหขาพเจาสามารถใชความรูเดิมเช่ือมโยงกับเน้ือ
หาท่ีจะเรียน

S.D 0.57 0.57 0.59 0.59 0.47 0.43 0.43 0.49 0.52

ตารางท่ี  13  ( ตอ )

ขอความ บทที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
คา

ระดับ
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เฉลี่ย
รวม

10. รูปภาพ การตูน กิจกรรมประกอบการอธิบาย
คํ าศัพท สํ านวนและโครงสรางประโยคทํ าให
ขาพเจาเขาใจบทเรียนไดงายและรวดเร็ว

Χ 3.89 4.11 4.13 4.11 4.39 4.23 4.29 4.37 4.19

Χ 3.87 3.97 3.37 3.39 3.95 4.11 4.03 4.24 3.8711. มแีบบฝกหัดเพียงพอในการฝกฝนค ําศัพท
สํ านวน และโครงสรางไวยากรณที่ไดเรียนมา S.D 0.91 0.94 0.67 0.86 0.46 0.31 0.43 0.54 0.64

Χ 3.92 4.05 3.89 3.66 4.03 4.13 4.00 4.13 3.98
12. กิจกรรมในบทเรียนชวยใหขาพเจารูวิธีการน ํา
เนื้อหาจากเร่ืองที่อานไปสรางงานเขียนไดเปน
เร่ืองราวตามล ําดับขั้นตอน S.D 0.85 0.77 0.76 0.88 0.43 0.41 0.52 0.34 0.62

Χ 4.13 4.42 4.98 3.97 4.34 4.29 4.32 4.37 4.2513. การประเมินผลชวยใหขาพเจาไดประเมิน
ความรูในสิ่งที่เรียนมา S.D 0.87 0.68 0.56 0.68 0.63 0.46 0.53 0.49 0.61

Χ 3.96 4.11 3.99 3.86 4.21 4.18 4.30 4.30 4.11คาระดับเฉลี่ยรวมดานขั้นตอนของกิจกรรม
S.D 0.11 0.18 0.39 0.33 0.20 0.07 0.11 0.11 0.16

Χ 3.84 4.18 3.95 3.68 4.24 4.21 4.26 4.34 4.09

ข. กิจกรรมอื่นๆ
14. กิจกรรมการเขียนเร่ืองขึ้นมาใหมที่คลายคลึง
กับเร่ืองเดิมชวยใหขาพเจาเขียนภาษาอังกฤษได
งายขึ้น S.D 0.82 0.77 0.52 0.84 0.54 0.41 0.50 0.48 0.61

Χ
3.82 4.00 3.89 3.50 3.92 4.05 4.05 4.11 3.9215. กจิกรรมในสื่อเปดโอกาสใหขาพเจาไดท ํางาน

รวมกับเพ่ือน S.D 0.69 0.62 0.92 1.03 0.49 0.40 0.52 0.31 0.62

Χ 4.21 4.26 4.21 4.13 4.18 4.16 4.29 4.29 4.2216. กิจกรรมในสื่อมีความหลากหลายนาสนใจ
S.D 0.62 0.55 0.41 0.41 0.39 0.44 0.46 0.52 0.46

Χ
3.96 4.15 4.02 3.77 4.11 4.14 4.20 4.25 4.08คาระดับเฉลี่ยรวมดานกิจกรรมอื่นๆ

S.D 0.22 0.13 0.17 0.32 0.17 0.08 0.13 0.12 0.15
3.91 4.06 3.94 3.80 4.07 3.99 4.00 4.14 3.99คาระดับเฉล่ียรวมแตละบท

S.D 0.22 0.22 0.38 0.34 0.42 0.37 0.40 0.29 0.30

จากตารางท่ี 13  แสดงใหเห็นวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของ
ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท้ัง 8 บท โดยเฉล่ีย 3.99 จึงสรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นตอความ
เหมาะสมของส่ืออยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายบทจะเห็นไดวาบทท่ีไดคาเฉล่ียสูงสุดไดแก
บทท่ี 8 The rabbit In The Moon  ( Χ  = 4.14 )  รองลงมาเปนบทท่ี 5  The Chedi Of The Small
Lunch – Box ( Χ  = 4.07 ) บทท่ี  2  The Lub-Lae Village  ( Χ  = 4.06 )  บทท่ี 7 Nong Harn ( Χ  =
4.00 ) บทท่ี 6  The Chicken Stars ( Χ  = 3.99 )  บทท่ี 3 Sua Sming, The Haunted Tiger  ( Χ  = 3.94
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) และบทท่ี 1 How The Tiger Got Its Stripes ( Χ  = 3.91)ตามลํ าดับ  บทท่ีไดคาเฉล่ียตํ่ าสุดไดแกบท
ท่ี 4 The Man Who Drank With Death  ( Χ  = 3.80 )

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ในดานรูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ  สรุปไดดังตอไปนี้

1. ดานรปูแบบ  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษอยูในระดับสูง ( Χ  = 4.01 )  แตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลํ าดับดังนี้ ขอท่ี 1 ตัวอักษร
อานงายและชัดเจน ( Χ  = 4.46 )  ขอท่ี 3 การนํ าเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน ( Χ  =
3.99 ) และขอท่ี 2 มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา ( Χ  = 3.89 )

2. ดานเนือ้หา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษอยูในระดับสูง ( Χ  = 3.73 ) แตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลํ าดับดังนี้ ขอท่ี 4 เนื้อหา
นทิานนาสนใจ ( Χ  = 4.37 )  ขอท่ี 5 ความยากงายของนิทานเหมาะสมกับความสามารถทางภาษา
ของขาพเจา  ( Χ  = 3.78 )  ขอท่ี 6 เนื้อหาในส่ือสามารถน ําไปประยุกตใชในชีวิตประจ ําวันได ( Χ  =
3.63 )  ขอท่ี 7 เนื้อหาท่ีคุนเคยชวยกระตุนใหขาพเจาอยากเรียน ( Χ  = 3.59 ) และขอท่ี 8 ปริมาณของ
เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน ( Χ  = 3.30 )

3. ดานกจิกรรม โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษอยูในระดับสูง ( Χ  = 4.11 )  เม่ือพิจารณาขั้นตอนของกิจกรรมในส่ือซ่ึงอยูในขอค ําถามขอ
9-13 พบวาแตละขอไดคาเฉล่ียเรียงตามลํ าดับดังนี้ คือขอ 9 การเตรียมความพรอมกอนเรียนชวยให
ขาพเจาสามารถใชความรูเดิมท่ีมีอยูเช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีจะเรียน ( Χ  = 4.21 ) ขอท่ี 13 การประเมิน
ผลชวยใหขาพเจาประเมินความรูในส่ิงท่ีเรียนมา ( Χ = 4.35 ) ขอท่ี 10 รูปภาพ การตูน กิจกรรม
ประกอบการอธิบายค ําศัพท สํ านวน และโครงสรางประโยคชวยทํ าใหขาพเจาเขาใจบทเรียนไดงาย
และรวดเร็ว  ( Χ = 4.19) ขอท่ี 12  กิจกรรมในบทเรียนชวยใหขาพเจารูวิธีการนํ าเนื้อหาจากเรื่องราว
ท่ีอานไปสรางงานเขียนไดเปนเรื่องราวตามลํ าดับขั้นตอน ( Χ  = 3.98 ) และขอท่ีไดคาเฉล่ียตํ่ าสุดคือ
ขอ 11 มีแบบฝกหัดเพียงพอในการฝกฝนค ําศัพท สํ านวน และโครงสรางไวยากรณท่ีเรียนมา  ( Χ  =
3.87  )

4. ดานกจิกรรมอ่ืนๆ  เม่ือพิจารณาขอค ําถามเกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืนๆในส่ือการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงอยูในคํ าถามขอ 14-16 พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความเห็นตอกิจกรรมอ่ืนของ
ส่ืออยูในระดับสูง ( Χ  = 4.08 ) โดยแตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลํ าดับดังนี้ ขอท่ี 16  กิจกรรม
ในส่ือมีความหลากหลายนาสนใจ ( Χ  = 4.22)  ขอท่ี 14 กิจกรรมการเขียนเรื่องขึ้นมาใหมท่ี
คลายคลึงกับเรื่องเดิมชวยใหขาพเจาเขียนภาษาอังกฤษไดงายขึ้น ( Χ = 4.09)  และขอท่ี 15 กิจกรรม
ในส่ือเปดโอกาสใหขาพเจาไดทํ างานกับเพ่ือน ( Χ = 3.92)
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จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ สรุปไดวา
ความคิดเห็นของนักเรียนมีคาระดับเฉล่ีย ( Χ  ) อยูระหวาง 4.14 – 3.40 มีคาระดับเฉล่ีย ( Χ ) รวมท้ัง
8 บท 3.99 ตามเกณฑท่ีก ําหนดไวจัดวาอยูในระดับสูง ดังนั้นจึงแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอ
ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูในระดับสูง ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 4

ตอนที่ 5 เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 5 คือ เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอ
การเรยีนวชิาภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนจากส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ ผูวิจัยใหกลุม
ตวัอยางท้ัง 38 คน ทํ าแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน ( D ) จากการทํ าแบบวัดเจตคติกอนและหลังการใชส่ือ
และน ําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบท้ัง 2 ครั้งมาเปรียบเทียบเจตคติโดยใช t-test แบบ dependent
group ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางท่ี 14 และ 15 ตามลํ าดับ

ตารางท่ี 14   คะแนนวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลัง
      การทดลอง และผลตาง ( D ) ของคะแนนในการทดสอบท้ัง 2 ครั้ง

                   คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D)

นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D )

1 82 84 2 20 49 66 17
2 70 80 10 21 78 86 8
3 67 74 7 22 70 78 8
4 80 85 5 23 89 89 0
5 70 81 11 24 68 77 9
6 73 73 0 25 59 85 26
7 82 85 3 26 90 93 3
8 70 77 7 27 71 79 8
9 69 78 9 28 69 77 8
10 77 79 2 29 78 84 6
11 72 79 7 30 73 77 4

ตารางท่ี 14  ( ตอ )
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คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

คะแนน
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D)

นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D )

12 73 78 5 31 69 80 11
13 67 89 22 32 71 83 12
14 81 82 1 33 69 76 7
15 64 76 12 34 76 82 6
16 71 86 15 35 72 81 9
17 69 77 8 36 71 76 5
18 79 80 1 37 84 90 6
19 79 79 0 38 72 72 0

จากตารางท่ี 14  แสดงใหเห็นวา คะแนนเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของกลุม
ตวัอยางบางคนยังคงเทาเดิม ในขณะท่ีบางคนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยแตไมมีลดลง หลังจากท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษจากส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท้ัง 8 บทท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น คาผลตางของคะแนน
จากการวดัเจตคติกอนและหลังการใชส่ือ สูงสุดมีคาเทากับ  26  และตํ่ าสุดมีคาเทากับ 0 จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน

ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( Χ  ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) คะแนนผลตางเฉล่ีย
                   (D )  และคาทดสอบ  t  ของกลุมตัวอยาง

การทดสอบ คะแนนเต็ม Χ S.D. D S(D) t
กอนเรียน

หลังเรียน

100

100

73.10526

80.21052

7.81964

5.19957
7.36842 5.7583 7.8883*

*  มีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

จากตารางท่ี 15 แสดงใหเห็นวาเจตคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
หลังจากเรยีนภาษาอังกฤษจากส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจบท้ัง 8 บท สูงกวากอนเรียนภาษา
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อังกฤษจากส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคาเฉล่ียของ
คะแนนเจตคติหลังการทดลองโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเทากับ80.21052 ซ่ึงสูงกวาคา
เฉล่ียของคะแนนเจตคติก อนการทดลองโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีมีคาเทากับ 
73.10526 คะแนน  ผลตางเฉล่ียของคะแนนเจตคติเทากับ 7.36842  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 5
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บทที่ 5

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวจิยัเรือ่ง  การพัฒนาส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย สํ าหรับนัก
เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุร ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง
( pre-experimental research ) มีวตัถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย  เปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของ
นกัเรยีนกอนและหลังการใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ  เปรียบเทียบความสามารถในการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมขึ้นหลังการใชส่ือของนักเรียนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมตางระดับเกี่ยวกับ
นทิานพ้ืนบานไทย  ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ  และ
เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชส่ือการอาน-
เขยีนภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกอยางเจาะจงคือใชนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 4 ท่ีเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน ( อ 025 ) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการ
ศึกษา 2544 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุร ี จํ านวน  38  คน  จากประชากรจํ านวน
2  หองเรียน  รวมท้ังส้ิน  90  คน

เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
1. ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยสํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี

4  ตามหัวเรือ่งท่ีสํ ารวจ จ ํานวน  8  บท ท่ีพัฒนาขึ้นโดยวิเคราะหจากจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา
ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ( อ 025 )  และคํ าแนะนํ าของผูเช่ียวชาญเปนหลักในการพัฒนา ซ่ึงส่ือการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.5/83.57  ในขั้นทดลองรายบุคคล มีประสิทธิ
ภาพ   82.5/80.72  ในขั้นทดลองกลุมเล็ก และมีประสิทธิภาพ 79.26/75.04 ในขั้นทดลองกับกลุมตัว
อยาง

2. แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย  ท่ีสรางตามค ําแนะนํ า
ของผูเช่ียวชาญเปนหลักในการสราง ลักษณะขอสอบเปนปรนัย  4  ตัวเลือก จํ านวน  68  ขอ ถามค ํา
ถามเปนภาษาไทยท่ีมีค ําถามครอบคลุมเนื้อหานิทานพ้ืนบานไทยในเรื่องเกี่ยวกับตัวละคร ฉาก
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เคาโครงเรื่อง เหตุและผลของการกระทํ าของตัวละคร ความรูสึกของตัวละคร และขอคิดในเรื่อง
เพ่ือใชจัดระดับโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย

3.แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนนิทานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสรางขึ้นจากการวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน
( อ 025 ) จํ านวน  1  ฉบับ เพ่ือใชวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง
กอนและหลังการทดลอง ลักษณะขอสอบแบงเปน  2  สวน  สวนแรกเปนแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการอานเปนขอสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํ านวน  30  ขอ ขอละ  1  คะแนน มีคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.81 คาความยากงายอยูระหวาง  0.58-0.87 และคาอํ านาจจ ําแนกตั้งแต 0.20 –
0.70  สวนท่ี 2 เปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียน มีลักษณะเปนการเขียนเรื่องจากคํ า
สํ าคญัในเรื่อง   ตารางและแผนภูมิ และเขียนเรื่องจากภาพ จํ านวน  2  ขอ ขอละ 20  คะแนน รวม
คะแนนวดัความสามารถทางการเขียน  40  คะแนน   ใชเวลาในการทํ า  90  นาที  คาความสอดคลอง
ของการใหคะแนนระหวางกรรมการ  2  คน เทากับ  0.87

4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาะสมของส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย ในดานรูปแบบ  เนื้อหา และกิจกรรม  จํ านวน  16  ขอ เปนแบบ
ประมาณคา  5  ระดับความคิดเห็น คือ เห็นดวยมากท่ีสุด  เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวย
นอย  เห็นดวยนอยท่ีสุด  มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.81

5. แบบวดัเจตคติของนักเรียนตอการเรียนวิชาภาษอังกฤษ เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของนัก
เรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
จากนทิานพ้ืนบานไทย จํ านวน  20  ขอ เปนแบบประมาณคา  5  ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย
ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.70

การด ําเนินการทดลอง  ผูวิจัยเปนผูดํ าเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง ในภาค
เรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2544  ใชเวลา  16 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบเรียน  คาบเรียนละ 50 นาที รวม
ท้ังส้ิน  32  คาบเรียน นอกจากนั้นยังใชเวลาสอนเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะการเขียนในวัน
เสารและวันหยุดอีก    ครั้ง ครั้งละ 100 นาที ( 4 คาบ )  รวมท้ังส้ิน  36  คาบเรียน   ผูวิจัยเริ่มดํ าเนิน
การทดลองดวยการใหกลุมตัวอยางทํ าแบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบาน
ไทยเพ่ือแบงระดับโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทาน  ทํ าแบบวัดเจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษ  และทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนเรียนโดย
ใชแบบทดสอบท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นและหาคุณภาพแลว จากนั้นจึงใหกลุมตัวอยางเรียนโดยใชส่ือการ
อาน-เขยีนภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยผูวิจัยเปนผูอธิบายขั้นตอนการเรียน ใหคํ าแนะนํ า และ
เฉลยคํ าตอบแกกลุมตัวอยาง  เม่ือกลุมตัวอยางเรียนจบแตละบทจึงใหทํ าแบบทดสอบรายบทและ
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แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษรวมท้ังส้ิน 8 บท เพ่ือเปนประโยชน
ในการพัฒนาส่ือใหมีประสิทธิภาพตอไป  เม่ือกลุมตัวอยางเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษา
อังกฤษครบท้ัง 8 บท แลวจึงทดสอบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง
โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน ทํ าแบบวัดเจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนซ่ึงเปนแบบวัดเจตคติฉบับเดียวกัน จากนั้นจึงนํ าคะแนนท่ีได
จากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น มาวิเคราะหโดยวิธี
ทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐาน กลาวคือ หาประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดย
ใชเกณฑ 75/75จากสูตร E1/E2  (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 :  136-137)  เปรียบเทียบความ
สามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองโดยใชสถิติ t-test
แบบ dependent group   เปรยีบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางท่ี
มีโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานตางระดับกันโดยใชสถิต ิ t-test แบบ independent group   
วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยการหาคาเฉล่ีย  
( Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )  แลวนํ าไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑท่ีก ําหนด
ไว  เปรยีบเทียบเจตคติของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนจาก
ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยใชสถิติ t-test แบบ dependent group

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย  สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้
1.  ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  79.26/75.04 แสดงวา

ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี
2.  ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชส่ือการ

อาน-เขียนภาษาอังกฤษสูงกวาความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษกอนเรียนโดยใชส่ือการ
อาน-เขียนภาษาอังกฤษอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05

3.นักเรียนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยระดับกลางมีความสามารถ
ในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นสูงกวานักเรียนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืน
บานไทยระดับตํ่ าหลังจากเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05

4.  นกัเรยีนมีความคิดเห็นตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมสวนใหญอยูใน
ระดับสูง โดยมีคาระดับเฉล่ีย ( Χ  )  อยูระหวาง 4.14 – 3.40
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5.  นกัเรยีนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชส่ือ
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษสูงกวากอนการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัยครั้งนี้  พบวา
1. ผลจากการหาประสิทธิภาพของส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประ

สิทธิภาพเทากับ 79.26/75.04 ซ่ึงใกลเคียงกับเกณฑท่ีก ําหนด จัดวาอยูในเกณฑดี  โดยพบวาคา
ประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลังเล็กนอย กลาวคือ นักเรียนสามารถทํ าแบบ
ทดสอบรายบทท้ัง 8 บทไดคะแนนเฉล่ีย 79.26 สูงกวาคะแนนท่ีไดจากการทํ าแบบทดสอบหลัง
เรยีนท่ีไดคะแนนเฉล่ีย 75.04 เปนผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของวีรชาติ  ชัยเนตร (2541)
และ ปณพร  สุวรรณไตรย  (2539) ท่ีพบวาคาประสิทธิภาพของส่ือท่ีสรางขึ้นใกลเคียงกับเกณฑท่ี
ก ําหนด  อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้

1.1  ในการทดสอบรายจุดประสงคแตละบท เปนการทดสอบหลังจากเรียนจบใน
แตละบท ขอสอบแบงออกเปน 2 สวน คือ ทดสอบทักษะการอาน  10  คะแนน และทดสอบทักษะ
การเขยีน 10 คะแนน รวมคะแนน  20 คะแนน  ลักษณะขอสอบมีรูปแบบเดียวกับบทเรียนในส่ือ
และมีจุดประสงคเดียวกับส่ือในบทท่ีเพ่ิงเรียนจบ เม่ือทดสอบเสร็จแลวผูวิจัยไดเฉลยคํ าตอบท่ีถูก
ตองใหนักเรียนทราบและเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัยซ่ึงเปนการใหขอมูลยอนกลับใน
ทันทีทันใดนกัเรียนมีความเขาใจเพ่ิมมากขึ้นและตั้งใจเรียนในบทตอๆไป จึงมีผลทํ าใหคะแนน
เฉล่ียรายจุดประสงคสูงกวาเกณฑท่ีกํ าหนดไว

1.2 ในการทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนครบ
ท้ัง 8 บท คาเฉล่ียของคะแนนเทากับเกณฑท่ีตั้งไวอาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนยังไมคุนเคยกับการทํ า
ขอสอบท่ีมีท้ังแบบปรนัยและอัตนัย สาเหตุอีกประการหนึ่งอาจจะเปนเพราะเวลาท่ีใชในการสอบ
ในการทํ าแบบทดสอบใชเวลา  90  นาที นักเรียนตองใชเวลาในการอานนิทานถึง 2 เรื่อง และเขียน
อีก  2 เรื่อง ทํ าใหนักเรียนบางคนทํ าไมทันตามเวลาท่ีก ําหนดและไมมีโอกาสไดทบทวนขอท่ีทํ าไป
แลว

2.ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัว
อยางหลังจากเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ สูงกวาความสามารถในการอาน-เขียน
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ภาษาอังกฤษกอนเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้

2.1  เนือ้หาของส่ือเปนนิทานพ้ืนบานไทยท่ีนักเรียนรูจัก คุนเคย และเรื่องราวไม
ไกลตวั เชนช่ือตัวละคร ฉาก และวัฒนธรรมประเพณีไทยท่ีแฝงอยูในเรื่อง เม่ือนักเรียนไดอาน
เนือ้หาท่ีเปนภาษาอังกฤษจึงทํ าใหนักเรียนอานไดงายและเขาใจไดเร็ว อีกท้ังระดับคํ าศัพทและ
สํ านวนเหมาะสมกับวัย  โครงสรางประโยคไมซับซอนจนเกินไปซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในการ
เลือกเรื่องของ ปเดอรเซน (Pedersen 1995)  ไรท (Wright 1995) วิลเฮลม (Wilhelm 1999) และ
วรรณี  ศิริสุนทร (2539)

2.2  ขัน้ตอนการสอนอาน-เขียนโดยใชนิทานท่ีผูวิจัยไดทํ าการวิเคราะหมาจากขั้น
ตอนการสอนโดยใชนิทานของ ไรท (Wright 1995)  ปเดอรเซน (Pedersen 1995)  วิลเฮลม
(Wilhelm 1999) และขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของ จอหนสันและมอรโรว
(Johnson and Morrow 1981)  มีผลทํ าใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีเดาความหมายคํ าศัพทและสํ านวนท่ี
สํ าคญัตอความหมายของเรื่องจากภาพ รูจักการนํ าเอาประสบการณเดิมท้ังจากเรื่องราวในชีวิตของ
นักเรียนเองและเรื่องท่ืเคยไดยินไดอานมาเช่ือมโยงกับนิทานพ้ืนบานไทยในบทเรียนและนํ าไปสู
การเขยีน  นอกจากนั้นการท่ีนักเรียนไดเรียนโดยการอภิปรายรวมกับกลุมเพ่ือนและครู การเขียน
แผนภมิูสรปุเรื่อง เปนส่ิงสํ าคัญท่ีชวยใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคทางการพูดและการเขียน
อยางมีเหตผุล ฝกการเปนผูรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและมีโอกาสใชภาษาในทุกทักษะ การ
สอนโครงสรางเรื่องและกิจกรรมการใชแผนภูมิทํ าความรูจักตัวละครในเรื่อง เปนวิธีท่ีชวยใหนัก
เรยีนเขาใจนิทานท่ีอานไดเปนอยางด ี มีแนวทางในการพูดอภิปรายและเขียนสรุปเปนการเสริมแรง
กระตุนในการเรียนภาษาของนักเรียนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไซพ ( Sipe 1993) ท่ีพบวาการ
นํ านิทานมาใชเปนส่ือการอานเพ่ือปรับสูการเขียนโดยเขียนเรื่องใหมีลักษณะคูขนานกับเรื่องเดิมมี
ผลทํ าใหนักเรียนรูสึกสนุกและมีอารมณขันกับความคิดของตนเองในการแตงเรื่องในลักษณะนี้ 
เปนการชวยเสริมทักษะการอานแลวสามารถพัฒนาเปนทักษะเขียนได

3.ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีโครง
สรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยระดับกลางเพ่ิมขึ้นสูงกวานักเรียนท่ีมีโครงสรางความรู
เดมิระดบัตํ ่า อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงใหเห็นวา นักเรียนท่ีคุนเคยกับการไดฟง
ไดยนิ หรอืไดอานนิทานมากอนจะทํ าใหเขาใจเรื่องท่ีอานไดมากยิ่งขึ้น การท่ีนักเรียนรูเรื่องมากอน
อาจทํ าใหสามารถนึกเรื่องราวจากประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของตนเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดงาย
ขึน้และน ํามาใชในการอาน ทํ าใหนักเรียนสามารถเดาความ ตีความ ขยายความ จับใจความสํ าคัญ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



129

ลํ าดบัเรื่องราวท่ีอาน และนํ าไปใชเขียนไดเปนอยางด ี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เกรบ ( Grabe
1991 ) พริทชารด ( Pritchard 1990 ) ท่ีพบวาโครงสรางความรูเดิมดานเนื้อหามีผลตอความเขาใจใน
การอานเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเดิมท่ีสัมพันธกับขอความในเรื่องท่ีอานและความรู
ทางวฒํนธรรม มีผลทํ าใหผูอานเขาใจเรื่องไดดีขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ คารเรลล
( Carrell  1987 ) เชนและเกรฟส ( Chen and Graves  1995 ) มิง ( Ming  1997 ) และสุจิตรา  บุญ
แกว ( 2535) ท่ีพบวาปจจัยท่ีทํ าใหนักเรียนอานเรื่องแลวเขาใจดีคือเนื้อหาท่ีคุนเคย

ในกรณกีลุมตัวอยางท่ีมีโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยระดับกลาง 8 คน
และกลุมตวัอยางท่ีมีโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานระดับตํ่ า 38 คน มีผลคะแนนการทดสอบ
หลังเรียนไมแตกตางกันมากนักอาจจะเปนเพราะนักเรียนท่ีมีโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทาน
พ้ืนบานไทยระดับตํ่ าคนท่ี 38 มีผลคะแนนการทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเปน 0 ทุกเรื่อง ทํ า
คะแนนวดัความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนไดสูงสุดถึง 65 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 70 คะแนน ผูวิจัยไดจัดใหนักเรียนคนนี้อยูในกลุมท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับตํ ่าซ่ึง
มีผลทํ าใหคะแนนเฉล่ียหลังการทดลอง (posttest) ของกลุมตัวอยางท่ีมีโครงสรางความรูเดิมระดับ
ตํ ่าสูงมากผิดปกต ิ ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวานักเรียนคนนี้เติบโตมาในครอบครัวท่ีทํ าธุรกิจรีสอรทใน
อํ าเภอไทรโยค อีกท้ังยังเปนบุตรบุญธรรมของบิดาชาวอังกฤษ นักเรียนมีโอกาสไดใชภาษาตาง
ประเทศเปนประจ ํา จากผลของคะแนนสอบหลังการทดลองจะเห็นไดวาโครงสรางความรูเดิมดาน
เนือ้หาไมมีอิทธิพลตอความสามารถในการอาน-เขียนของนักเรียนผูนี้  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
เกรบ ( Grave 1991) และวิลเลียม ( William 1986 : 3-7,  อางถึงใน สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2534 : 31-
32 ) ท่ีกลาววา ความรูทางดานคํ าศัพท โครงสรางประโยค ความรูทางภาษา และความรูในดานอ่ืนๆ
โดยเฉพาะประสบการณสวนตัวเปนสวนสํ าคัญท่ีจะทํ าใหนักเรียนประสบความสํ าเร็จในการอาน
และเขียนไดเปนอยางดี

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ พบวา
นกัเรยีนมีความคิดเห็นตอส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูในระดับสูง โดยมีคาระดับ
เฉล่ีย ( Χ ) อยูระหวาง 4.14 – 3.40  บทท่ีมีคาระดับเฉล่ียสูงกวาบทอ่ืนคือบทท่ี 8 The Rabbit In The
Moon  ( Χ  = 4.14 )  บทท่ี 5 The Chedi Of The Small Lunch- Box  ( Χ  = 4.07)  บทท่ี 2 The Lub-
Lae Village ( Χ  = 4.06 )  บทท่ี 7  Nong Harn  ( Χ = 4.00 )  สวนบทท่ีไดคาเฉล่ียตํ่ าสุดไดแกบทท่ี
4 The Man Who Drank With Death  ( Χ  = 3.80 ) บทท่ี 1 How The Tiger Got Its Stripes ( Χ =
3.91 ) บทท่ี 3  Sua Sming, The Haunted Tiger  ( Χ = 3.94 ) บทท่ี 6 The Chicken Stars ( Χ = 3.99
)  ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ส่ือบทท่ี 8 เรื่องกระตายในดวงจันทร บทท่ี 5 เรื่องกลองขาวนอยฆา
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แม  บทท่ี 4 เรื่องเมืองลับแล และบทท่ี 7 เรื่องหนองหาน เปนส่ือท่ีมีเรื่องราว เกี่ยวกับธรรมชาติอีก
ท้ังยังใกลตัวนักเรียนซ่ึงอาจเคยไดยินมาบางซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความสนใจของนัก
เรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของ ศรีรัตน  เจิงกล่ินจันทร (2542) วรรณี  ศิริสุนทร (2539) และ
ไพพรรณ  อินทนิน ( 2534 ) ท่ีกลาววานักเรียนในวัยนี้มีความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ การเดินทาง
และชีวประวัติตางๆ   สวนส่ือบทท่ี 4  The Man Who Drank With Death ซ่ึงไดคาเฉล่ียตํ่ าสุดนั้น
เนื้อหาของเรื่องนักเรียนไมคุนเคยมากอนและคอนขางยาวจึงสงผลใหนักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือ
บทดงักลาวอยูในระดับนอยกวาบทอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเกรบ (Grabe 1991) และพริท
ชารด ( Prtichard 1990) ท่ีกลาววาโครงสรางความรูเดิมดานเนื้อหามีผลตอความเขาใจในการอาน
เปนอยางมากทํ าใหผูอานตีความหมายบทอานไดเร็วขึ้นแตเม่ือเทียบกับเกณฑคาระดับเฉล่ียท่ี
ก ําหนดไวยังแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือท้ัง 2 บท อยูในระดับสูงและเปนไปตามสมมุติ
ฐานท่ีตั้งไว

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอส่ือในดานรูปแบบ เนื้อหา และกิจกรรม สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้

4.1 ดานรปูแบบส่ือ  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบส่ือโดยภาพรวมอยูใน
ระดับสูง ( Χ = 4.01 )  โดยแตละประเด็นไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลํ าดับดังนี้ ตัวอักษรนาอานและ
ชัดเจน ( Χ  = 4.46 ) การน ําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน ( Χ  = 3.99 )  และรูปภาพ
ประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา ( Χ  = 3.89 )  สอดคลองกับท่ี สเกียรโซ ( Skierso 1991 ) กลาวถึงการ
เลือกและประเมินแบบเรียนในเรื่องการจัดพิมพและออกแบบแบบเรียนวาแบบเรียนท่ีดีควรมีการ
พิมพตวัอักษรและภาพประกอบอยางชัดเจน เขาใจงาย มีการรวบรวมเนื้อหาอยางเปนระบบและชัด
เจน ตลอดจนรูปภาพประกอบควรมีความสัมพันธกับเนื้อหาโดยตรงและพิมพอยูในต ําแหนงใกล
เคยีงกับเนื้อหาพอท่ีจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาได

4.2  ดานเนื้อหา  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของส่ือโดยภาพรวมอยูใน
ระดับสูง ( Χ = 3.73 ) โดยแตละประเด็นไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลํ าดับคือ เนื้อหานิทานนาสนใจ
 ( Χ = 4.37 ) ความยากงายของนิทานเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของนักเรียน ( Χ = 3.78 )
เนือ้หาในส่ือสามารถน ําไปประยุกตใชในชีวิตประจ ําวันได  ( Χ = 3.63 )เนือ้หาท่ีคุนเคยชวยกระตุน
ใหนักเรียนอยากเรียน ( Χ = 3.59)  และปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน  ( Χ = 3.30 )
สอดคลองกับความคิดเห็นของ ปเดอรเซน ( Pedersen 1995 )  ไรท ( Wright  1995 )
วิลเฮลม ( Wilhelm 1999 ) และวรรณี  ศิริสุนทร ( 2539 ) ท่ีกลาววา เนื้อหานิทานควรเหมาะกับวัย
ของนกัเรยีน ภาษาท่ีใชควรมีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน และเนื้อหาของ
เรือ่งควรกระตุนพัฒนาการทางภาษาแกนักเรียนได และสอดคลองกับผลการวิจัยของ มิสราและซิล
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เวสเตอร ( Misra and Sylvester  1990 ) ท่ีพบวา การใชนิทานในการเรียนการสอนภาษาชวยกระตุน
ใหนกัเรยีนสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะฟง พูด อาน และเขียน ไดดีกวาการใชบทความ

สํ าหรับประเด็นท่ีวาปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน นักเรียนมีความคิด
เห็นอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.30 ) ท้ังนีอ้าจจะเปนเพราะ ในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษา
ตางประเทศการเขียนเปนกิจกรรมท่ียากเปนพิเศษ เนื่องจากผูเรียนขาดท้ังความรูดานภาษาและดาน
เนื้อหาท่ีจะเขียน  ( Nunan 1991 )  ดวยเหตผุลดังกลาวในการฝกทักษะเขียนจึงจํ าเปนตองประกอบ
ดวยกิจกรรมตางๆท่ีชวยใหนักเรียนไดฝกฝนเนื้อหาภาษาท่ีไดเรียนมาเพ่ือใหนักเรียนมีความ
สามารถเพียงพอท่ีจะทํ ากิจกรรมการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงอาจสงผลใหนักเรียนรูสึกวาส่ือ
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษมีปริมาณเนื้อหาคอนขางมากในขณะท่ีเวลาท่ีทํ าการฝกมีนอย  แตอยาง
ไรก็ตามเม่ือเทียบกับเกณฑคาระดับเฉล่ียท่ีกํ าหนดไวยังแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือใน
ดานเนื้อหาโดยภาพรวมอยูในระดับสูงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว

4.3  ดานกจิกรรม  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของส่ือโดยภาพรวม
อยูในระดับสูง ( Χ = 4.11 ) โดยเม่ือพิจารณาขั้นตอนของกิจกรรมในส่ือซ่ึงไดแก ขั้นเตรียมความ
พรอมกอนเรียน ( warm-up)  ขั้นน ําเสนอเนื้อหา ( presentation ) ขัน้ฝกหัด ( practice )  ขัน้ถายโอน
( transfer ) ขัน้ประเมินผล ( evaluation ) พบวาขั้นท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุดไดแก ขั้นประเมินผล
( Χ = 4.35 ) ในประเดน็ท่ีวา การประเมินผลชวยใหขาพเจาไดประเมินความรูในส่ิงท่ีเรียนมา  ท่ีเปน
เชนนี้อาจเนื่องมาจาก แบบทดสอบรายบทในขั้นประเมินผลเปนแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นเพ่ือวัด
ความสามารถทางการอานและเขียนของนักเรียนตามจุดประสงคปลายทางท่ีกํ าหนดไวในแตละบท 
ซ่ึงไดผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามคํ าแนะนํ าของผูเช่ียวชาญ จึงเช่ือไดวามีความตรง
ตามเนือ้หาและสามารถประเมินความรูในส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนมาในส่ือแตละบท  ขั้นท่ีไดคาเฉล่ีย
คอนขางสูงรองลงมาไดแกขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน ( Χ = 4.21 ) ในประเด็นท่ีวา การเตรียม
ความพรอมกอนเรียนชวยใหขาพเจาสามารถใชความรูเดิมเช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีจะเรียน ท้ังนี้อาจ
เนือ่งมาจากในขัน้ตอนนี้ผูวิจัยกระตุนใหนักเรียนสนใจดวยการทบทวน จัดเตรียม และฝกใหนัก
เรยีนรูจกัเช่ือมโยงประสบการณเดิมของตนเขากับเรื่องท่ีจะเรียน สวนในประเด็นท่ีวา รูปภาพ
การตนู กจิกรรมประกอบการอธิบายคํ าศัพท สํ านวน และโครงสรางประโยคท่ีทํ าใหขาพเจาเขาใจ
บทเรียนไดงายและรวดเร็ว ( Χ = 4.19 ) ท้ังนีอ้าจเนื่องมาจากในขั้นตอนนี ้นักเรียนมีโอกาสคาดเดา
ค ําศัพทและสํ านวนท่ีสํ าคัญตอความหมายของเรื่องจากรูปภาพและการตูน จากการสังเกตและสอบ
ถามนกัเรยีนเลาวารูสึกผอนคลายจากการไดดูภาพการตูน สนุกสนานและภาคภูมิใจท่ีเดาความหมาย
ค ําศัพทท่ีตนเองไมเคยรูมากอนจากภาพไดถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ คลีซุสและ
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กริฟฟทซ ( Klesius & Griffith  1996 ) ท่ีพบวาการอานนิทานโดยใชรูปภาพ การตูน นํ าเสนอเนื้อหา
มีผลทํ าใหนักเรียนแสดงความกระตือรือรนท่ีจะอาน รูจักแสดงความคิดเห็น ทํ านายเหตุการณใน
เรือ่งและยังชวยอธิบายรูปภาพเพ่ิมเติม และขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
นิทานของ สต็อคเดล  ( Stockdale 1995 ) ท่ีเสนอวาการเรียนการสอนจากส่ือโดยใชนิทานควรมี
ภาพประกอบการเรียน มีค ําถามเพ่ือใหนักเรียนไดเดาเรื่องและทํ านายเหตุการณหรือแสดงความคิด
เห็น

สวนขัน้ท่ีไดคาเฉล่ียตํ่ าสุดไดแกขั้นฝกหัด ในประเด็นท่ีวามีแบบฝกหัดเพียงพอ
ในการฝกฝนคํ าศัพท สํ านวน และโครงสรางไวยากรณท่ีเรียนมา ( Χ = 3.87)  ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่อง
มาจาก ในการทดลองภาคเรียนท่ี 2 มีกิจกรรมในและนอกหลักสูตรมากมายทํ าใหเวลาเรียนมีนอย
การฝกเกอืบทุกบทผูวิจัยมอบหมายใหนักเรียนนํ าไปทํ าเปนการบานจากนั้นจึงนํ ามาอภิปราย นํ า
เสนอ และใหขอเสนอแนะในช้ันเรียน ซ่ึงในการทํ าแบบฝกหัดสวนใหญเปนการฝกงานเขียน จึง
อาจสงผลใหนักเรียนรูสึกวาแบบฝกหัดท่ีใชฝกฝนค ําศัพท สํ านวน และโครงสรางไวยากรณยังมีไม
เพียงพอเทาท่ีควร

เม่ือพิจารณาคํ าถามเกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืนๆในส่ือพบวาทุกประเด็นไดคาระดับเฉล่ีย
อยูในระดับสูง ( Χ = 4.08 )  โดยแตละประเด็นไดคาเฉล่ียเรียงตามลํ าดับดังนี้ กิจกรรมในส่ือมีความ
หลากหลายและนาสนใจ ( Χ = 4.22)  กจิกรรมเขียนเรื่องขึ้นมาใหมท่ีคลายคลึงกับเรื่องเดิมชวยให
ขาพเจาเขียนภาษาอังกฤษไดงายขึ้น ( Χ = 4.09) กจิกรรมในส่ือเปดโอกาสใหขาพเจาไดทํ างานรวม
กบัเพ่ือน ( Χ = 3.92 ) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ไซพ  ( Sipe 1993 )  ท่ีใชส่ือการอานเพ่ือปรับ
สูการเขยีน โดยใหนักเรียนเขียนเรื่องขึ้นมาใหมโดยใชโครงสรางเรื่องท่ีมีลักษณะคูขนานกับเรื่อง
เดมิ ผลการศึกษาพบวานักเรียนรูสึกสนุกและขบขันกับความคิดของตนในการแตงเรื่องลักษณะนี้
ซ่ึงนอกจากจะเปนการพัฒนาทักษะอานแลวยังสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคตลอดจนมี
ขอมูลเพียงพอท่ีจะนํ าไปสูการพัฒนาทักษะเขียนใหดีขึ้นดวย

นอกจากนี้การท่ีพบวานักเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมในส่ือมีความหลากหลาย
นาสนใจ อาจเนื่องมาจากขั้นตอนของกิจกรรมในส่ือทุกขั้นตอนสวนใหญมีการตูน ภาพ และ
แผนภมิูประกอบอีกท้ังในการเรียนการสอนมีกิจกรรมลักษณะเปนงานเดี่ยว งานคู และงานกลุม ซ่ึง
ทุกกจิกรรมนักเรียนมีโอกาสไดทราบความคิดเห็นของเพ่ือนและครูตอการคาดเดา การทํ าแบบฝก
หัด และงานเขียนของตนอยูตลอดเวลา ทํ าใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนทุกบททุกตอน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรชาติ  ชัยเนตร ( 2541 ) ท่ีพบวาบทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษโดย
ใชนทิานพ้ืนบานไทยชวยสรางเสริมพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและบรรยากาศในการเรียนการ
สอนใหดีขึ้น
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5. ผลการเปรยีบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังจากเรียนโดย
ใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยสูงกวากอนเรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงใหเห็นวาหลังจาก
เรียนโดยใชส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษแลวนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น 
อาจจะเปนเพราะนักเรียนไดทราบผลการประเมินท่ีนาพอใจในทันทีทันใด มีความเขาใจในเรื่องท่ี
เรยีน ทํ าใหเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจในผลการเรียนและการทํ ากิจกรรมของตนเอง ซ่ึงสอด
คลองกับการศึกษาและวิจัยของ ซาวิยอง ( Savignon 1972 ) ท่ีพบวาความสํ าเร็จในการเรียนภาษาจะ
เปนตวัก ําหนดเจตคติได ผูท่ีเรียนภาษาไดดีจะเกิดเจตคติท่ีดีตอภาษา และการศึกษาของโบอ้ี  ( Boey
1997  ) ท่ีพบวา เจตคตินั้นสามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณตางๆได ครูอาจทํ าใหนักเรียนมี
เจตคตติอการเรียนภาษาเปล่ียนแปลงไป และครูสามารถทํ าใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษา
ได  แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาผลตาง ( D ) ของคะแนน เจตคติกอนและหลังการเรียนโดยใชส่ือ
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ พบวา คะแนนสูงขึ้นเพียงเล็กนอยและเม่ือพิจารณาผลตางของคะแนน
เปนรายบุคคลจะเห็นวานักเรียนบางคนมีคะแนนเทาเดิมแตไมพบวามีนักเรียนคนใดไดคะแนนเจต
คตติํ ่ากวาเดิม ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะระยะเวลาในการทดลองสอนนั้นอาจไมนานพอท่ีจะทํ าใหเจต
คตขิองนกัเรียนเปล่ียนแปลงไปได หากขยายเวลาในการทดลองใหมากขึ้นอีก 1 ภาคเรียนอาจจะพบ
ความเปล่ียนแปลงทางเจตคติของนักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษชัดเจนมากขึ้น

ปญหาที่พบในการวิจัย
การด ําเนินการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยพบปญหาบางประการดังตอไปนี้
1. ในการเรยีนโดยใชส่ือการอาน-เขียนจากนิทานพ้ืนบานไทย การทํ ากิจกรรมขั้นฝกหัด

และขัน้ถายโอนตองใชเวลาในการปฏิบัตินาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํ ากิจกรรมการเขียนซ่ึงนัก
เรยีนตองใชเวลาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอมูลกันในกลุมและเรียบเรียงออกมาเปนงานเขียน ผู
วจิยัจงึตองมอบหมายใหนักเรียนไปทํ าในเวลาวางและนํ างานเขียนมานํ าเสนอในช้ันเรียน

2. ในการทํ ากจิกรรมการเขียนเรื่องขึ้นมาใหมใหคูขนานกับเรื่องเดิมนั้น นักเรียนตองเขียน
เตมิลงในโครงสรางเรื่องเลากอนแลวจึงคอยเรียบเรียงเปนเรื่องได ในบางบทครูมอบหมายใหนัก
เรยีนทํ านอกเวลาเรียน ผลงานท่ีนักเรียนนํ ามาเสนอสวนใหญจะลอกเอามาจากนิทานท่ีมีผูเขียนเอา
ไวแลวเชนนิทานอีสป เปนตน ทํ าใหการฝกไมคอยไดผลเทาท่ีควร

3. ในการทดลองใชส่ือ ผูวิจัยใชภาคเรียนท่ี 2 ซ่ึงโรงเรียนมัธยมในชนบทสวนใหญมีการจัด
กจิกรรมมาก ทํ าใหเวลาในการเรียนการสอนไมเพียงพอ ผูวิจัยจึงตองนัดสอนเพ่ิมเติมในวันเสารซ่ึง
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นักเรียนบางคนตองทํ างานเพ่ือชวยแบงเบาภาระคาใชจายในครอบครัวไมสามารถมาเรียนตามท่ีผู
วจิยันดัสอนเพ่ิมเติมได ดังนั้นผูวิจัยจึงตองติดตามและสอนเสริมเพ่ือใหทันเพ่ือน

4.  ในขัน้การประเมินผล นักเรียนสวนใหญไมคุนเคยกับการทดสอบท่ีสวนใหญมีลักษณะ
เปนการเขยีนจึงทํ าใหรูสึกคอนขางยาก ผูวิจัยจึงตองอธิบายวิธีการทํ าในบางบทกอนใหนักเรียนลง
มือทํ า นอกจากนั้นนักเรียนบางคนมักขาดเรียนอยูเสมอ ผูวิจัยตองติดตามใหมาทํ าแบบทดสอบเพ่ือ
ใหครบถวน นกัเรียนกลุมตัวอยางทุกคนใหความรวมมือในการเขียนดีมากท้ังนี้เพราะในแตละครั้ง
ของการตรวจงานเขียน ผูวิจัยไดมีการบันทึกคะแนนไวและสงงานเขียนท่ีไดรับการตรวจแกไขแลว
คนืไปใหนกัเรยีนไดทราบคะแนนของตน นักเรียนคนใดท่ีขาดสงงานจะกลัวไมไดคะแนนซ่ึงจะมี
ผลตอผลการสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน ( อ 025 ) จึงทํ าใหตองเรงสงงานใหทันเพ่ือน

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงส่ือการอาน-เขียน

การเรยีนการสอนอานและเขียนในการวิจัยครั้งตอไป ดังตอไปนี้

1. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน
1.1 ควรสอนการอาน-เขียนโดยใชกิจกรรมหลากหลายโดยการใชขอมูลท่ีไดจากการ

อานพัฒนาไปสูงานเขียนเพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถทางการอานอยางเพียงพอท่ีจะทํ ากิจ
กรรมการเขียนตอไป เชนกิจกรรมการอานเพ่ือหาโครงสรางเรื่องแลวเขียนเรื่องขึ้นมาใหมท่ี
คลายคลึงกับเรื่องเดิม กิจกรรมการสรางความเช่ือมโยงระหวางความรูเดิมท่ีมีอยูแลวกับความรูใหม
ในขณะท่ีก ําลังอาน เชนกิจกรรมการจํ าแนกคํ าศัพท การใชแผนภูมิความหมาย การใชแผนภูมิขอ
ความ การสรุปความ การเติมคํ า การคาดเดา เปนตน

    1.2  ควรสอนการอาน-เขียนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร โดยใหนักเรียนไดฝก
การอาน-เขยีนอยางเปนกระบวนการ กลาวคือใหนักเรียนคํ านึงถึงจุดประสงคในการอานและเขียน
จากนัน้จงึวางแผนการเขียนโดยใชขอมูลท่ีไดจากการอานอยางเปนขั้นตอนซ่ึงประกอบดวยการรวบ
รวมขอมูลและความคิด การรวมกันเขียนงานฉบับราง การทบทวนและแกไขงานเขียน และการคัด
ลอกหรอืจดัพิมพงานเขียนฉบับสมบูรณ นอกจากนั้นครูควรตั้งค ําถามแลวใหนักเรียนตอบโดยการ
พูด หลังจากนั้นจึงใหนักเรียนอานเรื่องเพ่ือเตรียมคํ าตอบสํ าหรับคํ าถามตอไป

   1.3  ควรสอนใหนักเรียนฝกการเขียนแบบเลาเหตุการณโดยเริ่มจากประสบการณของตน
เองกอน โดยใชกระบวนการสอนท่ีเริ่มจากการเลือกเหตุการณ การใหรายละเอียดเพ่ิมเติมและเหตุ
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ผลของการเกิดเหตุการณ และการสรุปเหตุการณซ่ึงเปนตอนจบของเรื่อง ตลอดจนการรูจักใชคํ า
ศัพทท่ีเกี่ยวกับการบอกเวลาและขั้นตอน

    1.4  ในการทํ ากจิกรรมขั้นการถายโอน ครูควรน ําผลงานของนักเรียนท่ีเกิดจากการเขียน
เรื่องใหมท่ีมีโครงสรางเรื่องท่ีคลายคลึงกับเรื่องเดิมมาจัดพิมพรวมเปนรูปเลมหรือวาดภาพประกอบ
เรือ่งและจัดเปนนิทรรศการยอยๆ เพ่ือเผยแพรผลงานของนักเรียนไดเปนอยางดี

1.5 ควรน ํานิทานพ้ืนบานไทยมาเขียนและเรียบเรียงใหมีรูปแบบบทอานท่ีไดมาตรฐาน
1.6 ควรก ําหนดจุดประสงคในการอานใหครอบคลุมท้ังพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ

พิสัย  โดยมีแบบฝกการถายโอนไปสูการพูดในรูปแบบของละคร และมีแบบวัดดานความรูสึกเห็น
คณุคาของเรื่องท่ีอาน

2. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงส่ือการอาน-เขียน
2.1 ค ําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานควรเปนค ําถามท่ีมุงพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ

กลาวคอืควรถามถึงประเด็นดานใจความสํ าคัญ  การตีความจากเรื่อง นอกเหนือจากการถามราย
ละเอียดปลีกยอย

2.2 ควรปรบัปรุงกิจกรรมในส่ือใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้นเพ่ือสงเสริมใหนักเรียน
เกดิแรงจงูใจในการเรียน ไดรับความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ และไดฝกการคิด
เรือ่งราวตางๆดวยตนเองมากยิ่งขึ้น อาทิเชน เพ่ิมกิจกรรมท่ีเปนเกมการฝกภาษาในส่ือ เชน เกม
อักษรไขว เกมการเดา และเกมการแกปญหาเปนตน

    2.3 ควรเพ่ิมการสอนคํ าศัพทและสํ านวนท่ีสํ าคัญตอการอานเนื้อเรื่องโดยใชภาพการตูน
รปูภาพเพ่ือใหนักเรียนไดฝกการเดาความหมายค ําศัพทจากภาพและปริบทใหมากขึ้น

      2.4  ควรพิมพรูปภาพประกอบในส่ือใหเปนภาพสี และแทรกการตูนท่ีเกี่ยวของกับเนื้อ
เรือ่งลงในส่ือใหมากขึ้นเพ่ือความสวยงามและนาสนใจยิ่งขึ้น

    2.5 ควรเพ่ิมเวลาในการทํ ากิจกรรมการอาน-เขียนรวมกันของนักเรียนและการสอนเปน
กลุม

3. ขอเสนอแนะในการทํ าวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรมีการวจิยัการพัฒนาส่ือการอาน-เขียนจากนิทานพ้ืนบานไทยกับนักเรียน

ระดับช้ันอ่ืนๆ เพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือและเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนของนัก
เรียนกอนและหลังการใชส่ือ
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    3.2 ควรมีการวิจัยการพัฒนาส่ือการอาน-เขียนจากนิทานประเภทอ่ืนๆ เชน นิทานอีสป
นทิานนานาชาติ เพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือและเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนของ
นกัเรียนกอนและหลังการใชส่ือ

    3.3  ควรมีการวจิยัในทํ านองเดียวกันนี้โดยใชทักษะอ่ืนเชน การฟงและการพูด กับทุก
ระดับช้ัน

     3.4  ควรมีการวจิัยทํ านองเดียวกันแตมีกลุมควบคุมและกลุมทดลอง จํ านวนกลุมตัวอยาง
ในแตละกลุมมีระดับความสามารถแตกตางกันและมีจ ํานวนกลุมตัวอยางแตละกลุมเทากันหรือใกล
เคียงกัน

3.5 เครือ่งมือท่ีใชวัดโครงสรางความรูเดิมควรมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.6 ควรน ํานิทานในทองถ่ินท่ีนักเรียนอาศัยอยูมาทํ าเปนบทอาน แทนท่ีจะเปนนิทานพ้ืน

บานท่ัวๆไป
  3.7  ควรมีการวจิัยเปรียบเทียบความสามารถในการอาน-เขียนของนักเรียนท่ีเรียนการ

อาน-เขียนโดยวิธีวิเคราะหแยกการอานกับวิธีสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา ( Story grammar )
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ภาคผนวก  ก
แบบสอบถามผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับโครงสรางเนื้อหาในการพัฒนาส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ

จากนทิานพ้ืนบานไทยและคาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางเนื้อหา 
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แบบสอบถามผูเชีย่วชาญเกี่ยวกับโครงสรางเนื้อหาที่เหมาะสมในการพัฒนาส่ือการอาน-เขียน
ภาษาองักฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย สํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 025)
ค ําชี้แจง กรุณาทํ าเครื่องหมาย  3ลงในชองความคิดเห็น

1 หมายถึง แนใจวาโครงสรางเนื้อหานั้นเหมาะสม
0 หมายถึง ไมแนใจวาโครงสรางเนื้อหานั้นเหมาะสมหรือไม
-1 หมายถึง แนใจวาโครงสรางเนื้อหานั้นไมเหมาะสม

Unit Terminal
objective

Skills
Focus

Language
Input

Text
types

Activities Evaluation ความ
คิดเห็น

1    0     -1
1

ขอ
เสนอ
แนะ

To identify the
relationship
between
causes and
effects and to
write  a short
story from the
story grammar

Reading
- causes and
effects

Writing
Controlled
writing based
on the story
grammar given

Vocabulary
-guardian
-spirit-house
-tied
-frightened
- raft
Structure
-story
grammar
-causes and
effect
markers: as,
so, because,
thus, as a
result, since

Thai
Folktales
How the
tiger got its
stripes

-Ask and
answer
about the
story
-Identify the
causes and
effects
sentences
-Write the
causes and
effects
sentences
-Complete
the story
grammar
chart
-Write a
story from
the story
grammar

Reading
-match
cause and
effect
sentences

Writing
-complete
the story
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Unit Terminal
objective

Skills
Focus

Language
Input

Text
types

Activities Evaluation ความ
คิดเห็น

1    0     -1
2

ขอ
เสนอ
แนะ

To rearrange
the events and
to write a short
story from the
story grammar

Reading
- rearrange the
events

Writing
Controlled
writing based
on the story
grammar

Vocabulary
-fall in love
-tell a lie
-strange
- chew
Structure
-Some
expressions
-Verb +
Preposition
-Before and
after

Thai
Folktales:
The Lub-
Lae
Village

-ask and
answer about
the story
-complete the
sentences with
the
prepositions
-complete the
sentences with
before and
after
-rearrange the
events
-complete the
story grammar
chart

Reading
-identify
before and
after
statement

Writing
- write a
story from
the series
of pictures
and
keywords
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Unit Terminal
objective

Skills
Focus

Language
Input

Text
types

Activities Evaluation ความ
คิดเห็น

1    0     -1
3

ขอ
เสนอ
แนะ

To identify
specific details
to complete
sentences into
diagrams and
charts and to
write a
summary of
the story from
the pictures
given

Reading
- identify
specific details

Writing
Complete
charts and
controlled
writing based
on the pictures
given

Vocabulary
-haunted
-change
-fierce
-hunter

Structure
-the
sequential
events

Thai
Folktales
Sua Sming,
The
Haunted
Tiger

-ask and
answer
about the
story
-write the
words that
tell the time
sequence
-complete
the diagrams
-complete
the story
grammar
charts
-write a
story from
the story
grammar
chart

Reading
-complete
the time
sequence
into the
story

Writing
-write a
story from
the series of
pictures and
keywords
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Unit Terminal
objective

Skills
Focus

Language
Input

Text
types

Activities Evaluation ความ
คิดเห็น

1    0     -1
4

ขอ
เสนอ
แนะ

To interpret
the meaning in
contexts and to
write a short
story from the
pictures given

Reading
- interpret the
meaning in
contexts

Writing
-Controlled
writing based
on the pictures
given

Vocabulary
-monk
-coffin
-mistake
-drunk

Structure
-guessing the
meaning of
words in
contexts

Thai
Folktales
The Man
Who
Drank
With Death

-ask and
answer
about the
story
-guessing
the meaning
of words
from
contexts
-interpret
the
meanings of
each part of
the story
-write the
answer
-complete
the story
grammar
chart
-write a
story from
the story
grammar

Reading
- interpret
the meaning
of the
sentences
from the
story

 Writing
-write a
story from
the series of
pictures and
keywords
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Unit Terminal
objective

Skills
Focus

Language
Input

Text
types

Activities Evaluation ความ
คิดเห็น

1    0     -1
5

ขอ
เสนอ
แนะ

To express
idea  about the
character traits
and  to
complete
sentences into
the diagram

Reading
- identify the
character traits

Writing
-controlled
writing based
on  the
diagram

Vocabulary
-bad-
tempered
-rest
-plow
-full

Structure
- interpreting
the character
traits

Thai
Folktales
The Chedi
of The
Small
lunch-box.

-ask and
answer the
story
-consider
the character
traits from
the
information
-change the
sentences
into the true
statements
-complete
the story
grammar
chart
-write a
story from
the story
grammar
chart

Reading
- interpret
the character
traits

 Writing
-fill in the
missing part
in the
diagram 
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Unit Terminal
objective

Skills
Focus

Language
Input

Text
types

Activities Evaluation ความ
คิดเห็น

1    0     -1
6

ขอ
เสนอ
แนะ

To rearrange
the events and
to write
keywords from
the story
reading.

Reading
- rearrange the
events

Writing
-controlled
writing based
on the
keywords.

Vocabulary
-poor
-cook
-pull out
-wake up

Structure
-identifying
keywords

Thai
Folktales
The
Chicken
Stars

-ask and
answer
about the
story
-write the
keywords of
each
passage
-rearrange
the story
-write a
story using
the
connecting
words
-complete
the story
grammar
-write a
story from
the story
grammar

Reading
- finishing
the story by
choosing the
words that
tell the
sequence of
events

 Writing
-write a
story from
the
keywords
and series of
pictures
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Unit Terminal
objective

Skills
Focus

Language
Input

Text
types

Activities Evaluation ความ
คิดเห็น

1    0     -1
7

ขอ
เสนอ
แนะ

To identify the
relationship
between
causes and
effects and to
write a short
story from
pictures

Reading
- causes and
effects

Writing
-controlled
writing based
on the story
grammar

Vocabulary
-storm
-squirrel
-arrow
-cover
-widow
-palace

Structure.
-describing
past events

Thai
Folktales
Nong Harn

-ask and
answer
about the
story
-put the
verbs into
the past
tense form
-combine
causes and
effects
sentences
-complete
the story
grammar
chart
-write a
story from
the story
grammar

Reading
- identify
causes and
effects
statement

 Writing
-write a
story from
the series of
pictures and
keywords
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Unit Terminal
objective

Skills
Focus

Language
Input

Text
types

Activities Evaluation ความ
คิดเห็น

1    0     -1
8

ขอ
เสนอ
แนะ

To rearrange
the events and
to write a short
story from the
story grammar

Reading
- rearrange the
events

Writing
-controlled
writing based
on the story
grammar

Vocabulary
-lost
-dark spot
-except
-traveler
-pleased

Structure.
-connecting
words

Thai
Folktales
The Rabbit
in The
Moon

-ask and
answer
about the
story
-complete
the story
using the
connecting
words
-complete
the story
grammar
chart
-write a
story from
the story
grammar

Reading
- put the
sentences
into the
correct order

 Writing
-write a
story using
the
connecting
words
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คาดชันคีวามสอดคลองของโครงสรางส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทยจาก
แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ

คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่บทที่

1 2 3
รวม IOC

1. How The Tiger got Its Stripes 1 0 1 2 0.66
2. The Lub-Lae Village 1 0 1 2 0.66
3. Sua-Sming, The Haunted Tiger 1 0 1 2 0.66
4. The Man Who drank With Death 1 0 1 2 0.66
5. The Chedi Of The Small lunch-Box 1 0 1 2 0.66
6. The Chicken Stars 1 0 1 2 0.66
7. Nong Harn 1 0 1 2 0.66
8. The Rabbit In The Moon 1 0 1 2 0.66

เปนท่ีนาสังเกตวาผูเช่ียวชาญคนท่ี 2 ใหคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางส่ือของทุกบทใน
ชองไมแนใจวาโครงสรางเนื้อหานั้นเหมาะสมหรือไม ซ่ึงทานไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้

1. เนื้อหาเปนไทยๆ เนื้อเรื่องนาสนใจแตเนื้อหาแนนไป ควรยอสวนใหส้ันลง
2. รปูแบบของเนื้อหาเปนแบบเดียวกันทุกเรื่อง ไมนาสนใจ
3. สรปุโดยภาพรวมแลวจัดวาใชได
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ภาคผนวก ข
แบบตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับ
นทิานพ้ืนบานไทยของผูเช่ียวชาญและคาดัชนีความสอดคลองของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา
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แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย

โปรดพิจารณาแบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทยของนิทาน
จํ านวน 8 เรือ่งท่ีแนบมาใหวาขอคํ าถามมีความครอบคลุมเนื้อเรื่องหรือไม แลวทํ าเครื่องหมาย  3
ในชอง…….

+ 1 ถาขอค ําถามนั้นครอบคลุมเนื้อเรื่อง
0 ถาไมแนใจหรือตัดสินไมได

- 1 ถาขอค ําถามนั้นไมครอบคลุมเนื้อเรื่อง

ลํ าดับ
ท่ี

ช่ือเรื่อง ครอบคลุมหรือไม
  +1           0              -1

ขอเสนอแนะหรือความคิด
เห็นเพ่ิมเติม

1.

2.

3.

4.

เสือมีลายไดอยางไร

เมืองลับแล

เสือสมิง

ชายผูไดดื่มกับยมบาล

………………………

………………………..

………………………..

……………………….

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………..
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ลํ าดับ
ท่ี

ช่ือเรื่อง เหมาะสมหรือไม
  +1            0             -1

ขอเสนอแนะหรือความคิด
เห็นเพ่ิมเติม

5.

6.

7.

8.

เจดียกลองขาวนอยฆาแม

ดาวลูกไก

หนองหาน

กระตายในดวงจันทร

…………………………

………………………..

…………………………

…………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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คาดชันีความสอดคลองของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ

คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่
บทที่ 1 2 3 รวม IOC

1. How The Tiger  Got  Its  Stripes 1 1 1 3 1
2. The Lub-Lae Village 1 1 1 3 1
3. Sua-Sming, The Haunted Tiger 1 1 1 3 1
4. The Man Who Drank With Death 1 1 1 3 1
5. The Chedi Of The Small Lunch-Box 1 1 1 3 1
6. The Chicken Stars 1 1 1 3 1
7. Nong-Harn 1 1 1 3 1
8. The Rabbit In The Moon 1 1 1 3 1
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ภาคผนวก ค
แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบานไทย
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แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมของนักเรียนเกี่ยวกับนิทานพื้นบานไทย
ค ําส่ัง จงเขียนเคร่ืองหมาย X ทบัขอทีถ่กูที่สุดเพียงขอเดียว

นทิานพ้ืนบานไทยเรื่อง “ เสือมีลายไดอยางไร”
นกัเรียนเคยรูเร่ืองนี้หรือไม     เคย     ไมเคย
1. เดิมเสือในประเทศไทยมีสีอะไร

ก. สีดํ าท้ังตัว ข. สีเหลืองท้ังตัว ค. สีขาวท้ังตัว ง. สีนํ้ าตาลท้ังตัว
2. ตาโตเขาไปในปาเพ่ือทํ าอะไร

ก. เพ่ือจับเสือ ข. เพ่ือตัดหวาย ค. เพ่ือลาสัตว ง. เพ่ือขุดหนอไม
3. เรื่องนี้เกิดในฤดูอะไร

ก. ฤดูรอน ข. ฤดูฝน ค. ฤดูหนาว ง. ไมปรากฏแนชัด
4. เม่ือตาโตพบเสือเขารูสึกอยางไร

ก. ดีใจ ข. เสียใจ ค. กังวลใจ ง. ตกใจ
5. เหตุใดเสือจึงเช่ือตาโต

ก. เพราะอยากสักลาย ข. เพราะอยากเปนมิตรกับคน
ค. เพราะกลัวตาย ง. เพราะอยากดูเดนในปา

6. ตาโตทํ าอยางไรกับเสือ
ก. พาเสือไปบาน ข. มัดเสือไวกับแพ
ค. สักลายบนตัวเสือ ง. ผูกมิตรกับเสือ

7. เสือมีลายเพราะเหตุใด
ก. เพราะเสือถูกสาป ข. เพราะเสือถูกตีดวยไม
ค. เพราะเสือถูกทาสี ง. เพราะเสือดิ้นใหหลุดจากการถูกมัด

8. เสือในเรื่องนี้มีลักษณะตรงกับขอใด
ก. หลงเช่ือผูอ่ืนงาย ข. รักการอยูอยางสงบ
ค. ออนนอมถอมตน ง. มีความกตัญู

9. ตาโตในเรื่องนี้มีลักษณะตรงกับขอใด
ก. ปากรายใจดี ข. หนาไหวหลังหลอก
ค. ปากวาตาขยิบ ง. รูรักษาตัวรอด

10. นทิานเรื่องนี้ใหขอคิดอะไรกับผูอาน
ก. อยาไวใจทางอยางวางใจคน ข. เดินตามผูใหญหมาไมกัด
ค. เอาใจเขามาใสใจเรา ง. ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน
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นทิานพ้ืนบานไทยเรื่อง “ เมืองลับแล”
นกัเรียนเคยรูเร่ืองนี้หรือไม     เคย     ไมเคย
11. ปจจุบันเมืองลับแลเปนช่ือของอะไร

ก. เมืองท่ีอยูระหวางไทยกับเขมร ข. อํ าเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ
ค. โบราณสถานในจังหวัดลพบุรี ง. แหลงผลิตเครื่องปนดินเผาทางภาคเหนือ

12. ขอใดกลาวถึงเมืองลับแลถูกตอง
ก. มีแตผูชายลวนๆ ข. มีแตผูหญิงลวน
ค. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ง. เปนท่ีหลบซอนของผูทํ าความผิด

13. ชาวเมืองลับแลไมตอนรับบุคคลท่ีมีนิสัยอยางไร
ก. มีความซ่ือสัตย จริงใจ ข. พูดจาโกหก ตลบตะแลง
ค. ชอบหลอกลวงผูหญิง ง. พูดจาไพเราะนาฟง

14. ส่ิงสํ าคัญท่ีจะชวยใหเขาไปในเมืองลับแลไดคืออะไร
ก. ใบไม ข. ขาวสาร ค. บัตรประจ ําตัว ง. ทอง

15. ชายหนุมและหญิงสาวในเรื่องนี้มีความประพฤติเหมือนกันอยางไร
ก. อยากรํ่ ารวยมีเงินทอง ข. ไมพูดจาหลอกลวงกัน
ค. ปากราย ใจดี ง. ชอบทํ าสวนปลูกตนไม

16. ขอใดเปนสาเหตุใหชายหนุมตองออกจากเมืองลับแล
ก. ตัดตนไมทํ าลายปา ข. ขโมยของผูอ่ืน ค. พูดโกหก ง. เล้ียงลูกไม
เปน

17. ส่ิงใดจากเมืองลับแลท่ีกลายเปนทองคํ า
ก. ขม้ิน ข. แกลบ ค. เพชร ง. ตนไม

18. ชายหนุมไดทองค ําจากเมืองลับแลนอยเพราะ
ก. เปนคนนิสัยไมดี ข. ไมอดทนถือของหนัก
ค. ตองการเก็บไวใหลูก ง. จะกลับไปเอาภายหลัง

19. นกัเรียนคิดวาเม่ือชายหนุมกลับเขาปาเพ่ือไปหาทองคํ าเขาพบอะไร
ก. ตนไมกลายเปนสีเหลืองท้ังตน ข. ประตูทางเขาเมืองลับแล
ค. ผักและผลไมวางในตะกราทองค ํา ง. ตนขม้ินขึ้นเต็มไปหมด

20. นทิานเรื่องนี้ใหขอคิดเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. ควรมีความเมตตากรุณาตอกัน ข. ควรพูดจากันดวยถอยคํ าไพเราะ
ค. ควรอดทนทํ างานจนแลวเสร็จ ง. ควรเก็บรักษาของผูอ่ืนใหดี
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นทิานพ้ืนบานไทยเรื่อง “เสือสมิง”
นกัเรียนเคยรูเร่ืองนี้หรือไม     เคย     ไมเคย
21. เรือ่งราวของเสือสมิงเปนท่ีเลาขานกันในภาคใดของประเทศไทย

ก. ภาคใต ข. ภาคกลาง ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ง. ภาคเหนือ
22. เสือสมิงคืออะไร

ก. เสือท่ีตัวใหญและดุราย ข. เสือท่ีมีสีขาวท้ังตัว
ค. เสือท่ีสามารถแปลงรางเปนคนได ง. เสือใจด ีคอยชวยเหลือมนุษย

23. เสือสมิงอาศัยอยูท่ีไหน
ก.  ในปา ข. บนภูเขา ค. บนตนไม ง. ในหมูบาน

24. ทํ าไมนายพรานจึงตองไปฆาเสือสมิง
ก. อยากไดหนังเสือสมิงมาประดับบาน ข. เสือฆาภรรยาของนายพราน
ค. เสือกินสัตวเล้ียงในหมูบานเปนอาหารทุกวัน ง. กลัวเสือจะกินทุกคนในหมูบาน

25. นายพรานดักซุมฆาเสือท่ีไหน
ก. บนตนไม ข. ในพุมไม ค. ในถ้ํ า ง. บนเนินเขา

26. นายพรานใชอะไรฆาเสือสมิง
ก. มีด ข. ปน ค. ฉมวก ง. ธนู

27. เหตใุดนายพรานจึงรูวาคนท่ีมาเรียกใตตนไมไมใชภรรยาของเขา
ก. เสียงของภรรยาแปลกไป ข. หนาตาของภรรยาเปล่ียนไป
ค. เห็นวาภรรยาไมมีเงา ง. เห็นวาเทาของภรรยาเปนเทาเสือ

28. นายพรานบอกใหภรรยาเขามาใกลๆเพ่ืออะไร
ก. ปองกันตัว ข. เอาขาวหอไปกิน
ค. หลอกใหเขามาใกลๆ ง. แบงอาวุธใหภรรยาเอาไปใชท่ีบาน

29. นายพรานฆาภรรยาของเขาเพราะเหตุใด
ก. เขาใจผิดคิดวาเปนสัตวปา ข. รูวาไมใชภรรยาของเขา
ค. เกิดการแยงอาวุธกันขึ้น ง. ตองการพิสูจนวาเปนภรรยาของเขาหรือไม

30. จากเรื่องเสือสมิงค ํากลาวใดถูกตอง
ก. อยาหลงเช่ือผูอ่ืนงายๆ ข. อยาเขาใกลสัตวราย
ค. ควรคิดใหรอบคอบกอนตัดสินใจลงมือทํ า ง. ควรเตรียมตัวใหพรอมกอนเขาปา
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นทิานพ้ืนบานไทยเรื่อง “ ชายผูไดดื่มกับยมบาล”
นกัเรียนเคยรูเร่ืองนี้หรือไม     เคย     ไมเคย
31. นกัเรยีนคิดวาเรื่องนี้เหตุการณของเรื่องเกิดขึ้นท่ีไหน

ก. บนภูเขาสูง ข. ในนรก ค. บนสวรรค ง. ใตบาดาล
32. ชายผูนี้มีลักษณะนิสัยอยางไร

ก. เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ข. ขาดความรับผิดชอบ
ค. เฉลียวฉลาด ง. เบ่ือหนายโลก

33. เหตุใดชายผูนี้จึงดื่มเหลากับยมบาล
ก. ยมบาลส่ังใหเอาเหลาไป ข. ภรรยาใสเหลาไปในโลงศพ
ค. เขาเปนเพ่ือนสนิทกับยมบาล ง. เขากลับมาเอาเหลาท่ีบานได

34. เหตใุดยมบาลจึงอนุญาตใหชายผูนี้กลับบานได
ก. เห็นแกความเปนเพ่ือน ข. เขาเมาอาละวาด
ค. ยมบาลรูสึกเห็นใจ ง. ภรรยาของเขาขอรอง

35. เหตใุดเม่ือครบก ําหนดชายผูนี้จึงไมตาย
ก. ยมบาลบันทึกอายุผิด ข. เขาไมยอมตาย
ค. ลูกชายไดบวชเปนพระ ง. เขาเลิกดื่มเหลา

36. นทิานเรื่องนี้ใหขอคิดเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. เหลาทํ าใหผูดื่มเกิดความพล้ังเผลอ ข. เหลาทํ าใหอายุยืนยาว
ค. เหลาทํ าใหผูดื่มเกิดความเห็นแกตัว ง. เหลาทํ าใหผูดื่มหลงเช่ือผูอ่ืนงาย

นทิานพ้ืนบานไทยเรื่อง “ เจดียกลองขาวนอยฆาแม”
นกัเรียนเคยรูเร่ืองนี้หรือไม     เคย     ไมเคย
37. ปจจบัุนเจดียกลองขาวนอยฆาแมอยูในจังหวัดใด

ก. นครพนม ข. อุบลราชธานี ค. นครปฐม ง. เชียงราย
38. ชายหนุมในเรื่องนี้มีลักษณะเชนใด

ก. ออนโยน รักแมมาก ข. เขมแข็ง อดทน
ค. เกียจคราน ใจรอน ง. ใจรอน หงุดหงิดงาย

39. แมมีลักษณะนิสัยอยางไร
ก. ขี้โมโห ปากราย ข. ใจเย็น ออนโยน
ค. ขี้เกียจ ง. ใจด ีชางพูด
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40. ทํ าไมชายหนุมจึงโกรธแม
ก. แมไมน ําอาหารมาให ข. กับขาวไมอรอย
ค. แมลืมเอากลองขาวกลองเล็กมาให ง. เห็นแมเอาขาวใสกลองเล็กมากลัวไมอ่ิม

41. ชายหนุมทํ าอยางไรเม่ือเห็นแมเอาขาวมานอย
ก. ฆาแม ข. จับแมมัดเอาไวจนตาย
ค. เฆ่ียนตีจนแมตาย ง. ท้ิงแมไวในปาลึก

42. ชายหนุมสรางเจดียเพ่ืออะไร
ก. ทรมานตนเอง ข. แมขอรองกอนตาย
ค. ตอบแทนความดีของแม ง. ลางบาปท่ีตนเองทํ าไว

43. ใครเปนผูแนะนํ าใหชายหนุมสรางเจดีย
ก. เพ่ือน ข. แม ค. พระ ง. เทวดา

44. นทิานเรื่องนี้ใหขอคิดเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. ความวูวามขาดสติยั้งคิด ข. ความกตัญูรูคุณ
ค. ความขยันหม่ันเพียร ง. ความรูเทาไมถึงการณ

นทิานพ้ืนบานไทยเรื่อง “ ดาวลูกไก”
นกัเรียนเคยรูเร่ืองนี้หรือไม     เคย     ไมเคย
45. เหตุการณของเรื่องเกิดขึ้นท่ีไหน

ก. ในตัวเมือง ข. บนทองฟา         ค. ในปา ง. ในชนบทหางไกล
46.   ชาวนากับภรรยามีลักษณะตรงกับขอใด

ก. ทํ าบุญเอาหนา ข. ใจบุญสุนทาน
ค. อวดม่ังอวดมี ง. เอาตัวรอด

47.  ทํ าไมชาวนาและภรรยาจึงกลุมใจเม่ือพระมาท่ีบาน
ก. ไมมีเงินถวายพระ ข. ท่ีบานไมมีพระพุทธรูป
ค. ไมมีอาหารถวายพระ ง. กลัวพระมาอยูนาน

48. แมไกปลุกลูกไกขึ้นมากลางดึกเพราะเหตุใด
ก. เพ่ือส่ังเสียลูกกอนตาย ข.เพ่ือใหลูกหนีไป
ค. เพราะกลัวลูกตกใจ ง. เพ่ือใหลูกชวย

49. เกดิอะไรขึ้นกับแมไกในวันรุงขึ้น
ก. แมไกกลายเปนดาว ข. แมไกหนีไปได
ค. แมไกถูกฆาตาย ง. พระขอบิณฑบาตชีวิตแมไกไว
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50. เกดิอะไรขึ้นกับลูกไก
ก. ลูกไกถูกจับขังไว ข. พระขอลูกไกไปเล้ียง
ค. ลูกไกกระโดดเขากองไฟ ง. ลูกไกหนีตามแมไป

51. พระในเรื่องคือใคร
ก. เศรษฐี ข. พระอินทร ค. คนยากจน ง. คนเล้ียง
ไก

52. ตอนจบของเรื่องเปนอยางไร
ก. ลูกไกกลายเปนดาวบนทองฟา ข. ลูกไกกลายเปนพระ
ค. ลูกไกไดไปรับใชพระอินทร ง. ลูกไกไดไปอยูบานเศรษฐี

53. ดาวลูกไกเปนเครื่องแสดงถึงอะไร
ก. ความเขมแข็ง อดทน    ข. ความใจกวาง ค. ความกตัญู        ง. ความไมรูจักพอ

นทิานพ้ืนบานไทยเร่ือง “ หนองหาน”
นกัเรียนเคยรูเร่ืองนี้หรือไม     เคย     ไมเคย
54. หนองหานอยูในภาคใดของประเทศไทย

ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง ค. ภาคใต ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55. จากเรื่องหนองหานคํ ากลาวใดถูกตอง

ก. หนองหานเปนบึงท่ีมีจระเขชุกชุม
ข. หนองหานเปนเกาะท่ีมีขนาดใหญแหงหนึ่ง
ค. หนองหานเปนทะเลสาบขนาดใหญมีเกาะเล็กๆตรงกลาง
ง. มีพญานาคจํ านวนมากอาศัยอยูในหนองหาน

56. เหตใุดนาคหนุมจึงตองการไปยังเมืองขุนขอม
ก. เพ่ือไปเท่ียว ข. เพ่ือไปเลือกคู
ค. เพ่ือไปดูเจาหญิงท่ีรํ ่าลือกันวาสวยมาก ง. เพ่ือแยงบัลลังกกษัตรยิเมืองขุนขอม

57. เหตใุดนาคหนุมจึงแปลงรางเปนกระรอกขาว
ก. เพ่ือตองการเดินทางรวดเร็ว ข. กลัวคนจะรูวาเปนนาค
ค. เพราะเจาหญิงขอรอง ง. เพราะตองการใหเจาหญิงประหลาดใจ

58. ทํ าไมกระรอกขาวจึงตาย
ก. ถูกทหารฟนดวยดาบ ข. ถูกทหารยิงดวยธนู
ค. กระโดดพลาดจากตนไม ง. ถูกจับขังในกรงเปนเวลานาน
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59. เกดิอะไรขึ้นกับเนื้อกระรอกขาว
ก. สลายกลายเปนเถาถาน ข. กลายเปนกองทัพงูโจมตีเมือง
ค. กินเทาไรไมรูจักหมด ง. เนาเสียภายใน 1 วัน

60. ใครไมไดกินเนื้อกระรอก
ก. หญิงหมาย ข. ทหาร ค. เจาหญิง ง. คนจน

61. เหตุใดเมืองขุนขอมจึงจมอยูใตนํ้ า
ก. มีการสรางถนนกั้นทางระบายนํ้ า ข. ถูกกองทัพนาคโจมตี
ค. เขื่อนกั้นนํ้ าพัง ง. เกิดพายุฝนกระหนํ่ าเมือง

62. นทิานเรื่องนี้ใหขอคิดเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. ความโลภน ําไปสูความตาย     ข. ความประมาททํ าใหผูอ่ืนเดือดรอน
ค. ความรูเทาไมถึงการณน ํามาซ่ึงความวิปริต ง. ความเอ้ือเฟอกอใหเกิดความเปล่ียนแปลง

นทิานพ้ืนบานไทยเร่ือง “ กระตายในดวงจันทร”
นกัเรียนเคยรูเร่ืองนี้หรือไม    เคย       ไมเคย
63. เหตใุดพระอินทรจึงตองการทดสอบกระตาย

ก. เพ่ือทํ าใหกระตายตาย ข. เพ่ือหากระตายวีรบุรุษ
ค. เพ่ือน ําเอาไปเล้ียง ง. ทดสอบความใจบุญของกระตาย

64. เหตุการณของเรื่องเกิดขึ้นเม่ือใด
ก. ในคืนฤดูหนาว      ข. ในคืนฤดูฝน ค. ในคืนฤดูรอน     ง. ในตอนเท่ียงวัน

65. พระอินทรปลอมตัวเปนใคร
ก. เศรษฐีท่ีรํ่ ารวยมีความสุข ข. ชายแกท่ีหนาวและหิว
ค. พอคาท่ีหลงทางมา ง. พระมาบิณฑบาต

66. เหตใุดกระตายจึงกระโดดเขากองไฟ
ก. เพ่ือหนีพระอินทร ข. เพ่ือแสดงความจงรักภักดี
ค. เพ่ือใหเนื้อของตนเปนอาหาร ง. เพ่ือลางบาปท่ีทํ าไวเม่ือชาติกอน

67. เหตใุดพระอินทรจึงทํ าใหมีเงากระตายบนดวงจันทร
ก. เพ่ือลงโทษกระตาย ข. เพราะกระตายชอบชมจันทร
ค. เพ่ือใหผูคนจดจํ าความดีของกระตาย ง. เพราะกระตายขอรอง

68. กระตายบนดวงจันทรเปนเครื่องแสดงถึงอะไร
ก. ความกตัญู ข. ความอดทน ค. ความเสียสละ ง. ความรูเทาไมถึงการณ
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ภาคผนวก ง
ตารางก ําหนดลักษณะขอสอบและแบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทาน
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Table of Test Specification

Terminal Objectives Mode Text type Skill
level
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1. To identify  specific
details.

2. To rearrange the events.
3. To interpret the meaning

in context.
4. To express idea about

the  character traits.
5. To identify the

relationship between
causes and effects.

6. To write a summary of
the story from chart,
diagram, map,
connectors or key words
given.

7. To write a tale or a short
story from the story
grammar or the pictures
given.
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R
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R
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Tales
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READING- WRITING TEST
Level  M. 4              Time   90  minutes               Score : 70  marks

Read this story.

Elidor
Once upon a time there was a boy in Wales, called Elidor. He didn’t like school and he

didn’t work very hard. When he learnt one thing, he forgot another. The teacher was angry and
beat him with a stick, but he learnt nothing.

One day Elidor was so unhappy that he ran away.  Elidor ran down to the river. He knew
the river very well. He knew all the best places to hide. Elidor hid by the bank of the river.
Nobody could find him there.

He thought, ‘I’ll stay here until tea time. They will look for me. They will be very
worried and they will be sorry, really sorry because they were so unkind to me.’

The evening came and it began to grow dark. Elidor stayed by the bank above the river.
‘I won’t go home tonight. I’ll stay here all night. They will be really worried.’

Elidor stayed all night and all the next day. Then he decided to stay the next night as well
and all the next day.  He stayed there for two days and nights. During the third evening two little
men came to him. They were very small, only the height of Elidor’s knee !

‘What are you doing here?’ they asked him.
Elidor told them how unhappy he was because the teachers beat him. ‘Oh, in our land children are
always happy and nobody beats them. Why don’t you come with us?’

So Elidor agreed to go with them. The two little men walked along the bank of the river
until they came to a large hole. They walked into the hole and Elidor followed them; he crawled
on his hands and knees. Elidor crawled for a long way. At last he saw some light ahead of him
and then he came out into a new land of fields and trees and hills. There were corn fields, and
farmers were cutting the corn. The farmers were the same size as the two little men who were
with Elidor. The farmers’ horses were as big as dogs. The two little men took Elidor to the king’s
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palace. The king was very kind and said, ‘Of course you can stay in my land. And you can play
with my son, the prince.’

Elidor played with the prince; they played with a golden ball. At last Elidor wanted to go
home to see his mother. “ Of course you can go, Elidor! Said the king, ‘You can come and go as
you wish.’

So Elidor went across the fields and through the hole, to the river and then home to his
mother. She was very pleased to see him.

After some time Elidor went back again to the land of the small people to play with the
prince. He often went to the land of the little people. Elidor told his mother about that world and
all the gold that was there.

‘Oh, Elidor, you know we are very poor, bring some gold back with you next time.’
Elidor didn’t want to take any gold from the little people but he wanted to help his mother. The
next time he played with the prince he took the golden ball and ran across the fields. The two little
men ran after him, ‘Elidor, come back. Come back! Don’t take the golden ball!’

Elidor ran across the fields, through the hole, to the river and back home. The two little
men ran after him. Elidor opened his mother’s door and he fell into the kitchen. He dropped the
ball and the two little men shouted ‘Elidor!’ They took the ball and then ran away down the river.

Elidor ran after them but he could not catch them. He went to the river but he could not
find the hole! He looked and he looked for hours but he could not find it anywhere. Elidor came
the next day and the next, but he could not find the hole. He never found it again.

Many years later, when Elidor was an old man, people sometimes asked him about the
land of the little people. Tears came to his eyes when he remembered what he had done and what
he had lost.
Source :  Storytelling With Children ( Andrew Wright 1995 : 129-130 )

I Choose the best answer from a, b, c and d.
1. What is the story mainly about ?

a) The land of the small people b) Elidor and the little people
c) Elidor at school d) Elidor’s mother
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2. Where did the story take place?
a) In Wales b) In a hole
c) In the school d) In the fields

3. From the first paragraph we knew that Elidor was……………..
a) clever b) ugly
c) lazy d) naughty

4. Why did he hide by the bank of the river?
a) He wanted to stay alone.
b) It was the best place to hide.
c) He didn’t want to go back home.
d) He wanted to meet two little men.

5. From the third paragraph, “………….I’ll stay here until tea time. They will look for me.
They will be very worried and they will be sorry, really sorry, because they were so unkind to
me.” The word ‘they’ refers to…………

a) the mother and the sister b) the teachers
c) the two little men d) the king and the prince

6. What were the two little men  like ?
a)  They looked unhappy. b) They were very small.
c)  They were unkind. d) They were big and strange.

7. Why did Elidor often go to the land of the little people?
a) He liked to crawl in the hole. b) He ran away from home.
c) He loved to see corn - fields there. d) It was a happy land for him

8. What caused Elidor to become sad again?  Because…………………………
a) he had to go to school again.
b) he could not catch the two little men.
c) he could not go to the land of the small people.
d) he could not take any gold from the land of the small people.
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9. What is the correct order of the setting?
a)  at school by the river  tunnel palace   home

b) school tunnel home by the river    palace

c) by the river      home palace school     tunnel

d)  home palace school tunnel   by the river
10. Which statement about Elidor is  true?

a) He liked school but he didn’t like to work hard.
b) He loved his mother and he wanted to help his mother.
c) He didn’t like the land of the little people.
d) He played with the prince in the hole.

11. “Tears came to his eyes when he remembered what he had done……….” The underlined
sentence means………

a) He had run away from home.
b) He had met the two little men.
c) He had played with the prince.
d)   He had taken the ball from the little people land.

12. The best word to describe Elidor’s mother from the sentence “ Oh! Elidor, you know we are
very poor, bring some gold back with you next time.”   is……………………..

a) greedy b) lovely
c) clever d) foolish

13. What is the correct order of this story’s events?
1) Elidor went to the king’s palace and played with the prince.
2) Elidor hid by the bank of the river.
3) Elidor took the golden ball and ran back home.
4) Elidor met the land of the little people.
5) Elidor could not find the hole.
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 a)  4 1 5 2 3
b)  2 4 1 3 5
c)  1 4 3 2 5
d)  5 2 1 4 3

14. At the end of the story, Elidor could not go to the little people land because…………..
a) he was dishonest b) the king didn’t allow him to.
c) he had to go to school. d) his mother asked him to stay with her.

15. What is the lesson you learn from this story ?
a) We should not be lazy at school.
b) We should help our mother.
c) We should not take other’s  people treasure.
d) We should not visit an unknown land. 
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III   Look at  the map of Elidor’s journey below and re-write a story. There are also some lists
of nouns, verbs and connectors of which you may make use.

Nouns:  a school , a house,  a palace, a golden ball, the king, the prince, the two little men, the
teachers, mother, a big hole, the tunnel
Verbs : hit him with sticks, ran away, hid by the bank of the river, went into a big hole,
came out in a new land, met, played, allowed him to come and go , wanted some gold, took
the golden ball, ran after, dropped, couldn’t find, looked for, be very sad
Connectors : One day, so, because, but, and, at last, when, while

Once upon a time , there was a boy . His name was……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Nessy

Mr. and Mrs. Poppleton and their son, Paul, were on their holiday in Scotland. Paul
wanted to go to Loch Ness. He wanted to see the Loch Ness Monster.

Paul walked along the side of the Loch. The water of the Loch was very flat. There was
no monster. Suddenly! Paul saw a large green rock. It was very round and smooth. It began to
move. Then it opened! It was an egg! An enormous egg!

A small monster was sitting in the egg. The little monster saw Paul and thought, “ That’s
my daddy!”

Paul ran to his parents. They were sitting in the car. They saw the little monster coming.
“Quick! Get in the car!” they said, and they drove away. The little monster tried to follow the car.
He saw his daddy in the car- Paul!

At last Mr Poppleton stopped the car. They waited for the little monster and then Paul
picked it up and got back in the car. They drove home.

Paul kept the little monster in his bedroom. He called her Nessy. Nessy grew bigger. She
was very strong. Paul could ride on her back. Nessy could jump up and down. Nessy could count.
Paul held up three fingers and Nessy hit her tail on the floor three times.

But Nessy grew bigger and bigger. And she became hungrier and hungrier and hungrier.
One day Nessy came downstairs for breakfast but then she could not go upstairs again. So Mr
Poppleton put his car in the street. Nessy lived in the garage.

Nessy was very hungry. One night she got out of the garage and went to the chocolate
factory and ate all the chocolate. The police came and then everybody in the town knew : the
Popleton family had a monster !

Mr and Mrs Popleton decided to take Nessy back to Scotland. They got a big lorry and
put Nessy on it and then drove all the way to Loch Ness. Nessy’s mum was there ! Nessy and her
mum played by the Loch, then they swam in the water, and then they dived. Paul and his mum
waited by the side of the Loch. The water became flat. Nessy and her mum did not come back.

Paul said, “ Mum, let’s come back in exactly one year. Perhaps Nessy will come to see
us.”
Source : Storytelling With Children ( Andrew Wright 1995 : 142-143)
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I Choose the best answer from a, b c and d.

16. Where did the Poppletons find Nessy?
a) Scotland b) England
c) U.S.A. d) Germany

17. In the first paragraph, how many characters were there?
a) 4 b) 3
c) 2 d) 5

18. Why did Paul want to go to Loch Ness?
a) His parents took him there.
b) He wanted to see the monster.
c) There was an egg there.
d) He wanted to visit Nessy and her mum

19. What was the egg like?
a) It was large, green, round and strange.
b) It was green, smooth and small.
c) It was very big, green, round and smooth.
d) It was strange, smooth, green and ugly.

20. Why did the little monster think Paul was her daddy?
a) She knew that Paul loved her from his eyes.
b) She thought she was a woman.
c) She wanted to move from Loch Ness.
d)  The first person she saw was Paul

21. From this sentence, “ ……..Quick! Get in the car! They said and they drove away.” we know
that……………….

a) the monster was very big.
b) they wanted to go back home.
c) they were frightened.
d) Loch Ness was an unhappy place.
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22. Why did they decide to take the little monster to their house?
a) They felt sorry for it.
b) The monster ran very fast.
c) Paul was the little monster’s Dad.
d) The monster jumped up and down on their car.

23.  “ One  day Nessy  came downstairs for breakfast but then she could not go upstairs again.”
This sentence  means……………………………….

a) Paul told her not to go upstairs again.
b) Nessy wanted to stay near the kitchen.
c) Everybody in the town could not see her.
d) Nessy was very big.

24.  When the people in town found out that the Poppleton family had a monster, we can predict
that they would be………………………

a)  happy b) surprised
c) sorry d) frightened

25.  Why did Nessy eat all the chocolate from the chocolate factory?
a) She was very hungry.
b) She liked to eat chocolate.
c) She grew bigger and became hungrier.
d) She wanted everybody in town to know that she was a monster .

26. Which statement is true?
a) The police would put Nessy in prison.
b) Loch Ness was the best place for Nessy.
c) People in the town moved away because of Nessy.
d) Paul’s family could not find any food for Nessy.

27. “ …………Nessy’s mum was there!”  The word “there” refers to………
a) at the police station. b) at Loch Ness.
c) at Paul’s house. d) on a high mountain.
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28. Paul said, “ Mum, let’s come back in exactly one year. Perhaps Nessy will come to see us.”
This sentence means…………………………….

a) People loved to visit Loch Ness.
b) Paul liked to sit by the side of Loch Ness.
c) Paul wanted Nessy and his mum to stay with him.
d) Paul hoped to see Nessy some time in the future.

29. What is the correct order of the setting?
a)  garage in the egg Loch Ness upstairs
b) upstairs Loch Ness in the egg garage
c) in the egg upstairs garage Loch Ness
d) Loch Ness garage upstairs in the egg

30.   What is the correct order of this story’s events?
1. The Poppleton family decided to take Nessy  back to Scotland.
2. Paul kept Nessy in his bedroom.
3. Everybody in the town knew that Paul had a monster.
4. Nessy thought that Paul was her Daddy.

a) 3 2 4 1
b) 4 2 3 1
c) 2 4 1 3
d) 1 3 2 4
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IV Write a story describing the series of pictures. You can add or create any details you can
imagine.

Paul/ the side of the Loch Ness/
in Scotland/ saw/ a large green rock

an enormous egg/ began to move/
opened/ small monster/ sitting in

tried to follow/ think/ his dad/
picked it up/ kept in the bedroom/
called Nessy

grew bigger/ ride on her back/ lived in
garage
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eat all chocolate/ knew/took back/ Loch Ness
put Nessy on the big lorry

saw  Nessy’s mother/ swam / dived

waited by the side of the Loch Ness/ did not
come/ would come back/ in exactly one year

Source : Storytelling With Children ( Photocopiable @ Oxford University Press
1995 : 145 )
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอความเหมาะสมของส่ือ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอความเหมาะสมของ
ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพ้ืนบานไทย

ค ําช้ีแจง จงทํ าเครื่องหมาย 3ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน และในแต
ละขอใหตอบเพียงคํ าตอบเดียวเทานั้น

ขอความ เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

ดานรูปแบบส่ือ
1. ตัวอักษรอานงายและชัดเจน
2. รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อ
หา
3.การนํ าเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอน
มีความชัดเจน

ดานเนื้อหา
4. เนื้อหานิทานนาสนใจ
5.  ความยากงายของนิทานเหมาะสม
กับความสามารถทางภาษาของ
ขาพเจา
6. เนื้อหาในสื่อสามารถนํ าไป
ประยุกตใชในชีวิตประจํ าวันได
7. เนื้อหาท่ีคุนเคยชวยกระตุนให
ขาพเจาอยากเรียน
8. ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับ
เวลาเรียน

ดานกิจกรรม
ก. ข้ันตอนของกิจกรรม
9. การตรียมความพรอมกอนเรียน
(warm up) ชวยใหขาพเจาสามารถใช
ความรูเดิมท่ีมีอยูเช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ี
จะเรียน
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       ขอความ เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวยปาน
กลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

10. รูปภาพ การตูน กิจกรรม
ประกอบการอธิบายคํ าศัพท สํ านวน
และโครงสรางประโยคท่ีทํ าให
ขาพเจาเขาใจบทเรียนไดงายและรวด
เร็ว
11.  มีแบบฝกหัดเพียงพอในการฝก
ฝนคํ าศัพท สํ านวน และโครงสราง
ไวยากรณท่ีไดเรียนมา
12.กิจกรรมในบทเรียนชวยใหขาพเจา
รูวิธีการน ําเนื้อหาจากเรื่องท่ีอานไป
สรางงานเขียน ไดเปนเรื่องราวตาม
ลํ าดับข้ันตอน
13. การประเมินผล ชวยใหขาพเจาได
ประเมินความรูในสิ่งท่ีเรียนมา

ข. กิจกรรมอื่นๆ
14. กิจกรรมการเขียนเรื่องข้ึนมาใหม
ท่ีคลายคลึงกับเรื่องเดิม ชวยให
ขาพเจาเขียนภาษาอังกฤษไดงายข้ึน
15. กิจกรรมในสื่อเปดโอกาสให
ขาพเจาไดทํ างานรวมกับเพื่อน
16. กิจกรรมในสื่อมีความหลากหลาย
และนาสนใจ
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ภาคผนวก ฉ
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แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ค ําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย 3ลงในชองทีต่รงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียน

ขอความ
ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย  เห็นดวย  ไม      ไม           ไม
อยางยิ่ง                  แนใจ เห็นดวย  เห็นดวย
                                                      อยางยิ่ง

เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ
1. ขาพเจาเช่ือวาวิชาภาษาอังกฤษมีความจ ําเปนตอการ

ส่ือสารในยุคปจจุบัน
2. ขาพเจาชอบอานหนังสือท่ีเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
3. เม่ือขาพเจาเรียนจบช้ันมัธยมศึกษา ขาพเจาจะเรียน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
4. ขาพเจาคิดวาการเรียนภาษาอังกฤษนาสนใจอยางยิ่ง
5. กอนเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้ง ขาพเจาจะเตรียม

ตวัศึกษาบทเรียนอยางดี
6. การอานภาษาอังกฤษนานๆทํ าใหขาพเจาปวดหัว
7. ขาพเจาคิดวาแมวาประเทศไทยจะอยูหางไกลจาก

ประเทศอังกฤษและอเมริกา ภาษาอังกฤษก็ยังมีความ
สํ าคัญอยู

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
8. การรูภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งภาษาทํ าใหสังคม

ยอมรับขาพเจามากขึ้น
9. การเรยีนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามีงานท่ีดีทํ าใน

วันขางหนา

………………………………………….

…………………………………………..
………………………………………….

…………………………………………..
…………………………………………..

…………………………………………..
…………………………………………..

…………………………………………..

……………………………………………
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ขอความ
ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย  เห็นดวย  ไม      ไม           ไม
อยางยิ่ง                  แนใจ เห็นดวย  เห็นดวย
                                                      อยางยิ่ง

10. การพูดภาษาอังกฤษไดจะชวยใหขาพเจาส่ือสารกับ
ชาวตางประเทศไดอยางกวางขวาง

11. การเรยีนภาษาอังกฤษจะชวยใหขาพเจาคิดและกระทํ า
เหมือนกลุมคนในสังคมท่ีเจริญแลวท่ีใชภาษาอังกฤษ

12. ขาพเจารูสึกวาคนท่ีเกงภาษาอังกฤษจะมีรายไดดี
13. การเรยีนภาษาอังกฤษชวยทํ าใหขาพเจาฉลาดขึ้น
14. ขาพเจาเช่ือวาภาษาอังกฤษมีประโยชนในการดํ ารง

ชีวิต

เจตคตติอสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน
15. ขาพเจารูสึกสนุกสนานกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
16. ขาพเจามักขาดเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
17. ขาพเจาสงการบานภาษาอังกฤษตรงเวลา
18. ขาพเจาจะจดงานวิชาภาษาอังกฤษอยางเปนระเบียบ
19. ขาพเจาอยากใหหมดเวลาเร็วๆเม่ือเรียนภาษาอังกฤษ
20. เม่ือขาพเจาเรียนหรือทํ าการบานภาษาอังกฤษไมทัน

ขาพเจาจะทํ างานเพ่ิมเติมดวยตนเองโดยไมตองรอให
อาจารยบอก

…………………………………………….

……………………………………………

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

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