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   การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์องการอานภาษาองักฤษเพื่อความเขาใจ  
ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางเรื่องเลากบัการสอนโดยวธิีการแปล และ
ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนกลุมทดลอง ทีมี่ตอการสอนอานภาษาองักฤษเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสราง
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    The purposes of this research were to compare the English reading comprehension 
achievement of Mathayomsuksa two students taught by  story grammar and translation, and to survey 
students’ opinions toward English reading comprehension taught by  story grammar. 
    The sample consisted of 90 Mathayomsuksa two students of Sai Nam Peung school, 
Bangkok Metropolis, enrolling in the English Reading and Writing Course (Eng 022) during the 
second semester of the academic year 2003. By using a simple random sampling, two classes were 
selected to be the control and experimental groups. There were 44 students in the experimental 
group and 46 students in the control group. The experimental group was taught by  story grammar; 
whereas the control group was taught by  translation. Both groups were taught by the researcher for 
20 periods. 
    The instruments used for gathering data were: 1) two types of lesson plans in teaching 
reading comprehension: story grammar  and translation; 2) a reading comprehension achievement 
test and 3) an opinionnaire toward teaching English reading comprehension by using story grammar. 
    The analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze data in order to assess the 
English reading comprehension achievement. In addition, the mean and standard deviation of items 
were used to evaluate the experimental students’ opinions toward teaching English reading 
comprehension by using story grammar . 
    The results of the study were: 
                 1. The English reading comprehension achievement of the experimental group was          
significantly higher than that of the control group at the 0.05 level. 
                  2. The students in the experimental group had positive opinions toward the teaching 
English reading comprehension by using story grammar. 
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 บทที่ 1

บทนํา

ความสําคัญของการอาน

การอานเปนทักษะที่มีความสําคัญตอทุกคน เปนสิ่งที่ขาดไมได เพราะโลกในปจจุบัน
เปนโลกาภวิตันความเจรญิกาวหนาอยางรวดเรว็ของเทคโนโลยสีารสนเทศ  และวทิยาการดานตาง ๆ
สงผลใหภาษาอังกฤษมีความจําเปน และสําคัญเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน  และทักษะอานไดรับ
การยอมรบัวาเปนทกัษะทีจ่าํเปนและใชมากทีสุ่ดในการทีจ่ะเขาถงึเทคโนโลยสีารสนเทศตาง ๆ เชน
อินเทอรเน็ต  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ  ทั้งเพื่อการศึกษา
ถายทอดวิทยาการ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือการอานเพื่อความบันเทิง  อีกทั้งความรูและวิทยาการ
ตาง ๆ กาวหนาไปอยางรวดเร็ว  คนที่อยูในสังคมจะตองมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา

การอานทําใหเปนคนรอบรู จึงนับเปนทักษะนิสัยที่จําเปนตองสรางใหเกิดแกผูเรียนไทย 
ใหคนไทยไดพัฒนาความสามารถในการอาน เห็นชัดเจนไดจากการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนว
การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   กําหนดใหสงเสริม
การอานคิดวิเคราะห เขียน วางแผน ปฏิบัติ แกปญหา จัดการ การเผชิญสถานการณ ประยุกตใช
ความรูและสรางองคความรู   โดยในมาตรา 24 (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ2542 : 13)
ขอ 2  กําหนดวา  " ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและ การประยุกต   
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ขอ 3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง     
ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง "  นอกจากนี้สาระของ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544 (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2545ก : 32) สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  กําหนดให
ดําเนินการสอนภาษาเพื่อการใชภาษาตางประเทศเพื่อทําความเขาใจ  แลกเปลี่ยน  นําเสนอขอมูล
ขาวสาร แสดงความคิดเห็น  เจตคติ  อารมณและความรูสึกในเรื่องตาง ๆ  ทั้งที่เปนภาษาพูดและ
ภาษาเขียน โดยกําหนดไวชัดเจนในมาตรฐาน ต 1.1 วา เขาใจกระบวนการฟงและการอาน  
สามารถตคีวามจากเรือ่งทีฟ่งและอานจากสือ่ประเภทตาง ๆ และนาํความรูมาใชอยางมวีจิารณญาณ   
จึงเห็นไดวาทักษะอานมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในการพัฒนาการศึกษา    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2

ระดบัชาติ ซึง่กระทรวงศกึษาธกิาร กาํหนดใหมกีารประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคของผูเรียนโดย
การประเมนิการอาน คิดวเิคราะห และเขยีนสือ่ความ  จงึจะสามารถผานการศกึษาขัน้พืน้ฐานได

  การอานมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรู  ดังที่มีนักการศึกษาหลายทานไดแสดง
ความสําคัญของการอานไว เชน วอลเลซ (Wallace 1992 : 5-7) กลาววาการอานมีบทบาทสาํคัญ
ในชีวิตประจําวันของคนเราในการปฏิบัติหนาที่ การดํารงชีวิตอยูในสังคม  และการอานชวยเพิ่ม
ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับโลกแกผูอาน  รีเวอรส (Rivers 1981 : 260) ไดกลาวถึงคุณคาการอานวาเมื่อ
นักเรียนคนใดไดพัฒนาทักษะอานจนใชการไดแลว ทักษะนี้จะคงอยูกับตัวนักเรียนผูนั้นตลอดไป
และชวยทําใหมีความสามารถที่จะเพิ่มพูนความรูดวยตนเองได  ซึ่งนอกจากจะเปน
ประโยชนกับผูเรียนโดยตรงแลว  การอานยังเปนเครื่องชวยเสริมแรงในการเรียนทักษะอื่น ๆ  ให
ประสบความสําเร็จดวย เพราะการอานชวยใหผูเรียนรูคําศัพท  รูปแบบ และโครงสรางของภาษา
มาก  ชวยใหผูเรียนสามารถนําไปใชในทักษะฟง พูด และเขียนได ดังที่ เบคอน (Bacon 1953 : 27,
อางถึงใน มะลิวรรณ  จันทรพุม 2542 : 1) กลาววา การอานทําใหคนเปนคนสมบูรณ (Reading
makes a full man)   สุจริต  เพียรชอบ และ สายใจ  อินทรัมพรรย (อางถึงใน พรเพ็ญ  พุมสะอาด
2543:1)  ไดเขียนถึงความสําคัญของการอานวา การอานเปนทักษะที่สําคัญและใชมากใน
ชีวิตประจําวันเพราะเปนทักษะที่นักเรียนใชแสวงหาสรรพวิทยาการความบันเทิงหยอนใจ  ผูมีนิสัย
รักการอาน มีทักษะในการอานและมีอัตราเร็วในการอานสูง ยอมแสวงหาความรูและศึกษาสิ่งที่
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปใชในการพูดและการเขียนได
เปนอยางดี

     ดังนั้น จะเห็นไดวาการอานเปนทักษะสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาตนเองใหมี
ความรู ความสามารถ  กาวทันโลก และสามารถชวยใหประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ  ผูที่มี
นิสัยรักการอานจะศึกษาและแสวงหาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ครูจึงควรแสวงหา
แนวการสอนและกิจกรรมการสอนอานที่สงเสริมประสิทธิภาพการอานใหกับผูเรียน

จากความสําคัญของการอานที่กลาวมาขางตน สงผลใหการสอนทักษะการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ ก็ยิ่งมีความสําคัญเทาเทียมกัน   แตเนื่องจากทักษะอานเปนทักษะที่ซับซอนตอง
อาศัยการฝกฝนเปนอยางดี เพราะการอานไมใชแตเพียงอานตัวอักษรออกเทานั้น แตตองมี
ความเขาใจดวย จึงจําเปนตองไดรับการฝกฝนจากการเรียนในหองเรียน จากครูผูสอนจนชํานาญ
กอนแลวจึงไปฝกเพิ่มเติมเองนอกหองเรียน ซึ่งตางจากการฝกทักษะฟง พูด ซึ่งสามารถฝกไดเอง
จากเทปหรือแหลงตาง ๆ รอบตัวซึ่งอยูนอกหองเรียน (เรวดี  หิรัญ 2540 : 149)    อัจฉรา  วงศโสธร
(2544ข : 83) กลาววาทักษะอานเปนทักษะรับสารที่ตองอาศัยกระบวนการแปลความหมาย
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ประกอบกับกระบวนการสรางเครือขายความหมายที่ใชความรูของผูอานในการเขาใจ  การอาน
สัมพันธกับความคิดและความพรอมของผูอาน  สอดคลองกับแอนเดอรสัน (Anderson 1999:1)
วาการอานเปนทักษะสําคัญสําหรับผู เ รียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตาง
ประเทศ     ที่ชวยใหผูเรียนรอบรูและมีพัฒนาการทางดานวิชาการ ผูอานตองใชกลยุทธที่หลาก
หลายตางกันไป เพื่อทําใหตนเองประสบความสําเร็จในการอาน  และไมมีผูอานสองคนใดที่จะใช
กลยุทธและทักษะอานที่เหมือนกันแลวประสบผลสําเร็จ หรือเขาใจไดเทากัน เชนเดียวกับที่ คาร
เรลล (Carrell 1988, quoted in Barnett 1989 : 2)  วาการทีค่นทัว่โลกเรยีนภาษาองักฤษเปนภาษา
ตางประเทศกด็วยจุดมุงหมายสําคัญคือเพื่ออานภาษาอังกฤษใหเขาใจ  ดังนั้นการสอนอานทุก
ระดับการศึกษาจึงตองการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะและความเขาใจสิ่งที่อาน    จึงนับเปนทักษะ
ที่ทาทายสําหรับครูที่สอนการอานที่จะทักทอทักษะ กลยุทธการอาน และทฤษฎีดานการอาน การ
นําไปใช  หลอมรวมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน (Scarcella and Oxford's 1992, quoted in
Anderson 1999 : 1)  ดังที่ เกรบ (Grabe1991, quoted in  Anderson1999 : 39)  วาเมื่อคนเรา
อานบทอาน  ทุกคนมี   ความคาดหวังวาจะเขาใจบทอานนั้น ๆ

องคประกอบที่กลาวมาขางตนนี้บางครั้งครูยังไมไดนํามาปฏิบัติใหเกิดผลอยางแทจริง   
ผลที่ปรากฏคือนักเรียนไมไดรับการพัฒนาในเรื่องกระบวนการคิด  และสรุปความเรื่องที่อานไมได
ครบถวนหรือไมตรงกับเนื้อเร่ือง  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานอยูในระดับตํ่า  ปญหาการอานเพื่อ
ความเขาใจจงึสะสมมากขึน้เมือ่ผูเรียนอยูในระดบัชัน้สงูขึน้   ซึง่จะมผีลตอการสรางเจตคตทิางดาน
ลบของผูอาน (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย 2544 : 46)   มาลนิี  จันทวิมล (Malinee  Chandavimol
1998:1)   กลาวถึงการสอนอานเพื่อความเขาใจในประเทศไทยวานักเรียนไมประสบผลสําเร็จใน
การอาน  เพราะผูสอนมักใหผูเรียนแปลบทอานแบบคําตอคํา  หรือทีละประโยค  มากกวาการให
อานเพื่อหาความหมายและความสัมพันธของประโยคตาง ๆ ในบทอาน

การสอนอานในโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  พิจารณาจากรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2540  ของสํานักทดสอบ
ทางการศกึษา กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร ระดบัประเทศ  จาํนวนนกัเรยีน 79,574 คน  พบวา
ความสามารถดานความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนอยูในขั้นพอใช คือ ไดคะแนนสูงกวา
เกณฑการประเมินขั้นผาน จึงควรพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถใกลเคียงกันมากขึ้น ทั้งนี้การที่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดังกลาว  อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน
ครูผูสอนขาดความรูความสามารถในดานเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน  การใชส่ือ อุปกรณ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู  ซึ่งทําใหมีปญหาในการดําเนินการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ,
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กรมวชิาการ 2540 :34) สอดคลองกบั เรวด ี หรัิญ (2540 : 151) ทีศึ่กษาวจิยัเกีย่วกบัการอาน พบวา
เด็กไทยสวนใหญยังมีระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ และ
การที่ผูเรียนสวนมากขาดความสามารถในทักษะอานเพื่อความเขาใจนั้น อาจจะเปนเพราะยังขาด
วิธีการหรือขาดเทคนิคที่เหมาะสมที่จะชวยใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการอานเพื่อความเขา
ใจ  เพราะในการอาน ถาผูเรียนไมเขาใจหรือจับใจความสําคัญในเรื่องที่อานไมได ก็ยอมจะไมกอ
ประโยชนอันใดเลย    ดังนั้นการเลือกใชเทคนิคในการสอนอานจึงเปนเรื่องที่ครูควรใหความสนใจ
เพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการอาน

     นอกจากนี้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความถนัดทางการเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  ปการศึกษา 2544  ของกรมวิชาการ
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2545ข:32) พบวาผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
โรงเรียนสายน้ําผึ้ง โดยภาพรวมอยูในระดับพอใช ควรไดรับการพัฒนาใหมีระดับผลการเรียนที่ดี
ข้ึน ผลการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 530 คน  คะแนนเต็ม 40 คะแนน  นัก
เรียนไดคะแนนในระดับที่ตองปรับปรุง 94 คน  คิดเปนรอยละ 17.736  ไดคะแนนอยูในระดับพอใช
จํานวน 300 คน  คิดเปนรอยละ 66.604  มีคะแนนในระดับดี จํานวน 136 คน  คิดเปนรอยละ
25.660      นอกจากนี้ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  ของ   นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสายน้ําผึ้ง   ที่เรียนรายวิชา อ 022 ภาษาอังกฤษอาน - เขียน  จํานวน
260 คน  มี ผลการเรียนระดับ 4  จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5  ผลการเรียนระดับ 3  จํานวน 67
คน คิดเปนรอยละ 25.77  ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 44.62  ผลการเรียน
ระดับ 1 จํานวน 56 คน  คิดเปนรอยละ 21.54  นักเรียนติด "0" จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.54
นักเรียนติด "ร" จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 1.54  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยอยูที่  2.11 ซึ่งจัดอยูใน
ระดับ  พอใช    และจากการสอบถามครูผูสอนดวยวาจา พบวาสวนใหญนักเรียนมีปญหาการอาน
คือไมรูคําศัพท   อานประโยคที่มีโครงสรางซับซอนไมเขาใจ  แปลไมออกวาเรื่องที่อานนั้นเกี่ยวกับ
อะไร  ทําใหสงผลตอการทําแบบทดสอบดังกลาว   ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาหากผูเรียนไดรับการพัฒนา
ทักษะอาน จะชวยใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น  เพราะสภาพของผูเรียนไทยโดยรวม
โอกาสที่จะใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวันมีนอยมาก  แตผูเรียนสามารถอาน ศึกษาหา
ความรูศาสตรตาง ๆ  จากสื่อส่ิงพิมพภาษาอังกฤษไดมากเทาที่ตองการ   และในชั้นเรียนครู
สามารถคัดเลือกสื่อส่ิงพิมพภาษาอังกฤษตาง ๆ นํามาฝกฝนใหกับผูเรียนในเบื้องตนได

   การเลือกสื่อประกอบการเรียนการสอนมีบทบาทตอการเรียนรูของผูเรียน  ในการสอน
อานนั้นการเลือกบทอาน (Text)  มีอิทธิพลตอการพัฒนาความเขาใจของผูเรียน   ผูสอนจึงควร
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เลือกชนิดของบทอานใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจของของผูเรียนจะชวยใหผูเรียนมีเจตคติ
เชิงบวกและสงผลตอการอานเพื่อความเขาใจ  แอสเชอร ( Asher1980, quoted in Reutzel and
Cooter 1992:31)   กลาววาผูเรียนสวนมากชอบอานบทอานประเภทเรื่องเลามากกวาถอยความ
เชงิสาระ  โดยเฉพาะผูเรียนทีเ่ปนเดก็  เพราะบทอานประเภทเรือ่งเลา  เชน นทิาน  นยิาย  ใหความบันเทิง   ผู
อานจะรูสกึเพลดิเพลนิในขณะอานและอยากตดิตามเรือ่งตอไป ปาร็คเกอร และ พาราไดส (Parker
and Paradise 1986, quoted in Reutzel and Cooter 1992:32) พบวาผูเรียนเกรด 4 และเกรด 5
มีเจตคติตอการอานเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึนเมื่ออานหนังสืออานเลน

    นอกจากนี้การที่จะทําใหผูเรียนมีแนวทางในการอานใหเขาใจไดอยางดี อาจจําเปนตอง
นํากระบวนการอานตาง ๆ มาใหผูเรียนไดฝกฝน     อยางไรก็ตาม มีขอเสนอเชิงวิชาการที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาทักษะอาน ที่ชี้ใหเห็นความสําคัญของความรูเดิม (Schema)  ของผูอานที่มีเปนทุน
ตอความเขาใจเรื่องที่กําลังอาน  เบอรโควิทซ(Berkowitz 1986:162-164)กลาววาการที่ผูอานจะ
สามารถตีความและเขาใจเรื่องที่อานไดดีเพียงใดขึ้นอยูกับวาผูอานมีโครงสรางความรู (Schema)
เพียงพอและตรงกับเร่ืองที่กําลังอานหรือไม  ผูอานสามารถนําโครงสรางความรูที่มีอยูมาใชหรือ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมใหสอดคลอง และพรอมที่จะรับความรูใหมเขามามากนอยเพียงใด  โครงสราง
ความรูจะถูกเก็บเปนเครือขาย (Network) ของความหมายที่สัมพันธกัน  โครงสรางความรูแตละ
โครงสรางจะเกี่ยวโยงถึงกันเพื่อสรางเครือขายความรูและประสบการณ  ผูเรียนจะเก็บโครงสราง
ตาง ๆ ไวในรูปโครงสรางมหภาค (Macrostructure)    คือเก็บเฉพาะใจความสําคัญ เพราะผูเรียน
ไมสามารถจดจํารายละเอียดทุกอยางได  ดังนั้น ส่ิงที่ผูเรียนบันทึกไวในคลังสมอง คือ โครงสราง
มหภาคของเรื่องที่อานไมใชเนื้อหาเดิมทั้งหมด  เมื่อผูเรียนตองการระลึกสิ่งที่ไดอาน ผูเรียนก็จะใช
โครงสราง มหภาคเปนพื้นฐานในการสรางเรื่องนั้นขึ้นมาอีกครั้ง  วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่จะชวยสง
เสริมทักษะอานเพื่อความเขาใจแกผูเรียน คือ การสอนโครงสรางเรื่อง (Text structure)  ดังที่ คาร
เรล (Carrell1985, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร 2543 : 133)   กลาววาการสอนโครงสรางเรื่องทําใหผู
อานสามารถเขาใจบทอานไดดีข้ึน  ผูอานซึ่งอานภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองที่ไดรับการสอน
เกี่ยวกับโครงสรางเรื่อง สามารถเลาเรื่องไดดีกวาผูที่ไมไดรับการสอนโครงสรางเรื่อง การเรียนรูและ
เขาใจโครงสรางเรื่องเลาที่มักจะปรากฏในเรื่องที่อานเปนประจําจะชวยใหผูเรียนจดจําราย
ละเอียดไดดี ซึ่ง  เดวิดสัน และ ทอมพคินส  (Davidson1982 ; Tompkins 2000, quoted in
Jordan and Herrell 2002 : 174)  วาการสอนองคประกอบเรื่องเลาชวยใหผูเรียนบูรณาการเรื่องที่
อานเขากับการทํานายโครงสรางเรื่องได  ซึ่งเมื่อผูเรียนเขาใจวาเรื่องที่อานจะดําเนินไปตามรูปแบบ
ที่ทํานายไว  เชน ตอนเริ่มเร่ือง   ตอนกลางเรื่อง  และตอนจบเรื่อง  จะชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่อง
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สามารถเขียนเรื่องตามรูปแบบไดดี เพราะโครงสรางเรือ่งชวยใหงายตอการจาํเรือ่งที่อาน  ใจความ
สําคัญ ตลอดจนรายละเอียดที่สนับสนุน     ทั้งนี้ผูสอนควรใหผูเรียนทราบวา เร่ืองที่อานไมจําเปน
ตองดําเนินเรื่องเรียงตามลําดับตามโครงสรางเสมอไป กอนซาเลซ (Gonzalez1998, quoting
Meyer 1975; Thorndyke1977; Mandler and Johnson 1977; Carrell 1984)  พบวาการศึกษา
โครงสราง    เร่ืองเลาชวยในการจดจําและพัฒนาเรื่องขณะที่เลาเรื่องนั้นไดดี    กันนิ่ง (Gunning
1992 : 224)  กลาววาองคประกอบสําคัญของกระบวนการอานเพื่อความเขาใจ คือ  ธรรมชาติ
ของบทอาน       ซึ่งบทอานจะมีทั้งเนื้อหาและรูปแบบการจัดเรียงขอความ   ผูเรียนจะไดรับ
ความรูดานเนื้อหา    เมื่อครูกระตุนความรูเดิมที่มีอยูในตัวผูเรียน  อยางไรก็ตามผูเรียนยังตองปฏิ
สัมพันธกับโครงสรางบทอาน     ซึ่งความรูในเรื่องโครงสรางจะชวยใหผูเรียนมีรูปแบบในใจ
เกี่ยวกับเร่ืองที่อาน      ชวยในการทําความเขาใจบทอาน  สอดคลองกับ ลาซาร (Lazar
1993:52-55) เอลลิส และ       บริวสเตอร (Ellis and Brewster 1991:10-12)  สิริจติต  เดชอมรชยั
(2545:40) ทีก่ลาววาโครงสรางบทอานมีความสําคัญตอการอานเพื่อความเขาใจ

    ดังนั้นจึงสรุปไดวา  หากโครงสรางเรื่องชวยพัฒนาความจําของคนทั่วไปได   ผูเรียนที่
ไดรับการฝกฝนเกีย่วกบัโครงสรางเรือ่งเลา กจ็ะสามารถเขาใจเรือ่งทีอ่าน  เลาเรือ่งนัน้ ๆ ไดใจความ
โดยละเอียด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ พาเลนเซีย (Palencia 1997, quoted in Gonzalez
2002b) เร่ืองผลการใชโครงสรางเรื่องเลา (story grammar) พบวาทักษะการพูดของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษา เพิม่สูงขึน้ และสอดคลองกบัการศกึษาวจิยัของ กอนซาเลซ (Gonzalez 1998:14)
กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่พบวานักเรียนมีการพัฒนาทักษะพูดเพิ่มสูงขึ้นและพบวาผู
เรียนสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดมากกวารอยละ 50      ดังนั้น  จาก
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางภาษาและโครงสรางความรู  ครูผูสอนอานภาษาอังกฤษจึงควรพัฒนา
ความรูของผูเรียนเกี่ยวกับโครงสรางเรื่องภาษาอังกฤษ  เพื่อชวยใหผูเรียนมีความรูถึงความสัมพันธ
ของ   ความคิดรวบยอดที่ประกอบกันเปนโครงสรางเรื่องอีกดวย การสอนโครงสรางเรือ่งเลา
(Story grammar)    จะชวยสงเสริมทักษะอานแกผูเรียนในการพัฒนาความรูเกี่ยวกับองค
ประกอบของเรื่องที่อาน  ชวยใหจดจําเนื้อเร่ืองไดอยางมีลําดับข้ันตอน  เปนเครื่องมือที่ชวยสง
เสริมความเขาใจในการอาน (Gonzalez 2002b)

    นอกเหนือจากการสอนโครงสรางเรื่องแลว การแปลก็นับวามีบทบาทสําคัญในการสอน
ภาษาองักฤษ และนยิมใชกนัมานาน ทัง้ในตางประเทศและประเทศไทย เพราะครแูละผูเรียนใชภาษา
แมเปนสื่อกลางในการเรียนการสอน    ชวยใหงายตอการอธิบายความหมายและ กฎเกณฑภาษา
ชวยใหผูเรียนเขาใจบทอานไดอยางชัดเจน    ดังที่นักการอาน นักแปล กลาววา  การแปลมีบทบาท
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ในการสงเสริมพัฒนาทักษะฟง พูด อาน เขียน ภาษาตางประเทศ (ปฐมา  อักษรจรุง 2545 : 19)
การสอนแบบไวยากรณและแปลจึงเหมาะกับผูเรียนทุกระดับชั้น เพื่อตรวจสอบความเขาใจใน
การฟงหรือการอาน  เปนการประหยัดเวลา ไมคลุมเครือ    ธูลีน (Thuleen 2002 ) วาการสอนแบบ
ไวยากรณและแปลใชในการสอนบทประพันธ วรรณคดีอังกฤษ    เพราะเชื่อวาไวยากรณจะชวยให
ผูเรียนเขาใจ และพูด เขยีนภาษาทีเ่รียนไดดีข้ึนดวยเชือ่วาผูเรียนจะเรยีนภาษาไดดีหากสามารถแปล
บทอานไดดี (Thuleen 2002,  quoting  Omaggio 1990)  กาเบรียลเลโตส (Gabrielatos 2002)
แนะนาํวาการสอนดวยวิธีการแปลควรพิจารณาถึงปจจัยตอไปนี้ประกอบ

1. ตระหนักถึงวิธีการคิดและสํานวนภาษาของภาษาอังกฤษและพยายามปรับ
 ใหสอดคลองกับภาษาของตน

2. วัฒนธรรม  สํานวนภาษาของภาษาทั้งสอง
3. ความแตกตางของทําเนียบภาษา
4. ความหมายแฝงของคําศัพทที่ปรากฏ
5. การวางตําแหนงคําศัพท

    จะเห็นวาการแปลมีความสัมพันธกับความรูดานโครงสรางไวยากรณ  คําศัพท  ดังนั้น
ผูเรียนตองมคีวามรูเกีย่วกบักฎเกณฑของภาษา  จงึจะสามารถถายทอดภาษาองักฤษมาเปนภาษา
ตนเองไดถกูตองเหมาะสม  สอดคลองกบั วรนาถ  วมิลเฉลา (2537 : 60 )  และ ดิเรก  กลุสิริสวัสด์ิ
(2537:71) ที่วาผูเรียนตองมีความรูเร่ืองไวยากรณ  โครงสรางประโยค และความสัมพันธระหวาง
ประโยค  เพื่อถายทอดความจากภาษาหนึ่งมาสูอีกภาษาหนึ่งไดอยางมีความหมาย  ดังนั้น
การสอนทักษะอานจึงควรเนนกิจกรรมและสื่อประกอบการอานที่ เปนแนวทางพัฒนากล
ยุทธ    ดานการอาน ที่เพิ่มพูนเครือขายความหมาย อันจะนําไปสูความเขาใจการอานในรูปแบบ
ตาง ๆ

   จากความสําคัญของปญหาดังกลาวจะเห็นวาการสอนโครงสรางเรื่องเลามีจุดเดน
คือ  ชวยใหผูเรียนจดจําเรื่องที่อานไดอยางมีลําดับข้ันตอน จดจํารายละเอียดได สามารถคาดเดา
เร่ือง และชวยใหนักเรียนเขียนหรือเลาเรื่องไดดี  ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ ฟง พูด และเขียน
ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะอานไดเปนอยางดี

   นอกจากนี้การสอนอานโดยการแปลก็มีจุดเดนในดานที่ชวยพัฒนาความรูดานโครง
สรางไวยากรณ ความสัมพันธระหวางประโยค ผูเรียนไดพัฒนาการใชคําศัพทในความหมายที่
เหมาะสมกับบริบทของบทอาน  ชวยใหผูเรียนเขาใจบทอานไดอยางไมคลุมเครือ เปนการ
พัฒนาการใชภาษาทั้งภาษาแมและภาษาอังกฤษ
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  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของผูเรียน โดยใช
โครงสรางเรื่องเลา (Story grammar)  และการสอนอานดวยวิธีการแปลมาสอนแกนักเรียน   ชัน้
มธัยมศกึษาปที ่ 2  โรงเรยีนสายน้าํผึง้  กรุงเทพมหานคร  และมปีญหาเดยีวกบันกัเรยีนทีก่ลาวมา
ขางตนซึ่งผูวิจัยเชื่อวาจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขา
ใจ   ไดดีข้ึน

วัตถุประสงคของการวิจัย
     1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง  ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางเรื่องเลากับการสอนโดย
วิธีการแปล

      2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสายน้ําผึ้ง  ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางเรื่องเลา

ปญหาในการวิจัย
                 1.  นักเรียนชั้น ม.2  โรงเรยีนสายน้าํผึง้ทีไ่ดรับการสอนอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ
โดยใชโครงสรางเรื่ องเลา    มีผลสัมฤทธิ์ ในการอานสูงกวานักเรียนที่ ได รับการสอนอาน
เพื่ อ       ความเขาใจโดยวิธีการแปลหรือไม
                  2.  นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสายน้ําผึ้ งมีความคิดเห็นตอการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลาอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
                  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนสายน้ําผึ้งที่
ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางเรื่องเลา  สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยวิธีการแปล
                  2.  นักเรียนชั้นม. 2 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง  ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
มีความคิดเห็นตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจในระดับดี

ขอบเขตของการวิจัย
      1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

                        1.1  ประชากรที่ใชในการวจิยัครัง้นี ้  คือ  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที่  2   โรงเรียน
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สายน้าํผึง้    กรุงเทพมหานคร   ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  2546   ที่เรียนรายวิชา
อ  022 จํานวน 6 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 277  คน
                        1.2  กลุมตัวอยางทีใ่ชในงานวจิยัครัง้นี ้คือ  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2  โรงเรยีน
สายน้ําผึ้ง กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังเรียนภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2546 จํานวน 2 หองเรียน
โดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  และจับฉลากเพื่อ
แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 44 คน และ กลุมควบคุม จํานวน 46 คน  รวม  90 คน  ดังนี้

      1.2.1 กลุมทดลอง  สอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
      1.2.2 กลุมควบคุม  สอนอานเพื่อความเขาใจโดยวิธีการแปล

      2.  ตัวแปรที่ศึกษา
           2.1  ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอน ซึ่งจําแนกออกเปน 2 วิธี คือ

      2.1.1 การสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
      2.1.2  การสอนอานเพื่อความเขาใจโดยวิธีการแปล

           2.2  ตัวแปรตาม  ไดแก
      2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
      2.2.2 ความคิดเห็นตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

           2.3  ตัวแปรรวม  คือ  คะแนนกอนการทดลอง
      3.  การสอนกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมใชเวลาในการสอนกลุมละ 20 คาบ ๆ ละ 50

นาที  โดยผูวิจัยเปนผูสอนทั้งสองกลุม

ขอตกลงเบื้องตน
      การวิจัยครั้งนี้ไมศึกษาถงึตวัแปรทีเ่กีย่วกบัเพศ  อาย ุ  ระดบัสติปญญา  พืน้ฐานการศึกษา

ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ของกลุมตัวอยาง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
       เพือ่ประโยชนตอการพฒันาการสอนอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจใหมปีระสิทธภิาพขึน้

คํานิยามศัพทเฉพาะ
      1. การสอนอาน หมายถงึ การสอนอานภาษาองักฤษเพื่อความเขาใจโดยใชกระบวน
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การอานแบบปฏสัิมพนัธทีผู่อานปฏสัิมพนัธกบัผูเขยีนผานบทอาน และหรอืมปีฏิสัมพนัธกนัระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับครู  เปนการปฏิสัมพันธทั้งกระบวนการอานระดับพื้นฐานและระดับสูง
เพื่อใหสามารถทําความเขาใจกับเร่ืองที่อาน

       2. โครงสรางเรือ่งเลา  (Story grammar)   หมายถงึ     โครงสรางเรือ่งของบทอานที่มี
องคประกอบสําคัญของเรื่องเลา ตามแนวของสไตนและเกลน (Stein and Glenn 1979) ไดแก
ฉากเริ่ มเร่ือง (Setting) เหตุการณเร่ิมแรก (Initiating event) การโตตอบภายใน (Internal
response) ความพยายาม ( Attempt) ผล (Consequence) ปฏิกิริยาโตตอบ (Reaction)

       3. การสอนโดยใชโครงสรางเรือ่งเลา  (Story grammars)  หมายถงึวธิกีารสอนที่ใชกับ
กลุมทดลอง ซึ่งผูวิจัยศึกษา สังเคราะห  แนวการสอนจากนักการอานหลายทาน ไดแก   โฮสกสิสัน
และทอมคินส (Hoskisson and Tompkinns 1987:273-280)    กอนซาเลซ (Gonzalez 2002b)
เบอรนารด (Burnard 1991:197) กอรดอน (Gordon 1989, อางถึงใน จันทราทิพย  แซซิ่น
2541:21)  เสงี่ยม  โตรัตน (2543:248-249)   นํามาสังเคราะห  เรียบเรียงเปนขั้นตอนการสอนที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยขั้นตอนการสอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอน คือ

       ข้ันกอนการอาน  ครูแจงจุดประสงคการอาน  สรางแรงจูงใจนําเขาสูบทเรียนโดยใช
อุปกรณ  ส่ือ  คําถาม เพื่อใหเกิดการเรียนรูศัพท โครงสรางที่สําคัญ และนักเรียนระดมสมอง
ทํานายบทอานจากหัวขอ  รูปภาพประกอบบทอาน  เพื่อกระตุนความรูเดิมของผูเรียน หรือใช
กิจกรรมการเรียบเรียงเรื่อง (Scrambled parts of a story)

        ข้ันการอาน ครูสาธิต แสดงแบบอยางการอานโดยใชเทคนิคบอกกระบวนความคิด
(Think-aloud) เพื่อสอนเกี่ยวกับองคประกอบเรื่องเลา  ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่
อานเขากบัองคประกอบเรือ่ง   เปดโอกาสใหนกัเรยีนเขากลุมฝกปฏบัิติโดยใชทกัษะการอานเบือ้งตน
ที่สําคัญ เชน การอานคราว ๆ (skimming) การอานเพื่อเจาะหาขอมูล (scanning) และการอาน
แบบเขม(Intensive reading) โดยใชชดุคาํถามเปนตวัชีแ้นะ  อานเรือ่งแลวเตมิแผนภมูโิครงสรางเรื่อง

         ข้ันหลังการอาน  นกัเรยีนเขยีนหรอืพดูสรุปยอเร่ืองทีอ่านโดยใชแนวทางตามโครงสราง
เร่ือง อภิปราย  เปรียบเทียบโครงสรางเรื่องของแตละกลุม  และหรือเลาทวนเรื่อง  (Retelling)  โดย
ผูเรียนประเมินกันเองและครูประเมินตามแบบรายการตรวจสอบ (checklist) ที่จัดสรางขึ้น หรือทํา
กิจกรรมอื่นตามที่ครูมอบหมาย เชน กิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเลา(Story Grammar map)  กิจกรรม
การสัมภาษณตามองคประกอบเรื่อง (The Element Interview)

          ข้ันการวดัประเมนิผล  สังเกตจากการทาํกจิกรรมการเรียน  ตรวจใบงาน การสรุป
ยอเร่ือง และหรือใชรายการตรวจสอบการเลาทวนเรื่อง
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           โดยในแตละขั้นตอนการสอน ใชกจิกรรมการสอนตามทีน่กัการอานไดใหแนวทางไว
เชน   กิจกรรมการทํานายเรื่อง (Prediction)  กิจกรรมการเรียบเรียงเรื่อง (Scrambled parts of a
story)  ของ  มลิเลอร  (Miller 1999:216,489)   กจิกรรมการสรปุยอเร่ือง (Summarization) กจิกรรม
การสัมภาษณตามองคประกอบเรื่อง (Element interview)   ของจอรแดนและเฮอรเรลล (Jordan
and Herrell 2002:284)   กิจกรรมการเลาทวนเรื่อง (Retelling) ของเซียรฟอสส และ รีเดนซ
(Searfoss and Readence 1994:252)  กิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเลา (Story grammar map) ของ
บูเอฮล  (Buehl 2000:135) กันนิ่ง (Gunning 1992:225) และ มิลเลอร (Miller 1999:237)

       4.  การสอนโดยวธิกีารแปล  หมายถงึ  วธิกีารสอนทีใ่ชกบักลุมควบคมุ  เปนวธิกีาร
สอน    ที่ผูวิจัยศึกษา สังเคราะห  แนวการสอนจากนักการอาน เชน สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540:40)
วิภาดา ประสารทรัพย (2542:17-20)    ทรงศรี   สรณสถาพร  และ   สมปรารถนา รัตนกุล
(Songsri  Soranastaporn and Sompratana  Ratanakul 2000:8-10)  และกจิกรรมตามแนวทาง
ของ วรนารถ วิมลเฉลา (2543:36-40)    ดัฟฟ (Duff 1994 : 5-12) ฮูเดลสัน (Hudelson
1994:385)  นาํมา   เรียบเรยีงเปนขัน้ตอนการสอนในงานวจิยัครัง้นีโ้ดยมลัีกษณะการสอนประกอบ
ดวย 4 ข้ันตอน  ดังนี้

      ข้ันกอนการอาน ครูแจงจดุประสงคการอาน  เตรยีมผูเรียนกอนอานโดยการสอนคาํศัพท
อธิบายความหมายคําแปลที่เหมาะสม  และไวยากรณที่สําคัญของบทอาน  กระตุนความรูเดิม
เกี่ยวกับบทอาน

      ข้ันการอาน    ในตอนแรกครูสาธิตการอานและแปล   เพื่อเปนแบบอยางการใช
ความหมายศัพท สํานวนที่เหมาะสมกับลักษณะบทอาน   จากนั้นใหนักเรียนจับคู  หรือเขากลุม
อานเรื่องโดยใชชุดคําถามชวยในการแปล  ครูกํากับ ดูแล  ชวยเหลือแตละกลุมตามที่นักเรียน
ตองการ

      ข้ันหลังการอาน  นักเรียนแตละคู หรือกลุมนําเสนองานแปลหนาชั้นเรียน ครูใหขอมูล
ยอนกลบั  และครแูปลสรุปยอเร่ืองอกีครัง้เพือ่ใหนกัเรยีนตรวจสอบความเขาใจ นกัเรยีนทาํแบบฝกหัด
เกี่ยวกับเนื้อเร่ือง  คําศัพท  โครงสรางประโยค  ตามใบงานที่กําหนด

      ข้ันการวัดประเมินผล  สังเกตการรวมกิจกรรม ประเมินการทําใบงานและแบบฝกหัด
      5. นักเรียน หมายถงึ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2  โรงเรยีนสายน้าํผึง้  กรุงเทพมหานคร

ที่เรียนรายวิชา อ 022   ภาษาอังกฤษอาน เขียน  ในภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2546  ซึ่งเปน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้

      6. กลุมทดลอง  หมายถงึ  กลุมตัวอยางทีไ่ดรับการสอนอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ
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โดยใชโครงสรางเรื่องเลา
      7. กลุมควบคุม  หมายถงึ  กลุมตัวอยางทีไ่ดรับการสอนอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ

โดยวิธีการแปล
      8. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการอาน หมายถงึ แบบทดสอบทีผู่วจิยัสรางขึน้โดยอิง

จดุประสงคการเรยีนรูรายวชิาภาษาองักฤษอาน – เขยีน (อ 022) เพือ่ใชวดัผลสมัฤทธิท์างการอานของ
นักเรียนกอนและหลังการทดลอง มคุีณลกัษณะของแบบทดสอบประกอบดวยทกัษะการอาน 6 ดาน
คือ 1) การอานเพื่อระบุรายละเอียดของเรื่องที่อาน (Details) มีจํานวนขอทดสอบที่ใชวัด 10 ขอ
2) การอานเพือ่ระบุใจความสาํคญั (Main ideas) มจีาํนวนขอทดสอบทีใ่ชวดั 3 ขอ  3) การอานเพือ่ระบุ
สรรพนามอางอิง (Pronoun references) มีจํานวนขอทดสอบที่ใชวัด 5 ขอ  4) การอานเพื่อระบุ
ลักษณะตัวละคร (Character traits) มีจํานวนขอทดสอบที่ใชวัด 3 ขอ  5) การอานเพื่อสามารถใช
สํานวนการใชภาษา ไวยากรณภาษา (Idiomatic expressions) มีจํานวนขอทดสอบที่ใชวัด 3 ขอ
และ 6) การอานเพื่อสามารถระบุความหมายคําศัพทจากบริบทได (Context clues) มีจํานวน
ขอทดสอบทีใ่ชวดั  6 ขอ  รวมขอทดสอบทีใ่ชวดัทัง้สิน้ จาํนวน 30 ขอ  มคีาความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทากับ
0.79   ใชเวลาในการสอบ 50 นาที
                   9.  ผลสัมฤทธิท์างการอาน  หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่วัดไดจากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสราง
ข้ึน  และหาคุณภาพแลว  เพื่อทดสอบหลังจากการเรียนการสอนสิ้นสุด
                  10.  แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึงแบบสอบถามที่มีจุดประสงคเพื่อสอบ
ถาม  ความคิดเห็นของนกัเรียนตอการสอนโดยใชโครงสรางเรื่องเลา ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการ
สรางจากงานวิจัยของ ภาวดี  ศรีสังข (2544)   สอบถามความคิดเห็นนักเรียนในดานเนื้อหา กิจ
กรรม การเรียนการสอน  ส่ือและอุปกรณการสอน และการรวมกิจกรรมการเรียนของนักเรียน  รวม
20 ขอ  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ต้ังแตมากที่สุด (5)  จนถึง นอยที่สุด (1)
และใชเกณฑการประเมินที่ปรับปรุงจากเกณฑของ เบสท (Best 1981)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้

   1.  เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด
   1.1  ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema theory) กับการอานเพื่อความเขาใจ
   1.2  ทฤษฎีการสอนอาน (Teaching Reading Approach)
   1.3  แนวการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive reading approach)

    2.  เอกสารเกี่ยวกับโครงสรางเรื่องเลา (Story grammar)
    2.1  ความหมายและความสําคัญของโครงสรางเรื่องเลา (Story grammar)
    2.2  หลักการ แนวคดิ การใชโครงสรางเรือ่งเลา (Story grammar)เพือ่พฒันาการอาน
    2.3  การสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
    2.4  กิจกรรมการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา

                      2.5  การประเมินผลความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
                      2.6  การประเมินผลการเลาทวนเรื่อง

    2.7  ขอดี และขอจํากัด ของการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
    3.  เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดในการคัดเลือกบทอาน
    4.  เอกสารเกี่ยวกับการสอนโดยการแปล (Grammar-Translation Method)

    4.1  ความหมายและองคประกอบของการแปล
    4.2  ความสําคัญของการแปล
    4.3  ทฤษฎีโครงสรางความรูกับปญหาการแปลและการแกไข
    4.4   การสอนแปลและความสาํคญัของการสอนไวยากรณ (Teaching Translation:

Teaching Grammar)
                      4.5  วิธีการสอนอานดวยวิธีสอนแบบไวยากรณและการแปล (Grammar-
Translation Method)

    4.6  กิจกรรม และกลวิธีการสอนอานแบบไวยากรณและแปล
    4.7  หลักการแปล เร่ืองเลา นิทาน นวนิยาย
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     4.8  การวัดประเมินผลการแปล
     4.9  ขอดี ขอจํากัด ของการสอนอานโดยวิธีการแปล

     5.  งานวจิยัทีเ่กีย่วของ
     5.1  งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชนิทาน และเรื่องเลา
     5.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแปล

1. เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด

1.1  ทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema theory)  กับการอานเพื่อความเขาใจ
      ทฤษฎีโครงสรางความรูมีความสําคัญอยางยิ่งตอการอานเพื่อความเขาใจโครง

สรางความรู (Schema)  เปนคําที่ บารเลทท (Barlett 1932, quoted in Stein and Glenn 1979 :
54 )  ใชเพื่อบรรยายชนิดของขอมูลซึ่งนักศึกษาทบทวนจากความทรงจําของตนเอง   กลาวคือ
การที่         นักศึกษาระลึกถึงขอมูลภายหลังจากการอานขอความไปแลวนั้น  ไมใชการสรางเรื่อง
ข้ึนมาใหมแตเปนการสรางเรื่องจากความรูเดิมที่มีอยู และจากเรื่องที่ไดอานไปแลว  ซึ่ง โคดี้
(Coady 1979 : 7 ) ไดแสดงความเห็นไววาความรูเดิมนั้นเปนตัวแปรที่สําคัญที่ผูสอนและผู
เรียนควรนํามาพิจารณาประกอบในการทําความเขาใจการอาน เพราะขอมูลใด ๆ จะมีความ
หมายไดก็ตอเมื่อผูอานสามารถสัมพันธขอมูลเหลานั้นกับส่ิงที่ตนรูอยูกอนแลว(Clark and
Silberstein 1979, quoted in Carrell and Eisterhold 1988: 75-76)  ในทํานองเดียวกัน  เมเยอร
(Mayer1975 : 11,  อางถึงใน วสิาข  จติัวตัร 2543 : 20) กลาววาโครงสรางของประสบการณเดมิใน
แตละดานมอิีทธพิลตอการรับรูในปจจุบันของคน ๆ นั้น  ขอมูลใหม ๆ ที่ไดมาจะผสมกลมกลืนกับ
ความรูเดิมที่มีอยูแลว  ทั้งนี้ขอมูลสําคัญบางอยางอาจสูญเสียลักษณะเฉพาะไป

      ความหมายอกีมมุมองหนึง่ของ Schema หรือ Schemata ในรูปพหพูจน คือ โครงสราง
ของขอมูลที่แสดงถึงความคิดรวบยอด ทั่วไป ซึ่งเก็บไวในความทรงจํา  มีโครงสรางความรูที่แสดง
ถึงความรูเกี่ยวกับความคิดรวบยอดตาง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ  สถานการณ  เหตุการณและลําดับของ
เหตุการณ  การกระทาํและลําดับของการกระทําตาง ๆ (Rumelhart1981 :  5)

      อัจฉรา  วงศโสธร ( 2544ก : 314) สรุปโครงสรางความรู วาหมายถึงความจําระยะยาว
ของมนุษยซึ่งสั่งสมประสบการณ ขอมูล ความรูตาง ๆ ไว  การเรียนรูของมนุษยจะเกิดขึ้นเมื่อ
โครงสรางความรูเปดรับและจารึกขอมูลการเรียนไวแลว  โครงสรางความรูมีสภาพยืดหยุน
สามารถขยายหรือลดลงไดตามประสบการณการเรียน
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     วิสาข  จัติวัตร (2543 : 21) ใหความเห็นเกี่ยวกับโครงสรางความรูวาเปนความรูที่เก็บ
สะสมไวจากประสบการณ แลวนํามาเก็บไวอยางเปนระบบตามลําดับข้ัน ทุกคนจะมีโครงสราง
ความรูแตกตางกันไปตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ และการศึกษา

     นอกจากนี้ แวกกา และคนอื่น ๆ (Vacca et al. 2003 : 16-17)ไดชี้ใหเห็นถึงบทบาท
สําคัญของโครงสรางความรูตอการอานเพื่อความเขาใจและการเรียนรู  วาในการทําความเขาใจ
บทอาน ผูอานตองกระตุนหรือสรางความรูที่เหมาะกับขอมูลของบทอาน ซึ่งโครงสรางความรูจะทํา
หนาที่ชวยการทําความเขาใจ อยางนอยใน 3 ดาน คือ ประการแรก โครงสรางความรูจะเปนกรอบ
ใหผูอานจัดเรียบเรียงขอมูลจากบทอานไดอยางมีประสิทธิภาพ   ประการที่สอง โครงสรางความรู
ชวยใหผูอานสามารถอนุมานวาบทอานนั้นเกี่ยวกับอะไร  และประการที่สาม โครงสรางความรูชวย
ผูอานในการขยายขอบขายความรูเกี่ยวกับส่ิงที่อาน   เมื่อชองวางสมบูรณความเขาใจกเ็กิดขึ้น

    โดยสรุป โครงสรางความรู ไมใชส่ิงที่ซับซอนหรือแปลก  แตเปนความรูธรรมดา ๆ  เปน
ความรูที่เก็บสะสมไวจากประสบการณ แลวนาํมาเกบ็ไวอยางเปนระบบตามลาํดบัข้ัน  มคีวามยดืหยุน
เพิ่มข้ึนและลดลงได  มนุษยเราจะมีโครงสรางความรูแตกตางกันไปตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
สังคม เชื้อชาติ   เมื่อผูอานกระตุนความรูเดิมเขากับขอมูลใหมได ก็จะชวยใหเขาใจสิ่งที่อานได
                1.1.1 ประเภทของโครงสรางความรู

             คารเรล ออซเูบล  โนเแวค และฮานนเีซยีน (Carrell 1987; Ausubel, Novak and
Hanesian 1978 ,อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร 2543 : 23-24)  คารเรลและ เอสเตอรโฮลด (Carrell
and Eisterhold 1988: 79-80)  กุธรี, อามบรัสเตอรและแอนเดอรสัน (Guthri 1977 ; Armbruster
and Anderson 1981, อางถึงใน ศิริรัตน  นีละคุปต 2545 : 15)  ไดแบงโครงสรางความรูไวเปน 2
ประเภท คือ

            1.1.1.1  โครงสรางความรูดานเนื้อหา (Content Schema)  คือ โครงสรางความรู
เกี่ยวกับเนื้อหาหัวขอของเรื่องที่อานซึ่งผูอานมีอยูเดิม  ถาผูอานคุนเคยกับเนื้อหาที่อานมากอน
ยอมเขาใจเนื้อหาเรื่องไดดี  แตถาเปนเนื้อหาที่ผูอานไมคุนเคยมากอนยอมเกิดความยากลําบากใน
การทําความเขาใจเนื้อเร่ืองนั้น ๆ  เชน เนื้อหาดานเศรษฐศาสตร  ประวัติศาสตร  ในการอาน ผู
อานตองนําความรูและประสบการณเดิมที่เหมาะสมมาใช   ไมวาจะเนื่องดวยผูอานขาดความรู
เดิมเกี่ยวกับเร่ืองนั้น  หรือในบทอานไมมีตัวชี้นํา (clue)เพียงพอที่จะทําใหผูอานนําความรูเดิมที่มี
อยูมาใชได   ผูอานจะประสบความลมเหลวในการอาน  ไมสามารถอานดวยความเขาใจได

             1.1.1.2  โครงสรางความรูดานรปูแบบ (Formal Schema) หมายถงึ โครงสรางความ
รูเกีย่วกับโครงสรางของงานเขียนในลักษณะตาง ๆ   เชน การเขียนเชิงสาธกโวหาร  นิทาน  นว
นิยาย  หนังสือพิมพ  เปนโครงสรางความรูที่ชวยใหผูอานสามารถทําความเขาใจบท
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อานได  อยางมีประสิทธิภาพ  โครงสรางความรูดานรูปแบบมีอิทธิพลตอการอานภาษาแมของผู
ใหญและเดก็  กลาวคือทั้งผูใหญและเด็กใชโครงสรางความรูดานรูปแบบชวยใหอานไดอยางมีประ
สิทธิภาพ      เลาเรื่องที่อานไดดี   โครงสรางความรูดานรปูแบบมอิีทธพิลตอการอานภาษาองักฤษ
เปนภาษาทีส่อง   ผูอานจะสามารถเลาเรือ่งทีอ่านไปแลวในปรมิาณมาก  ถาเรือ่งนัน้มโีครงสรางตรง
กบัความรูเดมิของ   ผูอาน ถาโครงสรางของเรื่องนั้นตางไปจากที่เคยอานมาแลว  เขาจะเลาเรื่อง
ไดในปริมาณที่  นอยกวาโครงสรางดานรูปแบบแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ

              1.1.1.2.1 โครงสรางขอเขียนที่เปนเรื่องเลา (Narrative structure  หรือ
story structure) ซึ่งบางครั้งก็เรียกกันวาไวยากรณของเรื่อง (story grammars) มีลักษณะรูปแบบ
การเขยีนเฉพาะ เชน นทิาน  เร่ืองสัน้ กจ็ะประกอบไปดวย ฉาก  การเริม่เร่ือง  การพฒันาเรือ่ง  จดุจบ
โดยอาจมีองคประกอบเรื่อง(story elements) เชน ฉาก  ตัวละคร ตอน  เคาเรื่อง  แกนของเรื่อง
เหตุการณเร่ิมตน  ความพยายาม  ผลของความพยายาม   จุดจบ  ปฏิกิริยาโตตอบ ในแตละ
โครงสราง แตกตางกันไปบาง แตจะมอีงคประกอบที่คลายกันรวมอยูเสมอ

                          1.1.1.2.2 โครงสรางเรื่องเชิงความเรียง (Expository Text)  เปนรูปแบบ
งานเขียนที่เมื่อ ผูเขียนตั้งใจจะถายทอดความคิดของตนออกมาเปนขอเขียน ก็จะตองเลือกรูปแบบ
ขอเขยีนทีคิ่ดวาจะสือ่ใหผูอานเขาใจทีสุ่ด  การจาํแนกรปูแบบนัน้มผูีจาํแนกไวหลายอยางตาง ๆ กัน
ไมมกีารจาํแนกวาแบบใดทีส่มบรูณ  ผูเขยีนเลอืกใชไดอยางหลากหลาย   ตัวอยาง การจาํแนกตาม
อามบรัสเตอรและ แอนเดอรสัน  ที่จําแนกไวไดแก  การบรรยาย (description)  ลําดับเวลา
(temporal sequence)  การอธิยาย (explanation)  การเปรียบเทียบความเหมือนและความตาง
(comparison-contrast)  นิยามและตัวอยาง(definition-example)  ปญหาและทางแกไข
(problem-solution)   สําหรบัเหตแุละผล(cause-effect) นัน้ รวมอยูในการอธบิาย  สวน การบรรยาย
กระบวนการ (process description) รวมอยูในลําดับเวลา

    สรุป โครงสรางขอเขียนที่เปนเรื่องเลา มีประโยชนตอการอานขอเขียนประเภทบันเทิง
คดี เชน นิทาน นวนิยาย เร่ืองสั้น   สวนโครงสรางเรื่องเชิงความเรียง  มีประโยชนตอการอานขอ
เขียนเชิงสารคดีและขอเท็จจริง  ดังนั้น หากผูเรียนคุนเคยกับเนื้อหาที่อานมากอนยอมเขาใจเรื่องได
ดี  และถาสามารถนําเนื้อหาจากบทอานที่กําลังเรียนรูไปผสมผสานเขากับโครงสรางความรู
ดานรูปแบบได  ก็จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจบทอานนั้นไดดีข้ึน

1.2  ทฤษฎีการสอนอาน (Teaching Reading Approach)
     ทฤษฎีการสอนอานซึง่ยดึหลกัการภาษาศาสตรเชงิจติวทิยา (Psycholinguistics) ที่เนน

กระบวนการอานผานกระบวนการทางความคิด  ซึ่งจากทฤษฎีโครงสรางความรู(Schema Theory)
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ปฏิสัมพนัธระหวางความรูเดมิและขอมลูทีอ่านกอใหเกดิการอธบิายถงึกระบวนการอาน นกัการอาน
ไดอธิบายทฤษฎีการสอนอานไวดังนี้

     แอนเดอรสัน (Anderson 1999:1-3)  ไดศึกษาทฤษฎีและแบบจําลองการสอนอานของ
นักวิจัยดานการอานหลาย ๆ คน(Goodman 1973,1976; Gough 1985; Rumelhart 1985;
Stanovich 1980; Murtagh 1989; Segalowitz, Poulsen and Komoda 1991; Grabe 1991)  ทีเ่กีย่วของ
กบัการสอนอานภาษาอังกฤษเปนภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง ซึ่งมีอิทธิพลตอวรรณกรรมในงาน
วิจัยการอาน  และผลจากงานวิจัยดังกลาวที่มีผลโดยตรงตอการนํามาประยุกตใชในชั้นเรียน
การอานภาษาทีส่อง  แลวสรุปไววาความหมายหรอืความเขาใจตอส่ิงทีอ่าน เกดิขึน้ตามกระบวนการ
ของแบบจําลองการอาน  3 ลักษณะ  ดังนี้
                 1.2.1  แบบจําลองการอานจากลางขึ้นบน (Bottom - up  models)  หรือการขับเคลื่อน
ขอมูล(data driven)  เนนกระบวนการสอนองคประกอบยอยของภาษาไปทีละนอย  เชน รูจักคํา
และเรียงประโยค  การสอนจะดําเนินเปนขั้นตอนตั้งแตการแยกเสียงในภาษาที่เรียน  ประสมคํา
ตีความหมายจากประโยคพื้นฐาน  ผูอานจะใหความหมายของสิ่งที่อานตามความหมายของคํา
วลี  ประโยคที่พบในบทอาน  กลาวคือผูอานจะแปลความขอความที่อานตามตัวอักษรที่ปรากฏ
แลวจึงนําขอมูลยอย ๆ ที่แปลไดมาเชื่อมโยงกัน เกิดเปนความเขาใจ    รูจักโดยทั่วไปวา
กระบวนการอานระดับลาง (lower - level reading processes)
                  1.2.2  แบบจาํลองการอานจากบนลงลาง (Top - down models)  เปนรูปแบบทีต่รงขาม
กับแบบแรก  การอานจากบนลงลางเนนใหผูอานเขาใจเรื่องที่อานในลักษณะโดยรวม  ผูอานจะตั้ง
สมมติฐานและทดสอบวาสมมตฐิานทีต้ั่งไวในขณะทีอ่านวาถกูตองหรอืไม  ผูอานใชความคดิรวบยอด
และความรูเดิมชวยในการคนหาความหมายของบทอาน  อดทนตอความกาํกวมของคาํศพัทบางคํา
บูรณาการใจความโดยรวมจากขอความและประโยค  ปรับใชโครงสรางความรูมากระตุนใหเกิด
ความเขาใจ  การอานแบบนี้ชวยใหผูอานเก็บขอมูล  ทําความเขาใจบทอานไดเร็วกวาวิธีแรก
เรียกกันโดยทั่วไปวา กระบวนการอานระดับสูง (higher - level processes)
                1.2.3  แบบจําลองการอานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive models)  เปนแบบจําลองที่
ไดรับการยอมรับวาอธิบายกระบวนการอานไดดีและกวางขวางที่สุด  เพราะไดรวมองคประกอบ
ของการพัฒนาการอานทั้งแบบลางขึ้นบน  และแบบบนลงลาง เขาไวดวยกัน  เปนแบบจําลอง
การอานทีสั่งเคราะหขอมลูจากแหลงความรูหลาย  ๆ  ดาน  ผูอานภาษาทีส่องทีดี่ทีสุ่ดคอืผูทีส่ามารถ
บูรณาการกระบวนการอานจากลางขึ้นบน และจากบนลงลางไดอยางมีประสิทธิภาพ

    สรุปไดวาทฤษฎีในการสอนอานนั้นตองอาศัยกระบวนการหลาย ๆ อยาง  ที่จะชวยให
ผูอานอานไดอยางเขาใจ  ต้ังแตองคประกอบยอย เชน ศัพท  โครงสรางภาษา  ไปจนถึงทักษะใน
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ระดับสูง  การใชความคิดรวบยอดและโครงสรางความรูเดิมมาชวยในการตีความ  จับใจความ
สําคัญของเรื่องที่อาน และเมื่อพิจารณาแลวแบบจําลองที่ครอบคลุมที่สุด คือแบบจําลองการอาน
แบบปฏิสัมพันธ

1.3  แนวการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ  (Interactive reading Approach)
        งานวิจัยเกีย่วกบัโครงสรางความรูทาํใหเกดิแนวคดิในการสอนอานภาษาอังกฤษ

เปนภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ  วาในขณะที่ผูอานทําความเขาใจความ
หมายของบทอานนั้นทักษะในระดับตาง ๆ  มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน  มีลักษณะเปนวัฏจักรการ
พึ่งพากันระหวางทักษะพื้นฐานและทักษะในระดับสูง  ดังนั้นการสอนอานแนวปฏิสัมพันธจึงเนน
การสอน ที่ใหความสาํคญัทัง้ทกัษะพืน้ฐานและทกัษะระดบัสูงในการชวยใหผูอานเกดิความเขาใจ
เปนการสอน การอานเชิงลึก
                   1.3.1  แอนเดอรสัน(Anderson1999 : 3) ไดสรุปกระบวนการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ
(Interactive  Approach)  ไว  2  กรณี  ดังนี้
                           1.3.1.1  การปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับบทอานในการหาความหมาย โดย
ผูอานตองใชความรูเดิมที่มีอยูมาชวยเพื่อทําความเขาใจกับบทอาน นอกเหนือจากความหมายที่
ปรากฏตามตัวอักษรที่อาน

                     1.3.1.2 การปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการอานระดับบนลงลางและระดับ
ลางขึ้นบน  ผูอานที่ดีนั้นตองใชทักษะการไขรหัสและตีความหมายไดอยางคลองแคลว

        1.3.2  เออรวิน (Irwin 1991, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร 2543:60-61)  ไดอธิบายสรุป
กระบวนการสอนอานภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบปฏิสัมพันธ  ไวดังนี้
                            1.3.2.1  กระบวนการอานในระดับจุลภาค (Microprocess)  คือกระบวนการซึ่ง
ผูอานกวาดสายตาอานคําในบทอานแลวจัดกลุมคําใหเปนวลีที่มีความหมาย (chunking)  และ
คัดเลือกวาจะจดจําหนวยความคิดใด  ในการจัดกลุมคํานี้ตองใชความรูเดิมเกี่ยวกับโครงสรางของ
ภาษาองักฤษเปนอยางด ี เชน  นามวล ี(Noun phrase)  ประกอบดวย คําบงชี ้(Determiner)  คําคณุศัพท
(Adjective)  และคํานาม เปนตน   เมื่อผูอานเห็นประโยค  The beautiful girl is dancing merrily.
ผูอานสามารถจํากลุมคํานามวลีวา   beautiful ตองจับคูกับ girl  และ  merrily ขยาย dancing
แลวเลือกจําหนวยความคิดที่สําคัญ เชน อาจจําแคผูหญิงกําลังเตนรําก็ได

              1.3.2.2  กระบวนการอานบูรณาการ  (Integrative Process)  คือกระบวนการ
ซึง่ผูอานทาํความเขาใจและอนมุานความสมัพนัธระหวางอนปุระโยค หรือประโยคตาง ๆ ในบทอาน
เชน สามารถบอกไดวา คําสรรพนามนั้นแทนคํานามใดที่กลาวถึงมากอน  และสามารถบอกไดวา
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คําเชื่อมประโยคตาง ๆ  มีหนาที่เชื่อมขอความที่เปนเหตุเปนผล  หรือ  เชื่อมขอความที่เปน
การเปรยีบเทยีบ   สรุปวากระบวนการอานนีเ้ปนตอนทีผู่อานพยายามทาํความเขาใจถงึความเชื่อมโยง
สัมพันธของประโยคตาง ๆ ในบทอาน

           1.3.2.3  กระบวนการอานในระดบัมหภาค  (Macroprocess)  คือกระบวนการอาน
ที่ผูอานสามารถสรุปใจความสําคัญจากบทอานโดยการสังเคราะหและจัดเรียบเรียงหนวยความคิด
จากบทอานวาหนวยความคิดใดเปนใจความสําคัญ  หนวยความคิดใดเปนรายละเอียด  ซึ่งตอง
อาศยัความรูเกีย่วกบัการวเิคราะหโครงสรางของยอหนา  วาเปนยอหนาแสดงการเปรยีบเทยีบยอหนา
แสดงเหตุและผล  หรือยอหนาแสดงการจําแนกประเภท  เปนตน

              1.3.2.4  กระบวนการอานขยายความ  (Elaborative Process)  นอกเหนือจากที่
ผูอานจะกวาดสายตาหากลุมคําที่มีความหมาย หาความสัมพันธของประโยคตาง ๆ  และจับใจ
ความสําคัญจากบทอานแลว  ผูอานอาจใชความคิดในการอนุมานความ  ขยายความ หรือตี
ความทีน่อกเหนอืไปจากความตัง้ใจของผูเขยีน  ซึง่เปนกระบวนการอานทีผู่อานใชความคิดในระดับ
สูงเพื่อชวยใหจดจําสิ่งที่อานไดดี  ซึ่งประกอบดวย

                           1.3.2.4.1  การทํานายความ (Prediction)  เมื่ออานนิยาย  ผูอานอาจ
เดาวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไป  จากความรูที่เขามีเกี่ยวกับตัวละคร หรือโครงสรางเรื่อง

               1.3.2.4.2  การสรางมโนภาพ (Mental Imagery)  ขณะทีอ่านถาผูอาน
เขาใจเรื่องที่อานก็สามารถวาดมโนภาพตามเรื่องที่อานได

                1.3.2.4.3   การตอบสนองทางอารมณ (Affective Responses)  เมือ่ผูอาน
อานนวนยิาย อาจมอีารมณคลอยตาม  ซาบซึง้ตอบทประพนัธเพราะสามารถเขาใจภาษาอปุมาอุปมัย
หรือความหมายโดยนัยของเรื่องนั้น ๆ

               1.3.2.4.4 การสนองตอบโดยใชความคิดในระดับสูง (Higher-level
Thinking Processes) ไดแกการทีผู่อานมคีวามสามารถในการประยกุต (Application)  การวิเคราะห
(Analysis) การสังเคราะห (Synthesis)  และการประเมิน  (Evaluation)

               1.3.2.5  กระบวนการอภิปญญา  (Metacognitive Process)  คือ กระบวนการ
ทีผู่อานมคีวามรูเกีย่วกบัความรูความเขาใจของตนเอง  เชน  รูวาตนเขาใจอะไร  ไมเขาใจอะไรเกีย่วกับ
เร่ืองที่อาน  และสามารถควบคุมกระบวนการความรูความเขาใจของตนได  เชน รูวาควรใชกลวิธีใด
มาชวยใหเขาใจบทอานไดดี  กระบวนการทีผู่อานปรบักลวธิกีารอานของตนเพือ่ควบคมุความเขาใจ
เพื่อใหสามารถจําเรื่องไดในระยะยาวเรียกวา เปนการประมวลความแบบอภิปญญา
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    สรุปไดวาการทําความเขาใจในการอานของผูเรียนไมไดเกิดเรียงไปตามลําดับ (Linear)
จากกระบวนการแรกแลวจึงพัฒนาไปสูกระบวนการอื่น จนถึงกระบวนการสุดทายคืออภิปญญา
แตในกระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธ  จะมีลักษณะเปนวัฏจักร (Cyclical)  กระบวนการทํา
ความเขาใจจะเวียนอยูใน 5 กระบวนการนี้  อาจจะใชครบหรือไมครบทุกกระบวนการ  หรือใช
กระบวนการใดซ้ํา ๆ ก็ได  เพื่อที่วาสุดทายแลวผูเรียนจะประสบผลสําเร็จในการอาน

2.  เอกสารเกี่ยวกับโครงสรางเรื่องเลา (Story grammar)

2.1  ความหมายและความสําคัญของโครงสรางเรื่องเลา
    ในการอานบทอานนัน้ ถาผูอานมคีวามรูเกีย่วกบัโครงสรางเรือ่ง หรือรูปแบบการเขยีนเรือ่ง

กจ็ะชวยใหสามารถอานไดอยางเขาใจ มทีศิทางในการอานไดดียิง่ขึน้  ซึง่นกัการศกึษาเกีย่วกบัโครงสราง
เร่ืองเลาไดใหความหมายและความสําคัญของโครงสรางเรื่องเลาไว ดังนี้

     คําวาโครงสรางเรือ่งเลา (Story grammar หรือ Story structure) คือ ระบบกฎเกณฑอยางหนึ่ง
ทีเ่ปนเครือ่งมอืสําหรบับรรยายลกัษณะทีพ่บเปนประจาํในถอยความชนดิหนึง่ กฎเหลานี้บรรยายถึง
สวนตาง ๆ  ที่ประกอบกันขึ้นเปนเรื่องลักษณะการเรียบเรียง และความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ
เหลานี้  (Mandler 1987 : 550, อางถึงใน จันทราทิพย  แซซิ่น 2541:9)

    รูทเซล และ คูเตอร (Reutzel and Cooter 2004 : 171) กลาววาโครงสรางเรื่องเลา คือ
กฎเกณฑ องคประกอบที่จําเปนของการเขียนเรื่อง  และมีลําดับที่คาดการณได

   กอนซาเลซ (Gonzalez 2002b) ใหความหมาย story grammar วาคือวิธีการบรรยาย
เปนเครื่องมือที่สามารถใชเพื่อสรางทักษะแกผูเรียน ทั้งทักษะฟงและทักษะการเลาเรื่อง

    แรนค บูฮร (Ranch-Buhr 2004)  ใหความหมายไววา story grammar  คือโครงสรางที่
เร่ืองนั้น ๆ ดําเนินตาม ซึ่งแตละเรื่องจะมีโครงสรางเฉพาะ

    แครรอลล (Carroll 1999 : 177) กลาววาโครงสรางเรือ่งเลา(story grammar) คือโครงสราง
ความรู (schema) ในการจดจําความหมาย หรือคาดการณเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ในเรื่องเลา
มักประกอบดวย ฉาก  ตอน ซึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งตอน และตอนจบเรื่อง

    เอเมอร (Amer 2003 : 63-65) ใหความหมายของโครงสรางเรือ่งเลา (story grammar) วา
คือโครงสรางพืน้ฐานของเรือ่งเลาเปนระบบกฎเกณฑทีใ่ชบรรยายทีพ่บประจาํในเรือ่งเลา และแสดง
ความสมัพนัธระหวางสวนตาง ๆ นัน้  ในขณะทีโ่ครงสรางความรูเร่ืองเลา (story schema) คือ ตัวแทน
ภาพในใจ (mental representation)  ที่ผูอานมีเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของเรื่องและความสัมพันธของ
สวนตาง ๆ นัน้   ดังนัน้ ขอแตกตางระหวาง story grammar และ story schema กคื็อ  story grammar
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เกี่ยวของกับบทอาน ขณะที่ story schema  เกี่ยวของกับส่ิงที่ผูอานมีอยูในใจวาเรื่องนั้น ๆ ไดรับ
การวางเรื่องอยางไร

   เบอรนารด (Bernard 1991 : 193-194)ไดกลาวถงึความสาํคญัในการสอนอานเพือ่ความเขาใจ
โดยใชโครงสรางความรูเร่ืองเลา (story schema) โดยใหความหมายโครงสรางความรูเร่ืองเลาวา คือ
ชดุความคาดหวงัเกีย่วกบัวธิกีารรวบรวมเรือ่งนัน้ ๆ ทีม่กัพบเหน็ประจาํ  ความรูเกีย่วกบัการจดัรูปแบบ
ภายในของเรื่องที่ประกอบดวย ฉาก เหตุการณเร่ิมแรก  การโตตอบภายใน  ความพยายาม  ผล
และปฏิกริยาโตตอบ  ชวยใหผูอานจดจําเรื่องและระลึกเรื่องที่อานได

   สพวียี  (Spivey 2004)  ไดใหความหมาย story  grammar วาคอื เครือ่งมอืบรรยายเปน
วธิกีารที่ใชสํารวจลักษณะของโครงสรางความรูเร่ืองเลา (story schema) หรือโครงสรางในใจที่ต้ัง
สมมติฐานไวแลว  และใชสําหรับทดสอบการทํานาย คาดการณเกี่ยวกับกระบวนการของเรื่อง

   โบลิ่ง (Boling 2004)  ใหความหมาย โครงสรางเรื่องเลา ไววาคือ เร่ืองธรรมดาที่เกี่ยว
กับ  ตัวละครเอกที่ตองประสบปญหา และตัวเอกมีการตั้งเปาหมาย ประสบกับเหตุการณตาง ๆ
ขณะที่พยายามใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งอาจประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวก็ได
   ซิมมอนส และคนอื่น ๆ (Simmons et al. 2002 , quoting Hiebert, Englert and
Brennan 1983 ; Taylor 1980)  กลาววาการเรยีนรูและเขาใจองคประกอบเรือ่งเลา   สงผลตอการพัฒนา
ความเขาใจการอานในผูเรียนปกติและผูเรียนที่บกพรองทางการอาน

    ลิพสนั ( Lipson 2002 , quoted in  McLaughlin and Allen 2002 : 14 ) กลาววา โครงสราง
เร่ืองเลาชวยใหผูเรียนสรปุเร่ืองและเขาใจเรือ่งไดดี   กลาวไดวาเปนกลยทุธในการอานเพือ่ความเขาใจ

    วิสาข  จัติวัตร (2543 : 134 - 135)  กลาววาเมื่อผูอานไดอานเรื่องเลา เชน  นิทาน
นยิาย  หรือ วรรณคดีสําหรับเด็ก  จะพบวาบางเรื่องนั้น ผูเขียนผูกเรื่องขึ้นในลักษณะเดียวกัน  เชน
ข้ึนตนวา "ในกาลครั้งหนึ่ง…"  และจบลงดวยประโยคที่วา "…และเจาชาย  เจาหญิงก็แตงงานกัน
และอยูดวยกันอยางมีความสุข"   ซึ่งคือโครงสรางเรื่องเลานั่นเอง

    อิราวด ีไตรลงัคะ (2546 : 23-24) ใหความหมายโครงสรางเรือ่งวาคอืการจดัระเบยีบและ
วางระบบโดยรวมของเรือ่ง เปนกรอบหรอืโครงสรางทีร่องรับองคประกอบแตละสวนใหเขารูปเปนงานเขียน
ที่นาอาน  เปนองคประกอบที่แฝงอยูในเรื่องที่ทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดกระจางชัดเจนขึ้น

   จากความหมายและความสาํคญัของโครงสรางเรื่องเลาที่นักการอานไดใหความหมายไว
สามารถสรปุไดวา โครงสรางเรือ่งเลา (story grammar) คือ ระบบ กฎเกณฑ เครือ่งมอื ทีใ่ชบรรยาย
เร่ืองเลา  เปนองคประกอบโครงสรางพื้นฐานของเรื่องเลา ที่พบเห็นประจํา  ขณะเดียวกันโครงสราง
ความรูเร่ืองเลา (story schema)    ซึง่เปนตวัแทนภาพในใจทีผู่อานมอียูเกีย่วกบัเร่ือง จะชวยใหผู
อานคาดการณไดวาเรือ่งนัน้ ๆ จะดาํเนนิไปอยางไร มคีวามสมัพนัธของสวนตาง ๆ อยางไร  ดังนัน้
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จงึ  พบวานักการอานหลายทานจะใชสองคํานี้ควบคูกันไป เพราะหากผูอานมีความรูเกี่ยวกับโครง
สรางเรื่องและโครงสรางความรูเร่ืองเลา  ผูอานก็จะสามารถอานเรื่องไดเขาใจดียิ่งขึ้น

2.2  หลักการ แนวคิดของการใชโครงสรางเรื่องเลา (story grammar) เพ่ือพัฒนาการอาน
    ในการอานเรือ่งหรือบทอานหากผูอานมคีวามรูเกี่ยวกับโครงสรางเรือ่งกจ็ะชวยให

สามารถอานเรื่องไดอยางมีทิศทาง มีจุดมุงหมายและชวยใหเขาใจเรื่องไดดี  ซึ่งการสอนโครงสราง
เร่ืองเลา เกีย่วของกบัการทีน่กัเรยีนสามารถจดจาํองคประกอบของเรือ่งเลาได และใชองคประกอบ
เหลานัน้เปนเครื่องมือในการทําความเขาใจ (Amer 2003 : 65) ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่จะตอง
สอนและชวยใหนักเรียนสามารถใชโครงสรางเรื่องเลาเพื่อพัฒนาการอานของตน เปนการสราง
โครงสรางความรูเกี่ยวกับเร่ืองเลาแกผูเรียน โดยในการสอนองคประกอบเรื่องเลา ครูอาจใชภาษา
แมปนได ข้ึนอยูกับความสามารถทางภาษาของผูเรียน  และใชคําถามที่สัมพันธกับองคประกอบ
เร่ือง   เพื่อนําไปสู    ความเขาใจเรื่องขณะที่อานและจดจํารูปแบบ  นําไปใชไดตอไป (Amer 2003
: 65)

    โครงสรางเรื่องเลา (Story grammar หรือ Story structure )  มีรูปแบบ  องคประกอบ
ในรายละเอียดที่ตางกันไปตามนักวิจัยที่แบงโครงสรางเรื่องเลาใหเหมาะสมกับบทอาน หรือเร่ืองที่
อาน หรือจดุประสงคในการสอน โดยมอีงคประกอบสาํคญั ๆ คลายกนั  เชน ฉาก ตัวละคร เหตกุารณ
ตาง ๆ  และตอนจบ   ดังจะเห็นไดจากโครงสรางเรื่องของนักวิจัยตอไปนี้
                 2.2.1  โครงสรางเรือ่งเลาตามแนวของ  เออรวนิ (Irwin 1991 : 57, อางถงึใน  วสิาข  จติั
วัตร  2543 : 134-135)  ไดแบงเปน 6 ชวง คือ
                           2.2.1.1  ฉากเริ่มเร่ือง (Setting)  ฉากนี้แนะนําใหผูอานรูจักกับตัวเอกในเรื่อง
อาจประกอบไปดวยขอมลูพืน้ฐานดานสงัคม ภูมศิาสตร ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัเร่ืองทีจ่ะดาํเนนิในตอนตอไป
ตัวอยาง เชน
                  A.  Once there was a big gray fish named Albert.

               2.2.1.2  เหตุการณเร่ิมแรก (Initiating Event)  ไดแกการกระทํา หรือเหตุการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  ซึ่งเปนสิ่งกระตุนใหตัวเอกมีปฏิกริยาโตตอบ    ตัวอยาง เชน

     B.  He lived in a big icy pond near the edge of the forest.
     C.  One day, Albert was swimming round the pond.
     D.   Then he spotted a big juicy worm on top of the water.

                            2.2.1.3  การโตตอบภายใน (Internal Response)  เปนการโตตอบของตัวเอก
ในเรื่อง  อาจเปนการโตตอบทางอารมณ การรับรู หรือการตั้งเปาหมาย  ตัวอยางเชน
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     E.  Albert knew how delicious worm tasted.
     F.  He wanted to eat that one for his dinner.

                             2.2.1.4  ความพยายาม (Attempt)  เปนความพยายามของตัวเอกที่จะบรรลุ
เปาหมายของตัวเอก   ตัวอยางเชน  

     G. So he swam very close to the worm.
                                           H.Then he bit into him.
                             2.2.1.5  ผล (Consequence)  ผลที่เกิดขึ้นนั้นจะแสดงวาตัวเอกของเรื่อง
สามารถบรรลุเปาหมายของตนหรือไม  ตัวอยางเชน

      I. Suddenly, Albert was pulled through the water into a boat.
      J. He had been caught by a fisherman.

                             2.2.1.6  ปฏิกริยาโตตอบ (Reaction)  เปนการแสดงการรับรู หรืออารมณหรือ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นอันเปนผลจากการที่ตัวเอกสามารถบรรลุเปาหมาย อาจเปนผลที่เกิดขึ้นกวาง ๆ
เกี่ยวเนื่องกับการที่    ตัวเอกสามารถบรรลุเปาหมายของตนหรือไม   ตัวอยางเชน

                    K.  Albert felt sad.
                                            L.  He wished he had been more careful.
                 2.2.2  ทราบาสโซ (Trabasso 1991: 300-301)  ไดวิเคราะหองคประกอบแสดงความ
สัมพันธของเรื่องเลาไวเปนลําดับชวง   ดังตัวอยางเรื่องของ Jimmy ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหองคประกอบแสดงความสัมพันธของเรื่องเลาของทราบาสโซ
องค

(Episode
)

ประเภท (Category, Notation) ตัวอยางเนื้อหา (Content)

1 ฉาก (Setting) S1 There once was a boy named Jimmy.
1 เหตุการณเริ่มแรก(Initiating Event) IE Jimmy saw Tom's new 10-speed bike.
1 เปาหมายที่ 1 (Goal) G1 Jimmy wanted a 10-speed bike.
1 การกระทํา (Action) A1 Jimmy counted the money he had with him.
1 ความลมเหลวของผลการกระทํา

( Failed Outcome) FO1
Jimmy did not have enough money.

1 เปาหมายที่ 2(Goal) G2 Jimmy wanted to save $ 100.
2 การกระทําที่ 2 (Action ) A2 Jimmy asked his mother for some money.
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ตารางที่ 1 (ตอ)
องค

(Episode)
ประเภท (Category, Notation) ตัวอยางเนื้อหา (Content)

2 ความลมเหลวของผลการกระทําที่ 2 (Failed
Outcom) FO2

Jimmy's mother said that he should earn
his own money.

3 เปาหมายที่ 3 (Goal) G3 Jimmy wanted to get a paper route.
3 การกระทําที่ 3 (Action) A3 Jimmy went to a newspaper office.
3 ผลสําเร็จของกระทํา (Success  Outcome)SO3 Jimmy accepted a paper route.
2 การกระทําที่ 2 (Action) A2* Jimmy delivered the newspaper before

sunrise without missing a house.
2 ผลสําเร็จของกระทํา (Success Outcome) SO2 Jimmy saved $ 100.
2 การกระทําที่ 1  (Action) A1* Jimmy took the money he had saved.
1 ผลสําเร็จของกระทํา (Success Outcome) SO1 Jimmy bought a beautiful bike.

    จากองคประกอบเรือ่งเลา  Jimmy  นีจ้ะเหน็วาเปนการบรูณาการเหตกุารณและการ
กระทําไวเปนชดุ ๆ  ซึง่ ทราบาสโซ (Trabasso 1991 : 303)  สามารถแสดงใหเหน็ชดัเจนดงัแผนภมูิ
โครงสรางเรื่อง  ดังนี้

  S1    IE1      G1        A1       FO1                                 A1*          SO1

                          G2       A2        FO2                       A2*          SO2

      G3         A3         SO3

แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสรางเรื่องเลาของ ทราบาสโซ
ที่มา : Trabasso, "The Development of Coherence in Narrative by Understanding Intentional Action," in
Text and Text Processing, Edited by  Guy DENHIERE and Jean-Pierre ROSSI(Amsterdam : North-
Holland,1991), 303.
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                 2.2.3  รูเมลฮารท (Rumelhart 1975, quoted in  Stein and Glenn 1979 : 58-61)
ไดสรุปกฎไวยากรณเร่ืองไวดังนี้
                            2.2.3.1 เร่ือง (Story)…...นาํไปสู (Allow)  ฉาก(Setting)   ตอน (Episode system)
                          2.2.3.2 ฉาก (Setting)....สถานภาพ  (state/s)  การกระทํา (Action/s)

              2.2.3.3 ตอน (Episode)..ตัวเชื่อมตาง ๆ
   -  And

                                         -  Then    ตอน (Episode/s)
   -  Cause

                              2.2.3.4 ตอน (Episode) … จดุเริม่ตน(Initiate )  เหตกุารณเร่ิมตน (Initiating Event)
,การตอบสนอง (Response)
                              2.2.3.5 เหตกุารณนาํเรือ่ง (Initiating Event).....เกดิขึน้เอง
(NaturalOccurrence/s), เกดิจากการกระทาํ (Action/s), เกดิจากเหตกุารณภายใน (Internal Event/s)
                          2.2.3.6 การตอบสนอง (Response) …กระตุน (Motivate) การตอบสนองภาย
ใน (Internal  response)  ลําดับแผนการ (Plan Sequence)
                          2.2.3.7 การตอบสนองภายใน(Internal Response)...เปาหมาย (Goal/s),
อารมณ ความรูสึก (Affect/s), สติปญญา ความรู (Cognition/s)
                          2.2.3.8 ลําดับแผนการ (Plan sequence) จุดเริ่มตน (Initiate), แผนการภายใน
(Internal  Plan), การนําแผนไปใช (Plan Application)
                          2.2.3.9 แผนการภายใน (Internal Plan)…สติปญญาความรู (Cognition/s),
เปาหมายรอง (Subgoal/s)
                          2.2.3.10  การนําแผนไปใช (Plan Application)….ผล (Result), ความพยายาม
(Attempt),  จุดจบ  (Resolution)
                          2.2.3.11  ความพยายาม (Attempt)… การกระทําตาง ๆ (Action/s)
                          2.2.3.12  จุดจบ  (Resolution)  ………จุดเริ่มตน (Initiate), ผลโดยตรง (Direct
consequence), ปฏิกิริยาโตตอบ(Reaction )
                                2.2.3.13  ผลโดยตรง (Direct consequence) …เกดิเอง (Natural occurrence/s),เกดิ
จากการกระทาํ (Action/s),  สภาพตอนจบ (End State/s)
                          2.2.3.14 ปฏิกิริยาโตตอบ (Reaction)  ……..ดานอารมณ ความรูสึก (Affect/s),
สติปญญา ความรู (Cognition/s),  การกระทํา (Action/s)
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             ตัวเชื่อมระหวางองคประกอบตาง ๆ ที่ชวยใหโครงสรางเรื่องมีความสัมพันธกัน
เปน เร่ืองราวและสื่อความหมายได  มีดังนี้

             AND    แสดงความสัมพันธที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน
             THEN    แสดงความสัมพันธกันของเรื่องราว
             CAUSE   แสดงความเปนเหตุเปนผลกัน
             จากขอสรุปกฎไวยากรณเร่ืองเลาดังกลาว  สามารถนํามาแสดงเปนแผนภูมิ

โครงสรางเรื่องได  ดังนี้

                      นําไปสู (Allow)

แผนภูมิที่ 2   แสดงความสัมพันธภายในของเรื่องเลา ของ รูมเมลฮารท
ที่มา : N.L. Steen and C.F. Glenn,  "An Analysis of Story Comprehension in Elementary School
Children,"  in New Direction in Discourse Processing ,   Edited by Roy O. Freedle (New Jersey :
ABLEX Publishing Corporation,1979),61.

เ รื่ อ
ง (Story)

ฉา ก
(Setting) ต อ น  (Episode)

เ ห ตุ
ก า ร ณ

เ ริ่ ม ต น

จุ ด เ ริ่ ม
ต น
(Initiate)

ก า ร ต อ บ ส น อ ง (Response)

ก า ร ต อ บ ส น อ ง
ภ า ย ใ น

(Internal response)

ลํ า ดั บ แ ผ น  (Plan sequence)ก ร ะ ตุ น
MOTIVATE

Internal plan
แ ผ น ก า ร ภ า ย ใ น

MOTIVATE Plan application

ค ว า ม พย า ย า ม
(Attempt)

ผ ล
(RESULT)

จุ ด จ บ
(Resolution)

ป ฏิ กิ ริ ย
า โ ต ต อ บ

(Reaction)

ผ ล โ ด ย ต ร ง
(Direct consequence)

จุ ด เ ริ่ ม
ต น
INITIATE
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    ตัวอยาง  โครงสรางเรื่องตามองคประกอบของ รูเมลฮารท (Rumelhart 1975, quoted
in Stein and Glenn 1979 : 61)   เร่ือง  Melvin, The Skinny Mouse  มีดังนี้

ตารางที่ 2 ตารางแสดงตัวอยางโครงสรางเรื่องตามองคประกอบของ รูเมลฮารท
องคประกอบเรื่อง ตัวอยาง

ฉาก (Setting) 1.  Once upon a time, there was a skinny little mouse named Melvin.
 2. who lived in a big red barn.

เหตุการณเริ่มตน
(Initiating event)

3.  One day, Melvin found a box of rice cripies underneath a stack of hay
4. Then he saw a small hole in the side of the box.

ปฏิกิริยาโตตอบภายใน
(Internal Response)

5.  Melvin knew how good the cereal tasted
6.  And wanted to eat just a little bit of the cereal.

ผนการณภายใน
(Internal Plan)

7.  He decided to get some sugar first.
8.  So that he could sweeten his cereal.

ความพยายาม
(Attempt)

9.  Then Melvin slipped through the hole in the box
10. And quickly filled his cereal bowl.

ผลโดยตรง
(Direct Consequence)

11. Soon Melvin had eaten every bit of the rice crispies
12. And had become very fat.

ปฏิกริยาโตตอบ
(Reaction)

13. Melvin knew he had eaten too much
14. And felt very sad.

    จะเหน็วาการแบงโครงสรางตามแนวของรเูมลฮารทนีเ้ปนการแบงองคประกอบทีล่ะเอียด 
มีลําดับข้ันตอนที่ซับซอน  การเชื่อมโยงภายในขององคประกอบจะใชคําเชื่อมเปนตัวกลางใน
การโยงความหมายความสัมพันธของสวนตาง ๆ เขาดวยกัน

     และเกี่ยวเนื่องจากความละเอียดซับซอนของโครงสรางตามแนวของรูเมลฮารทที่ สไตน
และ เกลน (Stein and Glenn 1979: 68-77) ไดรวบรวมไวจากผลการวิจัยกับกลุมตัวอยางในเกรด
1 และ เกรด 5  ในการใหกลุมตัวอยางระลึกองคประกอบเรื่องเลา  และนํามาสังเคราะห พัฒนา
โครงสรางเรื่องเลาใหมโดยปรับลดกฎเกณฑ ลําดับข้ันตอนที่มีความซ้ําซอน  ขยายขอบขายและจัด
กลุมองคประกอบใหม  เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนมากขึ้น  ซึ่งสไตนและ เกลน ไดแบงองคประกอบ
ของเรื่องเลาออกเปน 3 องคประกอบหลัก คือ เร่ือง (Story)  ฉาก (Setting)  และตอน (Episode
system)  ซึ่งอาจมีไดมากกวาหนึ่งตอน  ในแตละตอนประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28

ฉาก (Setting ) ตอน (Episode system)

     1. เหตกุารณนาํเรือ่ง (Initiating Event) ปรากฏการณธรรมชาต ิการกระทาํตาง ๆ เหตกุารณ
ภายในที่สงเสริมหรือเปนสาเหตุใหเกิดปฏิกริยาตอบสนองของตัวละครสําคัญ
                 2. การโตตอบภายใน (Internal response)  อารมณ  การเรียนรู  หรือเปาหมายของ
ตัวละครสําคัญ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเหตุการณนําเรื่อง หรือเกิดจากการโตตอบภายในอื่น ๆ

     3. ความพยายาม (Attempt)  สวนหนึง่ของแผนการกระทาํดวยความอุตสาหะเพื่อ
บรรลุ

เปาหมายของ ตัวละครสําคัญ อาจตอเนื่องมาจากการโตตอบภายใน
     4. ผลของความพยายาม (Consequence)  เหตุการณ  การกระทํา  หรือภาวะสิ้นสุด
ซึ่ง

อาจกอใหเกิดการบรรลุเปาหมาย หรือไมบรรลุเปาหมายของตัวละครสําคัญ
                   5. ปฏิกริิยาโตตอบ  (Reaction)  อารมณ การเรียนรู การกระทํา หรือจุดจบ ซึง่แสดง
ความรูสึก ของตัวละครเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย

     องคประกอบของเรื่องเลาตามแนวของ สไตน และ เกลน (Stein and Glenn) ที่กลาว
มาแลว  สามารถเขียนเปนแผนภูมิโครงสรางเรื่องได ดังนี้

      1. เหตุการณเร่ิมเร่ือง (Initiating event)
                     2. การโตตอบภายใน ( Internal esponse)

      3. ความพยายาม (Attempt)
      4. ผลของความพยายาม (Consequence)
      5. ปฏิกิริยาโตตอบ (Reaction)

แผนภูมิที่ 3   โครงสรางเรื่องเลาของ สไตนและเกลน
ที่มา : สรุปประยุกตจาก N.L. Stein and C.F. Glenn, "An Analysis of Story Comprehension in Elementary
School Children,"  in  New Direction in Discourse  Processing,   Edited  by  Roy  O.Freedle  (New
Jersey : ABLEX Publishing Corporation,1979),76-77.

เรื่อง   (Story)
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เรื่อง  (Story)

ตอน (episodes)

                 2.2.4 กอนซาเลซ (Gonzalez 2002b)  ไดแบงองคประกอบเรื่องเลา  ดังนี้
              2.2.4.1 เร่ือง (Story)

                          2.2.4.2 ฉาก (Setting) ประกอบดวย ตัวละคร( characters) เวลา (time) และสถาน
ที่ (place)
                           2.2.4.3 แนวเรือ่ง (Theme) ประกอบดวยเหตกุารณตาง  ๆ  (event)  และ เปาหมาย(goal)
                           2.2.4.4 เคาโครงเรือ่ง (Plot)  ประกอบดวยตอนตาง ๆ (episodes) เปาหมายรอง 
(subgoal)  ความพยายาม (attempt)  ผลลัพธ(outcome)
                           2.2.4.5 ตอนจบ (Resolution) ประกอบดวย   การกระทาํ(Action)  สภาพตอนจบ 
(state)  และคตธิรรมจากเรื่อง (moral)

               จากโครงสรางเรื่องดังกลาว  สามารถเขียนเปนแผนภูมิได  ดังนี้

ฉาก(setting)            แนวเรื่อง(Theme)   โครงเรื่อง(Plot)          ตอนจบ (Resolution)

แผนภูมิที่ 4   โครงสรางเรื่องเลาตามแนวของ กอนซาเลซ
ที่มา : สรุปประยุกตจาก D. Gonzale, A Whole Language Project : Using Story Grammar in EFL High
School Classroom [Online], accessed 25 January 2002. Available from
http://exchanges.State.gov./forum/vols/ vol36/no1/p14.htm

เปาหมายรอง(subgoal)

คติธรรม (moral)

ความพยายาม(attempt)

ผลลัพธ (outcome)

 ตัวละคร(character)

 สถานที่ (place)

เวลา (time)

เหตุการณ(event)

เปาหมาย(goal)

การกระทํา (action)

สภาพตอนจบ(state)
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                 2.2.5  จอรแดน และ เฮอรเรลล ( Jordan and Herrell 2002 : 176 ) ไดแบงโครงสรางเรือ่ง
เลาไวดังนี้
                           2.2.5.1 ตอนตนเรื่อง (Beginning)  ประกอบดวย ตัวละคร  ฉาก  ปญหาของ       
ตัวละคร
                           2.2.5.2 ตอนกลางเรือ่ง (Middle)  ปญหาทวคีวามรนุแรง  นาสนใจมากขึน้  เรียนรู
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครมากขึ้น
                           2.2.5.3 ตอนจบเรื่อง (End)  ปญหาตาง ๆ ไดรับการแกไข

                           ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

เร่ือง (story)

ตอนตนเรื่อง ตอนกลาง     ตอนจบเรื่อง
(Beginning) (Middle)         (End)

  ตัวละคร(character)     รูรายละเอียดตัวละครมากขึ้น
  ฉาก(setting)     ปญหารุนแรงขึ้น         แกปญหาได
  ปญหา (problem)     เรื่องนาสนใจมากขึ้น                           (problem is solved)

    (learn more about characters,
    the problem gets worse,
    more interesting)

แผนภูมิที่ 5   โครงสรางเรื่องเลาตามแนวของ จอรแดน และ เฮอรเรลล
ที่มา : สรุปประยุกตจาก M. Jordan and A. Herrell, 50 Active Learning Strategies for Improving Reading
Comprehension (New Jersey : Merrill Prentice Hall, 2002), 174-178.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



31

     จะเห็นวานักวิจัยพยายามศึกษาโครงสรางของเรื่องเลาเพื่อใหไดโครงสรางที่สามารถ
อธบิายความเปนไปของเรือ่งไดสมบูรณทีสุ่ด  แมวาจะมสีวนทีแ่ตกตางกนับางดานรายละเอยีดปลกียอยในการ
กาํหนดโครงสราง ซึง่มากบางนอยบาง  แตส่ิงทีเ่หมอืนกนัของทกุโครงสรางทีก่ลาวมาคอื      โครงสราง
เร่ืองมแีกนกลางอยูทีฉ่าก(setting)  ตอน(Episode) เคาโครงเรือ่ง (Plot)   แกนของเรือ่ง (Theme) ถงึแม จอร
แดนและเฮอรเรลล จะแบงโครงสรางตางไปเปน ตอนตนเรือ่ง  ตอนกลางเรือ่งและตอนจบ กต็าม  แตใน
สวนองคประกอบของเรือ่งแลว ทกุโครงสรางจะมอีงคประกอบหลัก ๆ ที่เหมือนกัน คือ ตัวละคร เหตุ
การณเร่ิมตน การโตตอบภายใน  ความพยายาม ผล จดุจบ ปฏิกริิยาโตตอบ ทีจ่ะเปนสือ่กลางใหเร่ือง
เลาดําเนินไปไดอยางเปนลําดับข้ันตอน

2.3  การสอนอานโดยใชโครงสรางเร่ืองเลา
      ปจจยัสาํคญัประการหนึง่ทีผู่สอนควรตระหนกั คือ การสอนองคประกอบของเรือ่งเลามไิดมจีดุ

หมายปลายทางในตวัเอง  หมายความวา  การสอนองคประกอบของเรือ่งเลามไิดสอนแคเพยีงเพื่อใหนกั
เรียนรูจกัองคประกอบของเรือ่งเลาเทานัน้  จดุมุงหมายจริงควรอยูทีก่ารพฒันา      ผูเรียนในการอานเพือ่ความ
เขาใจ   ดังนัน้ในการสอนจงึไมเนนเพยีงการสอนศพัทเทคนคิเกีย่วกบัโครงสรางเรือ่งเลา      ผูสอนควร
สอนใหนกัเรยีนพฒันาโครงสรางความรูเกีย่วกบัเร่ืองเลาทลีะนอย  จนสามารถใชความรูนัน้ชวยในการ
อานใหประสบความสําเร็จดวยตนเองได

       2.3.1  กอรดอน (Gordon 1989, อางถงึใน  จนัทราทพิย  แซซิน่ 2541 : 21 )  ไดเสนอ กลวธิี
การสอนโครงสรางเรื่องเลา  ดังนี้
                             2.3.1.1 ข้ันแนะนํา (Introduction)  ผูสอนควรแจงจุดประสงคการเรียนรู     
ความสําคญัของการเรียนโครงสรางเรือ่งเลา วาสามารถนําความรูนีไ้ปใชไดอยางไรและเชือ่มโยงบท
เรียนใหมกับบทเรียนที่ผานมา
                             2.3.1.2 ข้ันอธบิายโดยตรง (Direct explanation)  ข้ันนีสํ้าคญัมาก  ผูสอนควรใชคํา
ถาม   ใหตัวอยาง  สาธติ  และสรางแบบอยาง (Modeling)  ใหแกนักเรยีน   เร่ิมแรกผูสอนจะให นัก
เรียนเห็นภาพรวมขององคประกอบและโครงสรางเรือ่งเลา  โดยยกตัวอยางเรือ่งเลาประเภท  เทพ
นยิาย  ตํานาน  นทิาน  และใชแผนภาพเรือ่งเลา (Story diagram)  จากนัน้สอนใหนกัเรยีนทราบวาจะใช
องคประกอบของเรือ่งชวยในการอานเรือ่งอยางไร  โดยใชเทคนคิคดิดงั (Think- aloud)          ผูสอน
อาจเริม่ตนดวยการอานหรอืเขยีนกไ็ดหรืออาจสลบักนัไปมา  และควรใหนกัเรยีนตระหนกัวาเรือ่งเลาบาง
เร่ืองอาจจะไมมีองคประกอบเรื่องครบถวน
                             2.3.1.3 ข้ันฝกโดยการชีน้าํ ( Guided practice)  ในขัน้นี ้นกัเรยีนจะมบีทบาทมากขึน้ 
โดยผูสอนยงัคงทําหนาทีเ่ปนแบบอยางใหนกัเรยีนคอย ๆ ทาํตามแบบ (Reciprocal teaching)  เชน  
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นกัเรยีนเรยีนรูการตัง้คาํถามและตอบคาํถามเกีย่วกบัองคประกอบของเรือ่งและเนือ้หาไดดวยตนเอง  
หลังจากเรียนรูวิธีการตั้งคําถามและตอบคําถามจากผูสอนแลว  ในขั้นนี้    นักเรียนควรจะสามารถ
ประยกุตความรูเกีย่วกบัองคประกอบของเรือ่งไปใชกบัเร่ืองเลาอืน่ ๆ ไดภายใตการควบคมุของผูสอน  นกั
เรียนควรสามารถถายโอนความรูเกีย่วกบัองคประกอบเรือ่งเลาจากการอานสูการเขยีน    การเขยีนสู
การอานได
                            2.3.1.4  ข้ันประยุกตดวยตนเอง  ( Independent application)  ข้ันสุดทายนี้       
นักเรียนจะเปนผูมีบทบาทโดยสมบูรณ  เร่ิมแรกผูสอนอาจจะใหนักเรียนทํางานเปนคูหรือเปนกลุม  
อาจมีการอภิปรายกอน แลวจึงแยกทํางานเดี่ยว

                 2.3.2  วิสาข จติัวตัร ( 2543 : 135) เสนอเกีย่วกบัการสอนโครงสรางเรือ่งเลาวาการกระตุนให ผู
อานหาโครงสรางเรือ่งเลาไดนัน้  ครูอาจใชคําถามเพือ่ใหผูอานสามารถหาโครงสรางเรือ่งได  เชน
                                    ฉากเริม่เร่ือง                :     เร่ืองเกดิขึน้ทีไ่หน  เมือ่ไร  ใครเปนตวัเอกของเรือ่ง และมี
ลักษณะนสัิยเชนไร
                           เหตุการณเร่ิมแรก   :  อะไรเปนปญหา  ตัวเอกของเรื่องตองการอะไร  ทําไม         
ตัวเอกของเรื่อง (หรือปญหา)  จึงพบความยุงยาก
                           การโตตอบภายใน  :  ตัวเอกของเรือ่งตดัสนิใจทาํอยางไร  ตัวเอกของเรือ่งพยายาม
ทําอะไร (หรือเปาหมาย)
                           ความพยายาม          :  ตัวเอกของเรือ่งทาํอยางไรกบัปญหาของตน อะไรเกดิขึน้กบั
เขา และเขาจะทําอยางไรตอไป
                           ผล                          :      ตัวเอกของเรื่องแกปญหาอยางไร    เขาสามารถบรรลุ          
เปาหมายของตนไดหรือไม ถาเปนคุณ ๆ จะแกปญหาอยางไร
                           ปฏิกริิยาโตตอบ        :  ตัวเอกของเรือ่งรูสึกอยางไรกบัปญหาตาง ๆ  ทาํไมเขาจงึตดั
สินใจเชนนั้น  คุณรูสึกอยางไร ในตอนจบของเรื่อง

     2.3.3  จอรแดน และ เฮอรเรลล (Jordan and Herrell 2002 : 176-178)  ไดเสนอแนว  
การสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา ดังนี้
                           2.3.3.1 เลอืกเรือ่งทีม่โีครงสรางเรือ่งเลาชดัเจน   เหมาะสมกบัระดบัความรูของ               
ผูเรียน
                           2.3.3.2 ครูอานออกเสยีง (Read aloud)  เพือ่สาธติการเกีย่วกบัองคประกอบเรื่อง  
โดยหยุดเปนชวง ๆ  และใชคําถาม ๆ เกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ของเรื่อง
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                           2.3.3.3 สอนโครงสรางและองคประกอบของเรือ่งเลา  ครูแนะนาํโครงสรางเรือ่ง เชน
ตอนตนตอนกลางเรื่อง และตอนจบ   สอนองคประกอบเรื่องในแตละโครงสราง  เชน
                                       2.3.3.3.1 ตอนตนเรื่อง ประกอบดวย   ฉาก  ตัวละคร   และปญหาของ    
ตัวละคร
                                       2.3.3.3.2 ตอนกลางเรือ่ง  เปนการเรยีนรูเกีย่วกบัตัวละคร และปญหาทีม่รีาย
ละเอียดเพิ่มมากขึ้น
                                       2.3.3.3.3 ตอนจบเรื่อง  ตัวละครแกปญหาไดอยางไร

                           ผูสอนควรอธิบายใหผูเรียนทราบวาเรื่องบางเรื่องอาจมี องคประกอบ      
ไมครบ หรืออาจไมเปนไปตามลําดับ
                          2.3.3.4  การเลาทวนเรื่อง ( Retelling)  โดยใชแผนภูมิโครงสรางเรื่อง ( story 
grammar map)  เพือ่ชวยใหผูเรียนเหน็ภาพโครงสรางเรือ่งแตละสวนไดชดัเจน   สามารถเลาเรือ่งได
ครบตามองคประกอบของแตละสวน

                 2.3.4  กอนซาเลซ (Gonzalez 2002b,  quoting Gonzalez 1998 )  เสนอวธิกีารสอนโดย
การใชโครงสรางเรื่อง  ดังนี้
                           2.3.4.1 ข้ันสรางแรงจงูใจ (Motivation phase) ข้ันนีค้รูจะใช      กจิกรรมนาํเขาสู บท
เรียนหรือใหผูเรียนดูภาพ  อุปกรณของจริง  และใชคําถาม ๆ เพื่อใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทใหม  และ
กระตุนความรูเดิมของผูเรียน
                            2.3.4.2 ข้ันการเรียนการสอน (Presentation phase)  ครูเลาเรือ่ง หรืออานเรือ่งให ผู
เรียนฟงโดยควรเลอืกเรือ่งทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เพือ่เปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปราย ซกัถาม
เกีย่วกบั คานยิม  ความเชือ่  ในขัน้นีค้รูอาจใหนกัเรยีนเลาทวนเรือ่ง ครูใชคําถาม ๆ เกีย่วกับ    เหตกุารณ 
จากนัน้แนะนาํโครงสรางเรือ่งโดยใชแผนภูม ิ แลวใหผูเรียนเชือ่มโยงความสมัพนัธของเรื่องเขากับโครง
สรางเรื่องเลา
                             2.3.4.3 ข้ันฝกปฏบัิติ (Practice phase)  ข้ันนีใ้หผูเรียนจบัคู  หรือ เขากลุม  อาน
เร่ืองและเติมแผนภูมิโครงสรางเรื่อง (story grammar map)  เพื่อใชเปนแนวทางในการเลา
ทวนเรือ่ง   ซึง่ผูสอนควรยดืหยุนในเรือ่งของรปูแบบภาษาขณะทีผู่เรียนเลาเรือ่ง ไมควรขดัจงัหวะเพือ่แกไขขอ
ผิดพลาด
                             2.3.4.4 ข้ันวัดประเมินผล (Evaluation phase) ข้ันนี้อาจใหผูเรียนประเมิน    
ตนเอง หรือ ประเมนิเพือ่น ตามเกณฑทีจ่ดัทาํขึน้ ( rubrics)  หรือประเมนิดวยแบบรายการตรวจสอบ 
(checklists)
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       2.3.5  เบอรนารด (Bernard 1991 : 197)  ไดแนะนาํการสอนโครงสรางเรือ่งเลาไว ดังนี้
                             2.3.5.1 เลือกเรือ่งทีม่โีครงสรางเรือ่งเลาทีช่ดัเจน เพือ่สอนองคประกอบ และศัพท
เทคนคิเกีย่วกบัองคประกอบเร่ืองเลา  ในการสอนครเูดนิด ูและชวยผูเรียนในการเชือ่มโยง   ขอมลูทีม่อียูเขา
กบัเร่ือง
                             2.3.5.2 กําหนดจุดประสงคการอาน  กระตุนความรูเดิมของผูเรียน
                             2.3.5.3 ระบุโครงสรางเรื่องเลากอนสอนเนื้อหา  ตอนแรกอาจอภิปรายเกี่ยวกับ
องคประกอบเรื่อง เพื่อใหผูเรียนเห็นวาองคประกอบเรื่องมีบทบาทอยางไร
                             2.3.5.4 ต้ังคาํถามใหผูเรียนเชือ่มโยงโครงสรางเรือ่งกบัเนือ้หา  ซึง่ตอนแรกควรเปน
คําถามระดับความเขาใจตามตัวอักษรกอน แลวจึงคอยใชคําถามระดับอนุมานความ
                             2.3.5.5 เมือ่ผูเรียนสามารถเขาใจองคประกอบเร่ืองเลาดแีลว กส็ามารถใชเร่ืองเลาทีม่ี
องคประกอบตางออกไปได

      2.3.6  โฮสกสิสัน และ ทอมพคินส (Hoskisson and Tompkins 1987 : 273-280) กลาววา
กอนทีค่รูจะสอนองคประกอบเรือ่งเลาแกผูเรียนนัน้  ครูควรเรยีนรูองคประกอบเหลานัน้กอน  จากนัน้กร็วบ
รวมเรือ่งหรอืบทอานทีม่อีงคประกอบเร่ืองชดัเจน  แลวจงึสราง พฒันาเครือ่งมอืในการสอน  ดวยวธิกีาร
ดังกลาวจะชวยใหครูมีความพรอมในการสอนดีข้ึน  โดยแนะนําขั้นตอนการสอนไว ดังนี้

               2.3.6.1 ข้ันเตรียมการ
                                       2.3.6.1.1 ทบทวนขอมลูเกีย่วกบัองคประกอบโดรงสรางเรือ่งเลา เชน ตอนตน
เร่ือง ตอนกลางเรื่อง และตอนจบเรื่อง
                                       2.3.6.1.2 รวบรวมบทอานทีม่โีครงสรางเรือ่งเลาชดัเจน และม ี ความเหมาะสมกบัผู
เรียน
                                        2.3.6.1.3 อานเรื่องเพื่อศึกษาวาผูเขียนพัฒนาโครงสรางเรื่องอยางไร
                                        2.3.6.1.4 จดัเตรยีมชดุคาํถามเพือ่ใชกระตุนการเรยีนรูโครงสรางเรือ่งเลา
                                        2.3.6.1.5 จัดเตรียมแผนภูมิเร่ืองเลา

                2.3.6.2  ข้ันตอนการสอน
                             ข้ันที่ 1  การนําเขาสูบทเรียน  อานหรือเลาเรื่องแลวถามคําถาม เชน

                             - What happened in the first of the story?
                             - In the next part?
                             - In the last part?
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                                         ใหผูเรียนเลาทวนเรือ่งในแตละตอน  แลวจึงแนะนําศัพทเทคนิค  ตอน
ตนเรือ่ง  ตอนกลางเรือ่ง และตอนจบเรือ่ง  วธินีีเ้ปนการนาํไปสูการสรปุเร่ือง โดยอาจใหแสดงเปนแผน
ภูมิใหผูเรียนเห็นโครงสรางเรื่องแตละตอนก็ได  จากนั้นใหผูเรียนอานเรื่องแลวฝกระบุองคประกอบ
เร่ือง

                             ข้ันที ่2   ข้ันการสอน  อานตอนแรกของบทอาน และใหผูเรียนอภปิรายสิง่
ทีเ่หมอืนกนัทีพ่บในตอนตนเรือ่งของแตละเรือ่ง  โดยใชคําถามเปนตวักระตุน  แลวใหผูเรียน รวบรวม
คุณลักษณะตาง ๆ ที่พบในตอนตนเรื่อง  เชน

                                         You meet the main character and some of the other characters.
                               You find out where the story take place.
                                         You learn about  a problem that the characters have 

to solve.
                               You get  interested in the story and want to keep reading it.

                                                       อานตอนตนเรือ่งของเรือ่งอืน่ ๆ  แลวใหผูเรียนระบคุุณลกัษณะ อาจเพิม่
หรือลดกไ็ดจากนัน้สอนโครงสรางตอนกลางเรือ่ง ตอนจบเรือ่งดวยวธิทีาํนองเดยีวกนั  จากนัน้อานและ
อภิปรายเรื่อง

                             ข้ันที ่3   การนาํความรูไปปฏิบัติใหผูเรียนอานเรือ่ง อภิปรายเกีย่วกบัเร่ือง
โดยใชชดุคาํถาม  ใหผูเรียนอธบิายวาผูเขยีนพฒันาเรือ่งอยางไรในขัน้นีใ้หผูเรียนฝกการเลาทวนเรือ่ง 
โดยสามารถใชอุปกรณประกอบการเลาได เชน กระดานผาสาํลเีพือ่ใหแบงโครงสรางเรือ่งใหเหน็ชดัเจน 
หรือใชการวาดภาพตามโครงสรางเรื่อง แลวรวบรวมเปนหนังสือนิทาน หรือเติม  แผนภูมิเร่ือง

                              ข้ันที่ 4   การสรุปยอเร่ือง  ทบทวนโครงสรางเรื่องโดยอาจใชแผนภูมิ
ประกอบ  ใหผูเรียนสรุปยอเร่ืองตามโครงสรางโดยใหผูเรียนใชคําพูดของตนเองในการสรุปยอเร่ือง

                              ข้ันที ่ 5   ข้ันสรุปความเขาใจ  ใหผูเรียนอานและเลาทวนเรือ่ง  โดยอาจ
วาดภาพ หรือเติมแผนภูมิเร่ือง

                              ข้ันที ่ 6   การประยกุตใช  ผูสอนสามารถใหผูเรียนเขยีนเรือ่งของ    ตน
เองโดยใชความรูดานโครงสรางเรือ่งเลาทีเ่รียนไป  ตอนแรกใหผูเรียนรวมมอืกนัทาํเปนกลุมกอน  เพือ่
ใหมีโอกาสแบงปนความคิดกับผูอ่ืนและลดความกังวลในการเรียน   เร่ิมดวยการอภิปรายแนวคิด
เกี่ยวกับเร่ืองที่จะเขียน  ชื่อเร่ือง ซึ่งสวนใหญผูเรียนจะใชรูปแบบตามที่ไดเรียนมาเปนแนวทาง  
อภิปรายเกีย่วกบัตัวละคร และคดิโครงรางเหตกุารณตาง ๆ ของเรือ่ง  ชวยกนัเขยีน  อานเรือ่งทีเ่ขยีน  
แกไข  ปรับปรุง  ตรวจงานเขียน  แลวจึงจัดพิมพและนําไปแบงปนกับกลุมอ่ืน ๆ
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     2.3.7  เสงี่ยม  โตรัตน (2543 : 246-249)  ไดเสนอแนะขั้นตอนการสอนเรื่องเลา นิทาน
ไว ดังนี้
                           ข้ันเตรียมความพรอม (Motivation)

                     2.3.7.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู  วาผูเรียนตองสามารถทําอะไรไดบาง
เมื่อเรียนจบแผนการสอน

                     2.3.7.2 ทบทวนความรูเดิม เกี่ยวกับบทอาน
                     2.3.7.3 เสนอคําศัพทใหมของบทเรียน

                           ข้ันนําเสนอ (Presentation)
                     2.3.7.4 สอนศัพทจากบทอาน
                     2.3.7.5 ทบทวนโครงสรางไวยากรณที่เกี่ยวของกับบทอาน
                     2.3.7.6 นําเสนอบทอาน

                           ข้ันฝกปฏิบัติ (Practice)
                     2.3.7.7 ใชคําถามประกอบการอานบทอาน
                     2.3.7.8 ทํากิจกรรมการอาน เชน jigsaw reading
                     2.3.7.9 อานเรื่องและเติมแผนภูมิเร่ือง
                     2.3.7.10  สรุปยอเร่ือง

                           ข้ันนําไปใช  (Production)
                     2.3.7.11 เขียนเลาเรื่องโดยใชขอมูลจากโครงสรางเรื่อง

                                 2.3.7.12 ทํากิจกรรมอื่น ๆ เชน การแสดงประกอบการเลาเรื่อง  Reading
theater  เปนตน
                           การวัดประเมินผล (Evaluation)

                     2.3.7.13 จากการตอบคําถาม
                     2.3.7.14 การปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน

                            กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม (Follow – up activity)
                            เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดนําความรูไปใชในสภาพจริง  เพื่อพัฒนาทักษะ
ดานสังคม และบูรณาการการเรียนรูภาษาอังกฤษเขากับสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ  มักทําเปนโครงการ
ตอเนื่องในลักษณะโครงงาน

      จะเหน็วานกัการอานไดแนะนาํวธิสีอนทีเ่นนการมปีฏิสัมพนัธระหวางผูเรียนกบัผูสอนและ  
ผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับบทอาน การทําความเขาใจโครงสรางเรื่อง  องคประกอบเรื่อง           
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กระตุนความรูเดมิของผูเรียน ข้ันตอนการสอนมุงใหความรูดานภาษาและทกัษะกระบวนการเรยีนแก ผู
เรียนที่จะเปนสื่อกลางไปสูความเขาใจเรื่องที่อานไดในที่สุด

2.4  กิจกรรมการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
     ในการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา นั้น การจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนนับวามีความสําคัญ ดังที่ เซียฟอสส และ รีเดนซ (Searfoss and Readence 1994: 228) 
กลาวไววาความเขาใจสามารถสอนกนัได     ผูเรียนสามารถพฒันาความเขาใจในการอานหากครใูชกลวธิี
กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

      2.4.1 ครูแสดงแบบอยางในกระบวนการอานเพื่อความเขาใจ
                  2.4.2 สอนและแนะนาํกระบวนการความเขาใจในขัน้ตอนกอนการอาน  ระหวางอาน และ
หลังการอาน
                  2.4.3 ครูใหขอมูลยอนกลับในการเรียนแกผูเรียน
                  2.4.4 จดักจิกรรมทีม่ส่ืีอการอานทีช่วยฝกการอานในชัน้เรยีน   ทีจ่ะนาํไปสูการอานไดดวยตนเอง

      ดวยวิธีการดังกลาว ครูควรจัดการเรียนรูจากสถานการณจากบทอานเพื่อใหผูเรียนได           
ปฏิสัมพนัธกบับทอาน  มโีอกาสในการประสบความสาํเรจ็  ดังนัน้ ครู คือกญุแจสาํคญัในการชวยเชือ่มโยงสิง่ใหม
และสิ่งที่ผูเรียนมีอยูแลว  ครูที่ดีไมเฉพาะแตสรางสถานการณการเรียนเทานั้น แตตองเขาถึงความ
สําคญัของการสอน กจิกรรมการสอน กลวธิทีีจ่ะชวยใหผูเรียนเขาใจทัง้กอน     การอาน  ระหวางการอาน  
และหลังการอานดวย

      ในการจัดกิจกรรมการสอนอานที่จะชวยสงเสริมความเขาใจ  ทั้งกิจกรรม กอนการอาน  
ระหวางการอาน และหลังการอาน  ที่ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมไวได มีดังนี้
                        1.  กจิกรรมการทาํนายเรือ่ง (Prediction activity)   มลิเลอร (Miller1999: 214-215) กลาว
วากจิกรรมการทาํนายเรือ่ง เกีย่วของกบัการกระตุนความรู การทาํนาย  การอานและการตรวจสอบ  ดังนี้
                             1.1 การกระตุน (Activation) ผูสอนใหผูเรียนอานชือ่เร่ือง อานเรือ่งทีไ่มสมบูรณ  ดู
รูปภาพ  หรือแผนภูมิ  เพื่อกระตุนใหผูเรียนทํานายเรื่อง
                             1.2  การทาํนายเรือ่ง (Prediction) ผูเรียนทาํนายเรือ่งจากสือ่ตามขอ 1.1    วา บท
อานนีจ้ะดาํเนนิไปอยางไร ซึง่อาจทาํนายไมตรงกบัเร่ืองในบทอานกไ็ด   ในการทาํนายเรือ่งนี ้  ผูเรียนตองใชความ
รูเดมิมาชวยเพือ่ใหสามารถทาํนายได  ครูอาจแสดงแบบอยางโดยใชคําถามในการทํานายเรื่อง ดังนี้

                           What do I think this passage material might be about?
                        What could I learn from reading this passage?
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                        What do I think may happen next in this passage?
                            1.3 อาน (Read)  ผูเรียนอานบทอานและพจิารณาวาทํานายไวใกลเคยีง       ถกู
ตองเพียงไร
                            1.4 ตรวจสอบการทาํนาย (Verifying) ผูเรียนเปรยีบเทยีบการทาํนายเรือ่งของตน
กับขอมูลจากบทอาน  โดยหาขอสนับสนุนจากบทอานยืนยันการทํานาย

      กจิกรรมการทาํนายเรือ่งนีช้วยใหผูเรียนสามารถอานเรือ่งไดอยางเขาใจ   มลิเลอร (Miller 
1999: 216)  ใหตัวอยางกิจกรรมการทํานายเรื่องจากหัวขอเร่ือง(Title) ไวดังนี้

ที่มา : W.H. Miller, Ready-to-Use Activities&Materials for Improving Content Reading Skills (New York : 
The Center for Applied Research in Education, 1999), 216.
                        2. กจิกรรมการสรปุยอเร่ือง (Summarization)  จอรแดน และ เฮอรเรลล (Jordan and 
Herrell  2002 : 186-187)  ไดกลาวถงึกจิกรรมการสรปุยอเร่ืองวามคีวามจําเปน สําหรบั       ผูเรียน 
เพือ่ใหสามารถระบแุนวคดิหลกัของบทอานและรายละเอยีดสนบัสนนุ ซึง่จาํเปนในการทาํความเขาใจ
ข้ันตอน  โดยผูสอนควรใหผูเรียนทราบวาในการสรุปยอเร่ืองนั้นมีวิธีการ   ดังนี้

                2.1 ระบ ุและเลอืกเฉพาะขอมลูทีสํ่าคญั   เพือ่ตอบคําถามวา What was the story 
about?

                2.2  ตัดขอมูลที่ไมจําเปนออก

ACTIVITY SHEET USING THE PREDICTION STRATEGY
Teacher :  Let me show you how the prediction strategy can help you read with much better
understanding.  The name of the story that you are going to read is"Robin Lee Graham- the
True Story of a Boy Who Sailed Alone Around the World"   You are going to read this story
and try to understand it very well.  One thing you can do to  help you better understand what
you read is to make some predictions about what you think may happen in the material.
Making prediction helps you know what to look for as you read and type of material. You
know what the title of the story is. You are now going to make some predictions of what the
material might be about from the title and your own knowledge of sailing and world
geography.

I. Now write down as many predictions as you can based on the title of the story.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                            2.3  ตัดขอมลูทีซ่้าํ ๆ ออก  พรอมทัง้อานทวนอกีครัง้ แกไขเพือ่ใหไดการสรปุยอเร่ือง
ที่อานไดใจความราบรื่น

                2.4  เชื่อมโยงขอมูลสําคัญและรายละเอียดสนับสนุน
2.5 ครูใหตัวอยางการสรุปยอเร่ืองที่ดีแกผูเรียนเปนแนวทาง

ตัวอยางการสรุปยอเร่ือง  เร่ือง  Cinderella

ที่มา :  M. Jordan  and A. Herrell, 50 Active Learning Strategies for Improving Reading
Comprehension (New Jersey : Merrill  Prentice Hall, 2002), 188.

           กิจกรรมการสรุปยอเร่ืองจะชวยใหผูเรียนเพิ่มพูนความรูดานคําศัพท  การโยง
เหตุการณสําคัญ  เรียนรูวิธีการเขียนใหม  และการอานซ้ํายอหนาเพื่อสรางความเชื่อมโยงในการ
เลาเรื่อง  เมื่อมีการสรุปยอเร่ืองบอยเพียงใดผูเรียนก็จะมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องไดชัดเจนมากขึ้น
เพียงนั้น    นอกจากนี้ผูเรียนยังไดเรียนรูการอานที่จะชวยใหหาความหมายไดกระจางขึ้น   รูวิธี
การ
เชือ่มโยงประโยคตาง ๆ  และรูถงึความสําคญัของความตอเนือ่งเปนลําดบัของเรือ่งในการทําความ
เขาใจ

Initial statement of the main idea :
Cinderella goes to the fancy ball, meets the prince, and lives happily ever after.

Supporting details (with redundancy removed) :
Cinderella lived with her father and mean stepmother who made her do all the housework.

She never had any clothes. The king gave a fancy ball. She had no fancy ball gown to wear. Her
Fairy Godmother (FG) appeared and turned Cinderella's ragged clothes into a beautiful ball gown.
FG created a beautiful carriage to take Cinderella to the ball and warns her that the magic goes
away at midnight. Cinderella goes to the ball, She dances with the handsome prince. He falls in love
with her. Cinderella hears the clock begin to strike midnight. She runs from the ballroom, dropping
one of her glass slippers. The prince picks up the slipper and vows to find her again. He finds
Cinderella and they live happily ever after.
Revising for fluency :

Cinderella lived with her father and mean stepmother who made her do all the housework.
The king gave a fancy ball, but she had no fancy ball gown to wear. Her Fairy Godmother appeared
and turned Cinderella's ragged clothes into a beautiful ball gown. Her Fairy Godmother created a
beautiful carriage to take Cinderella to the ball and warned her that the magic would go away at
midnight. Cinderella went to the fancy ball, met the prince, and lived happily ever after.
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         3. กจิกรรมการสมัภาษณตามองคประกอบเรือ่ง (Element interviews) จอรแดน และ 
เฮอรเรลล (Jordan and Herrell  2002 : 281-285)   ไดเสนอกจิกรรมการสอนองคประกอบเรือ่ง เพือ่ชวยให
ผูเรียนมปีฏิสัมพนัธระหวางผูเรียน และแสดงความเขาใจเรือ่ง  องคประกอบเร่ือง ซึง่ ผูสอนสามารถจัดกิจ
กรรมได   ดังนี้

    3.1 ใหผูเรียนตอบชุดคําถาม โดยใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละคร
    3.2 ใหผูเรียนสัมภาษณกัน โดยดําเนินไปตามฉากของเรื่อง
    3.3 ใหผูเรียนโตตอบกัน โดยใชปญหาที่แตกตางออกไป

ครูเตรยีมรายการสมัภาษณตามองคประกอบเรือ่ง ความยากงายของคาํถามขึน้อยูกบัระดบัของ        ผู
เรียน  กิจกรรมนี้ใชเพื่อตรวจสอบความรูเกี่ยวกับองคประกอบเรื่องและความเขาใจของผูเรียน

            การสมัภาษณ ชวยใหผูสอนเขาใจกระบวนการคดิของผูเรียน หลงัจากทีไ่ดอานเรือ่งแลว  ชวย
ทราบความเขาใจของผูอานเกีย่วกบั ฉาก ตัวละคร เคาโครงเรือ่ง ดวยการปรบัคําถามใหสอดคลอง โดยอาจใหผู
เรียนแสดงเปนตวัละครตาง ๆ จดัเปนกจิกรรมเวทวีาท ี(Talk show) ใน ชัน้เรยีนกไ็ด

      ตัวอยางใบงานกิจกรรมการสัมภาษณ จากบทอานเรื่อง Grandpa's Teeth.

ทีม่า : M. Jordan and A. Herrell, 50 Active Learning Strategies for Improving Reading Comprehension
(New Jersey : Merrill Prentice Hall, 2002), 284.

Character Interviews : Character________________________Stdudent_______________________
Title of book/ story_____________________________________Date __________________________
Instructions :
" I want you to pretend to be the character, Grandpa. Now, I will ask you some questions about the time you
lost your teeth, Grandpa. Don' t forget to pretend you are Grandpa as you answer the questions."
Tell me about your family.   ___________________________________________________________
What was the problem?   ___________________________________________________________
How did you feel about having lost your teeth?  __________________________________________
Was your family helpful?   ___________________________________________________________
Who else was helpful?   ___________________________________________________________
It must have been hard, going so long without your teeth. Tell us about some of the things that
worried you. ____________________________________________________________________
How did it all turn out?   ___________________________________________________________
How did you feel at the end? __________________________________________________________
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            กจิกรรมการสมัภาษณนีส้อดคลองกบัแนวคดิของ ไวกอตสกี ้( Vygotsky 1978 : 57, 
quoted in Toolan 2001 : 181)  ที่วาการใหผูเรียนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกันทางสังคม จะชวย 
เสริมสรางความรูแกผูเรียนแตละคน และงายสาํหรบัครูในการคาดการณการพฒันาทกัษะเลาเรือ่งของ 
ผูเรียน

    4. กิจกรรมการเรียบเรียงเรื่อง (Scrambled parts of a story)  มิลเลอร  
(Miller1999 : 489)  แนะนําการจัดกิจกรรมวาผูเรียนจะไดรับเร่ืองที่ไมเรียงประโยคตามลําดับ    
เนื้อเร่ือง  โดยผูสอนจะจัดกลุมประโยคไวเปนชุด ๆ เชน เนื้อเร่ืองของแตละยอหนา   ใหผูเรียน 
เรียบเรียง  ซึ่งอาจทําไดดวยการใสหมายเลขหนาประโยคเหลานั้น  แลวนําประโยคเหลานั้นมา 
เขียนเปนขอความตามลําดับ   ผูเรียนสามารถใชคําเชื่อมตาง ๆ ชวยสัมพันธขอความใหสามารถ 
อานไดอยางราบรื่น สละสลวย  หากผูเรียนเรียบเรียงประโยคผิดจากกลุมอ่ืน  อาจใหแสดง     
ความคิดเห็น  บอกเหตุผลได

ตัวอยาง   กิจกรรมการเรียบเรียงเรื่อง ของ มิลเลอร

ทีม่า : W.H. Miller, Ready-to-Use Activities&Materials for Improving Content Reading Skills (New York : The 
Center for Applied Research in  Education, 1999), 489.

            5. กิจกรรมการเลาทวนเรื่อง(Retelling)  เซียรฟอสส และ รีเดนซ ( Searfoss and 
Readence 1994 : 252-253)  กลาววาการสรางความเขาใจแกผูเรียนที่งายและมีประสิทธิภาพ คือ 
การเลาทวนเรื่อง  ผูเรียนสามารถใชคําพูดของตนเองในการเลา  นับวาเปนวิธีพัฒนาการอาน 

" Where Plants and Animals Live"
A.
_______Bushes make up the middle layer, and deer hide and give birth to fawns in his

layer.
_______Deer also eat the twigs and leaves that come from the middle layer.
_______he bottom layer in the forest floor is where deer find mushrooms, moss, and

grass to eat.
_______Trees make up the top layer, and they are home to many different types of birds.
_______A deer's forest habitat is composed of many different layers.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
( A = 3 , 4, 5 , 2 , 1 )
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และการเขยีน หรือ การพดู ของผูเรียน   เปนกจิกรรมทีม่ปีระโยชนทีน่กัการอานไดสรุปไว ( Brown and 
Cambourne 1987; Glazer 1992, quoted in Searfoss and Readence 1994 :  252)  ดังนี้

                5.1 ครูใชเวลาในการเตรียมการนอย   ผูเรียนมีบทบาทในกิจกรรมมาก
          5.2 กิจกรรมมีความยืดหยุน

                            5.3 เปนกจิกรรมทีช่วยพฒันาความสามารถทางภาษาแกผูเรียนดานการอาน  การ
เขียน  การพูด  และการฟง

                การเลาทวนเรือ่งนัน้ ผูเรียนอาจเลาดวยการเลาปากเปลา  การเขยีน หรือวาดภาพ กไ็ด 
โดยอาจเปนกจิกรรมรายบคุคล หรือ กจิกรรมกลุม นอกจากนี ้ฮเูดลสนั (Hudelson 1994:385) ไดเสนอ
วาในการจดักจิกรรมใหผูเรียนเลาทวนเรือ่ง  อาจใหเลาเปนภาษาแมปนกบัภาษาอังกฤษดวยกไ็ด  การให
ผูเรียนเลาแบบสองภาษาจะชวยใหครูเหน็ภาพความเขาใจของผูเรียนไดดีข้ึน

                ในการเลาทวนเรือ่ง  หากพบวาผูเรียนประสบปญหาในการเลา  ผูสอนอาจใชคํา
ถามกระตุนเพือ่ชวยใหผูเรียนเลาตอไปได (Morrow 1986:141, quoted in  Searfoss and Readence 
1994 : 317)  ดังนี้
                             1.  ชุดคําถามที่จะใชเฉพาะในกรณีที่จําเปนจริง ๆ เทานั้น
                                  A. หากผูเรียนประสบปญหาในการเกริน่นาํเรือ่ง  ใหใชขอความกระตุน ดังนี้

              " Once upon a time………………."    Or " Once there was………."
                                  B. หากผูเรียนหยุดเลา  ครูกระตุนโดยใชขอคําถาม

              " What comes next?"   or " Then what happened?"
                                  C. หากผูเรียนหยดุเลา และไมสามารถใชขอความในขอ B ได  ใหครูถามคํา
ถามเกี่ยวกับเร่ืองที่สอดคลองกับจุดที่ผูเรียนหยุดเลาเพื่อกระตุนใหสามารถเลาตอไปได  เชน

           "What was Jenny's problem?"
                  2.  เมื่อผูเรียนไมสามารถเลาเรื่อง หรือเลาโดยไมมีความตอเนื่อง หรือขาด       

รายละเอียด  ใหผูสอนใชขอความ คําถาม  กระตุนการเลาทวนเรื่องทีละขั้นตอน   เชน
                                   A. "Once upon a time………"  or  "Once there was…………….."
                                   B. " Who was the story about?"
                                   C. "When did the story happen?" ( Day, night, summer…?)
                                   D. " Where did the story happen?"
                                   E. "What was…(name the main character)..'s problem in the story?
                                   F. " How did she try to solve her problem? What did she do first / next?"
                                   G. " How was the problem solved?"
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                                   H. " How did the story end?"
           6. กิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเลา  ( Story  mapping   or  Story  grammar  mapping)

บูเอฮล (Buehl 2000 : 135-137) ไดกลาววากิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเปนวิธีชวยใหผูเรียนไดใชความรู
เกีย่วกบัโครงสรางเรือ่งมาวเิคราะหเร่ืองเพือ่ใหเหน็ภาพชดัเจน   ชวยใหผูเรียนสรางความเขาใจเรือ่งได
อยางตอเนือ่ง  นอกจากนีผู้สอนอาจใชแผนภูมเิร่ืองนาํไปสูการอภปิรายโดยใชคําถามกระตุน  ชวยใหผู
เรียนมีรูปแบบที่ชัดเจนในการนําไปเขียนสรุปยอเร่ืองไดอีกดวย

               กนันิง่ (Gunning 1992: 225) สรุปไววาแผนภูมิเร่ืองใชไดทั้งในการอานดวยตน
เอง หรือการอานเปนกลุมยอย  โดยผูเรียนแตละคนทาํในสวนทีแ่ตกตางกนัแลวนาํมาแบงปนกนั  กจิกรรม
นี้ใชไดทั้งในขั้นตอนกอนการอาน  โดยผูสอนควรเติมแผนภูมิใหเปนตัวอยางเปนบางสวน  แลวใหผู
เรียนเตมิเองเมือ่อานเรือ่งจบ  กนันิง่ไดเสนอตวัอยางแผนภมูเิร่ืองและชดุคาํถามเพือ่ชวยการทาํความ
เขาใจองคประกอบเรื่องไว ดังนี้

Story Map
Setting : Where does the story take place?

When does the story take place?
______________________________

Characters: Who are the main people in the story?
______________________________

Problem : What problems does the main character face?
______________________________

Goal : What is the main character's goal?
What is he or she trying to do?
______________________________

Plot : What are the main things that happened in the story?
______________________________

Outcome : How was  the story problem resolved?
______________________________

               มลิเลอร (Miller 1999: 237) ไดกลาวถงึกจิกรรมแผนภมูเิร่ืองวามปีระโยชนมากใน   การ
สอนวรรณกรรม และเหมาะในการสอนโครงสรางเร่ืองเลา (story grammar) ชวยใหผูเรียน   จดจาํองค
ประกอบเรื่องเลา เชน ฉาก  เคาโครงเรื่อง และจุดจบของเรื่อง  ดังตัวอยางตอไปนี้
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STORY MAP
The Setting

Characters
Place

The Problem
The Goal

Events (1,23)
The Resolution

A series of questions that are related to the story

หรืออาจนําเสนอในรูปของเครือขายเรื่อง (Story web) ก็ได  เชน

 
      

 แผนภูมิที่ 6 การนําเสนอกิจกรรมดวยเครือขายเรื่อง (Story web)
ที่มา : ปรับประยุกตจาก W.H. Miller,  Ready-to-Use Activities&Materials for Improving Content Reading 
Skills (New York : The Center for Applied Research in  Education, 1999), 237.

            7. กจิกรรมกรอบเรือ่งเลา (Story Frames)   นกัการอานไดเสนอกจิกรรมและความ
สําคัญของการใชกรอบเรื่องเลาไว  ดังนี้

                เกรฟส (Graves 1998: 266-267) กลาววา กรอบเรือ่ง คือชดุขอมลูทีโ่ยงดวยคาํ
เชือ่มทีใ่ชแทนความคดิ  กรอบเรือ่งชวยสรางความรูเกีย่วกบัเร่ืองแกผูเรียน ชวยใหเชือ่มโยงทักษะอาน
เขียน หรือ อานพูด เขาดวยกัน แมวาสวนมากกิจกรรมกรอบเรื่องเลาจะพบในขั้นหลังการอาน 
แตผูสอน   อาจนําไปใชในขั้นกอนการอาน และระหวางอานก็ได

STORY

Setting
Character

reaction

consequenceInternal response

attempt

Initiating event
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                โอจา (Oja 2000 : 223-224)  กลาววากจิกรรมกรอบเรือ่งเลาเปนกระบวนการโคล
ซ ตางกนัทีก่จิกรรมกรอบเรือ่งเลาไมไดละเพยีงคาํเดยีว  แตอาจละไวเปนวล ี หรือประโยค ทีม่ ี    องค
ประกอบสําคญัของเรือ่งใหผูเรียนเตมิเตม็  นับเปนกิจกรรมทีท่ัง้ผูสอนและผูเรียนตองใหความสนใจ 
เพื่อใหสามารถเติมความไดเนื้อหาตามโครงสรางเรื่อง  เปนกิจกรรมที่เหมาะกับผูเรียนระดับมัธยม
ศึกษา เพราะผูเรียนวยันีก้าํลงัพฒันาทกัษะการสรปุยอเร่ืองและทกัษะอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับ  การเรียน
วรรณกรรม   ชวยใหผูเรียนไดทบทวนใจความสาํคญัของเรือ่ง ชวยสรางความกระจางในสวนทีอ่าจไม
เขาใจ  ในการทํากจิกรรมผูสอนควรแจงใหผูเรียนทราบวาเมื่อเติมเตม็กรอบเรื่องแลว  ผูเรียนก็จะได
เร่ืองทีส่รุปออกมาจากบทอานทีอ่านไป  จะนบัเปนวธิลัีดในการเลาทวนเรือ่งกไ็ด    จดุประสงคของกจิ
กรรม คือ การกระตุนใหผูเรียนไดคิดทบทวนเกีย่วกบัองคประกอบตาง ๆ ของเรือ่ง  ซึง่ผูเรียนสามารถ
ยอนกลับไปอานบทอานไดขณะที่เตมิขอความ

ตัวอยางกิจกรรมกรอบเรื่องเลาตามแนวของ โอจา (Oja 2000 : 224) มีดังนี้
 Story Frames

Story summary with one character
Our story is about_____________________________________________________
_____________________________________________is an important character in
our story.  _____________________tried to________________________________.
The story ends when___________________________________________________.
Setting
The story takes place _________________________________________________
I know this because the author uses the words "____________________________”.
other clues that show when the story takes place are________________________.
Character comparison
__________________________and _____________________are two characters in
this  story. __________(character ' s name)_____is______(character's trait)_____
while. __________( other character ' s name)_____is____(character's trait)_____.
For instance, ________________________tries to__________________________.
________________________learns a lesson when__________________________

ที่มา : ปรับประยกุตจาก L.A. Oja, “Using Story Frames to Develop Reading Comprehension,” in Struggling 
Adolescent Readers : A Collection of Teaching Strategies, Edited by D.W. Moore, D.E. Alvermann, ang 
K.A. Hinchman  (Newark, Delaware : the International Reading Association, 2000),224.
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            8.  กจิกรรมการระดมสมอง และการอภปิราย(Brainstorming and discussion)  บู
เอฮล (Buehl 2000 : 31) กลาววา กจิกรรมการระดมสมองมปีระโยชนในการดงึความรูเดมิของ  ผูเรียน
กอนการเรยีนไดดี   ดวยการใหผูเรียนอภปิราย ถงึสิง่ทีต่นเองรูเกีย่วกบับทอาน  โดยจะคดิคาํหลกักอน
และเชือ่มโยงดวยคาํหรอืขอความทีแ่ตละคนคดิได  ซึง่ไมมคีวามคดิของใครผดิ หรือ ถกู  เพราะสิง่ทีผู่
เรียนระดมสมองมานัน้ ข้ึนอยูกบัความรูเดมิของแตละคน และไดมาจาก          การอภปิรายกนัในกลุม

   สรุป  จากกิจกรรมที่กลาวมาขางตน  ที่นักการอานไดเสนอไวจะเห็นวาเปนกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนไดกระตุนการใชความรูเดิม  ทบทวนความรูเกี่ยวกับองคประกอบเรื่อง  
ผูเรียนไดพฒันาทกัษะทางภาษา  ถายโอนทกัษะอานสูทกัษะอืน่ ๆ ในรูปแบบกจิกรรมทีแ่ตกตางกนัที่
ครูผูสอนสามารถนาํไปใชในการพฒันาการสอนเพือ่ใหเกดิประโยชนตอนกัเรยีนในการอานเพือ่ความ
เขาใจไดเปนอยางดี

2.5 การประเมินผลการอานเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเร่ืองเลา
     ความเจรญิกาวหนาทางการวจิยัดานการอาน สงผลตอการพฒันาวธิกีารทดสอบประเมนิ

ผลการอาน ทีผู่เรียนมบีทบาทสาํคญัในการสรางหรอืหาความหมายจากบทอาน   ดังนัน้ การประเมนิ
ผลการอานทั้งแบบทดสอบอยางเปนทางการ และแบบทดสอบอยางไมเปนทางการ เพื่อประเมิน
กระบวนการในการอาน( process )ของผูเรียนควบคูกบัการประเมนิผลการอาน (product)   จะเปน
การเพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  ( วสิาข  จติัวัตร 2543 : 300 ) สอดคลองกบั กาญจนา  
ปราบพาล (Kanchana  Prapphal  2001 : 370) ทีก่ลาววานกัวดัผลทางภาษาในสหสัวรรษใหมควรให
ความสําคัญตอการประเมินผูเรียนทั้งทางตรงและการประเมินตามสภาพจริง  ใชการสังเกต  บันทึก  
ประเมินผูเรียนจากการปฏิบัติงาน (performance-base)

     การประเมินผลการอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนที่ไดรับการสอนโครงสรางเรื่องเลา        
(Story grammars) ผูสอนสามารถประเมินผลไดทัง้จากการพูดและการเขียน  โดยสามารถให    นัก
เรียนเลาทวนเรื่อง ( Retelling)  หรือ ใหนักเรียนสรุปเร่ือง (Summary)  กิจกรรมเรียบเรียงเรื่อง  
(Scrambled stories ) หรือเตมิขอมลูตามโครงสรางเรือ่ง (story grammar map) โดยกาํหนดเกณฑ
ประกอบ วาผูเรียนเตมิไดครบองคประกอบมากนอยเพยีงใดเมือ่เทยีบกบัเร่ืองเดมิ และเนนทีค่วามเขา
ใจเร่ืองมากกวาองคประกอบโครงสรางเรือ่ง  กอนซาเลซ (Gonzalez 1998 : 14) กลาววาหากนกัเรยีน
มคีวามรูเกีย่วกบัองคประกอบของเรือ่งมากเทาใด นกัเรยีนกจ็ะสามารถเลาเรือ่งและระลกึเรือ่งไดโดยมี
รายละเอยีดมากขึน้เทานัน้    ซึง่สอดคลองกบัการศกึษาของ   พาเลนเซยี (Palencia 1997,  quoted 
in  Gonzalez 1998 : 14)  ทีพ่บวาหลงัจากไดรับการสอนโครงสรางเรือ่งเลา ผูเรียนมคีวามสามารถใน
ทักษะพูดเพิ่มสูงขึ้น
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     มลิเลอร ( Miller 1995 : 80-117 )  เสนอเทคนคิการประเมนิผลการสอนโครงสรางเรือ่งเลา
ดวยการใหผูเรียนเลาทวนเรือ่ง (Retelling)  หรือเรียกวา กลยทุธการทวนเรือ่ง ( tell-back strategy) 
วาการใหผูเรียนเลาเรือ่งใหม  ไมวาดวยการพดูหรอืเขยีน ชวยใหผูเรียนเขาใจเร่ืองแบบองครวม และ
ชวยการเรียบเรียงความคิด   เมื่อผูเรียนฝกการเลาทวนเรื่องบอย ๆ ก็จะยิ่งเพิ่มความรูเกี่ยวกับโครง
สรางเรือ่งเลา  เขาใจในรายละเอยีดและลาํดบัของเรือ่ง  การใชเทคนคิการเลาเรือ่งมส่ิีงสาํคญัทีผู่เรียน
ควรทราบ ดังนี้

          1. แจงใหผูเรียนทราบวาเมื่ออานจบแลว ผูเรียนจะตองเลาทวนเรื่องใหม
                      2. แจงใหผูเรียนทราบวา การฝกฝนจะชวยพัฒนาการเลาเรื่องใหดีข้ึน
                      3. แจงแนวทางการเลาเรือ่งซึง่ขึน้อยูกบัจดุประสงคของผูสอน เชน เลาเรือ่งเพือ่เปนการ
เรียนรูโครงสรางเรื่อง หรือเพื่อประเมินความสามารถในการลําดับเร่ือง   เพื่อผูเรียนจะไดสนใจตอ
ลําดับเหตุการณในขณะที่อานเรื่อง
                      4. สามารถใชอุปกรณประกอบการเลาเรือ่ง เชน หุนกระบอก   ตัวละครผาสาํล ี  หรือรูป
ภาพ  ประกอบการเลาเรื่องได
                       5. เมื่อผูเรียนอานเรื่องจบแลว  ผูสอนใชคําถามนําเขาสูการเลาเรื่อง  เชน

    What was this story about?                
Can you tell me all that you remember about this story?                What 
do you remember about the story that you just have read?
หรืออาจใชคําถามชี้แนะเพื่อใหงายตอผูเรียนในการเลาเรื่องไดเร็วขึ้น  เชน
                            "Once upon a time"
                            Who was this story about?
                            When did this story happen?
                            Where did this story happen?
                            Who was the main character in this story and what problem did he or
she  have?
                           How did (the main character) try to solve the problem?

   How was the problem finally solved?
               How did the story end?

2.6 การประเมินผลการเลาทวนเรื่อง  ( Evaluating a story retelling)
   มิลเลอร ( Miller 1995 : 113-114)  เสนอขั้นตอนการประเมินผลการเลาทวนเรื่อง  ดังนี้
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   1. ใบการประเมินความรูโครงสรางเรื่อง  ใหแบงเรื่องเลาออกเปน 4  สวน  คือ  ฉาก 
(setting)  แนวเรือ่ง (theme)   เคาโครงเรือ่งแตละตอน (plot episode) และ จดุจบ (resolution)  เพือ่
ประเมินวาผูเรียนจําโครงสรางเรื่องไดดีแคไหน  และสวนใดบางที่ผูสอนตองเพิ่มความสําคัญในการ
สอนเรื่องตอไป

   2. การประเมนิโดยใชแบบรายการตรวจสอบ (checklists)   สามารถประเมนิไดทัง้ดวยวธิใีห
ตัวเลข  หรือ  การขีดถูก  เพื่อดูพัฒนาการเกี่ยวกับความเขาใจองคประกอบเรื่องเลาของ       ผูเรียน

   3. แบบรายการตรวจสอบประเมนิความสามารถการเลาเรือ่งของ มลิเลอร (Miller)       มดัีง
นี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49

ชื่อนักเรียน………………………………………..อายุ……………….วันที่……………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบรายการตรวจสอบประเมินความสามารถในการเลาเรื่อง
( Story Retelling Ability Checklist )

ชื่อเรื่อง (Title of story)____________________________________________________________
คําแนะนํา :   ให 1 คะแนนสําหรับแตละองคประกอบเรื่องเลาที่ผูเรียนระบุ    ให 1 คะแนนสําหรับช่ือตัวละครที่ผูเรียนระบุ  รวมถึง
กรณีที่ผูเรียนนึกช่ือไมออก แตระบุวา เด็กชาย  เด็กหญิง  สุนัข หรือ แมว  ก็ให 1 คะแนน    ให 2 คะแนนหากผูเรียนระบุตัวละครเปน
พหูพจน  เชน  friends
ความรูเกี่ยวกับโครงสรางเรื่องเลา
ฉาก (Setting) :
1. มีการเกริ่นนําเรื่อง                                                                                                             ---------
2. กลาวช่ือตัวละครเอก                                                           ---------
3. จํานวนตัวละครอื่นที่กลาวถึง                                                                                             ---------
4. จํานวนจริงของตัวละครในเรื่อง                                                                                                             ---------
5. คะแนนการระบุ "ตัวละครอื่น" (ขอ 3 หารดวยขอ 4)                           ---------
6. มีการกลาวถึงเวลา และสถานที่ของเรื่อง                                                                                                ---------
แนวเรื่อง (Theme)
1. อางถึงเปาหมายของตัวเอก หรือ ปญหาที่ตองแกไข                                                                             --------
เคาโครงเรื่องของตอน (Plot Episodes)
1. จํานวนตอนที่ระลึกได                                                                               ---------
2. จํานวนตอนที่มีทั้งหมดในเรื่อง                                                                                                              --------
3. คะแนนเคาโครงเรื่องของตอนที่จําได (ขอ 1 หารดวยขอ 2)           --------
จุดจบ (Resolution)
1. กลาวถึงการแกปญหาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย                                                                              ---------
2. กลาวถึงตอนจบเรื่อง                                                                              ---------
การลําดับเรื่อง ( Sequence)
1.  เลาเรื่องดวยความเขาใจโครงสรางเรื่องเลา เชนมีการระบุ ฉาก  แนวเรื่อง  เคาโครงแตละตอน และจุดจบเร่ือง  ใหคะแนน ดังนี้
                                                  2 คะแนน สําหรับ การเลาเรื่องที่มีองคประกอบสมบูรณ
                                                  1 คะแนน สําหรับ การเลาที่มีองคประกอบเรื่องแตไมครบทุกสวน

0  คะแนน  สําหรับการเลาเรื่องที่ไมสามารถเรียงลําดับได
คะแนนเต็ม…………….คะแนน

คะแนนที่ได……………คะแนน

ที่มา : เรยีบเรยีงจาก W.H. Miller, Alternative Assessment Techniques for Reading&Writing (New Jersey : 
The Center for Applied Research in Education, 1995), 117.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50

     ซิลวาโรล ีและ วลีอค (Silvaroli and Wheelock 2001 : 102)  กลาววากอนทีจ่ะประเมนิ
ดวยการใหผูเรียนทํานายเรือ่ง และเลาทวนเรือ่งนัน้ผูสอนควรแสดงแบบอยางวธิกีารเลาทวนเรือ่งแก
ผูเรียนทั้งหองหรือเปนกลุมกอน   ซึ่งสอดคลองกับนักวิจัยทั้งหลายที่กลาวมาขางตน วาการสอน
โครงสรางเรื่องเลาสงผลตอการทํานายเรื่อง และการเลาทวนเรื่องของผูเรียน

      ซิลวาโรลี และ วีลอค (Silvaroli and Wheelock 2001 : 103)   แนะนําขั้นตอน
การเตรียมการประเมินผลดวยการทํานายเรื่อง และเลาทวนเรื่อง  ดังนี้

      การทํานายเรื่อง (Predicting)  ใชเวลาประมาณ 5 นาที
ข้ันที่ 1 ใหผูเรียนทาํนายเคาโครงเรือ่ง (Plot) หรือ ปญหา จากชือ่เร่ือง หรือรูปภาพ  โดย

ใหผูเรียนจบัคูชวยกนัทํานาย  จะดวยวาจา หรือ เขยีนในกระดาษกไ็ด  แตผูสอนไมตองเกบ็กระดาษ
นั้น

ข้ันที่ 2  ผูเรียนแตละคูรายงานผลการทํานายเรื่อง ซึ่งอาจทํานายโครงเรื่องปญหา  
คําตาง ๆ ในชือ่เร่ือง กไ็ด  ผูสอนบันทึกไวบนกระดาน และอภิปรายซักถามเกีย่วกับการทาํนายเรือ่ง
เหลานั้นเล็กนอยสําหรับข้ันนี้  และบอกวาจะกลับมาพูดกันอีกเมื่ออานบทอานแลว

      การเลาทวนเรื่อง (Retelling)  ใชเวลาประมาณ  10  นาที
ข้ันที่ 3  ข้ันนี้ผูสอนอานออกเสียง (Read aloud) ใหผูเรียนฟง ดูตาม แลวจึงให

ผูเรียนอานเองจนเขาใจ  เนนวาควรอานใหเขาใจ ไมใชจดจําบทอาน
ข้ันที ่4  เมื่อผูเ รียนอานบทอานเขาใจแลว  ยอนกลับไปที่ข้ันที่ 1  พิจารณาผล

การทํานายเรื่องที่ข้ึนกระดานไว  โดยเนนวาทํานายไว "ใกลเคียง"  หรือวา "สนุก" เพียงใด  ไมใชเปน
การตรวจวาผิด หรือ ถูก  ดี ไมดี อยางไร

2.7  ขอดี และขอจํากัด ของการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเร่ืองเลา
   จากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี  การจัดการเรียนการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใช

โครงสรางเรื่องเลา  พบขอสังเกต สามารถสรุปเปนขอดี และขอจํากัดในการสอน  ไดดังนี้
   ขอดี

                 1. ชวยใหผูเรียนเกิดภาพในใจเวลาอาน  โครงสรางเรื่องเลาจะเปนสื่อกลางในการทํา
ความเขาใจ  และจะชวยใหจดจําเรื่องไดอยางมีข้ันตอน
                 2. ผูเรียนมีบทบาทในการเรียน (Active readers)  กิจกรรมการอาน  เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
                 3.  ผูเรียนไดใชภาษาองักฤษในการสือ่สารในลกัษณะทกัษะสมัพนัธ    ทัง้การอาน    การพดู
การฟง และการเขียนไดอยางสอดคลอง
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                  4. เนนการฝกกระบวนการอาน กระบวนการคิดวิเคราะห

              ขอจํากัด
     เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่คอนขางใหมสําหรับผูเรียน ผูสอนในเมืองไทย  จําเปน

ตองใชเวลาในการฝกฝน  วิเคราะห  และทําความเขาใจองคประกอบเรื่อง  โครงสรางเรื่อง

3. เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดในการคัดเลือกบทอาน

     นักวิชาการดานการอานไดใหแนวคิดในการคัดเลือกบทอานสําหรับการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษเปนภาษาทีส่องหรอืภาษาตางประเทศ  เพือ่ใหผูสอนไดใชเปนแนวทางการพจิารณาคดั
เลือกบทอาน  ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมไว  ดังนี้

      สิริจติต  เดชอมรชยั (2545:40)  ทีก่ลาวถงึแนวทางการเลอืกเร่ืองในการสอนอานไว ดังนี้
1. หัวเรื่อง หรือ เนื้อเร่ือง
2. ความยากงายของคําศัพทที่ปรากฏในเรื่อง
3. ความยาวของเรื่อง
4. โครงสรางของเรื่อง (ซึ่งโดยทั่วไปครูมักจะมองขาม)

       ลาซาร (Lazar1993 : 52-55)  ที่ใหเกณฑการพิจารณาเลือกบทอานวาครูจําเปนตอง
พยายามสรรหาบทอานทีเ่หมาะสมกบัผูเรียนสวนมากในชัน้เรยีน โดยพจิารณาเกีย่วกบัความรูเดมิของ
ผูเรียนดานความสามารถทางภาษา และพื้นความรูดานการอานเขียนของผูเรียน  ดังนี้

             1. พืน้ความรูดานวฒันธรรมของผูเรียน  พจิารณาองคประกอบดานวฒันธรรมทีไ่ม
หางไกลตวัผูเรียนเกนิไปเพราะจะทาํใหผูเรียนเขาใจบทอานนัน้ยาก  ในทางกลบักนักอ็าจม ี   นกัเรยีน
บางคนทีม่คีวามอยากรูเกีย่วกบัวฒันธรรมอืน่ และมคีวามสนกุสนานในการเรยีนรูเพราะเชือ่วาจะชวย
ใหเขาถงึวฒันธรรมและสงัคมของชนชาตอ่ืินได  ดังนัน้จงึควรเลอืกบทอานทีไ่มตองใชความรูดานวฒัน
ธรรมมากในการทําความเขาใจ

              2.  ความรูดานภาษาเลอืกบทอานทีม่รีะดบัภาษาทีผู่เรียนคุนเคยในชวีติประจาํวนั มี
โครงสรางและคาํศพัททีผู่เรียนสามารถเขาใจได  ไมควรเลอืกบทอานทีใ่ชภาษายาก หรือมโีครงสราง ซับ
ซอนเกินไป

               3. ประสบการณการรับรูดานวรรณศิลปของผูเรียน    เนื่องจากความรูดาน
ภาษาศาสตรและการรับรูดานวรรณศิลปไมไดเปนไปในทางเดียวกันเสมอไป  ดังนั้น   ประสบ
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การณดานการรบัรูดานวรรณศลิปของผูเรียนจะชวยใหผูเรียนสามารถอาน  และตคีวามบทอานไดอยางมอีรรถ
รส

       นอกจากนี้ ลาซาร ยังไดเสนอแนะเกณฑอ่ืนที่ใชประกอบในการเลือกบทอาน  ไดแก
                          1. ความยากงายของบทอาน
                          2. ความยาวของบทอาน เหมาะสมกับเวลาหรือไม   จะใชบทอานนั้นทั้งหมดหรือ
ใชเปนบางสวน  และใชกบันกัเรยีนทัง้หมดหรอืไม   หรือจะใหผูเรียนศกึษาบทอานเองมากนอยเพยีงใด

  3.  การใชประโยชนจากบทอาน  ในการจดัภาระงานและกจิกรรมแกผูเรียน  มแีหลง
ขอมูลใหศึกษาคนควาเพิ่มเติมไดอีกหรือไม

  4.  เหมาะสมกับหลักสูตร  เชน เนื้อหา  คําศัพท  ไวยากรณ  และเนื้อความที่ครู
สามารถจัดภาระงาน และกิจกรรมที่เหมาะสมใหแกผูเรียน
      เอลลสิ และ บริวสเตอร (Ellis and Brewster1991 : 10-12)  ใหเกณฑการเลอืกเรือ่ง บท
อาน  นทิาน วาครตูองใสใจเพือ่ใหไดบทอาน นทิานทีม่ปีระโยชนและสอดคลองการเรยีนภาษาองักฤษ  
ดังนี้
                           1. ระดับคําศัพท  โครงสรางและหนาที่ภาษา  เหมาะสมกับผูเรียน
                           2. มีเนื้อหานาสนใจ  สนุก และงายตอการจดจํา
                           3. มีขนาดความยาวเหมาะสม  มีเนื้อหาดานวัฒนธรรม  มภีาพประกอบ  สีสัน
สวยงาม  กระตุนความอยากรูอยากเห็น  สรางเจตคติเชิงบวกแกผูเรียน
                           4. เหมาะสมกับเวลา และระดับความรูของผูเรียน

      สรุปไดวาในการเลือกบทอานนั้น ควรคํานึงถึงความนาสนใจ  ระดับความยากงายของ
ภาษา  ความยาวของบทอาน คํานงึถงึความรูดานวฒันธรรมของผูเรียน และคาํนงึถงึความชดัเจนของ
โครงสรางเรื่อง

       เอลลสิ และ บริวสเตอร (Ellis and Brewster 1991 : 1-2)  ยงัไดกลาวถงึประโยชนของ
การใชบทอานประเภทเรื่องเลา  นิทาน ในการเรียนการสอนไว  ดังนี้

               1. ผูเรียนสวนใหญคุนเคยกบัเร่ืองเลา นทิานในภาษาแมอยูแลว  จงึมปีระโยชนดาน
บริบททางการเรียนภาษา  โดยใชนิทานเปนการเริ่มตนสูกิจกรรมการเรียนอื่น ๆ

               2.  นทิาน  เร่ืองเลา  ชวยในการสรางเสรมิจตินาการ และความคดิสรางสรรค แกผู
เรียน เชน   ใหผูเรียนฝกตีความบทอาน หรือการกระทําของตัวละคร

               3.  นิทาน เร่ืองเลา มีประโยชนในการชวยผูเรียนใหรูจักเชื่อมโยงระหวางโลกใน
จินตนาการ และโลกแหงความเปนจริงในชีวิต
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              4.  การอาน  หรือ  ฟงนทิานมปีระโยชนตอผูเรียนในการแบงปนความคดิความรูสึก เชน 
ความรูสึกสนกุสนาน ความรูสึกเศรา และยงัชวยเสรมิสรางความมัน่ใจในตนเองของผูเรียน สงเสรมิ
พัฒนาการทางสังคม และอารมณแกผูเรียนไดอยางดี

     จากประโยชนดังกลาว ผูวิจัยจึงเลอืกบทอานประเภทเรื่องเลา นิทาน มาใชในการสราง     
เครื่องมือวิจัยในครั้งนี้

4. เอกสารเกี่ยวกับการสอนโดยการแปล (Grammar-Translation  Method)

   ในการสอนภาษาตางประเทศ  การสอนแบบไวยากรณและแปลกน็บัวาเปนทีน่ยิมใชกนัมา
เปนเวลานาน  ทัง้ในตางประเทศและประเทศไทย   ซึง่หากมองผวิเผนิดเูหมอืนวาการแปลจะไมยากนกั  
หากแตการจะแปลใหดี ไดเนือ้หาครบถวนตามตนฉบบัเดมิ และแปลไดภาษาทีส่ละสลวย  ผูแปลจํา
เปนตองมคีวามรูเกีย่วกบัการแปลดีพอสมควร  ผูวจิยัจงึไดศึกษาและรวบรวมเกีย่วกบั การแปลไว  ดัง
นี้
4.1  ความหมายและองคประกอบของการแปล

    นกัการศกึษา และนกัแปลไดใหคําจาํกดัความ และความหมายของการแปล ทกัษะ  การ
แปล ไวดังตอไปนี้
                 ไนดา และ เทเบอร( Nida and Taber1982 : 12 , อางถงึใน ทพิา เทพอคัรพงศ 2544 : 3) 
ใหคํานยิามวาการแปลมอีงคประกอบคอืผลิตสารในภาษาของผูรับใหมคีวามหมายใกลเคยีง เปนธรรม
ชาตทิีสุ่ดกบัภาษาตนฉบบั  ประการแรกความหมายตองใกลเคยีง  ประการทีส่อง รูปแบบการใชภาษา
ตองใกลเคียงกัน
                   นวิมารค (Newmark 1995: 7, อางถงึใน ทพิา เทพอคัรพงศ 2544:3) วาการแปลเปนงาน
ศิลปะที่มีองคประกอบ คือ ผูแปลพยายามจะหาขอความหรือวจนะในภาษาหนึ่งไปแทนที่ขอ
ความ หรือวจนะเดียวกันในอีกภาษาหนึ่ง
                     แคทฟอรด (Catford  1978, อางถึงใน  วรนาถ  วิมลเฉลา 2543 : 4)  กลาววา    การ
แปลเปนกระบวนการทีท่าํตอภาษา   กลาวคอืเปนกระบวนการทีเ่อาถอยความทีเ่ขยีนดวยภาษาหนึง่
ไปแทนที่ถอยความที่เขียนดวยอีกภาษาหนึ่ง
                     วายคลิฟ ( Wycliffe 1330-1384,  อางถงึใน สิทธา  พินจิภูวดล 2544 : 13)  กลาววา
การแปลคือการแปลประโยคใหไดความชัดเจนโดยใชภาษาของคนสามัญ
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                      วิเนย และ ดารเบลเนท ( Vinay and Darbelnet 1968,  อางถงึใน สิทธา  พินิจภูวดล 
2544 : 13)  กลาววาการแปลเปนการวเิคราะหความหมายของภาษาโดยพจิารณาจาก  หนาทีข่องคาํ และ
ความหมายของคําตามแนวภาษาศาสตร
                       คุสเมาล ( Kussmaul,  อางถงึใน วรรณา  แสงอรามเรอืง 2545: 7)  ไดสรุปวา   การ
แปลเปนการจดัเรยีบเรยีงตวับทใหมใหสอดคลองกบัสถานการณทีก่ําหนดไว และจดัเปน   สวนหนึง่
ของวัฒนธรรมปลายทาง
                       มิลเลอร และ วิลคินส (Miller 1963 ; Wilkins 1974, อางถึงใน อัจฉรา  วงศโสธร
2544ก: 89)  กลาววาการแปลเปนทักษะผสมระหวางทักษะการอานและทักษะการเขียน  และตอง
อาศยัความรูศัพท  ไวยากรณ  ตลอดจนความรูเกีย่วกบับริบทสงัคมและวฒันธรรมทีเ่กีย่วของกบัภาษา 
เพื่อใหการแปลมีอรรถรสและเปนการแปลที่ส่ือความหมายได
                        ไรส และ แฟรเมียร (Reiss and Vermeer 1984 : 33,43,  อางถึงใน วรรณา    แสง
อรามเรือง  2545: 13)  กลาววาการแปลเปนการถายทอดวัฒนธรรมอยางหนึ่ง ผูแปลตองเผชิญกับ
องคประกอบ 5 อยางในการแปล คือ ตัวตนฉบบัซึง่ประกอบไปดวย (1) ภาษา และ (2) เนือ้หา
ของตัวบทตนฉบับ (3) สถานการณ และ  งานแปลซึ่งประกอบดวย      (4) ภาษา และ (5) เนื้อหา

ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนผังไดดังนี้

       สถานการณ
         ภาษาของตัวบทตนฉบับ                    ภาษาของงานแปล

ตัวบทตนฉบับ งานแปล

เนื้อหาของตัวบทตนฉบับ     เนื้อหาของงานแปล

แผนภูมิที่ 7   องคประกอบของการแปลตามความหมายของไรส และ แฟรเมียร (Reiß and Vermeer)
ทีม่า :  วรรณา  แสงอรามเรอืง, ทฤษฎแีละหลกัการแปล (กรงุเทพฯ : โรงพมิพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2545), 
13.
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    สรุปไดวา  การแปล หมายถงึการถายทอดภาษาจากภาษาหนึง่ไปสูอีกภาษาหนึง่โดยมอีงค
ประกอบที่สําคัญคือความหมาย และรูปแบบภาษา  ซึ่งเปนศาสตรและศิลปที่ผูแปลตองใชความ
สามารถในการถายทอดออกมาสูผูรับสาร

4.2 ความสําคัญของการแปล

     ปจจบัุนความรู วทิยาการ สารนเิทศใหม ๆ เกดิขึน้อยางตอเนือ่ง มากมาย และเปนปจจยัที่
สําคญัของการพฒันาในสาขาตาง ๆ  รวมถงึการตดิตอส่ือสารผานการดาํเนนิธรุกจิรูปแบบตาง ๆ  ภาพ
ยนตร  สารคด ี นวนยิาย  งานวรรณกรรม และหนงัสอืจากตางประเทศ  ไดหลัง่ไหลเขาสูประเทศไทย
อยางตอเนือ่ง   แตการไหลเวยีนความรูและขอมลูจาํนวนมากมายจากตางประเทศ    ดังกลาว ยังมี
อุปสรรคทางดานภาษาสําหรบัคนไทย  จงึตองอาศยัการแปลเพือ่ถายทอดการสือ่สารจากภาษาตาง
ประเทศมาสูภาษาไทย  ดังที ่สะรัช  บุญยรตัพนัธุ ( อางถงึใน วรนาถ  วมิลเฉลา 2543 : 25)  กลาววา
ทุกครั้งที่อานหรือไดยิน  พูดหรือเขียน ภาษาอังกฤษ เราจะพากันแปลโดยอตัโนมติั เปนการแปลผาน
ภาษาทีต่นเขาใจ ซึง่เปนเรือ่งธรรมดาของมนษุย และเปนสิง่ทีไ่มควรมองขาม  ดังนั้นจึงควรที่จะรูวาแปล
อยางไรจึงจะถูก  สอดคลองกับ บุญเหลือ  เทพสุวรรณ (อางถึงใน วรนาถ  วมิลเฉลา 2543 : 25) 
วาในเวลาเรยีนภาษาตางประเทศ กย็งัเรยีนภาษาไทยอยูนัน่เอง  ภายในสมองของผูเรียนมกีารเปรยีบ
เทียบภาษาใหมกับภาษาของตนอยูตลอดเวลาโดยไมรูสึกตัว ยิ่งถาสอนดวยวิธีแปล และชี้แจง
ไวยากรณ ก็ตองเปรียบเทียบอยางไมมีปญหา   ตรงกับแนวคิดของ เลเดเรร (Lederer 1973 : 123, 
อางถงึใน รัชนโีรจน  กลุธาํรง 2544:2 ) วาการแปลนัน้ตองแปลจากภาษาตางประเทศมาสูภาษาแม
เทานัน้  ทัง้นีเ้พราะเปนทีย่อมรับกนัวาผูแปลจะผลติงานแปลไดอยางมคุีณภาพ กต็อเมือ่แปลจากภาษา
ตางประเทศเปนภาษาแมของตน วรนาถ  วมิลเฉลา (2543 : 6)  มคีวามเหน็วาควรสนบัสนนุใหมกีารสอนแปล
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ดวย  โดยปรบัระดบัความยากงายใหเหมาะสมกบัผูเรียนระดบันัน้  เพราะผูเรียน
จะไดรับการฝกฝน  โดยเฉพาะ         ในเรื่องไวยากรณและโครงสรางอยางไดผล จริงจังจากวิชา
การแปลนี้เอง  และกลาววามีนักศกึษาอดุมศกึษาบอกวาถาไดเรียนภาษาองักฤษดวยวธิกีารแปลตัง้แต
เมือ่ชัน้มธัยมศกึษา  กค็งจะอานและเขียนภาษาอังกฤษไดดีกวานี้

     การแปลมมีาแตโบราณแลว นวิมารค (Newmark 1995 : 3, อางถงึใน ดวงตา สุพล 2541:1 )  
กลาววาตามหลกัฐานทีป่รากฏ การแปลมมีาตัง้แตป 3000 กอนครสิตกาลในยคุอาณาจกัรเกา       (Old 
Kingdom) ของอยีปิตในดนิแดนทีเ่รียกวา เอเลแฟนไทน (Elephantine) หรือคาตาแรกตที ่  1  (First 
Cataract) ซึง่มผูีพบจารกึ 2 ภาษา  และการแปลไดเจริญกาวหนามาเรือ่ยจนถงึศตวรรษ     ที ่20 ซึง่
ถือเปนยุคของการแปล  เกิดงานแปลทางดานศาสนาและวิชาการมากมาย
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     การแปลเปนอีกวิธีหนึ่งในการรักษาไวซึ่งภาษาประจําชาติ ดังที่ เอเซนบารเกอร 
(Ecenbarger 2002:36-41)  กลาวถึงความพยายามในการรักษาภาษาของชาวเกาะไอซแลนด  ที่
กําหนดไวเปนกฎหมาย ใหมกีารแปลภาษาองักฤษเปนภาษาไอซแลนดกิ ข้ึนหนาจอ ในรายการโทร
ทศันทีเ่ปนภาษาองักฤษ ทกุรายการ  ถงึแมวาชาวเกาะไอซแลนด สวนใหญมกีารศกึษา และใชภาษา
อังกฤษสือ่สารในชวีติประจําวนัไดดีกต็าม ซึง่นกัการศกึษาของไอซแลนดใหเหตผุลวาในอกี 50 ปขาง
หนา  ภาษาในโลกนี้ที่มีอยูประมาณ 6000 กวาภาษา จะหายไปกวาครึ่ง  ซึ่งหมายถึง เอกลักษณ
และวัฒนธรรม ประจําชาติก็จะหายไปดวย    ซึ่งสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2540 :  64) ที่ให
ความสาํคญักบัการแปล วาควรมกีารแปลงานทกุอยางใหเปนภาษาไทยใหมากทีสุ่ด  เพือ่สรางความ
เขาใจอนัดรีะหวางประเทศ  ระหวางชมุชน  ระหวางสงัคม ระหวางวฒันธรรมทีแ่ตกตางกนัของประเทศ
ตาง ๆ  ไมวาจะเปนงานดานวิชาการ  หรือ เร่ืองสั้น  นวนิยาย  วรรณคดี และ      บทประพันธตาง 
ๆ  ดังจะเห็นวาไดมีการจัดตัง้สถาบันการแปลหนังสือของกรมวิชาการ  และจัดการฝกปฏบัิติการ
ใหแกครู อาจารย  ศึกษานิเทศก  นักวิชาการ  นักแปลอิสระทั้งจากภาครัฐและเอกชน  เพื่อสรางนัก
แปลเครือขายอยูเปนประจํา  โดยมีวัตถุประสงค คือ
                       1. เพื่อพัฒนาผูมีความรู ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศใหเปนผูมี
ความรู ความสามารถในการแปลดวยวิธีการที่ถูกตอง
                        2. เพื่อขยายเครือขายนักแปลของกรมวิชาการใหมีปริมาณมากขึ้น  และเปนกําลัง
สําคญัในการถายทอดความรูจากประเทศทีม่วีทิยาการกาวหนา มาใชประโยชนในการพฒันากระบวน
การเรียนการสอนของไทย

     จงึเหน็ไดวาการแปลมบีทบาทสาํคญัในหลายดาน  ดังที ่สัญฉว ี สายบวั (2542 : 10)  ได
สรุปความสําคัญ บทบาทของการแปล ไวดังนี้
                       1. เผยแพรงานเขียนของกวี หรือนักปราชญสําคัญที่มีคุณคา  เปนการเสริมให
มนุษยชาติไดรวมกันชื่นชมสมบัติมีคา
                       2. เปนเครือ่งมอืในการแลกเปลีย่นและกระจายความรู ประสบการณระหวางสงัคมทีใ่ช
ภาษาตางกัน
                       3. สนบัสนนุและสรางความเขาใจกนั ระหวางบคุคลตางขาตทิีม่าอยูรวมในสงัคมเดยีว
กนัเชน บริษทัธรุกจิระหวางชาต ิ หนวยงานเอกชนหรอืรัฐบาลทีม่ผูีทาํงานมาจากนานาชาต ิเปนการ
แปลเพื่อประโยชนทางธุรกิจ  การเมือง และการรักษาสันติภาพโลก
                      4. เปนเครือ่งมอืในการคนควาและวจิยัในวทิยาการทีเ่กีย่วกบัมนษุยและสงัคมมนษุย 
เชนการศึกษาทางดานพฤติกรรมของมนุษย  การศึกษาเปรียบเทียบในดานวัฒนธรรมของสังคม 2 
สังคม
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                      5. ใชเปนวธิกีารสอนภาษาตางประเทศ  การสอนโดยวธิกีารแปล นัน้ เปนวธิกีารสอนที่
มมีานาน และยงัคงใชอยูในปจจบัุน  เมือ่ประมาณ 10 - 20 ปมานี ้ การสอนแบบนีไ้ดรับ  การวจิารณ
วาเปนการสอนภาษาตางประเทศที่ไมไดผล  ประเด็นนี้จําเปนตองมีการศึกษาคนควาใหมากกวานี้  
ทีน่าสนใจคอื  แมจะมกีารชีใ้หเหน็ขอบกพรองของการสอนภาษาตางประเทศดวยการแปล  แตวธินีีก้็
ยงัใชอยูในปจจบัุน  แมในวธิกีารสอนแบบใหม ๆ ทีว่ามปีระสทิธภิาพ กม็กีารใชวธิแีปลเขาไปแทรกดวย  
โดยเฉพาะอยางยิง่การสอนโครงสรางของภาษาตางประเทศ โดยใชวธิเีปรียบเทยีบกบัโครงสรางภาษา
แมของผูเรียน  นอกจากนี้การแปลยังนําไปใชในการวัด          ความสามารถในการใชภาษาอีกดวย
                      6. ใชเปนวธิฝีกฝนคนใหมคีวามสามารถในการใชภาษาของตนเอง  ผูทีแ่ปลภาษาตาง
ประเทศจะตองสํานึกอยูตลอดเวลา วาคํา และโครงสรางของประโยคที่เลือกมาใชจะตองตรง หรือ 
เทียบเคียงกับภาษาในตนฉบับ  ทําใหผูแปลฝกความพิถีพิถันในการใชคําและรูปประโยค
                 สรุปวาการแปลมีความสําคัญตอการถายทอดความรู ความคิด  วัฒนธรรม ของชนชาติ
หนึง่ไปสูอีกชนชาตหินึง่ และสามารถชวยรกัษา  สืบทอดภาษา เอกลกัษณประจาํชาตไิดดีอีกรูปแบบ
หนึง่ สมควรมกีารสนบัสนนุการเรยีนการสอนการแปลในระดบัมธัยมศกึษา เพือ่เปนพืน้ฐานการเรยีน
ภาษาตางประเทศ  และควรมีงานแปลสาขาตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในการเรียนการสอน พัฒนา
ประเทศตอไป

4.3 ทฤษฎีโครงสรางความรูกับปญหาการแปลและการแกไข
     (Schema Theory : Problems and Solutions of Translation )

     จากแนวคดิตามทฤษฎโีครงสรางความรู (Schema Theory) ที ่เนนธรรมชาตขิอง ความรู 
ความสาํคญัของพืน้ฐานความรู ประสบการณเดมิทีว่าคนเราจะเขาใจเรือ่งทีอ่าน หรือ    เหตกุารณรอบ
ขางไดเมือ่ส่ิงเหลานัน้สอดคลองกบัความรู ประสบการณเดมิทีต่นเองมรีองรับอยูในสมองแลว  ทัง้โครง
สรางความรูดานรปูแบบและดานเนือ้หา เปนสิง่สาํคญัทีจ่ะใหคนเราเขาใจและตคีวามหมายของสิง่ที่
พบหรอือานไดเปนอยางด ี  ในการอานและการแปลกเ็ชนเดยีวกนั  ผูเรียนจะสรางความหมายขึน้โดย
การนําโครงสรางความรูเดิมที่มีอยูมาสัมพันธกับบทอานที่ปรากฏ จนเกิดความเขาใจแลวจึงจะ
สามารถแปลบทอานนัน้ออกมาไดถกูตอง คงความหมายและรปูแบบการ   นาํเสนอของผูเขยีนบทอาน
นั้น  ดังทีรั่ชนโีรจน  กุลธํารง (2544 :11,  quoting Castellano1988 : 132-133) มีความเห็นวานอก
จากทกัษะและความสามารถในเรือ่งของภาษาและการแปลโดยตรงแลว  ผูแปลควรมคีวามรูในเรือ่ง
สาขาวชิาอืน่ ๆ ดวย แมวาจะไมถงึระดบัเชีย่วชาญกต็าม เพราะ   ผูแปลนัน้ตัง้อยูบนพืน้ฐานของความ
รูและประสบการณ
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      ในการแปลภาษาองักฤษเปนภาษาไทยหรอืจากภาษาไทยเปนภาษาองักฤษ  ผูแปลตองมี
ความรูดานโครงสรางประโยค ไวยากรณ และการใชคําศัพท    มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการแปลที่ผิด
พลาด  ไมไดใจความตรงตามบทอานตนฉบบั     ทพิา  เทพอคัรพงศ (2544 : 53)    กลาววาโครงสรางที่
เปนปญหาสาํหรบัผูเรียนไทย คือลักษณะประโยคภาษาองักฤษ  ไดแก ความสมัพนัธระหวางประธานและ
กริยา (subject-verb agreement)  กรรมวาจก (passive voice)  วเิศษณานปุระโยค (relative clause)    
ประโยคทีข้ึ่นตนดวย It ซึง่ไมใชสรรพนามแทนนามวล ี  และ There (dummy subject)   กริยาวลี 
(participle)  คําขยายและคํานามหลัก (head noun + modifier)  โดยไดสรุปไวดังนี้

     1. ความสมัพนัธของประธานและกรยิา (Subject - verb agreement)  ผูแปลตองมคีวาม
สามารถทีจ่ะเขาใจรูปประโยค โดยการหาความสมัพนัธของประธานและกรยิา  กริยาตองสมัพนัธกบั
พจนของประธานและตองบอกกาล (tense)  เชน
                     He is a teacher.  กริยา  is  สัมพันธกับประธาน He   ที่เปนบุรุษที่ 3  เอกพจน
                     He went home late last night. กริยา went เปนอดตีของ go และเกดิขึน้แลว last night

     2.  กรรมวาจก (Passive voice)  ในภาษาองักฤษมกีารใชประโยคกรรมวาจก  ซึง่มโีครง
สราง คือ  Subject  + V.to be  + past participle   เชน  A ball was kicked.  ซึง่ตองหาประธานและ
กริยาใหสัมพนัธกบัประธานซึง่ในความหมายแลวเปนผูรับการกระทาํ  ในขณะที ่ภาษาไทยไมมกีรรม
วาจก  ถาความหมายดีภาษาไทยจะใช กรรตุกาจก (active voice)  หรือคําวา  ไดรับ  แตถาความ
หมายไมดีจะใชคําวา  ถูก  หรือ  โดน   นอกจากนี้ คําคุณศัพท (adjective)  ที่แสดงความรูสึก เชน
ประหลาดใจ ดีใจ  สนใจ  ต่ืนเตน  จะใชในรูปกรรมวาจก  เชน  He is delighted and surprised.

     3.  วิเศษณานุประโยค ( Relative clause)  ประโยคภาษาอังกฤษ (sentence)  อาจมี
ประโยคยอย (clause)  ประกอบอยูหนึ่งหรือมากกวา  จึงตองมีกริยาอยางนอย  2 ตัว คือ กริยาที่
สัมพันธกับประธานและคําวา  "ที่"  "ซึ่ง"  "อัน"  (which , who ,  that etc.) และตองพิจารณาการใช
เครื่องหมายจุลภาค (comma) และบุพบทในวิเศษณานุประโยคดวย  เชน

My brother who is an engineer is going to get married.
นองชายคนที่เปนวิศวกรกําลังจะแตงงาน
My brother, who is an engineer, is going to get married.
นองชายคนเดียวที่เปนวิศวกรกําลังจะแตงงาน
Aesop's fables , in which animals act like human beings, are famous for the 

moral lessons they teach.  นทิานอสิปทีม่พีวกสตัวทาํอาการเหมอืนคนนัน้ มชีือ่เสยีงเพราะมคีตสิอน
ใจ
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     4.  ประธานทีไ่รความหมาย (Dummy subject)  ประโยคทีข้ึ่นตนดวย There  นัน้ไมตอง
แปล  แตมีไวตามกฎไวยากรณภาษาอังกฤษ เทานั้น  เชน  There  were  a lot of students. (มีนัก
เรียนมาก)  เชนเดียวกับ It ในประโยคบอกสภาพดนิฟาอากาศ  เชน  It rains in August.   ฝนตกใน
เดือนสิงหาคม

     5.  กริยาวลี  (Participle)  กริยาวลีจําพวก participle  มีประโยชนในภาษาอังกฤษ คือ 
สามารถทําใหประโยคยาวขึ้น  เมื่อแปลประโยคที่มี participle ตองทราบวาอะไรเปนประธานของ 
participle นั้น  โดยการเติมคําวา  ซึ่ง ( who + verb to be)  จากนั้นแปล verb + ed  หรือ + en 
(กริยาชอง 3)  วาถูกกระทํา  และ  verb + ing วาเปนผูกระทํากริยานั้น  เชน

         The Wollof warrior, dazed and reeling, proved easy for slavers.
             นกัรบชาววอลอฟซึง่รูสึกมนึงงและเดนิโซเซ     ตกเปนเหยือ่พวกลาทาสอยางงายดาย
     6.  คํานามหลกั และ คํานามขยาย (Head noun and modifier)   ภาษาไทยมลัีกษณะการ

ใชคํานามหลกัหรอืลักษณะนาม ตามดวยคําขยาย  ขณะทีภ่าษาองักฤษมคํีาขยายตามดวย คํานาม
หลกั  ดังนัน้ หากพบคาํขยายทีเ่รียงกนัเปนชดุ และตามดวยคาํนามหลกัในภาษาองักฤษ ใหแปลจาก
คํานามหลักที่อยูขวาสุดกอน แลวจึงแปลคําขยายภายหลัง  เชน

          A business meeting will be held tonight at Narai Hotel.
          การประชุมธุรกิจจะจัดใหมีข้ึนที่โรงแรมนารายณ

     ดวงตา  สุพล (2541 : 45) และกรมวชิาการ (2540 : 43 - 47) ไดระบปุญหาในการแปลวา
ถามองในมุมกวางแลว  ปญหาในการแปลแบงได 3 ระดับ คือ
                      1. ระดบัวฒันธรรม ( Culture )  เนือ่งจากวฒันธรรมของแตละชาต ิแตละภาษา มคีวาม
แตกตางกนั  จงึทาํใหเกดิปญหาการแปล  ประการแรก ผูแปลไมรูวฒันธรรมของภาษาตนฉบบั และอีก
ประการผูแปลรูแตไมสามารถถายทอดใหผูอานงานแปลเขาใจได  เชน  His liver is heavy.  ถาผูแปล
ไมเขาใจวฒันธรรมของภาษาเอสกโิม เผาอานอัุง  ทีเ่นนความสาํคญัของจติใจอยูทีตั่บ     (liver)  ไมใช
หัวใจ  ก็อาจจะแปลวา  ตับของเขาหนัก  แทนที่จะแปลวา  เขาเสียใจ (He is sad.)    ก็ได
                      2. ระดบัโครงสรางภาษา  เกดิจากการเรยีงคาํ  การลาํดบัคําในประโยค อาจทาํใหเกดิ
ความกาํกวมในดานโครงสราง  อาจแปลผดิได  เชน I like juicy plums , peaches and oranges.  คํา
วา  juicy  อาจทําใหกํากวมวาขยายแค plums  หรือรวมไปถึง peaches and oranges ดวย
                      3. ระดับความหมาย (Semantics)  ปญหาดานนีม้ีมาตั้งแตการใชคํานาม ที่มรูีปเอก
พจน พหพูจน  การใชคํากรยิาวเิศษ  เครือ่งหมายวรรคตอน  การใชคํากรยิาในรปูกรรมวาจก  การใช
สรรพนาม  ที่สรรพนามภาษาไทยไมเขากับหลักเกณฑไวยากรณของการใชคําสรรพนามในภาษา
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อังกฤษ  เชน  There's room for 3 on the back seat.  ตองแปล room วาทีว่าง  ไมใชหอง    หรือ He 
was elected president of the club.  ตองแปลวา ไดรับเลือก  ไมใชถูกเลือก
                 วรนาถ  วมิลเฉลา (2543 : 51)  กลาววาปญหาการแปลของผูเรียนนัน้ สรุปได 2 ประเดน็ 
คือ
                      1. เกดิจากความไมเขาใจตนฉบบั  เปนปญหาจากไมเขาใจคาํศพัท  สํานวน        ไมเขา
ใจ ไวยากรณและโครงสรางประโยค  ไมเขาใจการเชือ่มประโยค  ความคดิระหวางประโยค และขาด
ความรูรอบตัวและภูมิหลังในเรื่องที่อาน

           2. ปญหาแปลใหเปนสํานวนที่ดีไมได
     สรุป ปญหาการแปลทีพ่บมากคอื ปญหาดานโครงสรางภาษา  การใชความหมายคาํศพัท

ที่เหมาะสม และการขาดความเขาใจดานวัฒนธรรมของภาษาตนฉบับ

                 การแกปญหา   ในการแกปญหาการแปลดังกลาว  มีผูใหแนวทางไว  ดังนี้
     กรมวิชาการ ( 2540 : 55)  เสนอไววา
         1. ตองศกึษาวฒันธรรมของเจาของภาษาตนฉบบัใหลึกซึง้ ใหแนใจวามคีวามรูและภมูิ

หลังในเรื่อง หรือวัฒนธรรมนั้น ๆ เพียงพอกอนที่จะแปล
         2. ตองศกึษาโครงสรางของทัง้สองภาษาอยางละเอยีด  เมือ่มคีวามเขาใจโครงสรางดี

พอ การแปลก็จะไมมีปญหา หรือผิดพลาดมากนัก
         3.  ตองศึกษาเรื่องคําที่มีความหมายแฝง หรือเลือกใชคําเพื่อแสดงน้ําเสียง  เงาของ

ความหมาย  ทวงทํานองหรือระดับของภาษาตาง ๆ
         4.  เมื่อมีปญหา  ควรคนหาความหมายคํา หรือสํานวนที่เปนปญหาจากพจนานุกรม

และสารานุกรม  ซึ่งยิ่งคนไดกวางขวางมากเทาใดก็จะยิ่งดี  หรืออาจถามเจาของภาษาโดยตรงก็ได
     ดวงตา  สุพล  (2541 : 85)  กลาววาการแปลเปนศาสตรและศิลป  ตองใชความรูดาน  

ตาง ๆ  นับตั้งแตวัฒนธรรม  ความรูรอบตัวจนถึงความรูทางภาษาศาสตร  ประกอบกับความ
สามารถพเิศษเฉพาะตน และการฝกฝน  ตองรูหวัใจของการแปลวา คือความถกูตอง  ใชภาษาใหเขาใจ
งาย  ผูแปลควรมพีืน้ความรูและประสบการณมากพอ  อานมาก  ชางสงัเกต  ชางจดจาํ  จะชวยใหแปลได
ถูกตอง ไพเราะหูมากขึ้น

      สรุปไดวา ในการแปลนัน้ผูเรียนตองมโีครงสรางความรูดานไวยากรณ โครงสรางประโยค
ของภาษาองักฤษ  ทีค่วรศกึษาและเลอืกใชใหเหมาะสม  มคีวามละเอยีดในการเลอืกใชคํา  ตลอดจน
ตองศึกษา คนควาความรูดานวัฒนธรรมของภาษาหรือเร่ืองที่จะแปล  เพื่อใหสามารถแปลและถาย
ทอดไดอยางสละสลวย  คงความหมายและรูปแบบตามตนเรื่องที่อาน
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4.4 การสอนแปลและความสาํคัญของการสอนไวยากรณ  ( Teaching Translation : Teaching 
Grammar)

     ในการสอนอานเพือ่ความเขาใจดวยวธิกีารแปล นัน้    ปจจยัทีสํ่าคญัอกีประการหนึง่ทีจ่ะ
ชวยใหผูเรียนแปลบทอานไดถกูตองตามความหมายทีผู่เขยีนตองการ  นอกเหนอืจากความรูดานคํา
ศัพท  พืน้ความรูเดมิเกีย่วกบับทอานแลว  กคื็อความรูดานไวยากรณ โครงสรางของประโยคทีพ่บใน
บทอานนั้น ๆ  ดังที่สิทธา  พินิจภูวดล (2544 : 174) กลาววาปญหาของนักแปลคือ ปญหาดาน
ไวยากรณ  โครงสรางประโยค  ถาผูแปลออนภาษาแลวการแปลกจ็ะผดิพลาด        ดอยคณุภาพ  ดัง
นัน้ จาํเปนตองศกึษาดานไวยากรณดวย เพราะการศกึษาโครงสรางไวยากรณภาษาองักฤษ ทาํใหการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษงายขึ้น  เนื่องจากเปนองคประกอบสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 
4 ทกัษะ คือ ฟง  พดู  อาน และเขยีน (จนิตนา  สุจจานนัท 2543:1)  และปจจบัุนทฤษฎไีวยากรณไดมี
พฒันาการตางไปจากไวยากรณแบบเดมิ(Traditional grammar) ซึง่ถอืกาํเนดิมาจากไวยากรณลาตนิ
ทีเ่นนกฎเกณฑ ทองจํารูปแบบ ไมใหความสําคญัตอการใช ภาษา  และเปนภาษาทีต่ายแลว จงึไมมี
การแปรและเปลีย่นแปลง  ขณะทีภ่าษาองักฤษม ี        การเปลีย่นแปลงรวดเรว็อยูตลอดเวลา ( อมรา  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ 2544 : 99)  นักภาษาศาสตรไดศึกษาและพัฒนาทฤษฏีไวยากรณมาอยางตอเนื่อง  
มีความเปนวิทยาศาสตร  สามารถศกึษา วเิคราะหได  ดังที ่ชอมสกี ้(Schomsky n.d., อางถงึใน ศรี
วไิล  พลมณ ี2545 : 85) ไดชีช้ดัไววาประโยคทีถ่กูไวยากรณนัน้มอียูไมมทีีส้ิ่นสดุ   ทําใหนกัจติวทิยา
พิจารณาวิธีการศึกษาพฤติกรรมทางภาษาของคนใหม  ซึ่งพบวาปจจุบันนักภาษาศาสตรหันมาให
ความสนใจเกี่ยวกับการเรียน  การสอนไวยากรณกันมากขึ้น

     พาลเมอร (Palmer 1971, อางถงึใน อมรา  ประสทิธิรั์ฐสินธุ 2544 : 5)  ไดใหความหมายคาํวา 
ไวยากรณ วาควรหมายถงึสิง่ซึง่สามารถบรรยาย หรือพรรณนาวาคนเราพดูภาษาอยางไร  ไมใชส่ิงซึง่
ตองเขียนไวเปนตํารา เปนแบบอยางในหนังสือ สําหรับทองจํา หรือตําราที่บอกวาคนเราควรพดู
อยางไร    ซึง่สอดคลองกบั ดิคคนิส ( Dickins 1988,  อางถงึใน จนิตนา  สุจจานันท 2543 : 9) ทีว่า
ไวยากรณนัน้ไมสามารถทาํหนาทีโ่ดยตวัของมนัเองได แตจะทาํหนาทีเ่ปนเครือ่งมอืชวยใหการสือ่สาร
นัน้ประสบความสาํเรจ็ และสนบัสนนุการเรยีนการสอนไวยากรณวาผูทีเ่รียนภาษาองักฤษเปนภาษา
ตางประเทศ จะไมประสบความสาํเรจ็ในการทีจ่ะเขาใจและสือ่ความหมายในระดบัสูงได ถาผูเรียนนัน้
ขาดความรูในไวยากรณทีเ่หมาะสม  มารตินเสน (Martinsen 2000, อางถึงใน จินตนา  สุจจานันท 
2543 : 11)  และครสูอนภาษาองักฤษอกีหลายทานยนืยนัถงึความสาํคญัและมัน่ใจวาจะมกีารสอน
โครงสรางไวยากรณในการสอนภาษาอังกฤษในสหัสวรรษหนา หรือในศตวรรษที่ 21 อยางแนนอน
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4.5 วธิกีารสอนอานดวยวธิสีอนแบบไวยากรณและการแปล (Grammar -Translation Method)
     ในการสอนภาษาอังกฤษนั้น ไมอาจกลาวไดวาวิธีใดวิธีหนึ่งดีกวาวิธีสอนแบบอืน่ แม

แตวธิกีารสอนทีย่อมรับกนัวาด ีกอ็าจมขีอดอยอยูบาง หรือวธิกีารสอนทีก่ลาวกนัวาไมไดผลใน  การ
เรียนภาษา ก็อาจมีขอดีที่ผูสอนควรนํามาพิจารณา ทบทวน  และนําขอดีนั้นมาประยุกตใชเพื่อให
เกิดประโยชนตอการเรียนการสอนใหมากที่สุด  การสอนอานดวยวธิกีารสอนแบบไวยากรณและ
แปล มุงเนนการอานเขียน โดยมีนักการศึกษาไดกลาวถึงหลักการ แนวการสอนไว ดังนี้

     วภิาดา  ประสารทรัพย (2542 : 17-20)  กลาววาการสอนแบบไวยากรณและแปลมีมา
นานเมื่อมีการสอนภาษาลาติน  มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนมีความซาบซึ้งในวรรณคดี และใชเปน
ภาษาของผูมีการศึกษา    ผูเรียนไดรับการกวดขันเรื่องไวยากรณ  มุงเนนการแปลประโยค  ฝกอาน 
เขยีนตวัอยางประโยค  แมวาตอมาภาษาลาตนิจะเสือ่มความนยิมลง  แตหลกัสตูรใหม ๆ ใน     การ
สอนภาษาก็ยังสะทอนแบบการสอนภาษาลาตนิอยูดังเดิม   ตําราที่นยิมแทนภาษาลาติน คือภาษา 
ฝร่ังเศส  ภาษาอิตาเลียน และภาษาอังกฤษ  ซึ่งประกอบดวย กฎเกณฑทางไวยากรณ  คําศพัท 
และ ประโยคฝกแปล จากภาษาตางประเทศที่เรียนเปนภาษาแม

     แนวคดิพืน้ฐาน    การสอนแบบไวยากรณและแปลมคีวามเชือ่วาการเรยีนภาษา คือการได
เรียนรูไวยากรณ  คําศัพท  และผูเรียนสามารถเขาใจภาษาตางประเทศที่เรียนได โดยการฝกจํากฎ
เกณฑและคําศัพทเพื่อใชในการแปลมาสูภาษาแมของผูเรียนจนเปนที่เขาใจ

    ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
                      1. ครูใหผูเรียนอานเรือ่งทีเ่ปนภาษาตางประเทศทีเ่รียน หรือใหอานตามครทูลีะประโยค
                      2. เมือ่พบคาํศพัทใหมครูจะบอกความหมายคาํศพัทจากภาษาตางประเทศ เปนภาษา
แม และอาจแจกแจงรปู  การผนัรูปคําศพัทแตละคําทีพ่บ  พรอมทัง้อธบิายตวัอยางการใชคําศพัท 
คํานั้น ๆ ในเนื้อเร่ือง

          3.  เมือ่พบรูปประโยคในเนือ้เร่ืองทีอ่าน  ครูจะนาํบางประโยคมาอธบิายกฎเกณฑทาง
ภาษาใหนกัเรยีนทราบ  เชน ประโยค " The suitcase was carefully checked by the Customs in 
Thailand."  ครูอาจจะพูดถึง passive voice  โดยจะสรุปกฎเกณฑวามี    ประธาน(ผูถูกกระทํา) 
+ verb to be + past participle tense + (by) + ผูกระทํา

           4.  ครูอาจจะถามนกัเรยีนในภาษาแมวามสีวนใดอกีบางทีน่กัเรยีนยงัไมเขาใจ  เพือ่ครู
จะไดอธิบายเพิ่มเติม

           5. ครูถามคําถามเพือ่ตรวจสอบความเขาใจของนักเรยีน โดยถามเปนภาษา     ตาง
ประเทศทีเ่รียน  และเมือ่นกัเรยีนไมเขาใจคาํถาม ครูจะแปลเปนภาษาแมใหนกัเรยีนเขาใจ แลวใหนกั
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เรียนตอบคาํถามเปนภาษาองักฤษ  ซึง่อาจจะไดจากการคดิคาํตอบเปนภาษาแมกอน  แลวจงึแปลเปน
ภาษาตางประเทศทีหลัง

            6.  ครูใหแบบฝกหดัทีเ่กีย่วกบัคําศพัท   กฎเกณฑทางหลกัภาษาในเรือ่ง  และเกีย่วกบั
ความเขาใจเนื้อเร่ือง  โดยใหนักเรียนฝกทํา แลวครูตรวจแบบฝกหัดที่นักเรียนทํา

     สุมติรา  อังวฒันกลุ ( 2540 : 40 ) ไดสรุปแนวการสอนอานดวยการแปล ตามแนว   การ
สอนไวยากรณและการแปล (Grammar Translation)  ไววามีข้ันตอนการสอน ดังนี้

            1.  สอนศพัท โดยบอกคําแปลเปนภาษาของผูเรียนและใหตัวอยางประโยคทีม่ีคํา
ศัพทนั้นอยู

            2.  สอนโครงสราง โดยอธิบายกฏไวยากรณและขอยกเวน   พรอมยกตัวอยาง
ประกอบใหนักเรียนทําแบบฝกใชกฏไวยากรณ  ฝกแปลประโยคเปนภาษาของตนเอง

            3. สอนอานโดยใหผูเรียนอานเรือ่งทีก่าํหนด  แลวใหคําแปลเปนภาษาของตนเอง  เมือ่
ผูเรียนแปลเรือ่งทีอ่านจนเขาใจแลว ผูสอนจะใหตอบคาํถามเกีย่วกบัเร่ืองทีอ่าน  จากนัน้กต็รวจคาํตอบ
วาถูกตองหรือไม โดยใหผูเรียนอานคําตอบใหทั้งชั้นฟง ผูสอนอธิบายเพิ่มเติม

            4. ประเมินผลโดยใหผูเรียนทําการบาน ทําแบบฝกหดัเพิ่มเตมิ ทองจําคําศัพท การ
กระจายคํากรยิาตาง ๆ การเปลีย่นแปลงรปูคําหรอืแปลขอความภาษาองักฤษเปนภาษาตนเอง หรือ
กลับกัน  โดยใชพจนานุกรมที่มีคําแปลสองภาษา เปนตน

     ทรงศรี  สรณสถาพร และ สมปรารถนา  รัตนกุล (Songsri Soranastaporn and
Sompratana Ratanakul 2000:8-10)  ไดเสนอแนวการสอนอานดวยวิธีแบบไวยากรณและแปล
ไวดังนี้

     ข้ันกอนการอาน (Pre-reading stage)
     มจีดุประสงคเพือ่ใหความรูพืน้ฐานเกีย่วกบับทอาน  คําศพัท  ไวยากรณ  ทีช่วยในการทาํ

ความเขาใจบทอาน
         1.ครูอธบิายใหความรูพืน้ฐานเกีย่วกบับทอาน   คําศพัทสําคญัทีจ่ะพบในบทอาน โดย

กระตุนใหนักเรียนบอกความหมายศัพทเปนภาษาไทย
          2. ครูอธบิายใหความรูเกีย่วกบัโครงสรางประโยค ไวยากรณทีจ่ําเปนในการทํา ความ
เขาใจบทอาน

     ข้ันการอาน (Reading stage)
       มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนฝกอานเพื่อความเขาใจ
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         1. ครูใหนกัเรยีนอานบทอานเปนคู  หรืออานเดีย่ว  กระตุนใหนกัเรยีนอานและแปลบท
อานเปนภาษาไทย  โดยใชความรูคําศพัทและโครงสรางไวยากรณเปนเครือ่งมอืชวยในการทาํความเขา
ใจบทอาน

        2. ครูถามคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่อาน
        3. ครูแปลบทอาน เปนภาษาไทย เพือ่ใหนกัเรยีนไดตรวจสอบและแกไขการตคีวาม  การ

แปลของตนอีกครั้ง
    ข้ันหลังการอาน (Post-reading stage)
    เพื่อเปนการพัฒนาความเขาใจในการอาน
        1. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโดยการเขียนตอบคําถามเกี่ยวกับบทอาน
        2. ใหนักเรียนทํากิจกรรมอื่น ๆ ตามที่แบบเรียนกําหนด หรือตามที่ครูจัดทําขึ้น

     สรุปไดวาในการสอนแบบไวยากรณและแปลมข้ัีนตอนการสอนทีสํ่าคญั 3 ข้ันตอน คือ ข้ัน
กอนการอาน เนนการใหความรูเกีย่วกบัคําศพัทโดยครบูอกหรอืกระตุนใหนกัเรยีนบอก      ความหมาย
คําศพัทเปนภาษาไทย  และสอนโครงสรางภาษา  โดยอธบิายกฎเกณฑไวยากรณ  ขอยกเวน พรอมให
ตัวอยางประโยค ข้ันการอาน ครูใหนักเรียนอานและแปลขอความที่อานเปนภาษาไทย ครูถามคํา
ถามเกี่ยวกับบทอาน  และขั้นหลังการอาน นักเรียนตอบคําถาม  ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับบท
อาน  คําศัพท   ไวยากรณ   กิจกรรมการเรียนการสอนใชภาษาแม   ในการสื่อสาร
4.6 กิจกรรมและกลวิธีการสอนอานแบบไวยากรณและแปล

     สุมติรา  อังวฒันกลุ (2540 : 43)  ไดเสนอแนวทางในการสอนแบบไวยากรณและแปลไว 
ดังนี้

          1. การสอนแปลบทประพันธ   ใหผูเรียนแปลเรื่องที่อานจากภาษาตางประเทศเปน
ภาษาของตนเอง  เนื้อเร่ืองอาจจะคัดมาจากบทความภาษาตางประเทศ ซึ่งมีคําศัพท โครงสราง
ไวยากรณที่ตองการเนนไวทายบท  การแปลอาจจะเนนการเขียนหรือการพูด  หรือทั้งสองอยางก็ได  
ผูเรียนไมควรแปลสํานวนตาง ๆ ทีป่รากฏในบทอานแบบคําตอคํา แตควรทําความเขาใจ        ความ
หมายที่แทจริงของสํานวนเหลานั้นกอนแลวจึงคอยแปล  เชน

  to give someone a cold shoulder แปลวา อยางไมแยแสและเปนมิตร
  to shed crocodile tears แปลวา แกลงทําเปนเศราโศกเสียใจ
  to spend years ( or  hours) on end แปลวา อยางไมมีส้ินสุด
  to learn the rope แปลวา กระบวนการทํางานทั้งหมด
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          2. การตอบคาํถามเกีย่วกบัความเขาใจในเรือ่งทีอ่าน  ใหผูเรียนตอบคาํถามเปนภาษา
ตางประเทศทีเ่รียนอยู โดยอาศยัความเขาใจในเรือ่งทีอ่าน  มลัีกษณะคาํถามคอื  คําถามเกีย่วกบัเนือ้
เร่ืองที่อานโดยตรง  หรือ คําถามที่อางอิงความเขาใจตามเนื้อเร่ืองที่อาน  โดยที่อาจจะไมมีคําตอบ 
ปรากฏอยูในเรือ่งทีอ่าน   และคาํถามทีใ่หผูอานโยงหรอืสัมพนัธเร่ืองทีอ่านโดยใชประสบการณของตน
เอง

         3.  การหาคําตรงขาม และคําที่มีความหมายเหมือนกัน  ผูสอนใหคําศัพทแลวใหผู
เรียนหาคําตามที่กําหนด  นอกจากนี้ อาจใหผูเรียนใหคําจํากัดความคําศัพท และทําแบบฝกหัดคํา
ศัพทดวยวิธีอ่ืน ๆ อีกก็ได

         4.  การเติมคําในชองวาง  ครูใหประโยคหลาย ๆ ประโยคทีม่บีางคําหายไปแลวให  ผู
เรียนเติมคํา หรือไวยากรณบางอยาง  เชน คําบุพบท  หรือคํากริยา

         5.  การทองจาํ  ใหผูเรียนทองกลุมคําศพัทของภาษาตางประเทศทีก่าํลงัเรยีน และคาํใน
ภาษาตนเองในจาํนวนเทากนั  ผูเรียนตองจาํกฎเกณฑไวยากรณ  รูปแบบการใชทีถ่กูตอง  เชน การผนั
คํากริยาในรูปตาง ๆ

        6.  การฝกแตงประโยคโดยใชคําศัพทใหม เพื่อแสดงวาเขาใจความหมายของคําศัพท
เหลานั้น

        7.  การเขียนเรียงความ หรือ ยอความจากเรื่องที่อาน

     วรนาถ  วิมลเฉลา (2543 : 36 - 40)  ไดเสนอแนะเทคนิคการสอนแปลไว  ดังนี้
          1. การใหผูเรียนทาํงานรวมกนั (Brainstorming)  เนนการใหผูเรียนมโีอกาสเสนอความ

คิดของตน ดวยการ ชวยกันแปล  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูจากกันและกัน
          2.  การยกตวัอยางของงานที่แปลผิด (Learning from errors) เนนที่ความผิดโดย

เฉพาะ เพือ่ใหผูเรียนทราบวาคอืความผดิพลาด  ไมควรกระทาํ  ซึง่ควรเปนตวัอยางความผดิทีพ่บบอย 
ๆ ในการแปล  หากเปนตัวอยางจากที่ผูเรียนกระทําเองก็ดี เพราะจะเราความสนใจของผูเรียนได
มากกวา เนือ่งจากเปนของตนเอง  โดยผูสอนตองใหผูเรียนชวยกนัแกไขความผดินัน้ใหถกูตองดวย 
เพื่อมิใหจําตัวอยางไปใชผิด ๆ

          3.  การใหผูเรียนวจิารณบทแปลทีม่ผูีแปลมา (Criticizing)  กรณทีีคํ่าแปลนัน้      ถกู
ตองเหมอืนกนัหมดในเรือ่งความหมาย  แตตางกนัไปในเรือ่งของถอยคาํทีใ่ช และความสละสลวยของ
ภาษา  จะชวยใหผูเรียนไดเกิดแนวคิดในการแปลใหไดความสละสลวย  อันเปนศิลปของแตละคน
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          4.  การใชส่ือการสอนตาง ๆ  (Visual aids)  การใชส่ือการสอน เชน เครื่องฉายภาพ
ขามศีรษะ  จะเปนประโยชน  สะดวกตอผูสอนในการเตรียมเขียนสิ่งที่ตองการสอนไวในแผนใส  ให
มองดอูานงาย และเขาใจงาย  หากไมมีกอ็าจใชชอลกสีเนนคําผิด หรือคําที่ตองการแกไขจะทําให ผู
เรียนเห็นชัดเจนดีกวา

           5.  การใหเกิดแรงจูงใจ  (Incentive)  อาจทําโดยการประกวดงานแปลในระดับชั้น
เดยีวกนั  ชวยใหผูเรียนเกดิความตืน่ตวั ทีจ่ะอยากรูฝมอืแปลของตนเอง วาใชไดหรือไม  โดยมรีางวลั
ใหแกผูชนะ หรือนําผลงานแปลสํานวนที่ไดรับรางวัลไปเผยแพร

     ดัฟฟ (Duff 1994 : 5 - 12)  ไดกลาวถึงหลักการสอนแปล วา
                     1. ตองการการฝกฝน
                     2. ตองมีจุดมุงหมาย    แจงจุดประสงคแกผูเรียน  และจัดกิจกรรม warm - up
                     3. การแปลเปนภาระงานทีใ่ชเวลา จงึควรจัดใหผูเรียนมีสวนรวมในภาระงาน จดักจิ
กรรมที่เปนการแปลดวยการพูด  จะเขียนเฉพาะสรุปยอ เพื่อนําไปใชในขั้นตอนการอภิปราย
                     4. บทอานไมควรยาวเกนิไป  บทอานทีย่าว ๆ จะใชสําหรบัเปนงานทีม่อบหมายใหทํา
นอกเวลาเรยีน  และควรมีเนื้อหาทีม่ีทัง้ลักษณะภาษาเขยีน และภาษาพูด ครอบคลุมลีลา  ทําเนียบ
ภาษา  นาสนใจ  งายตอการเขาใจ

                       5. จํากดัเวลาในการทาํงาน เพือ่ปองกนัไมใหผูเรียนเกาะตดิอยูกบับทอานเกนิไป และ
มีเวลาเหลือเพียงพอในการอภิปราย ซักถาม
                       6. ยึดหลักการแปลคือ ความหมาย  รูปแบบ  ใชภาษาเปนธรรมชาติ

       กลวิธีการสอน
                       1. เตรียมบทอานที่มีเนื้อหานาสนใจ  มีความยาวพอเหมาะ  ระดับภาษาเหมาะสม
                       2. จัดกิจกรรมการเรียน โดยใหนักเรียนทํางานเปนคู หรือ เปนกลุม  ครูเดินดูแลชวย
เหลอื ทกุกลุม  แตจะไมแปลใหนกัเรยีนโดยตรง  ควรใหผูเรียนอานงานแปลของตนใหฟงแลวแนะนํา
จุดที่ควรแกไข
                       3. จดัอภปิรายในกลุมยอย  ใหกลุมทีม่งีานแปลตางกนัมาแลกเปลีย่นความคดิกนักอน
นําไปอภิปรายในระดับชั้นเรียน
                       4. การอภปิรายระดบัชัน้เรยีน  ข้ันนีก้ารดแูลชวยเหลอืของครสํูาคญัมากหลงัจากฟง
งานแปลทัง้หมดแลว  ครูบอกนกัเรยีนวาชอบงานแปลใดบาง ซึง่อาจมหีลายชิน้งาน โดยใหเหตผุล
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วาชอบเพราะอะไร  และหรอืเสนองานแปลของครใูหนกัเรยีนพจิารณาเปนทางเลอืกกไ็ด  เพราะกฎการ
แปลประการแรกคือความชัดเจน ( Gifford n.d.)
                ดัฟฟ  ย้าํความสาํคญัของกจิกรรมคู กจิกรรมกลุม  วาแมการแปลจะเปนงานทีต่องทาํดวย
ตนเอง  แตสําหรบัการฝกฝนภาษา  ควรใหผูเรียนไดทาํกจิกรรมเปนคู หรือ เปนกลุม  อีกทัง้เปนการให
ผูเรียนไดฝกแปล  ตรวจสอบ และเปรยีบเทยีบความคดิของตนกบัคนอืน่ ๆ   ทัง้นี ้ครูตองควบคมุภาษา  
ควรใชภาษาอังกฤษในการอภิปรายเพราะบทอานเปนภาษาอังกฤษ

    นอกจากนี้  ยังมีผูสอนแปลและนักแปลอีกหลายทานที่เสนอแนะกลวิธีการสอนที่มี
ประโยชนทีส่ามารถนาํมาใชในการสอนอานดวยการแปลได  เชน  วรรณา  แสงอรามเรือ่ง( 2545 : 67-  
76)   เสนอการใชวธิกีารใหผูเรียนคดิดงั ๆ (Think - Aloud  Protocol)   ขณะทีแ่ปลบทอาน  เพือ่ดูวาผู
เรียนคดิอะไรในเวลานัน้  เมือ่นกึอะไรออกมาไดกใ็หพดูสิง่ทีก่าํลงันกึอยูออกมาดงั ๆ  โดยไดศึกษาอาง
อิงจากผูสอนแปลหลายคน  เชน  คุสเมาล  (Kussmaul 1997) ทีใ่หนกัเรยีนทาํงานเปนคู ชวยกนั  คิด
ออกมาดัง ๆ ขณะที่แปล   ชมิด (Schmid 1994)  ใชเทคนิคคิดดังในการรายงานแปลเปนกลุม  และ 
เลอรชเชอร (Lorscher 1986) ใหผูเรียนแปลคนเดยีวและใชเทคนคิคดิดงั  เปนตน   ผูสอนแปลอีกทาน
หนึง่ คือ  แคสเมอร (Kasmer 1999)  ไดศึกษาถงึการปรบัประยกุตวธิกีารสอนแปลเขากบัการสอนแบบ
ส่ือสาร ของ เวสชเลอร (Weschler) ครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุนที่ใชวิธีสอนที่เรียกวา 
“Functional – Translation Method”  เปนการจัดกิจกรรมทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมในการ
เรียน มีการทํางานรวมกันในการทํากิจกรรมการแปล  

สรุปไดวาการสอนอานดวยการแปลมีมานาน  มีข้ันตอนการสอน  เทคนิคในการสอนที่ผูมี
ประสบการณดานการสอนแปลไดเสนอแนวทางไว  เชน การใหนกัเรยีนทาํกจิกรรมการแปลเปนคู หรือ
เปนกลุม  การนาํเสนองานแปลของนกัเรยีนเพือ่เรียนรูการใชสํานวนแปล ระหวางนกัเรยีน  การใหนกั
เรียนสรปุยอเร่ืองเปนภาษาองักฤษ    ทีค่รูผูสอนในโรงเรยีนมธัยมสามารถนาํมาปรบั    ใชไดตามระดบั
ความรูความสามารถของผูเรียนของตน    เพือ่ใหอานภาษาองักฤษไดเขาใจและแปลบทอานไดตาม
หลักการแปล

4.7 หลักการแปลเรื่องเลา  นิทาน  นวนิยาย
     การแปลเรือ่งเลา นทิาน นวนยิาย นัน้  มนีกัการอาน นกัแปลไดเสนอแนวทางไวสําหรบัการ

สอนแปล และการแปล  ดังนี้
     หอมหวน  ชืน่จติร (2545 : 68)  กลาววาเรือ่งเลา  นทิาน นวนนิาย สําหรบัเดก็สวนใหญเปน

เร่ืองเลาประกอบคาํบรรยายฉากบอกเรือ่ง  ซึง่สวนใหญใชวธิเีลาเรือ่ง หรือมพีรรณนาโวหารบาง  นอก
จากนีก้เ็ลาเรือ่งการกระทาํของตวัละครและมบีทสนทนา  รวมทัง้มคีวามคดิแทรกอยูบาง    ผูแปลตอง
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มีความสามารถในการใชภาษาแบบเลาเรื่อง  เลือกใชคําที่ชัดเจน  เปนภาษาที่            ไมอลังการ 
ฟุมเฟอยจนเกินไป

    ตัวอยางการเลือกใชคํา
คําศัพท ภาษาผูใหญ ภาษาเด็ก

( ผูเลาเรื่องทั้งหมด ) ขาพเจา (ชาย) ผม (ชาย)
ฉัน , ดิฉัน (หญิง หนู (หญิง)

eat รับประทาน กิน / ทาน
cry รองไห รองไหแง , รองไหฮือ
fall fast asleep หลับสนิท หลับปุย

     ในกรณเีร่ืองราวนัน้ไมเปนทีเ่ขาใจถาขาดคาํอธบิาย กค็วรอธบิายความ เพิม่เตมิ (ไวในวง
เลบ็กรณทีีเ่ขยีนแปล)  เชน  ตัวละครเดก็ไดยนิเสยีงคนรองถามวาใคร ใคร กต็กใจวิง่หน ี ทีแ่ทเปนนก
เคาแมว   ผูแปลควรอธิบายเพิ่มเติมวา เสียงรองของนกเคาแมวนั้น ฝร่ังไดยินเปนเสียง ฮูฮู  มีความ
หมายเหมือน ใคร ใคร ในภาษาไทยของเรา  เปนตน

      สิทธา  พนิจิภูวดล ( 2544 : 108 - 111) ไดใหหลกัการแปลเรือ่งเลา ไววา เร่ืองเลา   ส้ัน 
ๆ แฝงอารมณขันมกัจะปรากฏตามหนาหนงัสอืพมิพ  และนติยสาร  ผูอานจะตองเขาใจปมของอารมณ
ขัน และหยบิยกขึน้มาแปล ถายทอดใหตรงตามตนฉบบั  เร่ืองเลาแฝงอารมณขันมกัจะใชถอยคาํจาํกดั 
กะทดัรัด  ถามคีวามกาํกวมกเ็พราะผูเขยีนจงใจ  เพราะความกาํกวมสรางอารมณขันได    เร่ืองเลามกั
จะประกอบดวยตวัละครสาํคญัจาํนวนนอย  ราว 1 - 2 ตัว  ซึง่มคีวามสมัพนัธกนัตามความจาํเปน จะ
ตัดตวัใดตวัหนึง่ออกไมได  เหตกุารณเกดิขึน้จะกระชัน้ชดิแบบรวดเดยีวจบ  เพือ่กระชบัความ    และ
ตอนจบมักจะเปนปมอารมณขันที่เปนจุดเดนของเรื่อง

ตัวอยางการแปลเรื่องเลา
        A country woman goes to Bangkok for the first time.  She sees many   cars,

        lights, and tall buildings.  She walks into a big office building and looks all around.
        She sees an old, old man with gray hair.  He is standing next to two doors.   He
        pushes the button next to the doors and the  doors  open.  He walks inside and
        the two doors close.  Over the doors are some numbers.  The numbers change-
        1, 2 , 3 , 4 ,5.  Then they change again-5, 4, 3, 2, 1.  The doors open again and
        handsome young man with black hair walks out!  The country woman says,
       "My goodness.   That's wonderful !     Tomorrow I' m going to bring my husband !"
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ที่มา :  สิทธา พินิจภูวดล, คูมือนักแปลอาชีพ (กรุงเทพ : นานมีบุคส , 2544), 108.
ตัวอยางคําแปล

     หญงิชาวบานคนหนึง่เขามากรงุเทพฯเปนครัง้แรก เธอเหน็รถราขวกัไขว  แสงสแีละตกึสงู 
ๆ  เธอเดนิเขาไปในอาคารสาํนกังานแหงหนึง่ และมองไปรอบ ๆ  แลวกเ็หน็ชายชราผมสเีทาคนหนึง่ยนื
อยูหนาประต ู 2 บาน   เขากดปุมทีอ่ยูใกล ๆ ประต ู ประตกูเ็ปดออก  พอเขาเดนิเขาไปประตกูป็ดลง  
มตัีวเลขอยูเหนอืประต ู ตัวเลขเปลีย่นเปน 1, 2, 3, 4, 5  และเปลีย่นกลบัมาเปน 5, 4, 3, 2, 1   ประตู
เปดออกอกีครัง้  ทนีีช้ายหนุมรูปหลอผมดําสนทิคนหนึง่เดนิออกมา   หญงิคนนัน้อทุานวา  "วเิศษจริง   
พรุงนี้ขาจะพาพอไอหนูมานี่"
 ที่มา :  สิทธา พินิจภูวดล, คูมือนักแปลอาชีพ (กรุงเทพฯ : นานมีบุคส , 2544), 110.

             
     วิธีแปลเร่ืองเลา จากตัวอยางขางตน   ดําเนินการแปลตามขัน้ตอน เชนเดียวกับ      การ

แปลวรรณกรรมประเภทอื่น คือเร่ิมดวยการอานตนฉบับใหเขาใจแลวเขียนบทแปล   (หรือแปลปาก
เปลา)  ดังนี้

    1. การอานตนฉบบัเรือ่งเลา   อานหลาย ๆ  คร้ัง  คร้ังแรกอานเรว็ ๆ  เพือ่ทาํความเขาใจเนือ้
เร่ือง ซึ่งแบงเปน 4 ตอน  โดยตอบคําถาม ดังนี้

       ตอนที่ 1 ใคร -   หญิงชาวบานผูหนึ่ง
       และตอนที่ 4 ทําอะไร

                           1. ไปกรุงเทพ
                           2. เห็นรถ  แสงสี  อาคารบานเรือน
                           3. เดินเขาไปในอาคารสํานักงาน
                           4. เห็นชายสูงอายุยืนหนาลิฟท
                           5. เห็นชายหนุมออกจากลิฟทคิดวาเปนคนเดียวกับชายสูงอายุ

        ตอนที่ 2 ใคร    -  ชายสูงอายุ
                                     ทําอะไร    -  เขาไปในลิฟท ซึ่งเลื่อนขึ้นจากชั้น 1 ถึง ชั้น 5แลวเลื่อน ชั้น 5
มายังชั้น 1

          ตอนที่ 3 ใคร     -  ชายหนุมหลอ
ทําอะไร     -  ออกจากลิฟทซึ่งเลื่อนลงมาจากชั้น  5

                 ปมอารมณขัน   เกิดจากความเขาใจผิด   คิดวาลิฟทสามารถชุบตัวคนแกให
กลายเปนหนุมได
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     อานครั้งตอไปชา ๆ และคนหาความหมาย และคําแปลของคําและวลีที่ไมเขาใจ  คนหา
ความหมายจากพจนานุกรม  เชน

country woman   n. หญิงชาวบาน,  หญิงบานนอก
looks all around มองดูรอบ ๆ
pushes the button กดปุม
numbers  n. ตัวเลข

     มคํีาทีผู่เขียนจงใจเขียนใหกํากวม คือ  "two doors"  ประตูสองบาน  ผูอานถงึแมจะเขา
ใจวาเปนประตูลิฟทก็ไมควรแปลวาประตูลิฟท    เพราะความกํากวมนีจ้ะเปนสาเหตุของความเขา
ใจผิดซึ่งกอใหเกิดอารมณขัน  ดังนั้นจึงตองแปลตรงตัว

     2.  การเขยีนบทแปล  การใชภาษาในเรือ่งนีเ้ปนภาษาระดบักลาง  มคีวามกาํกวม  และ
อารมณขัน    ผูแปลตองเลือกหาคําที่ฟงดูนาขัน    เชน   แปลคํา  "  my husband "  วา  "พอ
ไอหนู"

     สรุปวาผูอานควรอานเรือ่งใหเขาใจตามขัน้ตอน    พจิารณาหาคาํแปลทีเ่หมาะสมกบับท
อานนั้น ๆ  เพื่อใหไดงานแปลที่ตรงตามความตั้งใจของผูเขียน และส่ืออารมณแฝง  ไดดี

4.8 การวัดประเมินผลการแปล
      ในการสอนอานเพื่อความเขาใจดวยการแปลนั้น    มีวิธีการกําหนดเกณฑการตรวจ 

ประเมนิผลการแปล  ซึง่ วรนาถ  วมิลเฉลา  ( 2543 : 41)  ไดแนะนาํไวเพือ่ประกอบการพจิารณาของผู
สอน  มีดังนี้
                  1. ความหมายถูกตอง และครบถวนตามตนฉบับหรือไม
                 2. รูปแบบของภาษาที่ใชในฉบับแปลตรงกับตนฉบับหรือไม
                 3. สํานวนภาษาที่ใชสละสลวยหรือไม  พิจารณาจากระดับภาษาในภาษาตนฉบับ 
(register)
                 โดยผูสอนสามารถกาํหนดน้าํหนกัคะแนนในแตขอตามลาํดบัความสาํคญั  ดังตวัอยางตอ
ไปนี้
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ตารางที่  3  ตารางแสดงเกณฑการประเมินการแปล
    ความถูกตองครบถวน  75%           การใชภาษา   25 %
1. ใจความหรือความหมายถูกตอง หรือไม
2. รูปแบบ น้าํหนกัของการเนนในฉบบัแปล 

กับตนฉบับ เทากันหรือไม
3. มีการตอเติม  ตัดตอนใด ๆ หรือไม

1. สํานวนแปลใชภาษาระดับเดียว
กับตนฉบับหรือไม

2. สํานวนสละสลวย หรือฟงดขัูดห ู
หรือไม

3. ตัวสะกดถูกตองหรือไม
                  ฯลฯ

ที่มา: วรนาถ  วิมลเฉลา, คูมอืสอนแปล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 
41.

      อัจฉรา  วงศโสธร (2538 : 184 , 2544ก : 158)  ไดเสนอเกณฑการตรวจงานแปลไววา 
การแปลเปนทกัษะสมัพนัธ  ผูทีส่ามารถแปลไดตองเปนผูทีม่คีวามสามารถในระดบัแรก ๆ ของ การสือ่
สารทางภาษา หรือระดับธรณีประตู (Threshold level)  ซึ่งเปนระดับ 3 ข้ึนไป  ดังนี้

      ระดบัที ่3  สามารถแปลคาํหรอืประโยคเดีย่ว ๆ ทีส้ั่น ไมซบัซอน ทีอ่านอยางชา ๆ หรือได
ยนิผูพดู พดูอยางชา ๆ อยางชดัเจน เชน คําทกัทาย ไดแก  Good morning.  Goodbye. Thank you. 
หรือประโยค เชน The house is expensive.

     ระดบัที ่4  สามารถแปลเนือ้ความสัน้ ๆ ทีม่โีครงสรางประโยคงาย ๆ ไมซบัซอน และไมใช
สํานวน  เปนการแปลแบบคําตอคํา ซึ่งบางครั้งผูอานหรือผูฟงไมเขาใจเนื้อความที่แปลมา

     ระดบัที ่5  สามารถแปลเนือ้ความทีโ่ครงสรางของประโยคซบัซอนขึน้  ใชคําหรอื       รูป
ประโยคที่ไมถูกตองหรือเหมาะสมนัก      เพราะยงัมอิีทธพิลของภาษาตนฉบับที่แปล      (source 
language) อยูมาก  ทําใหภาษาทีแ่ปลไมใชลักษณะภาษาเปาหมายทีแ่ปล (target language)    ผู
อานหรือผูฟงจะไมเขาใจเนื้อความที่แปลเปนบางตอน

     ระดบัที ่6  สามารถแปลเนือ้ความตาง ๆ เชน การบรรยาย การอธบิาย การพรรณนาจาก
เร่ืองหนึง่ไปยงัอกีเรือ่งหนึง่ได  ผูอานหรอืผูฟงเขาใจเนือ้ความทีแ่ปลทัง้หมด แตยงัมอิีทธพิลของการใช
ภาษาอังกฤษเหลืออยูบาง

     ระดบัที ่7  สามารถแปลเนือ้ความทกุแบบ โดยเลอืกใชรูปประโยค คําศพัท ถอยคาํสาํนวน
ตลอดจนลลีาภาษาไดเหมาะสมสอดคลองกบัสถานการณ ผูอานหรอืผูฟงสามารถเขาใจเนือ้ความทัง้
หมด ตลอดจนไดอรรถรสของภาษา
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     แวเลทท (Valette 1977 : 208-209, อางถึงใน อัจฉรา  วงศโสธร 2538 : 183) ไดเสนอ
เทคนคิการสอบการแปลโดยวธิเีขยีน  ไว 2 เทคนคิวธิ ีคือ การแปลแบบสมบรูณ  และการแปลเปนบาง
สวน (partial translation) ทีผู่สอบไดรับสารทีม่ขีอความบางตอนเปนภาษาทีจ่ะตองแปล เชน สารเปน
ภาษาอังกฤษแตมีขอความบางตอนที่จะแปลเปนภาษาอื่น  ผูสอบแปลเฉพาะสวนนั้น ๆ เปนภาษา
อังกฤษ  วิธีนี้ตรวจใหคะแนนสะดวกกวาการแปลแบบสมบูรณ

     นอกจากนีก้ารตรวจงานแปลสามารถพจิารณาจากเกณฑตอไปนี ้ (อัจฉรา วงศโสธร 2538 
: 222)

      1. การถายทอดความหมายทางภาษา สมบรูณ..มีประสิทธภิาพ / ไมสมบูรณ..ไมมปีระ
สิทธิภาพ

      2. การถายทอดความหมายดานสังคม วัฒนธรรม สมบูรณ…มีประสิทธิภาพ /
ไมสมบูรณ ..ไมมีประสิทธิภาพ

      3. การใชศัพทและสํานวน ถูกตอง / ไมถูกตอง---เหมาะสม / ไมเหมาะสม
      4. การใชไวยากรณ ถูกตอง / ไมถูกตอง
      5. การเรียบเรียงความ ดี..เหมาะสม / ไมดี..ไมเหมาะสม
     การใหคะแนนเปนการประเมนิระดบัความสามารถ ซึง่อาจใช  1 = ออนมาก….5= ดีมาก 

กไ็ด  แลวจงึมารวมคะแนน  แตละเกณฑมนี้าํหนกัคะแนนเทากนั และน้าํหนกัเปนรอยละ 20 เหมอืน
กนั  เมือ่รวมแลวสามารถนาํมาคณูดวย 20  เพือ่ทาํใหเปนคะแนนเตม็ 100 หรือจะทอนนอยลงเปนสดั
สวนตามความสําคัญ

4.9 ขอดี ขอจํากัด ของการสอนอานโดยวิธีการแปล
     วภิาดา   ประสารทรพัย (2542 : 20)  ไดสรุปขอดี  ขอจํากดั ของการสอนแบบไวยากรณ

และแปลไวดังนี้
     ขอดี

                 1. การเรียนการสอนสามารถดําเนินไปไดเร็วตามเวลากําหนด  ไดเนื้อหาสาระมาก โดย
เฉพาะกับ นักเรียนที่เกง และมีความจาํดี
                 2. สามารถสอนไดกับนักเรียนจํานวนมาก
                 3. นกัเรยีนสามารถเขาใจบทเรยีนไดอยางแจมแจง เนือ่งจากการเรยีนการสอนใชภาษาแมเปน
ส่ือกลางการสอน

    ขอจํากัด
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                 1.  ความคดิในการรบัรูภาษาตางประเทศทีเ่รียนจะชา เนือ่งจากเคยชนิกบัการใชภาษาแมเปน
ส่ือในการเรียนการสอน  และเคยชินกับการที่จะตองแปลเปนภาษาแมกอนจึงจะเขาใจ
                 2.  นกัเรยีนเคยชนิกบัการทองจาํกฎเกณฑ ขอยกเวนตาง ๆ เมือ่ตองการจะสือ่สารในภาษา
ตางประเทศที่เรียน จึงทําไดอยางไมเปนธรรมชาติเพราะเกรงจะผิดกฎเกณฑหลักภาษา เหลานั้น
                 3.  เนนการอานเขยีน  ไมคอยใหความสาํคญักบัทกัษะฟงพดู  ทาํใหผูเรียนขาดความคลองใน
การใชภาษาในชีวิตประจําวัน
                4.  การสอนโดยการแปลไมใชส่ิงงายทีผู่สอนทกุคนจะทาํไดดี เนือ่งจากตองใชทกัษะพเิศษ  
ความรู ประสบการณ ความชาํนาญหลาย ๆ อยางประกอบกนั จงึจะแปลไดดี เปนทีเ่ขาใจ และตองพงึ 
ระวงัวา ไมมภีาษาคูใดในโลกนี ้ ทีส่ามารถจะเทยีบคูในดานความหมายและไวยากรณภาษาไดอยาง
เหมือนกันทุกประการ

5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

     ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชโครงสรางเรื่องเลา รวมถึง
เทคนิคอื่นที่เกี่ยวของ   และการวิจัยเกี่ยวกับการแปลมาใชในการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจ
ทั้งจากงานวิจัยในประเทศไทย และงานวิจัยในตางประเทศ  สามารถรวบรวมได  ดังนี้

5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชนิทานและ เรื่องเลา
              5.1.1 งานวิจัยในประเทศไทย           

               งานวจิยัในประเทศไทยทีน่าํบทอานประเภทนทิาน หรือ  เร่ืองเลา มาใชในการสราง
เครื่องมือวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  และหรือเปนการพัฒนาบทเรียนเพื่อการสอนอาน-
เขยีน และตวัแปรดานความรูสึกนกึคดิ  หรือพฒันาการทางภาษา   พบวางานวจิยัสวนใหญทีน่าํนทิาน
หรือเร่ืองเลามา สรางเครือ่งมอืวจิยัชวยพฒันาผลสมัฤทธิแ์ละตวัแปรดานความรูสึกนกึคดิของผูเรียน   
หรือพัฒนาการทางภาษา  ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ จันทราทิพย  แซซิ่น (2541)  ที่ไดศึกษาผล
สัมฤทธิใ์นการอานถอยความประเภทเรือ่งเลาและการเขยีนเลาเรือ่งของนกัเรยีนที ่ ไดรับการสอนองค
ประกอบสําคัญของเรือ่งเลา  กลุมตัวอยางในการวิจัย คือนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่3  โรงเรยีน
สารวทิยา กรุงเทพมหานคร ทีเ่รียนรายวชิาองักฤษอานเขยีน (อ 022)  ในภาคเรยีนที ่1  ปการศกึษา 
2540  จํานวน 114 คน  โดยกําหนดใหกลุมตวัอยางเขยีนระลกึเรือ่งเลาจากเรือ่งเลาทีอ่าน และเขยีน
เลาเรื่อง 1 เร่ือง  ผูวิจัยตรวจงานการระลึกเรื่องของนักเรียนโดยใชแบบเขียนระลึกเรื่องของมอรโร 
(Morrow) และตรวจงานเขยีนโดยใช analytic scale  ผลการวจิยัพบวา คะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง
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ที่ไดจากการระลึกเรื่อง ไมแตกตางจากเกณฑรอยละ 70  และผลการเขียนเลาเรื่อง  แตกตางจาก
เกณฑรอยละ 70  อยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05    โดยคะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยางต่าํกวา
เกณฑรอยละ 70  ผลสัมฤทธิ์ในการอานเรื่องเลาของ กลุมตัวอยาง  ถงึเกณฑรอยละ 70  นอกจากนี ้  
ดาราวด ี   แดนราช (2542)  กไ็ดใชบทอานประเภทเรื่องเลาเพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจใน
การอานและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรยีนโดยใชแผนภมูเิร่ืองในการเรยีน
แบบรวมมือ (Cooperative Story Mapping)   กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ภาค
เรียนที่ 1  ปการศึกษา 2541     โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ  กรุงเทพมหานคร   จํานวน 72 คน  โดย
กําหนดใหกลุมทดลองไดรับ  การสอนโดยใชแผนภมูเิร่ืองในการเรยีนแบบรวมมอื (Cooperative Story 
Mapping) กลุมควบคมุใหไดรับการสอนตามคูมอืครู  ผลการวจิยัพบวากลุมทดลองและกลุมควบคมุ 
มคีวามเขาใจใน      การอานแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01    และพบวากลุมตัว
อยางทัง้สองกลุมมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01    นอกจากนี้ทั้งสองกลุมมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและความสนใจในการ
เรียน       ภาษาองักฤษ กอนและหลงัการทดลองแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01

                    งานวจิยัทีน่าสนใจอกีงานหนึง่คอืงานวจิยัของอไุรวรรณ  ปราบริปู (2543 : บทคดัยอ) ซึง่ก็
ใชนิทานเปนองคประกอบในการสรางบทเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยมี       กลุมตัว
อยาง คือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 จาํนวน 30 คน   เครือ่งมอืทีใ่ชประกอบดวย แผนการสอน แบบทดสอบ 
และแบบสงัเกตพฤติกรรม  รวบรวมขอมูลทีไ่ดมาวเิคราะหโดยใช คาเฉลี่ย คารอยละ คา t-test และ
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวาการใชบทเรยีนทีม่นีทิานเปนองคประกอบสงผลใหนกัเรยีนมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษสงูขึน้  โดยมผีลสัมฤทธิห์ลงั    การทดลองสงูกวากอนการทดลอง
อยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  และนกัเรยีนมพีฒันาการทาง    การใชภาษาองักฤษดข้ึีนโดยมี
พัฒนาการดานความคลองในการใชภาษาอยูในระดับสูง และดาน ความถูกตองในการใชภาษาใน
ระดับปานกลาง

               นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวยังมีงานวิจัยที่ใชนิทานมาพัฒนาการสอนอานเชิง
วิเคราะหที่นาสนใจ คือ ภาวดี  ศรีสังข(2544)  ที่ไดทําการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์การสอนอานวรรณกรรมภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร และการสอนแบบ
ด้ังเดิม และศึกษาความคิดเห็นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบิน กําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 95 คน ที่เรียนรายวิชาการอานเชิงวิเคราะห (อ 026)  โดยใชวรรณกรรม
ประเภทนทิานและบทรอยกรองมาสรางแผนการสอน พรอมทัง้ศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอ
วรรณกรรม  พบวาผลสมัฤทธิก์ารอานภาษาองักฤษของนกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนอานวรรณกรรมและ
นักเรยีนทีไ่ดรับการสอนแบบดัง้เดมิไมแตกตางกนั และพบวานกัเรยีนมี          ความคดิเหน็ทีดี่ตอการ
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สอนวรรณกรรมโดยนกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ตอแผนการสอนทีใ่ชบทรอยกรองสงูกวาแผนการสอนทีใ่ชนทิาน
ตอมาไดมีผูวจิยัทีน่ํานทิานพืน้บานไทยมาพฒันาและหาประสทิธภิาพสือ่การอาน-เขยีน  รหสัวชิา อ 
025 ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที ่4 เชนกนั คือ รุงวนา  สุดจิตต (2545)  โดยมจีุดประสงคเพือ่เปรียบ
เทยีบความสามารถในการอาน – เขยีนภาษาองักฤษของ    นกัเรยีน จาํนวน 38 คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใน
การวจิยั คือ ส่ือการอาน – เขยีนภาษาองักฤษจากนทิานพืน้บานไทย  แบบทดสอบวดัโครงสรางความรู
เดมิเกีย่วกบันทิานพืน้บานไทย  แบบทดสอบ        วดัความสามารถทางการอาน – เขยีนนทิานภาษา
อังกฤษกอนและหลงัการทดลอง  แบบสอบถามความคดิเหน็และแบบสอบถามเจตคต ิ  ผลการวจิยั
พบวาสื่อการสอนอาน – เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบานไทยมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได  
ความสามารถของนกัเรยีนหลงัการทดลองสงูกวากอนการทดลอง   ความสามารถทางการอาน – เขยีน
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนทีม่ตีอ   โครงสรางความรูเดมิตางระดบักนัหลงัการเรยีนเพิม่ข้ึนตางกนั และ
นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ตอ  ความเหมาะสมของสือ่อยูในระดับดี  สอดคลองกับงานวิจยัเพือ่พัฒนา
และหาประสิทธิภาพของบทเรียน  และสํารวจความคิดเห็นตอบทเรียน ของ มนวิภา  เสนียวงศ ณ 
อยธุยา (2545) ทีไ่ดพัฒนาบทเรียนนิทานเพื่อเพิ่มความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่5   โรงเรียนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลัย  จํานวน 50 คน  เครือ่งมือการ
วจิยัไดแก แผนการสอน  แบบทดสอบวดัความสามารถภาษาองักฤษ  แบบสอบถามความคดิเหน็ของ        
นกัเรยีนทีม่ตีอบทเรยีนนทิาน  นาํขอมลูทีไ่ดมาวเิคราะหโดยใช  t- test แบบจบัคู  หาคาเฉลีย่ และสวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวาประสทิธภิาพของบทเรยีนนทิานมปีระสิทธภิาพดมีากโดยมคีา
เทากับ 93.10/82.24  นักเรียนมีความสามารถทางการเขียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนนิทาน

            จากงานวิจัยในประเทศไทยที่กลาวมามีขอสังเกตที่พอสรุปไดวาการนํานิทานหรือ
เร่ืองเลามา สรางเครือ่งมือวิจัยหรือหาประสิทธิภาพเครือ่งมือเพือ่พัฒนาการอาน เขียน นัน้  พบ
วาสงผลตอผลสัมฤทธิท์างการอานหรือพฒันาการทางภาษา  ความสามารถทางทกัษะภาษา ตลอดจน
ตอตัวแปรดานความรูสึกนกึคดิของผูเรียน  โดยนกัเรยีนจะมรีะดบัความคิดเหน็ในระดบัดีตอ        แผนการ
สอนนิทาน   ซึ่งหมายความวาครูผูสอนอาน–เขียน   สามารถนําไปเปนแนวทาง                ในการ
พัฒนาการสอน  การพัฒนาหาประสิทธิภาพบทเรียนของตนเอง  เพื่อพัฒนาผูเรียนไดตอไป
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             5.1.2 งานวิจัยในตางประเทศ
              จากการศึกษาคนควางานวิจัยในตางประเทศพบวาสวนใหญเปนการศึกษา            

องคประกอบเรือ่งเลาทีม่ตีอการระลกึเรือ่ง การศกึษาความสมบรูณของโครงสรางเรือ่ง  การจดจาํ การ
สรุปยอเร่ืองของนกัเรยีนในระดบัตาง ๆ  ดังที ่  สไตน และ เกลน (Stein and Glenn 1978) ไดศึกษา
ผลความรูเร่ืององคประกอบเรื่องเลา ที่มีตอความเขาใจ และความจําของนักเรียนเกรด 1 และ เกรด 
5  โดยใหกลุมตัวอยางระลกึเรือ่งทีอ่าน  ผลจากการวจิยัพบวากลุมตัวอยางทกุกลุม สวนใหญสามารถ
ระลึกบางองคประกอบของเรื่องไดดีกวาบางองคประกอบ  คือ สามารถระลึกฉากสําคัญของเรื่องได
มากทีสุ่ด  รองลงมาคอืเหตกุารณเร่ิมเร่ืองและผลทีต่ามมา  และระลกึ           การตอบสนองภายในได
นอยทีสุ่ด    แตถานกัเรยีนสามารถระลกึเปาหมายของตวัละครได        การตอบสนองภายในกจ็ะไมใช
องคประกอบทีน่กัเรยีนระลกึไดนอยทีสุ่ด  นอกจากนัน้เมือ่เปรียบเทยีบนกัเรยีนเกรด 5 และนกัเรยีนเกรด 
1  พบวานกัเรยีนเกรด 5  สามารถระลกึเรือ่งไดมากกวา และสามารถระลกึการตอบสนองภายในของ
ตัวละครไดมากกวานักเรียนเกรด 1

              งานวิจัยที่นาสนใจที่ศึกษาเกี่ยวกับความสมบูรณของโครงสรางเรื่องตอการระลึก
เร่ืองของทอรนไดค (Thorndyke 1977, อางถงึใน จนัทราทพิย  แซซิน่ 2541:44)    ทีไ่ดศึกษาผลของโครง
สรางเรื่องที่มีตอการจดจําเรื่อง  โดยใหกลุมตัวอยางอานเรื่อง 4 ประเภท  ที่มีเนื้อหาเดียวกัน  ไดแก 
เร่ืองเลา  เร่ืองทีบ่รรยายโดยมแีนวเรือ่ง  เร่ืองทีบ่รรยายโดยไมมแีนวเรือ่ง  และเรือ่งเชงิพรรณนา    จาก
นัน้ใหกลุมตัวอยางเขยีนระลกึเรือ่ง สรุปเร่ือง และทาํแบบทดสอบการระลกึเรือ่ง  ผลการศกึษาแสดงให
เหน็วาเมือ่องคประกอบของเรือ่งลดลง  ความสามารถในการระลกึเรือ่งของกลุมตัวอยางกล็ดลงและ
เร่ืองยอทีเ่ขยีนมคีวามยาวมากขึน้   ผลการศกึษานีส้นบัสนนุความคดิทีว่าเรือ่งเลาทีม่อีงคประกอบของ
เร่ืองสมบูรณชวยใหงายตอการระลึกเรื่อง   และเรื่องที่ไมมีโครงสรางจะทําใหยากตอการสรุปความ

              สําหรบัการนาํโครงสรางเรือ่งมาพฒันาความเขาใจในการอานของนกัเรยีน  มอิอล (Miall 
2001 : 55-78)   ไดศึกษาการใชโครงสรางเรื่องเลา (Schema-based  models หรือ  Story 
grammars)  ซึง่ประกอบดวยบทอานตาง ๆ  เชน  เร่ืองสัน้  นวนยิาย   ทีม่ผีลตอการอานเพือ่  ความ
เขาใจและความรูสึกทางจติใจโดยใหกลุมตัวอยางอานเรือ่งสัน้ของเวอรจเินยีร  วฟู  โดยมกีารควบ
คุมองคประกอบเกีย่วกบัความรูสึกดานจติใจ   ผลการศกึษาพบวาโครงสรางเรือ่งเลามผีลชวยใหผูอาน
เขาใจเรื่องไดมาก
                           การถายโอนความรูโครงสรางเรือ่งเลาของผูเรียนทีม่คีวามสามารถทางการอานตาง
กนัสูการพฒันาทกัษะพดู  เขยีนของแจซ (Jaz 2001) กน็าสนใจไมนอยกวากนั  เพราะไดศึกษา เปรียบเทยีบ
ระหวางผูอานทีดี่ และผูอานทีอ่อนโดยใชโครงสรางเรือ่งเลา ( Story schema)  ในการใหกลุมตัวอยาง
ระลกึเรือ่ง  แตงเรือ่งใหมตามโครงสรางเดมิ  ผลการศกึษาพบวากลุมตัวอยาง     ทัง้สองกลุม คือ ทัง้
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กลุมเกง และกลุมออนจะสามารถใชโครงสรางเรือ่งชวยในการระลกึเรือ่งและผกูเรือ่งขึน้มาใหมได  เมือ่
เร่ืองนัน้ดาํเนนิไปตามลาํดบัตอน  ผลสรุปนีส้นบัสนนุความคดิทีว่าผูอานทีม่คีวามสามารถในการอาน
นอย มีความสามารถในการระลึกเรื่องแตกตางจากผูอานธรรมดาทั่วไป
                          สรุปจากการศกึษางานวิจยัตางประเทศดงักลาว พบวาสวนใหญเปนการวิจยัโครง
สรางเรือ่งเลาเพือ่จะพฒันาใหผูเรียนเขาใจเรือ่ง และสามารถระลกึเรือ่ง หรือสรุปเร่ืองได  ศึกษาวาผูเรียนจะ
สามารถจดจําโครงสรางเรื่องไดมากหรือนอย  และพบวาผูเรียนสามารถใชความรูเกี่ยวกับโครง
สรางเรือ่งเลาถายโอนสูการพัฒนาทกัษะอื่นๆ  เชนจากทกัษะอานสูทักษะ ฟง พดู  ทักษะเขียน  ดัง
นั้นครูผูสอนสามารถศึกษานํามาพัฒนาแผนการสอนเพื่อชวยใหผูเ รียนไดบูรณาการทักษะทาง
ภาษา  และใชเปนเครื่องมือในการอานเพื่อความเขาใจตอไป

5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแปล
              5.2.1 งานวิจัยในประเทศไทย
                           การศกึษาวจิยัเปรียบเทยีบการอานเพือ่ความเขาใจโดยใชการแปลกบัเทคนคิการ
สอนอ่ืนในประเทศไทยยังมีไมมาก  สวนใหญเปนการศึกษาวิเคราะหปญหาการแปลจากภาษา        
ตางประเทศสูภาษาไทยและหรอืจากภาษาไทยสูภาษาตางประเทศ เพือ่หาขอสรุปเกีย่วกบั       องค
ประกอบโครงสรางภาษาตางประเทศที่มีผลตอการแปลซึ่งผูวิจัยรวบรวมไดดังนี้

               งานวิจัยที่นําการแปลมาใชในกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนการอานภาษาอังกฤษ
เพือ่ความเขาใจของ ทรงศร ี สรณสถาพร และ สมปรารถนา  รัตนกลุ (Songsri Soranastaporn and 
Sompratana Ratanakul 2000)  ที่ไดศึกษาทดลองการสอนอานเพื่อความเขาใจกับกลุมทดลอง
จํานวน 30 คน ใชแผนการสอนแบบใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางวาจา (Reciprocal) กับบทอาน และ
สอนกลุมควบคุม จํานวน 30 คน  โดยใชแผนการสอนอานดวยวิธีการสอนแบบไวยากรณและแปล  
ทดลองกบันสิิตคณะพยาบาลศาสตร  ชัน้ปที ่1 มหาวทิยาลยัมหดิล   รวมกลุมตัวอยางจาํนวน 60 คน  
หลงัการทดลองครบ 14 สัปดาห ๆ ละ 3 คาบ ผูวจิยัใหกลุมตัวอยางทาํแบบทดสอบวดั        ผลสัมฤทธิ์
การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ จํานวน 50  ขอ  นําขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติ       t-test 
วิเคราะหความแปรปรวนใช  Two-way   ANOVA  ผลการวิเคราะหพบวากลุมทดลอง            มีผล
สัมฤทธิ์ทางการอานสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
                           งานวิจัยเชิงคณุภาพเกีย่วกบัการศกึษากระบวนการแปลงานวรรณกรรมของ รสิกา  
สวนสม (2544)  ซึ่งไดศึกษาปญหาและวิธีการแกไขปญหาที่ใชในการแปลวรรณกรรม เร่ือง THE 
ENGLISH PATIENT เปนภาษาไทย  ใชการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  ทดลองปฏิบัติจริงโดย
ดําเนนิการกระบวนการแปล  รวบรวมปญหาและวธิกีารแกไขปญหาทีไ่ดแลววเิคราะหเปรียบเทยีบกบั
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ทฤษฎีและแนวคิดทางการแปลของนักวิชาการที่อางอิงไว  พบวามีปญหาเกิดขึ้น  8 ประเด็น  ไดแก 
1. การแปลคําศพัทและสาํนวน 2. การแปลประโยคทีม่โีครงสรางซบัซอน 3. การแปลชือ่เฉพาะทีเ่ปน
ภาษาตางประเทศ  4.  การถายทอดวัฒนธรรมในบทแปล 5. การแปลผิด  6.  การแปลเกิน  7. การ
แปลขาด     8.  การเลอืกใชความหมายของคํา     สวนการแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้  มกีารใชวธิกีารตาง 
ๆ อยางหลากหลาย  อาท ิการคนควาขอมลูเพิม่เตมิทัง้จากตาํรา  เอกสารอางองิ และสือ่อิเลก็ทรอนกิส  
การสอบถามผูรูทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ  การตคีวามหมายเพิม่เตมิ  การใชประสบการณจริง
อางองิในการปรบับทแปล เปนตน  นอกจากนี ้ผูวจิยัไดดําเนนิขัน้ตอน  การทดสอบงานแปลทัง้ความ
ถูกตองของความหมาย และความราบรื่นของภาษาดวยวิธีการทดสอบ 3 วิธี ไดแก 1. การอานออก
เสยีงเพือ่ทดสอบความเปนธรรมชาต ิ2. การตัง้กลุมผูอานทดลอง 3. การตัง้บรรณาธกิารตรวจสอบคณุ
ภาพ
                           ในปเดยีวกนัไดมงีานวจิยัทีน่าสนใจของปารชิาต  ญาณวาร ี (2544)  ไดศึกษากลวธิี
การแปลวรรณกรรมของแมกไม      เร่ือง ชลีารายทีสุ่ด  และนองเลก็ยงัรายอยู    เพือ่ศึกษากลวิธีการแปล  
การถายทอดความหมายในระดับคําและระดับประโยค  การใชสํานวนภาษา  เปนการวจิยัเอกสาร
และวเิคราะหเชงิเนือ้หา    พบวากลวธิกีารแปลทัง้สองประเภททาํใหเกดิการถายทอดความหมายในระดบั
คํา  ดังนี้ คือ  ทับศัพท  ปรับจากคําเปนวลีหรือขอความอธิบาย  ถายทอดความหมายของคําที่ปรับ
ตามบท  ถายทอดสาํนวน  โวหาร  โดยคงรปูแบบโครงสรางของสาํนวนโวหารของภาษาเดมิไว   หรือ
อธบิายความ  และถายทอดความหมายในเชงิขบขนั   สวนวธิกีารถายทอดความหมายระดบัประโยค
ไดแก  ปรับลําดบัวธิเีรียงความในประโยค    ปรับรูปแบบการ นาํเสนอ ความหมายจากประโยคแสดง
ความไมเหน็ดวย  ถายทอดความหมายจากประโยคปฏเิสธเชงิซอนโดยการคงรปูปฏิเสธเพยีงรปูเดยีว
หรือตีความแลวแปลตามความหมายทีแ่ทจริง  ถายทอด     ความหมายของประโยคตามเจตนาผูพดู  
และถายทอดความหมายโดยการแปลไมตรงตามรปูภาษาจากตนฉบบั  ลักษณะการใชสํานวนภาษา
ของผูแปลมคีวามหมายเหมาะสมกบัวรรณกรรมสาํหรบัเดก็  โดยใชคํา 5 ประเภท ไดแก  คําแสดงภาพ  
คําแสดงอาการ  คําแสดงความรูสึก และ คําซอน  ทั้งนี้สํานวนภาษาของผูแปลยังสะทอนใหเห็น
ลักษณะบุคลิกภาพ  อารมณ  และ  อุปนิสัยของตัวละคร พรอมกับแฝงอารมณขันไวดวย
                           งานวจิยัเกีย่วกบัความสามารถในการแปลของ วชัรีวรรณ  ลาวรรณ (2542)  ทีไ่ด
ศึกษาความสมัพนัธของความสามารถในการแปลภาษาองักฤษเปนภาษาไทย  กบัความสามารถในการแปล
ภาษาไทยเปนภาษาองักฤษของนสิิตวชิาเอกภาษาองักฤษ  ชัน้ปที ่3 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ศึกษาประเภท และความถี่ของขอบกพรองในการแปล  พบวาความสัมพันธของความสามารถใน
การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ   สัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ขอบกพรองในการแปลระดับประโยค  รวม 4 ประเภท  52 แหง
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ระดับคํา รวมทั้งสิ้น 2 ประเภท 224 แหง  ไดแกการแปลวิเศษณานุประโยค  การแปลประธานที่
ไรความหมาย  การแปลคําหลัก+คําขยาย  การแปลกรรมวาจก  การแปลคําศัพทและสํานวนผิด
และการไมแปล  ขอบกพรองในการแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  ระดับประโยค รวม 7 ประเภท
155 แหง  ระดับคํา รวม 4 ประเภท  205 แหง  ไดแก การแปลประโยคที่มีความหลักการแปล
กรรมวาจก  การแปลวิเศษณานุประโยค  การแปลกริยาตอเนื่อง  การแปลความที่ละไวในฐานที่
เขาใจการแปลความสมัพนัธของประธานและกรยิา  การแปลกาล  การใช article ผิด  การใช บุพบทผิด
การเลือกใชคําศัพทไมเหมาะสม และการสะกดคําผิด

                          จากการศกึษางานวจิยัในประเทศไทยดงักลาว  จะเหน็วาแนวโนมของงานวจิยัดาน
การแปลในการเรยีนการสอนสวนใหญเปนงานวจิยัเชงิสาํรวจ หรือเชงิคณุภาพ การลงมอืฝกปฏบัิติงานแปล
จากงานวรรณกรรม เพือ่ศึกษาเกีย่วกบัตัวภาษาทีเ่ปนอปุสรรคตอการแปลของผูเรียนหรอืนกัแปลไทย  เพือ่
เปนแนวทางในการพฒันางานแปลและหรอืพฒันาความรูทางภาษาตางประเทศของผูเรียน

             5.2.2 งานวิจัยในตางประเทศ
                          งานวจิยัเกี่ยวกับการนําการแปลมาใชในกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาความ
สามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนในตางประเทศที่ผูวิจัยรวบรวมได มีดังนี้

              งานวจิยัทีน่าํการแปลมาพฒันาผลสมัฤทธิภ์าษาองักฤษของผูเรียนทีน่าสนใจมากงาน
หนึง่ คืองานวิจยัของโคซมินสกี ้ ( Kozminsky  2002 )   ทีไ่ดศึกษาเปรียบเทยีบการสอนอาน ภาษา
อังกฤษกบันักเรียนระดับมธัยมศึกษา  เกรด 11 และเกรด 12  จากสองโรงเรียนในประเทศ อิสราเอล    
โดยแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม  กลุมแรกใหไดรับการสอนดวยวธิเีขารวมโครงการแปล  มีนักเรียน 16  
คน  กลุมที ่2  ใหไดรับการสอนดวยวธิปีกต ิ มนีกัเรยีน 24 คน  ใชเวลาเรยีน 2   คาบตอสัปดาห ใช
เวลาดําเนินการทดลอง  2 ป   โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจภาษาที ่1 
และภาษาที่ 2 ของผูเรียนที่เขารวมโครงการการแปลและผูเรียนปกติ  และเพื่อศึกษาความแตกตาง
ดานผลสัมฤทธิ์มาตรฐานในวิชาภาษาอังกฤษในการสอบไลจบการศึกษาระหวางกลุมตัวอยาง   
เครือ่งมอืทีใ่ชคือบทอานภาษาองักฤษทีคั่ดเลอืกจากบทความหนงัสอืพมิพ หรือเรียงความ   และแบบ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างภาษาองักฤษกอนและหลงัเรยีน   ทดสอบกอนเรยีนกบักลุมตัวอยาง เมือ่เขา
เรียนเกรด 11      โดยนักเรียนที่เขารวมโครงการจะไดรับบทอานสองบทเปนบทอานภาษาอังกฤษมี
ความยาว 350-400 คํา   และบทอานภาษาฮิบบรู  และใหอภิปรายปญหาอุปสรรคการแปลบทอาน 
อีก 10 ขอ  ใชเวลาสอบ 2 ชัว่โมง    นกัเรยีนตองแปลภาษา     ตางประเทศเปนภาษาแม (คิดเปนรอย
ละ 70)และใหอธบิายปญหาอปุสรรคในการแปล(รอยละ 30)    จากนัน้ ดําเนนิการทดลองโดยใหนกั
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เรียนเลือกบทอานที่จัดใหอยางหลากหลายไปฝกแปลจากภาษาอังกฤษ (L2)เปนภาษาฮิบบรู (L1)  
และเขยีนอภปิรายปญหาการแปลเพือ่สราง       ความตระหนกัทางภาษาและสงเสรมิความสามารถทาง
ภาษาแกผูเรียน    เมือ่ส้ินสดุโครงการจดัทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์(posttest) ในการสอบไลปลายปเพือ่จบการ
ศึกษา    ( final matriculation exam)    ในชัน้เรยีนเกรด 12    วิเคราะหขอมลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุ
ภาพ  ผลการวจิยัพบวานกัเรยีนกลุมทีเ่รียนดวยวธิกีารแปล มผีลสัมฤทธิท์างภาษาองักฤษสงูกวากลุม
ทีเ่รียนตามปกต ิ   โดยพบวา    ผูเรียนในกลุมการแปล  มพีฒันาการทางอภภิาษาทีป่รากฏในชวงขัน้
ตอนกระบวนการอภปิราย กลาวคอืผูเรียนมคีวามสามารถทัง้การใชภาษาแมและภาษาตางประเทศ
และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษของผูเรียน
                            การวิจัยเพื่อพฒันาการสอนแปลทีน่าสนใจของคสุเมาล  (Kussmaul 1991,1995,   
อางถงึใน วรรณา แสงอรามเรือง 2545:69 -76)  ซึง่ศกึษาทดลองกระบวนการแปลโดยใชเทคนคิคดิดงั 
(Think- Aloud Protocol)  กบันกัศกึษาทีก่าํลงัศกึษาวชิาการแปลชัน้สงู  โดยมจีดุประสงคเพือ่ศึกษา
กระบวนการแปลวานกัศกึษาวชิาแปลมปีญหาการแปลอะไรบาง  ปญหาเกดิจากกระบวนการแปลใน
ข้ันตอนใด  โดยมจีดุประสงคเพือ่หาวธิแีกไขปญหาเหลานัน้   นาํกระบวนการแปลและผลผลติทีไ่ดมา
วเิคราะหรวมกนั   โดยประเมนิงานแปลดวยการวเิคราะหขอผิดพลาดในการสือ่สาร  และประเมนิคณุ
ภาพงานแปล  ผลการวิจัยพบขอผิดพลาดดานตาง ๆของการแปล  เชน ขอผิดพลาดที่เกิดจากการ
แทรกแซงทางภาษา  ซึง่เปนผลกระทบของการรูภาษาหนึ่งที่มตีอการเรียนอีกภาษาหนึ่ง  ความกลัว
การแทรกแซงทางภาษาจนเกนิเหต ุ ขอผิดพลาดทีเ่กดิจาก    การแปลคาํตอคําตามทีไ่ดเรียนมา   การใช
พจนานกุรมสองภาษาอยางไมถกูตอง   การใชความรูทั่วไปและประสบการณของผูแปลอยางไมถกูตอง 
และ ความไมเชือ่มัน่ในการใชเทคนคิการเรยีบเรียงใหมดวยภาษาของตนเอง  เปนตน   นอกจากนีย้งัทาํ
ใหทราบความคิดสรางสรรคของผูแปลขณะทํางานแปลดวย

               นอกจากนีย้งัมงีานวจิยัเชงิสาํรวจการเรยีนการสอนการแปลในระดบัอุดมศกึษาทีน่า
สนใจมปีระโยชนตอการจดัการเรยีนการสอนแปล  ของ เกบร (Gabr,M.2004) ทีศึ่กษาเกีย่วกบัความพงึ
พอใจของนกัศกึษามหาวทิยาลยันานาชาตใินประเทศอยีปิต  เปนนกัศกึษาปรญิญาตร ีชัน้ปที ่4ทีไ่ด
จากการสุมแบบเจาะจง  จํานวน 100 คน จากประชากร 400 คน  ที่มีตอการเรียน      การสอนการ
แปล เนื้อหาวิชาการแปล และประสิทธิภาพของผูสอนแปล  และสัมภาษณครูผูสอนการแปลของ
มหาวทิยาลยั  จาํนวน  3 คน ทีส่อนนกัศกึษากลุมตัวอยางเพือ่ศึกษาความเขาใจ    พืน้ความรูทางวชิา
การดานการแปล    เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู คือ แบบสอบถาม จาํนวน 47 ขอ ประกอบ
ดวยขอคําถาม 6 ดาน คือ 1)ความเขาใจดานการแปลและกระบวนการแปล   2) ความพยายามของผูเรียน
ในการพัฒนาทักษะการแปล 3)ความพึงพอใจของผูเรียนตอส่ือ     การสอน 4) ความพึงพอใจของผู
เรียนตอวธิกีารสอนการแปล 5) ความพงึพอใจตอบทบาทของคร ู ผูสอนการแปล 6) ความพงึพอใจทัว่
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ไปของผูเรียนตอโปรแกรมวชิาการแปลทีจ่ดัใหแกนกัศกึษา   ชัน้ปที ่4  ภาควชิาภาษาองักฤษและวร
รณคด ี    และแบบสมัภาษณทีม่ปีระเด็นคําถามเกีย่วกับ    องคประกอบตาง ๆ ของปญหาการแปล 
และคําถามปลายเปด    ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษายัง ไมพึงพอใจกับเนื้อหาของรายวิชาการแปล  
นกัศกึษายงัไมพงึพอใจกบัวธิกีารสอน  ยงัไมพงึพอใจกบัประสิทธภิาพการสอนของครผููสอน  และยงั
ไมพงึพอใจภาพรวมของโปรแกรมการสอนแปลในชัน้เรยีนปรญิญาตรทีีจ่ดัใหของภาควชิาภาษาองักฤษ
และ     วรรณคด ี    โดยมผีลจากการสัมภาษณพบวาครูผูสอนการแปลเปนนักวิชาการ ไมใชนักแปล
อาชีพ คือไมมีพื้นความรูทางอาชีพการแปล     ครูผูสอนแปลไมเคยไดรับการฝกอบรมการสอนแปล   
ไมชาํนาญขัน้ตอนการสรางหลกัสตูร        จดุประสงคการเรยีนการสอนและการเลอืกสือ่ใชวธิกีารสุม
เลอืก   ครูผูสอนขาดสือ่อุปกรณใน     ชัน้เรยีนทาํใหจาํกดัวธิกีารสอนโดยยงัตองแจกใบงานและตรวจ
งานแปล  ครูมบีทบาทมากใน     ชัน้เรยีนการแปล    ขาดการทาํงานเปนทมีของผูสอนการแปลทาํให
สงผลตอภาพรวมของโปรแกรมการแปล   นอกจากนีเ้กบรยงัไดเสนอแนะไววาครผููสอนควรไดรับการ
ฝกอบรมดานการแปลในดานทฤษฎกีารแปล  การแปลทัว่ไป และการแปลเฉพาะดาน  รวมถงึฝกอบรม
ดานการจัดการชั้นเรียน   ศึกษาความตองการของตลาด  รวมถึงวิธีการวัดประเมินผลการแปลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพโปรแกรมการสอนแปล

                           สรุปงานวิจัยในตางประเทศ  พบวาผูสอนใหความสําคัญตอกระบวนการแปล  
อุปสรรคและการแกปญหาการแปล วธิกีารจดัการเรยีนการสอนแปล  เปนการวจิยัทีช่ีใ้หเหน็วาการแปล   ไมได
จบในตัวเอง แตเปนวิธีการที่นําไปสูการพัฒนาความรูทางภาษาของผูเรียน  ซึ่งหากผูสอนทราบถงึ
ปญหากจ็ะสามารถนาํไปสูแนวทางการปรบัปรุงพฒันาบทเรยีน  พฒันาการเรยีนการสอนแปล   สรางเสรมิ
ทักษะ ความรูทางภาษาแกผูเรียนตอไป

     ดังนั้นจะเห็นวา การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยวิธีใชโครงสรางเรื่องเลา 
(Story grammar)  มีแนวโนมดานการศึกษาและใชความรูเกี่ยวกับโครงสรางเรื่องเลาเพื่อพัฒนาสู
ทักษะทางภาษาอื่น  เชน ทักษะ ฟง - พูด  ทกัษะเขียน และตออารมณการรับรูของผูเรียน        นอก
เหนอืจากการอานเพือ่จดจําองคประกอบเร่ืองหรอืระลกึเรือ่งเลาในการอานเพือ่ความเขาใจ  ทํานอง
เดียวกบัการสอนอานดวยวธิีการแปลทีม่ีแนวโนมทีจ่ะศกึษาถงึปญหาอุปสรรคของการแปลซึ่งสือ่ให
เห็นวาความรูทางภาษาอังกฤษดานใดบางที่เปนอุปสรรคตอการแปลและความเขาใจภาษาอังกฤษ
ของผูเรียน ซึง่จากงานวจิยัพบขอบกพรองดานไวยากรณทีเ่ปนปญหาตอผูแปล ทีค่รู ผูสอนจะสามารถ
นาํมาปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการสอนภาษาใหดียิง่ขึน้ รวมถงึจากความสาํคญัของการสอนอานโดย
ใชโครงสรางเรือ่งเลา  กบัการสอนอานดวยวธิกีารแปลทีม่ตีอการพฒันา  ความเขาใจของผูเรียน   ดัง
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นัน้ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะนาํมาศึกษาวจิยักบันกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน เพือ่หาขอเทจ็จริงวาวธิี
ไหนจะมีประสิทธิภาพอยางไร อันจะเปนประโยชนตอการเรียน  การสอนตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

   การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
โดยใชโครงสรางเรื่องเลา กับการสอนโดยวิธีการแปลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
สายน้าํผึง้ กรุงเทพมหานคร”  เปนการวจิยัเชงิทดลอง (experimental research design) มวีตัถปุระสงค
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนอาน
โดยใชโครงสรางเรื่องเลากับการสอนโดยวิธีการแปล  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา  มีวิธีการดําเนินการ  ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
               ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้    คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   2   โรงเรียนสายน้ําผึ้ง
กรุงเทพมหานคร  ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546  ที่เรียนรายวิชา อ 022 จํานวน 
6 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 277  คน

    กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้   คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   โรงเรียน       
สายน้ําผึ้งกรุงเทพมหานคร  ที่กําลังเรียนภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2546  จํานวน 2 หองเรียน  
โดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และจับฉลากเพื่อแบง
เปนกลุมทดลอง จํานวน 44 คน  และ กลุมควบคุม จํานวน 46 คน  รวม 90 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
               ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอน ซึ่งจําแนกออกเปน 2 วิธี คือ

1 การสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
2 การสอนอานเพื่อความเขาใจโดยวิธีการแปล

               ตัวแปรตาม  ไดแก
                       1  ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
                       2  ความคิดเห็นตอการสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
               ตัวแปรรวม คือ คะแนนกอนการทดลอง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   1.  แผนการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา (Story 

Grammar)  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
                    1.1 ศึกษาสาระของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ที่จะเร่ิมใชพรอมกันทั่วประเทศ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4  
ในปการศึกษา 2546  ซึ่งผูเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  และประสงคจะศึกษาตอ
ในระดับชั้น ม.4 ในการศึกษาตอไป ควรไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามสาระ       
การเรียนรู  เพื่อรองรับใหผูเรียนไดพัฒนาภาษาอยางตอเนื่องตลอดแนว   โดยศึกษาสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ ที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน  ประกอบดวย  จํานวน 4  
สาระ  8 มาตรฐาน  ดังนี้

สาระที่  1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร
มาตรฐาน  ต1.1 เขาใจกระบวนการฟงและอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอาน

จากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ
มาตรฐาน  ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสาร

 ความคิดเห็น  แสดงความรูสึก  โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่
เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

มาตรฐาน  ต1.3 เขาใจกระบวนการพูด  การเขียน  และการสื่อสารขอมูล  ความคิด
เห็น  และความคิดรวบยอดในเรื่องตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค มี
ประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ

           สาระที่  2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน  ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา

และนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน  ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรม

ของเจาของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใช
อยางมวีจิารณญาณ

    สาระที่  3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น
มาตรฐาน  ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียน

รูอื่น และเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน
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สาระที่  4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน  ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ  ทั้งในสถานศึกษา

ชุมชนและสังคม
มาตรฐาน  ต 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษาตอ

การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม

        1.2  ศึกษากรอบมโนทัศน (Concept) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และ
สาระการเรยีนรูพืน้ฐานชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 2 จากสาระการเรยีนรูแกนกลาง ตามหลกัสตูรการศกึษา
ข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศใชเมื่อเดือนมกราคม 2546  ดังนี้

กรอบมโนทัศน (Concept) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

         สาระที่ 1
      ทักษะทางภาษาทั้งสี่

             และองคประกอบของภาษา

     สาระที่ 2    สาระที่ 3
               ธรรมชาติของภาษาและวัฒนธรรม         ความรูที่เกี่ยวของกับกลุมสาระ

                    ของเจาของภาษา   การเรียนรูอื่น

     สาระที่ 4  การใชภาษาภายในบริบทโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อขยายความรูและเตรียมเขาสูอาชีพ

แผนภูมิที่ 8    กรอบมโนทัศน (Concept) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,   การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
(ร.ส.พ.),2546), 4.
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สาระที่ 2 
ภาษาและวัฒนธรรม 

สาระที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

สาระที่ 4 
ภาษากับความสัมพันธ 
กับชุมชนและโลก 

สาระที่3 
ภาษากับความสัมพันธกับ 
กลุมสาระการเรียนรูอื่น 

 
 
 
 
 
        
            

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

                                     
  

เขาใจและใชทกัษะทางภาษาแลกเปลี่ยน 
และนําเสนอขอมูล ขาวสารอยางเหมาะสม 
กับบุคคลและกาลเทศะโดยใช 

น้ําเสียง ทาทาง 

คําศัพท 350 คํา 

ประโยคผสม 

ประโยคซับซอน 

ขอความที่เปนความเรยีง 

ขอความที่ไมเปนความเรียง 

บทสนทนาที่เปนทางการ 
และไมเปนทางการ 

ภาษาที่ใชในการแสดงความ 
รูสึกนึกคิด 

ภาษาที่ใชในการสรุป 
ความคิดรวบยอด 

มีความรูความสามารถในการใชภาษา 
สืบคนขอมูลความรูตามความสนใจในหัวขอเรื่อง 

ครอบครัว 

ตนเอง 

โรงเรียน 

สิ่งแวดลอมรอบตัว 

อาหาร เครื่องดื่ม 

  ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 

เวลาวาง และ 
สวัสดิการ 

การศึกษาและอาชีพ 

การซื้อขาย 

ลมฟาอากาศ 

การเดินทาง 
ทองเที่ยว 

การบริการ 

สถานที่ 

ภาษา 

    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

วัฒนธรรมทางภาษา 

ชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา 

ใชภาษาภายในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียนเพื่อ 

แสวงหาความรูและความเพลิดเพลิน 

เปนพื้นฐานในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
แผนภูมิที่ 9   สาระการเรียนรูพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,   การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตาม  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพองคการรับสงสินคาและพสัดุภัณฑ (ร.ส.พ.),2546), 16. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

       1.3  ศึกษาคําอธิบายรายวิชา  วิชาเลือกเสรี  อ 022  ทักษะอาน – เขียน ที่กําหนด  
คําอธิบายรายวิชาไววา  ฝกทักษะการอาน โดยอานคําแนะนํา  ประกาศ  บทความ  บทรอยกรอง
และอานหนังสือประเภทความรูและบันเทิง  เพื่อใหสามารถแสวงหาความรู และความเพลิดเพลิน
จากการอาน

        1.4  ศึกษาจุดประสงคกลุมวิชาพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามแนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเขม  หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 
รายวิชา  อ 022  ภาษาอังกฤษอาน  เขียน (English Reading - Writing)  ที่กําหนดวา เพื่อใหมี
ความรู ความ  เขาใจ และความเพลิดเพลินในส่ิงที่อาน  มีนิสัยรักการอาน รูจักแสวงหาความรู 
สามารถเขียนเลาเรื่องตาง ๆ  เพื่อส่ือความหมายไดอยางถูกตอง

        1.5  ศึกษาจดุประสงคการเรยีนรูของรายวชิา ภาษาองักฤษอาน เขยีน (English 
Reading - Writing) อ 022 ของกลุมโรงเรยีนกรมสามญัศกึษา กรุงเทพมหานคร  กลุมที ่4  ทีก่าํหนด
ไว  ดังนี้
                            จุดประสงคการเรียนรู รายวิชา อ 022

                กลุมโรงเรียนกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  กลุมที่ 4   ไดกําหนด      
จุดประสงคการเรียนรู รายวิชา ภาษาอังกฤษอาน - เขียน ( อ 022)  ในระดับ ม.2   ไวดังนี้
                            1. อานประกาศ โฆษณา แลวตอบคําถามได
                                 2. อานคําแนะนํา วิธีปฏิบัติ เชน ฉลาก คําสั่ง คําเตือน แลวระบุรายละเอียด
ได
                                 3. อานบทคัด บทความ แลวจับใจความสําคัญ  รายละเอียด หรือเขียน
แสดงความคิดเห็นได
                                 4. อานขาวแลวจับใจความสําคัญ และระบุรายละเอียดได
                                 5. อานการตูน นิทาน และขําขัน แลวเลาเรื่อง สรุปเร่ือง  แสดงความคิดเห็น
ได
                                 6. อานบทรอยกรอง หรือเพลง แลวตอบคําถามได
                                 7. อานเรื่องสั้น ๆ  เร่ืองเลา  หรือหนังสือเพิ่มเติมจากที่กําหนดให แลวตอบ
คําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน และสรุปเร่ืองได

                      จากจดุประสงคดังกลาว ผูวจิยัและครผููสอนในระดบั ม.2 นาํมากาํหนดเปน             จดุ
ประสงคทีใ่ชกบัการอานในชัน้เรยีน คือ ขอ 3,5,7  ทีค่รูผูสอนนาํมาใชในกจิกรรมการเรยีนในคาบเรียนปกต ิ 
เนือ่งจากโรงเรยีนเปดสอนรายวชิาอ 022 สําหรบันกัเรยีน ม.2 จาํนวน 12 หองเรยีน  จดัใหเรียนภาค
เรียนละ 6 หองเรียน  ดังนั้นเพื่อใหการเรียนครอบคลุมทุกจุดประสงค   จึงจัดใหจุดประสงคที่ 
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1,2,4,6  เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไปศึกษาคนควาในรูปรายงาน  การศึกษานอกเวลา  กลาวคือ 
โรงเรียนจัดใหผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนทุกคนอานหนังสือพิมพ Student Weekly  (Bangkok 
Post สําหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  ซึ่งทุกสัปดาหครูจะติดประกาศที่ปายประกาศของหมวดวิชา 
วานักเรียนจะตองอานขาว  โฆษณา  ประกาศ ฯลฯ อะไรของหนังสือพิมพฉบับนั้น  แลวสรุปทํา
รายงาน  หาคําศัพท  คําเหมือน  ตอบคําถามเกี่ยวกับส่ิงที่อาน หรือปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมาย  
และมีการจัดสอบนอกเวลาเรียนเกี่ยวกับส่ิงที่ใหอานพรอมกันของแตละระดับชั้นทุกภาคเรียน   
ดังนั้นจึงทําใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดครบทุกจุดประสงค

             1.6  วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาและจุดประสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเขม  
จุดประสงคการเรียนรู รายวิชา อ022 ของกลุมโรงเรียน  ในขอ 1.5  สรุปองคประกอบของ           
คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงคการเรียนรู  เพื่อกําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรูที่จะนําไปใช
ในการทดลอง  ดังนี้

               1.6.1 องคประกอบของคําอธิบายรายวิชา และจุดประสงคของหลักสูตร  มี   
รายละเอียดสรุปไดตามตาราง ดังนี้

ตารางที่  4   องคประกอบของคําอธิบายรายวิชา และ จุดประสงคของหลักสูตร

กิจกรรม / ทักษะ
( Skills )

เนื้อหา
( Content )

จุดประสงค
( Objectives )

- ฝกอาน
- ( ฝกฟง )
- ( ฝกพูด )
- ( ฝกเขียน )

- บทอานตาง ๆ  (บทความ  คํา
แนะนํา  บทรอยกรอง  เรื่องเลา 
นิทาน หนังสือประเภทความรู 
และบันเทิง )

- โครงสรางไวยากรณ และสํานวน
การใชภาษา

- คําศัพทที่เกี่ยวของ

- เพื่อใหสามารถตีความบทอานได
- เพื่อใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่

อานได
- เพื่อใหมีทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการอาน
- เพื่อใหสามารถแสวงหาความรู และความ

เพลิดเพลินจากสิ่งที่อาน
- เพื่อใหเลาเรื่อง    สรุปเรื่อง  ได
- เพื่อใหเขาใจความแตกตางระหวางภาษา

ตางประเทศ และภาษาไทย
- เพื่อใหเขาใจความเหมือน และความแตก

ตางระหวางวัฒนธรรมไทย กับวัฒนธรรม
ตางประเทศ

- เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศ
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               1.6.2  จากตารางที่ 1  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่จะนําไปใชในการเรียน
การสอนกับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมได 7 จุดประสงค  ดังนี้

                         1.6.2.1 บอกความหมายคําศัพท สํานวน เกี่ยวกับเร่ืองที่อานได
                         1.6.2.2 เขียนประโยค หรือขอความโดยใชโครงสรางภาษาไดถูกตอง
                         1.6.2.3 บอกบทบาท ลักษณะที่สําคัญของตัวละครในเรื่องที่อานได
                         1.6.24  คาดการณ  แสดงความรูสึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับเร่ืองที่อานได
                         1.6.2.5 ตอบคําถามแสดงความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองที่อานได
                         1.6.2.6 เขียนสรุปเร่ืองโดยระบุใจความสําคัญของเรื่องที่อานได
                         1.6.2.7 เลาเกี่ยวกับเร่ืองที่อานไดตามลําดับเหตุการณของเรื่อง

          1.7  สรางตารางกาํหนดเนือ้หา(Table of content specification)นาํไปใหผูเชีย่วชาญ
พิจารณา แลวนํามาแกไขปรับปรุง (ภาคผนวก ช)

       1.8  ศึกษาและเลือกเนื้อหาที่จะใชในการทดลองสอน ผูวิจัยจัดหามาทั้งหมด         
โรงเรียนไมมีหนังสือแบบเรียนประจํารายวิชาใหแกผูเรียน   ผูวิจัยคัดเลือกบทอานจากหลาย    
แหลงขอมูลที่มีขอบเขตสอดคลองกับสาระการเรียนรูระดับชั้นม.2 ตามแผนภูมิที่ 9  โดยนํามาจาก
หนังสือแบบเรียน  นิทานตางประเทศ  วรรณกรรมสําหรับเยาวชน และคนควาจากฐานขอมูล   
เครือขาย ซึ่งพิจารณาถึงความสมบูรณขององคประกอบโครงสรางเรื่องเลา  ความยากงาย  จํานวน
คําศัพท  สํานวนโครงสรางไวยากรณทีเ่หมาะสมกบัระดับความรูทางภาษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 2  โดยใหครูผูสอนในระดับชั้น ม.2  จํานวน 3 คน ชวยพิจารณาคัดเลือกบทอานดวย ทั้งนี้       
ผูวิจัยศึกษาเกณฑการคัดเลือกบทอาน และพิจารณาจากเกณฑของนักวิจัยดานการอาน   คือ    
ลาซาร (Lazar 1993 : 52-55)    เอลลิส และ บริวสเตอร (Ellis and Brewster1991 : 10 – 12)    
สิริจิตต  เดชอมรชัย (2545:40)     ดังตารางวิเคราะหขอมูลรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 5 ตารางเกณฑการคัดเลือกบทอาน
นักการอาน

ขอ
ที่

ลักษณะบทอานที่ควรเลือก /
แนวคิด

ลาซาร
(Lazar)

เอลลิส และ บริวสเตอร
   (Ellis &Brewster)

สิริจิตต
เดชอมรชัย

1 โครงสรางของเรื่อง √ √ √
2 ความยากงายของภาษา

เหมาะสมกับผูเรียน
√ √ √

3 ความยาวของบทอานเหมาะสม √ √ √
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นักการอาน
ขอ
ที่

ลักษณะบทอานที่ควรเลือก /
แนวคิด

ลาซาร
(Lazar)

เอลลิส และ บริวสเตอร
   (Ellis &Brewster)

สิริจิตต
เดชอมรชัย

4 หัวเรื่อง หรือ แนวเรื่อง √ √ √
5 ความรูเดิมของผูเรียน  พื้นความรู

ดานวัฒนธรรมที่จําเปนตอการเขาใจ
√ √

6 ประโยชนจากบทอานที่มีตอบริบทใน
การเรียนหรือการสงเสริมจินตนาการ 
ความรูสึก

√ √

7 ประเภท หรือเร่ืองที่นักเรียนสนใจ √ √ √
8 ประสบการณ ในการอ าน  ห รือ  

ประสบการณดานวรรณศิลป ของ  
นักเรียน

√ √

             ผูวิจัยไดใชเกณฑขางตนในการคัดเลือกบทอาน ประเภทความเรียง  จํานวน 10 
เร่ือง  ประเภทรอยกรอง จาํนวน 1 เร่ือง รวม 11 เร่ือง  แลวนาํไปใหผูเชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน  ครูผูสอน 
ม.2 จํานวน 3 คน  และผูควบคุมวิทยานิพนธ   พิจารณาเพื่อคัดเลือกใหเหลือ 10 เร่ือง สําหรับใช
ในงานวิจัยครั้งนี้  โดยเลอืกเร่ืองที่มีคา IOC  ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป (ภาคผนวก ข)

       1.9  สรางแผนการสอนและใบงาน ที่จะใชสอนกับกลุมทดลอง โดยผูวิจัยสรางขึ้นตาม    
หลักการของวิธีการสอนโครงสรางเรื่องเลาของนักการอานที่สําคัญ คือ โฮสกิสสันและทอมพคินส 
(Hoskisson and Tompkins 1987:273-280) กอนซาเลซ (Gonzalez 2002b) เบอรนารด 
(Bernard 1991:197)  กอรดอน (Gordon 1989, อางถงึใน จนัทราทพิย  แซซิน่ 2541:21) จอรแดน และ 
เฮอรเรลล  (Jordan and Herrell 2002:188,284) และ เสงี่ยม  โตรัตน (2543:246-249)     ดังตา
ราง   ตอไปนี้

ตารางที่  5  (ตอ)
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ตารางที่ 6   การวิเคราะหข้ันตอนการสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา

ขั้นตอนการสอนของ
Gordon

ขั้นตอนการสอนของ
Gonzalez

ขั้นตอนการสอนของ
Hoskisson&Tompkins

ขั้นตอนการสอนของ
Bernard

ขั้นตอนการสอนของ
เสงี่ยม โตรัตน

1. เลือกเรื่องท่ีมี
โครงสรางชัดเจน
2. กําหนดจุดประสงค 
กระตุนความรูเดิมของ
ผูเรียน
3ระบุ โครงสร าง เ รื่ อง
อภิปรายเกี่ยวกับ
องคประกอบเรื่องเลา
4. ใชคําถามเชื่อมโยง
โครงสรางเรื่องเขากับ
บทอาน
5.นําความรูโครงสราง
เรื่องไปใชอานเรื่องท่ีมี
องคประกอบตางออกไป

ขั้นตอนการสอนของ
Jordan& Herrell

1.ขั้นแนะนํา
  -แจงจุดประสงค
  -เชื่อมโยงบทเรียนใหม
กับบทเรียนท่ีผานมา
2. ขั้นอธิบายตรง
   - ใชคําถาม  ใหตัว
อยาง
   -แสดงแบบอยาง
สาธิตใหเห็นภาพรวม
โครงสรางเรื่องเลา
   -ใชแผนภาพเรื่อง
ประกอบเทคนิคคิดดัง
3 ขั้นฝกโดยการชี้นํา
   -ถาม ตอบเกี่ยวกับ
เรื่อง และองคประกอบ
เรื่อง
   -ถายโอนความรูเกี่ยว
กับองคประกอบเรื่องเลา
สูการเขียน
4.ขั้นประยุกตดวยตน
เอง
   -ฝกปฏิบัติดวยตนเอง
เปนคู กลุมยอย
   -ทํางานเดี่ยว

1.ขั้นสรางแรงจูงใจ
   -ใช กิจกรรมนําสูบท
เรียน
   - เรียนศัพท ใหมจาก
ภาพ อุปกรณจริง
   -กระตุนความรูเดิม
2.ขั้นการเรียน/สอน
   -เลาหรืออานใหผูเรียน
ฟง
   -ใชคําถาม  แนะนํา
โครงสรางเรื่อง
   -ใชแผนภูมิเรื่อง
   -โยงความสัมพันธเรื่อง
กับโครงสรางเรื่อง
3. ขั้นฝกปฎิบัติ
   - ปฏิบัติเปนคู กลุม
อ านและ เติมแผนภู มิ
เรื่อง
4.ขั้นวัดประเมินผล
   -ผูเรียนประเมินตนเอง  
ประเมินเพื่อนตามเกณฑ
กําหนด หรือตามแบบ
รายการตรวจสอบ

1.ขั้นเตรียมการ
   -ทบทวนขอมูลเกี่ยวกับองค
ประกอบเรื่อง
   -เลือกเรื่องท่ีมีโครงสรางชัด
เจน คําศัพทเหมาะกับผูเรียน
   -จัดเตรียมชุดคําถามเพื่อ
กระตุนการเรียนรูโครงสราง
เรื่อง
   - เตรียมแผนภูมิเรื่อง
2. ขั้นตอนการสอน
   -นําสูบทเรียนดวยการอาน
หรือเลาเรื่อง ถามคําถาม  ใช
แผนภูมิ
   -อานแตละตอน ใชคําถาม
ประกอบ
3.ขั้นนําไปปฏิบัติ
   -ใหผูเรียนอานบทอานใชชุด
คําถามประกอบ
   -ใหผูเรียนฝกเลาทวนเรื่อง
โดยใชอุปกรณประกอบ หรือ
เติมแผนภูมิเรื่อง
   -ใหสรุปยอเรื่อง  ใชแผนภูมิ
ประกอบ
4.ขั้นประยุกตใช
   -ใหเขียนเรื่องใหมโดยใช
โครงสรางเรื่องท่ีเรียนไป   จัด
พิมพ แบงปนกับกลุมอ่ืน

1.เลือกเรื่องท่ีเหมาะกับ
ผูเรียน
2 .ค รู อ า นแล ะส าธิ ต  
เกี่ยวกับองคประกอบ
เรื่อง
3. สอนโครงสรางเรื่อง 
แนะนําตอนตาง ๆของ
เรื่อง
4. เลาทวนเรื่องโดยใช
แผนภูมิเรื่องชวย

1.ขั้นเตรียมความพรอม
   -แจงจุดประสงค
   -ทบทวนความรูเดิม
   -เสนอคําศัพทใหม
2.ขั้นนําเสนอบทเรียน
   -สอนศัพทจากบทอาน
   -ทบทวนไวยากรณท่ี
เกี่ยวของ
   -นําเสนอบทอาน
3.ขั้นฝกปฏิบัติ
   -อานบทอาน และใช
คําถามประกอบ
   -ทํากิจกรรมการอาน 
เชน Jigsaw reading
   -อานและเติมแผนภูมิ
   -สรุปยอเรื่อง
4.ขั้นนําไปใช
   -เขียนเลาเรื่องโดยใช
ข อ มูลจากโครงสร าง
เรื่อง
   -ทํากิจกรรมอื่น เชน
การแสดงประกอบการ
เ ล า เ รื่ อ ง  r e a d i n g  
theatre
5.ขั้นวัดประเมินผล
   -ประเมินจากการตอบ
คําถาม
   -ป ร ะ เ มิ น จ ากก า ร
ปฏิบัติงาน
6.กิจกรรมเสนอแนะ
   -บู รณาการความรู
เ รื่ อง เลากับสาระการ
เ รี ยนรู อ่ื น ในลักษณะ
โครงงาน
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     จากตารางที่ 6   การแจกแจงขั้นตอนการสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลาของ        
นักการอานทั้ง 6 ทาน จะเห็นวาแมจะมีการกําหนดหัวขอที่แตกตางกันไป  แตมีการสอนที่ใกลเคียง
กัน กลาวคือ มีการแจงจุดประสงค  กระตุนความรูเดิมของผูเรียน  การสอนศัพทใหม ครูเลาหรือ
อานเรื่องโดยใชชุดคําถาม  สาธิตโครงสรางเรื่อง  การใชแผนภูมิเร่ืองประกอบการอานหรือเพื่อสรุป
เร่ือง  เลาทวนเรื่อง  ผูเรียนฝกปฏิบัติงานเปนคู กลุมหรือเดี่ยวและมีการวัดประเมินผล  ซึ่งจาก    
ขอมูลการสอนของนักการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหรวบรวมเปนขั้นตอนการสอน
อานโดยใชโครงสรางเรื่องเลาที่เหมาะสมกับนักเรียนไทย ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 4 ข้ันตอน 
คือ ข้ันกอนการอาน  ข้ันการอาน ข้ันหลังการอาน  และขั้นการวัดประเมินผล  และเลือกประยุกต
กิจกรรมการสอนจากกิจกรรมที่นักการอานไดแนะแนวทางไว   คือ  กันนิ่ง (Gunning 1992:225)
เซียรฟอสสและรีเด็นซ  (Searfoss and Readence 1994:252-253) ฮูเดลสัน (Hudelson 
1994:385)  มิลเลอร(Miller 1995:117, 1999:237,489)  บูเอฮล  (Buehl 2000:135-137)   โดยมี
ข้ันตอนการสอน  ดังนี้

     ข้ันกอนการอานครแูจงจดุประสงคการอานสรางแรงจงูใจนาํเขาสูบทเรียนโดยใชอุปกรณ  
ส่ือ  คําถาม เพื่อใหเกิดการเรียนรูศัพท โครงสรางที่สําคัญ และนักเรียนระดมสมอง  ทาํนายบทอาน
จากหวัขอ  รูปภาพประกอบบทอาน เพือ่กระตุนความรูเดมิของผูเรียน หรือใช  กจิกรรมการเรยีบเรยีง
เร่ือง (Scrambled parts of a story)

     ข้ันการอาน ครูสาธิต แสดงแบบอยางการอานโดยใชเทคนิคบอกกระบวนความคิด 
(Think-aloud) เพื่อสอนเกี่ยวกับองคประกอบเรื่องเลา  ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่
อานเขากับองคประกอบเรื่อง   เปดโอกาสใหนักเรียนเขากลุมฝกปฏิบัติโดยใชทักษะการอาน    
เบื้องตนที่สําคัญ เชน การอานคราว ๆ (skimming) การอานเพื่อเจาะหาขอมูล (scanning) และ
การอานแบบเขม(Intensive reading) โดยใชชุดคําถามเปนตัวชี้แนะ  อานเรื่องแลวเติมแผนภูมิ
โครงสรางเรื่อง

     ข้ันหลังการอาน  นักเรียนเขียนหรือพูดสรุปยอเร่ืองที่อานโดยใชแนวทางตามโครงสราง
เร่ือง อภิปราย เปรียบเทียบโครงสรางเรื่องของแตละกลุม  และหรือเลาทวนเรื่อง  (Retelling) โดย
ผูเรียนประเมินกันเองและครูประเมินตามแบบรายการตรวจสอบ (checklist) ที่จัดสรางขึ้น หรือทํา
กิจกรรมอื่นตามที่ครูมอบหมาย เชน กิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเลา (Story Grammar map)               
กิจกรรมการสัมภาษณตามองคประกอบเรื่อง (The Element Interview)

     ข้ันการวัดประเมินผล  ใชการสังเกตจากการทํากิจกรรมการเรียน  ตรวจใบงาน       
การสรุปยอเร่ือง และใชแบบรายการตรวจสอบการเลาทวนเรื่อง
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           แผนการสอนและใบงาน( worksheet) ไดผานการตรวจแก และเหน็ชอบจากผูเชีย่วชาญ
จาํนวน 5 คน และคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธ  และนาํมาปรบัปรุงเพือ่นาํไปใชในการทดลอง
กับกลุมตัวอยาง   ทั้งนี้ ในการสอนการอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา  ผูสอนเลือกโครงสรางเรื่อง
ตามแบบของสไตนและเกลน (Stien and Glenn 1979) เนื่องจากเหมาะสมกับเนื้อหา บทอาน และ
ทีสํ่าคญัมอีงคประกอบเร่ืองครอบคลมุ ไมซบัซอนและสอดคลองกบัแบบประเมนิ   การเลาทวนเรื่อง ที่
กําหนดไวขางตน

     2 . แผนการสอนอานดวยวิธีการแปล  ผูวิจัยใชกับกลุมควบคุม โดยไดดําเนินการสราง
ตามขั้นตอนดังนี้
                      2.1 ศึกษาจดุประสงคของหลกัสตูรการสอนภาษาองักฤษ และจดุประสงคการเรยีนรู
รายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ022) ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2539  
และมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  มาตรฐานการเรยีนรูแกนรวม มาตรฐานการเรียนรู
ชวงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542  และสาระการเรยีนรูตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  โดยดาํเนนิการเชนเดยีวกับ 
ขอ 1.6 ถึง ขอ 1.8
                      2.2 สรางตารางกําหนดเนื้อหา  (Table of content specification)  นําไปให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณา แลวนํามาแกไขปรับปรุง (ภาคผนวก ซ)
                      2.3  ศึกษาและเลือกเนื้อหาที่จะใชในการทดลองสอน โดยเลือก เนื้อหาบทอาน 
ซึ่งพิจารณา ถึงความยากงาย  จํานวนคําศัพท  สํานวนโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมกับระดับ
ความรูทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 2  โดยใหครูผูสอนในระดับชั้น ม.2  จํานวน 3 คน  
ชวยพิจารณาเลือกเนื้อหาดวย  โดยมีเกณฑการคัดเลือกบทอาน และเนื้อหาเดียวกับกลุมทดลอง
                      2.4 สรางแผนการสอนและใบงาน (Worksheet) ที่จะใชกับกลุมควบคุม ผูวิจัยสราง
ข้ึนตามหลักการของวิธีการสอนดวยวิธีแปล   โดยศึกษาจากแนวการสอนของ สุมิตรา   อังวัฒนกุล 
(2540:40)  วิภาดา  ประสารทรัพย (2542:17-20) ทรงศรี  สรณสถาพร และสมปรารถนา  รัตนกุล 
(Songsri  Soranastaporn  and  Sompratana  Ratanakul  2000:8-10)  วรนารถ     วิมลเฉลา 
(2543:36-40)  และ ดัฟฟ (Duff1994:5-12)  ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 7   วิเคราะหข้ันตอนวิธีการสอนอานโดยการแปล

ขั้นตอนการสอน
ของสุมิตรา
อังวัฒนกุล

ขั้นตอนการสอน
ของ วรนาถ
วิมลเฉลา

ขั้นตอนการสอนของ
วิภาดา ประสารทรัพย

ขั้นตอนการสอน
ของทรงศรี และ
สมปรารถนา

ขั้นตอนการสอน
ของ Duff

1. สอนศัพทโดยบอก
คําแปลเปนภาษาไทย
2.สอนโครงสรางโดย
อธิบายกฎเกณฑ
ไวยากรณ
3.อานเรื่องและใหคํา
แปลเปนภาษาไทย
และถามคําถามเกี่ยว
กับเรื่องที่อาน
4. ประเมินผลโดยการ
ทําการบาน
ทําแบบฝกหัด

1 . ใ ห ผู เ รี ย น ร ะ ด ม
สมอง ชวยกันแปล
2.ยกตัวอยางงานที่
แปลผิดที่พบบอย ๆ
3.วิจารณบทแปล
4.ใชสื่อ อุปกรณ
การสอน

1.ใหผูเรียนอานเรื่องตาม
ครู
2.ครูบอกความหมายคํา
ศัพทเปนภาษาไทย แจก
แจงรูป  อธิบายใหตัว
อยาง
3 . อ ธิ บ า ย ก ฎ เ ก ณ ฑ
ไวยากรณ
4.ถามคําถามเพื่อตรวจ
สอบความเขาใจ
5.ใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดเกี่ยวกับ
คําศัพท  ไวยากรณ และ
ตอบคําถามเกี่ยวกับ
เนื้อเรื่อง

1.ขั้นกอนการอาน
   -สอนศัพท กระตุน
ใหนักเรียนบอก
ความหมายเปน
ภาษาไทย
   -ครูอธิบายโครงสราง
ไวยากรณ
2.ขั้นการอาน
   -ใหนักเรียนอานบท
อานเปนคู หรือเด่ียว 
และแปลบทอานเปน
ภาษาไทย
   -ครูถามคําถามเกี่ยว
กับเนื้อหาบทอาน
   -ครูแปลบทอานให  
นักเรียนตรวจสอบ
การแปลของตนเอง
อีกครั้ง
3.ขั้นหลังการอาน
   -นักเรียนทําแบบฝก
หัด
   -นักเรียนทํากิจกรรม
อื่นๆ

1.เตรียมบทอานที่นา
สนใจ  มีความยาว
เหมาะสม
2.จัดกิจกรรมการแปล
เปนคู หรือกลุมยอย
3.จํากัดเวลาในการทํา
กิจกรรมการแปล
4.จัดอภิปรายเปน
กลุมยอย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานแปล

    จากแนวการสอนของนักการศึกษาดังกลาว   จะเห็นไดวามีข้ันตอนการสอนและ        
กิจกรรม การสอนที่สําคัญคือ การสอนศัพทโดยการบอกความหมายเปนภาษาไทย สอนโครงสราง 
กฎเกณฑไวยากรณดวยวิธีอธิบาย  ยกตัวอยาง อานบทอานและแปลเปนภาษาแม การตอบ       
คําถามเกี่ยวกับบทอาน  โดยกิจกรรมการเรียนมีการทํางานเปนคูหรือกลุมยอย   ซึ่งจากแนวคิด
ทางการสอนดังกลาวผูวิจัยไดสังเคราะหรวบรวมเปนขั้นตอนการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยวิธี
การแปลที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือข้ันกอนการอาน  ข้ันการอาน  ข้ันหลัง 
การอาน  ข้ันวัดประเมินผล  และไดปรับปรุง ประยุกตกิจกรรมการสอนจากกิจกรรมที่นักการอาน 
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และนกัสอนแปล ทีไ่ดแนะแนวทางไว คือ วรนารถ  วมิลเฉลา (2543:36-40)   ดัฟฟ (Duff1994:5-12)  
ฮูเดลสัน(Hudelson 1994:385)    มีข้ันตอนดังนี้

              ข้ันกอนการอาน   ครูแจงจดุประสงคการอาน  เตรยีมผูเรียนกอนอานโดยการสอน คําศัพท
อธิบายความหมายคําแปลที่เหมาะสม และอธิบายกฎเกณฑการใชไวยากรณที่สําคัญของบทอาน
ชี้ใหเห็นขอแตกตางการวางตาํแหนงคําในภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ยกตัวอยางจากบทอาน
ประกอบการอธิบาย

           ข้ันการอาน  ในตอนแรกครูสาธิตการอานและแปล  เพื่อเปนแบบอยางการใช       
ความหมายศัพท สํานวนที่เหมาะสมกับลักษณะบทอาน   จากนั้นใหนักเรียนจับคู  หรือเขากลุม
อานเรื่องโดยใชชุดคําถามชวยในการแปล  ครูกํากับ ดูแล  ชวยเหลือแตละกลุมตามที่นักเรียน
ตองการ

           ข้ันหลงัการอาน  นกัเรยีนแตละคู หรอืกลุมนาํเสนองานแปลหนาชัน้เรียน ครูใหขอมูล
ยอนกลบั  และครแูปลสรุปยอเร่ืองอกีครัง้เพือ่ใหนกัเรยีนตรวจสอบความเขาใจ นกัเรยีนทาํแบบฝกหัด
เกี่ยวกับเนื้อเร่ือง  คําศัพท  โครงสรางประโยค  ตามใบงานที่กําหนด

           ข้ันวดัประเมนิผล  สังเกตจากการรวมกจิกรรม งานแปล  ประเมนิใบงานและ แบบฝกหดั
           แผนการสอนนี้ผูวิจัยนําสงใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาตรวจแก  และใหความเห็น และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใชใน           
การทดลองกับกลุมตัวอยาง

      3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เพื่อทํา      
การทดสอบกับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม ทั้งกอนการเรียน(pretest) และหลังจากเรียนจบในสิ้น
ภาคเรียนแลว (posttest)  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบ ดังนี้

3.1  สรางตารางกาํหนดคณุลกัษณะของแบบทดสอบ (Table of test specification)
ใหครอบคลุมจุดประสงครายวิชา อ 022 โดยแบงระดับทักษะยอย (Skill level) ตามทักษะของ
วาเล็ตและดิสิค (Valette&Disick 1972, อางถึงใน อัจฉรา วงศโสธร 2538:150-151, 2544ก :
82-84)   คือ ระดับถายโอน (Transfer)  เปนขอสอบที่วัดทักษะการระบุความหมายศัพทจากบริบท
จํานวน 6 ขอ     ขอสอบวัดทักษะการระบุสรรพนามอางอิง จํานวน 5 ขอ และขอสอบวัดทักษะ
สํานวนการใชภาษา จํานวน 3 ขอ  รวม 14  ขอ     ระดับส่ือสาร (Communication) เปนขอสอบ
ทีว่ดัทกัษะการอานเพือ่จบัใจความสาํคญัจาํนวน 3 ขอ ขอสอบวดัทกัษะการอานเพือ่หารายละเอยีด
ของเรื่อง จํานวน  10 ขอ รวม 13  ขอ  และ ระดับวิพากษวิจารณ (Criticism) เปนขอสอบวัดทักษะ
การระบุสรุปลักษณะของตัวละคร  จํานวน 3 ขอ   รวมขอสอบทั้งสิ้นจํานวน 30  ขอ (ภาคผนวก ค)
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                         3.2  แบบทดสอบการอานเพื่อความเขาใจเรื่องเลาเปนบทอานจํานวน 3  เร่ือง  ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  มีลักษณะและระดับความยากงายใกลเคียงกับเร่ืองเลาที่เปนแบบฝกของนักเรียน
แบบทดสอบนี้ มีขอคําถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (Multiple choice) เกี่ยวกับความเขาใจ
เนื้อเร่ือง  สรางใหครอบคลุมทักษะยอยตามที่กําหนดไวในขอ 3.1 ออกขอสอบเร่ือง ๆ ละ 15 ขอ
รวม  45 ขอ  ใชเวลาสอบ 75 นาที  เปนการสรางเผื่อไวคัดเลือกเพื่อใชจริงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน
30 ขอ ซึ่งใชเวลาในการสอบ  50 นาที    การสรางแบบทดสอบผูวิจัยศึกษาจากวิธีเขียนขอทดสอบ
แบบเลือกตอบจากหนังสือ Writing English Language Tests ของ ฮีตัน(Heaton 1979 : 103-
125)  หนังสือ  Testing English as a Second Language   ของ แฮริส (Harris 1969 : 58-67)
และศึกษาจากหนังสือของ อัจฉรา  วงศโสธร (2544ก : 198-205)

3.3  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบ แกไข  และเพื่อหาคาความสอดคลอง(IOC) และนําแบบทดสอบมา
ปรับปรุง   แกไข เพื่อหาคาความสอดคลองโดยเลือกขอสอบที่มีคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป นําไป
ทดลอง (Try out) กับนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนสายน้ําผึ้งที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 100 คน  นําผลการทดสอบมาพิจารณาปรับปรุงหาคุณภาพของแบบทดสอบ พิจารณาคา
ความยากงาย  ระหวาง 0.2 - 0.8   คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ข้ึนไป จํานวน  30 ขอ  โดยขอสอบ
ที่ไดมีคาความยากงายในชวง0.24 – 0.70  คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.22 – 0.78   และนําไปใช
ทดสอบกับกลุมตัวอยาง  ใชเวลาในการสอบ  50 นาที   (ภาคผนวก ง และภาคผนวก จ)
                       3.4  ผูวิจัยดําเนินการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบการอานเพื่อความเขาใจ
โดยใช แบบ KR-20 ของ  Kuder-Richardson (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 123) ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.79

     4.   การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
                       4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากหนังสือการพัฒนาขอสอบ
อิงวัตถุประสงคแบบอุดม วัดความสามารถและการกระทําปกติทางภาษา ของ อัจฉรา  วงศโสธร 
(2544ข: 107) วิธีวิจัยทางการศึกษา ของ บุญเรียง  ขจรศิลป ( 2543 :  87 - 107)  เทคนิคการวิจัย
ทางการศึกษา ของ  ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ ( 2538 : 154 - 191 )  วิธีวิจัยทาง       
พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ของ พวงรัตน  ทวีรัตน (2543 : 107 - 108)  งานวิจัยของภาวดี  
ศรีสังข (2544) และจากหนังสือ Research in education ของ  เบสท (Best1981:179-185)
                       4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดย
ใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ตามวธิกีารของ ลิเคริท (Likert)   เขยีนขอความเกีย่วกบั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97

ความคิดเห็น หรือความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการอานใน 4 ดาน คือ  ดานเนื้อหาบทอาน   ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน  ดานสื่ออุปกรณการสอน และดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักเรียน  จํานวน 20  ขอ ซึ่งมีตัวเลือก  5  ระดับ   ดังนี้

     เห็นดวยมากที่สุด      ให 5  คะแนน
     เห็นดวยมาก ให        4  คะแนน
     เห็นดวยปานกลาง ให 3 คะแนน
     เห็นดวยนอย ให 2  คะแนน
     เห็นดวยนอยที่สุด ให 1  คะแนน

 การแปลความหมายคาระดับความคิดเห็น ปรับปรุงจากเกณฑของเบสท (Best 1981:184) ดังนี้
                4.50≤⎯Χ<  5.00  หมายความวา เหน็ดวยมากทีสุ่ด (ความคดิเหน็ระดบัดีมาก)
                3.50≤⎯Χ<  4.49 หมายความวา เห็นดวยมาก (ความคิดเห็นระดับดี)
                2.50≤⎯Χ<  3.49      หมายความวา  เหน็ดวยปานกลาง(ความคดิเหน็ระดบัดีปานกลาง)
                1.50≤⎯Χ<  2.49 หมายความวา เห็นดวยนอย (ความคิดเห็นระดับดีนอย)
                1.00≤⎯Χ< 1.49      หมายความวา เหน็ดวยนอยทีสุ่ด (ความคดิเหน็ระดบัดีนอยมาก)

                      4.3 หลงัจากสรางแบบสอบถามเสรจ็แลว ผูวจิยันาํแบบสอบถามเสนอใหผูเชีย่วชาญ
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจ แกไข นํามาปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม
                       4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  2   โรงเรียนสายน้ําผึ้ง   จํานวน 80 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง และมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถาม
                       4.5 การหาคาความเชื่อมั่น( Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยใชการวิเคราะห
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficeint)  ของ ครอนบัค (Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่นเทา
กับ 0.92

แบบแผนการทดลองและการดําเนินการทดลอง

            แบบแผนการทดลอง
   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ผูวิจัยเลือกใชรูปแบบการทดลองแบบ 

Randomized Control - group pretest posttest design ( พวงรัตน  ทวีรัตน 2543  : 62 )  มี    
รูปแบบ ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98

สัญลักษณที่ใชในรูปแบบการทดลอง
R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม
E แทน กลุมทดลอง
C แทน กลุมควบคุม
T1 แทน การสอบกอนการทดลอง
T2 แทน การสอบหลังการทดลอง
X แทน การสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
- แทน การสอนอานโดยวิธีการแปล

            การเก็บรวบรวมขอมูล
   ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้

               1. นาํหนงัสอืราชการจากบณัฑติวทิยาลยั  ถงึผูอํานวยการโรงเรยีนสายน้าํผึง้ กรุงเทพมหานคร  
เพื่อขออนุญาตใหผูวิจัย ทําการทดลองสอนกลุมตัวอยาง
               2.  ทดสอบกลุมตัวอยางกอนการทดลอง โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น และผาน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลว
               3.  จัดปฐมนิเทศ  ชี้แจงวัตถุประสงค และวิธีการเรียนการสอนใหนักเรียนแตละกลุม
ทราบ   ดังนี้
                    3.1 กลุมทดลอง  สอนองคประกอบโครงสรางเรื่องเลา บอกประโยชนของโครสราง
เร่ืองเลา   ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหตัวอยางบทอาน เร่ือง Goldilocks and the three 
bears พรอมชุดคําถาม  เพื่อชวยในการทําความเขาใจ และเติมแผนภูมิเร่ืองเลาตามองคประกอบ
เร่ือง เพื่อใหสามารถเขียนสรุปยอเร่ือง หรือเลาเรื่องได  และเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจที่ตรงกัน
เกี่ยวกับศัพทเทคนิคโครงสรางเรื่องเลากอนเริ่มการทดลองจริงซึ่งในแตละครั้งผูวิจัยจะแสดง       
ตัวอยางการเชื่อมโยงองคประกอบเรื่องกับเนื้อหาบทอาน สอนทักษะยอย ในขั้นตอนการอานแก 
นักเรียนแลว   ผูวิจัยไดใหการปฐมนิเทศแกนักเรียนกอนการเรียนเปนเวลาสองคาบ  มีข้ันตอนดังนี้

R E T1 X T2 : DE
R C T1 - T2 : DC
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                           3.1.1 แนะนาํองคประกอบเร่ืองเลา เปนการสอนตรงเกีย่วกบัคําศพัทโดยแจงให   นกั
เรียนทราบวาเรื่องที่นักเรียนจะเรียนในทุกแผนการสอนเปนประเภทเรื่องเลาซึ่งจะมีองคประกอบ
เร่ืองที่สําคัญ  คือ ฉาก ที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่  เวลาที่เร่ืองนั้น ๆ เกิดขึ้น  ตัวละคร  มีทั้งตัว
ละครสาํคัญและตัวประกอบอื่น  เหตุการณเร่ิมแรกที่นําไปสูปญหา การโตตอบภายในหรืออารมณ
ความรูสึกของตวัละครทีม่ตีอปญหา ความพยายามของตวัละครในการแกปญหาผลของความพยายาม
วาประสบความสําเร็จหรือลมเหลว และปฏิกิริยาโตตอบของตัวละครตอผลที่เกิดขึ้น โดยผูวิจัยให
เอกสารประกอบการสอนเปนชุดคําถามที่เกี่ยวกับองคประกอบเรื่องแกนักเรียน

              3.1.2  สอนนักเรียนโดยเลือกนิทานเรื่องที่มีองคประกอบสมบูรณและเปนเรื่อง
ที่ นกัเรยีนสวนใหญรูจัก  คือ เร่ือง “Goldilocks and the three bears“  ครูสอนคําศัพทที่สําคัญ
เชน porridge,  taste , salty,  upset   ดวยการใชคําถามกระตุน  เชน  What does a sick person
often eat ?  How does it taste?  How do you feel about salty food / porridge?  เพื่อกระตุน
ใหนักเรียนรูจักคําศัพทที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะอาน   ทบทวนโครงสรางไวยากรณ  past simple
tense  ที่เกี่ยวของกับการเลาเรื่องดวยการถามคําถาม  What did you do last week? เพื่อให
นักเรียนเลาเรื่องที่ทําในอดีต จากนั้นแจกบทอาน  ชุดคําถาม และแผนภูมิเร่ืองเลาใหนักเรียน
ทุกคน แลวใหนกัเรยีนพจิารณาบทอานซึง่ครวูางชือ่เร่ืองไวใหนกัเรยีนตัง้ชือ่เร่ืองซึง่นกัเรยีนจะปรกึษา
กันพยายามระลึกชื่อเร่ืองดวยการใชภาพประกอบในบทอานที่มีภาพเด็กผูหญิงผมยาว  รูปเตียง
รูปหมี  จนไดชื่อเร่ืองที่กําลังจะอาน   หลังจากนั้นครูอานบทอานทีละยอหนา แลวใชชุดถามถามนํา
สูองคประกอบเรื่องและทักษะยอย เชน pronoun references,character traits ซึ่งนักเรียนจะชวย
กันตอบ  ครูและนักเรียนชวยกันเติมขอมูลลงในแผนภูมิเร่ือง จนจบเรื่อง

              3.1.3   ครู และนกัเรยีนพจิารณาแผนภมูเิร่ืองรวมกัน ครูแจงใหนักเรียนทราบวา
นกัเรยีนสามารถนาํขอมลูในแผนภมูเิร่ืองไปสรปุยอเร่ือง หรือเลาทวนเรือ่งกไ็ด จากนัน้คร ู และ นกัเรยีน
ชวยกันสรุปยอเร่ืองจากขอมูลตามแผนภูมิเร่ือง
                    3.2  กลุมควบคุม  ใชเวลา จํานวน 2 คาบเรียน ปฐมนิเทศใหความรูเร่ืองความสําคัญ
ของการแปล  ประโยชนของการแปลในการเรียนภาษาอังกฤษ  วิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียน
การสอน  ใหตัวอยางบทอานและตัวอยางการเขียนงานแปล ของ สิทธา  พินิจภูวดล  เร่ือง A
country woman  และสอนทักษะยอยแกนักเรียนกลุมควบคุมกอนการทดลอง ใหความรูเกี่ยวกับ
การแปลแก  นักเรียนกลุมควบคุม วาในทุกแผนการสอนนักเรียนจะไดอานบทอาน และตองเขียน
งานแปล  จําเปนตองมีความรูเบื้องตน  เพื่อใหสามารถแปลไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลัก
การแปล  ดังนี้
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               3.2.1 ใหความรูในดานหลกัการ  ความสาํคญัของการแปล   ยกตวัอยางการแปล
ประโยคที่ผูแปลตองอาศัยความรูดานตาง ๆ ชวย เชน ความรูดานวัฒนธรรม   His liver is heavy. 
ที่แปลวา He is sad.ที่ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับชาวเอสกิโม เผาอานุอัง ที่ใหความสําคัญกับตับ
เหมือนหัวใจ  และการแปลที่ตองคํานึงถึงหลักเกณฑไวยากรณ จากตัวอยางประโยคของ  ทิพา  
เทพอัครพงศ  ที่กลาวไวในบทที่ 2

               3.2.2 แจกตัวอยางการแปลเรื่องเลา นวนิยาย ของสิทธา  พินิจภูวดล เพื่อให   
นักเรียนไดศึกษาวิธีการใชความหมายคําศัพทเปนภาษาไทยไดเหมาะสม  ชวนอาน  โดยมีข้ันตอน
การสอน ดังนี้
                                    3.2.2.1สอนคําศัพทในบทอาน คือ  a country woman (n.) , looks all 
around, pushes the button, numbers (n.) ครูบอกความหมายเปนภาษาไทย สลับกับกระตุนให
นักเรียนบอกความหมายคําศัพท  และสอนอธิบายโครงสรางประโยค present simple ยกตัวอยาง
ประโยคที่พบในบทอาน คือ      A country woman goes to Bangkok for the first time. อธิบาย
โครงสรางประโยค S+ V(s,es)+..ของการใชปจจุบันกาล  She sees many cars, lights,and tall 
buildings. สอนทักษะอาน pronoun reference  ระหวาง  she  ซึ่งใชแทน  a country woman  ใน
การกลาวถึงในครั้งตอมา ฯลฯ
                                   3.2.2.2 ครูอานบทอานและแปลและหรือใหนักเรียนบอกคําแปล
                                   3.2.2.3 ครูถามคําถามเกี่ยวกับบทอาน  เปนคําถามที่ใชวัดทักษะการอาน   
เชน คําถามWho is the story about?  What does she see?  เพื่อถาม details  What is the 
woman like?  ถาม character traits    What is the main idea of the story? เปนตน
                                   3.2.2.4 ครูแจกบทแปลเรื่องเลา ของ สิทธา  พินิจภูวดล  เพื่อใหนักเรียนได
ตรวจสอบการแปลของตน และใชศึกษาทบทวน เพื่อประโยชนในการเรียนครั้งตอไป
                4.  สอนกลุมตัวอยาง   คือกลุมทดลอง สอนตามแผนการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและผานการตรวจแกไขแลว จํานวน 10 แผน
การสอนใชเวลาสอนแผนการสอนละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที  รวม 20 คาบ   และสอนกลุมควบคุม 
ตามแผนการสอนอานเพื่อความเขาใจโดยวิธีการแปล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและไดรับการตรวจแกไขแลว 
จํานวน 10 แผนการสอน ใชเวลาสอนแผนการสอนละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที  รวมทั้งสิ้นกลุมละ 20 
คาบ
                5. สอบถามความคิดเห็นตอการสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา ของนักเรียนโดย
ใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้น หลังจบการสอนในแตละแผนการสอน
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                6. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา  และการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยวิธีการแปล 
หลังจากทดลองสอนไปครบตามเวลาที่กําหนด คือ 20  คาบ แลว  โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน
ทั้งสองกลุม
                7.  นําผลที่ไดจากการทดสอบ และจากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะหขอมูล
    ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล  ดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  SPSS/PC+    โดยศึกษา

จากคูมอืการใชโปรแกรมสาํเรจ็รูป SPSS/PC+for windows ซึง่สถติิทีน่าํมาใชในการวเิคราะหขอมลู
มีดังนี้
                1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเขาใจในการอานของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
โครงสรางเรื่องเลา  กับการสอนอานโดยวิธีการแปล  ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนรวม  
(Analysis of Covariance) โดยมีคะแนนกอนการเรียนเปนตัวแปรรวม

    2.  ศึกษาความคิดเห็นตอการอานของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
วิเคราะห โดยหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แลวนําไปแปลความหมายคาระดับ       
ตามเกณฑที่ปรับปรุงจากเกณฑของ เบสท (Best 1981)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4

การวิเคราะหขอมูล

   การวิเคราะหขอมูล การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา กับการสอนโดยวิธีการแปล ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง  กรุงเทพมหานคร   ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
วิจัย  ดังนี้
                ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางเรื่องเลา กับการสอนโดยวิธีการแปล

    ตอนที่ 2   ผลการวเิคราะหระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการสอนอานภาษาองักฤษ
เพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา

                สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
    เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน  ผูวจิยัจงึกาํหนดสญัลกัษณทีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ดังตอไปนี้
       n แทน จํานวนนักเรียนในแตละกลุม
       X แทน คาเฉลี่ยของคะแนน
       S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      SS แทน ผลรวมกําลังสอง
       df. แทน ชั้นแหงความอิสระ
       MS แทน คาเฉลี่ยกําลังสอง
      F แทน คาสถิติที่คํานวณได

ผลการวิเคราะห

    ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา กับการสอนโดยวิธีการแปลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2  โรงเรียนสายน้ําผึ้ง  กรุงเทพมหานคร  ปรากฏตามตารางที่ 8  ตารางที่ 9 และ ตารางที่ 10
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ตารางที่ 8    แสดงคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง กลุมควบคุม

เลขที่ คะแนน  Pretest
(30 คะแนน)

คะแนน   Posttest
(30 คะแนน)

คะแนน  Pretest
(30 คะแนน)

คะแนน  Posttest
(30 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

16
24
22
26
8

19
23
17
16
20
19
11
18
6

27
14
25
23
10
17
22
26
19
21
14
17
17
21
18
26
18
20

24
26
28
27
9
17
24
19
19
22
18
19
21
18
28
12
26
22
10
17
16
29
15
23
15
21
16
18
19
26
26
23

11
18
11
9
14
7
9
21
10
20
7
7
22
9
12
17
13
16
16
16
8
18
15
24
13
23
16
17
14
10
12
12

19
18
12
18
11
9
10
19
11
28
13
12
27
13
16
19
15
21
15
19
13
14
19
29
16
25
25
19
21
19
11
14

ตารางที่ 8  (ตอ)
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     จากตารางที ่ 8  แสดงใหเหน็วานกัเรยีนสวนใหญมคีะแนนผลการเรยีนเพิม่สูงขึน้หลังจาก
เรียนครบ 10 บทเรียนตามแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ดังแสดงใหเห็นชัดเจนตามตารางที่ 9

ตารางที่ 9   แสดงคาสถิติพื้นฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
                   ของนกัเรยีนกลุมทีไ่ดรับการสอนโดยใชโครงสรางเรือ่งเลาและการสอนโดยวธิกีารแปล
                   กอนและหลังการทดลอง

Pretest Posttest
กลุมตัวอยาง

จํานวน
คน X S.D. X S.D.

กลุมทดลอง 44 18.35 5.05 20.23 5.42
กลุมทดลอง 46 14.07 4.76 16.50 5.23

กลุมทดลอง กลุมควบคุม
เลขที่ คะแนน  Pretest

(30 คะแนน)
คะแนน  Posttest

(30 คะแนน)
คะแนน  Pretest

(30 คะแนน)
คะแนน  Posttest

(30 คะแนน)

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

รวม

21
18
17
9

14
14
15
24
19
19
24
13

n = 44
807

26
18
23
15
17
12
9
23
25
23
29
17

 n = 44
890

11
10
5

20
22
10
15
13
22
16
13
15
12
16

n = 46
647

9
11
12
18
26
14
17
19
21
14
7
15
13
23

n = 46
769
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     จากตารางที ่ 9 แสดงใหเหน็วากอนการเรยีนนกัเรยีนในกลุมทดลองมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์
ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเทากับ 18.35  คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
5.05 คะแนน และ หลังการทดลอง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 20.23 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 5.42 คะแนน  สวนนักเรียนกลุมควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในการอาน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขาใจ กอนการทดลองเทากบั 14.07  คะแนน  สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ
4.76 คะแนน และหลังการทดลอง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.50  คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 5.23  คะแนน

ตารางที่ 10   ผลการวเิคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance: ANCOVA)  เพือ่เปรียบเทยีบ
                     ผลสัมฤทธิใ์นการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจของนกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนโดยใช
                   โครงสรางเรื่องเลา  กับการสอนโดยวิธีการแปล

แหลงความแปรปรวน SS df. MS F Sig.
ตัวแปรรวม : Pretest 31539.446 1 31539.446 2264.806* 0.000

ระหวางกลุม 268.001 2 134.000 9.622* 0.000
ความคลาดเคลื่อน 1211.553 87 13.926

รวม 33019.000 90
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

                 จากตารางที่ 10   แสดงใหเห็นวาคะแนนการสอบกอนเรียน (Pretest)  เปนตัวแปรรวม
ที่สงผลตอคะแนนความสามารถในการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ ของนกัเรยีนอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  (Sig.= 0.000 < 0.05)    และคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (Sig.= 0.000 < 0.05) และเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 9 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุมทดลอง
สูงกวากลุมควบคุม ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียน
สายน้าํผึง้ ทีไ่ดรับการสอนโดยใชโครงสรางเรือ่งเลา สูงกวานกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนอานโดยวธิกีารแปล
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1.
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                 ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา จํานวน 10  แผนการสอน หลังเสร็จส้ินการเรียนการ
สอน
ในแตละแผนการสอน ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนโดยใช
โครงสรางเรื่องเลา ซึง่ประกอบไปดวยขอความหลกัใน 4 ดาน คือ ดานเนือ้หาบทอาน  ดานกจิกรรม การ
เรียนการสอน ดานสื่อและอุปกรณการสอน และ ดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของ นกั
เรียน    รวมทัง้สิน้ 20 ขอ  จากนัน้นาํระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีไ่ดไปวเิคราะหหาคาเฉลีย่ ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลวนําไปแปลความหมายคาระดับความคิดเห็นตามเกณฑที่
กําหนดไว    ผลการวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นปรากฏตามตารางที่  11  ดังนี้
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ตารางที่  11     ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา
        จําแนกตามแผนการสอน

แผนการสอนที่ขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คาเฉลี่ย
รวม

ลํา
ดับที่

X 4.02 3.68 4.00 3.57 4.32 4.36 4.48 4.45 4.34 4.30 4.15
(1)ดานเนื้อหา
1. บทอานมีเนื้อหานาสนใจ

S.D. .731 .959 .863 1.149 .708 .685 .698 .627 .645 .734 .844
1

X 3.68 3.27 3.89 3.84 4.20 4.36 4.34 4.32 4.48 4.30 4.072. บทอานมีภาษา คําศัพทเหมาะสมกับ
     ความสามารถทางภาษาของขาพเจา S.D .959 .788 .841 .805 .701 .780 .713 .800 .698 .701 .856

3

X 3.66 3.41 4.09 3.39 4.27 4.36 4.57 4.50 4.39 4.45 4.113. บทอานมีเนื้อหาที่สนุกสนาน ชวยให
    ขาพเจารูสึกเพลิดเพลิน S.D. 1.033 1.041 .884 1.104 .072 .780 .625 .731 .722 .697 .958

2

X 3.32 3.18 3.64 3.59 4.11 4.05 4.32 4.27 4.20 4.14 3.884. เนื้อหาบทอานใหขอคิด สามารถนําไป
    ประยุกตใชในชีวิตจริงได S.D. .959 .971 .917 1.127 .784 .861 .708 .727 .701 .734 .938

4

X 2.95 3.20 3.75 3.57 4.02 4.00 4.27 4.27 4.25 4.27 3.865. ขาพเจาไดเรียนรูวัฒนธรรมจาก
    เนื้อหาของบทอาน S.D. 1.011 .954 .991 .950 .876 .940 .758 .758 .751 .624 .973

5

X 3.55 3.30 3.86 3.59 4.23 4.32 4.34 4.45 4.39 4.30 4.03ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม
ดานเนื้อหา S.D. .875 .765 .795 .871 .803 .708 .713 .697 .618 .668 .848

(4)
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ตารางที่ 11  (ตอ)

แผนการสอนที่ขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คาเฉลี่ย
รวม

ลํา
ดับ
ที่

X 3.75 3.36 4.07 3.86 4.23 4.34 4.34 4.39 4.32 4.39 4.10
(2)ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
6. คําอธิบายการทํากิจกรรมมี
    ความชัดเจน S.D. .811 .810 .873 1.002 .803 .776 .745 .655 .800 .689 .858

3

X 3.48 3.36 3.75 3.68 4.16 4.20 4.23 4.30 4.23 4.23 3.967. เวลาในการทํากิจกรรมมี
    ความเหมาะสม S.D 1.00 .967 .811 1.095 .776 .904 .743 .904 .743 .743 .931

8

X 3.73 3.59 3.61 3.75 4.27 4.25 4.55 4.39 4.34 4.41 4.09
8. กิจกรรมกอนการอานชวยใหขาพเจา
    สามารถนําความรูเดิมที่มีอยูมา
    เชื่อมโยงเขากับเนื้อหาใหมที่จะเรียน S.D. .949 .816 .841 1.037 .817 .839 .589 .784 .713 .726 .885

4

X 3.59 3.48 3.89 3.75 4.36 4.41 4.50 4.43 4.48 4.27 4.12
9. กิจกรรมกอนการอานกระตุนให
    ขาพเจาอยากรูรายละเอียดของเนื้อหา
    บทอาน S.D. .897 .952 .895 1.014 .780 .757 .699 .789 .698 .817 .909

2

X 3.55 3.52 3.84 3.93 4.14 4.27 4.39 4.52 4.32 4.30 4.08
10. กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจา
      อานบทอานอยางมีจุดประสงค

S.D. .761 .821 .834 .900 .795 .817 .689 .628 .708 .668 .829
5
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ตารางที่ 11  (ตอ)

แผนการสอนที่ขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คา
เฉลี่ย
รวม

ลําดับ
ที่

X 3.55 3.61 4.00 3.91 4.23 4.32 4.50 4.55 4.45 4.36 4.1511. กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจา
     เขาใจเนื้อหาบทอานมากขึ้น S.D. .999 .970 .988 1.030 .859 .934 .699 .663 .627 .780 .925

1

X 3.38 3.61 4.02 3.82 4.09 4.32 4.25 4.41 4.16 4.20 4.06
12. กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจา
      ไดแสดงความสามารถดานทักษะ
      เขียน  ทักษะพูด S.D .857 .868 .849 .971 .741 .909 .781 .693 .776 .795 .859

6

X 3.52 3.64 3.84 3.93 4.07 4.23 4.23 4.41 4.30 4.34 4.05
13. กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจา
      สามารถเชื่อมโยงความรูจากบทอาน
     เขากับกิจกรรมที่กําหนดไดอยาง
     เหมาะสม S.D. .762 .718 .776 .818 .759 .831 .677 .622 734 .745 .794

7

X 3.61 3.57 3.91 3.91 4.32 4.43 4.52 4.55 4.50 4.36 4.17ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน S.D. .784 .759 .709 .830 .674 .846 .590 .627 .665 .718 .804

(2)
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ตารางที่ 11  (ตอ)

แผนการสอนที่ขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คา
เฉลี่ย
รวม

ลําดับ
ที่

X 4.07 3.93 4.32 3.89 4.61 4.55 4.39 4.68 4.39 4.48 4.33

(3)ดานสื่อและอุปกรณการสอน
14. สื่อและอุปกรณการสอนมีความ
      เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน
      การสอน S.D. .661 .900 .883 1.017 .655 .875 .868 .518 .754 .762 .837

1

X 4.02 3.91 4.09 3.89 4.48 4.52 4.39 4.59 4.39 4.41 4.2715. สื่อและอุปกรณการสอนสงเสริมการ
      ทํากิจกรรม S.D .731 .858 .858 .993 .698 .698 .722 .622 .754 .757 .808

2

X 4.18 4.09 4.41 4.00 4.68 4.68 4.55 4.77 4.61 4.64 4.46ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม
ดานสื่อและอุปกรณการสอน S.D. .657 .772 .787 .889 .639 .674 .730 .476 .655 .650 .741

(1)
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ตารางที่ 11  (ตอ)

แผนการสอนที่ขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คา
เฉลี่ย
รวม

ลํา
ดับที่

X 3.66 3.36 3.95 3.50 4.11 4.30 4.45 4.50 4.27 4.48 4.06

(4)ดานการรวมกิจกรรมการเรียน    การ
สอนของนักเรียน
16.  ขาพเจารูสึกสนุกสนานในการรวม
       กิจกรรมการเรียนการสอน S.D. 1.055 1.102 .834 1.000 .784 1.025 .730 .731 .727 .590 .953

5

X 3.73 3.43 4.00 3.93 4.30 4.09 4.39 4.45 4.20 4.30 4.08
17.ขาพเจาไดมีโอกาสฝกทักษะอานพูด
     ฟง เขียนภาษาอังกฤษในการรวม
      กิจกรรม S.D .899 .950 .863 .818 .701 .984 .754 .627 .734 .668 .855

3

X 3.73 3.45 3.75 3.98 4.39 4.32 4.18 4.50 4.32 4.16 4.08
18. การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
     ชวยสงเสริมความรวมมือกันใน
     กลุมเพื่อน S.D. .758 1.088 1.144 1.089 .754 .857 .724 .665 .708 .805 .925

4

X 4.07 3.70 3.89 3.82 4.34 4.18 4.16 4.41 4.18 4.34 4.1119. การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
    สงเสริมความสําคัญของผูเรียนทุกคน S.D. .759 .954 .841 .896 .645 .815 .745 .622 .756 .713 .805

2
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ตาราง  11  (ตอ)

แผนการสอนที่ขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คาเฉลี่ย
รวม

ลํา
ดับ
ที่

X 3.91 3.80 3.98 3.95 4.36 4.43 4.32 4.52 4.52 4.27 4.21
20. การรวมกิจกรรมการเรียนการสอนทําให
ขาพเจาไดฝกกระบวนการคิด วิเคราะห

S.D. .884 .930 .762 .861 .718 .950 .708 .762 .628 .694 .830

1

X 3.80 3.55 3.84 3.86 4.45 4.36 4.27 4.57 4.30 4.30 4.13
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม
ดานการรวมกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน

S.D. .795 .848 .608 .795 .663 .942 .660 .625 .701 .632 .795

(3)

X 3.59 3.52 3.95 3.82 4.39 4.39 4.43 4.57 4.45 4.30 4.14ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม
ของแตละแผนการสอน S.D. .726 .731 .608 .786 .655 .841 .695 .625 .663 .701 .789

ลําดับที่ของความคิดเห็นเฉลี่ย
แตละแผนการสอน

9 10 7 8 4 5 3 1 2 6
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    จากตารางที่ 11  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน
อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา   สามารถอธิบายผลการวิเคราะหได
ดังนี้

    ตารางที่ 11 นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
โดยใชโครงสรางเรื่องเลา ทั้ง10 แผนการสอน โดยเฉลี่ยรวม 4.14 คะแนน  จึงสรุปไดวานักเรียนมี
ความคิดเห็นระดับดีตอการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา ซึ่ง
แบบสอบถามความคดิเหน็ประกอบดวยคาํถามดานตาง ๆ 4 ดาน ไดแก  ดานเนือ้หา  ดานกจิกรรม
การเรียนการสอน  ดานสื่อและอุปกรณการสอน  และดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของ
นักเรียน  รวมคําถาม  20  ขอ   ผลการวิเคราะหพบวานักเรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดานสือ่และอปุกรณการสอน  ขอ14 – 15 ( x = 4.46 s.d.=0.741) และดานทีน่กัเรยีนมคีวามคดิเห็น
เฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานเนื้อหา ขอ  1 – 5 ( x= 4.03 s.d.= 0.848 ) ซึ่งอยูในระดับความคิดเห็นระดับดี
เชนเดียวกัน  จึงสรุปได ดังนี้

    1.  ดานเนื้อหา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอเนื้อหาบทอาน โดยเฉลี่ยรวม 4.03
คะแนน   วิเคราะหตามเกณฑกําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็นระดับดี  เมื่อพิจารณาดานเนื้อหา
เปนรายขอ  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ขอที่ 1
บทอานมีเนื้อหานาสนใจ ( x= 4.15  s.d.=0.844)   ขอที่ 3  บทอานมีเนื้อหาที่สนุกสนานชวยให
ขาพเจารูสึกเพลิดเพลิน ( x  =   4.11  s.d.= 0.958)  ขอที่ 2  บทอานมีภาษา คําศัพท เหมาะสมกบั
ความสามารถทางภาษาของขาพเจา ( x = 4.07  s.d.= 0.856)  ขอที่ 4   เนื้อหาบทอานใหขอคิด
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได ( x = 3.88 s.d.= 0.938 )  ขอที่ 5  ขาพเจาไดเรียนรู
วัฒนธรรมจากเนื้อหาบทอาน( x = 3.86  s.d.= 0.973 )

    2.  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเฉลีย่รวม 4.17 คะแนน วเิคราะหตามเกณฑกาํหนดจดัอยูในระดบัความคดิเหน็ระดับดี
เมื่อพิจารณาดานกิจกรรมการเรียนการสอนเปนรายขอ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ขอที่  11  กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาเขาใจเนื้อหา
บทอานมากขึ้น ( x = 4.15  s.d.= 0.925)  ขอที่  9  กิจกรรมกอนการอานกระตุนใหขาพเจาอยากรู
รายละเอียดของเนื้อหาบทอาน( x = 4.12 s.d.= 0.909 )   ขอที่  6  คําอธิบายการทํากิจกรรมมี
ความชัดเจน ( x = 4.10  s.d.= 0.858)   ขอที่  8   กิจกรรมกอนการอานชวยใหขาพเจาสามารถนํา
ความรูเดิมที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากับเนื้อหาใหมที่จะเรียน ( x = 4.09  s.d.= 0.885 )   ขอที่ 10
กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาอานบทอานอยางมีจุดประสงค ( x = 4.08  s.d.= 0.829 )
ขอที่  12   กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจาไดแสดงความสามารถดานทักษะเขียน ทักษะพูด
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( x = 4.06  s.d.= 0.859 )  ขอที่  13  กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจาสามารถเชื่อมโยงความรู
จากบทอานเขากับกิจกรรมที่กําหนดไดอยางเหมาะสม ( x = 4.05   s.d.= 0.794)  ขอที่  7  เวลาใน
การทํากิจกรรมมีความเหมาะสม( x = 3.96  s.d=0.931 )

          เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้สามขัน้ตอน คือ ข้ันกอนการอาน
ข้ันระหวางอาน และขั้นหลังการอาน ผลการวิเคราะหพบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอ
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งสามขั้นตอน เรียงจากมากไปหานอย  ดังนี้   ข้ันระหวางการอาน คือ
ขอที่  1 กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาบทอานมากขึ้น มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
4.15 คะแนน ขอที่ 10 กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาอานบทอานอยางมีจุดประสงค  มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย 4.08 คะแนน   รองลงมาคือกิจกรรมกอนการอาน  คือ ขอที่  9  กิจกรรมกอน
การอานกระตุนใหขาพเจาอยากรูรายละเอียดของเนื้อหาบทอาน  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.12
คะแนน   ขอที่  8  กิจกรรมกอนการอานชวยใหขาพเจาสามารถนําความรูเดิมที่มีอยูมาเชื่อมโยง
เขากบัเนือ้หาใหมทีจ่ะเรยีน มรีะดบัความคดิเหน็ เฉลีย่ 4.09 คะแนน  และลาํดบัสุดทาย คือ กจิกรรม
หลังการอาน  ขอที่ 12  กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจาไดแสดงความสามารถดานทักษะเขียน
ทักษะพูด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.06 คะแนน ขอที่ 13  กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจา
สามารถเชื่อมโยงความรูจากเนื้อหาบทอานเขากับกิจกรรมที่กําหนดไดอยางเหมาะสม มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย 4.06 คะแนน

    3.  ดานสื่อและอุปกรณการสอน   นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอส่ือและอุปกรณ
การสอนโดยเฉลี่ย รวม 4.46 คะแนน วิเคราะหตามเกณฑที่กําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็น
ระดับดี  เมื่อพิจารณาดานสื่อและอุปกรณการสอนเปนรายขอ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตาม
ลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ขอที่ 14 ส่ือและอุปกรณการสอนมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน( x =4.33 s.d.= 0.837 )   ขอที่  15   ส่ือและอุปกรณการสอนสงเสริม
การทํากิจกรรม ( x = 4.27 s.d.= 0.808)

    4.  ดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอ
การรวมกจิกรรมการเรยีนการสอนของนกัเรยีน โดยเฉลีย่รวม 4.13 คะแนน  วเิคราะหตามเกณฑ
กําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็นระดับดี   เมื่อพิจารณาดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักเรียนเปนรายขอ  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย
คือ ขอที่ 20 การรวมกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหขาพเจาไดฝกกระบวนการคิดวิเคราะห
( x = 4.21 s.d.=0.830)   ขอที่ 19  การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมความสําคัญของ
ผูเรียนทุกคน ( x = 4.11 s.d.=0.805)  ขอที่ 17 ขาพเจาไดมีโอกาสฝกทักษะอาน พูด ฟง เขียน
ภาษาอังกฤษในการรวมกิจกรรม ( x = 4.08 s.d.= 0.855)   ขอที่  18  การรวมกิจกรรมการเรียน
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การสอนชวยสงเสริมความรวมมือกันในกลุมเพื่อน ( x = 4.08 s.d.=925)  ขอที่ 16   ขาพเจา
สนุกสนานในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน ( x = 4.06 s.d.= 0.953)

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ทั้ง  4  ดาน  พบวาระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ยรวมแตละดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  มีดังนี้   ลําดับที่
1   ดานสื่อและอุปกรณการสอน  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.46 s.d.=0.741 ) ลําดับ
ที่  2  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ( x = 4.17 s.d.=0.804)   ลําดับที่ 3  ดานการรวมกิจ
กรรมการเรียนการสอนของนักเรียน ( x = 4.13 s.d.=0.795 )  และลาํดบัที ่ 4  ดานเนือ้หา ( x = 4.03
s.d.=0.848)

    สรุปคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลาจํานวน 10 แผนการสอน มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม
4.14 คะแนน  วเิคราะหตามเกณฑกาํหนดจดัอยูในระดบัความคดิเหน็ระดบัดี เมือ่พจิารณาเปนราย
แผน การสอนมีระดับความคดิเหน็เฉลีย่เรยีงตามลาํดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปหานอย คือแผนการสอน
ที่ 8 ( x = 4.57 s.d.= 0.625 ) พิจารณาตามเกณฑกําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็นระดับดีมาก
แผนการสอนที่ 9 ( x = 4.45 s.d.=0.663 ) แผนการสอนที่ 7( x = 4.43 s.d.=0.695) แผนการสอน
ที่ 5  ( x = 4.39  s.d.=0.655)  แผนการสอนที่  6 ( x = 4.39  s.d.=0.841)   แผนการสอนที่  10
( x = 4.30 s.d.=0.701)  แผนการสอนที่ 3 ( x = 3.95 s.d.=0.608 ) แผนการสอนที่  4  ( x = 3.82
s.d.=0.786)  แผนการสอนที ่1 ( x = 3.59 s.d.=0.726)  แผนการสอนที่ 2 ( x = 3.52  s.d.=0.731)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

    การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดย
ใชโครงสรางเรื่องเลากับการสอนโดยวิธีการแปล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
สายน้ําผึ้ง กรุงเทพมหานคร  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)  มีวัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการอานภาษาอังกฤษ เพื่อความเขาใจของนักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชโครงสรางเรื่องเลากับการสอนโดยวิธีการแปล และเพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการอานภาษา
อังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา  กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนสายน้ําผึ้ง กรุงเทพมหานคร  ที่เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษอาน- เขียน (อ 022)  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546

    ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสายน้ําผึ้งที่กําลัง
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 ที่เรียนรายวิชา อ022 จํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน
277 คน

    กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง กรุงเทพมหานคร ที่
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 022)  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546  จํานวน 2
หองเรียน  โดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) และ
จับฉลากเพื่อแบงเปนกลุมทดลอง สอนโดยใชโครงสรางเรื่องเลา มีนักเรียนจํานวน 44 คน  และ
กลุมควบคุม สอนโดยวิธีการแปล  มีนักเรียนจํานวน 46 คน  รวมจํานวนนักเรียน 90 คน

    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
    1.  แผนการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา

สําหรับ กลุมทดลอง เพื่อใชในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน(อ 022)  จํานวน 10 แผน
การสอน  ใชเวลาสอนแผนการสอนละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที

    2. แผนการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยวิธีการแปล สําหรับกลุมควบคุม
เพื่อใชในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน (อ 022) จํานวน 10 แผนการสอน ใชเวลาสอน
แผนการสอนละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที

    3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจของนกัเรยีนจาํนวน
1 ฉบับ เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ  โดยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
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ใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน แบบทดสอบนีไ้ดรับการตรวจแกไขจากอาจารยทีป่รึกษาและผูเชีย่วชาญ
จํานวน 5 คน  แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 100
คน นาํมาคดัเลอืกและวเิคราะหหาคาความยากงาย  คัดขอสอบทีม่คีาความยากงายตัง้แต    0.24 -0.70
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.22-0.78  และหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  โดยใชแบบ KR – 20 ของ
Kuder – Richardson  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.79

    4. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใช
โครงสรางเรื่องเลา  ใชสอบถามความคิดเห็นหลังจบการสอนแตละแผนการสอน  แบบสอบถาม
แบงเปน 4 ดานไดแก 1) ดานเนื้อหา 2) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ดานสื่อและอุปกรณ
การสอน  4) ดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน รวมจํานวน 20 ขอ  มีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ต้ังแตมากที่สุด (5) จนถึงนอยที่สุด (1)  แบบสอบถามนี้ไดรับ
การตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑการประเมินและรูปแบบภาษาจากอาจารยที่ปรึกษา และ
ผูเชีย่วชาญจาํนวน 5 คน  แลวนาํไปทดลองกบันกัเรยีนจาํนวน 80 คน  เพือ่วเิคราะหหาคา  ความเชือ่มัน่
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา(∝ Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach)  มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.92

การวิเคราะหขอมูล
    การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเพือ่

ความเขาใจของนกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนโดยใชโครงสรางเรือ่งเลากบัการสอนโดยวธิกีารแปล ใชสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance : ANCOVA) โดยมีคะแนนกอน
การเรียนเปนตัวแปรรวมและวเิคราะหขอมลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนกลุมทดลอง  
โดยใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ย ( X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

สรุปผลการวิจัย
    จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย  สรุปผลไดดังตอไปนี้
    1. ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนอาน

โดยใชโครงสรางเรือ่งเลา สูงกวานกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนโดยวธิกีารแปล   อยางมนียัสาํคญัทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05  เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1

    2. ผลการวเิคราะหความคดิเหน็ของนกัเรยีนตอการสอนอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ
โดยใชโครงสรางเรื่องเลา  นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดี ( x =4.14 s.d.=0.789) เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2  ดังนี้
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    นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดย
ใช   โครงสรางเรื่องเลา ทั้ง10 แผนการสอน   โดยเฉลี่ยรวม 4.14 คะแนน  จึงสรุปไดวานักเรียนมี
ความคิดเห็นระดับดีตอการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา  ซึ่ง
แบบสอบถามความคดิเหน็ประกอบดวย คําถามดานตาง ๆ 4 ดาน ไดแกดานเนือ้หา ดานกจิกรรม การ
เรียนการสอน  ดานสื่อและอุปกรณการสอน  และดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนัก
เรียน รวมคําถาม  20  ขอ  ผลการวิเคราะหพบวานักเรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสื่อ
และอุปกรณการสอน ขอ14–15 ( x = 4.46 s.d.=0.741)  และดานที่นักเรียนมีความคิดเห็นเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ ดานเนื้อหา ขอ 1 – 5( x = 4.03 s.d.=0.848) ซึ่งอยูในระดับความคิดเห็นระดับดีเชน
เดียวกัน  จึงสรุปได ดังนี้

    1.  ดานเนือ้หา นกัเรยีนมรีะดบัความคดิเหน็ตอเนือ้หาบทอาน โดยเฉลีย่รวม 4.03 คะแนน
วิเคราะหตามเกณฑกาํหนดจดัอยูในระดบัความคดิเหน็ระดับดี  เมือ่พจิารณาดานเนือ้หาเปนรายขอ
มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ขอที่ 1  บทอานมี
เนื้อหานาสนใจ ( x = 4.15 s.d.=0.844)   ขอที่ 3  บทอานมีเนื้อหาที่สนุกสนานชวยใหขาพเจารูสึก
เพลิดเพลิน( x =4.11s.d.=0.958)  ขอที่ 2  บทอานมีภาษา คําศัพท เหมาะสมกับความสามารถ
ทางภาษาของขาพเจา( x = 4.07 s.d.=0.856 )  ขอที่ 4 เนื้อหาบทอานใหขอคิด สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได ( x = 3.88 s.d.=0.938) ขอที่ 5  ขาพเจาไดเรียนรูวัฒนธรรมจาก
เนื้อหาบทอาน ( x = 3.86 s.d.=0.973 )

    2.  ดานกจิกรรมการเรยีนการสอน นกัเรยีนมรีะดบัความคดิเหน็ตอกจิกรรมการเรยีนการสอน
โดยเฉลี่ยรวม 4.17 คะแนน  วิเคราะหตามเกณฑกําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็นระดับดี   เมื่อ
พิจารณาดานกิจกรรมการเรยีนการสอนเปนรายขอ มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่เรยีงตามลาํดบัคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหานอย  คือ ขอที่ 11  กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาบทอาน
มากขึ้น( x = 4.15s.d.=0.925) ขอที่ 9 กจิกรรมกอนการอานกระตุนใหขาพเจาอยากรูรายละเอยีดของ
เนือ้หาบทอาน ( x = 4.12 s.d.=0.909) ขอที่ 6 คําอธบิายการทาํกจิกรรมมคีวามชดัเจน ( x = 4.10
s.d.=0.858)  ขอที่  8 กิจกรรมกอนการอานชวยใหขาพเจาสามารถนําความรูเดิมที่มีอยูมา
เชื่อมโยงเขากับเนื้อหาใหมที่จะเรียน ( x = 4.09 s.d.=0.885 )   ขอที่ 10      กิจกรรมระหวางอาน
ชวยใหขาพเจาอานบทอานอยางมจีดุประสงค ( x = 4.08 s.d.=0.829) ขอที ่12  กจิกรรมหลงัการอาน
ชวยใหขาพเจาไดแสดงความสามารถดานทกัษะเขยีน ทกัษะพดู  ( x = 4.06 s.d.=0.859)   ขอที่  13
กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจาสามารถเชื่อมโยงความรูจากบทอานเขากับกิจกรรมทีก่าํหนด
ไดอยางเหมาะสม  ( x = 4.05 s.d.=0.794) ขอที ่  7 เวลาในการทาํกจิกรรมมคีวามเหมาะสม
( x = 3.96 s.d.=0.931)
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           เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกจิกรรมการเรยีนการสอนทัง้สามขัน้ตอน คือ ข้ันกอนการอาน
ข้ันระหวางอานและขั้นหลังการอานผลการวิเคราะหพบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอกิจกรรม 
การเรียนการสอนทั้งสามขั้นตอนเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้  ข้ันระหวางการอาน คือ ขอที่ 1
กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาบทอานมากขึ้น  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย  4.15
คะแนน ขอที่ 10 กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาอานบทอานอยางมีจุดประสงค  มีระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ย 4.08 คะแนน  รองลงมาคือกิจกรรมกอนการอาน  คือ ขอที่  9  กิจกรรมกอนการอาน
กระตุนใหขาพเจาอยากรูรายละเอียดของเนื้อหาบทอาน มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.12 คะแนน
ขอที่  8   กิจกรรมกอนการอานชวยใหขาพเจาสามารถนําความรูเดิมที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากับ
เนื้อหาใหมที่จะเรียน มีระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 4.09 คะแนน  และลําดับสุดทาย คือ กิจกรรมหลัง
การอาน  ขอที่ 12  กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจาไดแสดงความสามารถดานทักษะเขียน
ทักษะพูด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.06 คะแนน ขอที่ 13 กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจา
สามารถเชื่อมโยงความรูจากเนื้อหาบทอานเขากับกิจกรรมที่กําหนดไดอยางเหมาะสม มี
ระดับ   ความคิดเห็นเฉลี่ย 4.06 คะแนน

    3.  ดานสื่อและอุปกรณการสอน   นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอส่ือและอุปกรณ
การสอนโดยเฉลี่ย รวม 4.46 คะแนน  วิเคราะหตามเกณฑกําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็น
ระดับดี    เมื่อพิจารณาดานสื่อและอุปกรณการสอนเปนรายขอ มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตาม
ลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ขอที่ 14 ส่ือและอุปกรณการสอนมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรยีนการสอน ( x = 4.33 s.d.=0.837) ขอที่ 15 ส่ือและอุปกรณการสอนสงเสริมการทํา
กิจกรรม ( x = 4.27s.d.=0.808)

    4.  ดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  นักเรียนมีระดับความคิดเห็น
ตอการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน โดยเฉลี่ยรวม 4.13 คะแนน วิเคราะหตามเกณฑ
กําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็นระดับดี   เมื่อพิจารณาดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักเรียนเปนรายขอ  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย
คือขอที่ 20 การรวมกจิกรรมการเรยีนการสอนทาํใหขาพเจาไดฝกกระบวนการคดิวเิคราะห ( x = 4.21
s.d.=0.830)  ขอที่  19  การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมความสําคัญของผูเรียนทุกคน
( x = 4.11s.d.=0.805)   ขอที่  17  ขาพเจาไดมีโอกาสฝกทักษะอาน พูด ฟง เขียน ภาษาอังกฤษ
ในการรวมกิจกรรม ( x = 4.08 s.d.=0.855) ขอที ่ 18  การรวมกจิกรรมการเรยีนการสอนชวยสงเสริม
ความรวมมือกันในกลุมเพื่อน ( x = 4.08 s.d.=0.925) ขอที่ 16  ขาพเจาสนุกสนานในการรวม
กจิกรรมการเรียนการสอน ( x = 4.06 s.d.=0.953)
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    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ทั้ง  4  ดาน พบวาระดับ
ความคดิเหน็เฉลีย่รวมแตละดานเรยีงตามลาํดบัคาเฉลีย่จากมากไปหานอย  มีดังนี้ ลําดับที่ 1 ดานสื่อ
และอุปกรณการสอน  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.46 s.d.=0.741)  ลําดับที่  2  ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน ( x  = 4.17 s.d.=0.804)  ลําดับที่ 3  ดานการรวมกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน ( x  = 4.13 s.d.=0.795)    และลําดบัที ่ 4  ดานเนือ้หา ( x = 4.03 s.d.=0.848)

    สรุปคาเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการสอนอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจ
โดยใชโครงสรางเรื่องเลา จํานวน 10 แผนการสอน มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 4.14 คะแนน
วิเคราะหตามเกณฑกําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็นระดับดี  เมื่อพิจารณาเปนรายแผนการสอน
มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  คือ  แผนการสอนที่ 8
( x  = 4.57 s.d.=0.625)  พิจารณาตามเกณฑกําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็นระดับดีมาก
แผนการสอนที่ 9 ( x = 4.45 s.d.=0.663)  แผนการสอนที่  7 ( x = 4.43 s.d.=0.695)  แผนการ
สอนที่  5  ( x = 4.39 s.d.=0.655) แผนการสอนที่  6  ( x = 4.39 s.d.=0.841) แผนการสอนที่10
( x = 4.30 s.d.=0.701) แผนการสอนที่ 3 ( x = 3.95 s.d.=0.608) แผนการสอนที่4  ( x = 3.82
s.d.=0.786) แผนการสอนที่ 1  ( x = 3.59 s.d.=0.726) แผนการสอนที่ 2  ( x = 3.52 s.d.=0.731)

อภิปรายผลการทดลอง
    การวิจัยครั้งนี้เปนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546
ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางเรือ่งเลากบัการสอนโดยวธิกีารแปล ผูวจิยัไดดําเนนิการทดลอง ใน
ชวงเวลาหนึ่งเทานั้น  ดังนั้น จึงอภิปรายผลเฉพาะในการทดลองครั้งนี้เทานั้น

    จากการทดลองสามารถนําผลมาอภิปรายได ดังนี้
    1.  ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่ไดรับการสอนอาน

โดยใชโครงสรางเรื่องเลา สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยวิธีการแปล อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษ
เพือ่ความเขาใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรยีนสายน้าํผึง้ ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชโครง
สรางเรือ่งเลา สูงกวานกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนอานโดยวธิกีารแปล ทัง้นีส้ามารถอภปิรายผลไดดังนี้
                      1.1 การใหความรูดานภาษาแกผูเรียน ในการสอนกลุมทดลองผูวิจัยสอนโดยใช 
โครงสรางเรื่องเลา ซึ่งเปนกลวิธีการสอนอานที่ไดรับการยอมรับในหมูนักวิจัยวามีความสําคัญและ
ชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการดานความเขาใจดีข้ึน (Mandel, Stein and Trabasso 1984 ; 
Meyer1985 ; Kieras 1985 ; Armbruster, Anderson, and Ostertag1989; Roller1990, 
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Graesser, Golding, and Long 1991, quoted in  Brozo and Simpson1995 :22) โครงสราง
เร่ืองเลาใน บทอานที่ผูวิจัยจัดใหนักเรียนอานมีลักษณะรวมขององคประกอบเรื่อง คือ ฉาก 
ตัวละคร เหตุการณเร่ิมแรก การตอบสนองภายใน ความพยายาม ผลของความพยายาม และ
ปฏิกิริยาโตตอบ รวมอยู  ผูวิจัยพยายามกระตุนใหนักเรียนไดฝกวิเคราะหองคประกอบเร่ืองผาน
กิจกรรมการเรียนตามแนวการสอนอานแบบปฏิสัมพันธ ซึ่งนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
โดยนักเรียนไดเรียนรูภาษาจากครูในขั้นแสดงแบบอยางการอานและวิเคราะหองคประกอบ เร่ือง
ผานกระบวนการบอกความคิด (Think–aloud) ในขั้นตอนกอนการอานซึ่งครูใชภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารชวยทําใหนักเรียนเกิดการรับรูภาษา(acquisition) สอดคลองกับ เบลล (Bell2002:210-
211) ที่วาเรื่องเลาเปนแนวทางใหมในการเขาใจและสรางประสบการณทางภาษาตางประเทศใน
ชั้นเรียน อีกทั้งสอดคลองกับไรท(Wright 1995:5-8) ที่กลาวถึงประโยชนของนิทานหรือเร่ืองเลา วา
เปนขอมูลทางภาษาที่ผูเรียนรบัรูแบบไมรูตัว(unconcious) นกัเรยีนเกดิความคลองในการใชภาษา
(fluency) และเกดิความตระหนักในภาษา (Language awareness) กลาวคือในขณะที่นักเรียน
เขียนสรุปยอเร่ือง หรือ เลาทวนเรื่อง นักเรียนสามารถใชไวยากรณ เชน  past simple tense  และ
หรือการใชภาษา เชน คําสรรพนาม คําเชื่อม คําสันธาน บุพบทที่บอกเวลา สถานที่ ซึ่งเปนลักษณะ
ภาษาที่พบประจําในเรื่องเลาได นอกเหนือจากภาพรวมที่กลาวแลวผูวิจัยไดพยายามปอนขอมูล
ภาษาที่นักเรียนสามารถ  เขาใจได (comprehensible input)คือบทอานที่ผูวิจัยจัดใหแกผูเรียนเปน
บทอานที่มีระดับคําศัพทโครงสรางภาษาทีเ่หมาะสมกบัระดับความรูของผูเรียนซึง่เปนไปตามแนวคดิ
การคัดเลือกบทอานที่นักการอานเสนอแนะไว นอกจากนี้ในขั้นกอนการอานผูวิจัยไดใหผูเรียนได
เรียนรูเกี่ยวกับคําศัพทที่สําคญัทีน่กัเรยีนจะพบในบทอานทัง้ศพัทใหมและหรอืคําศัพทที่นักเรียนเคย
เรียนมาแลวดวยการให นักเรียนทํากิจกรรมตามใบงาน เชน เดาความหมายคําศัพทจากบริบทหรือ
จับคูความหมายกับคําศัพท แลวมีการอภิปรายเกี่ยวกับคําศัพทเพื่อขยายความเขาใจแกผูเรียน ใช
อุปกรณประกอบ  จากนั้นไดทบทวนโครงสรางภาษาทีสํ่าคญัทีเ่กีย่วของกบับทอานดวยการใหนกัเรยีน
ทาํใบงานเกีย่วกับไวยากรณสํานวนการใชภาษา ที่ปรากฏในบทอานที่นักเรียนตองใชในการทํา
ความเขาใจบทอาน เปนการปอนขอมูลความรูดานภาษาแกผูเรียนเพื่อเปนพื้นฐานกอนการอาน
บทอาน อีกทัง้ไดใชคําถามหรือส่ืออุปกรณ รูปภาพ เพื่อกระตุนความสนใจ กระตุนความรูเดิม
เกี่ยวกับคําศัพท สํานวนภาษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการสอนอานของนักการอานที่เสนอแนะ
ไว (Gonzalez 2002b; Miller 1999;216,489 เสงี่ยม โตรัตน 2543:248-249) วากอนอาน
บทอานควรใหผูเรียนไดเรียนคําศัพทและโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของเพื่อชวยในการอานเพื่อความ
เขาใจ ในขั้นการอานครูแสดงแบบอยางในการทาํความเขาใจคําศพัท การเดาคาํศพัทเพือ่นาํไปสูการ
เขาใจเนือ้หาบทอาน ข้ันหลงัการอานนักเรียนตองทํากิจกรรมตามใบงานที่ตองใชความรูคําศัพท  
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สํานวนภาษา  ไวยากรณที่เกี่ยวของ  นํามาฝกใชใหเกิดประโยชนในการทํางาน เชนการเลาทวน
เร่ือง  การสรุปยอเร่ือง     นักเรียนตองนําความรูดานโครงสรางประโยค เชน past simple คําเชื่อม  
คําคุณศัพท ฯลฯ มาใชประกอบการทํากิจกรรมซึ่งเปนการพัฒนาทักษะภาษาแกผูเรียนไดเปน
อยางดี
                     1.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน  ผูวิจัยไดจัดใหนักเรียนกลุมทดลองเรียนอาน
โดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย  ผานขั้นตอนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนไดฝกกระบวนการอาน
การคิดวิเคราะห นักเรียนไดเรียนรูจากกันผานกระบวนการกลุมที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ประสบความสาํเรจ็ในการทาํงานมากกวาการทาํงานเดีย่ว (Wood and Harmon2002:15) เสริมสราง
ปฏิสัมพันธทางสังคมแกนักเรียนทาํใหเกิดกลยุทธในการอานและพัฒนาความรูสึกเรื่องความสาํคญั
ของตนเอง (self-esteem) เปนการเพิม่พนูความรูแกนกัเรยีน (Vacca and Vacca 1999,quoted in
Wood and Harmon2002 :26) สงเสริมใหนักเรียนมี   ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  ดังนี้
                             1.2.1 กิจกรรมการทํานายเรื่อง (Prediction)  ในขั้นตอนกอนการอาน  ผูวิจัย
จะใหนักเรียนทํากิจกรรมทํานายเรื่องเพื่อเปนการกระตุนความรูเดิมของนักเรียนโดยใหทํานายจาก
ชื่อเร่ือง และหรือรูปภาพ  วานักเรียนคิดเห็นหรือคาดวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  โดยนักเรียนจะใช
ความรูเกีย่วกบัโครงสรางเรือ่งเลาชวยในการทาํนายเรือ่งไดอยางมจีดุมุงหมายมทีศิทาง (Miller1999:
214-215) นอกจากนี้กิจกรรมการทํานายเรื่องชวยใหนักเรียนอานเรื่องไดเร็วขึ้น เพราะนักเรียน
เตรียมความพรอมวาจะอานเรื่องเกี่ยวกับอะไร (Mikulecky and Jeffries1998 :36)
                              1.2.2 กิจกรรมการเรียบเรียงเรื่อง (Scrambled parts of a story) ในขั้นตอน
การอาน  ผูวิจัยใหนักเรียนชวยกันเรียบเรียงเรื่องที่ผูวิจัยตัดบทอานเปนตอน ๆ ตามยอหนา  บรรจุ
ซองไว บางแผนการสอนก็ใหนักเรียนเขียนเรียบเรียงโดยการเติมหมายเลขหนายอหนาซึ่ง  นักเรียน
จะชวยกันอานและเรียบเรียงเรื่อง ทําใหไดรวมกันคิด มีปฏิสัมพันธในกลุม เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดวาเรื่องควรจะดําเนินไปอยางไร  โดยนักเรียนไดใชโครงสรางเรื่องเลาเปนเครื่องมือใน
การเรียบเรียงเรื่อง เปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนไดสํารวจบทอานกอนที่จะลงมือฝกปฏิบัติการอาน
อยางละเอียด (Miller1999:489)
                              1.2.3  กิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเลา (Story grammar mapping) ในขั้นระหวาง
การอานทุกแผนการสอน  ผูวิจัยจะใชกิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเลาควบคูกับชุดคําถาม  (A series of
questions) ที่เกี่ยวของกับองคประกอบเรื่องเลา โดยตอนแรกผูวิจัยอานเรื่องพรอมกับใชชุดคําถาม
และแสดงแบบอยางโดยใชเทคนิคบอกกระบวนการคิด  วิเคราะหองคประกอบ แลวนําคําตอบไป
เติมในแผนภูมิเร่ืองเลา  เปนการแสดงใหนักเรียนเห็นถึงวิธีการอานโดยใชคําถามชวยกํากับทิศทาง
การอาน และการใชกลวิธีการอาน หลังจากนั้นใหนักเรียนเขากลุมชวยกันอานเรื่อง ใชคําถาม
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ประกอบ เติมแผนภูมิเร่ือง  จนครบ  ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาของเรื่องครบถวนตามองคประกอบ
เร่ือง  และใชประโยชนจากขอมูลในแผนภูมิ เพื่อทํากิจกรรมอื่น ๆ ตอไป  กิจกรรมนี้ทําใหนักเรียน
เขาใจเรื่องที่อานไดอยางตอเนื่องเปนลําดับข้ันตอน (Gunning1992:225 ; Miller1999:237; Buehl
2000:135-137)
                              1.2.4 กิจกรรมสรุปยอเร่ือง (Summarization)  เปนกิจกรรมที่ผูวิจัยจัดใหแก
นักเรียนในขั้นหลังการอาน เปนการตอยอดจากกิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเลา    นักเรยีนไดใชขอมูลจาก
แผนภูมิ นํามาเรียบเรียงเขียนสรุปยอเร่ืองอีกครั้ง  ชวยใหเกิดความเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน
มากขึ้น  และไดฝกทักษะเขียน  การใชคําเชื่อมที่จะชวยใหเร่ืองที่สรุปมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน
(Jordan and Herrell 2002:188)
                             1.2.5 กิจกรรมการเลาทวนเรื่อง (Retelling)  ในขั้นตอนหลังการอานของหลาย
แผนการสอน ผูวิจัยใหนักเรียนเลาทวนเรื่องซึ่งเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องมาจากกิจกรรมอานและเติม
แผนภูมิเร่ือง นักเรียนไดใชความรูจากขอมูลจากแผนภูมิเร่ืองในการเลาเรื่องทําใหมี โอกาสไดฝก
ทักษะพูด เขียน ไดตรวจสอบขอมูล  ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมขอมูล  เปนการขยายความรูอีกขั้นตอน
หนึ่ง  ขณะที่นักเรียนเลาเรื่องและติดขัด  ผูวิจัยจะใชคําถาม เชน What happened next?  How
did he/she feel about the consequence/result?  ชวยทําใหนักเรียนสามารถเลาเรื่องตอไดจน
จบ  ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียนรูภาษา เขาใจเรื่อง  และพบวานักเรียนจดจําองคประกอบเรื่อง
เกี่ยวกับตัวละครเอก  ฉาก  เหตุการณเร่ิมแรก  ความพยายาม ผล และปฏิกิริยาโตตอบ  ไดดี
สอดคลองกับผลการวิจัยของนักวิชาการดานการอานหลายคนที่วาการสอนโครงสรางเรื่องเลาชวย
ใหผูเรียนเขาใจและจดจําเรื่องไดอยางมีลําดับข้ันตอน (Palincsar and Brown1983 ;Devine
1991 ; Taylor1992, quoted in Wood and Harmon 2002:15 ; Searfoss and Readence1994
: 252; Miller 1995:117 )
                             1.2.6  กิจกรรมการสัมภาษณตามองคประกอบเรื่อง (The Element Interview)
ผูวิจัยใชกิจกรรมนี้ในขั้นหลังการอาน  ใหนักเรียนทํากิจกรรมคูสมมติตนเองเปนตัวละครในเรื่อง
และมีนักเรียนอีกคนเปนคนสัมภาษณ  นักเรียนตองกระตุนความรู และระลึกเรื่องตลอดเวลาทําให
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ผูวิจัยพบวานักเรียนสามารถคิดไดกวางมี
เหตุผล  กิจกรรมนี้นักเรียนไดบูรณาการทักษะทางภาษาทุกทักษะไดเปนอยางดี กลาวคือ นักเรียน
ไดอาน ไดฟง ขอคําถาม  ไดเขียน ไดพูดคําตอบ และมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับกลุมเพื่อนนักเรียน
มีความสนุกสนานในการทํากิจกรรมทาํใหพบวานักเรียนมีความเขาใจเรื่องไดดี (Jordan and
Herrell 2002 : 281-285)
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                     1.3 การวดัประเมนิผล  ในการวจิยัครัง้นีน้อกเหนอืจากการวดัประเมนิผลดวยการสังเกตการ
รวมกิจกรรม ประเมินใบงาน และประเมินการเลาทวนเรื่องดวยแบบรายการตรวจสอบประเมิน
ความสามารถในการเลาทวนเรื่อง(checklist) ที่เปนการประเมินแบบไมเปนทางการที่ใชในชั้นเรียน
แลว ผูวิจัยใชการประเมินผลแบบเปนทางการคือใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับวัดความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการเรียน(pretest/posttest) มีจาํนวน
ขอสอบ 30 ขอ เปนแบบ 4 ตัวเลอืก ครอบคลมุทกัษะยอย 6 ดาน คือ การอานเพือ่จบัใจความสําคัญ
(main ideas) การอานเพื่อระบุรายละเอียด (details) การเดาความหมายจากบริบท (context
clues) การใชสรรพนามอางอิง (pronoun references) การระบุลักษณะของตัวละคร (character
traits) การใชสํานวนภาษา (idiomatic expressions) เปนการวัดระดับความสามารถทางภาษาใน
ระดับส่ือสาร (communication) ระดับถายโอน(transfer) และระดับ วิพากษวิจารณ (criticism)
(Valette and Disick 1972 ,อางถึงใน อัจฉรา  วงศโสธร 2538:150-151, 2544ก :  82-84 )  ซึ่ง
ทกัษะตางๆ ทีใ่ชวดัตามแบบทดสอบ นกัเรยีนจะไดรับการฝกฝนมาจากการสอนในแตละแผนการสอน
ผานกิจกรรมการเรียนตามขั้นตอนการสอนอานและจากบทอาน ใบงาน ชุดคําถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะโดยใชเร่ืองเลา  การสื่อสารผานเรื่องเลา  นิทานนั้น   นักเรียนจะ
ใชทักษะภาษาไดอิสระมากกวาการสอนทักษะภาษาที่จัดใหโดยตรง ยิ่งไปกวานั้นสิ่งที่เปนผลโดย
ตรงจากการที่ ผูเรียนไดอานเรื่องเลา คือเรียนรูภาษาที่ประกอบอยูในนิทานที่อาน    เร่ืองเลาจึง
เปนเสมือนเครื่องมือที่มีอยูแลวตามธรรมชาติที่ผูวิจัยการสอนภาษาที่สองสามารถนํามาใชไดเปน
อยางดี(Bell,J.S. 2002: 211)  ดังนั้นเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนบทอานประเภท
เร่ืองเลาเชนเดยีวกบับทอานทีเ่คยเรยีน จงึพบวาสวนใหญมคีะแนนเพิม่สูงขึน้ในทกุทกัษะ ยกเวนการอาน
เพื่อหารายละเอียด (details) ที่นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ลดลงจากการสอบกอน
เรียนซึ่งอาจกลาวไดวาในการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหรือหลังเรียนของนักเรียนบางคน
คะแนนในบางขอเกิดจากการเดา  (Harris 1969:128-130)

    สรุปไดวาผูวิจัยไดจัดใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะภาษาที่จําเปนเพื่อความเขาใจ ในทุก
ข้ันตอนของการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และจัดกระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรมที่
สงเสริมความเขาใจในการอาน และเพิ่มพูนความรูองคประกอบเรื่องเลาทั้งสิ้น กลาวคือในข้ันตอน
กอนการอานผูวิจัยใชกิจกรรมที่กระตุนความรูเดิม  เปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความคิดอยางอิสระ
ข้ันระหวางการอาน  ผูวิจัยแสดงแบบอยางเปนพื้นฐานกอนใหนักเรียนไดฝกกระบวนการอาน ซึ่ง
ผูวิจัยจะกํากับความเขาใจโดยใชกิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเลาและชุดคําถาม  เพื่อใหนักเรียนอานอยาง
มจีดุหมาย ไดฝกใชกระบวนการอภปิญญา นกัเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรมการอานฝกการเปนนกัอาน
เชิงรุก(Active reader) (Jordan and Herrell 2002:180-188)  เพื่อใหไดคําตอบ ตามขอมูลใน
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แผนภูมิเร่ืองเลา  สอดคลองกับงานวิจัยของนักการศึกษาหลายคนที่พบวาการใชคําถามควบคู
กับการอานมผีลเชงิบวกกบัพฤตกิรรมดานอภปิญญาและการอานเพือ่ความเขาใจ (Brozo and
Simpson 1995:20-22 ; Walczyk and Hall1989;   Solomon,  Globersen,and Guterman
1989,    quoted in Weir 2000:161)  สําหรับข้ันหลังการอานเปนกิจกรรมที่นักเรียนนําความรู
ความเขาใจจากการอานบทอานมาใชในการทํากิจกรรม คือเติมแผนภูมิใหสมบูรณตอจากขั้น
ระหวางอาน      ที่อาจทําไวไม   ชัดเจน จากนั้นก็สรุปเร่ือง เลาทวนเรื่องหรือทํากิจกรรมสัมภาษณ
ตามองคประกอบเรื่อง ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา จากการปอนขอมลูทางภาษาและการจดักระบวนการ
เรียนทีส่งเสริมกระบวนการอานดวยกิจกรรมในรูปแบบตางๆ และวัดประเมินผลดวยแบบทดสอบที่
สรางขึ้นซึ่งมีระดับความยากงายของภาษา และเปนบทอานประเภทเรือ่งเลาเชนเดยีวกบับทเรียนที่
เคยเรยีนมา จงึชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเรื่องไดดีและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ
อานภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจเพิม่สูงขึน้  สอดคลองกบังานวจิยัของ จนัทราทพิย  แซซิน่ (2541)
ดาราวด ี แดนราช (2542) อุไรวรรณ  ปราบริปู (2543) รุงวนา  สุดจิตต (2545)  มนวิภา  เสนียวงศ
ณ อยุธยา (2545)  ตลอดจนนักวิจัยตางประเทศอีกหลายทาน (Stein and Glenn 1978; Jaz
2001; Miall 1989)
                    1.4 นักเรียนกลุมควบคุมที่ผูวิจัยสอนอานโดยวิธีการแปลนั้น แมวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุมทดลองแลวจะมีผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจต่ํากวาก็ตาม  แตจาก
การพิจารณาโดยภาพรวมแลว  พบวานักเรียนในกลุมควบคุมก็มีพัฒนาการทางทักษะการอานเพิ่ม
สูงขึ้นเชนเดียวกัน  เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุมเดียวกันระหวางการสอบกอนเรียนและการสอบ
หลังเรียน ทั้งนี้สามารถอภิปรายได ดังนี้
                             1.4.1 การใหความรูดานภาษาแกผูเรียน   ในการสอนกลุมควบคุมผูวิจัย ใช
บทอานประเภทเรื่องเลาที่มีเนื้อหาเดียวกับกลุมทดลอง และสอนอานโดยวิธีการแปล ผูวิจัยปอน
ขอมูลภาษาใหนักเรียนดวยการแปลความหมายคําศัพทที่พบในบทอานเปนภาษาไทย หรือใช
อุปกรณ รูปภาพประกอบ สําหรับคําที่ไมยาก เพื่อชวยใหนักเรียนระลึกความหมายของคําได  ให
นักเรียน หาคําแปลและเขียนประโยคที่ใชคําศัพทนั้น เพื่อฝกใหนักเรียนนําคําศัพทไปใชอยางมี
ความหมาย การสอนโครงสรางไวยากรณ สํานวนการใชภาษา ผูวจิยัจะอธบิายวธิใีช บอกกฎเกณฑ
การใช  เชน past simple ที่ใชในการเลาเรื่องที่เกิดในอดีต การผันกริยา ยกตัวอยางประโยคจาก
บทอานประกอบการอธิบาย เปรียบเทียบการวางตําแหนงคําคุณศัพท  ระหวางภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการแปล สอดคลองกับที่มาลีย
(Maley,A.1994:3)  ไดกลาวไววาการแปลชวยพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรูที่สําคัญ 3 ประการ
คือ ความถูกตองแมนยํา(Accuracy) ความชัดเจน(Clarity) และความยืดหยุนปรับเปลี่ยนได
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(Flexibility) ชวยใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจนไมกํากวม(Thuleen2002) เพราะใชภาษาไทยใน
การสื่อสารควบคูกับการเรียนภาษาอังกฤษ
                             1.4.2 การจัดกระบวนการเรียนการสอน ในแตละแผนการสอน  ผูวิจัยได
พยายามใชกิจกรรมการเรียนการสอน ผานกระบวนการกลุมดวยกิจกรรมการแปล โดยในขั้นแรก
ครูจะแสดงแบบอยางการอานและการแปลเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูการเลือกใชคําที่มีความหมาย
เหมาะสมในแตละบทอาน   นักเรียนไดใชความรู คําศัพท โครงสรางไวยากรณเปนเครื่องมือชวยให
อานเขาใจไดดีข้ึนและแปลไดถูกตอง รูจักคนหาถอยคําที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะถายทอดออกมา
เปนงานแปล นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุมและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการแปล
จากนักเรียนกลุมอ่ืนในชวงการนําเสนองานแปลของแตละกลุมและจากการใหขอมูลยอนกลับของ
ครู  นักเรียนสามารถพัฒนางานแปลของตนใหดีข้ึน  ผูวิจัยใชกิจกรรมการแปลเปนองคความรูชวย
ใหนักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้น เปนการเปลี่ยนมุมมองกระบวนการใชการแปลในการเรียนรูของ
นักเรียน นกัเรยีนมกีารสือ่สารแลกเปลีย่นความคดิ เกดิการทาํงานรวมกนัทัง้นกัเรยีนกบัครู นกัเรียน
กับนักเรียน และนักเรียนกับบทอาน ที่นํามาซึ่งความรูทั้งภาษาตางประเทศและภาษาไทย (ดัฟฟ
2547 : 15)  ทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุมควบคุมเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน  สอดคลองกับ วรนารถ
วิมลเฉลา (2543 : 6) ที่กลาววา นักศึกษาเชื่อวาหากไดเรียนการแปลในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะ
ชวยใหเรียนภาษาองักฤษไดดีข้ึน และนกัวชิาการอกีหลาย ๆ คนทีเ่ชือ่วาการแปลจะเปนกจิกรรม   การ
เรียนการสอนภาษามิติใหมได และเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(ดัฟฟ 2547:13 ; Duff 1994:13)

                             นอกจากนีย้งัพบวานักเรียนกลุมควบคุมมีความสนุกสนานในกจิกรรม
การเรยีนเชนขัน้ตอนการนําเสนอผลงานแปลหนาชั้น นักเรียนแตละกลุมจะออกมานําเสนอ และรับ
ฟงขอเสนอแนะในการใชภาษาแปลจากครู และเปรียบเทียบงานแปลของกลุมตนกับกลุมอ่ืนอยาง
สนุกสนาน  และไดพบอีกวาในกิจกรรมการเลาทวนเรื่อง นักเรียนกลุมควบคุมจะเลาเรื่องไดอยาง
สรางสรรค คือ หลายกลุมจะแสดงทาทางตามตัวละครของเรื่องประกอบการเลาเรื่อง ทําใหนักเรียน
กลุมอ่ืน ๆ เกิดแนวคิด  และพัฒนาการเลาเรื่องของกลุมตนบางในครั้งตอไป

     1.4.3 การวัดประเมินผล ผูวิจัยประเมินทั้งแบบประเมินที่เปนทางการคือใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนฉบับเดียวกับกลุมทดลอง  และประเมินอยางไมเปน
ทางการดวยการสังเกตการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน การทําแบบฝกหัด และจากงานแปล ที่
พบวาปญหาการแปลของนักเรียนที่พบมากคือ  การแปลผิด เชน ในบทอานเรื่อง Young Love
นักเรียนแปลประโยค “ Soon the war was close to the city.”   วา “ในไมชาสงครามในเมืองก็
ส้ินสุดลง”  แทนการแปลที่ถูกตองวา “ในไมชาสงครามก็ใกลตัวเมืองเขามาทุกที”   ในบทอานเรื่อง
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The Bridge นักเรียนแปลประโยค “The woman tried to cross the bridge.” วา “เขาเหนื่อยที่
ตองขามสะพาน”  ซึ่งเปนปญหาระดับความหมายของคําที่นักเรียนเลือกใชสรรพนามแทนคํานาม
และแปลผดิซึง่เปนปญหาจากการแทรกแซงทางภาษาทีผู่แปลเลอืกใชความหมายของคาํทีใ่กลเคยีง
กันอยางผิด ๆ เลือกใชคําโดยขาดการไตรตรอง  แทนการแปลที่ถูกตองวา “หญิงผูนั้นไดพยายามที่
จะขามสะพาน”  บทอานเรื่อง Dreams of Gold  นักเรียนแปลประโยค “For the rest of his life,
he was a rich man.” วา “สวนที่เหลือใหตัวเอง เคาจึงกลายเปนคนรวย”  ซึ่งเปนปญหาระดับ
ความหมายของคํา ในเรื่องการใชเครื่องหมายวรรคตอน   แทนการแปลวา”เขารวยไปตลอดชีวิต”
เร่ือง It’s about time!  นักเรียนแปลเกิน แปลขาด  เชนแปลประโยค “At  long last, after a
40-year engagement,Vittoria can buy the wedding dress.”  วา “เวลาผานมานานมาก  40 ป
แลว ถึงเวลาที่ไดสัญญาเอาไว วิเทอเรียสามารถซื้อชุดแตงงานได. แทนการแปลวา “ในที่สุดหลัง
จากหมั้นมา 40 ป วิตตอเรีย ก็สามารถซื้อชุดแตงงานได” เปนตน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วัชรีวรรณ  ลาวรรณ (2542) รสิกา  สวนสม (2544) ปาริชาต  ญาณวารี (2544)
                 จากผลการทดสอบตามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ พบวานักเรียนในกลุมควบคุม   มี
คะแนนเพิ่มสูงขึ้นในทุกทักษะ สามารถอภิปรายไดวาเพราะนักเรียนไดเรียนคําศัพทโครงสราง
ไวยากรณ  โดยการอธิบายของครู พรอมการยกตัวอยางประกอบ  เปนกิจกรรมที่ใชภาษาไทย
ส่ือสาร  และการแปลมีความสัมพันธกับความรูดานโครงสรางไวยากรณ คําศัพท    ดังนั้นนักเรียน
สวนใหญจึงเขาใจ และสามารถแปลงานไดดี (ดิเรก กุลสิริสวัสด์ิ 2537 :71 ;วรนาถ วิมลเฉลา
2537:60; ปฐมา อักษรจรุง 2545 : 19-20 )  อีกทั้งชวยใหนักเรียนเรียนภาษาไดดีเชนกัน
(Gabrielatos 2002) สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเพิ่ม
สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

    2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใช
โครงสรางเรื่องเลา  อภิปรายผลไดดังนี้

        นกัเรยีนมรีะดบัความคดิเหน็ตอการสอนอานภาษาองักฤษเพือ่ความเขาใจโดยโครงสราง
เร่ืองเลา  ทั้ง 10 แผนการสอน  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นระดับดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.14
คะแนน ( x = 4.14 s.d.=0789) ซึ่งสามารถอภิปรายไดวากิจกรรมตาง ๆ ที่ผูวิจัยเลือกมาใชในการ
ทดลองครั้งนี้เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาไดแก ทักษะอาน  ทักษะพูด ทักษะฟง
และทักษะเขียน  กิจกรรมมีความหลากหลาย สงเสริมใหนักเรียนไดเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
โครงสรางเรื่องเลาอยางตอเนื่อง (Scaffolding) สอดคลองกับ ฟทซเจอรัลด และ สพีเกล
(Fitzgerald and Spiegel1983, quoted in Flood and Lapp 2000:142) ที่วาการสอนโครงสราง
เร่ืองเลาชวยใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนเนนกระบวนการ
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กลุมที่สงเสริมปฏิสัมพันธของความรูเดิมของผูเรียน กับเนื้อหาบทอาน  นักเรียนไดฝกทักษะการ
อานทั้งระดับสูง และระดับพื้นฐาน (วิสาข  จัติวัตร 2543 : 59)  และสงเสริมปฏิสัมพันธระหวาง
เพื่อน ชวยใหนักเรียนที่ออนและนักเรียนที่เกงเรียนควบคูกันไปได  สามารถรวมคิด รวมทํากิจกรรม
นาํไปสูความสาํเรจ็ของทกุคน เปนกลวธิใีนการเรยีนรูภาษาดานความรูสึก (Oxford1990, อางถงึใน
สําอาง หิรัญบูรณะ และคนอื่น ๆ 2544 : 40) ที่ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดี
ในการเรียนอีกทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยมุงเนนการสื่อความหมายมากอนความถูกตอง
ทางไวยากรณหรือ การออกเสียง สอดคลองตามสมมติฐานในการรับภาษา (The Input
Hypothesis) ของแครสเชน็ (Krashen 1982, อางถงึใน สําอาง  หรัิญบรูณะ และคนอืน่ ๆ 2544 : 40)
ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจและมีแรงจูงใจในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนสงผลตอระดับ
ความคดิเหน็ ตามสมมตฐิานดานอารมณและความรูสึกของ แครสเชน็ (Krashen 1982 ,quoted in
Richards and Rogers 1998 : 132-133)  และที่สําคัญผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวม  บทอานที่มี
องคประกอบเรื่องที่ชัดเจนกอนแลวจึงนํามาสรางพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ตามแนวทาง
ของโฮสกสิสันและทอมพคินส  (Hoskisson and Tompkins1987:273-280)  ทีท่าํใหมคีวามพรอม
ในการสอน สงผลตอระดับความคิดเห็นระดับดีของนักเรียน

       จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอการสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรือ่งเลาในดานตางๆ  คือ  ดานเนือ้หา  ดานกจิกรรมการเรยีนการสอน
ดานสื่อและอุปกรณการสอน และดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้

        2.1 ดานเนื้อหา  พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยรวมเทากับ 4.03
คะแนน ( x = 4.03 s.d.=0.848)  ซึ่งจัดอยูในระดับความคิดเห็นระดับดี  เมื่อพิจารณาดานเนื้อหา
เปนรายขอ  นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ขอที่ 1
บทอานมีเนื้อหานาสนใจ ( x = 4.15 s.d.=0.844)   ขอที่ 3  บทอานมีเนื้อหาที่สนุกสนานชวยให
ขาพเจารูสึกเพลิดเพลิน( x = 4.11 s.d.=0.958)  ขอที่ 2  บทอานมีภาษา คําศัพท เหมาะสมกับ
ความสามารถทางภาษาของขาพเจา( x = 4.07 s.d.=0.856) ขอที่ 4 เนื้อหาบทอานใหขอคิด
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได ( x  = 3.88 s.d.=0.938)  ขอที่ 5  ขาพเจาไดเรียนรู
วัฒนธรรมจากเนื้อหาบทอาน ( x = 3.86 s.d.=0.973)  สรุปไดวา นักเรียนมีความคิดเห็นระดับดี
กบัทกุขอความดานเนือ้หา โดยขอที1่  มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่สงูสดุ  สามารถอภปิรายไดวาบทอาน ที่
มีเนื้อหานาสนใจนับวาเปนลักษณะสําคัญเพราะผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะชอบบทอานที่เนื้อ
หานาสนใจ ไมยากเกินไปสําหรบัตน(Ivey1999, quoted in Wood and Harmond 2002 :125 ;
Ivey and Broaddus 2004)  นกัเรยีนไดเรียนรูการดาํเนนิชวีติในแงตาง ๆ บทอานม ี   ความหลากหลาย
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ในแนวเรื่อง เชน ความเชื่อ  ความรกั  ความซือ่สัตย  การตดัสนิใจในรูปแบบตาง ๆ  อีกทั้งขนาด
ความยาวของบทอานเหมาะสม  ระดบัคําศพัท  โครงสรางภาษาไมยากเกนิไป (สิริจติต  เดชอมรชัย
2545:40 ; Ellis and Brewster1991 :10 -12 ; Lazar 1993 : 52-55)  ทําใหนักเรียนเกิด
ความเพลิดเพลินในการอาน สงเสริมความคิดสรางสรรค  จินตนาการ และชีวิตจริง   ขอที่ 5
ขาพเจาไดเรียนรูวัฒนธรรมจากเนื้อหาบทอาน  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยนอยกวาขออ่ืน ๆ
( x = 3.86 s.d.=0.973)  สามารถอภิปรายไดวาบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏในเนื้อหาบท
อาน ไมสอดคลองกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของไทย เพราะบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่
ปรากฏใน  บทอานที่ประสบความสําเร็จในสถานการณหนึ่ง อาจใชไมไดผลกับอีกสถานการณหนึ่ง
แมแตในประเทศเดียวกันความแตกตางอาจเกิดขึ้นได  เชนเรื่องที่ตลกขบขันในแถบตะวันออกอาจ
ไมขบขันเลยในเขตตะวันตกกลาง(Stemberg and Grigorenko 2000, อางถึงใน อารี  สัญหฉวี
2545:8 ; สัญฉวี  สายบัว 2542:9 )   นอกจากนี้องคประกอบดานวัฒนธรรมในเนื้อหาบทอานอาจ
หางไกลตัวนักเรียนเกินไป ทําใหนักเรียนเขาใจไดยาก (Lazar1993 : 52)   อยางไรก็ตามสรุปผล
ความคดิเหน็โดยรวมดานเนือ้หาอยูในระดบัดีเพราะบทอานเปนเรือ่งเลาปนบนัเทงิคด ีมคีวามสุนทรีย  ที่
เรียงรอยเปนเรื่องราว ทําใหผูอานเกิดความเพลิดเพลินในการอาน (Onega and Lauder 1996,
อางถึงใน  อิราวดี  ไตลังคะ 2546 :ไมปรากฏเลขหนา)
                     2.2  ดานกจิกรรมการเรยีนการสอน พบวานกัเรยีนมรีะดบัความคดิเหน็ตอกจิกรรม  การ
เรียนการสอนโดยเฉลี่ยรวม 4.17 คะแนน  วิเคราะหตามเกณฑกําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็น
ระดับดี  เมื่อพิจารณาดานกิจกรรมการเรียนการสอนเปนรายขอ  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียง
ตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  ขอที่ 11  กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาเขา
ใจเนื้อหาบทอานมากขึ้น ( x = 4.15 s.d.=0.925)  ขอที่  9  กิจกรรมกอนการอานกระตุนใหขาพเจา
อยากรูรายละเอียดของเนื้อหาบทอาน( x = 4.12 s.d.=0.909)   ขอที่  6  คําอธิบายการทํากิจกรรม
มีความชัดเจน ( x = 4.10 s.d.=0.858)   ขอที่  8   กิจกรรมกอนการอานชวยใหขาพเจาสามารถนํา
ความรูเดิมที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขากับเนื้อหาใหมที่จะเรียน ( x = 4.09 s.d.=0.885)   ขอที่ 10   กิจ
กรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาอานบทอานอยางมีจุดประสงค ( x = 4.08 s.d.=0.829) ขอที่ 12
กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจาไดแสดงความสามารถดานทักษะเขียน ทักษะพูด ( x = 4.06
s.d.=0.859)  ขอที่13 กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจาสามารถเชื่อมโยงความรูจากบทอานเขา
กับกิจกรรมที่กําหนดไดอยางเหมาะสม( x =4.05 s.d.=0.794)  ขอที่  7  เวลาในการทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสม( x = 3.96 s.d.=0.931)  ทั้งนี้สามารถอภิปรายไดวาขอที่ 11  กิจกรรมระหวาง
อานชวยใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาบทอานมากขึ้น   มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด
( x =4.15 s.d.0.925) เนื่องจากผูวิจัยไดแสดงแบบอยางการอานผานเทคนิคบอกกระบวนความคิด
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(Think – aloud) แสดงใหเห็นวิธีการอานโดยใชชุดคําถาม (A series of questions) (Searfoss
and Readence1994 : 230 – 252 ; Brozo and Simpson1995 :311 ; Weir 2000 : 157-161)
ประกอบกิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเลา ซึ่งเปนกลวิธีที่สําคัญในการอาน เพราะคําถามจะชวยกํากับให
อานอยางมีจุดมุงหมาย เพื่อหาคําตอบเพื่อเติมในแผนภูมิเร่ือง เปนการโยงโครงสรางเรื่องเลากับ
เนื้อหาบทอาน  กิจกรรมสงเสริมกระบวนกลุมและปฏิสัมพันธของผูเรียน ที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกัน  คนที่ออนไดความรูจากคนที่เขาใจมากกวา ชวยใหนักเรียนมีโอกาสประสบความสาํเร็จใน
การอานเชนเดียวกับเพื่อนในกลุม (Johnson, Johnson, and Holubec 1993 ; Vacca and
Vacca1999, quoted in Wood and Harmon 2002 : 15)   และขอที่ 7 เวลาในการทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสม  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุด เนื่องจาก กิจกรรมตาง ๆ เนนการฝกปฏิบัติ
การปฏิสัมพันธของผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับบทอาน  นักเรียนตองใชเวลาในการทํากิจกรรมมาก
พอสมควร  อีกทั้งคําอธิบายในการทํากิจกรรมสื่อสารดวยภาษาอังกฤษทําใหตองใชเวลาในการทํา
ความเขาใจ รวมถึงภาระงานที่ตองทําเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนไมคุนเคย เชนกิจกรรม
การทํานายเรื่อง  นักเรียนมุงเนนความถูกตอง เกรงวาคําตอบหรือการคาดเดาจะไมเปนไปตาม
บทอาน  นักเรียนจึงรูสึกวาเวลาที่ใหนอยไป

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งสามขั้นตอน คือข้ันกอนการอาน
ข้ันระหวางอาน และขัน้หลงัการอานผลการวเิคราะห พบวานกัเรยีนมรีะดบัความคดิเหน็ตอกจิกรรม
การเรียนการสอนทั้งสามขั้นตอน  เรียงจากมากไปหานอย  ดังนี้  ข้ันระหวางการอาน คือ ขอที่ 1
กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาบทอานมากขึ้น  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.15
คะแนน   ขอที่  10  กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาอานบทอานอยางมีจุดประสงค  มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย 4.08 คะแนน   รองลงมาคือกิจกรรมกอนการอาน  คือ ขอที่  9  กิจกรรมกอน
การอานกระตุนใหขาพเจาอยากรูรายละเอียดของเนื้อหาบทอาน  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.12
คะแนน ขอที่ 8 กิจกรรมกอนการอานชวยใหขาพเจาสามารถนําความรูเดิมที่มีอยูมาเชื่อมโยงเขา
กับเนื้อหาใหมที่จะเรียน มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย4.09 คะแนน  และลําดับสุดทาย คือกิจกรรม
หลังการอาน  ขอที่ 12  กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจาไดแสดงความสามารถดานทักษะเขียน
ทักษะพูด มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 4.06 คะแนน ขอที่ 13กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจา
สามารถเชื่อมโยงความรูจากเนื้อหาบทอานเขากับกิจกรรมที่กําหนดไดอยางเหมาะสม มีระดับ
ความคิดเห็นเฉลี่ย 4.06 คะแนน    จากผลการวิเคราะหพบวาขั้นระหวางอานมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือกิจกรรมกอนการอานและลําดับสุดทายคือข้ันหลังการอาน  ทั้งนี้  สามารถ
อภิปรายไดวา  ข้ันระหวางอานเปนขั้นที่นักเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติการอานดวยตนเอง   นักเรียนได
พยายามทําความเขาใจกับบทอาน ไดตรวจสอบความเขาใจดวยการมีปฏิสัมพันธกับกลุมใน
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การอภิปรายหาขอยุติของคําถามจากชุดคําถาม  นักเรียนมีการทบทวนจุดประสงคการอานอยาง
ตอเนื่อง (Flood and Lapp 2000 : 139) ทําใหนักเรียนเกิดพัฒนาการทางปญญา คือ ความเขาใจ
ในบทอาน (Vygotsky1978 ,quoted in Toolan 2001:181; Vygotsky1962 ,อางถงึใน ชนิะพัฒน
ชื่นแดชุม 2544:19-22; สุคนธ   สินธพานนท และคนอื่น ๆ 2545:85)    สรุปไดวาขั้นระหวางอาน
เปนขัน้ตอนทีสํ่าคญัอยางยิง่ เพราะหากนกัเรยีนไมเขาใจเนือ้หาในขัน้ตอนระหวางการอาน นกัเรียน
จะไมสามารถทํากิจกรรมอื่นตอไปได (สุคนธ สินธพานนท และคนอื่น ๆ 2545:26)  ทั้งนี้ ข้ันกอน
การอาน ก็เปนขั้นตอนสําคัญที่ชวยเตรียมความพรอมของนักเรียนใหมีความตองการทํากิจกรรมใน
ข้ันการอาน เพราะเปนขั้นที่ นักเรียนจะใชความรูเดิมที่มีอยูโยงเขากับส่ิงที่กําลังจะเรียน กระตุน
ความสนใจที่จะอานเนื้อหาบทอานตอไป (Hoskisson and Tompkins 1987 : 277-278 ; Bernard
1991 : 207 - 208 ; Searfoss and Readence 1994 : 240 – 246 ; Gonzalez 2002b )
สําหรับข้ันหลังการอานมีระดับความคิดเหน็เฉลี่ยต่ํากวาขั้นกอนการอาน และขั้นระหวางอาน
สามารถอภิปรายไดวา  ข้ันหลังการอานเปนขั้นที่นักเรียนตองทํากิจกรรมผานทักษะเขียน หรือ
ทักษะพูด  เชนทํากิจกรรมสรุปยอเร่ือง  กิจกรรมเลาทวนเรื่อง  กิจกรรมสัมภาษณตามองคประกอบ
เร่ือง   ซึ่งนักเรียนสวนใหญจะรูสึกวายาก  นักเรียนตองผลิตภาษาเอง  จึงวิตกกังวลกับระดับการใช
ภาษาของตนที่ยังไมคลองแคลว  เพราะจากการทดสอบประเมินมาตรฐานนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับพอใช (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ
2545ข)  ทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นตอข้ันหลังการอานในลําดับสุดทาย

                สรุปไดวานกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ระดบัดีตอกจิกรรมการเรียนการสอน เพราะผูวิจัยได
พยายามจัดประสบการณการอานอยางเต็มรูปแบบ คือ ฝกกลวิธีการอานและมีทักษะอื่น ๆ รวมอยู
ดวย ที่สําคัญมีการสอน การดําเนินกิจกรรมการสอนครบสามขั้นตอนคือ ข้ันกอนการอาน
ข้ันระหวางอาน และขั้นหลังการอาน มีการวัดประเมินผล จึงถือวาเปนกิจกรรมการสอนอานที่
สมบูรณ (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย 2544 : 48)

         2.3 ดานสื่อและอุปกรณการสอน  พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอส่ือและ
อุปกรณการสอนโดยเฉลี่ย รวม 4.46 คะแนน  วิเคราะหตามเกณฑที่กําหนดจัดอยูในระดับความ
คิดเห็นระดับดี เมื่อพิจารณาดานสื่อและอุปกรณการสอนเปนรายขอ  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  คือ  ขอที่  14  ส่ือและอุปกรณการสอนมี
ความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน  ( x = 4.33 s.d.=0.837)   ขอที่ 15  ส่ือและอุปกรณ
การสอนสงเสริมการทํากิจกรรม ( x = 4.27 s.d.=0.808)    สรุปวานักเรียนมีความคิดเห็นระดับดี
สามารถอภปิรายไดวาสือ่และอปุกรณการสอนทีผู่วจิยัสรางขึน้ตามแนวการสอนอานแบบปฏสัิมพันธ 
นําเสนอกิจกรรมหลากหลายที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ส่ืออุปกรณสงเสริม
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ความสามารถดานการคิดวิเคราะห  เชื่อมโยงความรูเดิมเขากับกิจกรรมการเรียน  ซึ่งผูวิจัยไดนํา
เสนอตามแนวทางที่นักวิชาการดานการอาน เชน กันนิ่ง (Gunning 1992:225)  เซียรฟอสส และ
รีเดนซ (Searfoss and Readence 1994 : 252)  มิลเลอร (Miller 1999 : 216,489)   บูเอฮล
(Buehl 2000 : 135)  กอนซาเลซ (Gonzalez 2002b) จอรแดนและเฮอรเรลล (Jordan and
Herrell 2002 : 284)  ไดเสนอแนะแนวทางการจัดสรางสื่อกิจกรรมการเรียนการสอนไว

        2.4  ดานการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  พบวานักเรียนมีระดับ
ความคิดเห็นตอการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน โดยเฉลี่ยรวม 4.13  คะแนน
วิเคราะหตามเกณฑกําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็นระดับดี  เมื่อพิจารณาดานการรวมกิจกรรม
การเรียนการสอนของนักเรียนเปนรายขอ  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหานอย  คือ  ขอที่  20   การรวมกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหขาพเจาไดฝกกระบวน
การคิดวิเคราะห ( x = 4.21 s.d.=0.830)      ขอที่  19  การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริม
ความสําคัญของผูเรียนทุกคน ( x = 4.11 s.d.=0.805)   ขอที่  17  ขาพเจาไดมีโอกาสฝกทักษะ
อาน พูด ฟง เขียน ภาษาอังกฤษในการรวมกิจกรรม ( x = 4.08 s.d.=0.855)  ขอที่  18  การรวม
กิจกรรมการเรียนการสอนชวยสงเสริมความรวมมือกันในกลุมเพื่อน ( x = 4.08 s.d.=0.925) ขอที่
16 ขาพเจาสนุกสนานในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน( x = 4.06 s.d.=0.953)  สรุปไดวา
นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีตอการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  ขอที่ 20 การรวมกิจกรรม
การเรยีนการสอนทาํใหขาพเจาไดฝกกระบวนการคดิวเิคราะห มรีะดบัคะแนนเฉลีย่สงูสดุ( x = 4.21
s.d.=0.830) สามารถอภิปรายไดวาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเปนการอานเพื่อสรุป
ความ หรือดึงประเด็นสําคัญออกมาโดยอาศัยความเขาใจ จะมีข้ันตอนของกระบวนการคิดเขามา
เกี่ยวของ  ทําใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห  การเขียน และหรือการพูด ในรูปแบบตาง ๆ ควบคู
ไปกับการอาน ซึ่งเปนกลวิธีการอานที่สําคัญ (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย 2544 : 46-46)  การปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ มีลักษณะเปนกลุมยอย  กระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํางาน  นักเรียนเห็นผลงาน
ของตนมีความหมาย  สรางความพึงพอใจแกนักเรียน เปนไปตามแนวการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ(วัฒนาพร  ระงับทุกข  2542 :16)  สําหรับขอที่ 16  ขาพเจาสนุกสนานใน
การรวมกจิกรรมการเรยีนการสอนมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็นอยทีสุ่ด ( x = 4.06s.d.= 0.953)
สามารถอภปิรายไดวาเปนความคดิเหน็ทีเ่ชือ่มโยงกบัเวลาในการทาํกจิกรรมทีน่กัเรยีนมคีวามคดิเห็น
วาเวลานอยไป และความคลองแคลวทางภาษาของผูเรียนที่สวนใหญมีความสามารถทางภาษาใน
ระดับปานกลาง ทําใหนักเรียนตองใชความพยายามอยางมากในการทํากิจกรรม  เพราะจาก
ขอคําถามปลายเปด  มีนักเรียนหลายคนมีความเห็นวากิจกรรมที่ใหทํายากมาก  เวลานอย  ใน
บางกลุมนกัเรยีนทีเ่กงตองรับภาระงานหนกัเพือ่ใหงานของกลุมสําเรจ็ออกมาทนักาํหนด ขณะทีน่กั
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เรียน ที่ออน ชวยเหลืองานไดไมมากนัก  สงผลตอระดับความคิดเห็นในประเด็นความสนุกสนานใน
การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน

    เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ทั้ง 4 ดาน  พบวาระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยรวมแตละดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย มีดังนี้  ลําดับที่ 1   ดานสื่อ
และอุปกรณการสอน  มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.46 s.d.=0.741)   ลําดับที่ 2 ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน  ( x = 4.17 s.d.=0.804)   ลําดับที่ 3  ดานการรวมกิจกรรมการเรียน
การสอนของนักเรียน ( x = 4.13 s.d.=0.795)    และลําดบัที ่ 4  ดานเนือ้หา ( x = 4.03 s.d.=0.848)

    สรุปคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ การสอนอานภาษาอังกฤษ
เพื่อ  ความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา จํานวน 10  แผนการสอน   มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
รวม 4.14 คะแนน  วิเคราะหตามเกณฑกําหนดจัดอยูในระดับความคิดเห็นระดับดี เมื่อพิจารณา
เปนราย แผนการสอนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเรียงตามลําดับ คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย
คือ      แผนการสอนที่ 8 ( x = 4.57 s.d.=0.625)  พิจารณาตามเกณฑกําหนดจัดอยูในระดับความ
คิดเห็นระดับดีมาก  แผนการสอนที่ 9( x = 4.45 s.d.=0.663)   แผนการสอนที่  7 ( x = 4.43
s.d.=0.695)  แผนการสอนที ่ 5  ( x = 4.39 s.d.=0.655)  แผนการสอนที ่6 ( x = 4.39 s.d.=0.841)
แผนการสอนที่ 10  ( x = 4.30 s.d.=0.701)  แผนการสอนที่  3  ( x = 3.95 s.d.=0.608)  แผนการ
สอนที่ 4  ( x = 3.82 s.d.=0.786) แผนการสอนที ่ 1  ( x = 3.59 s.d.=0.726)  แผนการสอนที ่ 2  ( x =

3.52 s.d.=0.731)
    สรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแผนการสอน โดยแผนการสอนที่ 8 มีระดับคะแนน

เฉลี่ยสูงที่สุดเปนระดับความคิดเห็นระดับดีมาก สามารถอภิปรายไดวาแผนการสอนดังกลาวมีส่ือ
อุปกรณการสอนที่นักเรียนมีความรูเดิมอยู  เปนสื่อโฆษณาที่นักเรียนเคยเห็น  บทอานมีเนื้อหาไม
ยาว และไมยากจนเกินไป นักเรียนมีเวลาในการทํากิจกรรมไดมากขึ้น บทอานเปนเรื่องราวจาก
ชีวิตจริง  แฝงขอคิดและปมอารมณขัน  นักเรียนไดเรียนรูศัพท  สํานวนภาษาที่สอดคลองกับ
ความสนใจ และสามารถนําไปใชได(Ivey 1999 ,quoted in  Wood and Harmond 2002 : 125 ;
Ivey and Broaddus  2004)   สวนแผนการสอนที่ 2  มีระดับคะแนนความคิดเฉลี่ยนอยที่สุด
อภิปรายไดวา  เพราะเนื้อหาบทอานคอนขางยาก แมวาบทอานจะไมยาวมากนัก เพราะผูเขียน
ดําเนินเรื่องตามแนวเรื่องเลาปกติ แตหักมุมตอนจบเรื่องโดยทิ้งขอคิด แฝงปมอารมณขันให
นกัเรยีนไดใช ความคดิวเิคราะห และการอนมุานความวาตอนจบตวัละครมปีฏิกริิยาโตตอบอยางไร
ซึ่งการที่จะไดคําตอบ  นักเรียนตองใชความพยายามในการทําความเขาใจ อีกทั้งเนื้อหาอาจไกลตัว
นักเรียนเพราะเปนเรื่องราวของความสัมพันธระหวางบุคคล  ครอบครัว ทําใหนักเรียนรูสึกวายาก
(สิริจิตต  เดชอมรชัย 2545 :40 ; Ellis and Brewster 1991: 10 - 12 ; Lazar 1993 : 52-55)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

ปญหาที่พบในการวิจัย
    ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดพบปญหาบางประการ คือ
    1. ในการทดลองงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการทดลองเปรียบเทียบ ตองสรางเครื่องมือ คือ

แผนการสอน  ใบงาน สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุม  ตองใชเวลามากในการสราง การตรวจแกของ
ผูเชี่ยวชาญ กอนนํามาแกไขปรับปรุง ซึ่งผูวิจัยไดรับความกรุณาจากผูเชี่ยวชาญเปนอยางดี

    2. การวิจัยดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมาก ซึ่งมักเปนวัน
เดียวกันของทุกสัปดาห ทําใหตองเสียคาบเรียนไปหลายคาบ  ผูวิจัยจึงตองขอสับเปลี่ยนคาบเรียน
กับอาจารยที่สอนรายวิชาหลัก ซึ่งก็ไดรับความรวมมือดวยดี

ขอเสนอแนะ
    จากผลการศึกษาทดลอง ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาการสอนอานดังนี้

    ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน
    1. ควรสาํรวจความตองการของผูเรียนเกีย่วกบัเนือ้หาบทอาน  ความยากงาย  ความยาว

ของบทอานที่ตรงกับความตองการ ความสนใจของผูเรียน  จะชวยใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดดีสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนมากขึ้น

    2.  การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชโครงสรางเรื่องเลา ควรคํานึงถึง
องคประกอบของเรื่อง (story grammar)  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาทั้งในดานโครงสรางใน
การดําเนินเรื่องของบทอานและลักษณะของภาษา(Linguistic features)ไปดวยกัน

    3.  การสอนโครงสรางเรื่องไมควรจบอยูเฉพาะความรูองคประกอบเรื่องเทานั้น ครูควร
จัดกิจกรรมในขั้นหลังการอานใหผูเรียนไดถายโอนความรูในรูปกิจกรรมสื่อสารอื่น ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของผูเรียน เชน ใหนักเรียนถายโอนจากทักษะ
อาน สูทักษะเขียน เชน เขียนเลาเรื่องและสะทอนความเห็น ความรูสึกในลักษณะ journal  จด
บันทึกประจําวัน (diary)  หรือถายโอนจากการอาน สูทักษะ ฟง-พูด  เชนจัดกิจกรรม reading 
theatre เปนตน

    4.  ควรบูรณาการทักษะอาน – เขียน รวมกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนในลักษณะ      
โครงงาน

    5.  เนื่องจากนักเรียนไทยไมคุนเคยกับการสอนอานโดยใชโครงสรางเรื่องเลา คูกับ    
การสาธิตกลวิธีการอานโดยใชเทคนิคบอกกระบวนการคิด   ดังนั้นในชวงที่ครูสาธิตการอานโดยใช
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เทคนิคบอกกระบวนการคิด  ในชวงแรก ๆ ควรแจกบท( script) ควบคูไปกับการสาธิตของครูดวย  
เพื่อชวยลดความรูสึกกังวลแกนักเรียน และชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูวิธีการใชชุดคําถามกับ
โครงสรางเรื่องเลาดวย

    ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
    1. เพื่อใหครอบคลุมจุดประสงคของหลักสูตร  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

ส่ือการสอนโดยใชโครงสรางบทอาน (Text structure)  กับบทอานประเภทตาง ๆ  ที่มีตอ        
ความสามารถดานทักษะเขียน  ทักษะพูด

    2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการใชโครงสรางบทอาน (Text structure) แบบเรื่อง
เลาและแบบความเรียง ที่สรางเปนหลักสูตรทองถิ่นโดยใชขอมูลของ กรุงเทพมหานคร หรือใน
จังหวัด  ในรายวิชาอาน – เขียน ในชวงชั้นตาง ๆ  ใชวิธีสอนดวยการใหนักเรียนอาน แลวเลาเรื่อง  
และ  อานแลวเขียนรายงาน  (report)  เปนตัวแปรตน  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ความสามารถทาง     
การอาน-เขียน เปนตัวแปรตาม และตัวแปรทางจิตวิทยาอื่น ๆ

    3  ควรมกีารวจิยัเพือ่ศึกษาผลการใชโครงสรางเรือ่งเลา ในสาขาวชิาอืน่ ๆ เชน  ภาษาไทย  
ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาจีน  เปนตน
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แบบสอบถามความยากงายทางภาษาของบทอาน

โปรดพิจารณาเนื้อหาความยากงายของบทอานตอไปนี้ วาเหมาะสมกับนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หรือไม และทําเครื่อง    ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

+1 หมายถึง ความยากงายของภาษาเหมาะสมกับนักเรียน
  0 หมายถึง ไมแนใจหรือตัดสินใจไมได
-1 หมายถึง ความยากงายของภาษาไมเหมาะสมกบันกัเรียน

ความยากงายของภาษา
เนื้อหาบทอานบทอาน

+1 0 -1

ขอเสนอแนะ
หรือ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1.  Young Love
2.  The Wrong Lover
3.  The Lady or The Tiger
4.  The Bridge
5.  What has happened to Lulu?
6.  Curse of the ring
7.  Dreams of Gold
8.  The Ringing Dog
9.  It’s About Time!
10.  The Musical Donkey
11.  Derek

ลงชื่อ                                           
(                                                )

ผูเชี่ยวชาญ อาจารยผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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คาดัชนีความสอดคลองของความยากงายของบทอาน
จากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน

คะแนนผูเชี่ยวชาญ
คนที่บทอาน

1 2 3 4 5
รวม IC

1.Young Love 1 1 1 1 1 5 1
2.The Wrong Lover 1 1 1 1 1 5 1
3.The Lady or the Tiger 1 1 1 1 1 5 1
4.The Bridge 1 1 1 1 1 5 1
5.What has happened to Lulu? 1 1 -1 -1 -1 2 0.4
6.Dream of Gold 1 1 1 1 1 5 1
7.Curse of the ring 1 1 0 1 -1 3 0.6
8.Derek 1 1 1 1 1 5 1
9.It's about time! 1 1 1 -1 -1 3 0.6
10.The ringing dog 1 1 1 -1 -1 3 0.6
11.The Musical Donkey 1 1 1 -1 -1 3 0.6

หมายเหตุ คํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตรของ พวงรัตน  ทวีรัตน  (2543 : 117 )

IC = ∑R
 N

เมื่อ IC แทน ดัชนีความสอดคลอง
R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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คาดัชนีความสอดคลองของความยากงายของบทอาน
จากแบบสอบถามอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษระดับม.2 โรงเรียนสายน้ําผ้ึง

ครูผูสอนม.2 /
คนที่บทอาน

1 2 3
รวม IC

1.Young Love 1 1 1 3 1
2.The Wrong Lover 1 1 1 3 1
3.The Lady or the Tiger 1 1 1 3 1
4.The Bridge 1 1 1 3 1
5.What has happened to Lulu? 1 1 1 3 1
6.Dream of Gold 1 1 1 3 1
7.Curse of the ring 1 1 1 3 1
8.Derek 1 1 1 3 1
9.It's about time! 1 1 1 3 1
10.The ringing dog 1 1 1 3 1
11.The Musical Donkey 1 1 1 3 1

หมายเหตุ คํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตรของ พวงรัตน  ทวีรัตน  (2543 : 117)

IC = ∑R
 N

เมื่อ IC แทน ดัชนีความสอดคลอง
R แทน คะแนนความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับม.2
N แทน จํานวนครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับม.2
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ตารางกําหนดคุณลักษณะของแบบทดสอบ
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ตารางกําหนดคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานเพื่อความเขาใจ
(A table of test specifications)

Part Objective Language
Content/ Skill

Text
Type

Test
Technique

Skill
Level

No. of
Item

Weight
%

Score

Reading To comprehend
short passages - main ideas

- details
- context
- pronoun references
- idiomatic expression
- character traits

3  Passages M/C
- com

- trans

- Cr

(30)
3

10
6
5
3
3

(100)
10

33.33
20

16.67
10
10

0 - 1
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Reading Comprehension Test
Level :  M.2 Time : 50 minutes.

Read the following story and choose the best answer.

The Magic Box

An unattractive country woman who was visiting the city for the
first time entered a skyscraper. On the ground floor, she noticed an old
lady standing in front of a door. Over the door there were several lights.

As the country woman watched, the door opened and the elderly
woman stepped inside. Then a few minutes later, the door opened again,
and out came  a beautiful young woman!  The country woman was
amazed. " This must be the door to a magic box!" she thought. "If I go
inside, maybe I, too, will be beautiful when I come out!"

She waited for the door to open again. When it did, she eagerly
walked in. Then she looked all around. She could see nothing but buttons
on the wall, and she had no idea which one to push!

( source : C. Kasser  and A. Silverman,   Stories We Brought With Us : Beginning Reading ,
3rd ed.  New York : Pearson Education, Inc., 2002), 76 .)

***************
1.  The word "stepped inside" (line 5)  means………

a.  walked in b.  went out
c.  crawled d.  stopped

2.  Where did the story take place?
a.  in the city b.  in the country
c.  in the sky d.  in the magic box

3.  How often did the  woman come to town?
a.  once b.  twice
c.  never d.  many times

4.  "When it did, she eagerly walked in"   What does the word "did"
mean?

a.  opened b. closed
c.  stopped d.  moved

5. The word "it"  in no.4 refers to…………..
a.  the skyscraper b. the ground floor
c.  the door d. the button

5

10
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6.  The best word to describe the country woman is…………….
a.  smart b.  kind
c.  curious d.  interesting

 7.  What is the main idea of the story?
a. The magic box   belonged  to the country woman.
b. The country woman wanted an old lady to be beautiful.
c. The magic box could change a plain woman to be beautiful.
d. The country woman, who first came to town, did not know how

to use the lift.

 8.  Rearrange the following events into the correct order.
1. The country woman saw an old lady went inside that door.
2. When the door opened again, she saw a beautiful young girl came

out.
3. The country woman saw several lights over the door in a

skyscraper.
4. The country woman walked inside the door, but she did not know

which button to push.
a.  1 2 3 4 b.  2 4 3 1
c.  3 1 2 4 d.  4 3 1 2

Read the following story and choose the best answer.

A Piece of Cheese

One day a crow flew past a window. The crow saw a piece of
cheese. It took the cheese. The crow flew to the top of the tree with the
cheese.

A fox saw the crow and the piece of cheese. The fox was hungry. It
wanted the cheese. It called  to the crow, "Crow, your wings are so
beautiful. You fly faster than any other bird. Your claws are prettier than
any other bird's claws. Your beak is the most beautiful beak in the world.
But you cannot sing."

The crow was very happy to hear the fox's words. But the crow
wanted the fox to hear it sing. So the crow opened its beak to sing. The
cheese fell out. The fox picked up the cheese and ran away with it.

The fox said the crow was beautiful. It did not say the crow was
intelligent.

( source : J. Till,  Active Comprehension 2  (Oxford : Oxford University Press,2001), 2.)
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9.  The word "it" (line 2) refers to……………
a.  a window b.  a fox
c.  a piece of cheese d.  a crow

10.  The word "It" ( line 3) refers to…………………
a.  a window b.  a fox
c.  a piece of cheese d.  a crow

11.  Where did a crow find a piece of cheese?
a.  in a tree b.  in a house
c.  in a window d.  in a forest

 12. "Your beak is the most beautiful beak in the world"
        The underlined word means……….

a.  mouth b.  feather
c.  tail d.  eye

 13.  Why did the crow drop the cheese?
a.  She did not like it. b. She wanted to sing.
c. She wanted to give it to the fox.  d. The cheese was very heavy.

 14.  The fox picked up the cheese and ran away with it.
        The word "picked up" means……

a.  took b.   ate
c.  swallowed d.  gave

 15.  How did the crow feel when she heard the fox's words?
a.  sad b.  angry
c.  hungry d.  happy

16. "The fox said the crow was beautiful. It did not say the crow was
         intelligent."   This sentence means…………

a. The crow was beautiful.
b. The crow was intelligent.
c. The crow was beautiful but not intelligent.
d. The crow was not beautiful and intelligent.

17.  The best word to describe the fox is………………
a.  intelligent b.  stupid
c.  diligent d.  lazy
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18. What is the main idea of the story?
a. The fox and the crow are best friends.
b. The crow is very kind to the hungry fox.
c. The crow has the most beautiful beak in the world.
d. The smart fox speaks beautiful words in order to get cheese from

the crow.
19.  What did you learn from the story?

a. Think before doing something.
b. A wise one wins over everybody.
c. Do not believe a stranger.
d.  A friend in need is a friend indeed.

Read the following story and choose the best answer.

Pa Won' t Like This

One time there was a farm boy coming to town with a big load of
hay.  The horses started acting up.  Pretty soon they upset the wagon by
the Applegate farm. When old man Applegate came running out, there
was the wagon on its side and a pile of hay as big as a mountain.  The
farm boy was running around crying, "Pa won' t like this. Pa won' t like
this at all!"

Old man Applegate said, "Don' t you worry son. It isn' t  your fault.
Come and eat dinner with us.  After dinner I' ll help you pitch that hay
back on the wagon."  So the boy went and had dinner with the family.

After dinner they all tried to cheer the boy up. "Pa won' t like this,"
he said. The folks told him not to worry. "When I see your pa, I' ll  tell
him you' re not to blame," said old man Applegate.  "Is your pa in town
today?"

The boy looked at old man Applegate kind of confused. " Why no,"
he said, " Pa' s under that there hay."

( source : N.J. Silvaroli and W.H. Wheelock,  Classroom Reading Inventory,  9th ed.
New York : The McGraw-Hill Companies,Inc., 2001) ,43.)

20.  What does "they"  (line 2) refer to?
a.  The horses b.  The farm boy
c.  The folks d.  The boy's parents

5
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21.  What does the word "pitch"  ( line 7) mean in this story?
a. To throw the hay away from the wagon.
b. To put the hay back in the wagon.
c. To sell the hay to an old man Applegate.
d. To make a big mountain of hay.

22.  “After dinner they all tried to cheer the boy up.” (line 9)
         What does "they"  refer to?

a.  The horses        b.  The farm boy and the horses
c.  The farm boy and the old man     d. The old man and his family.

 23.  "Pretty soon they upset the wagon."  This sentence
        means……………

a. They made the boy angry.
b. The boy overturned.
c. The boy made the horses upset.
d.  The horses overturned the wagon.

 24.  "After dinner they all tried to cheer the boy up."
          This sentence means……………

a. They tried to make the boy happy.
b.  They tried to blame the boy.
c.  They were cheerful after dinner.
d. The boy was cheerful after dinner.

25. "Pa won' t like this."  How did the boy feel?
a.  sad b.  worried
c.  happy d.  angry

26. Who was the story  about?
a.  Pa b.  Horses
c.  The farm boy d. Old man Applegate

27. When did the story happen?
a.  in the morning b.  in the afternoon
c.  in the evening d.  at night

28. The best word to describe the boy is………………….
a.  naughty b.  cheerful
c.  worried d.  obedient
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29.  What is the main idea of the story?
a. The boy and old man Applegate were good friends.
b. The boy was going to town but he had an accident at the market.
c. The boy was taking his pa to town to have dinner with Old man

Applegate.
d. The boy was worried because the horses upset the wagon, and

his pa would blame him.

30.  Rearrange the following events into the correct order.
1. Old man Applegate invited the boy to eat dinner, and he cheered

him up.
2. The boy was worried that his pa would blame him, and he cried.
3. At last, Old man Applegate knew that the boy's pa was under the

load of hay.
4. The farm boy's wagon was upset near the apple farm.

a.  1 2 3 4 b.  3 4 2 1
c.  2 3 4 1 d.  4 2 1 3

☺☺☺☺☺
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ตารางแสดงคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
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 ตารางที ่12 แสดงคาความยากงาย และคาอํานาจจาํแนกของขอสอบ จํานวน 30 ขอ 
 

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

0.59 
0.31 
0.33 
0.70 
0.69 
0.37 
0.39 
0.63 
0.65 
0.67 
0.24 
0.57 
0.57 
0.56 
0.59 
0.56 
0.54 
0.61 
0.44 
0.50 
0.35 
0.41 
0.37 
0.46 
0.41 
0.46 
0.46 
0.41 
0.44 
0.56 

0.37 
0.26 
0.37 
0.37 
0.41 
0.30 
0.26 
0.44 
0.63 
0.67 
0.26 
0.56 
0.63 
0.59 
0.59 
0.52 
0.41 
0.78 
0.44 
0.33 
0.33 
0.22 
0.30 
0.26 
0.44 
0.41 
0.33 
0.30 
0.52 
0.59 
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คาความเชื่อมัน่เทากับ .785 
 
หาคาความเชือ่มั่นของขอสอบ โดยใชสูตร 
 

 rtt = 1n
n
−  

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−

2
tS

PQ1  

    

   = 130
30
−    

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−

2
tS

PQ1  

 

   = 1.034 x ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ − 29.032

6.9821  

 
   = 1.034 x 0.760 
 
   = 0.785 
                                                            (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 125) 
 

∑ 

∑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ฉ
ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามทักษะการอานตามคุณลักษณะของแบบทดสอบ กอนและหลังการทดลอง
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ตารางที่  13   แสดงคะแนนกอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุมทดลอง  จาํแนกตามทักษะการอานจากคุณลักษณะของแบบทดสอบ 
  
ทักษะ 
อาน 

คะแนนรวม 
(30 คะแนน  30ขอ) 

Detail 
(10 ขอ) 

Main Idea 
(3 ขอ) 

Pronoun 
Reference (5 ขอ) 

Character 
Traits (3 ขอ) 

Idiomatic 
Expression(3 ขอ) 

Context 
(6 ขอ) 

เลขที่ Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 
1 16 24 3 7 3 2 4 4 1 2 2 3 3 6 
2 24 26 7 8 2 3 5 5 2 3 2 1 5 6 
3 22 28 8 9 1 3 5 5 1 2 2 3 5 6 
4 26 27 9 9 2 3 5 4 2 3 3 2 5 6 
5 8 9 4 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0 4 
6 19 17 8 5 3 3 2 3 2 0 2 2 2 4 
7 23 24 8 8 3 3 3 3 2 3 2 1 5 6 
8 17 19 7 5 2 2 1 4 2 2 3 3 2 3 
9 16 19 6 4 1 3 4 4 1 1 1 1 3 6 
10 20 22 5 5 3 3 3 4 2 2 2 2 5 6 
11 19 18 5 3 2 2 5 4 0 2 1 2 6 5 
12 11 19 4 4 0 2 2 3 3 3 0 2 2 5 
13 18 21 8 6 3 3 4 4 0 2 1 1 2 5 
14 6 18 2 7 0 1 1 2 3 1 0 2 0 5 
15 27 28 8 8 3 3 5 5 3 3 2 3 6 6 
16 14 12 5 3 1 2 2 1 2 1 1 1 3 4 
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ตารางที่ 13  (ตอ)  
  
ทักษะ 
อาน 

คะแนนรวม 
(30 คะแนน  30
ขอ) 

Detail 
(10 ขอ) 

Main Idea 
(3 ขอ) 

Pronoun 
Reference (5 ขอ) 

Character 
Traits (3 ขอ) 

Idiomatic 
Expression(3 ขอ) 

Context 
(6 ขอ) 

เลขที่ Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 
17 25 26 8 7 3 3 4 5 2 3 3 3 5 5 
18 23 22 10 7 2 2 4 5 2 1 1 2 4 5 
19 10 10 6 3 0 1 1 3 0 0 0 1 3 2 
20 17 17 6 4 1 2 3 4 1 2 1 1 5 4 
21 22 16 8 5 1 2 4 3 2 1 2 1 5 4 
22 26 29 8 9 2 3 5 5 2 3 3 3 6 6 
23 19 15 7 2 2 2 4 4 2 2 2 1 2 4 
24 21 23 6 7 2 2 5 4 1 2 3 3 4 5 
25 14 15 4 7 0 1 4 0 2 3 1 2 3 2 
26 17 21 5 4 1 2 4 5 2 2 1 3 4 5 
27 17 16 5 7 1 2 4 3 2 1 2 1 3 2 
28 21 18 6 7 3 1 5 4 2 0 1 2 4 4 
29 18 19 5 6 2 3 4 3 2 2 0 1 5 4 
30 26 26 8 4 3 3 5 5 2 3 2 2 6 5 
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ตารางที่  13  (ตอ) 
  
ทักษะ 
อาน 

คะแนนรวม 
(30 คะแนน  30
ขอ) 

Detail 
(10 ขอ) 

Main Idea 
(3 ขอ) 

Pronoun 
Reference (5 ขอ) 

Character 
Traits (3 ขอ) 

Idiomatic 
Expression (3 

ขอ) 

Context 
(6 ขอ) 

เลขที่ Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 
31 18 26 4 7 2 3 4 5 2 3 1 2 5 6 
32 20 23 5 7 3 3 4 5 2 2 2 1 4 5 
33 21 26 8 8 3 3 3 3 2 3 1 3 4 6 
34 18 18 6 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 
35 17 23 6 7 1 3 4 5 2 3 2 2 2 3 
36 9 15 2 6 2 1 2 2 0 2 0 1 3 3 
37 14 17 4 3 0 2 5 3 0 2 1 2 4 5 
38 14 12 4 4 1 2 3 2 2 1 0 1 4 3 
39 15 9 6 2 1 0 3 2 0 1 1 0 4 4 
40 24 23 9 7 3 2 4 4 2 2 2 3 4 5 
41 19 25 7 7 2 3 3 4 2 3 2 3 3 5 
42 19 23 6 6 2 3 4 4 2 1 2 3 3 6 
43 24 29 8 9 3 3 3 5 1 3 3 3 6 6 
44 13 17 4 3 1 2 1 4 1 2 2 2 4 4 

X  18.35 20.23 6.10 5.75 1.80 2.28 3.53 3.66 1.64 1.94 1.53 1.89 3.75 4.66 
S.D. 5.05 5.42 1.92 2.05 1.01 0.79 1.27 1.24 0.81 0.95 0.93 0.90 1.50 1.20 
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ตารางที่  14   แสดงคะแนนกอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนกลุมควบคุม  จําแนกตามทักษะการอานจากคุณลักษณะของแบบทดสอบ 
  
ทักษะ 
อาน 

คะแนนรวม 
(30 คะแนน  30ขอ) 

Detail 
(10 ขอ) 

Main Idea 
(3 ขอ) 

Pronoun 
Reference (5 ขอ) 

Character 
Traits (3 ขอ) 

Idiomatic 
Expression(3 ขอ) 

Context Clues 
(6 ขอ) 

เลขที่ Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 
1 11 19 3 7 3 2 0 3 0 2 2 1 3 4 
2 18 18 6 6 2 2 4 4 1 1 1 1 4 4 
3 11 12 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 
4 9 18 3 3 1 3 1 3 0 1 1 3 3 5 
5 14 11 3 6 2 1 4 1 1 1 1 1 3 1 
6 7 9 2 2 1 2 2 2 0 0 1 0 1 3 
7 9 10 3 2 1 0 1 2 0 1 1 0 3 4 
8 21 19 6 7 1 1 5 4 3 2 2 1 4 4 
9 10 11 4 4 0 1 4 0 1 1 0 2 1 3 

10 20 28 7 8 2 3 4 5 2 3 2 3 3 6 
11 7 13 1 5 0 1 1 3 1 0 2 1 2 3 
12 7 12 2 3 0 2 1 2 0 2 1 2 3 1 
13 22 27 8 9 2 3 4 4 1 3 2 2 5 6 
14 9 13 3 5 1 1 2 4 1 2 0 0 2 1 
15 12 16 5 4 2 2 4 4 0 0 0 2 1 4 
16 17 19 6 7 1 2 4 3 2 1 1 2 3 4 
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ตารางที่   14  (ตอ)  
  
ทักษะ 
อาน 

คะแนนรวม 
(30 คะแนน  30ขอ) 

Detail 
(10 ขอ) 

Main Idea 
(3 ขอ) 

Pronoun 
Reference (5 ขอ) 

Character 
Traits (3 ขอ) 

Idiomatic 
Expression(3 ขอ) 

Context 
(6 ขอ) 

เลขที่ Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 
17 13 15 6 5 1 0 3 3 0 1 1 1 2 5 
18 16 21 4 5 2 3 4 4 2 3 1 1 3 5 
19 16 15 6 5 2 0 3 4 2 2 1 1 2 3 
20 16 19 6 8 0 2 3 3 1 3 2 1 4 2 
21 8 13 0 3 2 1 1 2 1 1 0 3 4 3 
22 18 14 5 6 2 1 4 3 1 2 2 1 4 1 
23 15 19 6 7 2 3 4 3 2 1 0 2 1 3 
24 24 29 9 9 2 3 4 5 1 3 2 3 6 6 
25 13 16 6 7 0 1 1 3 2 1 1 1 3 3 
26 23 25 8 7 2 3 4 4 2 3 2 2 5 6 
27 16 25 6 7 1 2 4 5 1 2 2 3 2 6 
28 17 19 5 6 2 1 4 3 1 2 1 2 4 5 
29 14 21 4 7 1 1 3 3 1 3 1 2 4 5 
30 10 19 3 7 2 3 2 4 1 1 1 1 1 3 
31 12 11 4 3 2 1 3 2 1 2 1 3 2 0 
32 12 14 5 7 2 1 2 1 1 1 0 2 2 2 
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ตารางที่   14  (ตอ)  
  
ทักษะ 
อาน 

คะแนนรวม 
(30 คะแนน  30ขอ) 

Detail 
(10 ขอ) 

Main Idea 
(3 ขอ) 

Pronoun 
Reference (5 ขอ) 

Character 
Traits (3 ขอ) 

Idiomatic 
Expression(3 ขอ) 

Context 
(6 ขอ) 

เลขที่ Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest Pretest Posttest 
33 11 9 4 1 1 1 1 3 2 1 2 0 1 3 
34 10 11 2 3 0 0 4 2 2 2 1 1 1 3 
35 5 12 2 3 0 0 1 4 2 1 0 1 0 3 
36 20 18 7 5 1 2 5 3 1 2 2 1 4 5 
37 22 26 6 8 2 3 5 5 3 3 2 2 4 5 
38 10 14 3 3 0 1 2 3 1 1 2 1 2 5 
39 15 17 7 6 1 1 2 4 1 0 1 3 3 3 
40 13 19 6 6 1 3 4 3 1 2 0 1 1 4 
41 22 21 6 7 3 3 5 4 3 2 1 1 4 4 
42 16 14 5 3 1 1 3 3 1 1 2 2 4 4 
43 13 7 3 2 1 1 4 2 1 1 1 0 3 1 
44 15 15 6 5 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 
45 12 13 6 5 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 
46 16 23 5 5 1 3 3 4 1 3 1 2 5 6 

X  14.07 16.50 4.89 5.24 1.32 1.68 2.89 3.13 1.23 1.63 1.20 1.50 2.77 3.52 
S.D. 4.77 5.24 2.51 2.07 0.82 1.01 1.40 1.13 0.79 0.93 0.72 0.89 1.37 1.63 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางกาํหนดเนื้อหากลุมทดลอง 
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Table of Content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Experimental group 

1 Young 
Love 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able to 
comprehend and make a 
summary of the story. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the blanks 
with appropriate forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of the 
story. 
5. to be able to summarize the 
story with the main idea. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
- word cards 
- worksheets 
- SG Map 
- parts of a 

story 
 
 

Narrating 
the story  
sequentially. 

Structure : 
- Past simple tense. 
- Signal markers. 
 
Vocabulary : 
Soldier, manager, war, 
 army, café  

Pre-reading 
- Guess word meanings from context 

clues 
- Review past simple tense and 

signal markers 
- Elicit students background 

knowledge 
- Scramble parts of a story in group 

of four. 
While reading 
- Skim through the story quickly 
- Model think-aloud, use story map 

with a series of questions 
- In groups, read and discuss the 

rest of the story by using story map 
with a series of questions  

Post-reading 
- Complete the story grammar map. 
- Make a summary of the story 
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Table of Content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Experimental group 

2 The 
Wrong 
Lover 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able to 
comprehend and retell  the 
story sequentially. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the blanks 
with appropriate forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of the 
story. 
5. to be able to retell  the story  
sequentially. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
-pictures 
-word cards 
-worksheets 
-story grammar 
map 

Narrating 
the story. 

Structure : 
- Past simple tense. 
- Comparative 

adjectives 
 
Vocabulary : 
Wrong, lover, wife, 
arrive, expensive, 
meet,  

Pre-reading 
- Guess word meanings from 

context clues 
- Review adjective comparison 
- Brainstorm/Discuss the topic of 

the story 
- Predict the story from picture clue 
While reading 
- Skim through the story quickly 
- Model think-aloud, use story map 

with a series of questions 
- In groups, read and discuss the 

rest of the story by using story 
map with a series of questions  

Post-reading 
- Complete the story grammar map. 
       Retell the story 
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Table of Content Specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Experimental group 

3 The Lady 
or The 
Tiger 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able to 
comprehend and make 
predictions of   the story. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate forms 
of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of the 
story. 
5. to be able to predict of the 
story . 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
- 10 sets of 

scrambled 
parts of the 
story 

- word cards 
- worksheets 
- SG Map 

Predicting the 
story . 

Structure : 
- Past simple tense 
- Conditional 

sentences type I  
- Coordinators 
 
 
Vocabulary : 
Stadium, wrongdoer, 
jump, marry, daughter, 
immediately, 
handsome, lose, move, 
turn 

Pre-reading 
- Match vocabulary 
- review conditional sentences type I 
- review coordinators 
- predict the story from the title 
While reading 
- scramble parts of  the story  in 

group 
- Skim through the story quickly 
- Model think-aloud,use story map 

with a series of questions 
- In groups, read and discuss the 

rest of the story using story map 
with a series of questions  

- Predict the ending of the story 
Post-reading 
- Complete the prediction worksheet. 
- Class discussion 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Experimental group 

4 The 
Bridge 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and ask 
and answer questions 
about the story . 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
- word cards 
- pictures 
- worksheets 
- SG Map. 
- Element 

interview 
activity 
sheet 

Asking and 
giving 
information 
about  the 
story and 
characters. 

Structure : 
- Past simple tense. 
- Past continuous 

tense. 
 
Vocabulary : 
Bridge, husband, soldier 
lover, order, shoot, 
boatman, refuse, pay, 
dead 

Pre-reading 
- Guess word meanings from context 

clues 
- Review past simple/past cont. 
- Discuss  the picture of married 

people 
- Elicit students background 

knowledge 
- Predict  the story from picture clues 
While reading 
- Skim through the story quickly 
- Model think-aloud,usestory map 

with a series of questions 
- In group, read and discuss the rest 

of the story by  using story map with 
a series of questions  

Post-reading 
- Complete the story grammar map. 
- In pairs, do the element interview 

activity. 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Experimental group 

5 Dreams 
of Gold 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and make 
a summary of the story  
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to summarize 
the story with the main 
idea. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
-  word cards 
-   pictures 
- worksheets 
- SG Map 
 

Narrating  the 
events of the 
story 
sequentially . 

Structure : 
- Past simple tense 
- Past continuous 

tense 
- Future simple 

tense. 
 
Vocabulary : 
Decide, delight, 
believe, mean, 
happen, dig, surprise, 
rest, set off  

Pre-reading 
- Match vocab.ulary 
- Review tenses 
- Elicit students background 

knowledge 
- Predict the story using picture clue 
While reading 
- Skim through the story quickly 
- Model think-aloud,use story map 

with a series of questions 
- In groups, read and discuss the 

rest of the story by  using story map 
with a series of questions  

Post-reading 
- Complete the story grammar map. 
- Make a summary of the story 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Experimental group 

6 Curse 
of the 
ring 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able to 
comprehend and retell the 
story sequentially . 
Enabling aims : 
1.to be able to identify  
meanings of words. 
2. to be able to fill in the blanks 
with appropriate forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of the 
story. 
5. to be able to retell  the story 
sequentially. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
- pictures 
- word cards 
- worksheets 
- SG map 

Describing 
the events of 
the story 
sequentially. 

Structure : 
- past simple 

tense. 
- Active/passive 

voice 
- Phrasal verbs: 

put on , put 
away 

 
 
Vocabulary : 
Curse, will, frighten, 
luck, artist, 
robbery, thief, 
silent, reply,  
jeweler 

Pre-reading 
- Guess word meanings from context 

clues 
- Review active/passive 
- Brainstorm good and bad luck 
- Predict the story using picture clue 
 
While reading 
- Skim through the story quickly 
- Model think-aloud,use story map with 

a series of questions 
- In groups, read and discuss the rest 

of the story by using story map with a 
series of questions  

Post-reading 
- Complete the story grammar map. 
- Retell the story 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Experimental group 

7 Derek 2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and make 
a summary of the story. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to summarize 
the story with the main 
idea. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
 
Materials 
- word cards 
- pictures 
- worksheets 
- SG Map 
 

Narrating the story . Structure : 
- Past simple 

tense. 
- A few / a little 
 
Vocabulary : 
Pony, unkind, space, 
present   

Pre-reading 
- Guess word meanings from context 

clues 
- Review grammatical structures 
- Elicit  students background knowledge 
- predict the story by using picture clues 
While reading 
- Skim through the story quickly 
- Model think-aloud, use story map 

with a series of questions 
- In groups, read and discuss the 

rest of the story by  using story map 
with  a series of questions  

- Each small group discuss and  share 
the information and transfer it into a 
worksheet. 

Post-reading 
- Complete the story grammar map. 
- Make a summary of the story 
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Table of content specification 
 
Unit Topic Time Objective Text Types/ 

Materials 
Function Language Focus Learning Activities 

Experimental group 
8 It's About 

Time ! 
2 pds Terminal objective : 

Students should be able to 
comprehend and retell the 
story sequentially. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to retell  the 
story sequentially. 
 

Short passage : 
Narrative 
 
Materials 
- word cards 
- pictures 
- worksheets 
- SG Map 
- Cassette 
- Tape 

recorder 
 

Describing 
the story 
sequentially. 

Structure : 
- Idioms based on 

the reading 
passage 

 
 
Vocabulary : 
Engagement, ring, 
wedding, payment, 
caviar, champagne, 
carriage 

Pre-reading 
- Match vocabulary 
- Complete idioms/expressions  

worksheet 
- Discuss idioms/expression 
- Predict  the story, number the 

pictures sequentially. 
While reading 
- Skim through the story quickly 
- Model think-aloud,use story map 

with a series of questions 
- In groups, read and discuss the 

rest of the story  by using story map 
with a series of questions  

Post-reading 
- Complete the story grammar map. 
- Retell the story 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Experimental group 

9 The 
Ringing 

Dog 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able to 
comprehend and retell the 
story sequentially. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to retell  the 
story sequentially. 

Short passage : 
Narrative 
 
Materials 
- word cards 
- pictures 
- worksheets 
- SG Map 
 

Describing the 
story sequentially. 

Structure : 
- Idioms based on 

the reading 
passage 

 
 
Vocabulary : 
Roommate, gift,  wrap, 
cellular phone, 
suspect, wonders, 
stomach, rush, vet, 
pass, notice 

Pre-reading 
- Match vocabulary 
- Complete idioms/expressions 

worksheet 
- Discuss idioms/expression 
- Predict the story by using 

picture clues 
 
While reading 
- Skim through the story quickly 
- Model think-aloud,use story 

map with a series of questions 
- In groups, read and discuss the 

rest of the story using story map 
with a series of questions  

Post-reading 
- Complete the story grammar 

map. 
- Retell the story 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Experimental group 

10 The 
Musical 
Donkey 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and  
summarize the story. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to summarize 
the story with the main 
idea. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
 
Materials 
- word cards 
- pictures 
- worksheets 
- SG Map 
 

Narrating  the  
story . 

Structure : 
- Past simple tense. 
- Passive voice (if-

clause) 
- Phrasal verbs 
 
Vocabulary : 
Jackal, jealous, upset, 
congratulate, apologize,  
realise, advice, rush,  

Pre-reading 
- Guess word meanings from context 

clues 
-  Review grammatical structures 
- Skim  the text once quickly 
- elicit students background 

knowledge 
- Predict the story by  using a  title clue 
While reading 
- Skim through the story quickly 
- Model think-aloud,use story map with 

a series of questions 
- In groups, read and discuss the rest 

of the story using story map with  a 
series of questions  

Post-reading 
- Complete the story grammar map 
- Make a summary of the story 
- Class discussion 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ตารางกาํหนดเนื้อหากลุมควบคุม 
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Table of Content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Control group 

1 Young Love 2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and make 
a summary of the story. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to summarize 
the story with the main 
idea. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
- word cards 
- worksheets 
- English-

Thai 
dictionary. 

 
 
 

Narrating the 
story  
sequentially. 

Structure : 
- Past simple tense. 
- Signal markers. 
 
Vocabulary : 
Soldier, manager, war, 
 army, café  

Pre-reading 
- Discuss vocabulary by eliciting 

Thai meanings. 
- Explain how to use past simple 

tense and signal markers, and 
give examples. 

While reading 
- In groups, read and translate the 

story into Thai using grammatical 
structures and vocabulary as 
tools to enhance comprehension.  

- Ask and answer questions about 
the content of the story. 

Post-reading 
- Complete the written translation. 
- The teacher translates the story 

into Thai again to minimize their 
misinterpretation. 

- Make a summary of the story 
         Do exercises 
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Table of Content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Control group 

2 The Wrong 
 Lover 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and retell  
the story sequentially. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to retell  the 
story sequentially. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
-pictures 
-word cards 
-worksheets 
- English-Thai 
dictionary. 

Narrating the 
story. 

Structure : 
- Past simple 

tense. 
- Comparative 

adjectives 
 
Vocabulary : 
Wrong, lover, wife, 
arrive, expensive, 
meet,  

Pre-reading 
- Discuss vocabulary by eliciting Thai 

meanings. 
- Explain how to use past simple tense 

and adjective comparison, and give 
examples. 

 While reading 
- In groups, read and translate the 

story into Thai using grammatical 
structures and vocabulary as tools to 
enhance comprehension.  

- Ask and answer questions about the 
content of the story. 

Post-reading 
- complete the written translation. 
- The teacher translates the story into 

Thai again to minimize their 
misinterpretation. 

- Retell the story 
- Do exercises 
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Table of Content Specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Control group 

3 The Lady 
or The 
Tiger 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and make 
predictions  of  the story. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to predict the 
story. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
- word cards 
- worksheets 
 

Predicting 
the story . 

Structure : 
- Past simple 

tense 
- Conditional 

sentences type I  
- Coordinators 
 
 
Vocabulary : 
Stadium, wrongdoer, 
jump, marry, 
daughter, 
immediately, 
handsome, lose, 
move, turn 

Pre-reading 
- Discuss vocabulary by eliciting Thai 

meanings. 
- Explain grammatical structures and 

give examples. 
While reading 
- In groups, read and translate the story 

into Thai using grammatical structures 
and vocabulary as tools to enhance 
comprehension.  

- Ask and answer questions about the 
content of the story. 

Post-reading 
- Complete the written translation. 
- The teacher translates the story into 

Thai again to minimize their 
misinterpretation. 

- Class discussion, make prediction. 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Control group 

4 The Bridge 2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and ask 
and answer questions 
about  the story. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
- word cards 
- pictures 
- worksheets 
 

Asking and 
giving 
information 
about the story 
and characters. 

Structure : 
- Past simple 

tense. 
- Past continuous 

tense. 
 
Vocabulary : 
Bridge, husband, 
soldier lover, order, 
shoot, boatman, 
refuse, pay, dead 

Pre-reading 
- Discuss vocabulary by eliciting Thai 

meanings. 
- Explain how to use past simple  and 

past continuous tenses  and give 
examples. 

While reading 
- In groups, read and translate the 

story into Thai using grammatical 
structures and vocabulary as tools 
to enhance comprehension.  

- Ask and answer questions about 
the content of the story. 

Post-reading 
- complete the written translation. 
- The teacher translates the story into 

Thai again to minimize their 
misinterpretation. 

- Do exercises. 
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Table of content specification 

 
Unit Topic Time Objective Text Types/ 

Materials 
Function Language Focus Learning Activities 

Control group 
5 Dreams 

of Gold 
2 pds Terminal objective : 

Students should be able to 
comprehend and make a 
summary of the story  
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to summarize 
the story with the main idea. 

Short passage 
: 
Narrative 
 
 
Materials 
-  word cards 
-   pictures 
-  worksheets 
 
 

Narrating  the 
events of the story 
sequentially . 

Structure : 
- Past simple tense 
- Past continuous 

tense 
- Future simple 

tense. 
 
Vocabulary : 
Decide, delight, 
believe, mean, happen, 
dig, surprise, rest, set 
off  

Pre-reading 
- Discuss vocabulary by eliciting 

Thai meanings. 
- Explain grammatical structures 

and give examples. 
While reading 
- In groups, read and translate the 

story into Thai using grammatical 
structures and vocabulary as tools 
to enhance comprehension.  

- Ask and answer questions about 
the content of the story. 

Post-reading 
- complete the written translation. 
- The teacher translates the story 

into Thai again to minimize their 
misinterpretation. 

- Make a summary of the story 
         Do exercises. 
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Table of content specification 
 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Control group 

6 Curse of the 
ring 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and retell 
the story sequentially. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to retell  the 
story sequentially. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
Materials 
- pictures 
- word cards 
- worksheets 
 

Describing the 
events of the 
story 
sequentially. 

Structure : 
- past simple tense. 
- Active/passive 

voice 
- Phrasal verbs: put 

on , put away 
 
 
Vocabulary : 
Curse, will, frighten, 
luck, artist, robbery, 
thief, silent, reply,  
jeweler 

Pre-reading 
- Discuss vocabulary by eliciting 

Thai meanings. 
- Explain how to use past simple 

tense , voices , phrasal verbs and 
give some examples. 

While reading 
- In groups, read and translate the 

story into Thai using grammatical 
structures and vocabulary as 
tools to enhance comprehension.  

- Ask and answer questions about 
the content of the story. 

Post-reading 
- complete the written translation. 
- The teacher translates the story 

into Thai again to minimize their 
misinterpretation. 

- Retell the story 
        Do exercises. 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Control group 

7 Derek 2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and make 
a summary of the story. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to summarize 
the story with the  main 
idea. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
 
Materials 
- word cards 
- pictures 
- worksheets 
 
 

Narrating the 
story . 

Structure : 
- Past simple 

tense. 
- A few / a little 
 
Vocabulary : 
Pony, unkind, space, 
present   

Pre-reading 
- Discuss vocabulary by eliciting Thai 

meanings. 
- Explain  grammatical structures, and 

give examples. 
While reading 
- In groups, read and translate the 

story into Thai using grammatical 
structures and vocabulary as tools to 
enhance comprehension.  

- Ask and answer questions about the 
content of the story. 

Post-reading 
- complete the written translation. 
- The teacher translates the story into 

Thai again to minimize their 
misinterpretation. 

- Make a summary of the story 
- Do exercises. 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Control group 

8 It's About 
Time ! 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and retell 
the story sequentially. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to retell  the 
story sequentially. 

Short passage : 
Narrative 
 
Materials 
- word cards 
- pictures 
- worksheets 
 

Describing 
the story 
sequentially. 

Structure : 
- Idioms based on 

the reading 
passage 

 
 
Vocabulary : 
Engagement, ring, 
wedding, payment, 
caviar, champagne, 
carriage 

Pre-reading 
- Discuss vocabulary by eliciting Thai 

meanings. 
- Explain grammatical structures and 

idioms, and give examples. 
While reading 
- In groups, read and translate the story 

into Thai using grammatical structures 
and vocabulary as tools to enhance 
comprehension.  

- Ask and answer questions about the 
content of the story. 

Post-reading 
- complete the written translation. 
- The teacher translates the story into 

Thai again to minimize their 
misinterpretation. 

- Retell the story 
- Give / receive feedback 
- Do exercises. 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Control group 

9 The Ringing 
Dog 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and retell 
the story sequentially. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to retell  the 
story sequentially. 

Short passage : 
Narrative 
 
Materials 
- word cards 
- pictures 
- worksheets 
 

Describing the 
story 
sequentially. 

Structure : 
- Idioms based on 

the reading 
passage 

 
 
Vocabulary : 
Roommate, gift,  
wrap, cellular phone, 
suspect, wonders, 
stomach, rush, vet, 
pass, notice 

Pre-reading 
- Discuss vocabulary by eliciting Thai 

meanings. 
- Explain grammatical structures, 

idioms, and give examples. 
While reading 
- In groups, read and translate the 

story into Thai using grammatical 
structures and vocabulary as tools 
to enhance comprehension.  

- Ask and answer questions about the 
content of the story. 

Post-reading 
- complete the written translation. 
- The teacher translates the story into 

Thai again to minimize their 
misinterpretation. 

- Retell the story 
- Do exercises. 
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Table of content specification 
 

Unit Topic Time Objective Text Types/ 
Materials 

Function Language Focus Learning Activities 
Control group 

10 The Musical 
Donkey 

2 pds Terminal objective : 
Students should be able 
to comprehend and  
summarize the story. 
Enabling aims : 
1.to be able to identify 
meanings of words. 
2. to be able to fill in the 
blanks with appropriate 
forms of verbs. 
3. to be able to identify the 
characters. 
4. to be able to answer 
questions about details of 
the story. 
5. to be able to summarize 
the story with the main 
idea. 

Short passage : 
Narrative 
 
 
 
Materials 
- word cards 
- pictures 
- worksheets 
 
 

Narrating  the  
story . 

Structure : 
- Past simple 

tense. 
- Passive voice (if-

clause) 
- Phrasal verbs 
 
Vocabulary : 
Jackal, jealous, upset, 
congratulate, 
apologize,  realize, 
advice, rush,  

Pre-reading 
- Discuss vocabulary by eliciting Thai 

meanings. 
- Explain grammatical structures , and 

give examples. 
While reading 
- In groups, read and translate the 

story into Thai using grammatical 
structures and vocabulary as tools to 
enhance comprehension.  

- Ask and answer questions about the 
content of the story. 

Post-reading 
- complete the written translation. 
- The teacher translates the story into 

Thai again to minimize their 
misinterpretation. 

- Make a summary of the story 
- Class discussion 
- Do exercises 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แบบทดสอบความคิดเห็น 
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แบบสอบถามความคิดเห็นตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ตองการถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ  ในดาน 1) เนื้อหาบทอาน  2) กิจกรรมการเรียนการสอน  3) สื่อและอุปกรณ
การสอน และ 4) การรวมกิจกรรม การเรียนการสอนของนักเรียน ขอใหนักเรียนตอบ
ตามความรูสึกแทจริงของนักเรียนอยางอิสระเพราะไมมีคําตอบถูกหรือผิด และไมมีผลตอคะแนน
การเรียนของนักเรียน แตจะนําผลจากแบบสอบถามนี้ไปใชประโยชนในงานวิจัย เพื่อประโยชนตอ
การพัฒนาการเรียนการสอน    คําตอบของนักเรียนจะเก็บเปนความลับ

2.  คะแนนของแบบสอบถามแบงตามระดับ  ดังนี้
เห็นดวยมากที่สุด ให 5 คะแนน
เห็นดวยมาก ให 4 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง ให 3 คะแนน
เห็นดวยนอย ให 2 คะแนน
เห็นดวยนอยที่สุด ให 1 คะแนน

3. การตอบแบบสอบถาม  ใหนักเรียนอานขอความทางซายมือ  พิจารณาแลวทําเครื่อง
หมาย  √   ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับระดับความรูสึกที่แทจริงของนักเรียน

ตัวอยาง

ขอ
ที่

ขอความ
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด

เห็น
ดวย
มาก

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
นอย

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด

1
ดานเนื้อหา
บทอานมีเนื้อหานาสนใจ  ……………………. √

2 บทอานมีภาษา คําศัพท เหมาะสมกับความ
สามารถทางภาษาของขาพเจา………………. √

3 ขาพเจาไดเรียนรูวัฒนธรรมจากเนื้อหาของ
บทอาน………………………………………. √

4.  นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือใหขอเสนอแนะไดในทายแบบ
สอบถาม
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แบบสอบถามความคิดเห็นตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2

คําชี้แจง อานขอความแลวทําเครื่องหมาย √  ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็น
ของนักเรียน   โดยในแตละขอใหนักเรียนเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวเทานั้น

ขอ
ที่

ขอความ
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด

เห็น
ดวย
มาก

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
นอย

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด

1
(1) ดานเนื้อหา
บทอานมีเนื้อหานาสนใจ  …………………….

2 บทอานมีภาษา คําศัพท เหมาะสมกับความ
สามารถทางภาษาของขาพเจา……………….

3 บทอานมีเนื้อหาที่สนุกสนาน ชวยใหขาพเจา
รูสึกเพลิดเพลิน……………………………….

4 เนื้อหาบทอานใหขอคิด สามารถนําไปประยุกต
ใชในชีวิตจริงได

5 ขาพเจาไดเรียนรูวัฒนธรรมจากเนื้อหาของ
บทอาน……………………………………….

6
(2) กิจกรรมการเรียนการสอน
คําอธิบายการทํากิจกรรมมีความชัดเจน……..

7 เวลาในการทํากิจกรรมมีความเหมาะสม…….
8 กิจกรรมกอนการอานชวยใหขาพเจาสามารถ

นําความรูเดิมที่มีอยูมาเช่ือมโยงเขากับเนื้อหา
ใหมที่จะเรียน………………………………….

9 กิจกรรมกอนการอานกระตุนใหขาพเจาอยากรู
รายละเอียดของเนื้อหาบทอาน……………….

10 กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาอาน
บทอานอยางมีจุดประสงค……………………

11 กิจกรรมระหวางอานชวยใหขาพเจาเขาใจ
เนื้อหาบทอานมากขึ้น…………………………
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ขอ
ที่

ขอความ
เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด

เห็น
ดวย
มาก

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
นอย

เห็น
ดวย
นอย
ที่สุด

12 กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจาไดแสดง
ความสามารถดานทักษะเขียน  ทักษะพูด……

13 กิจกรรมหลังการอานชวยใหขาพเจาสามารถ
เชื่อมโยงความรูจากบทอาน เขากับกิจกรรมที่
กําหนดไดอยางเหมาะสม……………………..

14
(3) ส่ือและอุปกรณการสอน
ส่ือและอุปกรณการสอนมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน……………………

15 ส่ือและอุปกรณการสอนสงเสริมการทํา
กิจกรรม……………………………………….

16

(4) การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
     ของนักเรียน
ขาพเจารูสึกสนุกสนานในการเขารวมกิจกรรม
การเรียนการสอน……………………………..

17 ขาพเจาไดมีโอกาสฝกทักษะอาน พูด ฟง เขียน
ภาษาอังกฤษในการรวมกิจกรรม……………

18 การรวมกิจกรรมการเรียนการสอนชวยสงเสริม
ความรวมมือกันในกลุมเพื่อน…………………

19 การรวมกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริม
ความสําคัญของผูเรียนทุกคน………………...

20 การรวมกิจกรรมการเรียนการสอนทําให
ขาพเจาไดฝกกระบวนการคิด วิเคราะห………

ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

ขอขอบคุณในความรวมมือ
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ตัวอยางแผนการสอน
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Source : J. Winggate,  Knowing Me Knowing You : Classroom activities to develop learning strategies and stimulate
Conversation  (London : Delta Publishing, 2000),19.
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                           Lesson Plan for the Experimental Group
                                       Period :  7 - 8
Subject  :  English 022 Time  :  100 minutes
Class     :  M.2 School : Sai Nam Peung , Bangkok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Bridge
Terminal objective:

The students should be able to comprehend and ask and answer questions
about the story.
Enabling aims:

1. Students are able to identify meanings of words.
2. Students are able to fill in the blanks with appropriate forms of verbs.
3. Students are able to identify characters.
4. Students are able to answer questions about the details of the story.

Procedures :
          Pre-reading stage
          1. Motivation. The teacher shows students a picture of a couple to motivate
students' interest and to elicit their background knowledge, and asks the following
questions:
                 Look at this picture. Can you tell me who they are? (A husband and a wife)
                 Are they brother and sister?(Yes/No)
                 What would happen if one of them had another lover? (Vary)
                 Who should be blamed ?  (A husband / A wife …)

 Then the teacher asks students to predict what the story might be about by the
title of the story and pictures. (Worksheet A)
              2. Objective statement.  The teacher tells students the objectives of the lesson
and informs them that they will read a story called "The bridge" to fulfill the objectives.

  3. Understanding vocabulary.  The teacher asks students to guess meanings of
words by using context clues (Worksheet B).  After finishing, the teacher lets them
discuss the clues that have guided them to choose the correct answers.
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             4. Understanding structures. The teacher asks students to fill in appropriate
forms of verbs in order to familiarize them with the past tense, past continuous and
indirect speech which are necessary for  them in understanding the story better.
(Worksheet C)

While reading stage
Understanding the story

              5.The teacher asks students to skim through the story once quickly in order to
become  familiar with the main idea and roughly check their predictions.
              6. The teacher reads the first two paragraphs of the story to model think - aloud
 techniques by using a series of questions and a story grammar map. Students follow
 silently and notice strategies the teacher used in comprehending the story.
               7. In groups. Students read and discuss the rest of the story by using a series
of questions (Worksheet D) and a story map(Worksheet E), while the teacher circulates.
               8.   Students transfer information into the story grammar map.

            Post reading stage
               9.   Students complete  the story grammar map (Worksheet E), and share their
information by  presenting to classmates.

10. The teacher asks students to work in pairs doing the element interview activity
 by using   the information from the story grammar map. (Worksheet F)

  Evaluation
                1. By observing their participation in learning activities.

    2. By checking their story map information.

***************
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Worksheet A
Prediction Activity

The Bridge

Directions :
Five minutes for you to take a look at the pictures and the name of

the story that you are going to read, which is "The Bridge".  You are
going to read this story and try to understand it very well.  One thing
you can do to help you better understand what you read is to make some
predictions about what you think may happen in the story.   Making
predictions helps you know what to look for as you read the story.

Make some predictions of what the story might be about from
the title and pictures and your own knowledge of  human family
life.

I. Now write down as many predictions as you can based on the
title of the story and pictures.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Directions: In pairs.  Guess the meanings of the following words by using context clues,
and fill in the blanks with the correct answers.
1. The police follow the robber who robbed a bank and shoot him with their guns.

The word "shoot" means……………………….
a. to fire from a gun b. to choose something

2. The soldiers must follow the general's orders or commands strictly.
The word "order" mean…………………………

a. tidy b. command
3. We use a bridge to cross from one side to the other side of a river or a street.

The word "bridge" means……………………….
a.  a card games b. a structure over a river

4. A boatman who took a poor girl to the other side of a river with his small boat  refused
to take her money. He accepted only from the rich.

The word "boatman" means………………………
a.  a man who makes a boat b.  a man who carries fare-paying

      passengers
The word "refuse" means…………………………….

a.  accept b.  not accept

************

Worksheet  B
Context Clues
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Directions : In pairs.  Change the following direct speech sentences into indirect speech.

Study these sample situations.

Now change  the following sentences.

1. Tom said, " I want that job."
= Tom said……………………………………………………………………………………..

2. Melanie said, "I am working."
= Melanie said…………………………………………………………………………………

3. Arthur told his sister, " I am going to be there."
 = Arthur told his sister……………………………………………………………………….

4. Helen said, " I can't come to the party."
 = Helen said…………………………………………………………………………………..

5. Tom said, " My parents are very well."
= Tom said……………………………………………………………………………………..

******************

     Worksheet C
Understanding Structures

Direct speech Indirect speech
1. Sam said to Susan, "I will take you across the river    =Sam said to Susan he would take her across the river
                                  If you pay me $100." If she paid him $100.
2. A woman told a boatman, " I need to cross the river." =A woman told a boatman she needed to

cross the river. 
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Directions : In groups, read and  discuss the story  with your members. Use these
questions to guide you to comprehend the story. Then complete the story grammar map.
1. Where and when does the story take place?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Who is the main character in this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Who are the other characters ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. What is the main character like? (Describe his / her key qualities or personality traits)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. How does he / she feel about his / her personality traits?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. What are the other characters like?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. What is the major problem that the main character is faced with?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. How does he/she attempt to solve the problem?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. What is the unexpected event that  takes  place in the story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. What is the consequence?  How is the problem solved or not solved?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. How does the main character feel about the consequence?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. What did you learn from this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. What is the main idea of this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Worksheet D
A Series of Questions
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Story:

Setting Character/s Initiating event

Internal response Reaction

Attempt

Consequence

Worksheet  E
Story Grammar Map
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Directions: In pairs.  Discuss the interview questions with your partner, and take turns to
answer them. Don't forget that you are the character in the story so answer the questions
based on your role in the story.

Worksheet F
Element Interview

Character Interviews :  Character………………………Student : ……………………….(your name)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teacher :  " I want you to pretend to be a character, the woman in the story. Now, I will ask you
some questions about the time you were trying to cross a river to meet your husband, but you
were shot dead by the soldier.   Don't forget to pretend you are the woman in the story as you
answer the questions"
Now start the interview activity :
Interviewer :  Tell me about your family.
The woman : ………………………………………………………………………………………………….
Interviewer :  Where was your husband?
The woman :  …………………………………………………………………………………………………
Interviewer :  How did you feel about your husband?
The woman :  ………………………………………………………………………………………………….
Interviewer :  And how did your feel about your lover?
The woman :  ………………………………………………………………………………………………….
Interviewer :  What was the problem when you were trying to cross a river to come back home?
The woman :  ………………………………………………………………………………………………….
Interviewer :  What did the boatman want?
The woman :  ……………………………………………………………………………………………….
Interviewer :  Was your lover helpful?
The woman :  …………………………………………………………………………………………………
Interviewer :  How did you feel at the end , when you were shot?
The woman :  ………………………………………………………………………………………………
Interviewer :  My last question. Tell me who was the most and least to blame for your death?
                      Why?
The woman :  ………………………………………………………………………………………………
Interviewer  :  Thank you very much. The woman  : You are welcome.
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Lesson Plan for the Control Group
Period : 7 -8

Subject  :  English 022 Time  :  100 minutes
Class     :  M.2 School : Sai Nam Peung , Bangkok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Bridge
Terminal objective :

The students should be able to comprehend and ask and answer questions about
the story.
Enabling aims :

1. Students are able to identify meanings of words.
2. Students are able to fill in the blanks with appropriate forms of verbs.
3. Students are able to identify characters.
4. Students are able to answer questions about the details of the story.

Procedures :
Pre-reading stage
1. Motivation. The teacher shows students a picture of a couple to motivate

students' interest and to elicit their background knowledge, and asks the following
questions:

Look at this picture. Can you tell me who they are? (A husband and a wife)
Are they brother and sister? (Yes/No)
What would happen if one of them had another lover? (Vary)
Who should be blamed ?  (A husband / A wife …)

2. Objective statement.  The teacher tells students the objectives of the lesson and
informs    them that they will read a story called "The bridge" to fulfill the objectives.

3. Understanding vocabulary.The teacher distributes a vocabulary worksheet
(Worksheet A)   to students which has key words in understanding the story, then the Thai
meanings are elicited.

4. Understanding structures.The teacher distributes grammatical worksheet
(Worksheet B) to students to have them become familiar with past tense, past continuous
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and   indirect speech  which are necessary for them in understanding the story. The
teacher explains and asks them to complete the worksheet.

While reading stage
Understanding the story
1. The teacher reads the first two paragraphs to model how to translate the story

into Thai with appropriate use of Thai meanings based on the original story, while
students follow silently and jot down  words useful for them in understanding the story.

2. In groups. Students read, discuss and translate the story into Thai using the
grammatical structures and vocabulary as tools to assist them in comprehending the
story. The teacher circulates.

3. The teacher asks students some questions about the content of the story.
Post reading stage
4. Students complete  the written translation.

       5. Students present their translation to classmates to share ideas about the story.
            6. The teacher translates the story into Thai again to minimize their
misinterpretation.

7. Students do assignments.(Worksheet C)

Evaluation
1. By observing their participation in learning activities.
2. By checking their written translation.

***************
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Directions : Identify the meanings of the following words, and sort out sentences from the
story which contain these words.

= ……………………………………………………………………………………….

= ……………………………………………………………………………………..

= ……………………………………………………………………………………..

= ……………………………………………………………………………………

= ……………………………………………………………………………………

= …………………………………………………………………………………...

************************

Worksheet A
Understanding Vocabulary

husband

cross

soldier

shoot

refuse

boatman
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Directions: In pairs.  Complete the following sentences by matching the clauses under A
with the clauses under B, then write the complete sentences in the blanks provided.

A      B
1.  Sam was listening to the radio a.  but a thief stole her bag.
2.  They were having a party b.  while he was crossing the road.
3.  She was going to buy a dress c.  when the batteries ran out.
4.  He fell over d.  while his wife made dinner.
5.  He watched T.V. e.  when the doorbell rang.
Understanding indirect speech
6. Tom said that f.  she needed to cross the river.
7. The boatman said g.  she was thinking of her children.
8. The woman told the boatman h.  he was going to Europe.
9.  Helen said i.   she liked her very much.
10. Barbara said to Helen j.   he would take her across the river for
                                                                               free
Now write the complete sentences
1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………………..
10. ……………………………………………………………………………..

Worksheet B
Understanding Structures
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Directions : In your group.  Answer the following questions.

1. What is the main idea of this story?

2. Where did the story take place?

3. What did the woman do while her husband was away?

4. Where was her lover's house?

5. What did the soldier say to her?

6. What did the boatman ask from her?

7. What happened in the end?

8. Who was the most to blame? Why?

9. Who was the least to blame? Why?

10. What did you learn from this story?

11. What are the best words to describe the following characters?
The woman =  ………………………………
The lover =  ……………………………….
The boatman =  ……………………………….
The husband =  ……………………………….
The soldier =  ……………………………….

********************

Worksheet C
Questions
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Directions :  In your group.  Read and discuss the story with your members.
Then translate the story into Thai with appropriate meanings of words.

         Story title : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Translation
Activity
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Derek

Derek was a little boy.   He lived with his parents in a small house in  a town.
They did not have a big garden.

Derek liked animals very much.   One day he said to his father, “I’ve got a little
money, Daddy.  Can I buy a pony, please?”

But his father answered, “ No, Derek, we can’t have a pony in the garden, because
it’s too small and we haven’t got a field.    People who keep ponies in small gardens
without a field are unkind. Ponies need a lot of space.”

Derek did not want to be unkind to a pony, so he did not ask his father again.
But then his father got a job in another place, and he and his   family left their

small house in the town and went and lived in a bigger house in the country. It had a nice
garden and a field, and Derek was very happy.

There was a farm near their new house, and there were horses, cows and a few
sheep there. Derek went to see them every day.   He was five years old now, and he began
to think of a pony again.

“My birthday is next month,”   he thought.    “Perhaps Daddy will buy me a pony
then.” After a little time, he began to talk about ponies to his parents again.

Then his birthday came.   His parents gave him a few nice presents, but there was
no pony. Derek was sad.  But then suddenly his Uncle Tom arrived. He was a farmer, and
he had a big pony with him.

“Hello, Derek,” Uncle Tom said,  “Happy birthday. This is your birthday present
from me and Aunt Mary.”

Derek was a little afraid, because the pony
was very big. He looked at it for a few minutes
and then he said to his  uncle,    “Is he for me, or
am I for him?”

  (Source : L. Hill, Stories for Reading Comprehension 2 (Hong Kong : Longman ,1991) , 25.
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                          Lesson Plan for the Experimental Group
                                     Period : 13 - 14
Subject  :  English 022 Time  :  100 minutes
Class     :  M.2 School : Sai Nam Peung , Bangkok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derek
Terminal objective :

The students should be able to comprehend and make a summary of the story.
Enabling aims :

1. Students are able to identify meanings of words.
2. Students are able to fill in the blanks with appropriate forms of verbs.
3. Students are able to identify characters.
4. Students are able to answer questions about the details of the story.
5. Students are able to summarize the story with the main idea.

Procedures :
Pre-reading stage
1.  Motivation. The teacher motivates students' interest by asking the following

questions :
Who has a younger brother? (Yes / No)
Does he have pets? (Yes / No)
What kind of animals does a boy like?  (Vary)
What does he want for his birthday present? (Vary)

2. Objective statement.  The teacher tells students the objectives of the lesson
and informs them that they will read a story called "Derek" to fulfill the objectives.

3. Understanding vocabulary.  The teacher asks students to guess meanings of
words by using context clues (Worksheet A).  After finishing, the teacher lets them
discuss the clues that have guided them to choose the correct answers.

4. Understanding structures. The teacher asks students to fill in appropriate forms
of verbs in order to familiarize them with the past tense and words used which are
necessary for them in understanding the story better.(Worksheet B)
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5. Prediction activity. The teacher asks students to predict what the story might
be about by the title of the story and a picture.(Worksheet C)

While reading stage
Understanding the story
6. The teacher asks students to skim through the story once quickly in order to

become familiar with the main idea and roughly check their predictions.
7. The teacher reads the first part of the story to model think - aloud techniques

by using a series of questions and a story grammar map. Students follow silently and
notice strategies the teacher used in comprehending the story.

8. In groups. Students read and discuss the rest of the story by using a series of
questions(Worksheet D) and a story map(Worksheet E), while the teacher circulates.

9. Students transfer information into the story grammar map.

Post reading stage
10. Students complete the story grammar map.(Worksheet E)
11. Students make a summary of the story using information from the story map.
(Worksheet F)

Evaluation
1. By observing their participation in learning activities.
2. By checking their story map information.
3. By checking their summaries.

***************
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Directions : In pairs.  Guess the meanings of the following words by using context clues,
and fill in the blanks  with the correct answers.
1. There is not enough space for their children to play with their dogs, so they buy a new

big house with large rooms and wide areas.
The word "space" means…………………………

a.  empty area b. full area
2. Mike went to ride a pony at the fair, while his elder brother rode a big horse.

The word "a pony" means…………………
a.  a toy animal b. a small horse

3. A lot of people from the country left their farms in search of work in a big city.
The word "the country" means……………

a.  a rural district away from town b. a nation or state
4. Cinderella lived with her unkind step-mother and her daughters. She had to do all

house work.
The word "unkind" means………………..

a.  good b. not good
The word "her" refers to………………….

a.  Cinderella b. step-mother
The word "She" refers to……………………

a. Cinderella b. step-mother
5. Derek's aunt bought a pony for him as his birthday present.  She asked him to keep it

very well.
The word "present" means…………………

a.  gift b. toy
The word "keep" means……………………..

a.  store b.  feed
*************

Worksheet  A
Context Clues
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Directions : In pairs.  Complete the following passage by using the words given.

Mary ………up on Sunday morning, she went into the kitchen to prepare breakfast
for her children.  She found that there were……………eggs , and………….milk left. Then
after breakfast she………………….to a supermarket , but she ………….. have enough
money to buy…………..eggs.  Finally, She………………..home unhappily.

**************

Worksheet B
Understanding structures

              a few        a little      
woke went

                         did not        many
came back 
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Derek

Directions :  Five minutes for you to take a look at the pictures and the name of the story that you
are going to read, which is "Derek".  You are going to read this story and try to understand it very
well.  One thing you can do to help you better understand what you read is to make some
predictions about what you think may happen in the story.  Making predictions helps you know
what to look for as you read the story.

Make some predictions of what the story might be about from the title, pictures and
your own knowledge of a boy's life.

I. Now write down as many predictions as you can based on the title of the story and
pictures.

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

Worksheet  C
Prediction Activity
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Directions : In groups, read and  discuss the story  with your members. Use these
questions to guide you to comprehend the story. Then complete the story grammar map.
1. Where and when does the story take place?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Who is the main character in this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Who are the other characters ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. What is the main character like? (Describe his / her key qualities or personality traits)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. How does he / she feel about his / her personality traits?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. What are the other characters like?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. What is the major problem that the main character is faced with?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. How does he/she attempt to solve the problem?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. What is the unexpected event that  takes  place in the story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. What is the consequence?  How is the problem solved or not solved?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. How does the main character feel about the consequence?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. What did you learn from this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. What is the main idea of this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Worksheet D
A Series of Questions
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Story:

Setting Character/s Initiating event

Internal response Reaction

Attempt

Consequence

Worksheet  E
Story Grammar Map
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Directions :  Make a summary of the story by using information from the story map.
You have to summarize the story with the main idea,

Now write your summary into the paragraph.
The theme of the story is……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
The title of the story is  "Derek"
This is the summary of the story :
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Worksheet F
Making a summary
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Lesson Plan for the Control Group
Period : 13 - 14

Subject  :  English 022 Time  :  100 minutes
Class     :  M.2 School : Sai Nam Peung , Bangkok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derek
Terminal objective :

The students should be able to comprehend and make a summary of the story.
Enabling aims :

1. Students are able to identify meanings of words.
2. Students are able to fill in the blanks with appropriate forms of verbs.
3. Students are able to identify characters.
4. Students are able to answer questions about the details of the story.
5. Students are able to summarize the story with the main idea.

Procedures :
Pre-reading stage
1. Motivation. The teacher motivates students' interest by asking the following

questions :
     Who has a younger brother? (Yes / No)
     Does he have pets? (Yes / No)
     What kind of animals does a boy like?  (Vary)
     What does he want for his birthday present? (Vary)
2. Objective statement.  The teacher tells students the objectives of the lesson

and informs them that they will read a story called "Derek" to fulfill the objectives.
3. Understanding vocabulary.  The teacher shows students word cards which are

key words for them  in understanding the story. The teacher explains and gives sample
sentences.

4. Understanding structures. The teacher distributes a worksheet (Worksheet A) to
students and explains the usage in line with some sample sentences. Then students
complete the worksheet.
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While reading stage
Understanding the story
5. The teacher asks students to skim through the story once quickly in order to

become familiar with the main idea.
6. The teacher reads the first part of the story to model how to translate with

appropriate use of the Thai meanings of words based on the written style of the original
story, while students follow silently and jot down some words for enhancing their
comprehension.

7. In groups. Students read, discuss and translate the rest of the story into Thai by
using grammatical structures and vocabulary as tools to assist them in comprehending
the story better, while the teacher circulates.

8. The teacher asks some questions about the content of the story to foster their
understanding.

Post reading stage
9. Students complete the written translation.
10. The teacher invites students to present their translation to classmates to

exchange ideas about the story.
11. The teacher translates the story into Thai again to minimize their

misinterpretation.
12. Students make a summary of the story with the main idea by using information

given.(Worksheet B)
13. Students do a written exercise. (Worksheet C)

Evaluation
1. By observing their participation in learning activities.
2. By checking their written translation.
3. By checking their summaries.

***************
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Directions : In pairs.  Study the following words and complete the sentences.

A few
We use " a few" for people, animals or things which we can count. (e.g. a few

books).  A few is the opposite of "many"

A little
We use "a little"  for things which we cannot count ( e.g. a little water).  "A little" is

the opposite of "much"

Both "a few"  and "a little" are the opposite of "a lot (of)" (e.g. There are a lot of students in
this class.  We have a lot of space to keep animals.)

Now complete the following sentences with " a few" or " a little".
1. John had…………………money. He had…………………coins and…………….notes.
2. There were……………….cows on the farm, and the farmer got……………..milk from

them.
3. After………………time, he began to visit the animals, and after…………days he knew

all of them well.

*******************

Worksheet  A
Understanding grammatical words
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Directions :  This is a summary of the story. Read it carefully. The statements under X
have to be followed by the statements under Y.  Match them and then write the
summary into a paragraph.

X Y
……1. Derek lived with         a. because the pony was very big.
…...2. He wanted to have a pony in his garden       b. because it had a field.
…...3. Derek's family went to another place,          c. and brought him a pony.
……4. It was big enough for a pony d. he hoped to get a pony,

       but his parents didn't give him
             one

…….5. When his birthday came, e. which was in the country.
…….6. Then his uncle came, f. but it was not big enough,and it

   did not have a field for an animal.
…….7. Derek was afraid  g. his parents in a town.
Now write your summary into the paragraph.
The theme of the story is…………………………………………………………….
The title of the story is  "Derek"
This is the summary of the story:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Worksheet  B
Making a summary
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Directions : In groups. Answer the following questions.

1. What did Derek want?

2. Why didn't his father let him buy one?

3. Why did Derek not ask his father again?

4. When did Derek go and live in a bigger house? 

5. Why could Derek begin to think of a pony again? 

6. What did he hope to get on his birthday?

7. Was there a pony among his nice presents from his parents? 

8. How did he get a pony for his birthday?

9. Why was Derek afraid of him?

10. Was the pony really for Derek?

11. What is the best word to describe Derek?

12. What is the main idea of the story?

Worksheet C
Questions
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Directions :  In your group.  Read and discuss the story with your members.
Then translate the story into Thai with appropriate meanings of words.

         Story title : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Translation
Activity
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It's About Time !

 

ANTILLO, ITALY.
  Vittoria Celemi and Sebastio Macaroni live in a small village in Sicily.

 They are in love.  One day, Sebastio gives Vittoria an engagement ring and asks
her to marry him. Vittoria accepts, but she adds, "Let's wait to get married until we
can afford the perfect wedding !  We don't have enough money now."

Vittoria begins to shop for wedding dress, and she soon
finds the perfect one.   It's long, lacy, and beautiful. But it
costs an arm and a leg !    So Vittoria starts to save her
money.  She makes a small payment every year.  She saves up
for 40 years !

At long last, after a 40-year engagement, Vittoria can
buy the wedding dress. She and Sabastio decide to tie the
knot.   At the wedding, Vittoria looks beautiful in her dress.

The newlyweds are in seventh heaven. They dance,
drink champagne, and eat caviar. Afterward, they ride off in a
horse-drawn carriage.
Their friends watch them and think, "It's about time !"

 Source :  J. Huizenga, Can You Believe It?; Stories and Idioms from Real Life.  (Oxford : Oxford University
    Press, 2000), 6.

ภาพจากโฆษณา Quick cash
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Lesson Plan for the Experimental Group
Period : 15 - 16

Subject : English 022 Time : 100 minutes (2 periods)
Class   :  M.2 School : Sai Nam Peung , Bangkok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It's About Time !
Terminal objective:

The students should be able to comprehend and retell the story sequentially.
Enabling aims:

1. Students are able to identify meaning of words.
2. Students are able to fill in the blanks with appropriate forms of verbs.
3. Students are able to identify characters.
4. Students are able to answer questions about details of the story.
5. Students are able to retell the story sequentially.

Procedures:
Pre-reading stage.
1. Motivation.  The teacher motivates students' interest by showing a picture of a

bride to them and asks the questions :
What is this woman wearing?     ( a wedding dress / a white dress)
Does a woman usually wear this dress in everyday life? (Yes/No)
How often does a woman wear this dress? (Vary)

 Is it cheap or expensive?    (expensive)
 At what age should a woman get married?        (Vary)

              2. Objective statement. The teacher tells students the objectives of the lesson
and informs them that they will read the story called "It' s About time !" to fulfill the
objectives.
            3. Understanding vocabulary. The teacher asks students to identify meanings of
words by matching the words with their meanings( Worksheet A). After finishing, the
students and the teacher discuss some words to minimize their misinterpretation.
               4. Understanding idioms. The teacher asks the students to study idioms and
meanings given(Worksheet B), and complete the worksheet in order to become familiar
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with idioms and expressions based on the story(Worksheet C). Then students and the
teacher discuss idioms and expressions to enhance their knowledge of idioms.

   5. Prediction activity. The teacher distributes a series of pictures based on the
story to students (Worksheet D).The teacher asks them to predict what the story might
be about by arranging a series of pictures based on the story,

   While reading stage
        Understanding the story

               6. The teacher passes out the story to students and asks them to skim through
the story once quickly in order to check their predictions and to become familiar with the
main idea.
               7. The teacher reads the first two paragraphs of the story to model think-aloud
techniques by using a series of questions and a story grammar map , while students
follow silently.

  8. The teacher asks students to work in groups, read and discuss the rest of the
story by using a series of questions (Worksheet E) and the story grammar map
(Worksheet F), while the teacher circulates.

Post-reading stage
9. The students complete the story grammar map.(Worksheet F)
10. The students retell the story sequentially by using the information from the

story map and a series of pictures.

Evaluation
The teacher evaluates by using the story retelling checklist, and by observing the

group cooperation in discussing and completing the story map.

------------------------------
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Directions: Match the following words under X with the appropriate meanings under Y.

X Y
………… 1.  engagement a.  the marriage ceremony
………… 2.  accept b.  people recently married
………… 3.  wedding c.  a four - wheeled, horse drawn vehicle
………… 4.  lacy d.  an act of engaging
………… 5.  payment e.  receive , take
………… 6.  newlyweds f.  the act of paying
………… 7.  carriage g.  resembling lace, a delicate fabric

Note  : ………….………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Worksheet A
Understanding vocabulary
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Directions :  In groups. Study the following idioms and their meanings, then complete the
dialogue between two friends. 

 Now complete the dialogue on the next page…

Worksheet B
Understanding Idioms

It's about time!………………It's later than expected!
Get married (to someone)……………..marry (someone)
Be in love (with someone)….love (someone)strongly in a romantic
                                                                                                   way
Can afford something…….have enough money to buy something
Cost an arm and a leg………..be very expensive
At long last…………..after a very long time; finally
Tie the knot……………marry
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Directions :  In groups. Complete the following dialogue between two friends by using
idioms and expressions from the worksheet B.

Worksheet C
Understanding Idioms

Source : J. Huizen, Can Yoy Believe It? : Stories and Idioms from Real Life ( Oxford : Oxford
University Press , 2000), 9.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



235

Directions :  In your group. Look at the following series of pictures, discuss them among
your members and relate them to your own knowledge, then write a number in each box
provided to arrange events of the story.  After that write as many predictions as you can
of what the story might be about. ( Feel free to make predictions. It doesn' t matter if your
predictions are not  in the story)

Write your predictions here
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Worksheet D
Prediction Activity
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Directions : In groups, read and  discuss the story  with your members. Use these
questions to guide you to comprehend the story. Then complete the story grammar map.
1. Where and when does the story take place?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Who is the main character in this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Who are the other characters ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. What is the main character like? (Describe his / her key qualities or personality traits)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. How does he / she feel about his / her personality traits?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. What are the other characters like?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. What is the major problem that the main character is faced with?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. How does he/she attempt to solve the problem?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. What is the unexpected event that  takes  place in the story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. What is the consequence?  How is the problem solved or not solved?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. How does the main character feel about the consequence?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. What did you learn from this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. What is the main idea of this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Worksheet E
A Series of Questions
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Story:

Setting Character/s Initiating event

Internal response Reaction

Attempt

Consequence

Worksheet  F
Story Grammar Map
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Lesson Plan for the Control Group
                                              Period  15 - 16
Subject : English 022 Time : 100 minutes (2 periods)
Class    : M.2 School : Sai Nam Peung , Bangkok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It's About Time !
Terminal objective:

The students should be able to comprehend and retell the story sequentially.
Enabling aims:

1. Students are able to identify meaning of words.
2. Students are able to fill in the blanks with appropriate forms of verbs.
3. Students are able to identify characters.
4. Students are able to answer questions about details of the story.
5. Students are able to retell the story sequentially.

Procedures :
Pre-reading stage.
1. Motivation.  The teacher motivates students' interest by showing a picture of a

bride to them and asks the questions:
What is this woman wearing?     ( a wedding dress / a white dress)
Does a woman usually wear this dress in everyday life? (Yes/No)
How often does a woman wear this dress? (Vary)

      Is it cheap or expensive?    (expensive)
      At what age should a woman get married?        (Vary)
2. Objective statement. The teacher tells students the objectives of the lesson and

informs them that they will read the story called "It's About time !" to fulfill the objectives.
3. Understanding  vocabulary. The teacher distributes vocabulary worksheet to

students    (Worksheet A) on which are key words in understanding the story. Then  the
Thai  meanings are  elicited.
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4. Understanding grammatical structures. The teacher distributes idioms and
expressions to students(Worksheet B) which are necessary for them in understanding
the story. The teacher gives some examples, and the Thai meanings are elicited.

While reading stage
Understanding the story
5.  The teacher reads the first  two  paragraphs  to model how to translate with

appropriate use of the Thai meanings of words based on the written style of the original
story, while students follow silently and jot down unknown words for enhancing their
comprehension.

6.  In groups. Students read, discuss and translate the rest of the story into Thai
by using grammatical structures and vocabulary as tools to assist them in comprehending
the story better, while the teacher circulates.

7.  The teacher asks some questions about the content of the story in order to
foster their understanding.

Post reading stage
8.  Students complete their written translation.
9.  The teacher invites students to present their translation to classmates to

exchange   ideas about the story.
10. The teacher translates the story into Thai again to minimize their

misinterpretation.
11. The students retell the story sequentially, and give or receive feedback.

 12. The students do exercises.(Worksheet C)

Evaluation.
The teacher evaluates by checking their written translation of parts of the story,

and their cooperation in learning activities.

-------------------------
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Directions :  In your group. Look at the following vocabulary, discuss the words among
your members and write the  appropriate Thai meanings of them to help you in your
written translation and assist you in comprehending the story better.

Can you find sentences  in the story which contain  these words?
Write here…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Worksheet A
Understanding Vocabulary

                   Engagement ring accept

   Wedding  wedding dress     lacy

Payment newlyweds

             Caviar horse-drawn carriage

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



241

Directions:  In your group. Study  the following idioms and expressions, discuss them
among your members and write appropriate Thai meanings of them in order to help you
in understanding the story and your written translation.

It's about time!………………It's later than expected!
Get married (to someone)……………..marry (someone)

Be in love (with someone)….love (someone)strongly in a romantic way
Can afford something…….have enough money to buy something

Cost an arm and a leg………..be very expensive
At long last…………..after a very long time; finally

Tie the knot……………marry
Be in the seventh heaven……………..be very happy.

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

Worksheet B
Understanding Idioms

Idioms / expressions with their meanings
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Directions :  In your group.   Read and discuss the story among your members, then
answer the following questions.

1. What is the main idea of this story?

2. Where did the story take place?

3. What is the best word to describe Vittoria ?

4. Why did she ask Sebastio to wait when he asked her to marry him?

5. How long did they wait to get married?

6. How did the newlyweds feel on the wedding day?

Now answer questions about yourselves. (Share the same experiences.)

7. We are in the seventh heaven when………………………………………………………….

8. We bought……………………….., and it / they cost an arm and a leg.

9. We are saving up to buy…………………………because we can't afford it / them now.

*****************

Worksheet C
Questions
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Directions :  In your group.  Read and discuss the story with your members.
Then translate the story into Thai with appropriate meanings of words.

         Story title : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Translation
Activity
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]
London, England.

It's Christmas time in London. Rachel Murphy, 27, buys a gift for her
roommate. It's a small cellular phone. She wraps it and puts it under the Christmas tree
in their apartment.

A little bit later, Rachel notices a pile of torn paper under the tree.
The phone is gone! "What's going on?" she wonders.     She suspects Charlie, her
roommate's dog, who is sleeping like a log near the tree. She looks high and low for
the phone, but it's nowhere.  She can't figure it out.   The phone has vanished into
thin air!

Rachel gets the phone number from the telephone company and dials the
number.  She hears ringing in Charlie's stomach.  "What in the world?"  she thinks.

She's confused, but all at once she gets the picture.  Charlie swallowed the
phone!.  She rushes the dog to the vet.     "Don't worry,"    the vet says. "Just let nature
take its course."  Sure enough, 24 hours later, the phone passes through Charlie's
system.

It seems to be in perfect working order!

Source : J. Huizenga,  Can You Believe It?; Stories and Idioms from Real Life , (Oxford : Oxford
University Press, 2000),42.
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Lesson Plan for the Experimental Group
Period : 17 - 18

Subject : English 022 Time : 100 minutes (2 periods)
Class   :  M.2          School : Sai Nam Peung , Bangkok.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Ringing Dog
Terminal objective :

The students should be able to comprehend and retell the story sequentially.
Enabling aims :

1. Students are able to identify meaning of words.
2. Students are able to fill in the blanks with appropriate forms of verbs.
3. Students are able to identify characters.
4. Students are able to answer questions about details of the story.
5. Students are able to retell the story sequentially.

Procedures :
Pre-reading stage.
1. Motivation.  The teacher motivates students' interest by asking  the following

questions:
     Do you have a dog? (Yes/No)
     What is it like? ( playful / fierce / naughty)
     What is its favourite food?    (Vary)
     Has it ever swallowed (eaten) an unusual thing ?    (Yes /No)

2. Objective statement. The teacher tells students the objectives of the lesson and
informs them that they will read the story called "The Ringing Dog" to fulfill the objectives.

3. Understanding vocabulary. The teacher asks students to identify meanings of
words by matching the words with their meanings (Worksheet A). After finishing, the
students and the teacher discuss some words to minimize their misconceptions.

4. Understanding idioms. The teacher asks the students to study the idioms and
meanings given, and complete the worksheet in order to become familiar with idioms and
expressions based on the story(Worksheet B). Then students and the teacher discuss
idioms and expressions to minimize their misinterpretation.
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5. Prediction activity. The teacher distributes a series of pictures based on the
story to students .The teacher asks them to predict what the story might be about.
(Worksheet C)

While reading stage
Understanding the story
6. The teacher passes out the story to students and asks them to skim through the

story once quickly in order to check their predictions and to become familiar with the main
idea.

7. The teacher reads the first paragraph of the story to model think-aloud
techniques by using a series of questions and a story grammar map, while students follow
silently.

8. The teacher asks students to work in groups, read and discuss the rest of the
story by using a series of questions (Worksheet D) and the story grammar map(Worksheet
E), while the teacher circulates.

Post-reading stage
9. The students complete the story grammar map.(Worksheet E)
10. The students retell the story sequentially by using the information from the

story map and a series of pictures.

Evaluation
The teacher evaluates by using the story  retelling checklist, and by observing the

group cooperation in discussing and completing the story map.

------------------------------
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Directions :  Match the following words under X with the appropriate meanings under Y.

X Y
………1.  wrap a.  suddenly ; unexpected
……....2. suspect b.  an arrangement of things in a logical, tidy way
………3.  confused c.  as expected
………4.  sleep like a log d.  to doubt or mistrust
………5.  all at once e.  a person or animal's body
………6.  vet f.  difficult to understand
………7.  system g.  to cover, to pack
………8.  sure enough h.  making a loud , resonant sound
………9.  ringing i.  sleep very deeply
……..10.  order j.  a person who cures and or deals with animals

****************

Worksheet A
Understanding vocabulary
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Directions :  In your group. Study the following idioms and their meanings, then complete
the dialogue between a mother and her son by using the given idioms.

Idioms / expressions meanings
A little bit later a short time later
What's going on? What's happening?
Looking high and low for look everywhere for someone or something
Figure out solve a problem ; understand something
Get the picture understand the situation or the facts
Vanish into thin air disappear quickly and completely

Now complete the dialogue
Mother  :  Troy, (1)………………………………..? I' ve been……………………………you.
Son       :  How come? (Why)
Mother  :  You shouldn' t…………………………….when I ask you to do something.

     I told you three times to wash the dishes.
Son        :  Oh, Mom. Just a few more minutes. Just let me…………….this computer game.
Mother   :  Turn it off.
Son         :  Can't I wash the dishes………………………………………..?
Mother    :  No., I said now. Do you want me to unplug that computer?
Son         :  Oh, Mom. Please?
Mother    :  Troy, I' m at the end of my rope. (= be at the limit  of one's patience)
Son         : OK, OK. I…………………………………………………….

******************
Source : J Huizenga, Can You Believe It?; Stories and Idioms from Real Life  (Oxford : Oxford
University Press, 2000), 45.

Worksheet B
Understanding Idioms
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Directions :  In groups. Look at the series of pictures given, then write as many
predictions as you can what the story might be about.

Now write your predictions :
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Worksheet C
Prediction Activity
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Directions : In groups, read and  discuss the story  with your members. Use these
questions to guide you to comprehend the story. Then complete the story grammar map.
1. Where and when does the story take place?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Who is the main character in this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Who are the other characters ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. What is the main character like? (Describe his / her key qualities or personality traits)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. How does he / she feel about his / her personality traits?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. What are the other characters like?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. What is the major problem that the main character is faced with?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. How does he/she attempt to solve the problem?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. What is the unexpected event that  takes  place in the story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. What is the consequence?  How is the problem solved or not solved?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. How does the main character feel about the consequence?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. What did you learn from this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. What is the main idea of this story?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Worksheet D
A Series of Questions
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Story:

Setting Character/s Initiating event

Internal response Reaction

Attempt

Consequence

Worksheet  E
Story Grammar Map
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                            Lesson Plan for the Control Group
                                      Period  17 - 18
Subject : English 022 Time : 100 minutes (2 periods)
Class    : M.2 School : Sai Nam Peung , Bangkok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Ringing Dog
Terminal objective :

The students should be able to comprehend and retell the story sequentially.
Enabling aims :

1. Students are able to identify meaning of words.
2. Students are able to fill in the blanks with appropriate forms of verbs.
3. Students are able to identify characters.
4. Students are able to answer questions about details of the story.
5. Students are able to retell the story sequentially.

Procedures :
Pre-reading stage.

          1. Motivation.  The teacher motivates students' interest by asking  the following
questions:

Do you have a dog? (Yes/No)
What is it like? ( playful / fierce / naughty)
What is its favourite food?    (Vary)
Has it ever swallowed (eaten) an unusual thing ?    (Yes /No)

             2. Objective statement. The teacher tells students the objectives of the lesson
and informs them that they will read the story called "The Ringing Dog" to fulfill the
objectives.

 3.  Understanding  vocabulary. The teacher distributes vocabulary worksheet to
students with key words for understanding the story by eliciting the Thai meanings.
(Worksheet A)

4.  Understanding grammatical structures. The teacher explains idioms and
expressions to students which are necessary for understanding the story(Worksheet B).
The teacher gives some examples, and the Thai meanings are elicited.
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While reading stage
Understanding the story
5.  The teacher reads the first  paragraph  to model how to translate with

appropriate use of the Thai meanings of words based on the written style of the original
story, while students follow silently and jot down unknown words for enhancing their
comprehension.

6.  In groups. Students read, discuss and translate the rest of the story into Thai
by using grammatical structures and vocabulary as tools to assist them in
comprehending the story better, while the teacher circulates.

7.  The teacher asks some questions about the content of the story in order to
foster their understanding.

Post reading stage
8.  Students complete their written translation.
9. The teacher invites students to present their translation to classmates to

exchange ideas about the story.
10.The teacher translates the story into Thai again to minimize their

misinterpretation.
11. The students retell the story sequentially.
 12. The students do exercises.(Worksheet C)

Evaluation.
The teacher evaluates by checking their written translation of parts of the story,

and their cooperation in learning activities.

-------------------------
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Directions:  In pairs.  Look at the following words or phrases and discuss their meanings
with your partner. Find sentences in the story  that contain these words.

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

Worksheet A
Understanding Vocabulary

Roommate    wrap     notice
  a pile of torn paper

Suspect                          figure….out                  confused

Swallow rush vet system          order

A little bit later all at once
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Directions :  In pairs.  Look at the following idioms or expressions and discuss them with
your partner, then write their meanings. Find sentences in the story  that contain these
idioms.

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(Source : J Huizenga, Can You Believe It?; Stories and Idioms from Real Life  (Oxford : Oxford
University Press ,2000),45.

Worksheet B
Understanding Idioms

What's going on?   =  What's happening?
Sleep like a log   =  sleep very deeply
Look high and low  for  someone or something =  look everywhere for

                       someone or something
Vanish into thin air  =  disappear quickly and completely
What in the world?  = What?  How strange? ( an expression of shock
                                                                         or surprise)
Get the picture   =  understand the situation or the facts
Sure enough  = as expected
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Directions :  In groups.  Read and discuss the story again, then answer the following
questions.

1. Where does Rachel look for the missing phone?
……………………………………………………………………………………………………………………….
2.  What is Charlie doing?
……………………………………………………………………………………………………………………….
3.  What can't Rachel figure out?
……………………………………………………………………………………………………………………….
4.  All at once, Rachel gets the picture.  What happened to the phone?
……………………………………………………………………………………………………………………….
5.  How does Rachel get the phone back?
……………………………………………………………………………………………………………………….
6.  What is the best word to describe Charlie?
……………………………………………………………………………………………………………………….
7.  What is the main idea of this story?
……………………………………………………………………………………………………………………….

Now answer about yourselves.

 8.   We used to have…………………………….., but it / they vanished into thin air.
 9.   We often lose our………………………….., and have to look high and low for it / them.
10. Sometimes it's hard for us to figure out………………………………………………………

****************

Worksheet C
Questions
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Directions :  In your group.  Read and discuss the story with your members.
Then translate the story into Thai with appropriate meanings of words.

         Story title : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Translation
Activity
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ                            นางสาวภักษร  หรุนเลิศ

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2512    สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 7 โรงเรียนบานสระโบสถ
พ.ศ.2517    สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
พ.ศ.2519    สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

    วิชาเอก ภาษาอังกฤษ   วิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ.2523     สําเรจ็การศกึษาปรญิญาการศกึษาบณัฑติ    วชิาเอกภาษาอังกฤษ

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
พ.ศ. 2543     ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

           ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
         พ.ศ.2520      ครู โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร
         พ.ศ.2546 – ปจจบัุน    อาจารย 2 โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ กรุงเทพมหานคร
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