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53254309 : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ          
 คําสําคัญ : คุณธรรม/ สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ/ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  
 นิศากร แสงสวาง : ผลการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียน
สกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ : ผศ.ดร.เสง่ียม โตรัตน, ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน 
และ รศ.วัฒนา เกาศัลย. 259 หนา. 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ
ที่เนนนิทานคุณธรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75   2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใช
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึน   3) เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักรูดาน
คุณธรรมของนักเรียนกอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น และ 4) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ที่ไดจากการสุมอยางงาย   เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก   1)

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม จํานวน 8 บทเรียน   2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง   3) แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม และ   4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น โดยการวิเคราะหขอมูลใช t-test แบบจับคูเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม ของนักเรียน กอนและหลังการใชสื่อที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น   ใชคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อ 

ผลการวิจัยพบวา          
 1.  สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมมีคาประสิทธิภาพเทากับ 78.45/80.86 ซึ่งถือวามี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75        

 2.  ความสามารถในการอานภาษาองักฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05        

 3.  ความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05         

 4.  นักเรียนมีความเห็นที่ดีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม  
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 NISAGON SANGSAWANG : EFFECTS OF ENGLISH COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING 

FOCUSING ON ETHICAL FOLKTALES ON ENGLISH READING ABILITY AND MORALITY AWARENESS OF  

PRATOMSUKSA SIX STUDENTS OF SAKOLWITTAYA SCHOOL, SAMPRAN DISTRICT, NAKHON PATHOM 

PROVINCE. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. SA-NGIAM TORUT, Ph.D., ASST.PROF. BAMRUNG TORUT, Ph.D. 

AND ASSOC.PROF. WATTANA KAOSAL. 259 pp. 

 The purposes of this research were  1) to construct and test the effectiveness of CALL focusing on ethical 

folktales for Pratomsuksa six students of Sakolwittaya School, Sampran district, Nakhon Pathom province; 2) to 

compare the students' English reading abilities before and after using English CALL focusing on ethical folktales; 3) to 

compare the students' moral awareness before and after using the English CALL focusing on ethical folktales; 4) to 

study the students' opinions toward the English CALL focusing on ethical folktales.  

 The sample consisted of purposively selected 30 sixth grade students of Sakolwittaya School, Sampran 

district, Nakhon Pathom province during the academic year 2014. The instruments used for this experiment were 1) 8 

lessons of English CALL focusing on ethical folktales. 2)English reading achievement test, moral awareness 

achievement test. 3) A questionnaire asking the subjects' opinions on the English CALL were used for data collection. 

The paired-sample t-test was used for data analysis in order to assesses the students' English reading abilities and moral 

awareness before and after using the English CALL. In addition, the mean and standard deviation of questionnaire 

scores were used to evaluate the students' opinion toward the constructed materials.     

 The finding were as follows:        

 1. The effectiveness of the English CALL focusing on ethical folktales was 78.45/80.86 percent. This means 

the effectiveness of the English CALL focusing on ethic folktales was at an acceptable level 75/75.  

 2. The students' English reading abilities after using the English CALL focusing on ethical folktales scored 

significantly higher than before using the English CALL focusing on ethical folktales at the 0.05 level.  

 3. The students' moral awareness after using the English CALL focusing on ethical folktales scored 

significantly higher than before using the English CALL focusing on ethical folktales at the 0.05 level.  

 4. The students' opinions toward the English CALL focusing on ethical folktales were highly positive.  
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งในการใหคําปรึกษาดวยความใส
ใจ แนะนํา และเปนที่ปรึกษาในการปรับปรุงแกไขจนสําเร็จลุลวงไปดวยดีจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เสงี่ยม โตรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน และรองศาสตราจารย วัฒนา เกาศัลย ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี      
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. จํานง แกวเพ็ชร ประธานกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ อาจารย ดร. อุดม ศรีนนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแนะนํา เพื่อ

แกไขขอบกพรองในการวิจัยเพื่อความถูกตองใหสมบูรณ     

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ชนิดา มวงแกว อาจารย Danielle Robison 

อาจารย นวพร วิไลศิริลักษณ และอาจารย รัฐมน ยอดแกว ที่กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจแกไข
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้        
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนสกลวิทยา และผูมีสวนเก่ียวของที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูล
 ขอขอบพระคุณคุณพอเกียรติศักด์ิ-คุณแมขนิษฐา และนางสาวรพีพร แสงสวางที่เปน
ผูสนับสนุนในทุกๆดาน และคอยเอาใจใสดวยความปรารถนาดี รวมท้ังเพ่ือนในสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศท่ีใหกาํลังใจ และแบงปนความรูที่มีประโยชนตลอดมาใน
การทําวิจัยครั้งน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี       
 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตเวทิตาแดบุพการี 
ครูบาอาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่เมตตาในการใหคําช้ีแนะและเปนแรงบันดาลใจจนงานวิจัย
คร้ังนี้สําเร็จไดดวยดี
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บทท่ี1 

บทนํา 
 

ภูมิหลังปญหาและความเปนมาของการวิจัย 

 1.1 ภูมิหลังของการวิจัย 

ปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอร ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการติดตอสื่อสารในสังคมยุคสมัยนี้ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร จึงมีบทบาทในการประยุกตใชกับการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมี

บทบาทในการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มมากข้ึน เยาวภา สงวนวรรณ (2540) ไดกลาววา จาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศซึ่งทําใหการเรียนการสอนสามารถเนนให

ผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนประสบการณการเรียนรูดวยตนเองได และ นิคม ทาแดง (2537) ได

กลาวถึงองคประกอบและกระบวนการของสังคมการเรียนรูวากระบวนการของการเรียนรูในยุคของ

สังคมการส่ือสารอยางในปจจุบันจะตองเปนระบบเปดใหอิสรภาพ ความเสมอภาค และตอบสนอง

ตอความจําเปน ความตองการ ความถนัดและขีดความสามารถของผูเรียน โดยผานทางสื่อทุก

รูปแบบและมีอัตราการเรียนการสอนแบบไมเผชิญหนามากกวาการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา

เพื่อสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน   

 สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542  หมวดท่ี  9 ซึ่งเปนหมวดโดยตรงที่วา

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประกอบดวยมาตรา  63  ถึง มาตรา 69 มีสาระสําคัญคือ ประการแรก รัฐตอง

จัดโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชองทางและสื่อโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา  

ประการที่สอง รัฐตองจัดใหมีโครงสรางและหนวยงานเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบดานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา  ประการที่สาม รัฐตองสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาตลอดท้ังประชาชนใหมีขีด

ความสามารถในการผลิต และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุค

สังคมขาวสารในการแสวงหาความรูและการศึกษาตลอดชีวิต 
จากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคปจจุบันที่ผูคนจากชาติตางๆสามารถ

ติดตอสื่อสารกันมากข้ึนการเรียนรูภาษาตางประเทศจึงความสําคัญอยางมากเพื่อใชในการ
ติดตอสื่อสาร และใชในแสวงหาความรูจากแหลงความรูตางๆในการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชา
ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของโลกที่ผูคนจากชาติตางๆใชในการติดตอ
ระหวางกันเปนหลักไมวาคนในประเทศเหลาน้ันจะใชภาษาอะไรเปนภาษาประจําชาติ โดยใน  
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ปจจุบัน มีจํานวนประเทศถึง 53 ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ ดวยเหตุน้ีในหลาย
ประเทศจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจําชาติเพื่อสามารถสราง
โอกาสใหคนในประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพในตนเองในดานตางๆใหทัดเทียมกับคนในชาติอ่ืน
ได Davis Graddol (2006 : 114) ไดกลาวถึงแนวโนมของภาษาอังกฤษวา นับจากนี้ไปจํานวนผูเรียน

ภาษาอังกฤษทั่วโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และคาดวาในอีก 10 – 15 ปขางหนา (ประมาณ

ป 2015 - 2020) จํานวนผูเรียนจะเพิ่มสูงสุดถึง 2 พันลานคน  ขอมูลจากงานวิจัยนี้ไดสะทอนใหเห็น

วาผูคนบนโลกน้ีตางตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุคใหมวามีความสําคัญ

เปนอยางยิ่งที่ประเทศตางๆควรจะตองใหความสําคัญ     

 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในประเทศไทย ไดกลาวถึงความสําคัญของการ
เรียนรูภาษาตางประเทศวา เปนเคร่ืองมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การเสวงหาความรู 
การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก เพื่อเรียนรูและเขาใจความ
แตกตางของภาษาและ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆไดงายและกวางข้ึน และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตโดย
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนในดานความสามารถในการ
สื่อสารในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551วา ความสามารถในการส่ือสาร 

เปนความสามารถในการรับและสงสารมีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิดความรูความ
เขาใจความรูสึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรวมท้ังการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความ
ขัดแยงตางๆการเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตองตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนมีความสามารถเปนที่ยอมรับจาก
สถาบันทางภาษาตางๆ ( กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 1) จากที่กลาวมาขางตนจึงสามารถเห็นไดวา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเรียนรูในปจจุบันเปนอยางยิ่ง  
 การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทักษะการอานจัดเปนทักษะที่สําคัญอยางย่ิงใน
การเรียนรู เนื่องจากเปนทักษะที่ชวยเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และเปนพื้นฐานในการใชภาษา
ในการพูดและการเขียน เน่ืองจากในปจจุบันการคนควาจากตําราตางๆ หรือจากสื่อตางๆ ผูเรียนตอง
ศึกษาจากตําราท้ังในและตางประเทศเพื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน Paulston และ 

Bruder (1978)ไดกลาววา การสอนภาษาอังกฤษมีเปาหมายสําคัญเพื่อจะสงเสริมใหเกิดทักษะท้ัง 4 

ดาน คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน สําหรับทักษะการอาน ถือ
เปนทักษะที่สําคัญสําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลกมากกวาทักษะอื่นๆ เน่ืองจากผูเรียน
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สามารถนําเอาทักษะการอานไปใชในการรับสาระ และขอมูลตางๆไปใชในการดํารงชีวิตได ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของ วิสาข จัติวัตร (2557) ที่ไดระบุไววา ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษ 
สําหรับการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในประเทศไทยน้ัน เมื่อเปรียบเทียบความสําคัญ
ของทักษะทางภาษา พบวาการอานเปนทักษะที่สําคัญกวาทักษะอ่ืนๆ เพราะทักษะการอานเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการแสวงหาความรูเพื่อนําไปประยุกตใชในการศึกษาการเจรจาตอรอง และเพื่อ
การแขงขันทางการประกอบอาชีพ      
 นอกเหนือจากความสําคัญของเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็วและการเรียนรูภาษา
ภาษาอังกฤษแลว คุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเปนการพัฒนาทางดานจิตใจจึงเปนเร่ืองที่จําเปน ซึ่ง
เปนสิ่งที่สําคัญในการเรียนรูของผูเรียนเพื่อเปนแนวทางในการดํารงชีวิตใหอยูในทางท่ีเหมาะสม
และถูกตองควบคูไปดวยกัน  ดังที่ พัชญา โรจนบุญถึง (2543) ไดกลาวถึงความสําคัญในการ
เตรียมพรอมผูเรียนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ววา ควรมีการเตรียมความ
พรอมใหผูเรียนสามารถรับและเผชิญสถานการณใหมๆ ดวยการปลูกจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของ
คุณธรรมที่จะสามารถอดทนตอสิ่งยั่วยุ แยกแยะสิ่งดีออกจากไมดี รูจักเลือกรับสิ่งที่มีคุณคาและ
เติบโตอยางมีคุณภาพทามกลางการเปลี่ยนแปลง และ ธีระ ชัยยุทธยรรยง (2535) กลาวถึงการ
ปลูกฝงคุณธรรมควบคูกับการเรียนรูวาการต้ังเปาหมายทางการศึกษา ควรมุงเนนใหผูเรียนเปนผูที่มี
ความดี และความสุข ควบคูไปกับความเกง เพื่อสงเสริมความรับผดิชอบตอตนเอง ครอบครัว และ
สังคม สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551 สวนที่ 5 แนวนโยบาย

ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา 79 ที่รัฐตองใหความอุปถัมภ

และคุมครองพระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและ

ศาสนาอ่ืน ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทของคนในสังคม โดยจะนําไปสู
ความอยูดีมีสุขของคนไทย และเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตลอดไป มาจากแนวคิดพื้นฐานท่ี คนเปน

ศูนยกลางของการพัฒนา โดยเฉพาะการเสริมสรางผูเรียนใหมีคุณธรรม และไมเบียดเบียนผูอื่นโดย

มีสติ ต้ังอยูในความไมประมาท และมีการพัฒนาปญญาและความรูอยางตอเน่ือง 

 1.2 สภาพปญหาทางดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน 

 ปญหาดานส่ือการสอน 

 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปญหาทางดานสื่อการเรียนรูในการสอนภาษาอังกฤษ

นับวาเปนอีกปญหาท่ีพบในประเทศไทย จากในงานวิจัยของ อรวรรณ เศรษฐเสถียร (2538) ได

พบวาปญหาที่เกิดข้ึนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากท่ีสุดคือปญหาจากสื่อการสอน โดย

ครูผูสอนยังคงใชสื่อสิ่งพิมพมากกวาสื่ออ่ืนในการสอน และสื่อการสอนท่ีมีความทันสมัยและ

เหมาะสมกับนักเรียนยังขาดแคลนอยู โดยสอดคลองกับ สุกัญญา นิมานันท (2544) ที่กลาววาการใช
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สื่อการอานแบบเดิมที่ใชการบรรยายจากผูสอน หรือการอานเร่ืองราวจากกระดาษไรสีสันและ

ปราศจากตัวการตูนที่กระตุนความสนใจอาจทําใหผูเรียนขาดความสนใจหรือเกิดความรูสึกเบื่อ

หนาย ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจของกรมวิชาการ (กรมวิชาการ 2551) ที่ผลของการสํารวจพบวา

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในประเทศไทยยังมีความตองการอีกเปนจํานวนมาก เนื่องจาก สื่อที่

เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันตองนําเขามาจากตางประเทศ สวนใหญ

มีราคาสูง และบางคร้ังเปนสื่อที่นาสนใจ สนุกสนาน แตไมตรงตามระดับของวัยและความเขาใจ

ของผูเรียน  

ปญหาผูเรียนขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ 

จากผลการจัดลําดับความสามารถของผูเรียนของประเทศไทยถูกจัดใหอยูในระดับที่มี

ความรูภาษาอังกฤษระดับต่ํามาก จากการจัดอันดับของ IMD World Competitive Yearbook (2012) 

พบวา ในหมูชาติอาเซียน สิงคโปรมีระดับทักษะภาษาอังกฤษสูงสุด ตามมาดวยมาเลเซียและเกาหลี 

และประเทศไทยมีคะแนนอยูในลําดับที่ต่ํากวาประเทศจีนและญ่ีปุน ดัชนีดังกลาวสอดคลองกับการ

จดัอันดับของ English Proficiency Index (EFI) ที่แบงออกเปน 5 ระดับ คือ กลุมประเทศท่ีมีทักษะ

ภาษาอังกฤษระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํ่า และระดับต่ํามาก ปรากฏวา ประเทศ

ไทยถูกจัดอยูใน “ระดับต่ํามาก” ทั้งยังอยูในลําดับที่ต่ํากวาอินโดนีเซียและเวียดนาม นอกจากน้ี จาก

การเก็บขอมูลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษจากการสอบ TOEFL ของบัณฑิตจากประเทศอาเซียน 

พบวา สิงคโปรกับฟลิปปนสเปนสองชาติที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 550 มาเลเซีย อินโดนีเซีย พมา 

เวียดนาม และกัมพูชา ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวา 500 ในขณะท่ีคะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตไทยไดต่ํากวา 

500 คะแนน          

 สอดคลองกับการสรุปผลการทดสอบของโครงการประเมินผลนักเรียนในระดับนานาชาติ
Programme  for  International  Student   Assessment  หรือ PISA  ของประเทศสมาชิกองคกรเพื่อ
ความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งดําเนินการโดย   OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development) โดยผลสอบสําหรับประเทศไทยในป 2012 มีคะแนนเฉล่ียการอาน 
441 คะแนน ซึ่งเปนคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD เกือบหนึ่งระดับ ซึ่งอยูในกลุมเดียวกับเซอรเบีย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ชิลี คอสตาริกา โรมาเนีย และบัลแกเรีย  โดยแนวโนมการอานของนักเรียน
ไทยตางกลุมโรงเรียน พบวา นักเรียนจากกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและกลุมโรงเรียน
สาธิต มีคะแนนการอานสูงกวาคาเฉลี่ย OECD  สวนโรงเรียนอื่นๆ มีคะแนนตํ่ากวา
คาเฉลี่ย OECD ทั้งหมด  

สอดคลองกับผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในปการศึกษา 

2556 ที่ดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) โดยจัดสอบ 8 กลุมสาระทุก
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ชวงชั้นคือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบวา ในระดับชั้น ป.6 มีผูเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

734,822 คนโดยในวิชาภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ยอยูมี่ 33.82 ซึ่งอยูในระดับที่ต่ํา  โดยจากขอมูล

ดังกลาวเห็นไดวา ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับที่ต่ําอยู  แมวาทุกวันน้ี เด็กไทยจะ

มีแนวทางและโอกาสในการเรียนรูภาษาอังกฤษที่หลากหลายข้ึน ทั้งจากครูผูสอนในหองเรียน สื่อ 

เพลง ภาพยนตร อินเทอรเน็ต แตนักเรียนในประเทศไทยปจจุบันไมสามารถพัฒนาการเรียนรูทาง

ภาษาอังกฤษแตกตางไปจากสมัยกอนมากนัก      

 จากการสังเคราะหงานวิจัยของ ธิดารัก ดาบพลออน (2542) และวีรวรรณ พูลด ี(2544) 

พบวา สาเหตุที่ทําใหผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ไมนาพอใจและนักเรียนไมประสบ

ผลสําเร็จในการเรียนโดยเฉพาะดานทักษะการอานนั้น สืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดังนี้คือ 

1) วิธีการสอนที่ยึดตัวครูเปนศูนยกลาง 2) ครูใชวิธีการสอนอานแบบเดิมๆ เชน การอานตามครูทีละ

ประโยค หรือทีละตอนแลวแปล 3) นักเรียนไมเขาใจความหมายของคําศัพทในขอความนั้น ทําให

ไมสามารถเขาใจกับบทอานไดชัดเจน 4) นักเรียนขาดความรูเดิมเก่ียวกับเร่ืองที่จะอาน 5) นักเรียนมี

เจตคติที่ไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ ไมกลาแสดงออก เห็นภาษาอังกฤษยากเกินไป 6) นักเรียนไมเห็น

ความสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ถือวาเรียนแลวไมมีโอกาสนําไปใช 7) แบบเรียนการอาน

ภาษาอังกฤษน้ันไมเอื้อตอการอาน มุงเนนไวยากรณเปนหลัก ทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย โดย 

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2545) ไดกลาวถึงปญหาดานการอานของนักเรียนที่เกิดขึ้นนั้น มักเกิดจากการ

ไมเขาใจความหมายของขอความที่อาน เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการซึ่งเกี่ยวของกับโครงสราง

ของประโยคท่ีคอนขางยาวมากเกินไปหรือมีความหมายกํากวม ทําใหเขาใจไดหลายแง อีกประการ

หนึ่งดานคําศัพทและเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมหรือประเพณีที่แตกตางก็เปนพ้ืนฐานสําคัญใน

การอานเชนกัน หากขาดฐานความรูเดิมอาจสงผลใหผูอานเกิดความสับสนหรือตีความไมถูกตอง 

นอกจากน้ันเวลาในการอานที่มีจํากัดก็เปนปจจัยที่ทําใหขาดสมาธิและไมสามารถจับใจความจาก

เร่ืองท่ีอาน         

 ปญหาดานการตระหนักรูดานคุณธรรม  

ปญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลสงผลใหเกิดปญหาสังคมจนกลายเปน

ปญหาใหญตอบานเมือง และกลายเปนปญหาของสังคมในหลายดาน คนในสังคมสวนใหญได

เรียกรองใหมีการแกกฎหมายในประเทศใหมีบทลงโทษท่ีหนักขึ้นเพื่อที่จะใหผูที่จะกระทําผิดเกรง

กลัว กฎหมายที่มีบทลงโทษท่ีหนักขึ้นอาจชวยแกปญหาไดสวนหน่ึงแตหากคนในสังคมมีคุณธรรม

มากข้ึนไมวาจะเปนเรื่องของจิตสํานึก  การทําความดี  ศีลธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบตอ

สังคม  สิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งท่ีจะทําใหสังคมไทยดีขึ้น จากการสํารวจของกระทรวงศึกษาธิการในป 
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2551 (อางใน แผนงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนไทย 2554 :1) ไดทําการสํารวจ

เยาวชนใน 25 จังหวัด พบวาในปจจุบันนักเรียนนักศึกษา มีปญหาพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตท่ี

สําคัญ ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การเท่ียวสถานบันเทิง เลนการพนัน ใชยา

เสพติด ใชจายฟุมเฟอย มีเพศสัมพันธ ทะเลาะวิวาท คิดฆาตัวตาย เลนการพนัน  เที่ยวเตรสถาน

บันเทิง  ติดเกม อินเตอรเน็ต เขาถึงสื่อลามกอนาจารหรือสื่อที่แสดงความรุนแรง ซึ่งจากปญหา

ดังกลาวหากผูเรียนไมไดรับการปลูกฝงท่ีถูกตองอาจนํามาซึ่งปญหาตางๆในสังคมได โดย

สอดคลองกับ ลิขิต ธีรเวคิน (2548) ที่ไดกลาววา อนาคตของคนจะเปนอยางไรยอมขึ้นอยูกับ

พฤติกรรมของบุคคลนั้นในขณะที่ยังเยาววัย และอนาคตของประเทศจะเปนอยางไรยอมข้ึนอยูกับ

เด็กและเยาวชนในชาติมีพฤติกรรม คานิยม และบทบาทของตนเองตอสังคมอยางไร  สอดคลองกับ

ผลสํารวจของ สถาบันรามจิตติ (2548) ที่ไดกลาวถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากปญหาพฤติกรรมเด็ก

และเยาวชนทั้งหมดน้ีวาจะสงผลกระทบตอครอบครัวและสังคมไทยตอไปในอนาคตขางหนา 

เน่ืองจากการวางรากฐานการเรียนรูคูคุณธรรม เกิดขึ้นจากการเรียนรูจากวัยเด็กจนถึงอายุ 25 ป โดย

หากผูเรียนขาดการปลูกฝงคุณธรรมในชวงอายุนั้นแลว   จะทําใหเปนผูใหญและครอบครัวที่ดอย

คุณธรรมในอนาคต  อินถา ศิริวรรณ (2542) ไดกลาวถึงการนําเอาหลักศีลธรรมและจริยธรรมท่ีอยู

ในศาสนามาสอดแทรกในการสอนภาษาอังกฤษวาเปนเร่ืองท่ีสมควรเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก

หลักธรรมเหลานั้นเกี่ยวของและเชื่อมโยงกับการดํารงชีวิตของนักเรียน และสามารถใหนักเรียนเกิด

ความเขาใจในปญหาตางๆในการแกปญหาที่เกิดในชีวิต สามารถที่จะขจัดเร่ืองรายในจิตใจและชวย

ใหนักเรียนเกิดความดีงามในจิตใจและเปนผูที่กําหนดหนาที่ของตนในสังคมไดอยางเหมาะสม 

จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเรงแกปญหาต้ังแตบัดน้ี มิฉะน้ันจะกลายเปนปญหาท่ีสายเกินแกไข

ตอไป  นอกจากน้ีเด็กที่อยูในสภาพยากจนและดอยโอกาสอยูเดิมแลว หากตองประสบปญหา

พฤติกรรมเส่ียงซ้ําเติมอีกจะยิ่งทําใหเด็กเหลานี้อยูในสภาพยากลําบากซ้ําซอนมากขึ้น 

จากปญหาดานตางๆท่ีไดกลาวมาขางตน ดังกลาว จึงนักการศึกษาหลายทานไดพยายามนํา

วิธีการสอนเพื่อกระตุนความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน และพัฒนาสื่อที่จะนําไปใชในการ

สอนใหตรงกับความตองการของผูเรียนใหไดมากท่ีสุด Laghos และ Zaphiris  (2009) การนําเอา

คอมพิวเตอรมาใชกับการศึกษา เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ในสังคมโลกปจจุบัน 

เปนไปอยางรวดเร็ว คอมพิวเตอรจึงเปนเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในปจจุบัน

อยางมาก ในปจจุบันการใชบทเรียนคอมพิวเตอรในการสอนภาษาเปนสิ่งท่ีไดรับความนิยมอยาง

มาก เน่ืองจากในบทเรียนที่บรรจุอยูในส่ือชนิดน้ีสามารถบรรจุภาพกราฟฟก วิดีโอภาพเคลื่อนไหว 

และเสียงเอาไวได และการใชสื่ออินเตอรเนตในปจจุบันของผูเรียนสามารถนําพาใหสื่อชนิดน้ีไปสู

ผูเรียนไดทุกมุมโลก โดยที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดจากที่ตางๆ  จีรพรรณ มหาพรหม และ สุวรรณา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

โปธา (2545) ไดกลาววา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นสามารถบรรลุเปาหมายในการยึดผูเรียน

เปนศูนยกลางไดเปนอยางดี รวมไปถึง ยังสามารถตอบสนองความตองการที่แตกตางกันระหวาง

บุคคลและเพิ่มชองทางในวิธีการศึกษาหาความรูดวยตนเอง การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน

ยังเปนนวัตกรรมท่ีมีประโยชน สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน สงเสริมการเรียนรูของ

นักเรียนและชวยอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนมากย่ิงข้ึน  Cotterall (1999) คอมพิวเตอรชวย

สอนภาษาในกิจกรรมการอานเปนเคร่ืองมือที่สามารถเพิ่มความสนใจในการอาน และเม่ือนักเรียนมี

ความสนใจก็จะสงเสริมความเขาใจตอบทอานได Hanson – Smith (2002) ไดกลาวถึงประโยชน

ของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถชวยในการประหยัดเวลาในการ

เรียนการสอนและเปดโอกาสใหผูเรียนฝกฝนทักษะทางภาษาเพ่ิมขึ้น และสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิใ์น

การเรียนไดมากกวาผูเรียนจากสื่ออ่ืน 

 และนอกจากปญหาดานสื่อที่กลาวขางตน วิธีการเพ่ือพัฒนาและฝกฝนทักษะทางภาษา

ควบคูไปกับคุณธรรม และแนวทางหนึ่งท่ีผูวิจัยจะนํามาใชในการแกปญหาทางดาน ความเขาใจ

ทางดานภาษาและความตระหนักรูดานคุณธรรมโดยการนํานิทานคุณธรรมมาใชประกอบในการ

สอนภาษา เพื่อชวยใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่สามารถชวยใหผูเรียนซึมซับการเรียนรูในการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและประสบการณที่ดีและมีประโยชนใหแกผูเรียนได สุพรรณี 

วราทร (2550) ไดกลาววานิทานสามารถถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับประสบการณชีวิต และสัจธรรม

ตางๆได โดยนิทานเปนสิ่งที่สามารถกระตุนการพัฒนาทักษะทางภาษาและการเพ่ิมพูนคําศัพทและ

ประสบการณไดดียิ่งขึ้น เรืองศักดิ์ ปนประทีป (2548) ไดกลาวถึงคุณคาของนิทานในดานคุณธรรม

วา นิทานเปนมรดกที่มนุษยใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาสติปญญา กิริยามารยาทและคุณธรรม

ใหแกผูอาน โดยท่ีนิทานมากมายนําเสนอลักษณะที่สําคัญในการดํารงชีวิต ทําใหผูอานไดเรียนรู

พื้นฐานท่ีดีในชีวิตในหลายดาน ตั้งแตความขันหมั่นเพียร ความเสียสละ ความมีวินัย ความอดทน 

ความกลาหาญ ความมีคุณธรรม ความประหยัด และความซื่อสัตย นิทานจึงมีคุณคาและความสําคัญ

ในการสรางคุณธรรมและพฤติกรรมที่ดีตอผูอานได นิทานเปนเคร่ืองบันเทิงในยามวาง และเปน

เร่ืองราวทางศาสนา และการสั่งสอน กุหลาบ มัลลิกามาส (2509) โดยนิทานจะสามารถชวยเสริม

ปญญา ปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนชางคิด ชางถาม ชางสังเกตและสรางคุณธรรมแกผูอานไดงาย 

โดยเฉพาะนิทานที่แตงขึ้นโดยสอดแทรกคุณธรรม โดยนิทานที่สอดแทรกคุณธรรมจะสามารถชวย

เสริมสรางทักษะชีวิต หรือขอคิดตางๆ เปนอุทาหรณใหผูอานตระหนักรู โดยคุณธรรมทั้งหลายท่ี

ผูเรียนไดอานและรับรูจะสามารถนําไปใชเตือนสติในวัยรุน และวัยผูใหญไดตอไป เพราะนิทาน

เปนการขยายสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหสามารถมองเห็น คิดตาม และเห็นคลอยตามได

งาย โดยสอดคลองกับ แมนมาส ชวลิต (2545) ที่ไดกลาววา ในชวงวัยเด็กและเยาวชนถือเปนจุดต้ัง
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ตนที่สําคัญในการปลูกฝงเก่ียวกับการอานผานกระบวนการในการกระตุนใหเด็กเห็นความสําคัญ

ของการอานนิทานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยการอานนิทานเปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่จะชวยให

ผูเรียนสนใจตอกิจกรรมการอานเพิ่มข้ึน เนื่องจากนิทานเปนสิ่งที่เด็กสามารถเขาถึงไดงาย และ

นิทานคุณธรรมยังมีเนื้อหาท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อชวยสงเสริมคุณธรรมท่ีดีในจิตใจตอ

ผูอานเพื่อยกระดับจิตใจไดอีกทางหนึ่งดวย  

 1.3 ความเปนมาของงานวิจัยเกี่ยวกับ CALL และการสอนภาษาอังกฤษดานการอาน 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ  โดยสามารถสรุปลักษณะ

การวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนภาษา  และการใช

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษมาใชในการสอนการอานภาษาอังกฤษ  โดยงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

การนําคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษในชวงแรก งานวิจัยสวนใหญจะเปนงานวิจัยในการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอาน ระหวางการเรียนภาษาอังกฤษระหวางบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนและบทเรียนในแบบปกติ และหลังจากจากน้ันจะเปนงานวิจัยในการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความนาสนใจย่ิงขึ้นโดยการนําโปรแกรมมัลติมีเดียอื่นๆ และ

อินเตอรเน็ต มาเสริมใหบทเรียนมีความนาสนใจเพ่ิมมากขึ้น และสุดทายคืองานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ โดยสอดแทรกเน้ือหาการเรียนรูคุณธรรมมาบรรจุ

การสอนควบคูไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

 ในงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษในชวงแรก ผูวิจัยพบวาในงานวิจัย

สวนใหญ จะเปนงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ ระหวางการเรียนภาษาอังกฤษดวยบทเรียนแบบปกติและ

การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา เชนในงานวิจัย ของสุกิจ แขวงโสภา (2541) 

ศึกษาผลการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2รูปแบบ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน โดยแบงนักเรียนเปน 2 กลุม เพื่อศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ระหวางการเรียนทั้งสองอยาง 

 ซึ่งงานวิจัยของ จารุวรรณ อําพันกาญจน (2548) ก็ไดทํางานวิจัยที่ศึกษาผลการเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองคําศัพทในวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยกลุม

หนึ่งไมมีการใชคอมพิวเตอรชวยสอนและอีกกลุมมีการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และ งานวิจัย

ของ ธีรังกูล บํารุง (2548) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและ

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษดวยบทเรียนคอมพิวเตอร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เชนเดียวกันกับงานวิจัยในตางประเทศ  โดยในงานวิจัยของ Pajtek 

(1997) ไดทําการวิจัยโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจากการเรียนจากสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนและการเรียนจากหนังสือปกติ และตองการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนทั้งสอง
รูปแบบ  งานวิจัยของ Dunn (2002) ไดทําการวิจัยโดยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจาก
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การเรียนจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนจากแบบเรียน Smith  (2003) ไดทําการวิจัย
เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนจากการสอนปกติ 

 เน่ืองจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีมากข้ึน งานวิจัยที่เก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ

ดวยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในชวงตอมา ผูวิจัยสวนใหญไดนําโปรแกรมมัลติมีเดียและ

อินเตอรเน็ต มาเพิ่มในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษใหมีความนาสนใจมาก

ขึ้น โดยจากการศึกษาในงานวิจยัจะพบไดวาผูวิจัยทั้งในและตางประเทศไดพัฒนาบทเรียน

คอมพวิเตอรชวยสอนภาษาดังนี้ เอกภพ ไชยยา (2555) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรการ

อานภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการตูนเพื่อเสริมทักษะและทัศนะคติที่ดีตอการอาน โดย

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนในงานวิจัยไดใชโปรแกรมPowerpoint มาสรางภาพเคลื่อนไหวและใส

เสียงลงไปในสวนของโปรแกรมใหเกิดความนาสนใจมากขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของ Rabeea 

(2012) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนสองกลุมระหวางกลุม
ที่ใชแบบเรียนแบบปกติและแบบเรียนที่ใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนและมัลติมีเดียในการสอน
ภาษาอังกฤษ และในงานวิจัยในของนักวิจัยไดนําเอาอินเตอรเน็ตมาใชในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เชน Bown (2004) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับประโยชนของการใชคอมพิวเตอร

ชวยสอนภาษาในรูปแบบของ web based ในการสอน IELTS ของผูเรียนชาวอาหรับโดยงานวิจัยจะ

เร่ิมใหผูเรียนไดใชอินเตอรเน็ตมารวมในสวนของบทเรียนเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของ Yang 

(2011) ที่ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนอานดวยคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชอินเตอรเนตมาชวยในการสอนภาษาอังกฤษโดยใช
ทฤษฎีการเลาเร่ืองมาชวยในการเรียน 

นอกจากการพัฒนาในดานเทคนิคและเทคโนโลยีที่นํามาสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

แลว ผูวิจัยพบวามีงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่นําเอาเน้ือหาในดานอ่ืน

เชนการสอนคุณธรรมมาใชในการสอนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษดวย 

ดังเชนในงานวิจัยของ บัญฑิต อนุญาหงส (2550) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษเร่ืองพุทธประวัติ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร และ เสาวนีย กลับสง 

(2547) ไดพัฒนาสื่อเสริมสรางทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทานสอนใจ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่5  

จากงานวิจัยขางตนเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ผูวิจัยพบวางานวิจัยสวน

ใหญใหความสําคัญในสวนของการเรียนรูภาษาเปนหลักสําคัญ ถึงแมวาในงานวิจัยบางเร่ืองจะใช
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เน้ือหาที่เปนนิทาน แตในงานวิจัยนั้นไมไดศึกษาและใหความสําคัญเก่ียวกับคุณธรรมที่ไดจากการ

อานนิทาน หรือเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ ซึ่งเปนสวนที่ผูวิจัยจะเสริมเขาไปในงานวิจัยคร้ังนี้ และใน

สวนของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในงานวิจัยที่กลาวอางมาขางตนผูวิจัยพบวาโปรแกรมที

นํามาสรางสื่อในงานวิจัยขางตนคอนขางมีขอจํากัดหลายดาน ซึ่งอาจทําใหผูเรียนไมสนใจเทาที่ควร

เมื่อเทียบกับสื่อในปจจุบัน ผูวิจัยจึงจะประยุกตใชเทคโนโลยีที่เปนมัลติมีเดีย มาเสริมในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่จะใชในงานวิจัยเพื่อพัฒนาใหสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนในคร้ังนี้มี

ความนาสนใจมากข้ึนกวาเดิมเพื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน                       

 1.4 บริบทของสถานที่ในการวิจัย 

โรงเรียนสกลวิทยา เปนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาภายใตสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

เทคโนโลยีที่มีกับกิจกรรมในดานตางๆของนักเรียน จึงไดมีการจัดการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีในหองแลบคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สอดคลองกับ

ความตองการที่ครูผูสอนตองการสรางความจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เปนวิชาสําคัญใน

การแสวงหาความรูจากคอมพิวเตอรที่ใชเปนเคร่ืองมือ ดังน้ันงานวิจัยครั้งนี้อาจเปนแนวทางที่จะ

สามารถสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษได 

ดวยเหตุผลขางตนดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเร่ือง ผลการใช

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน

สกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม ดวยโปรแกรม Adobe Flash และใชแนวทางแนวเร่ือง

นิทาน Story Structure ชวยในการพัฒนาบทเรียน โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอานของ

รายวิชา อ16101 โดยในงานวิจัยในคร้ังนี้เปนการสํารวจความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษและ

ความตระหนักรูดานคุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการใชสื่อการอาน

ภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอรชวยสอนเกี่ยวกับนิทานสงเสริมคุณธรรมและสํารวจความคิดเห็นของ

นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอการใชสื่อ โดยผูวิจัยมีความต้ังใจวาเน้ือหาของบทเรียนที่บรรจุในอยู

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้จะมีประโยชนที่จะสามารถสงเสริมคุณธรรมใน

จิตใจพรอมไปกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยท่ีผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูและคุณธรรมตางๆ

ไปพรอมกันได สื่อการอานภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอรคร้ังนี้ จะนําไปใชประกอบการเรียนการ

สอนโดยใหผูเรียนใชเปนสื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษดวยตนเองหรือใหผูสอนใชเปนสื่อ

การสอนเพิ่มทักษะดานการอานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และจะสามารถเปนแนวทางสําหรับการ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางดานการอานภาษาอังกฤษตอไปในอนาคต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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11 
กรอบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

  

  

องคประกอบของ

แบบเรียนคอมพิวเตอร 

ขั้นตอนการสอนทักษะการอาน

เพื่อความเขาใจ 

รูปแบบการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

สวนนํา Introduction ขั้นกอนการอาน (Pre - reading) กระตุนความรูตอเรื่องที่จะทําการอานดวยการใชการสอนศัพท โดยใช

ภาพประกอบเพื่อนําไปใชในการอาน 

กระบวนการ (Process) 

 

 

ขั้นการอาน (While - reading) 

ขั้นหลังการอาน (Post - reading) 

ขั้นการถายโอน (Transforming 

step) 

- ใชการฝกการอานดวยเทคนิคตางๆ ทัง้การอานแบบรวดเร็ว (Skimming) และ

การอานอยางละเอียด (Scanning)                                                                               

- ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนตอเรื่องที่อานดวยการทําแบบฝกหัด ที่

เกี่ยวของกับโครงสรางเรื่องนิทาน และทักษะความเขาใจในการอาน                        

- นําความรูจากเรื่องที่อานมาตอบคําถาม และเขียนคําแนะนําจากคุณธรรมที่ได

จากเนื้อเรื่อง 

แหลงความรู นิทาน

คุณธรรม 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

คุณธรรมอันพึงประสงค 8 

ประการ 

ขั้นประเมินผล 

(Evaluation) 

 ประเมินความเขาใจในเนื้อเรื่องของนักเรียนจากคําตอบที่อยูในกิจกรรมของแต
ละบท โดยวัดคําศัพท, รูปแบบภาษาทีใ่ชสนทนา และเรื่องที่อาน 

สรุป (Conclusion)  สรุปและอภิปรายขอเสนอแนะและคติธรรมที่ไดจากนิทานที่อานในแตละบท 

ความสามารถใน

การอาน

ภาษาอังกฤษ 

ความตระหนักรู

ดานคุณธรรม 

ความคิดเห็นที่มี

ตอ

สื่อคอมพิวเตอร

ชวยสอน 

จุดประสงคการเรียนรูรายวิชา อ

16101 ภาษาอังกฤษประถมศึกษา

ปที่ 6 ที่เกี่ยวกับกับทักษะการ

อาน และสาระมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมศาสนา 

นิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

คุณธรรมทั้ง 8 ประการ 

การสอนการอานนิทานโดยใช

โครงสรางเรื่องเลา (Story 

grammar) 

การเรียนรูจาก

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนน

นิทานคุณธรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวย

สอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 

โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวย

สอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม ที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท่ีผูวิจัย

สรางขึ้น  

ปญหาการวิจัย 

1. สื่อการอานภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท่ี

ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม 

2. ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกล

วิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนน

นิทานคุณธรรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนการใชหรือไม 

3. ความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน

คุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนการใชหรือไม 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี

ความคิดเห็นอยางไรตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

สมมติฐานของการวิจัย          1. 

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว

คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 142) 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิทานคุณธรรมมากกวากอนการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท่ี

ผูวิจัยสรางขึ้น  

3.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี

ความตระหนักรูดานคุณธรรมหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน

คุณธรรมมากกวากอนการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท่ีผูวิจัย

สรางขึ้น  

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี

ความคิดเห็นที่ดีตอการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ที่ผูวิจัยสราง

ขึ้น 

ขอบเขตของงานวิจัย  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 99 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2557 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30  คน  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2557 ไดมาโดยวิธีการเลือกหองเรียนแบบเจาะจง (Purposive sampling)   

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

   ตัวแปรที่ตองการศึกษาในการวิจัยในคร้ังนี้ไดแก          

     2.1 ตัวแปรตน คือ 

           2.1.1 คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม 

     2.2 ตัวแปรตาม คือ 

           2.2.1 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6    

                                โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม             

          2.2.2 ความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6  

                                โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

          2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา   

                                อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีตอคอมพิวเตอรชวยสอน  

                                ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน 

                                ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ขอตกลงเบื้องตน 

 1. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน

คุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม ใน

การวิจัยครั้งน้ีกําหนดไว คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 142) ซึ่งถือใหคาความ

คลาดเคลื่อนในการยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกไวรอยละ 2.5-5 กลาวคือ 

    1.1 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวา แบบฝกมี

ประสิทธิภาพดีมาก 

    1.2 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ตั้งไว แตไมเกินรอยละ 2.5 

ถือวา แบบฝกมีประสิทธิภาพดี 

    1.3 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวายังมี

ประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได หรืออยูในระดับพอใช 

    1.4 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกตํ่ากวากับเกณฑที่ตั้งไวมากกวารอยละ 2.5 ถือวาเปน

เกณฑที่มีประสิทธิภาพตํ่า 

 2. คะแนนท่ีไดจากการสอบคร้ังแรก (Pretest) เปนเคร่ืองบงชี้ถึงความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนกอนการใชแบบฝก 

 3. คะแนนท่ีไดจากการสอบคร้ังหลัง (Posttest) เปนเคร่ืองบงชี้ถึงความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนหลังการใชแบบฝก 

 คํานิยามศัพทเฉพาะ  

1. สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม หมายถึง บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใชเปนแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Adobe Flash โดยมีการนํานิทานคุณธรรมโดย
มีเนื้อหาตามหลักคุณธรรม 8 ประการคือ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความ
สุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีวินัย โดยไดพิจารณาเลือกความเหมาะสมของคําศัพท 
อยูในระดับที่เหมาะสมตามเกณฑของผูเรียนโดยลักษณะของแบบเรียนจะแบงเปน 3 ตอนหลักคือ  

1) การทําแบบฝกเพื่อใหนักเรียนคุนเคยกับคําศัพท ภูมิหลังของเร่ืองที่จะอาน 2) การอานนิทานที่
แปลมาจากนิทานสงเสริมคุณธรรม และแบบฝกวัดความเขาใจดานการอานภาษาอังกฤษ 3) แบบฝก
การถายโอนเร่ืองที่อานไปสูการอภิปราย และการคิดวิเคราะหดานคุณธรรมจากเร่ืองท่ีอาน 

2. แบบวัดความสามารถในการอาน หมายถึง แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 

จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 90 นาที ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับคุณธรรมและวัดทักษะ
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การอานดาน คําศัพท โครงสรางเร่ือง ใจความสําคัญของเร่ือง และรายละเอียดที่สอดคลองกับ

บทเรียนคอมพิวเตอร เพ่ือใชวัดความสามารถทางการอานของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวย

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม 

3. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการอานของ

นักเรียน ที่ทําการวัดโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ กอนและหลัง

การอานนิทานโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม 

4. แบบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมี
จุดประสงคเพื่อวัดความตระหนักรูทางดานคุณธรรม ประกอบดวย 1. ความหมายของคุณธรรม 2. 

ลักษณะของบุคคลท่ีมีคุณธรรมแตละชนิด 3. ประโยชนของคุณธรรม 4.โทษของการขาดคุณธรรม

แตละชนิดโดยเปนขอสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 24 ขอ ใชเวลา 45 นาที เพื่อใชวัด
ความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม 

5. ความตระหนักรูดานคุณธรรม หมายถึง คะแนนความตระหนักรูดานคุณธรรม 8 

ประการ ของนักเรียน ที่ทําการวัดโดยใชแบบทดสอบวัดความความตระหนักรูดานคุณธรรม กอน

และหลังการอานนิทานโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม 
 6. ความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีเกี่ยวกับ
การไดเรียนการอานนิทานคุณธรรมจากการใชคอมพิวเตอรชวยสอน โดยวัดจากแบบสอบถามวัด
ความคิดเห็นในการเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลวตามหลักการสราง
แบบสอบถามของ (Likert) โดยแบงการสอบถามออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบกิจกรรม ดาน
เน้ือหา ดานกิจกรรม และดานคุณประโยชนที่ผูวิจัยสรางขึ้น     

 7. นักเรียนคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนเปนการวิจัยเพื่อจะพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ

ความตระหนักรูดานคุณธรรม ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี รวมท้ังเอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เพื่อนําแนวคิดไปดําเนินการวิจัยในบทที่3 ดังนี้ 

1 เอกสารเก่ียวกับการอาน 

   1.1 ความหมายและความสําคัญของการอาน 

   1.2 องคประกอบของการอานบันเทิงคดี  

2.1.3 ระดับความเขาใจในการอาน  

2.1.4 กิจกรรมการสอนอานสําหรับผูเรียนในระดับประถม 

2.1.5 ขั้นตอนการสอนการอาน 

2.1.6 การวัดและประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

2.1.7 คําถามที่นํามาใชวัดความเขาใจในการอาน 

2.1.8 ความหมายของนิทาน และการใชนิทานประกอบการสอนอานภาษาอังกฤษ 

2.1.9 ลักษณะนิทานสําหรับเด็ก 

2.1.10 การสอนการอานนิทานโดยใชโครงสรางเร่ืองเลา (Story grammar) 

2.2 นิทานกับการสอนคุณธรรม  

 2.2.1 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม    

2.2.2 องคประกอบของคุณธรรมจริยธรรม 

2.2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม 

2.2.4 คุณธรรมท่ีควรรูตามหลักสูตร 

 2.2.5 การวัดคุณธรรมจริยธรรม 

2.3 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
2.4 เอกสารและทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ   

 2.4.1ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน     

 2.4.2 องคประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอน    

 2.4.3 คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา   
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 2.4.4 การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา    

 2.4.5 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 

2.4.6 ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.4.7 โปรแกรมมัลติมีเดีย 

2.4.8 โปรแกรม Flash CS 5.5 

2.4.9 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.4.10 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ        

 2.5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการอานภาษาอังกฤษและการใชนิทานในการอาน

 2.5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการใชสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร      

 2.5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษพรอมการสอดแทรกเนอหา  

                       เกี่ยวกับคุณธรรม  

 2.5.4 สรุปแนวทางการวิจัย                                                      
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2.1 เอกสารและทฤษฎีเก่ียวกับการอาน 

 ผูวิจัยไดรวมรวบเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอานไวดังนี้ 

      2.1.1 ความหมายและความสําคัญของการอาน 

 ในการสอนทักษะการอานน้ันมีความสําคัญเปนอยางมากในการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ จึงไดมีนักการศึกษาหลายทานไดทําการวิจัยและไดใหความหมายของการอานไว

หลายทานดังนี้ 

 Anderson (1985) ไดใหคํานิยามในการอานวา เปนการใชกระบวนการในการคนหาถึง

ความหมายในระดับที่หลากหลาย ตั้งแตระดับของตัวอักษร โครงสรางของภาษา ถึงระดับ

ความหมายการอานเพ่ือความเขาใจ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากความสัมพันธระหวางเนื้อหา และโครงสราง

ของเร่ืองกับความรูดั้งเดิมที่มีอยูของผูอาน ซึ่งสามารถจะชวยในการสรางสมมุติฐานเก่ียวกับเน้ือ

เร่ืองท่ีอาน ทําใหผูอานที่สามารถอานไดอยางคลองแคลวแลวสามารถทํานายเนื้อเร่ืองจากขอมูลที่

อานมาได 

 Hermann (1990) ใหคํานิยามเก่ียวกับความหมายของการอานวาการอาน เปนเปนการแปล

ความจากเน้ือหา โดยท่ีผูอานจะตองเดาความหมายของศัพท โดยกระบวนการที่วานี้ ผูที่อานนั้น

จะตองเกิดกระบวนการตระหนักในความคิด และสามารถท่ีจะควบคุมกระบวนการน้ันๆดวยเหตุผล

โดยการทําความเขาใจในบทอาน และตองนําความรูเดิมที่มีอยูมาชวยในการคาดเดาและประเมิน

ความเขาใจในการอานวาสิ่งท่ีคาดไวนั้นตรงกับเน้ือหาที่ปรากฏอยูหรือไม  

 Goodman (1967) ไดใหนิยามความหมายของการอานไววา การอานเปนเกมการเดาชนิด
หนึ่ง โดยการอานเปนการเดาวา สิ่งที่อานน้ันตรงกับความคิดของตนที่คาดหวังไวหรือไม ผูเรียนจะ
เกิดแรงขับ (Drive) ที่ สงผลตอการเรียนรูที่จะกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงขับอยากจะอานเพ่ือหา
คําตอบใหตนเอง           

 สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542) ไดใหความหมายของการอาน คือ การสื่อความหมายระหวาง

ผูเขียนกับผูอานซ่ึงมีกระบวนการถอดรหัส ผูเขียนจะอยูในฐานะของผูบันทึกรหัสของความคิด

(Encoder) สวนผูอานจะเปนผูถอดรหัสความคิด(Decoder)  

 ในงานวิจัยของสุเมธ แสงนาทร ไดใหขอสรุปของความหมายของการอานในงานวิจัยไววา 

การอานเปนกระบวนการของการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชเปนสื่อในการแสดงออกของความคิดของ

ผูเขียนไปยังผูอานโดยที่ผูอานตองใชสติปญญาในการตีความสารน้ันๆเพื่อใหเกิดความเขาใจ โดย

ในการตีความจะตองประกอบดวยองคประกอบ 4 อยางคือ ความรูในความหมายของคํา ความรูใน

การเรียบเรียงคําและสรางปฏิสัมพันธของคํา ความเขาใจในการแปลความหมายและตีความ และ 

การสรางปฏิสัมพันธของความรูและประสบการณเดิม กับขอมูลใหมที่กําลังอานเพื่อนําไปสูความรู
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ใหมคือ การรับรูความหมายของสารจากลายลักษณอักษร การแปลตัวหนังสือออกมาเปนเสียงและ

ความหมาย ดังนั้นการอานจึงมีเปาหมายอยูที่ผูอานตองเขาใจสาร และรับรูความหมายของสิ่งที่อาน

ได โดยในหลักสูตรการเรียนรู ราชบัณฑิตยสถานนิยามวา “อาน” หมายถึง “วาตามตัวอักษร” สวน 

“การอาน” หมายถึง “การแปลความหมายของตัวอักษรที่อานออกมาเปนความรู ความคิด และเกิด

ความเขาใจเร่ืองราวท่ีอานตรงกับเร่ืองราวท่ีผูเขียนเขียน ผูอานสามารถนําความรู ความคิด หรือ

สาระเร่ืองราวท่ีอานไปใชประโยชนได” ซึ่งมีความหมายในลักษณะเปนการรับแลวถายทอดโดยใช

ตัวอักษร สัญลักษณ เปนสื่อความคิด เจตนาหรือการทําความเขาใจกับท่ีผูถานทอดตองการสื่อ

ความคิด เจตนาหรือการทําความเขาใจกับผูที่ผูถายทอดตองการส่ือความหมายน้ันจุดมุงหมายของ

การอาน             

 กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 46) ไดกลาวไววา การอานเปนกระบวนการทางสติปญญาที่

ผูอานรับรูตัวอักษร หรือสัญลักษณ ตลอดจนคนหาความหมายความเขาใจ แลวแปลความหมายใน

สิ่งที่รับรูมานั้นเปนความคิด ซึ่งตองอาศัยประสบการณเดิมและจินตนาการของผูอานเองมาชวย

พิจารณาความหมายของส่ิงที่อานนั้นจนเกิดความเขาใจในท่ีสุด การอานจึงเปนการสื่อความหมาย

ระหวางผูอานกับผูเขียนโดยมีขอเขียนเปนสื่อกลาง  

 จากขอมูลและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การอาน หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้น

ระหวางผูเขียนและผูอานที่มีการสื่อสารกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการจะสื่อโดย

ผานบทอานน้ันๆ โดยผูอานสามารถที่จะใชความรูเดิมที่มีอยูสรางความเชื่อมโยงกับขอความท่ี

ผูเขียนสื่อผานตัวอักษรที่ปรากฏและคาดเดาเจตนาหรือแนวคิดที่ซอนอยูในน้ันได 

      2.1.2 องคประกอบในการอานบันเทิงคดี  
  งานเขียนที่เปนบันเทิงคดี (Fiction) เปนเร่ืองที่ผูแตงเขียนขึ้นเพื่อสรางความเพลิดเพลินแก

ผูอาน โดยเปนเร่ืองที่เกิดจากจินตนาการของผูเขียน และมีการสอดแทรกความคิดตางๆ โดยนิทาน

เปนงานเขียนท่ีเปนสวนหน่ึงของงานเขียนประเภทบันเทิงคดี ผูวิจัยไดทําการศึกษาองคประกอบใน

การอานงานเขียนประเภทบันเทิงคดีจากนักการศึกษาหลายทานไวดังนี้   

   ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา (2544 ) ไดกลาววา องคประกอบของโครงสรางของเร่ือง สามารถ

จําแนกออกไดเปน 5 ขั้นตอน คือ              

  ขั้นที่ 1 บทเปดเร่ือง (Exposition) คือ บทนําเร่ืองที่ผูแตงจะปูพื้นฐานใหขอมูลเกี่ยวกับตัว

ละคร เหตุการณ เวลา และสถานที่ จึงเปนชวงแนะนําตัวละครในเร่ือง ทั้งน้ีเพื่อเตรียมใหผูอานรูวา

อะไรเกิดขึ้นกอนท่ีเร่ืองจะดําเนินตอไป ผูแตงอาจอาจจะเสนอเคาของปญหาหรือความขัดแยงไวใน

บทเปดเร่ืองก็ได เพื่อใหผูอานเกิดความรูสึกอยากจะติดตามเร่ืองราวตอไป   
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  ขั้นที่ 2 การผูกปม (Complication) และการขมวดปม (Rising Action) คือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น

หลังบทเปดเร่ืองเปนชวงความยุงยากท่ีทําใหเร่ืองพัฒนาและดําเนินตอไปได ปญหาและความ

ขัดแยงของโครงเร่ืองจะคอย ๆ ปรากฏออกมาใหเห็นอยางเดนชัด และทวีความเขมขนขึ้นเร่ือย ๆ 

จนกระทั่งถึงจุดหักเหของเร่ือง              

  ขั้นที่ 3 จุดวิกฤต (Crisis) หรือจุดหักเหของเร่ือง จุดวิกฤตน้ีเปนสวนหนึ่งของการขมวดปม 

ความตึงเครียดของเร่ืองสามารถเกิดขึ้นไดหลายคร้ัง ฉะน้ัน จุดวิกฤตในแตละโครงเร่ืองจึงเกิดขึ้นได

มากกวาหนึ่งครั้งเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม เมื่อเร่ืองดําเนินมาถึงความตึงเครียดท่ีสุดของเร่ืองจน

ทําใหเร่ืองนั้นเกิดการหักเหเปนคร้ังสุดทายกอนเร่ืองจะคลี่คลายความยุงยากและจบลง มักจะนิยม

เรียกจุดหักเหน้ีวาจุดสุดยอด (climax) ซึ่งนับเปนจุดสูงสุดของเร่ือง และเปนจุดสุดทายของชวงการ

ขมวดปม                         

  ขั้นที่ 4 การแกปม (Falling Action) คือ ตอนที่เร่ืองคอยๆ ลดความตึงเครียดลง ซึ่งจะ

นําไปสูความคลี่คลายของปมปญหาและความขัดแยงตาง ๆ ในที่สุด                

  ขั้นที่ 5 การคลี่คลายเร่ือง (Resolution หรือ Denouement) คือ การคลี่คลายปญหาและความ

ขัดแยง เปนตอนจบหรือตอนสุดทายของเร่ือง 

  ศิวภรณ หอมสุวรรณ  (2535) ไดกลาวถึงองคประกอบของบันเทิงคดีไววา บันเทิงคดีมี

องคประกอบที่เหมือนกัน 5 องคประกอบไดแก โครงเร่ือง (Plot) แกนเร่ือง (Theme) ตัวละคร 

(Characters) มุมมอง (Point of view) บทสนทนา  (Dialoque) และ ฉาก (Setting) 

  องคประกอบที่ 1 โครงเร่ือง (Plot) หมายถึง เคาโครงหรือลําดับเหตุการณที่ผูแตงกําหนด

ไวลวงหนาวาจะใหเร่ืองดําเนินไปอยางไร โดยนําเหตุการณหลาย ๆ เหตุการณมาเรียงตอกัน ซึ่งแต

ละเหตุการณจะตองเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกันอยางเปนเหตุเปนผล นั่นคือ เหตุการณหนึ่งจะตองสง

ผลกระทบใหเกิดอีกเหตุการณหนึ่งตามมาและตอเนื่องกันไป จนกวาเร่ืองนั้นจะจบลง โดยแบง

ออกเปน  2 ชนิดไดแก โครงเร่ืองใหญ (Main Plot) และโครงเร่ืองยอย (Sub plot)                                                          

  ชนิดที่ 1 โครงเร่ืองใหญ (Main Plot) คือ เหตุการณสําคัญท่ีผูประพันธจะแสดงตอผูอานใน

สวนทีใ่ชเปนแกนใหเร่ืองดําเนินต้ังแตตนจนจบ               

  ชนิดที่ 2 โครงเร่ืองยอย (Sub Plot) คือ เหตุการณยอยซึ่งอาจมีหลายเหตุการณที่แทรกอยูใน

โครงเร่ืองใหญ เพื่อเพิ่มรายละเอียดและชวยเสริมใหโครงเร่ืองใหญ โดยทั่วไปแลวโครงเร่ืองยอยจะ

ปรากฏในงานเขียนท่ีมีเหตุการณตอเนื่องกันยาวนานเปนสวนใหญ ซึ่งจะมีโครงเร่ืองยอยแทรกอยู

เปนจํานวนมาก แตในงานเขียนประเภทเร่ืองสั้นหรือนิทาน ซึ่งเปนงานเขียนส้ันๆ มักมีแตโครงเร่ือง

ใหญเทานั้น                                                                                                
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  โครงเร่ืองของนิทานแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก การเปดเร่ือง การดําเนินเรื่อง และการปด

เร่ือง                                                                                                                                                 

  ตอนที่ 1 การเปดเร่ือง (The opening) คือ จุดเร่ิมตนของเร่ืองซึ่งถือวาเปนตอนสําคัญที่จะ

ดึงดูดความสนใจของผูอานใหติดตามเร่ืองราวตอไป ในงานเขียนประเภทบันเทิงคดีโดยทั่วไป นิยม

เปดเรื่องหลายวิธี ศิวภรณ หอมสุวรรณ (2535) ไดสรุปถึงการเปดเร่ืองได 5 ประเภท ไดแก   

 ประเภทที่ 1 การเปดเรื่องโดยการบรรยาย การเปดเร่ืองแบบน้ีมกัเปนการเร่ิมตนเลาเร่ือง

อยางเรียบ ๆ แลวคอย ๆ ทวีความเขมขนของเร่ืองขึ้นเปนลําดับ อาจเปนการบรรยายฉาก บรรยายตัว

ละคร หรือเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งก็ได    

  ประเภทที่ 2 การเปดเรื่องโดยการพรรณนา การเปดเรื่องวิธีนี้อาจเปนการพรรณนาฉาก 

พรรณนาตัวละคร หรือพรรณนาเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งก็ได คลายวิธีการบรรยาย เพียงแตเนน

ที่จะสรางภาพเพื่อปูพื้นอารมณใหผูอานเกิดความรูสึกนึกคิดในการคลอยตาม 

  ประเภทที่ 3 การเปดเรื่องโดยใชนาฏการหรือการกระทําของตัวละครท่ีกอใหเกิดความ

สนใจโดยเร็ว การเปดเร่ืองวิธีนี้สามารถทําใหผูอานมีความตองการที่จะติดตามเร่ืองราวตอไป

ไดมากเปนพิเศษ                                   

  ประเภทที่ 4 การเปดเรื่องโดยใชบทสนทนา การเปดเร่ืองแบบนี้สามารถเรียกรองความ

สนใจของผูอานไดดวิีธีหนึ่ง ถาถอยคําที่นํามาเร่ิมตนนั้นเราใจหรือกระทบใจผูอานทันที โดยบท

สนทนานั้นก็เชื่อมโยงและเก่ียวพันกับเน้ือเร่ืองตอไปอยางแนบเนียนดวย   

  ประเภทที่ 5 เปดเรื่องโดยใชสุภาษิต บทกวี เพลง หรือขอความที่คมคายชวนคิด ชวนให

เกิดความสงสัย และนาติดตาม 

  ตอนที่ 2 การดําเนินเร่ือง การดําเนินเร่ืองซึ่งเปนตอนกลางของเร่ืองก็นับวามีความสําคัญอยู

มากเชนเดียวกัน เพราะผูแตงจะตองดึงความสนใจของผูอานใหติดตามเร่ืองอยางจดจออยูเสมอ 

ดังนั้นจึงตองสรางความขัดแยง (Conflict) ที่เราใจ แลวคลี่คลายความขัดแยงเหลานั้นอยาง

แนบเนียนไปจนถึงเปาหมายในตอนปดเร่ือง รวมท้ังตองอาศัยกลวิธีเลาเร่ืองที่เหมาะสม

ประกอบดวย โดยวีรวัฒน อินทรพร (2545) ไดแบงประเภทของความขัดแยงที่พบในงานประเภท

บันเทิงคดีไว 4 ประเภท ดังน้ี       

  ประเภทที่ 1 ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย หมายถึง ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวาง

ตัวละครกับตัวละคร ซึ่งอาจเปนตัวละครเอกกับตัวละครรอง เชน ความขัดแยงระหวางแฮร่ี พอต

เตอร กับลอรดโวลเดอมอร ในวรรณกรรมเยาวชนเร่ืองแฮร่ี พอตเตอร 

  ประเภทที่ 2 ความขัดแยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติ หมายถึง การกําหนดใหตัวละครตอง

ตอสูกับธรรมชาติ อาจเปนภัยธรรมชาติ หรือสภาพแวดลอม ความแหงแลงตามธรรมชาติ เชน  การ
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ที่มนุษยตองเอาชนะตอสูกับวาตภัย งานเขียนที่มนุษยตองเอาชนะและตอสูกับดาวหางท่ีพุงมาชน

โลก เปนตน           

ประเภทที่ 3 ความขัดแยงระหวางมนุษยกับสังคม หมายถึง การกําหนดใหตัวละครเอกมีความ

ขัดแยงกับสังคม เชน นิทานเร่ืองเด็กเลี้ยงแกะของ อีสป ที่ตัวเอกของเร่ืองเกิดความขัดแยงกับ

ชาวบาน  และเด็กเลี้ยงแกะก็ไมสามารถเอาชนะความเช่ือของชาวบานได จนเกิดความสูญเสีย เปน

ตน        

             ประเภทที่  4 ความขัดแยงระหวางมนุษยกับตัวเอง อาจเปนความขัดแยงทางกายภาพ เชน 

ความพิการ หรือความขัดแยงทางจิตใจ เชน การเอาชนะใจฝายดีและฝายช่ัวของตนเองเปนตนโดย

เร่ืองสั้นหรือนิทานที่ไมมีความขัดแยง ถือวาเปนงานเขียนท่ีไมมีโครงเร่ือง ดังนั้นการเขียนงาน

ประเภทนี้จะตองกําหนดใหมีความขัดแยงเสมอ ยิ่งความขัดแยงมีความซับซอน ก็จะทําใหเร่ืองที่

เขียนมีความนาสนใจติดตามมากข้ึน 

  ตอนที่ 3 การปดเร่ือง (Conclusion) คือ จุดจบของเร่ือง โดยเปนชวงที่ประเมินผลใหรูวา 

ผูอานมีความประทับใจตอวรรณกรรมเร่ืองนั้นมากนอยเพียงใด ถาเปรียบเทียบการเปดเร่ือง นิทาน

บางเร่ืองเม่ือปญหาคลี่คลายแลวผูเขียนก็ปดเร่ืองทันที แตบางเร่ืองผูเขียนปดเร่ืองหลังจากปญหา

คลี่คลาย โดย วีรวัฒน อินทรพร (2545) ไดสรุปถึงวิธีการปดเร่ืองที่นิยมโดยสรุปเปน  4 ประเภท

ดังนี้         

  ประเภทที่ 1 ปดเร่ืองแบบหักมุม (Surprise ending หรือ Twist ending) การปดเร่ืองแบบน้ี

เปนการพลิกความคาดหมายผูอาน ทําใหผูอานคาดไมถึง การปดเร่ืองประเภทน้ี ผูแตงตองมีกลวิธี

ในการดําเนินเรื่องเปนอยางดีและตองซอนปมท่ีจะพลิกความคาดหมายของผูอานใหสนิท ไมควร

ใหผูอานระแคะระคายต้ังแตตนเร่ืองหรือกลางเร่ือง เพราะจะทําใหเร่ืองขาดความความนาสนใจ 

สวนมากมักปรากฏอยูในเร่ืองสั้น และงานเขียนประเภทอาชญานิยาย หรือนวนิยายลึกลับที่ซอน

เงื่อนปมไวยังมีการใชวิธีการปดเร่ืองอยู   

  ประเภทที่  2 ปดเร่ืองแบบโศกนาฏกรรม (Tragic ending) คือ การจบเร่ืองดวยความตาย 

ความผิดหวัง ความสูญเสีย หรือความลมเหลวในชีวิต การปดเร่ืองแบบน้ีมักเรียกรองความเห็นใจ 

ความซาบซึ้งสะเทือนใจจากผูอานไดเปนอยางดี ฉะนั้นจึงมีผูนิยมปดเร่ืองแบบน้ีกัน    

 ประเภทที่ 3 ปดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม (Happy ending) คือ การจบเร่ืองดวยความสุขหรือ

ความสําเร็จของตัวละคร การปดเร่ืองแบบน้ีมีนักเขียนนิยมใชกันโดยทั่วไปทั้งเร่ืองสั้นและนิทาน

  ประเภทที่  4 ปดเร่ืองแบบสมจริงในชีวิต (Realistic ending) หรือใหแนวคิดอยางใดอยาง

หนึ่งแกผูอาน คือการจบเร่ืองแบบทิ้งปญหาไวใหผูอานคิดหาคําตอบเอาเอง เพราะในชีวิตจริงมี

ปญหาหลายอยางท่ีไมสามารถแกปญหาหรือหาคําตอบใหแกปญหานั้นได  
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  องคประกอบที่  2 แกนเร่ือง (Theme) หมายถึง สารัตถะหรือแนวคิดสําคัญของเร่ือง แกน

เร่ือง คือ ทัศนะหรือแนวคิดสําคัญที่ ผูแตงตองการนําเสนอ เปนความหมายรวมของเร่ืองทั้งเร่ือง 

ดังนั้นแกนเร่ืองจึงเปนตัวคุมองคประกอบทุก ๆ สวนในเร่ือง ไมวาจะเปนโครงเร่ือง ตัวละคร ผูเลา

เร่ือง ความขัดแยงของเร่ือง เหตุการณ สถานท่ี ตลอดจนแนวการเขียน เพือ่ใหบรรลุจุดประสงคหลัก

ที่ผูแตงตองการส่ือ โดยการอธิบายแนวคิดของเร่ืองผูเขียนอาจทําการบอกไวตรงๆโดยอธิบาย

แนวคิดไวตรงๆ ในสวนใดสวนหน่ึงของเร่ือง อาจเปนตนเร่ือง ทายเร่ือง หรือชื่อเร่ือง และอีกวิธี

หนึ่ง คือ การแฝงไวในสวนตาง ๆ แฝงไวในเหตุการณ พฤติกรรมของตัวละคร และสวนประกอบ

อ่ืน ๆ อันมีผลตอความหมายของเร่ือง โดยแกนเร่ืองแบงไดออกเปน 2 ประเภทไดแก  แกนเร่ือง

ใหญ (Main theme) ถือเปนแกนหรือแกนกลางของเร่ือง หมายความวา เร่ืองทั้งหมดจะผูกพันเกี่ยว

โยงกับแกนเร่ืองใหญนี้โดยตลอด การดําเนินเร่ืองตั้งแตตนจะเร่ิมขึ้นดวยแกนน้ีเปนจุดเร่ิม และใน

ที่สุดก็จะจบลงที่จุดซึ่งแสดงการคล่ีคลายของแกนเดียวกันนี้ และแกนเร่ืองยอย (Sub theme) 

หมายถึง แกนเร่ืองหรือแกนกลางของพฤติกรรมหรือเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งซึ่งดําเนินอยูใน

เร่ือง โดยแกนเร่ืองยอยแกนหน่ึงที่ปรากฏอยูในเร่ือง และมีความผูกพันเกี่ยวโยงกับแกนเร่ืองใหญ 

แกนเร่ืองยอยนี้จะมีจํานวนเทาไรก็ได แลวแตผูแตงตองการจะสอดแทรกเร่ืองอะไรเขามาโยงกับ

แกนเร่ืองใหญ 

  ชฎารัตน สุนทรธรรม (2544) ไดแบงแกนเร่ือง (Theme) ออกเปน 4 ชนิดคือ                     

  ชนิดที่ 1 แกนเร่ืองแสดงทัศนะ คือแนวคิดที่ผูแตงมุงเสนอ ความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

อาจจะเปนทัศนะตอคานิยมในสังคม คุณธรรม และสภาพความเปนอยูของผูคนในชีวิตประจําวัน 

เปนตน                  

  ชนิดที่ 2 แกนเร่ืองแสดงอารมณ คือ แนวคิดที่ผูแตงมุงแสดงภาวะทางอารมณ ความรูสึก

ของตัวละครในชวงใดชวงหนึ่งของชีวิต หรือเมื่อประสบเหตุการณหรือชะตากรรมอยางใดอยาง   

  ชนิดที่ 3 แกนเร่ืองแสดงพฤติกรรม คือ แกนเร่ืองที่ผูแตงมุงเสนอพฤติกรรมบางอยางหรือ

บางแงมุมของตัวละครเปนสําคัญ ซึ่งแนวคิดแสดงพฤติกรรม เปนแนวคิดที่คลี่คลายมาจากทัศนะตอ

คานิยม คุณธรรมบางประการ หรือความรูสึกนึกคิดอารมณตาง ๆ สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุใหตัวละคร

ตองแสดงพฤติกรรมบางอยาง         

 ชนิดที่ 4 แกนเร่ืองแสดงสภาพและเหตุการณ คือ แนวคิดท่ีผูเขียนมุงแสดงภาพบางอยาง

หรือเหตุการณบางตอนของชีวิตตัวละคร เชน สภาพความยากจน ความอดอยาก เปนตน  

  องคประกอบที่ 3 ตัวละคร (Characters) คือ บุคคลที่ผูแตงสมมติขึ้นมาเพ่ือใหกระทํา

พฤติกรรมตามเหตุการณในทองเร่ืองหรือเปนผูที่ไดรับผลจากเหตุการณที่เกิดขึ้นตามโครงเร่ือง ตัว

ละครอาจจะเปนคนหรือเทียบเทาคนก็ได นักเขียนบางคนนําสัตว ตนไม วัตถุ ฯลฯ มาเปนตัวละคร 
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โดยใหคิดและกระทําอยางคน ในนิทาน ตัวละครอาจมีเพียง 1 หรือ 2 ตัวก็ได แตในเร่ืองยาว เชน 

นวนิยาย หรือบทละครจะมีตัวละครมาก ตัวละครสามารถแบงไดเปน ๒ ประเภทคือ ตัวละครเอก 

(Main character) คือ ตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่อง หรือในเหตุการณตาง ๆ ของ

เร่ือง และ ตัวละครประกอบ (Minor character) คือ ตัวละครซึ่งมีบทบาทในฐานะสวนประกอบของ

การดําเนินเร่ืองเทานั้น แตจะตองมีการกระทําอยางตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกับตัวละครเองเพื่อใหเร่ือง

ดําเนินไปสูเปาหมาย โดยอาจจะเปนการกระทําท่ีสนับสนุนหรือขัดแยงกับตัวละครเอกก็ได 

  ชฎารัตน สุนทรธรรม (2544) ไดแบงลักษณะของตัวละครออกเปน ๒ ประเภทคือ ตัว

ละครลักษณะเดียว (Flat character) เปนตัวละครท่ีแสดงลักษณะนิสัยเพียงดานเดียว เชน เปนคนดีก็

ดีตลอด ตัวละครฝายรายก็รายอยางชัดเจน ไมวามีเหตุการณใดมากระทบก็ไมหวั่นไหว ไมมี

พัฒนาการทางดานลักษณะนิสัย เปนตัวละครท่ีคาดเดาพฤติกรรมไดงาย ตัวละครลักษณะนี้มัก

ปรากฏในเร่ืองสั้นที่ไมมีความซับซอนเชนในงานประเภทนิทาน และตัวละครหลายลักษณะ 

(Round Character) เปนตัวละครที่มีลักษณะนิสัย อารมณ ความรูสึก เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ

และสิ่งแวดลอม ตัวละครประเภทนี้จะมีพัฒนาการทางพฤติกรรม เปนตัวละครที่มีขอดีขอเสียใน

ตัวเองและจะคอย ๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามสถานการณ                                                                                     

  องคประกอบท่ี  4 มุมมอง  (Point of view) คือ กลวิธีในการเลาเร่ืองหรือเทคนิคเกี่ยวกับผู

เลาเร่ือง หมายความวา ในการเขียนเร่ืองสั้นหรือนิทาน ผูเขียนเปนผูเลาเร่ืองนั้นเองหรือกําหนดให

ตัวละครในเร่ืองเปนผูเลา และผูเขียนหรือตัวละครที่เลาเร่ืองนั้นมีฐานะอะไรในเร่ือง กลวิธีในการ

เลาเร่ืองจึงอาจแบงได 5 วิธี ไดแก                            

  วิธีที่ 1 ใชบุรุษที่หนึ่งเปนตัวละครสําคัญในเร่ืองเปนผูเลา (The first person narrator as a 

main character) คือ ใหตัวละครสําคัญเลาเร่ืองของตนเองโดยใชสรรพนาม “ผม” “ฉัน” “ดิฉัน” 

“ขาพเจา” หรือ “เรา” กลวิธีในการเลาเร่ืองแบบนี้มีอยูมากในการแตงเร่ือง                   

  วิธีที่ 2 ใชบุรุษที่หนึ่งซึ่งเปนตัวละครรองในเร่ืองเปนผูเลา (The first person narrator as a 

minor character) คลายวิธีแรก แตใชตัวละครรองซึ่งมักจะเปนผูใกลชิดกับตัวละครสําคัญเปนผูเลา 

 วิธีที่ 3 ผูประพันธในฐานะเปนผูรูแจงเห็นจริงทุกอยางเปนผูเลา (The omniscient author) 

กลวิธีในการเลาเร่ืองแบบนี้มีปรากฏในนวนิยายไทยสวนใหญ แตในเร่ืองสั้นก็มีอยูไมนอยเชนกัน 

 วิธีที่ 4 ผูประพันธในฐานะเปนผูสังเกตการณเปนผูเลา (The author as an observer) คลาย

วิธีที่สาม ตางกันที่ผูประพันธไมสามารถทราบความรูสึกนึกคิดของตัวละครไดเลย มีหนาที่เพียง

รายงานเฉพาะสิ่งที่ตนไดเห็น ไดยิน ไดฟง ไดสังเกต การสนทนาหรือการกระทําของตัวละคร

เทานั้น เปนที่สังเกตวาวิธีในการเลาเร่ืองแบบน้ีมีอยูไมมากนัก                    
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  วิธีที่ 5 ใชบุรุษที่หนึ่งเปนผูเลาดวยวิธีกระแสจิตประหวัด (Stream of consciousness) คือ 

การใหบุรุษที่หนึ่งเลาเร่ืองของตนเอง แตปรากฏในรูปกระแสความคิดประหวัดไปถึงเหตุการณตาง 

ๆ กลวิธีในการเลาเร่ืองแบบน้ีกําลังไดรับความนิยมจริงจังในงานเขียนของนักเขียนรุนใหมใน

หนังสือรวมเร่ืองสั้นรวมสมัย 

  องคประกอบที่  5 (Dialoque) คือคําพูดของตัวละครแตละตัวโดยสามารถทําใหผูอาน

ทราบถึงแนวคิดของผูแตง บุคลิกลักษณะของตัวละคร ความขัดแยงระหวางตัวละคร ภูมิหลังหรือ

รายละเอียดตางๆโดยที่ผูอานไมตองบรรยาย และทําใหผูอานเกิดความเพลิดเพลินในการอานดวย 

โดย บทสนทนาควรมีลักษณะ 4 ประการ ไดแก 

  ประการที่ 1 มีความสมจริง คือ สมจริงตามวัย อาชีพ สถานะ บทบาท และหนาที่ของตัว

ละคร ถาตัวละครเปนผูที่มีการศึกษา ก็เปนภาษาท่ีสุภาพ ถาเปนชาวบานก็เปนภาษาพื้นๆ 

  ประการที่ 2 ชวยดําเนินเรื่อง บทสนทนาจะชวยใหผูอานรูวาตัวละครจะทําอะไร และ

เหตุการณจะดําเนินไปอยางไรโดยไมตองบอกดวยการบรรยายตรงๆในฉาก ทําใหเร่ืองเกิดความ

กระชับ ดําเนินเร่ืองอยางแนบเนียนและผูอานเกิดความเพลินเพลิน 

  ประการที่ 3 ชวยบอกลักษณะของตัวละคร สามารถบอกลักษณะของตัวละครไดดวยการ

สอดแทรกลักษณะนิสัยของตัวละครไปในบทสนทนา โดยผูอานสามารถเห็นจากบทสนทนาของ

ตัวละครตัวน้ันโดยไมตองบรรยายไปตรงๆ 

              ประการที่  4 มจีุดมุงหมายและสารประโยชน โดยบทสนทนาในแตละตอนมีจุดมุงหมายวา

ตัวละครสนทนาในเร่ืองใด เพ่ืออะไร โดยมีเนื้อหาท่ีสะทอนความคิด และสารประโยชนที่ผูเขียน

ตองการส่ือ หรือความคิดของเร่ือง โดยอาศัยตัวละครเปนผูพูด 

             องคประกอบที่ 6 ฉาก (Setting) คือ การบรรยายภาพ เวลาและสถานท่ีของเหตุการณที่

เกิดขึ้นในเร่ือง ซึ่งรวมท้ังสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั่วไปมักใชพรรณาโวหาร โดยภาพรวม

แลวฉากจะประกอบดวยสวนตาง ๆ 4 สวน ไดแก 

             สวนที่ 1 ภูมิประเทศ สภาพทองถิ่น ทิวทัศน การจัดแบงสถานท่ี เชน ที่ตั้งของประตู

หนาตางในหอง                              

             สวนที่ 2 อาชีพ สถานภาพทางการงานและความเปนอยูประจําวันของตัวละคร สวนที่  3 

เวลา ยุคสมัย ที่เกิดของเหตุการณในเร่ือง เชน ยุคทางประวัติศาสตร หรือฤดูกาลของป               

             สวนที่ 4 สภาพแวดลอมโดยทั่วไปของตัวละคร เชน สภาวะเง่ือนไขทางศาสนา จิตใจ 

ศีลธรรม สังคม หรือสภาวะอารมณ โดยผูแตงตองคํานึงถึงรายละเอียดของการกําหนดฉากเพื่อให

เกิดความสมจริง โดยคํานึงถึงเหตุผลและความเปนไปไดในการสรางฉาก เพื่อใหผูอานเกิด

ความรูสึกคลอยตามเน้ือหาท่ีตองการจะสื่อ  
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             จากขอมูลขางตนเก่ียวกับองคประกอบในการอานบันเทิงคดี ผูวิจัยสามารถนําองคประกอบ

ตางๆในการอานขางตนมาใชในการสอนการอานนิทานคุณธรรม เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจตอ

นิทานที่นํามาใชในงานวิจัย โดยอาศัยโครงสรางของบันเทิงคดีมาใชเปนแนวทางในการสอนใหเกิด

ประสิทธิภาพ 

      2.1.3 ระดับความเขาใจในการอาน 

              การอานสามารถแบงออกไดหลายระดับขั้น ซึ่งนักการศึกษาไดใหความหมายไวมากมาย 

ดังรายละเอียดตอไปนี้                                                                                                   

 Dechant (1982 : 313-314) ไดกลาวถึงระดับการอานไวดังน้ี 

 ระดับที่ 1 ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) คือผูอานสามารถ

อธิบายไดชัดเจน สามารถจําแนกและระลึกความคิดและรายละเอียดของขอมูลที่อานไดตองอาศัย

การวิเคราะหและสังเคราะห หรือการเรียบเรียงระดับความคิดที่ในขอความท่ีอานทั้งน้ีรวมไปถึงการ

จัดลําดับ วางโครงสราง การยอและสังเคราะห 

  ระดับที่ 2 การสรุปความจากการอางอิง (Inference) เปนการรวบรวมเน้ือหาจากเร่ืองที่อาน

โดยอาศัยความคิดของผูอาน คําอธิบายตามตัวอักษร ความรูสวนบุคล และการจินตนาการซึ่งจะ

ออกมาในลักษณะของความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาและสอดคลองกันระหวางผูอานกับผูเขียน

  ระดับที่ 3 ระดับการประเมินผล หรือระดับวิพากษวิจารณ (Evaluation or Critical 

Reading) ผูอานตองประเมิน หรือวิจารณเร่ืองที่อานได โดยใชขอมูลที่ผูเขียนกลาวไวในเนื้อหาเปน

สวนประกอบ                    

             ระดับที่ 4 ระดับความซาบซึ้ง (Appreciation) ผูอานจะตองสามารถบอกเทคนิคและรูปแบบ

ที่ผูเขียนใชในการเราใหผูอานมีปฏิกีริยาโตตอบ ผูอานจะตองมีอารมณรวมตอแนวคิดของผูเขียน

และยังสามารถสรางจินตนาการได       

 ระดับที่ 5 ระดับความเขาใจผสมผสาน (Integrative Comprehension) เปนการรวบรวม

ประสิทธิภาพในการจดจําขอมูล เพื่อนําไปประยุกตกับประสบการณเดิมของแตละคน เพื่อ

ประโยชนในการอานทั่วๆไป เชนการอานแผนที่ กราฟ เปนตน 

 Smith (1971) ไดสรุปความเขาใจในการอานวาจะตองแสดงลักษณะของระดับความเขาใจ

อยางใดอยางหนึ่งออกมาใน 3 ลักษณะคือ การอานตามตัวอักษร (Literal reading) เปนการเอาเร่ือง 

การอานระดับนี้มีเปาหมายวาอานหนังสือออก อานได อานแลวรูเร่ืองวาเร่ืองอะไร เปนอยางไร

เกี่ยวของกับใคร ผูอานจะใชความสามารถดานความจําเปนสวนใหญ การอานโดยการตีความ 

(Interpretive reading) เปนการอานแลวแปลความ ตีความ ขยายความ ผูอานตองใชความสามารถ
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นอกเหนือไปจากการอานเอาเร่ือง คือ ตองจําเร่ือง ตองแปลความ ตองขยายความ เปนระดับอานเอา

เร่ือง และการอานเชิงวิเคราะห (Critical reading) เปนการอานขั้นวิจารณ การอานระดับนี้ 

ตองใชความสามารถของสติปญญาข้ันสูงสุด โดยอาศัยการอานระดับเอาเร่ือง ระดับแปลความเปน

พื้นฐาน ตอจากนั้นผูอานจะตองอาศัยประสบการณของตน หรือความสามารถในการวิเคราะห 

สังเคราะห การประเมินผล มาชวยในการตัดสินและวินจิฉัยเร่ืองและขอความท่ี 

อานอีกตอหนึ่ง 

 Burmeister (1978) ไดแบงระดับความเขาใจในการอานโดยอาศัยพ้ืนฐานจาก Noms 

Sanders ซึ่งดัดแปลงมาจาก Bloom’s Taxonomy โดยไดแบงระดับความเขาใจ ออกเปน 7 ระดับ 

ดังนี้ 

 ระดับที่1 ระดับความจํา (Memory) เปนระดับที่ผูอานสามารถจําในสิ่งที่ผูเขียนเขียนไวได 

เชน จําไดในเร่ืองที่เกี่ยวกับขอเท็จจริง วันที่ คําจํากัดความ ใจความสําคัญของเร่ือง คําสั่ง 

และลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเร่ือง เปนตน 

 ระดับที่2 ระดับการแปลความหมาย (Translation) เปนระดับความเขาใจที่ผูอานนําขอความ 

หรือเร่ืองราวท่ีอานไปแปลเปนรูปอื่น เชนการแปลจากภาษาหน่ึงเปนอีกภาษาหน่ึง การให 

คําจํากัดความ การนําใจความไปแปลเปนรูปแผนภูมิ เปนตน 

 ระดับที่3 ระดับการตีความ (Interpretation) เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถเขาใจใน 

สิ่งที่ผูเขียนมิไดเขียนไวโดยตรง เชน หาเหตุเมื่อกําหนดผลมาใหหรือใหเหตุมาแลวสามารถหา

ผลได การคาดคะเนหรือทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึ้น การจับใจความสําคัญของเร่ือง เปนตน 

 ระดับที่4 ระดับการประยุกตใช (Application) เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถเขาใจ 

ในหลักการและนําไปประยุกตใชจนประสบความสําเร็จ 

 ระดับที่5 ระดับการวิเคราะห (Analysis) เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถแยกแยะ 

สวนยอยที่ประกอบเขาเปนสวนใหญ ไดแก การวิเคราะหการโฆษณา การวิเคราะหคําประพันธ การ

เขาถึงความไมสมเหตุสมผลของเร่ืองที่เขียนตลอดจนการลงความเห็นในเร่ืองที่อานได 

 ระดับที่6 ระดับการสังเคราะห (Synthesis) เปนการนําเอาความคิดเห็นจากเร่ืองที่อานมา 

รวบรวมและจัดเรียบเรียงใหม        

 ระดับที่7 ระดับการประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการกําหนดเกณฑและ 

ตัดสินใจเร่ืองที่อานโดยอาศัยหลักเกณฑจากประสบการณของตนเอง 

 Harmer (2007) ไดกลาวถึงระดับความเขาใจในการอานไวดังนี้ 

 ระดับที่1 การบอกหัวเร่ือง (Identifying the topic) ผูอานตองสามารถหยิบยกหัวขอจากบท

อานไดอยางรวดเร็ว โดยใชความรูเดิม (Schema) ที่ตนมีอยูซึ่งความสามารถน้ีจะทําใหผูอาน
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สามารถอานบทอานไดอยางมีประสิทธิภาพ       

 ระดับที่2 การทํานายหรือการคาดเดา (Predicting and guessing) ผูอานจะตองพยายามทํา

ความเขาใจกับสิ่งที่กําลังอาน โดยเฉพาะถาเปนการอานเพื่อคนหาหัวเร่ืองที่สําคัญ ผูอานจะตองคาด

เดาวาจะมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนตามมา โดยทําการต้ังสมมุติฐานหรือคาดเดาเน้ือหาจากการอาน

คร้ังแรก จากน้ันพยายามประยุกตความรูเดิมของผูอานกับบทอาน    

 ระดับที่3 การอานและฟงเพื่อความเขาใจโดยทั่วไป (Reading and listening for general 

understanding) ผูอานจะตองสามารถเขาใจ ใจความสําคัญของบทอาน โดยไมตองวิเคราะหทุกสิ่ง

ทุกอยางท่ีปรากฏในบทอานและทักษะท่ีใชในการอานและฟงเพื่อความเขาใจโดยท่ัวไปนั้นคือ 

ทักษะการอานกวาดสายตา (Scanning)      

 ระดับที่4 การอานเพื่อขอมูลเฉพาะเจาะจง (Reading for specific information) หรือเรียกอีก

อยางหนึง่วา Skimming เปนการใหความสําคัญกับขอมูลเฉพาะ วาเปนเรื่องอะไร ประเภทใด มี

ลักษณะอยางไร เปนตน         

 ระดับที่5 การอานและฟงเพื่อหารายละเอียดของบทอาน (Reading and listening for detail 

information) เปนการอานที่จะเขาใจในรายละเอียดตางๆของบทอาน เปนการอานที่เปนขั้นตอนการ

ปฏิบัติตางๆ เชน ขั้นตอนหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร     

 ระดับที่6 การตีความบทอาน (Interpret text) ผูอานจะตองเขาใจความหมายของคําในบท

อานนั้น โดยใชบริบทเปนตัวชวยในการทําความเขาใจบทอาน ซึ่งความรูเดิมหรือประสบการณเดิม

เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการตีความที่ดี 

 บันลือ พฤกษะวัน (2536) ไดกลาวถึงระดับความเขาใจในการอานไวดังนี้  

 ระดับที่1 ระดับความเขาใจในขอเท็จจริง (Factual level) เปนความเขาใจในทองเร่ือง โดย

ผูอานสามารถตอบคําถามไดวา ใคร ทําอะไรกับใคร ที่ไหน เมื่อไหร โดยผูอานตรวจสอบขอความ 

ถอยคําจากประโยคน้ันโดยตรง และสามารถตรวจสอบคําตอบดวยการอานออกเสียงไดโดยตรง 

(Reading the line) ถือเปนความเขาใจระดับต่ําที่สุด      

 ระดับที่2 ระดับการตีความหรืออนุมานความ (Interpretive or inferential level) โดยผูอาน

จะตองใชการตีความแปลความจากเหตุผลของบทความ ซึ่งคิดหาเหตุผล ตีความ แปลความจากเร่ือง 

จึงจะสามารถหาเหตุผลเปนเคร่ืองบงชี้ และถือวาเปนความเขาใจในการอานที่สูงขึ้นหรือระดับปาน

กลาง           

 ระดับที่3 ระดับความเขาใจในการวิเคราะห วิจารณ และประเมินเรื่องจากที่สิ่งอาน (Critical 

or evaluation level) การสอนอานในระดับนี้อาจเรียกไดวาเปนความเขาใจระดับสรุปความที่ไม

สามารถหาคําตอบจากเนื้อหาโดยตรง แตตองคิดหาเหตุผล ตีความ แปลความหมายจากบทอาน จึง
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จะสามารถตอบคําถามไดอยางมีเหตุผล ซึ่งเปนเคร่ืองบงชี้ และถือวาเปนความเขาใจในการอาน

ระดับปานกลางหรือระดับสูง จากการศึกษาดังกลาวขางตน     

 สรุปไดวาระดับความเขาใจในการอานน้ันสามารถเร่ิมจากงายไปหายาก หรือจากระดับของ

ตัวอักษรไปจนถึงระดับที่ตองใชความคิด สรุปเหตุผลในการแปลความ และตีความ จึงจะสามารถ

เขาใจบทอานได นอกจากน้ีระดับความเขาใจในการอานยังมีตั้งแตระดับความเขาใจในรายละเอียด

ของเนื้อหา ความสัมพันธของขอความซึ่งตองใชประสบการณของผูอานในการตีความ และสุดทาย

คือความเขาใจระดับสรุปความจากสิ่งที่ผูเขียนไมไดเขียนไวในบทอาน แตผูอานตองสรุปเปน

ความคิดของตัวเอง อีกทั้งผูอานตองสามารถประเมินคาของบทอาน และแสดงความรูสึกตองาน

เขียนไดอีกดวย กลาวไดวาการอานสามารถแบงออกไดหลายระดับขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการ

อานนั้นๆ ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการอสนอานใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

ระดับและวัยของผูอานเปนสําคัญ ผูวิจัยสามารถสรุปไดถึงระดับของการเขาใจในการอานไดดังน้ี 

ในระดับแรกผูอานเร่ิมระดับของความเขาใจจากการเรียนรูและความหมายตรงตาม

ตัวอักษรโดยยังไมสามารถเขาในอยางลึกซึ้งไดเนื่องจากสามารถเขาใจในขอความแบบตรงตัว แลว

ผูอานจึงจะสามารถเขาใจบทอานนั้นและสามารถแปลเปนภาษาในแบบของตนเองไดอยางคราวๆ 

หลังจากน้ัน ผูอานสามารถวิเคราะหถึงความเหมาะสมของสวนประกอบที่อยูในบทอานน้ันๆไดวา

มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร และเร่ิมวิเคราะหสวนตางๆออกมาได และผลสุดทายหลังจาก

กระบวนการกอนหนาที่เกิดขึ้นจะสามารถทําใหผูอานสามารถแสดงความเห็นตอเร่ืองที่อานและ

สามารถวิจารณโดยใชความรูและประสบการณเดิมมาตัดสินเร่ืองที่อยูในบทอานนั้นๆไดวามี

ความรูสึกอยางไร และสามารถใหเหตุผลประกอบความคิดไดเม่ือวิจารณเร่ืองที่อาน 

       2.1.4 กิจกรรมการสอนอานสําหรับผูเรียนในระดับประถม 

  Davies (1990) ไดเสนอรูปแบบของกิจกรรมการอานไววา กิจกรรมกอนการอานควรให

ผูเรียนไดเลนเกมจับคูคําศัพท สวนขั้นการดําเนินกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูลีลาและหนาที่ของ

ภาษา จากนั้นเปนขั้นทบทวนการอานเพื่อใหทราบคราวๆ (Skimming) และการอานเพื่อหาขอมูล

เฉพาะ(Scanning) แลวใหผูเรียนทํานานและทํากิจกรรมการถายโอนขอมูลโดยการพูด หรือเขียน 

การใชคําถามตามแนวการสอนแบบดั้งเดิม เชน คําถามท่ีตอบดวย Yes/No หรือ True/False แบบมี

ตัวเลือก และแบบเติมคํา ควรนํามาใชเพื่อเปนคําถามนํา เพราะถือวาเปนเทคนิคที่มีประโยชน 

กจิกรรมหรือภาระงานควรกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชรวมในทักษะการอานดวย  

 ประเทิน มหาขันธ (2530) ไดเสนอการสอนอานในระดับประถมศึกษาไววา ในระยะ

เร่ิมตนของการสอน ควรเนนทักษะจําแนกภาพ เสียง กอนเพราะการอานเปนการจํารูปรางของคํา

และเชื่อโยงตัวอักษรกับเสียงของคํา ที่นักเรียนเคยรูจักมาแลว ไมเพียงแตกวาดสายตาในการอาน
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เทานั้น และควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย ดังนั้นจึงควรใชการสอนหลายๆวิธี เพื่อ

คนหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวนักเรียนมากที่สุด อีกทั้งนําสื่อการสอนอานท่ีหลากหลาย โดยนําหนังสือ

สําหรับเด็กประเภทตางๆ ที่มีอยูมาใชในการสอนทักษะการอานอีกดวย  

Spratt, Pulverness และ Williams (2005) กลาวถึงกิจกรรมการสอนการอานวาควรจะ

เปนไปในรูปแบบดังนี้ 

1. การแนะนํากิจกรรมตางๆ เชนการแนะนําถึงหัวขอของบทอาน และกิจกรรมตางๆท่ี

เกี่ยวกับภาษาของบทอานน้ันๆ 

2. กิจกรรมหลักของกิจกรรมในขั้นนี้คือการพัฒนาความเขาใจของผูเรียนดวยกิจกรรม

ตางๆโดยใชทักษะตางๆที่ตองนํามาใชในการอาน 

3. กิจกรรมหลังการอาน เปนกิจกรรมท่ีตองการใหผูเรียนกลาวถึงหัวขอท่ีเรียนมาในการ

อานกอนหนา วาเก่ียวของกับชีวิตของผูเรียนอยางไร และสามารถแสดงความคิดเห็นในสวนของ

เน้ือเร่ืองได ในกิจกรรมในสวนน้ียังตองการใหผูเรียนใชภาษาท่ีไดเจอมาจากในบทอานดวย 

จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวากิจกรรมการสอนอานน้ันผูสอนตองตั้งจุดประสงคการ

เรียนรูการอาน และการดําเนินการสอน การฝกอาน การถายโอนการสื่อสารโดยผานกิจกรรมการ

อานคือ กิจกรรมกอนการอาน ขณะที่อาน และกิจกรรมหลังการอาน วาในกิจกรรมนั้นควรสอน

อยางไรเพ่ือใหการสอนน้ันมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 

      2.1.5 ขั้นตอนการสอนการอาน 

 Gordon (1985) ไดกลาวถึงขัน้ตอนในการสอนการอานไวทั้งหมด 5 ขั้นตอนไดแก 

  ขั้นตอนที่ 1 ครูผูสอนควรกระตุนใหนักเรียนไดใชภาษาอยางคลองแคลวโดยยังไมตอง

คํานึงถึงความถูกตอง 

  ขั้นตอนที่ 2 ครูผูสอนเร่ิมใหนักเรียนตีความโดยแสดงใหผูอานเห็นถึงจุดประสงคของ

ผูเขียนในการเขียนเร่ืองนั้นและทําความเขาใจเบ้ืองตนกอน 

  ขั้นตอนที่ 3 ครูผูสอนควรวิเคราะหโครงสรางทางภาษาท่ีมีความยากมาอธิบายกอนที่จะให

นักเรียนเร่ิมอานเร่ืองนั้นๆ 

  ขั้นตอนที่ 4 ครูผูสอนควรใหความชวยเหลือใหนักเรียน เน่ืองจากความรูพืน้ฐานด้ังเดิม

โดยเฉพาะความรูทางดานสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการทําความ

เขาใจในเร่ืองที่อาน 

  ขั้นตอนที่ 5 ครูผูสอนควรจัดการเรียนรูใหเปนแบบของการเรียนรูของการใหความรวมมือ

กัน (Cooperative) มากกวาการจัดใหเปนระบบของการแขงขัน (Competitive) 
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 สุมิตรา อังควัฒนกุล (2535) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการสอนการอานไวทั้งหมด 3 ขั้น

ไดแก 

 ขั้นที่1 ขั้นกอนอาน (Pre –reading) เปนขั้นตอนที่ผูสอนควรสรางความสนใจ และเร่ิมปู

พื้นฐานในเน้ือเร่ืองที่จะอานแกนักเรียน โดยกิจกรรมท่ีใชในการทํากิจกรรมในข้ันนี้ ไดแก ให

นักเรียนคาดคะเนเร่ืองที่จะอานเพื่อเปนการกระตุนความรูเดิมของผูเรียนแลวนําความรูนั้นมาสราง

ความสัมพันธกับเร่ืองที่อาน และใหนักเรียนเดาความหมายจากบริบทโดยดูจากประโยคขางเคียง

หรือรูปภาพ 

 ขั้นที่ 2 ขั้นระหวางอาน (While – reading) เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะตองทําความเขาใจ

โครงสรางและเน้ือหาของเร่ืองที่อาน  

 ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการอาน (Post – reading) เปนขั้นตอนที่ครูผูสอนทําการตรวจสอบความ

เขาใจของผูเรียนโดยกิจกรรมที่อยูในข้ันน้ีอาจจะสามารถถายโยงไปสูทักษะอ่ืนๆเชนทักษะการพูด

และเขียนได 

 วิสาข จัติวัตร (2543) กลาวไวถึงขั้นตอนในการสอนอาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  ขั้นที่ 1 กอนอานขอความใดๆ ผูอานควรทํานายสิ่งที่อานลวงหนาจากหัวเร่ืองกอน โดยใช

ความรูของตัวเองท่ีมีอยู เกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ ผูอานสามารถเดาเน้ือหาของเร่ืองไดจากรูปภาพ ตาราง 

แผนภูมิ ซึ่งสามารถเสนอแนะเน้ือหาของเร่ืองที่จะอานได      

  ขั้นที่ 2 ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน การอานเพ่ือคนหาขอมูลบางอยาง โดยใช

เทคนิคกวาดสายตาอานขอความอยางรวดเร็ว (Scanning) เพื่อหาขอความท่ีตองการ ทั้งนี้ผูเขียนอาจ

ตั้งคําถามหรือปญหาใหผูอานหาคําตอบกอนท่ีจะอานขอ ความน้ันๆ เพื่อใหผูอานมีวัตถุประสงคใน

การอาน           

  ขั้นที่ 3 การตีความหมายของคําศัพทที่ยากจากขอความ ในบริบท(Context) โดยท่ีผูอาน

อนุมาน(Infer) ความหมายจากคําศัพทไดจากคําท่ีมีความหมายคลายกัน หรือตรงกันขาม โครงสราง

ของคํา และจากประสบการณของผูอาน        

  ขั้นที่ 4 ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตางๆ และโครงสรางของยอหนาที่อาน 

โดยใชความรูเกี่ยวกับคําศัพท ไวยากรณ และคําที่ใชเชื่อมประโยค เชนสามารถเขียนโครงสรางของ

ยอหนาซึ่งประกอบดวยใจความสําคัญ (Main idea) และขอความสนับสนุน (Supporting details)ได

 ขั้นที่ 5 คือการสรางแบบฝกการอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่แปลกใหม

และชวย ใหผูอานเขาใจขอความที่อานไดดียิ่งขึ้น คือ การถายโอนขอมูลที่อาน ในรูปแบบตางๆ 

(Transfer of information) ไดแก 1)การถายโอนขอมูลจากขอความเปนแผนผัง ตาราง รูปภาพ แผน

ที่ และแผนภูมิ 2) การถายโอนขอความจากแผนผัง ตาราง แผนที่ และรูปภาพ เปนขอความ
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ภาษาอังกฤษ 3) การยอขอความที่อานในรูปแบบของตาราง หรือยอหนาสั้นๆ และ 4) การอานเพื่อ

แกปญหาโดยใชหลัก Jigsaw Reading คือ ผูอานพยายามนําเน้ือหาขอความมาปะติดปะตอกันเพื่อ

แกปญหา  

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2542 : 28) กลาววา แนวการสอนอานในระดับ

ประถมศึกษาการสอนอานในระดับนี้จะเนนการสอนอานเพ่ือความเขาใจ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้     

  1. ขั้นเตรียมการอาน ใชกิจกรรมเปนพื้นฐานในการอาน เชนกิจกรรมการสนทนาระหวาง

ครูกับนักเรียนเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน และครูยังใหความรูพื้นฐาน แกนักเรียนเพื่อทําใหเกิดความเขาใจ

ในการอาน รูจักตั้งจุดประสงคในการอานอีกดวย      

  2. ขั้นการอาน คือนักเรียนตองใชวิธีการอานในใจ ซึ่งเปนขั้นตอนของการอานเพื่อความ

เขาใจ มี 3 ขั้นตอนดังตอไปน้ี         

  ขั้นตอนการอานขั้นที่ 1 เปนการอานเร็วๆ แลวตั้งคําถาม นักเรียนชวยกันบอกคําถามที่

ตนเองสรางขึ้น ครูจะทําหนาท่ีเขียนคําถามบนกระดาน      

  ขั้นตอนการอานขั้นที่ 2 อานพินิจพิเคราะหและตอบคําถาม ผูอานจะอานบทอานอีกคร้ัง

อยางพินิจพิเคราะห ระมัดระวัง เพื่อหาคําตอบ คําถามอาจเปนการจับประเด็นสําคัญ หารายละเอียด

ของเร่ือง หาเหตุผลของเหตุการณ ลําดับเหตุการณ เปนตน หลังจากน้ันนักเรียนตอบคําถามดวยปาก

เปลา และชวยกันอภิปรายชวงท่ีสําคัญของเหตุการณจากบทอานน้ันๆ    

  ขั้นตอนการอานขั้นที่ 3 ตอบคําถามและทบทวน ผูอานจะตองตอบคําถามแลวเขียนลง

สมุด และตรวจสอบคําตอบจากบทอานอีกคร้ัง ถามีขอผิดพลาดนักเรียนก็แกไขคําตอบใหถูกตอง 

  จากแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการสอนการอานขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาขั้นตอนการ

สอนการอานประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักที่สําคัญ คือ ขั้นกอนการอาน (Pre – reading) ขั้นระหวาง

อาน (While – reading ) และข้ันหลังการอาน (Post – reading ) โดยในข้ันกอนการอาน ผูสอนอาจ

จัดกิจกรรมกอนการอานเพ่ือเปนการเตรียมตัวผูอาน อาจเปนการต้ังคําถามจากหัวเร่ือง ชื่อเรื่อง 

รูปภาพประกอบเร่ืองหรือประโยคที่หนึ่งและสองของบทอานโดยใหผูเรียนคาดเดา ( predict ) 

เหตุการณ ตัวละคร ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในบทอาน และควรกําหนดวัตถุประสงคใหผูเรียนทราบโดย

ชัดเจนวาอานบทอานนี้ทําไม และอานแลว จะตองทํากิจกรรมอะไร ตอมาคือขั้นระหวางการอาน ( 

During – reading activities ) คือขณะท่ีผูเรียนกําลังอานบทอานนั้น ผูสอนควรคํานึงเสมอวา ผูเรียน

จะผานกระบวนการอานที่หลากหลาย ผูเรียนอานแลวจะตองคํานึงถึงจุดประสงคในการอานอยู

เสมอเพื่ออานอยางมีจุดมุงหมาย โดยขณะอานผูเรียนจะตองคิดตาม หาและตีความหมายของคําและ

เน้ือความที่อาน และประเมินเน้ือหาที่อานกับสิ่งที่ไดเดาหรือคาดหมายไว จับใจความสําคัญและ

ประมวลความหมายหรือสรุปจากสิ่งที่อานเปนตน ผูสอนจึงควรกระตุนและแนะนําผูเรียนให
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คํานึงถึงขั้นตอนเหลานี้ในการอาน หรือจัดใหเปนกิจกรรมสวนหน่ึงของการอานโดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของ ลักษณะของบทอานแตละบท และข้ันสุดทายคือขั้นหลังการอาน ( Post – 

reading activities) โดยกิจกรรมที่อยูในข้ันสุดทายน้ีจะเปนการตรวจสอบผูเรียนถึงความเขาใจที่มี

ตอการอานวามีมากนอยเพียงใด และผูเรียนควรสามารถถายโอนทักษะการอานไปสูทักษะอ่ืนๆเชน

การพูดและเขียนเปนตน 

       2.1.6 การวัดและประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

   จากการศึกษาวัดและประเมินผลการอานเปนการวัดความสามารถในการอานของนักเรียน

หลังการสอนวานักเรียนสามารถเรียนรูไดมากนอยเพียงใดโดยผลท่ีไดสามารถนํามาชวยในการ

ปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น โดยนักการศึกษาหลายทานไดใหรายละเอียดของ

การประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษไวดังนี้ 

   Alderson (2000) ไดเสนอแบบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษไวทั้งหมด 5 

รูปแบบ ไดแก           

  รูปแบบที่ 1 แบบทดสอบแบบเติมคําในชองวางและแบบโคลซ (Gap-filling and cloze 

test)           

  รูปแบบที่ 2 แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple choice)    

  รูปแบบที่ 3 แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ (Alternative objective) ประกอบดวย การจับคู 

(Matching) การเรียงลําดับ (Ordering) และคําถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous items)    

  รูปแบบที่ 4 แบบทดสอบแบบแกไข (Editing test)       

  รูปแบบที่ 5) แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Short-answer test)  

  ผดุงกาญจน ภูวิภาดาวรรธน (2540) ไดเสนอวิธีการวัดและการประเมินผลการอานไว 

สองรูปแบบ ดังน้ี 

   รูปแบบที่ 1 คือ การใชแบบทดสอบ เปนการวัดโดยการเขียนขอคําถามเพ่ือทดสอบ

ความสามารถของผูเรียน โดยลักษณะของขอคําถามมี 7 ประเภท ไดแก ขอคําถามแบบตัวเลือก 

(Multiple choice) ซึ่งปกติจะมีทั้งหมด 4 ตัวเลือก โดยขอคําถามแบบตัวเลือกที่ดีควรมีลักษณะตาม

นี้ ไดแก มีตัวเลือกทั้งหมดอยูในรูปโครงสรางไวยากรณเดียวกัน ไมควรถามในสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับ

เน้ือเร่ือง ถามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพียงเร่ืองเดียว หลีกเลี่ยงคําถามที่เปนปฏิเสธซอนปฏิเสธ ตัวเลือก

ตองมีความเปนไปได ตัวเลือกที่ถูกตองไมควรสั้นจนผิดสังเกต และสุดทายคือมีคําตอบที่ถูกเพียง

ขอเดียว ขอคําถามแบบถูกผิด (True –false) ขอคําถามแบบนี้มีความคลายคลึงกับขอคําถามแบบ

ตัวเลือก โดยขอคําถามแบบถูกผิด ผูเรียนมีโอกาสตอบถูกรอยละ 50 โดยประโยคที่ผูเรียนเลือกควร

เปนประโยคแบบงาย ขอคําถามแบบจับคู (Matching) คําถามประเภทน้ีใชไดดีกับการทดสอบเน้ือ
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เร่ืองท่ีเปนเหตุการณสําคัญ บุคคล เวลา สถานท่ี ประวัติศาสตร หรือเร่ืองเลา ขอคําถามประเภท

เขียนตอบแบบสั้น (Short answer) คําถามประเภทนี้ผูเรียนจะเขียนตอบสั้นๆ หรือเติมขอความ

ประโยคใหสมบูรณ ขอคําถามประเภทโคลซ (Cloze) ครูผูสอนอาจนําบทอานมายอแลวลบคําบาง

คําในเน้ือหา เพื่อใหนักเรียนอานและเติมคําที่เหมาะสม ซึ่งขอคําถามประเภทโคลซมักจะใหเติม

อยางสมํ่าเสมอ เชนเวนทุกคําท่ีเจ็ด แปด หรือเกา ขอคําถามท่ีใหนักเรียนแปลงรูปขอมูล 

(Information Transfer) โดยหลังจากอานบทอานและไดขอมูลแลว นักเรียนจะตองนําเสนอขอมูล

ในรูปแบบใหม เชนในรูปของตาราง แผนภูมิ รูปภาพเปนตน และ ขอคําถามแบบตอบยาว (Essay 

Question) เปนคําถามท่ีใหผูตอบบรรยายเปนขอความหน่ึงยอหนา 

   รูปแบบที่ 2 ที่ใชในการวัดและประเมินผลการอาน เปนการวัดและการประเมินผลตาม

สภาพจริง โดยการวัดผลในรูปแบบนี้มีลักษณะที่สําคัญคือเปนการประเมินนักเรียนขณะทํากิจกรรม

มุงปฏิบัติงานจริง (Real – world Tasks) โดยวิธีการวัดและประเมินผลในรูปแบบนี้สามารถประเมิน

นักเรียนได ทั้งในกระบวนการอาน เจตคติ ความสนใจ และความวิตกกังวล โดยวิธีการประเมินผล

ตามสภาพจริง สามารถทําได 5 วิธี ไดแก 

  วิธีที่1 การสังเกต (Observation) คือการเฝาดูสภาพจริงและทําการบันทึกไว ซึ่งครูผูสอน

ควรสรางเกณฑการสังเกตและเกณฑการใหคะแนนโดยทําการระบุรายละเอียดพฤติกรรมท่ีคาดหวัง 

เชนระดับความเขาใจในการอาน การเลือกสรรขอมูลในการนําเสนอ ความถูกตองและตรงประเด็น

ในการนําเสนอ 

  วิธีที่2 สรางเคร่ืองมือวัดแบบตางๆ เชนแบบวัดเจตคติ แบบสอบถามความสนใจในการ

อาน แบบบันทึกการใชหองสมุด ซึ่งอาจนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตมาใชประกอบขอมูลในการ

ประเมินดานจิตพิสัย 

  วิธีที่3 การสัมภาษณ (Teacher Student Conference) คือการสื่อสารระหวางครูกับผูเรียน 

เพื่อใหทราบถึงความรูสึกนึกคิดของผูเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนและการสอนอาน และความ

ตองการของผูเรียน โดยขอมูลท่ีไดนอกจากจะสามารถนํามาประกอบการวัดและการประเมินการ

อานแลวยังสามารถชวยใหผูสอนปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  วิธีที่4 การบันทึกเก่ียวกับการอาน (Reading Journal) คือการใหนักเรียนเขียนบันทึก

ประจําวันเก่ียวกับการอาน หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเร่ืองที่ไดอาน การบันทึกเกี่ยวกับการ

อานจะสามารถชวยใหครูผูสอนและนักเรียน ประเมินความสามารถทางการอานและการเขียนได 

  วิธีที่5 แฟมสะสมงาน (Portfolio) แฟมสะสมงานจะสามารถรวบรวมผลงานของนักเรียน 

และแสดงถึงความกาวหนาของการเรียนและเปนชิ้นงานท่ีแสดงถึงความสําเร็จทางการเรียน 
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  วิสาข จัติวัตร (2543 : 295-311) ไดแบงประเภทของการวัดผลในการอานไว 2 ประเภท 

คือ การวัดผลอยางเปนทางการ (Formal Measures) เปนการทดสอบอยางมีระบบซึ่งสามารถแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบแบบอิงกลุม คือ การเปรียบเทียบคะแนน โดยใชนักเรียนใน

กลุมเปนเกณฑ วานักเรียนแตละคนในกลุมอยูระดับที่เทาไหรของกลุม และ แบบทดสอบแบบอิง

เกณฑ เปนการวิเคราะหวานักเรียนสามารถทําขอสอบเก่ียวกับวัตถุประสงคตางๆ ไดดีเพียงใด และ

การวัดผลอยางไมเปนทางการ (Informal Measures) เปนกระบวนการเก็บขอมูลหลายรูปแบบ ซึ่ง

ประกอบดวย การสังเกตนักเรียน (Kid-Watching) รายการคําอานท่ีคาดเคลื่อนไปจากบทอาน 

(Reading Miscue Inventory) รายการคําอานอยางไมเปนทางการ (Information Reading Inventory) 

การประเมินผลการเลาเร่ือง (Assessing Free Recall) การประเมินผลตนเอง (Self-Report)  

  จากขอมูลขางตน การวัดและการประเมินผลการอาน สามารถวัดความสามารถในการ

อานโดยใชเกณฑตางๆเหลาน้ีมาประยุกตใช โดยผูสอนตองคํานึงถึงวารูปแบบในการประเมินและ

เน้ือหา ควรตองมีความเหมาะสมกับความสามารถในการใชภาษา หรือพื้นความรูของผูอาน รวมท้ัง

ตองพิจารณาใหสอดคลองกับจุดประสงคของสาระวิชา เพื่อใหการประเมินมีประสิทธิภาพ 

   อัจฉรา วงศโสธร (2538 : 154-155) ไดกลาววาเกณฑประเมินทักษะการอานสามารถใช

เกณฑดังนี้ 

   เกณฑที่ 1 เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานที่เปนเกณฑแบบยอยสามารถกําหนด

ไดดังนี้ 

   1. ความรูศัพท คือ ผูเรียนสามารถเขาใจคําศัพทและสํานวนท่ีใชวาอยูในระดับใด 

   2. ความรูดานไวยากรณ คือ ผูเรียนสามารถใชความรูดานไวยากรณ ความเชื่อมโยงของ

เน้ือความ เชน การใชคําสันธาน คําบุพบท ที่กําหนดหนาท่ีของภาษาวาเปนการขอรอง เชื้อเชิญ การ

อนุญาต ไดมากนอยเพียงใด 

   เกณฑที่ 2 เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานแบบรวม สามารถกําหนดไดดังนี้ 

   1. ความสามารถในการเรียบเรียงความโดยสามารถอานแลวเขาใจความได และแสดง

ความเขาใจได โดยตอบคําถาม เรียบเรียงถอยคําใหมโดยใหไดใจความเดิม หรือสามารถตอบคําถาม

แบบเลือกตอบและ เรียงลําดับขอความเปน 1,2,3 เปนตน 

   2. ความสามารถในการอานขอมูลที่เปนรายละเอียด คือผูเรียนสามารถโยงรายละเอียดที่

เกี่ยวของกับใจความสําคัญของเร่ืองไดวาเปนรายละเอียดสนับสนุนหรือเปนรายละเอียดที่แยงกัน 

เพื่อใหขอมูลตรงกันขาม ตลอดจนเจาใจความสัมพันธระหวางรายละเอียดดวยกัน 

   3. ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ โดยท่ีผูเรียนสามารถระบุแกนเร่ือง หัวเร่ือง 

และใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานได 
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   4. สามารถวิเคราะหและประเมินความสัมพันธของเน้ือความ คือผูเรียนสามารถใชความรู 

ความเขาใจจากบทอานในการวิเคราะห ประเมินและสรุปไดวาสารท่ีอานน้ันเปนสารประเภทใด 

หรือแสดงทัศนคติของผูเขียนที่แฝงอยูวาเปนอยางไร 

   จากขอมูลขางตนที่กลาวมา จึงสามารถสรุปไดวาการประเมินความเขาใจในการอาน

สามารถประเมินไดในดานตางๆ เร่ิมจากความเขาในในเร่ืองความหมายของคําศัพท โครงสรางและ

ความหมายของประโยค ใจความสําคัญและรายละเอียดตางๆท่ีปรากฏอยูในเร่ืองที่อาน 

ความสัมพันธตางๆในบทอานและการแสดงความคิดเห็นตอบทอานได 

       2.1.7 คําถามท่ีนํามาใชวัดความเขาใจในการอาน 

   ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน ในการตั้งขอคําถามเพ่ือทดสอบ

ความสามารถในการเขาใจตอบทอานของผูเรียนนับวาเปนสวนสําคัญ โดยมีนักการศึกษาหลายทาน

ไดกลาวถึงคําถามที่ใชวัดความเขาใจในการอานไวดังน้ี 

   Valmont (1977) ไดกลาวถึงการต้ังคําถามตางๆในการทดสอบทักษะการอาน ซึ่งอาจเปน

คําถามปลายเปด (Opened question) หรือ คําถามมีหลายตัวเลือก (Multiple choice question) ไวดังนี้ 

   1. คําถามเกี่ยวกับใจความหลัก (Main idea) เปนคําถามท่ีใชถามครอบคลุมใจความของ

เน้ือเร่ือง 

   2. คําถามเก่ียวกับรายละเอียด (Detail questions) เปนคําถามที่ใชถามเก่ียวกับเน้ือความท่ี

ปรากฏอยูในเร่ือง คําถามที่ใชถามควรมีความงาย ตรงไปตรงมา และมีความเกี่ยวของกับใจความ

หลักของเนื้อเร่ือง 

   3. คําถามเก่ียวกับการสรุปอางอิงจากเนื้อเร่ือง (Inferential questions) เปนคําถามท่ีถาม

เกี่ยวกับเนื้อความท่ีผูเขียนตั้งใจใหผูอานตีความไดเองโดยไมมีขอความปรากฏอยูในเน้ือเร่ือง 

ผูสรางคําถามควรสรางคําถามชนิดนี้บางเพื่อทดสอบความสามารถในการตีความของผูอานดวย 

เน่ืองจากในการเปนผูอานท่ีดีจะตองสามารถตัดสินใจ และพิจารณาขอความบางตอนโดยอาศัย

เน้ือความตอนใดตอนหนึ่งมาชวยในการเขาใจรวมดวย  

   4. คําถามเกี่ยวกับการสรุปใจความ (Conclusion questions) เปนคําถามท่ีสามารถทดสอบ

ความเขาใจในการอานได เน่ืองจากการท่ีผูอานจะสามารถตอบคําถามประเภทนี้ได ผูอานจะตอง

เก็บเนื้อความท่ีปรากฏอยูในเนื้อเร่ือง และอาศัยเน้ือความที่ไดมาสรุปความ 

   5. คําถามเก่ียวกับการจัดเรียงเน้ือความ (Organization questions) มีสองลักษณะคือ คําถาม

เกี่ยวกับการจัดระเบียบขอความของผูแตง ซึ่งมักใชกับบทความสั้นๆโดยใชสํานวนไปในแนวทางที่

เกี่ยวกับทักษะการเขียน และคําถามที่เกี่ยวกับการจัดลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเน้ือเร่ือง ซึ่งผูอาน

จะตองทําการอานใหเขาใจตลอดท้ังเร่ือง 
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   6. คําถามเก่ียวกับเหตุ และ ผล (Cause and effect questions) เปนคําถามท่ีทดสอบความ

เขาใจของผูอานเกี่ยวกับเหตุและผล โดยท่ีผูอานจะตองรูวาสาเหตุของผลดังกลาวนั้นสืบเน่ืองมาจาก

เหตุใด เชน คําถามเกี่ยวกับเหตุ (Cause) ที่ผูอานจะตองหาคําตอบเปนผลที่เกิดขึ้น และในทาง

ตรงกันขาม ถาคําถามเปนผล (Effect) ผูอานจะตองหาคําตอบท่ีเปนเหตุ 

   7) คําถามเก่ียวกับคําศัพท (Vocabulary questions) เปนคําถามที่ตองการทดสอบความรู

ทางคําศัพท ซึ่งอาจเปนความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความของคํา หรือวลีที่พบบอยๆ โดยการถามคําถาม

ประเภทนี้ตองการทราบวาผูอานมีความรูในเร่ืองนั้นหรือไม 

   Huang (1993 : 33 – 34) ไดแบงระดับของคําถามท่ีใชวัดความเขาใจในการอานไว 3 

รูปแบบ ไดแก 

   รูปแบบที่ 1 คําถามที่ใชวัดความเขาใจระดับตามตัวอักษร (Literal comprehension 

questions) โดยการถามคําถามแบบนี้เปนคําถามที่ผูอานสามารถหาคําตอบไดงายท่ีสุด เนื่องจาก

คําตอบท่ีถูกถามนั้นปรากฏอยูอยางชัดเจนในเนื้อเร่ือง หรือใชคําที่มีอยูในเน้ือเร่ืองนั้นในการต้ัง

คําถาม โดยเปนคําถามท่ีไมเกี่ยวของกับการใหเหตุผล โดยถามตามความเปนจริงของขอมูลที่

ปรากฏ โดยปกติคําถามในระดับนี้มักใชคําวา Who, When, Where และ What ในการต้ังคําถาม  

   รูปแบบที่ 2 คําถามท่ีใชวัดระดับความเขาใจระดับสรุปอางอิง  (Inferential comprehension 

question) มีลักษณะดังนี้ คือ เปนคําถามที่ตองใชความคิดในการคนหาคําตอบ โดยไมมีคําตอบ

ปรากฏอยูในบทอานโดยตรงในเน้ือเร่ือง หรือเปนคําถามท่ีเกี่ยวของกับการคาดคะเน หรืออางอิง

โดยใชขอมูลในเน้ือเร่ืองชวยในการตอบคําถาม มักข้ึนตนดวยคําวา Why, How ซึ่งมักเก่ียวของกับ

การใชเหตุผลหรือการตีความจากขอมูลที่มีอยูในเน้ือเร่ือง 

   รูปแบบที่3 คําถามที่ใชวัดระดับความเขาใจระดับประยุกต (Applied comprehension 

questions) มีลักษณะเปนคําถามท่ีตองใชความคดิในการคนหาคําตอบโดยไมมีคําตอบปรากฏให

เห็นโดยตรงจากเนื้อเร่ือง หรือเปนคําถามท่ีตองการใหผูอานคาดการณลวงหนาจากความขอมูลที่

ปรากฏอยูในเน้ือเร่ือง และเปนคําถามท่ีบางคร้ังขึ้นตนดวย Should…, In my opinion…, Do you 

agree…? โดยตองการใหผูอานใชความรูเดิมในการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น พิจารณา และ

ประเมินสิ่งที่อาน 

   ในการต้ังคําถามเพ่ือนํามาใชวัดความเขาใจในการอาน ผูสอนควรใชรูปแบบคําถามที่

หลากหลายมาใชวัดความรูและความเขาใจของผูเรียนที่มีตอบทอานท่ีเรียน โดยเร่ิมดวยการหา

ความหมายของคําศัพทในเร่ืองๆนั้นที่ผูอานไมรูความหมาย เพ่ือจะนําความรูสวนน้ีไปใชในการ

อานเน้ือเร่ืองเพ่ือคาดเดาเหตุการณที่ปรากฏในเร่ือง หลังจากน้ันผูสอนจึงสามารถถามคําถามที่

เกี่ยวกับใจความหลักในแตละยอหนา เพื่อใหนักเรียนสามารถเห็นถึงใจความสําคัญ และลําดับ
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เหตุการณโดยรวม หรือตีมหลักของเร่ือง และหลังจากน้ันจึงเร่ิมถามคําถามที่เปนคําถามเกี่ยวกับ

รายละเอียดในเร่ืองนั้นๆเพื่อทําใหนักเรียนเร่ิมคนหาเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกยอยตางๆในเร่ืองเพ่ือ

เขาใจเหตุผลหรือสาเหตุของการกระทําและบุคลิกหรืออุปนิสัยของตัวละคร จากนั้นจึงเร่ิมคําถามที่

เกี่ยวกับการสรุปเกี่ยวกับเน้ือเร่ืองโดยรวม และถามถึงเหตุผลวาทําไมตัวละครนั้นๆถึงตัดสินใจทํา

อะไรบางอยาง หรืออะไรที่เปนสาเหตุใหเคาพบกับปญหา หรือวิธีแกปญหาได โดยสุดทาย ผูสอน

จะสามารถตั้งคําถามเพ่ือถามถึงขอคิด หรือคติที่ผูอานไดเรียนรูจากนิทานนั้นๆไดวาผูอานไดเรียนรู

อะไร และสามารถนําสิ่งท่ีอานไปเชื่อมโยงในชีวิตจริงไดอยางไร 

      2.1.8 ความหมายของนิทาน และการใชนิทานประกอบการสอนอานภาษาอังกฤษ 

  จากงานวิจัยของนักการศึกษาหลายทานไดใหความความหมายของนิทานวา นิทาน 

หมายถึง เร่ืองราวท่ีเลาสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคนโดยที่ไมปรากฏช่ือของผูเลา และในขณะที่เลา

นั้นก็จะแตงเติมเสริมแตงอารมณ ความรูสึก และความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งทําใหนิทานที่มาจาก

เคาเร่ืองเดียวกันนั้น อาจจะแตกตางกันออกไปไดหลายทาง เชน การศึกษา การติดตอคาขาย การ

สงคราม นิทานพื้นบานทุกชาติมีลักษณะคลายคลึงกันคือ แสดงอารมณ ความเชื่อ ความคิด และ

จินตนาการของคนในสมัยกอน ซึ่งคนโบราณมักผูกเร่ืองนิทานพื้นบานขึ้นเพ่ืออธิบายเหตุการณ 

อธิบายตนกําเนิดของสิ่งตางๆ และยังใชเปนตัวเอยางในการสอนศีลธรรมอีกดวย ดังนั้นนิทานจึง

เปนสิ่งสะทอนใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูของชาว บานในทองถิ่น รวมท้ังขนบธรรมเนียม 

ประเพณีตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่นนั้นๆ (กิ่งแกว อัตถากร 2519 : 12 ; กลอมจิต พลายเวช 2526 : 104 ; 

ผาสุก มุทธเมธา 2540 : 9-10 ; อัญชลี เตชะโกมล 2540 : 66)  

  จากความหมายของนิทานขางตนที่กลาวมาผูวิจัยจึงสามารถ สรุปไดวา นิทานหมายถึง 

เร่ืองราวท่ีเลาสืบตอกันมาจากรุนสูรุนผานหลายอายุคน โดยมักจะไมปรากฏผูเลาดั้งเดิม โดย

รูปแบบการเลามักใชเปนภาษารอยแกว โดยเร่ืองราวของนิทานมักเปนเร่ืองที่แสดงอารมณ ความ

เชื่อ ความคิด และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่นนั้นๆ และในนิทานทุกเร่ืองมักจะ

แฝงคุณธรรมในการสอนเพื่อผูฟงนั้นสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงอยางมีศีลธรรมโดย

เน้ือหาสาระนั้นมักเปนการสอนอยางออมๆเพื่อใหผูฟงเขาใจโดยงาย 

   เน่ืองจากนิทานหลากหลายประเภท จึงไดมีนักการศึกษาไดทําการจัดแบงประเภทของ

นิทานออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 

  วิเชียร เกษประทุม (2542 : 3-4) แบงนิทานพื้นบานโดยจัดแบงออกเปน 4 แบบ ดังนี้  

  1. แบงนิทานตามเขตพ้ืนที่ (Area) เปนการแบงโดยอาศัยเขตแดนทางภูมิศาสตร เปน 12 

เขตใหญๆ คือ เขตอินเดีย เขตประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม เขตชาวยิวในเอเชียไมเนอร เขต

ประเทศสลาวัก เขตรัฐตางๆในแถบตะวันออกของทะเลบอลติก (ฟนแลนด เอสโธเนีย ลัทเวียและ
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ลิทธัวเนีย) เขตแหลมสแกนดิเนเวีย เขตของชนชาติที่พูดภาษาเยอรมัน เขตประเทศฝร่ังเศส เขต

ประเทศสเปนและโปรตุเกส เขตประเทศอิตาลี เขตประเทศอังกฤษ เขตประเทศสกอตแลนดและ

ไอรแลนด  

  2. แบงตามรูปแบบของนิทาน (Form) แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก  

  1. นิทานปรัมปรา (Fairy tale) มีลักษณะเปนเร่ืองคอนขางยาว มีสารัตถะหลายสารัตถะ มี

ฉากในฝน ไมบอกสถานที่ชัดเจน เน้ือเร่ืองประกอบดวยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ตัวเอกเปนผูมี

คณุสมบัติพิเศษ เชน เปนผูมีอํานาจ มีบุญ หรือมีฤทธิ์เดชสามารถเอาชนะศัตรูหรืออุปสรรคตางๆได

ทั้งหมดในบ้ันปลาย  

  2. นิทานทองถิ่น (Legend) มีขนาดสั้นกวานิทานปรัมปรา มักเปนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี โชคลาง หรือคตินิยมอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนพื้นฐานของคนในแตละ

ทองถิ่น แมจะเปนเร่ืองแปลกพิสดาร หรือพนวิสัยความเปนจริงไปบาง แตก็ยังเช่ือกันวาเร่ือง

เหลานั้นเกิดขึ้นจริง หรือมีเคาโครงความจริง และยังมีตัวละครจริง มีสถานที่จริงที่กําหนดแนนอน 

และนิทานพื้นบาน อาจจําแนกออกไดเปนประเภทตางๆ ประเภทที่ 1 คือ นิทานอธิบาย เปนนิทานที่

อธิบายปรากฏการณตางๆ ของธรรมชาติ อธิบายเหตุของความเช่ือ โดยเฉพาะอยางยิ่งเก่ียวกับ

สถานท่ี ตลอดจนโบราณสถานที่สําคัญ ประเภทตอมาคือ นิทานเก่ียวกับความเช่ือตางๆ เชน โชค

ลาง เร่ืองผี ตลอดจนเรื่องเก่ียวกับไสยศาสตร ประเภทที่ 3 คือ นิทานเกี่ยวกับสมบัติที่ฝงไว ประเภท

ที่ 4 คือ นิทานวีรบุรุษโดยเปนเร่ืองที่กลาวถึงคุณธรรม ความฉลาด ความสามารถและความกลาหาญ

ของบุคคล ซึ่งสวนมากเปนวีรบุรุษภายในชาติหรือภายในทองถิ่น ประเภทที่ 5 คือ นิทานที่เปนคติ

สอนใจ เปนเร่ืองสั้นๆไมสมจริง มีเจตคติจะสอนความประพฤติอยางใดอยางหนึ่งใหแกผูอาน และ

นิทานทองถิ่นประเภทท่ี 5 คือ นิทานเกี่ยวกับนักบวชตางๆ เปนเร่ืองอภินิหารของผูบวชที่เจริญ

ภาวนา จนมีญาณแกกลา มีอิทธิฤทธิ์  

  3. นิทานเทพนิยาย (Myth) หมายถึง นิทานที่มีเทวดา นางฟา เปนตัวละครในเร่ืองนั้น เชน 

พระอินทร หรือเปนแตเพียงก่ึงเทวดา เชน เจาปาเจาเขา เจาแมตางๆ และมักมีสวนเกี่ยวของกับความ

เชื่อทางศาสนาและพิธีทางศาสนา เชนนิทานเกี่ยวกับชายตัดไมกับขวานวิเศษ ที่มีเทวดาเปนตัว

ละครหลักของเร่ืองในการดลบันดาลสิ่งตางๆ 

  4. นิทานเร่ืองสัตว (Animal tale) มีตัวละครในเร่ืองเปนสัตวปา สัตวบาน และบานเร่ืองจะ

มีคนมาเกี่ยวของอยูดวย ไมใชมีแตสัตวลวนๆ สามารถแบงยอยออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

 ประเภทที่ 1 คือ นิทานประเภทสอนคติธรรม (Fable) ตางจากนิทานคติสอนใจตรงท่ีวา

นิทานประเภทน้ีตัวเอกของเร่ืองจะตองเปนสัตวเสมอ  
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  ประเภทที่ 2 คือ นิทานประเภทเลาซ้ําแลวไมรูจบ (Cumulative tale) นิทานชนิดนี้มีเร่ือง

และวิธีการเลาเปนแบบเฉพาะมีการเลาซ้ําวนหรือไมรูจบ  

  ประเภทที่ 3 คือ นิทานตลกขบขัน (Jest) เปนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนท่ีไม

นาจะเปนไปได อาจเปนเร่ืองของความโง กลโกง การแกเผ็ด การแสดงปฏิภาณไหวพริบเปนตน  

  3. แบงตามชนิดของนิทาน (type index) กุหลาบ มัลลิกะมาส (2518 : 110) ไดแบงนิทาน

ตามแบบของ อานติ อารน (Annti Aarne) เปน 3 หมวดชนิด ไดแก นิทานเก่ียวกับสัตว นิทาน

ชาวบานทั่วไป ซึ่งแยกยอยไดหลายประเภท เชน นิทานเก่ียวกับเวทมนตคาถา นิทานศาสนา นิทาน

เกี่ยวกับยักษ และนิทานแบบโรแมนติก ซึ่งมักจะอยูในขอบเขตของความจริงเสมอ และนิทานตลก

ขบขัน เชนนิทานเก่ียวกับคนโง คนฉลาด นิทานโกหก นิทานเกี่ยวกับสามีภรรยา ที่เปนเร่ืองเก่ียวกับ

อาชีพตางๆ ไดแก การทํานา การเลี้ยงสัตว การตกปลา เปนตน  

  4. แบงนิทานตามอนุภาค (Motif-index) เปนการแบงนิทานออกตามประเด็นความสําคัญ

ของเร่ืองที่เรียกวา อนุภาคของเร่ือง คือจุดสําคัญหรือประเด็นของเร่ือง ซึ่งยังคงเปนแกนของเร่ือง  

อยู อยางไมเปลี่ยนแปลง ไมวานิทานเร่ืองนั้นจะเลารายละเอียดแตกตาง ผิดเพี้ยนกันออกไป อยางไร

ก็ตาม อนุภาคของนิทาน เชน การมีของวิเศษ การแปลงกาย การขอพร การอุมสม การเลือกคู การ

เสี่ยงทาย เปนตน 

  ประคอง นิมมานเหมินทร (2531 : 133-196) ไดจัดประเภทของนิทานตามรูปแบบเปน 11 

ประเภท ไดแก  

  1. นิทานเทวปกรณ (Myth) เปนเร่ืองอธิบายกําเนิดจักรวาล เทวดา กษัตริย กําเนิดมนุษย

และสัตว ปรากฏการณธรรมชาติ เชน ลม ฝน กลางวนั กลางคืน สุริยุปราครา จันทรุปราครา ฟาแลบ 

ฟารอง รวมถึงบทบาทหนาที่ของเทวดา และผูปกครองแผนดิน  

  2. นิทานศาสนา (Religious tale) เปนเรื่องเลาเก่ียวกับพระพุทธเจา พระโพธิ์สัตว และ

บุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาล เน้ือเร่ืองจะเนนคติธรรมทางพุทธศาสนา  

  3. นิทานคติ (Fable) เปนนิทานท่ีมีเนื้อเร่ืองขนาดไมยาว ดําเนินเร่ืองไมซับซอน ตัวละคร

เปนคนหรือสัตวมีแนวคิดสําคัญคือ ทําความดียอมไดดี ทําความช่ัวยอมไดรับผลช่ัว โดยผูเลาจะเนน

ความคิดดังกลาวไวทายเร่ือง  

  4. นิทานมหัศจรรย (Fairy tale) มักเปนนิทานขนาดยาวมีเนื้อเร่ืองเก่ียวของกับความ

มหัศจรรย เชนมีของวิเศษ ความสามารถพิเศษ มีอมนุษย เปนตน  

  5. นิทานชีวิต (Novella) เปนนิทานที่ขนาดคอนขางยาว และมีตัวละครหลายตัว โดยท่ีตัว

ละครสวนใหญเปนคน อาจมีตัวละครเปนสัตวและอมนุษย เชน ผีสาง เทวดา นิทานชีวิตมีลักษณะ
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เปนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริง มีการบอกชื่อและฐานะตําแหนงของตัวละคร และสถานท่ีที่เกิดเหตุการณ

ไวอยางชัดเจน  

  6. นิทานประจําถิ่น (Saga) เปนเร่ืองท่ีเลาสืบตอกันมา มีเนื้อเร่ืองท่ีเชื่อวาเคยเกิดขึ้นจริง 

และมักจะอธิบายความเปนมาของส่ิงที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูโดยธรรมชาติ เชน ภูเขา 

แมน้ํา ทะเล เกาะ เปนตน และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นจากศาสนา เชน พระธาตุ เจดีย เปนตน ขนาดของ

นิทานชนดิน้ีมีทั้งสั้นและยาว นิทานประจําถิ่นบางเร่ืองอาจจัดเปนนิทานประเภทอ่ืนดวยก็ได  

  7. นิทานอธิบาย (Explanatory tale) มักเปนนิทานที่มีขนาดสั้น เนื้อเร่ืองอธิบายท่ีมาของสิ่ง

ตางๆ เชน คน พืช สัตว ปรากฏการณธรรมชาติ ขนบประเพณี อาหาร พิธีกรรม และเคร่ืองใชตางๆ  

  8. นิทานสัตว (Animal tale) คือนิทานที่มีตัวละครเปนสัตว เน้ือเร่ืองแสดงถึงนิสัยสันดาน

ที่แทจริงของสัตว สัตวฉลาด สัตวโง สัตวเจาเลห และสัตวที่ดี  

  9. นิทานเร่ืองผี (Ghost tale) เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับภูตผีตางๆ คือ ผีคนตาย ผีบาน ผีเรือน ผี

ปา ผีประจําตนไม ผีเบ็ดเตล็ด เปนตน  

  10. นิทานมุขตลก (Jest) เปนเร่ืองเลาที่ใหความตลกขบขัน เพลินเพลิน เนื้อเร่ืองมักจะ

กลาวถึงความโง ความฉลาด หรือความเปน เร่ืองเพศ นักบวช คนพิการ และคนตางถิ่นหรือตางชาติ  

 11) นิทานเขาแบบ (Formula tale) มี 4 ลักษณะ คือ                                                       

 นิทานไมรูจบ เปนนิทานที่ผูเลาสามารถเลาไปไดเร่ือยๆ ตราบจนท่ีผูฟง 

ตองการโดยไมมีวันจบ นิทานลูกโซ เปนนิทานที่มีเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินเหตุการณไปอยางยืดเยื้อ 

มีตัวละครมากมายหลายตัว และยังมีพฤติกรรมเก่ียวของกันเปนทอดๆ นิทานไมจบเร่ือง ซึ่งเปน

เร่ืองราวท่ีจบแบบกะทันหัน และประเภทสุดทายคือนิทานหลอกผูฟง ซึ่งหลอกใหผูฟงตอบ  

  จากประเภทของนิทานขางตน จะเห็นไดวามีการแบงประเภทของนิทานออกมา

หลากหลายรูปแบบ โดยบางคร้ังแบงตามบริบท หรือตัวละครที่อยูในเร่ืองวาเปนประเภทไหน และ

บางคร้ังแบงตามวิธีการเลาเร่ืองวาผูเขียนใชวิธีการเลานิทานเร่ืองนั้นเปนอยางไร ใชกลวิธีใดเพ่ือ

สรางความแตกตางและนาสนใจในนิทานเร่ืองนั้น หากครูผูสอนตองการนํานิทานแตละประเภทมา

ใชในการประกอบการเรียนการสอนควรคํานึงถึงความเหมาะสมวานิทานประเภทใดเหมาะสําหรับ

ผูเรียนในชวงวัยไหนเพ่ือทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพที่สุด 

      2.1.9 ลักษณะนิทานสําหรับเด็ก 

  ในการนํานิทานเพ่ือมาใชในการเรียนการสอนน้ันผูสอนตองคํานึงถึงองคประกอบท่ี

เหมาะสมเพราะนิทานมีมากมายหลายชนิด โดยมีนักการศึกษาหลายทานไดใหแนวทางในการ

คัดเลือกนิทานมาใชกับผูเรียนที่เปนเด็กดังนี้ 
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  วรรณี ศิริสุนทร (2534 : 23) ยังไดกลาวถึงนิทานที่เหมาะแกการเลือกมาใหเด็กอานวาควร

มีลักษณะดังนี้ 

  นิทานที่เหมาะสําหรับเด็กควร เปนนิทานที่มีเนื้อหาที่ใชถอยคําตางๆดวยตนเอง ไดแก 

นิทานที่มีหลักการสะสมคําอยูเร่ือยๆ โดยสวนใหญจะเปนนิทานเก่ียวกับสัตว โดยไมวาในเน้ือเร่ือง

จะเปนสัตวที่ฉลาดหรือโงเขลาจะทําหนาที่เปนตัวละครสําคัญแทนคน และไดรับประสบการณที่

เปนปญหาคลายคลึงกัน อาจเปนนิทานที่มีความสัมพันธเกี่ยวกับสัตว หรือนิทานที่อธิบายถึง

ปรากฏการณบางอยางวาเปนอยางไร หรือทําไมถึงเกิดเหตุการณนั้นได 

โดยมีใจความเปนแบบบรรยายโวหาร อาจมีเหตุการณของบุคคลตางๆที่นิยมเลากันมาในรูปแบบ

ของบทโคลงและรองกันมาตั้งแตด้ังเดิม 

  นิทานอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสําหรับเด็กคือ นิทานที่เปนตํานาน นิทานพื้นบาน เนื่องจาก

นิทานพื้นบานจะมีลักษณะทีด่ําเนินเร่ืองอยางตรงไปตรงมา และตัวละครมีความเคลื่อนไหวอยู

เสมอ นิทานที่มีความเคลื่อนไหวอยูในเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองที่จะนํามาใชสําหรับเด็กควรมีคํากริยาท่ี

ตอบคําถามวาใครทําอะไรไดมากท่ีสุด ซึ่งอาจเปนนิทานประเภทนิทานโกหก โดย เปนเร่ืองของ

ความพยายามของมนุษยที่พยายามจะอธิบายความจริงเกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือทางปรัชญา และ

ปรากฏการณซึ่งไมสามารถเขาใจได โดยนิทานที่เหมาะสําหรับเด็กควรตองมีเน้ือเร่ืองที่เราใจ 

กอใหเกิดความตื่นเตน จะสามารถทําใหเด็กอยากรูเร่ืองตั้งแตตนจนจบ การผูกเร่ืองตองมีความ

แนบเนียนและมีเร่ืองปลีกยอยที่จําทําใหออกนอกทางนอยที่สุด ควรเลือกเน้ือเร่ืองที่จบในตัวของ

มันเอง และเน้ือเร่ืองในนิทานควรเปนแบบพรรณนาโวหาร ซึ่งจะกอใหเกิดภาพพจน โดยเน้ือเร่ือง

ลักษณะนี้จะทําใหนิทานนาสนใจ แตตองคํานึงถึงอายุของผูอานดวย นอกจากน้ัน เน้ือเร่ืองในนิทาน

ตองเปนเร่ืองที่แสดงถึงไหวพริบของตัวละคร มีการโตตอบกันโดยสามารถแสดงใหเห็นถึง

สติปญญาอันเฉียบแหลม และควรตองมีเร่ืองที่แสดงความรูสึก ไมวาจะเปนความรูสึกในเร่ืองความ

รัก ความเกลียด ความโกรธ เพราะเด็กมักจะไมชอบเร่ืองที่จืดชืด  

  นิทานเร่ืองผีเปนนิทานอีกประเภทท่ีเด็กสนใจ แตผูสอนควรเลือกเร่ืองที่ไมใหมีความนา

กลัวจนเกินไปเพราะเร่ืองแนวน้ีสามารถสรางความต่ืนเตน อาจเปนเรื่องในแนวของคนท่ีพบกับผี

โดยไมรูสึกอะไรและพูดจาโตตอบกันได หรืออาจเปนเร่ืองเกี่ยวกับสัตวตัวเล็กท่ีใชไหวพริบและ

ความสามารถเอาชนะสัตวใหญกวาโดยสามารถปองกันตนเองใหพนอันตรายดวยปฏิภาณไหวพริบ 

ความสามารถ และความรวมมือรวมใจระหวางเพื่อนๆ บางคร้ังอาจใชนิทานที่เปนเร่ืองขําขัน มัก

เปนเรื่องราวของความนารักของสัตว ความโงเขลาของมนุษย หรืความโลภของคน 

 Wilhelm (1999 : 27-28) ไดแนะนําถึงแนวทางในการเลือกนิทานวาควรพิจารณาถึงระดับ

ความยากงายของเนื้อเร่ืองและคําศัพทควรเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควรเลือกเร่ืองที่ครูสนใจ 
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จากนั้นควรคํานึงถึงเน้ือหาของเร่ืองควรมีลักษณะที่ชวยกระตุนพัฒนาการทางภาษา ตลอดจร

ความคิดรวบยอด และสรางการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) โดยเนื้อเร่ืองไมควร

ซับซอนและวกวน และไมควรมีตัวละครมากจนเกินไป และ เปนเร่ืองที่นักเรียนควรมีโอกาสคาด

เดา และทํานายเหตุการณตอไปของเร่ืองได 

  Wright (1995 : 14-15) ไดกลาวถึงลักษณะของนิทานที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนวา

ควรมีลักษณะดังนี้ คือ 

  นักเรียนเขาใจทันทีหลังจากการอานหรือฟงในประโยคแรก โดยท่ีครูผูสอนมีความช่ืน

ชอบในเร่ืองนั้น ซึ่งควรเปนนิทานที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน โดยสามารถใหประสบการณทาง

ภาษาแกนักเรียนได และไมมีเน้ือเร่ืองที่ยาวจนเกินไป นิทานเร่ืองนั้นควรเหมาะสมกับโอกาสและ

สัมพันธกับสิ่งที่ครูจะสอนตอไป และสุดทายคือ ครูผูสอนมีความรูสึกวาตนเองสามารถสอนใน

เร่ืองนั้นไดดี    

 Pederson (1995 : 2-3) ไดกลาวถึงแนวทางในการเลือกนิทานมาใชในการสอนไวดังนี้ 

 1. การอานเร่ืองทุกประเภทสามารถทําใหครูเลือกเร่ืองที่จะนํามาใชในการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ครูควรเลือกเร่ืองที่ตนเองชอบเพราะครูจะสามารถสอนในเร่ืองนั้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยหากเร่ิมสอนใหมควรเร่ิมจากการใชนิทานพื้นบานที่มีลักษณะโครงสรางเร่ืองและ

ภาษาท่ีไมซับซอน 

 3. ครูควรเลือกเร่ืองที่เหมาะสมกับนักเรียน และหาเร่ืองที่นักเรียนชอบและเหมาะสมกับ

ระดับความสามารถทางภาษา 

 4. ครูควรเลือกเร่ืองที่มีโครงเร่ืองงายๆ และไมยาวจนเกินไป 

 5. ครูควรเลือกเร่ืองที่มีลักษณะเปนไปในทางที่ดีและสัมพันธกับสิ่งที่ครูจะสอนตอไป 

 6. ครูควรศึกษาภูมิหลังของเร่ือง เชน วัฒนธรรม สังคม ประวิติศาสตร และมีความเปน

สากล           

  7. ครูควรทดลองและสังเกตวานักเรียนชอบหรือไม 

ขอสังเกตจากขางตน สามารถสรุปไดวา ในการเลือกนิทานที่จะนํามาใชกับผูเรียน

ระดับประถมควรเลือกนิทานใหเหมาะกับกิจกรรมที่จะจัดวาผูเรียนอยูในระดับใด โดยลักษณะของ

นิทานจะตองเปนเร่ืองที่เขาใจไดงาย ใชภาษาท่ีเหมาะสมกับความรูของเด็กไมใชคํายาก มีตัวละคร

นอย โครงเร่ืองไมควรมีความซับซอนจนเกินไป โดยเปนเร่ืองที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน

หรือครอบครัว โดยท่ีสามารถสรางใหผูอานเกิดจินตนาการตามเวลาอานได และสิ่งที่สําคัญเปน

อยางยิ่งคือนิทานตองมีการสอดแทรกคุณธรรมในการกระตุนคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ 
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เพื่อใหผูอานไดนําประโยชนสวนน้ีไปใชเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเอง และเปนประโยชนตอสังคม

สวนรวมได 

      2.1.10 การสอนการอานนิทานโดยใชโครงสรางเร่ืองเลา (Story grammar) 

    ในการสอนการอาน ไดมีครูผูสอนมากมายนิยมใชนิทานในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากเปนสื่อที่เหมาะสมกับผูเรียนในชวงอายุที่ยังนอยและเนื้อเร่ืองของนิทานยัง

สามารถกระตุนความอยากรูของนักเรียนตอเนื้อเร่ืองและตัวละครตางๆ เน่ืองจากงานวิจัยในคร้ังนี้

ผูวิจัยไดใชนิทานในการสอนการอาน โดยถาผูอานมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางเร่ืองหรือรูปแบบ

ของการเขียนเร่ือง จะสามารถชวยใหผูอานสามารถเขาใจนิทานเร่ืองนั้นไดอยางลึกซึ้ง โดยมีนัก

การศึกษาใหความหมายของการอานโดยใชโครงสรางเร่ืองเลา (Story grammar) หรือ (Story 

structure) ไวดังนี้ 

   Bernard (1991 : 197) ไดเสนอแนะการสอนการอานโดยใชโครงสรางเร่ืองเลาไวดังน้ี 

   ขั้นที่ 1 ครูผูสอนเลือกเร่ืองที่มีโครงเร่ืองเลาที่ชัดเจน เพื่อสอนองคประกอบ และ

ศัพทเทคนิคเกี่ยวกับองคประกอบของเร่ือง โดยในการสอนครูสามารถชวยผูเรียนเชื่อมโยงขอมูลที่

มีอยูเขากับเร่ือง          

   ขั้นที่ 2 กําหนดจุดประสงคของการอาน และกระตุนความรูเดิมของผูเรียน  

   ขั้นที่ 3 ระบุถึงโครงสรางของเร่ืองเลากอนการสอน อาจเปนการอภิปรายเกี่ยวกับ

องคประกอบของเร่ืองเพ่ือใหผูเรียนเห็นถึงองคประกอบของเร่ืองวามีบทบาทอยางไร  

   ขั้นที่ 4 ตั้งคําถามใหผูเรียนเช่ือมโยงโครงสรางของเร่ืองกับเน้ือหา ซึ่งในตอนแรกควรเปน

คําถามระดับความเขาใจตามตัวอักษรกอน และเร่ิมใชคําถามอนุมานความ   

   Carroll (1999 : 177) กลาววาโครงสรางเร่ืองเลา (Story grammar) คือโครงสรางความรู

(Schema) ในการจดจําความหมายหรือคาดการณเกี่ยวกับเหตุการณตางๆในเร่ืองเลา คือ ฉาก ตอน 

ซึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งตอน และตอนจบเร่ือง 

   Spivey (2004) ไดกลาววา Story grammar เปนเคร่ืองมือในการใชสํารวจลักษณะ

โครงสรางความรูเร่ืองเลา หรือโครงสรางในใจที่ตั้งสมมุติฐานไวแลว และใชในการทดสอบการ

ทํานาย คาดการณเกี่ยวกับกระบวนการของเร่ือง 

   Gonzalez (2002) ไดแบงองคประกอบของเร่ืองเลาหรือนิทานไวดังนี้ 

   องคประกอบที่ 1 คือ เรื่อง (Story)  

  องคประกอบที่ 2 คือ ฉาก (Setting) ประกอบดวย ตัวละคร (Characters) เวลา(Time) และ

สถานท่ี (Place) 
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  องคประกอบที่ 3 คือ แนวเรื่อง (Theme) ประกอบดวย เหตุการณตางๆ (Events) และ 

เปาหมายรอง (Subgoal) ความพยายาม (Attempt) และผลลัพธ  (Outcome) 

  องคประกอบที่ 4 คือ เคาโครงเร่ือง (Plot) ประกอบดวย ตอนตางๆ (episodes) เปาหมาย

รอง (Subgoal) ความพยายาม (Attempt) ผลลัพธ (Outcome) 

  องคประกอบที่ 5 คือ ตอนจบ (Resolution) ประกอบดวย การกระทํา (Action) สภาพตอน

จบ (State) และคติธรรมจากเร่ือง  (Moral) เขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  ตัวละคร (Character) เหตุการณ (Event)               การกระทํา (Action) 

    สถานที่ (Place)                 เปาหมาย (Goal)                                         สภาพตอนจบ(State) 

     เวลา (Time)             คติธรรม (Moral) 

                                                                                    ความพยายาม (Attempt) 

   เปาหมายรอง (Subgoal) 

   ผลลัพธ (Outcome 

แผนภูมิที1่ องคประกอบของเรือ่งเลาตามแนวคิดของGonzalez 

ที่มา : Gonzalez,D.(2002). A Whole language Project : Using Story Grammar in EFL High School 

Classroom.(online), accessed 25 January 2002,12.       

 ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา (2544 : 144 - 145) ไดวิเคราะหถึงองคประกอบของโครงสรางเร่ือง

เลาไว โดยสรุปดังน้ี 

  ฉาก (Setting) เปนการแนะนําตัวละครหลักของเร่ือง รวมท้ังสถานที่และเวลาท่ีเกี่ยวของ

กับการดําเนินเร่ือง โดยผูอานควรคํานึงถึงสวนประกอบหลายอยางเพื่อการเขาใจในบทอาน เชนผู

แตงบรรยายฉากอยางไวอยางไร สามารถบอกชวงเวลาของเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือสถานท่ีได

หรือไม การฉากในเร่ือง มีความเกี่ยวโยงกับแรงจูงใจในการกระทําใดๆของตัวละครหรือไม ฉาก

ชวยใหผูอานไดรับรูถึงอารมณความรูสึก และบุคลิกของตัวละครอยางไร ฉากชวยใหผูอานไดรับรู

ถึงสถานการณที่ตัวละครกําลังประสบอยูอยางไร ฉากในเร่ืองทําหนาที่สนับสนุนแนวคิดของเร่ือง

เรื่อง 

ฉาก 

Setting 

แนวเรื่อง 

Theme 

โครงเรื่อง 

Plot 

ตอนจบ 

Resolution 

ตอน 

Episodes  
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อยางไร และสุดทายคือเหตุการณในเร่ืองจะคงความหมายเดิมหรือไม หากเกิดขึ้นในฉากอื่นที่ตาง

ออกไป 

  แกนเร่ือง (Theme) เปนการอธิบายเปาหมายในนิทานเร่ืองน้ันวาแกนเร่ืองเก่ียวกับอะไร 

โดยสามารถพิจารณาในประเด็นตางๆคือ ควรพิจารณาวาเนื้อเร่ืองเสนอสาระอะไรเก่ียวกับชีวิตหรือ

ประสบการณชีวิต มีองคประกอบใดมีสวนในการเสนอแกนเร่ืองมากท่ีสุด มีเหตุการณในเร่ืองทํา

หนาที่หลักในการเสนอสาระและความคิดหรือไม ในเน้ือเร่ืองตัวละครเรียนรูอะไรบางจาก

เหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้น ในเร่ืองนั้น ๆ มีแกนเร่ืองหรือไม อยางไร และสุดทายคือพิจารณาวาความ

ขัดแยงของเร่ืองแสดงถึงคานิยมและความคิดอะไรบาง  

  โครงเร่ือง(Plot) เปนสวนที่กลาวถึงความพยายามอยางตอเน่ืองของตัวละครหลัก รวมทั้ง

เปาหมายรองอันจะนําไปสูเปาหมายหลักของเร่ือง โดยสามารถพิจารณาไดจากหลายประเด็นตางๆ

คือ พิจารณาวาตัวเอกและคูกรณีในเร่ืองคือใคร ในเร่ืองที่อานนั้นความขัดแยงของเร่ืองคืออะไร

จัดเปนประเภทใดบาง และมีกี่ประเภท  ในเน้ือเร่ืองเหตุการณสําคัญที่ทําใหเกิดโครงเร่ืองคืออะไร 

ลําดับของเหตุการณเปนแบบใด และเร่ืองจบลงอยางไร เพราะเหตุใดจึงจบเชนน้ัน ผูอานตอง

เปรียบเทียบเหตุการณตอนตนกับตอนจบวาอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้น แลวจึงอธิบาย

โครงเร่ืองในแงของโครงสราง ซึ่งแบงออกเปนบทเปดเร่ือง การผูกปม จุดวิกฤต การแกปม และการ

คลี่คลายเร่ือง หลังจากน้ันควรพิจารณาดูวาโครงเร่ืองมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด มีความ

บังเอิญหรือไม ถามี ความบังเอิญนั้นมีบทบาทอะไรบาง และสุดทายคือการพิจารณาวาโครงเร่ืองจบ

ลงอยางเหมาะสมหรือไม ตอนจบไปกันไดดีกับเร่ืองทั้งหมดหรือไม มีวิธีการแกปญหาท่ีแยบยล

หรือไม            

  ตอนจบ (Ending , Resolution) เปนผลทายสุดขององคประกอบเร่ือง ซึ่งจะทําใหตัวละคร

หลักไดรับรูถึงความรูสึกของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยสามารถพิจารณาในประเด็นตางๆคือผูอาน

ควรพิจารณาวา ตอนจบของเร่ืองเปนอยางไร มีผลของการกระทําของตัวละครตางๆอยางไร โดยผล

ที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทําใด และสุดทายของตอบจบคือ พิจารณาถึงคติธรรมท่ีไดจากตอนจบของ

เร่ืองวาเปนอยางไร      

  วิสาห จัติวัตร (2543 : 135) ไดเสนอวิธีการสอนดวยการใชโครงสรางเร่ืองเลา (Story 

grammar)วาการสอนเพ่ือกระตุนใหผูอานหาโครงสรางเร่ืองเลาไดนั้นครูผูสอนสามารถใชคําถาม

เพื่อใหผูอานหาโครงสรางเร่ืองไดเชน 

   ขั้นที่ 1 ฉากเร่ิมเร่ือง โดยถามคําถามเก่ียวกับวา เร่ืองเกิดท่ีไหน เมื่อไหร ใครเปนตัวเอก

ของเร่ือง และมีลักษณะนิสัยเชนไร 
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   ขั้นที่ 2 เหตุการณเร่ิมแรก โดยถามวาอะไรเปนปญหา ตัวเอกของเร่ืองตองการอะไร ทําไม

ตัวเอกของเร่ือง (หรือปญหา) จึงพบความยุงยาก 

   ขั้นที่ 3 การโตตอบภายใน โดยถามวาตัวเอกของเร่ืองตัดสินใจทําอยางไร หรือตัวเอกของ

เร่ืองพยายามทําอะไร (เปาหมาย) 

   ขั้นที่ 4 ความพยายาม โดยถามวาตัวเอกของเร่ืองทําอยางไรกับปญหาของตน อะไรเกิด

ขึ้นกับเขา และเขาจะทําอยางไรตอไป 

   ขั้นที่ 5 ผล ถามวาตัวเอกของเร่ืองแกปญหาอยางไร สามารถบรรลุเปาหมายของตนได

หรือไม และถามทัศนคติของผูอานวาจะแกปญหาในเร่ืองนั้นอยางไร 

   ขั้นที่ 6 ปฏิกิริยาโตตอบ โดยถามวาตัวเอกของเร่ืองรูสึกอยางไรกับปญหาตางๆ ทําไม เขา

จึงตัดสินใจเชนน้ัน ผูอานรูสึกอยางไรในตอนจบของเร่ือง  

   จากความหมายของโครงสรางเร่ืองเลาที่นักการศึกษาไดใหความหมายไว ผูวิจัยสามารถ

สรุปไดวา Story grammar เปนการแสดงองคประกอบสําคัญเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจเร่ืองที่อาน

ไดอยางมีระบบ โดยเฉพาะองคประกอบของตัวละครหลัก และปญหาท่ีตัวละครตัวนั้นตองพบเจอ 

ซึ่งองคประกอบเหลาน้ัน ผูอานสามารถเปรียบเทียบกับประสบการณสวนตัวในการอานได โดยใช

ในการชวยใหผูอานคาดการณในนิทานไดวามีความสัมพันธในสวนตางๆของเน้ือเร่ืองอยางไร โดย

ที่หากผูอานมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางเร่ืองผูอานก็จะสามารถเกิดความเขาใจในเร่ืองนั้นไดอยางดี  

   จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการอานผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

   ความหมายของการอาน คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นระหวางผูเขียนและผูอานที่มีการสื่อสาร

กันเพื่อใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการจะสื่อโดยผานบทอานน้ันๆ โดยที่ผูอานสามารถท่ี

จะใชความคิดสวนตัว หรือ ความรูเดิมที่มีอยูสรางความเช่ือมโยงกับขอความท่ีผูเขียนส่ือผานทาง

ตัวอักษรและผูอานสามารถคาดเดาเจตนาหรือแนวคิดที่ซอนอยูในเร่ืองหรือบทอานน้ันได โดย

เปาหมายสําคัญของการอานคือความสามารถที่จะเขาใจสิ่งที่อานได โดยการอานนิทานนั้นสามารถ

ยึดหลักการอานที่มีโครงสรางเหมือนกับการอานนิยายหรือบันเทิงคดีได โดยในการอานบันเทิงคดี

นั้นผูอานจะพบโครงสรางหลักๆในเน้ือเร่ืองโดยสรุปไดคือ สวนแรกจะเปนการเปดเร่ือง โดยจะ

เปนขอมูลพ้ืนฐานของตัวละคร สถานท่ี ชวงเวลาท่ีเกิดเหตุการณนั้นๆ เพื่อเปนบทนํากอนการอาน

เร่ืองตอไป จากนั้นผูอานจะไดอานถึงปมปญหาของเร่ืองที่เกิดขึ้น เชนความขัดแยงหรือปญหาที่เกิด

ในเร่ือง เพื่อนําไปสูสวนตอไปคือการแกปญหา โดยผูอานจะพบกับวิธีที่ตัวละครในเร่ืองเลือกใน

การแกปญหา และเหตุผลในการแกปญหา และสวนทายสุด คือการคลี่คลายปญหา วา ความขัดแยง

ในเร่ืองหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนมีบทสุดทายเปนอยางไร ซึ่งจากการที่ผูอานไดอานเน้ือเร่ืองมาถึงสวนน้ี 
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ผูอานจะสามารถวิเคราะหถึงเหตุและผลตางๆของตัวละคร และนําไปสูการหาขอคิดท่ีไดจากการ

อานเร่ืองนั้นๆได โดยจะเช่ือมโยงกับ หัวขอที่ที่เกี่ยวกับระดับความเขาใจในการอาน  

   จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับบทอานภาษาอังกฤษที่เหมาะสําหรับเด็ก ผูวิจัยไดเลือกใช

นิทานในการสอน โดยรูปแบบการเลาเร่ืองมักใชเปนภาษารอยแกว เร่ืองราวของนิทานมักเปนเรื่อง

ที่แสดงอารมณ ความเชื่อ ความคิด และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ และแฝงคุณธรรมในการ

สอนเพื่อผูอานนั้นจะสามารถนําศีลธรรมหรือขอคิดไปประยุกตใชในชีวิตจริงโดยการสอนอยาง

ออมๆเพื่อใหผูอานเขาใจอยางงาย โดยการเลือกนิทานที่จะนํามาใชกับผูเรียนระดับประถม ควรเปน

นิทานที่เน้ือเร่ืองเขาใจงาย ใชภาษาท่ีเหมาะสมกับความรูของเด็ก มีตัวละครนอย โครงเร่ืองไมมี

ความซับซอน โดยเปนเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันหรือครอบครัว และมีการ

สอดแทรกคุณธรรม เพื่อใหผูอานสามารถพัฒนาจิตใจของตนได 

   จากการศึกษาถึงระดับความเขาใจในการอานของนักการศึกษาหลายทานผูวิจัยสามารถ

สรุปไดวาระดับความเขาใจในการอานท่ีเกิดขึ้นน้ันสามารถเกิดขึ้นโดยเร่ิมจากงายไปหายาก หรือ

จากระดับของตัวอักษรไปจนถึงระดับที่ตองใชความคิด สรุปเหตุผลในการแปลความ และตีความ 

จากนั้นผูอานจึงจะสามารถเขาใจบทอานได โดยระดับความเขาใจในการอานยังมีตั้งแตระดับความ

เขาใจในรายละเอียดของเน้ือหา ความสัมพันธของขอความซึ่งผูอานตองใชประสบการณของผูอาน

ในการตีความจากสิ่งที่อาน และสุดทายคือความเขาใจระดับสรุปความจากสิ่งที่ผูเขียนซึ่งผูเขียน

ไมไดเขียนไวในบทอาน แตผูอานนั้นตองสรุปเปนความคิดของตัวเอง ผูอานตองสามารถประเมิน

คาของบทอาน และแสดงความรูสึกตองานเขียนไดอีกดวย กลาวไดวาการอานสามารถแบงออกได

หลายระดับขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการอานน้ันๆ ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการสอนอานใหมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมาย ระดับและวัยของผูอานเปนสําคัญ โดยผูวิจัยสามารถสรุป

ไดถึงระดับของการเขาใจในการอานในงานวิจัยในคร้ังนี้ไดดังนี้ 

ขั้นแรก ในระดับแรกผูสอนตองเร่ิมใหผูอานเร่ิมคาดเดาเน้ือเร่ืองจากชื่อเร่ืองที่จะสอน โดย

คาดเดาวาจากช่ือเร่ือง ผูอานคิดวาเน้ือเร่ืองจะเกี่ยวกับอะไร ดวยการตั้งสมมุติฐานจากความรูเดิมที่

ผูอานมีอยู  ในการเดาบทอาน จากนั้นจึงเปนการอานเพื่อเขาใจตามตัวอักษร โดยการเรียนรู

ความหมายของแตละคํา และเปนประโยค เพื่อนําไปสูความเขาใจในระดับตอไปคือ การหาเหตุผล 

และตีความเหตุการณที่ปรากฏในเน้ือเร่ืองที่อานโดยใชเหตุผลในการสรุป โดยสุดทาย ผูอานจะ

สามารถทําความเขาใจในเร่ืองเร่ืองไดในทายท่ีสุด  

ในกิจกรรมการสอนอานนั้นผูสอนตองตั้งจุดประสงคการเรียนรูในการอาน และวิธีการใน

การดําเนินการสอน การฝกอาน การถายโอนการสื่อสารโดยผานกิจกรรมการอานดวยการกําหนด

กิจกรรมในการสอนอานเปนขั้นตอนคือ กิจกรรมกอนการอาน ขณะท่ีอาน และกิจกรรมหลังการ
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อาน วาในกิจกรรมนั้น ผูสอนควรทําการสอนอยางไร โดยผูวิจัยสามารถสรุปขั้นตอนการสอนการ

อานที่จะนํามาใชในงานวิจัยโดยประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักที่สําคัญ คือ ขั้นกอนการอาน (Pre – 

reading) ขั้นระหวางอาน (While – reading ) และข้ันหลังการอาน (Post – reading ) โดยในข้ันกอน

การอาน ผูสอนจัดกิจกรรมกอนการอานเพื่อเปนการเตรียมตัวผูอาน อาจเปนการต้ังคําถามจากหัว

เร่ือง ชื่อเร่ือง รูปภาพประกอบเร่ืองของบทอานโดยใหผูเรียนคาดเดาเหตุการณ ตัวละคร ซึ่งอาจจะ

เกิดขึ้นในบทอาน  ผูสอนจะกําหนดวัตถุประสงคของการอานใหผูเรียนทราบวาอานบทอานน้ีทําไม 

และจะตองทํากิจกรรมอะไร ตอมาคือขั้นระหวางการอาน ( During – reading activities ) คือ 

ในขณะท่ีผูเรียนกําลังอานบทอานนั้น ผูสอนควรคํานึงเสมอวา จุดประสงคในการอานน้ัน คือเพื่อ

อานอยางมีจุดมุงหมาย โดยผูเรียนจะตองคิดตาม และตีความหมายของคําและเนื้อความที่อาน และ

ประเมินเนื้อหาที่อานกับสิ่งที่ไดเดาไวกอนหนา จึงจะจับใจความสําคัญและประมวลความหมาย

หรือสรุปจากสิ่งที่อาน ผูสอนจึงตองกระตุนและแนะนําผูเรียนใหคํานึงถึงขั้นตอนในการอาน ในขั้น

นี ้และข้ันสุดทายคือขั้นหลังการอาน ( Post – reading activities) โดยกิจกรรมที่อยูในข้ันสุดทายน้ี

จะเปนการตรวจสอบผูเรียนถึงความเขาใจที่มีตอการอานวามีมากนอยเพียงใด และผูเรียนควร

สามารถถายโอนทักษะการอานไปสูทักษะอ่ืน เชนการพูดและเขียน  

  โดยในข้ันตอนในการสอนอาน ผูวิจัยไดเลือกการสอนดวยวิธีโครงสรางเร่ืองเลา (Story 

grammar) คือการแสดงองคประกอบสําคัญเพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจเร่ืองที่อานไดอยางมีระบบ 

โดยผูอานจะเรียนรูถึงการอานนิทานเรื่องนั้นอยางเปนระบบ ประกอบดวยองคประกอบของตัว

ละครหลัก และปญหาที่ตัวละครตัวนั้นตองพบเจอ ผูอานสามารถเปรียบเทียบกับประสบการณ

สวนตัวในการอานได โดยใชในการชวยใหผูอานคาดการณในนิทานไดวามีความสัมพันธในสวน

ตางๆของเน้ือเร่ืองอยางไร โดยที่หากผูอานมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางเร่ืองผูอานก็จะสามารถเกิด

ความเขาใจในเร่ืองนั้นไดอยางดี 

 การวัดและประเมินทักษะการอานที่ผูวิจัยเลือกที่จะนํามาใชในการวัดความสามารถในการ

อานของนักเรียนในงานวิจัยครั้งนี้ คือการประเมินทักษะทางดานความรูเร่ืองศัพท  ความรูเก่ียวกับ

โครงสรางของเร่ือง และความรูเก่ียวกับไวยากรณและหนาที่ของภาษา โดยใชแบบทดสอบแบบ

จับคู (Matching)  และแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก(Multiple choice) มาใชในการวัดและ

ประเมินทักษะการอานของนักเรียนที่ใชในการวิจัย โดยคําถามที่เลือกมาใชในงานวิจัยในสวนของ

ความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือเร่ืองของนิทานจะประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับใจความหลัก(Main idea)เพื่อ

ใชในการถามนักเรียนเกี่ยวกับใจความหลักๆและเหตุการณหลักที่เกิดขึ้นในเน้ือเร่ือง คําถาม

เกี่ยวกับรายละเอียด(Detail questions) เพื่อถามเก่ียวกับรายละเอียดที่เกิดขึ้นในเร่ืองเพ่ือทําใหความ

เขาใจตอเน้ือเร่ืองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  คําถามเก่ียวกับเหตุและผล (Cause and Effect questions) 
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โดยเปนคําถามที่จะถามผูอานถึงเหตุที่เปนสาเหตุของปญหา หรือเหตุของผลที่เกิดขึ้นกับตัวละคร

ในเร่ือง หรือคําถามที่ถามถึงผล วาถาตัวละครไดทําการบางอยางจะเกิดผลกระทบเชนไร คําถามที่

เกี่ยวกับการอางอิงจากเนื้อเร่ือง (Inferential questions) เพื่อถามเก่ียวกับการตีความวาผูอานตีความ

อยางไรจากขอความบางสวนที่ตัดมาในการต้ังคําถาม และคําถามเก่ียวกับคําศัพท (Vocabulary 

questions) เพื่อถามเก่ียวกับความรูดานคําศัพทหรือวลทีี่พบในบทอานน้ัน 

2.2 นิทานกับการสอนคุณธรรม 

      นิทานและธรรมมะเปนเร่ืองราวท่ีถูกเขียนมาใหมีคติหรือแงคิดอยางหน่ึงแทรกไว อาจจะเปน

เน้ือเร่ืองหรือเปนคติคําสอนระหวางบรรทัด ซึ่งนิทานแตละเร่ืองใหแงคิดไมเหมือนกัน บางคร้ัง

นิทานบางเร่ืองเม่ือผูอานที่อานอยางผิวเผิน จะตําหนิตัวละครในเร่ืองนั้นวา กระทําผิดศีลธรรมไม

สงเสริมใหคนมีศีลธรรม แตถาพิจารณาและติดตามตอไปผูอานก็จะพบวา ใครก็ตามที่ไมอยูใน

ศีลธรรมก็จะตองประสบความทุกขยาก และความเกลียดชงัจากสังคม และพบจุดจบในกรรมอัน

เดียวกันเปนไปตามหลักของพระพุทธศาสนาท่ีเชื่อในเร่ืองของกรรมท่ีเกิดจากผลของการกระทํา 

โดยในประเทศไทย มีนิทานคุณธรรมท่ีใชในการสอนใจมากมาย สิ่งที่ผูอานตองนํามาคิดก็คือ เปน

ศีลธรรมของคนกลุมใด ของใคร และสมัยใด เพราะศีลธรรมก็ตางกันตามวาระยุคและสมัยของแต

ละสังคมดวย ผูอานจะสามารถพิจารณาไดในหลาย ๆ ดาน ทั้งในเร่ืองของสังคม คานิยม บุคคล 

ฐานะ และทางแนวคิดและจุดประสงคของผูแตง วาเพื่ออะไร นิทานที่เกี่ยวกับศีลธรรมท่ีผูอานเห็น

ไดชัดเจนก็คือ วรรณกรรมศาสนา ไดแก เร่ืองชาดกตาง ๆ เชน เวสสันดรชาดก เปนตน 

       2.2.1 ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 

   จากการศกึษาความหมายเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ไดมีนักการศึกษาหลายทานได

ใหความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมไวดังน้ี 

   Kohlbert (1976 : 5) ไดใหความหมายของคุณธรรมวา คุณธรรม หมายถึง การกระทําอัน

ถูกตองดีงาม และเหมาะสม ของบุคคลที่กระทําไปดวยความสํานึกในจิตใจ เปนที่ยอมรับของสังคม

หรือคนสวนใหญ 

  พุทธทาสภิกขุ (2545 : 90) ไดใหความหมายของคุณธรรมไววา คุณธรรม หมายถึง 

คุณสมบัติฝายดีโดยสวนเดียว 

 พิชัย ไชยสงคราม (2542 : 146) ไดใหความหมายไววา คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่เปน

ความดี ความถูกตองที่มีอยูในใจของบุคคล ซึ่งพรอมที่จะทําพฤติกรรมตางๆอันเปนประโยชนตอ

ตนเองและผูอื่น 

 ประภาศรี สีหอําไพ (2540 : 21) กลาววา คุณธรรม คือ หลักจริยธรรมท่ีสรางความรูสึกผิด

ชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยูในขั้นสมบูรณจนเต็มเปยมไปดวย
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ความสุข โดยมีความปรารถนาดีตอผูอ่ืนและเขาใจในความดีที่เปนกฎเกณฑสากลท่ียอมรับในทุก

ชาต ิ

 สุวิทย มูลคํา (2546 : 235) ไดกลาวถึงความหมายของคุณธรรมวา คุณธรรม หมายถึง 

สภาพของคุณงามความดี โดยคนที่มีคุณธรรมคือคนท่ีมีจริยธรรมในระดับสูงโดยเปนบุคคลท่ีจะไม

กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่นและมีจิตใจท่ีดีงามตอผูอ่ืน 

    จากความหมายของคุณธรรมดังที่กลาวอางมาขางตนผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของ

คุณธรรมไดวา คุณธรรม หมายถึง สภาพความดีงามที่มีอยูในจิตใจของบุคคล ความคิดขางในบุคคล

ที่มีความดีงาม โดยมีความปรารถนาดีตอตนเองและผูอื่นและความดีที่ยึดถือนั้นเปนที่ยอมรับใน

สังคมและหลักสากลของการเปนมนุษย 

       2.2.2 องคประกอบของคุณธรรมจริยธรรม 

   คุณธรรมจริยธรรมเปนเคร่ืองมือที่จะสามารถกําหนดแนวทางในการดํารงชีวิตใหคนใน

สังคมสามารถอยูดวยกันอยางเรียบรอย ไดมีนักการศึกษาหลายทานกลาวถึงองคประกอบของ

คุณธรรมดังน้ี 

   พรชัย โพธิ์งาม (2546 : 10) ไดเสนอถงึองคประกอบสําคัญของจริยธรรมไว 3 ประการ คือ 

สวนประกอบดานความรู (Moral Reasoning) คือ ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองดีงาม 

สามารถตัดสินแยกความถูกตองออกจากความไมถูกตองไดดวยความคิดของตน ประการท่ีสองคือ 

สวนประกอบดานอารมณความรูสึก (Moral Attitude and Belief)  คือ ความพึงพอใจ ศรัทธา 

เลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะรับคุณธรรมจริยธรรมมาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และ

สุดทายคือ สวนประกอบดานพฤติกรรมการแสดงออก (Moral Conduct) คือ พฤติกรรมการกระทํา

ที่บุคคลน้ันทําการตัดสินใจที่จะกระทําการถูกหรือผิดในสถานการณแวดลอมตางๆ 

   กัลยา ศรีปาน (2546 : 10) ไดสรุปถึงองคประกอบของคุณธรรมจริยธรรมวาสามารถ

ออกเปน 3 องคประกอบ คือ องคประกอบทางปญญา (Cognition) คือสวนที่เปนความรู ความเชื่อ

ตางๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม ซึ่งเปนความรู ความเขาใจในเหตุผลของความถูกตองและดี

งาม โดยสามารถแยกพฤติกรรมท่ีดีและถูกตองออกจากพฤติกรรมที่ไมดี ประกอบดวย ความคิดทาง

จริยธรรม (Molar Thought)  คานิยมทางจริยธรรม (Moral Value) ความเชื่อทางจริยธรรม (Moral 

Judgment) และการใชเหตุผลทางจริยธรรม (Moral Reasoning) และความรูความเขาใจทาง

จริยธรรม (Moral Cognition) สวนที่สองคือ องคประกอบทางอารมณ (Affection) คือ ความรูสึก 

หรือปฏิกิริยาท่ีมีตอลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมวามีความรูสึกชอบ หรือไมชอบเพียงใด 

โดยสวนใหญจะสอดคลองกับคานิยมในสังคมนั้น โดยองคประกอบในดานน้ีมีความหมายกวาง

กวาความรูความเขาใจเชิงจริยธรรมของบุคคล เพราะรวมเอาความรูสึกเขาไปดวยกัน และ
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องคประกอบดานน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได ประกอบดวย เจตคติทางจริยธรรม(Moral 

Attitude) ความรูสึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) และปฏกิิริยาทางจริยธรรม(Moral Reaction) 

  องคประกอบสุดทายนอกเหนือไปจากปญญาและอารมณคือ องคประกอบทางพฤติกรรม 

(Behavior) คือพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงตอตนเอง ผูอื่น และสิ่งแวดลอม เปนพฤติกรรมท่ีสามารถ

ตัดสินใจไดดี หรือไมดี ถูกหรือผิด ควรหรือไมควร ซึงเปนอิทธิพลสวนหน่ึงที่มีผลตอการกระทํา

โดยข้ึนอยูกับองคประกอบทั้งสองประการขางตนที่กลาวมา โดยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนสิ่งที่

สังคมใหความสําคัญ เพราะการกระทําตางๆของบุคคลที่ดีและไมดีนั้นสามารถสงผลกระทบ

โดยตรงตอความสงบสุขทางสังคม 

  ประภาศรี สีหอําไพ (2540 : 22) ไดแบงองคประกอบของคุณธรรมจริยธรรมเปน 3 

ประการเพ่ือเปนหลักในการดํารงชีวิต คือ 

  ระเบียบวินัย (Discipline) เปนองคประกอบที่สําคัญอยางย่ิงเน่ืองจากถาสังคมขาด

กฎเกณฑ และทุกคนสามารถทําทุกอยางไดตามอําเภอใจยอมเกิดความเดือดรอน ขาดผูนําผูตาม ขาด

ระบบ ความเขาใจที่จะเปนแบบแผนใหยึดถือปฏิบัติ ตามมาดวย สังคม  (Society) คือการรวมกลุม

กันเพื่อประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผนจะสามารถกอใหเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่

งดงาม และมีวัฒนธรรมท่ีมีความเปนระเบียบเรียบรอย และการมีศีลธรรมอันดีของประชาชนเปน

กลุมที่ขยายวงกวางเรียกวา สังคม และสุดทายคือ อิสรเสรี (Autonomy) คือความสํานึกในมโนธรรม

ที่พัฒนาเปนลําดับ กอใหเกิดความอิสระสามารถดํารงชีวิตตามสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการศึกษาและ

ประสบการณในชีวิต มีความสุข อยูในระเบียบวินัยและในสังคมของตนเอง เปนคานิยมสูงสุดท่ีคน

ไดรับการขัดเกลาแลวสามารถทําตนตามเสรีภาพไดอยางอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักนํา

ตนเองใหอยูในคุณธรรมและสามารถปกครองตนเองได 

  จากการศึกษาขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวาในการพัฒนาคนในดานจริยธรรมจะตองให

ความสําคัญถึงองคประกอบตางๆของคุณธรรมจริยธรรมเพราะพฤติกรรมที่คนจะแสดงออกทาง

รางกายและคําพูดนั้นจะมีความสัมพันธกับดานจิตใจและสติปญญาโดยเร่ิมจากปญญาหรือความรู

จากประสบการณจะสามารถสงเสริมใหบุคคลน้ันๆแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสม และ

สามารถควบคุมอารมณและความรูสึกของตนไปในทางที่ถูกและสมควรได 

      2.2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม 

   คุณธรรมจริยธรรมของมนุษยนั้นพัฒนาต้ังแตเกิดจนถึงวัยผูใหญเปนลําดับข้ันตอน จาก

การศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมและจริยธรรม ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดพัฒนาการ

ทางคุณธรรมและจริยธรรมไวดังนี้ 
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   Piaget (1962 : 1- 4 ) ไดกลาวถึงการพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมของมนุษยที่ตั้งอยู

บนสมมุติฐานของทฤษฎีพัฒนาการทางพุทธิปญญาเมื่อใชอายุเปนเกณฑในการแบงลําดับขั้นพบวา

แกนกลางของจริยธรรมคือ การเคารพกฎเกณฑทางสังคมและความยุติธรรมโดยมีพัฒนาการ 2 ขั้น 

ไดแก 

   ระยะที่ 1 ระยะที่เด็กถือกฎเกณฑจากภายนอก (Heteronomous) มีชวงอายุกอน 8 ป เปน

ระยะที่พอแม ผูใหญมีอิทธิพลตอการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก โดยเด็กจะยึดถือกฎเกณฑ

ตายตัว (Fixed rules) ผิดเปนผิด ถาผิดตองไดรับโทษ โดยไมคํานึงถึงสาเหตุแหงการกระทํานั้น 

   ระยะที่ 2 ระยะที่เด็กมีกฎเกณฑของตัวเอง (Autonomous) เปนระยะที่เด็กพัฒนาจริยธรรม

ขึ้นสูระดับที่มีความคิดเปนของตนเอง มีเหตุผลในการคํานึงถึงความยุติธรรมและพิจารณาของการ

กระทําดวย เด็กเร่ิมรับรูจากกฎเกณฑที่ตายตัวหรือกฎเกณฑภายนอกมาเปนกฎเกณฑของตัวเองท่ี

เกี่ยวโยงกับความสัมพันธของผูอื่น (Relativism) เน่ืองมาจากพัฒนาการทางสติปญญา อายุ และ

ความสัมพันธกับกลุมเพื่อน โดยเด็กจะบรรลุพัฒนาการทางสติปญญาและจริยธรรมข้ันสูงสุดเมื่อ

อายุประมาณ 8 -10 ป 

  โดย Piaget ไดพบวากระบวนการที่ทําใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเกิดจากการ

พัฒนาทางความคิดความเขาใจ (Cognitive development) ออกเปน 4 ขั้น ไดแก 

   ขั้นที่ 1 ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Operation) อยูในชวงอายุ 

ตั้งแตแรกเกิด ถึง 2 ป เปนระยะการพัฒนาเกี่ยวกับการใชอวัยวะสวนตางๆของรางกาย เปนระยะที่

ยังไมสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   ขั้นที่ 2 (Pre - Operational Thinking) ) อยูในชวงอายุ 2-7 ป เปนระยะที่เด็กเร่ิมใชภาษาได 

แตความเขาใจในส่ิงตางๆยังจํากัดอยูในขอบเขตของการนึกคิดและจินตนาการ ยังไมสามารถคิด

ตามหลักเหตุผลได  

   ขั้นที่ 3 (Concrete Operation Thinking) อยูในชวงอายุ 7-12 ป เปนระยะที่เด็กสามารถคิด

ตามหลักเหตุผลได แตยังจํากัดอยูในขอบเขตของสิ่งที่เปนรูปธรรม เชนสามารถจัดประเภทสิ่งตางๆ

ใหเปนระบบ และเขาใจความสัมพันธระหวางลักษณะตางๆของส่ิงที่เปนรูปธรรม 

  ขั้นที่ 4 (Formal Operation Thinking)  อยูในชวงอายุ 12 ป ขึ้นไป เปนระยะที่เด็กสามารถ

คิดตามหลักเหตุผลนามธรรมได โดยการคิดตามหลักตรรกศาสตรจะเร่ิมเกิดขึ้นเมื่อเด็กเขาสูระยะนี้ 

โดยการคิดตามหลักเหตุผลนามธรรมชวยใหเด็กสามารถพิจารณาความเปนไปไดของสิ่งตางๆได 

สามารถเร่ิมตั้งสมมุติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน และสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได 

 Kohlberg (1969 : 405) ไดศึกษาพัฒนาการทางจริยธรรมจากทฤษฎีของ Piaget ที่วา

พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมจะพัฒนาตามพัฒนาการทางพุทธิปญญาและใชออกมาในรูปแบบ
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ของการตัดสินเชิงจริยธรรม (Moral Judgment) โดยใชเหตุผลเชิงจริยธรรม (Moral Reasoning) ใน

การเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมนั้นๆ โดยสรุปวาพัฒนาการทางจริยธรรมของคนมี

ทั้งหมด 6 ขั้น โดยจัดเปน 3 ระดับ ไดแก 

  ระดับที่ 1 ระดับกอนกฎเกณฑ (Pre - Conventional Level) เปนระดับที่เด็กอายุต่ํากวา 10 

ขวบ โดยการตัดสินใจในการกระทําสิ่งตางๆจะเปนสิ่งที่เปนประโยชนแกตนเองเทานั้นโดยไม

คํานึงถึงผูอื่น โดยในระดับนี้รางวัลและการลงโทษเปนแรงกระตุนที่สําคัญ โดยแบงออกเปน 2 ขั้น

ไดแก 

  ขั้นที่ 1 ขั้นหลบหลีกการลงโทษ (The Punishment and Obedience Orientation) คือ เด็กที่มี

อายุต่ํากวา 7 ขวบ ชอบใชหลักการหลีกเลี่ยงไมใหไดรับโทษท่ีเกิดจากการกระทํา เด็กจะเลือก

กระทําในทางท่ีเกิดประโยชนแกตัวเองมากกวา ผูใหญจึงควรทําใหเด็กเขาใจในเร่ืองของความดีวา

คือสิ่งที่กระทําแลวไมถูกลงโทษ เชน ตองแปรงฟนหลังอาหารเพราะถาไมทาํจะโดนแมดุ การ

กระทําที่ถูกตองและเหมาะสมจึงหมายถึงการเชื่อฟงผูใหญที่มีอํานาจเหนือกวา และเหตุผลในการ

กระทําหรือไมควรกระทําจะขึ้นอยูกับการไมถูกลงโทษเปนสําคัญ 

  ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหารางวัล (The Instrumental Relativist Orientation) คือ เด็กที่มีอายุ

ระหวาง 7 - 10 ป โดยเด็กในวัยนี้จะเร่ิมเห็นความสําคัญของการไดรับของรางวัลหรือการชมเชยเพื่อ

เปนแรงจูงใจในการทําความดีมากกวาการถูกขู หรือการลงโทษ เชน เด็กผูหญิงจะชวยพอแมทํางาน

บานเพื่อไดเงินเปนรางวัล หรือเพื่อไดรับการชมเชย โดยเด็กในวัยนี้จะเร่ิมรูจักการแลกเปลี่ยนกัน

แบบเด็กๆ เชนเม่ือมีใครใหอะไรมา ก็สมควรที่จะตอบแทนกลับไป และเร่ิมมีความคิดในการเขาใจ

ความคิดของคนอ่ืน 

  ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ หรือระดับทําตามสังคมและประเพณี (Conventional Level) 

โดยจะเปนระดับของเด็กที่มีอายุระหวาง 10 - 16 ป เปนระดับที่อยูในวัยรุนโดยการตําหนิและการ

ยกยองชมเชยจากสังคมเปนสิ่งที่ควบคุมความประพฤติ โดยแบงออกเปนขั้นที่ 3 และ 4ไดแก 

  ขั้นที่ 3 ขั้นทําตามผูอ่ืนเห็นชอบ (The Interpersonal Concordance or Good boy - Nice girl 

Orientation) คือ เด็กที่มีอายุยางเขาสูวัยรุนอายุ ประมาณ 13 ป โดยเด็กในชวงวัยนี้จะใหความสําคัญ

แกกลุมเพื่อนมาก โดยมักจะทําในสิ่งท่ีคิดวาคนอ่ืนจะเห็นดวยเพื่อใหเปนที่ชอบพอของกลุมเพื่อน 

และเปนที่ยอมรับของเพ่ือน  

  ขั้นที่ 4 ขั้นทําตามสังคม (The Law and Order Orientation) โดยในข้ันน้ีถือวาสังคมจะอยู

ดวยความเปนระเบียบเรียบรอยจะตองมีกฎเกณฑ กฎหมาย และขอบังคับ การที่จะเปนคนที่ดีและ

ประพฤติถูกตองจึงหมายถึงคนที่ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับหรือกฎหมาย 
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  ระดับที่ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ หรือระดับทําตามจริยธรรมของตนเอง (Post - 

Conventional Level) อายุ 16 ปขึ้นไป พัฒนาการทางจริยธรรมในระดับนี้ผูแสดงพฤติกรรทจะเร่ิม

ตีความของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมดวยวิจารณญาณของตนเองกอนจะเร่ิมยึดเปนหลัก

ของความประพฤติที่จะปฏิบัติตาม ดังน้ันการตัดสินวาสิ่งใดถูกหรือผิด หรือ สิ่งใดควร ไมควร จะ

มาจากวิจารณญาณของตนเองโดยปราศจากอิทธิพลของผูอ่ืน โดยแบงออกเปนขั้นที่ 5 และ 6 ไดแก 

  ขั้นที่ 5 ขั้นทําตามคํามั่นสัญญา (The Social Contract Legalistic Orientation) จริยธรรมข้ัน

นี้ พบในชวงอายุในวัยรุนตอนปลายและเร่ิมเขาสูวัยผูใหญ บุคคลท่ีใชหลักการในข้ันน้ีจะมีการ

กระทําท่ีหลบหลีกเพื่อไมใหถูกมองวาเปนคนขาดเหตุผล ไมแนนอน โลเล และไมมีหลักยึดถือ 

หรือจุดมุงหมายท่ีแนนอนบุคคลในขั้นนี้เร่ิมมีคําวา หนาที่ คือการกระทําที่ตกลงและสญัญาไวกับ

ผูอ่ืน คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูอื่น เห็นประโยชนสวนรวม มีความเคารพตนเองและตองการให

ผูอ่ืนเคารพดวย 

  ขั้นที่ 6 ขั้นยึดอุดมคติสากล (The Universal Ethical Principle Orientation) พัฒนาการทาง

จริยธรรมข้ันนี้จะพบในผูใหญที่มีความเจริญทางสติปญญาในขั้นสูง มีประสบการณและความรู

อยางกวางขวางเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมของตนเองและของสังคมอื่นๆ บุคคลท่ีใชหลักการน้ี

จะเปนผูที่ไดรับเอาความคิดเห็นที่เปนสากลของผูเจริญแลวและมีความคิดเห็นที่กวางไกลกวากลุม

หรือสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู โดยจะเปนบุคคลที่มีอุดมคติหรือคุณธรรมประจําใจ  

  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมพบวาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลมี

ความสัมพันธกันอยางยิ่งในหลายดานโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสติปญญาเพราะบุคคลที่มีอายุมาก

ขึ้นจะมีการเรียนรูทางดานคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึนไปเร่ือยๆ โดยพัฒนาการของแตละคนจะ

พัฒนามาจากขั้นต่ําสุดตั้งแตเริ่มเกิดและกอตัวขึ้นเร่ือยๆตามอยุ สติปญญา และประสบการณของ

บุคคลน้ัน 

      2.2.4 คุณธรรมที่ควรรูตามหลักสูตร 

   กระทรวงศึกษาธิการ(2550 : 2) ไดใหความหมายของคุณธรรมไววา เปนสิ่งที่คนสวน

ใหญยอมรับวาดีงาม ซึ่งสงผลใหเกิดการกระทําท่ีเปนประโยชนและความดีงามที่ดี ที่แทจริงตอ

สังคม 

 โดยคุณธรรมเปนแนวคิดและปฏิบัติที่ดีงามซึ่งกอใหเกิดคานิยมท่ีเหมาะสมในการ

ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี ดวยเหตุนี้คุณธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ครูผูสอนตองให

ความสําคัญควบคูไปกับความรูดานวิชาการดวย กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายเรงรัดใน

การปฏิรูปการศึกษาโดยไดนําคุณธรรมบรรจุในหลักสูตรการสอนเพ่ือใหนักเรียนเกิดการพัฒนา ให

เปนคนดี และมีความรูโดยคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีตองปลูกฝงมี 8 ประการ ไดแก 
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  ประการที่ 1 ความขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ อดทน ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญา แกปญหาจนเกิดผลสําเร็จโดยผูที่

มีความขยัน คือ ผูที่ตั้งใจทําอยางจริงจังตอเนื่องในเร่ืองที่ถูกที่ควรเปนคนสูงาน มีความพยายาม ไม

ทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง   ประการที่ 2 การประหยัด คือ 

การรูจักเก็บออม ถนอมใชทรัพยสิน สิ่งของแตพอควรพอประมาณ ใหเกิดประโยชนคุมคา ไม

ฟุมเฟอย ฟุงเฟอ โดยผูที่มีความประหยัด คือ ผูที่ดําเนินชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย รูจักฐานะ

การเงินของตน คิดกอนใชคิดกอนซื้อ เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา รูจักทําบัญชี

รายรับ-รายจายของตนเองอยูเสมอ  ประการที่  3 ซื่อสัตย คือ ประพฤติตรงไมเอนเอียงไมมีเลห

เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียงหรืออคติ โดยผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูที่มีความ

ประพฤติตรงท้ังตอหนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ไมใชเลหกล คดโกงท้ังทางตรงและทางออม รับรู

หนาที่ของตนเองและปฏิบัติอยางเต็มที่ถูกตอง       

ประการที่ 4 มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับและขอปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยใน

ตนเองและวินัยตอสังคม โดยผูที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฏ ระเบียบของสถานศึกษา 

สถาบัน/องคกร/สังคมและประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและต้ังใจ   

 ประการที่ 5 สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมา

คารวะ โดยผูที่มีความสุภาพ คือ ผูที่ออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราว 

รุนแรง วางอํานาจขมผูอ่ืนทั้งโดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดียวกันยังคงมีความม่ันใจในตนเอง 

เปนผูที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย     

  ประการที่ 6 สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดลอม ความผอง

ใสเปนที่เจริญตาทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น โดยผูที่ความสะอาด คือ ผูรักษารางกาย ที่อยู

อาศัยสิ่งแวดลอมถูกตองตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิใหขุนมัว จึงมีความแจมใสอยูเสมอ  

 ประการที่ 7 สามัคคี คือ ความพรอมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวม

ใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุ ผลตามที่ตองการเกิดงานการอยางสรางสรรคปราศจากการทะเลาะวิวาท 

ไมเอารัดเอาเปรียบกัน เปนการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด 

ความหลากหลายในเร่ืองเช้ือชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเชนนี้ เรียกอีกอยางวา ความ

สมานฉันท โดยผูที่มีความสามัคคี คือ ผูที่เปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทของตน

ทั้งในฐานะผูนําและผูตามที่ดี มีความมุงมั่นตอการรวมพลัง ชวยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อใหการงาน

สําเร็จลุลวง แกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกันอยางสันติ   

  ประการที่ 8 มีน้ําใจ คือ ความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตัวเองหรือเร่ืองของตัวเอง แตเห็นอก
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เห็นใจเห็นคุณคาในเพ่ือน มนุษย มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส ใหความสนใจในความตองการ ความ

จําเปน ความทุกขสุขของผูอื่น และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน โดยผูที่มีน้ําใจ 

คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพื่อทําประโยชนแกผูอื่น

เขาใจ เห็นใจ ผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อ

บรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน 

       2.2.5 การวัดคุณธรรมจริยธรรม 

   ผูวิจัยไดศึกษาถึงการวัดคุณธรรมจริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2525 : 2 - 3) และ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535 : 455 - 459) ที่ไดเสนอสอดคลองกัน โดยเสนอถึงการวัด

คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรมไวโดยแบงออกตามลักษณะทางจริยธรรมของมนุษย เปน  4 

ประการ  ไดแก 

  ประการที่ 1การวัดความตระหนักรูเชิงคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การมีความรูวาใน

สังคมของตนน้ันถือวาการกระทําชนิดใดที่ดี และควรกระทํา และการกระทําชนิดใดที่ไมดีและควร

งด ละเวน ลักษณะพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสม หรือไมเหมาะสม มากนอยเพียงใด สิ่งใดไมควร

ทํา ไมควรประพฤติ โดยเปนเร่ืองของการเรียนรูเนื้อหาของคุณธรรมจริยธรรม โดยการวัดความ

ตระหนักรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมดานน้ีเปนการทดสอบวัดความรูความสามารถดานพุทธิพิสยั 

ในคุณธรรมท่ีตองการวัดน้ันๆโดยสามารถวัดดวยแบบทดสอบวัดเนื้อหาหรือความรู ในที่นี้

หมายถึงเน้ือหาของคุณธรรมจริยธรรมท่ีโรงเรียนหรือสังคมกําหนดไว และนําเน้ือหาท่ีดีงามนี้สอน

ใหผูเรียน หรือคนในสังคมปฏิบัติกัน การสรางขอสอบแบบน้ีเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยขอสอบอาจเปนการอธิบาย เติมคํา จับคู และเลือกตอบก็ได แลวแตจุดประสงคของการสอบ 

โดยขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์สามารถใหผูตอบไดใชความคิดในการใชจริยธรรมในการตอบโดยไมได

สอนใหจดจํานิยามของคุณธรรมเพียงอยางเดียว แตสามารถปลูกฝงใหนักเรียนคิดเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรมไปดวย นั่นคือมองวาคุณธรรมจริยธรรมมีความลึกซึ้งเพียงใด การมีปญหาในการคิดทาง

จริยธรรมจะสงผลใหการแสดงความรูสึก การปฏิบัติที่มีคุณธรรมกระทําไดดียิ่งขึ้น 

  ตัวอยางแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานความเสียสละ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535 : 455 - 459) 

  ขอที่ 1 "ความเสียสละ" หมายถึงอะไร (วัดดานความจํา) เชน 

การให การจาย การยอม การสูญเสีย หรือการพลัดพราก 

 ขอที่ 2 ลักษณะใดเปนความเสียสละ (วัดดานความเขาใจ) เชน 

การทําบุญแกคนจน การเสียภาษีการใชของเกา การคืนเงินกูยืม หรือการเสียคาตั๋วมหรสพ 

  ขอที่ 3 การเสียสละเพื่ออุดมการณ ใชไดผลดีในเร่ืองใด (วัดดานการนําไปใช) 
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การกีฬา ความรัก ครอบครัว การเมือง สุขภาพอนามัย 

 ขอที่ 4 การเสียสละเพื่อการใดมีคาสูงสุด (วัดดานการวิเคราะห) 

เพื่อใหมีอยูมีกิน เพื่อเอาตัวรอด เพ่ือทํางานไดสําเร็จ เพื่อใหสังคมอยูรอด หรือเพื่อใหคนใกลชิด

พอใจ 

  ประการที่  2 การวัดทัศนคติเชิงคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับ

ลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงคุณธรรมตางๆ วาตนมีความชอบหรือไมชอบลักษณะนั้นๆเพียงใด โดย

ทัศนคติจะสอดคลองกับคานิยมของสังคมก็ได โดยทัศนคติเชิงคุณธรรมจริยธรรมอาจเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมในเวลาหน่ึงได ในการวัดทัศนคติหรือความรูสึกทางคุณธรรมจริยธรรมสามารถกระทํา

ไดเพราะความรูสึกเปนพื้นฐานอันหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการกระทํา การสรางเคร่ืองมือ

วัดความรูสึกนี้เพื่อนําเอาผลของความรูสึกไปพยากรณการแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม โดย

ความรูสึกทางคุณธรรมจริยธรรมบางคร้ังเรียกวา เจตคติตอคุณธรรม เชนรูสึกวา ชอบ - ไมชอบ 

เห็นดวย - ไมเห็นดวย ตอคุณลักษณะคุณธรรมในแตละดาน ซึ่งการวัดทัศนคติใชในรูปแบบของ

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสํารวจรายการ 

  ประการที่ 3 การวัดเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใชเหตุผลในการ

เลือกที่จะกระทําหรือเลือกที่จะไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยเหตุที่กลาวถึงนี้จะแสดง

ใหเห็นแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการกระทําตางๆของบุคคล การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะทําให

ทราบวาบุคคลผูมีจริยธรรมในระดับแตกตางกันอาจมีการกระทําท่ีคลายคลึงกันได นอกจากนี้การ

ใหเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล เปนสิ่งท่ีแสดงถึงพัฒนาการดานจริยธรรมของบุคคลน้ัน 

นอกจากน้ีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมยังมีความสัมพันธกับพัฒนาการดานอ่ืนๆของบุคคลคือ

พัฒนาการทางสติปญญา พัฒนาการทางดานอารมณ ซึ่งพัฒนาการเหลานั้นมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมตางๆ ดวย เคร่ืองมือที่ใชวัดไดแก แบบสัมภาษณรายบุคคล แบบสํารวจรายการ 

แบบทดสอบสถานการณ เพ่ือใหนักเรียนที่เราตองการวัดเหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมไดแสดง

ความคิดเห็นพรอมทั้งเหตุผล ซึ่งเหตุผลที่อางนั้นจะสามารถแสดงระดับของคุณธรรมท่ีนักเรียนคน

นั้นมี 

 ประการที่ 4 การวัดพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลน้ันแสดง

พฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ หรืองดเวนการแสดงออกที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น

นั้น พฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนการกระทําที่สังคมเห็นชอบและสนับสนุนมีหลาย

ประเภท เชน การเสียสละเพื่อสวนรวม การชวยเหลือผูที่มีความทุกข เปนตน นอกจากน้ีพฤติกรรม

เชิงคุณธรรมจริยธรรมอีกประเภทหนึ่งคือพฤติกรรมในสถานที่ที่ยั่วยุใหบุคคลกระทําผิดกฎเกณฑ

เพื่อประโยชนสวนตน โดยพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญอยางยิ่ง และการวัด
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คุณธรรมในดานอ่ืนเปนการวัดเพื่อสามารถทํานายและคาดการณพฤติกรรมของบุคคลน้ันๆ ซึ่งการ

วัดพฤติกรรมสามารถทําการวัดไดหลายรูปแบบคือ 1) การสังเกตพฤติกรรม 2) การสัมภาษณ ใช

ขอความแสดงจริยธรรมใหเลือกตอบ ใชสถานการณยอยๆใหเขียนตอบ ใชสถานการณยอยๆและ

เขียนตัวเลือกใหตอบ แตวิธีที่นิยมในการใชวัดพฤติกรรมมากท่ีสุดคือการใชแบบทดสอบ

สถานการณ  

  จากการศึกษาเก่ียวกับคุณธรรมและนิทานกับการสอนคุณธรรมจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ

ขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของคุณธรรม และคุณธรรมในนิทานที่นํามาใชในงานวิจัยใน

คร้ังนี้ไดดังนี้ 

  จริยธรรม คือความรูหรือความคิดที่ตระหนักรูไดวาอะไรเปนสิ่งที่ถูกตอง และสมควร ใน

การประพฤติตน ใหถูกตองเพ่ือเปนประโยชนตอตนเอง และมีความปรารถนาท่ีจะสรางสิ่งดีๆใหกับ

ผูอ่ืน  และสามารถรับรูไดวาอะไรเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม และไมถูกตองที่จะทํา เนื่องจากสิ่งนั้นเปน

การสรางปญหาแกผูอื่น โดยผูที่มีจริยธรรม จะเปนผูที่มีความดีงามในจิตใจ และสามารถแยกแยะได

วาตนเองสมควรทําอะไร และไมสมควรทําอะไร เพื่อไมใหตนเองและคนรอบขางตองเดือดรอน 

  คุณธรรมและจริยธรรมคือคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สามารถสรางความดีงามในจิตใจ 

ซึ่งเปนความคิดที่ประสงคดีตอผูอ่ืนและความมีคุณธรรมของคนในสังคมจะสามารถสรางความสงบ

เรียบรอยในสังคมนั้นได ซึ่งองคประกอบของคุณธรรมและจริยธรรมน้ันประกอบไปดวยความ

เขาใจในเหตุผลท่ีวาทําไมสิ่งนั้นๆถึงเปนสิ่งที่ถูกตอง โดยเหตุผลนั้นจะสามารถชวยใหผูที่เขาใจ

สามารถแยกการกระทําท่ีดีและไมดีออกจากกันได ตามมาดวยความรูสึกเลื่อมใสและศรัทธาในการ

นําเอาคุณธรรมและจริยธรรมน้ันๆมาเปนแนวทางปฏิบัติในชีวิตและจะสงผลไปในสวนสุดทายใน

สวนของพฤติกรรมวาหลังจากเรียนรูถึงเหตุผลของการทําดีและไมดีและเกิดความศรัทธาตอความดี

นั้นพฤติกรรมจะเปนไปในทางดี และสามารถนําความเขาใจตอคุณธรรมนั้นมาสอนเพ่ือเกิดบรรทัด

ฐานที่ดีงามในสังคมได 

  จากการศึกษาถึงคุณธรรมท่ีควรรูตามหลักสูตรตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่ได

นําคุณธรรมมาบรรจุในหลกัสูตรการสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรมในจิตใจของผูเรียน คือคุณธรรม

พื้นฐาน 8 ประการคือ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความสุภาพ ความ

สะอาด ความสามัคคี และความมีน้ําใจ ซึ่งคุณธรรมเหลานี้จะสามารถสรางใหผูเรียนสามารถเรียนรู

ถึงขอคิดที่สําคัญในการใชชีวิตในสังคมนี้และสามารถพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เปนที่ยอมรับใน

สังคมไดอยางนาภาคภูมิ 

   ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะแทรกประเด็นของการสรางความตระหนักรูดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ โดยไดเลือกที่จะวัดคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการผูวิจัยมี
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ความตองการที่จะศึกษาถึงลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรม คือความตระหนักรูเชิงคุณธรรม
จริยธรรม โดยใชแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรม ที่เปนคําถามท่ีสรางเปนสถานการณ และเปน
ขอสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก โดยในแตละตัวเลือกมีคําตอบลักษณะที่เปนแนวทางในการ
เลือกปฏิบัติใหนักเรียนตัดสินวาคําตอบใดเหมาะสมท่ีสุดเก่ียวกับคําถามนั้นๆ                                          
2.3 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
       สื่อการสอนท่ีเหมาะสมในการนํามาใชจะตองเปนสื่อที่มีคุณภาพ เน่ืองจากจะสามารถ
เสริมสรางการเรียนรูทางดานภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพแกผูเรียน ผูวิจัยไดรวมเอกสารและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของจากนักการศึกษาถึงหลักการในการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษไวดังนี้        
        Richard และ Rodgers (2001) ไดกลาวถึงหลักในการสรางและพัฒนาสื่อที่ใชในการสอนภาษา

วา ผูสอน ควรคํานึงหลักสําคัญดังนี้ 1)  วัตถุประสงคของการสอนคืออะไร เน่ืองจากการเรียนรูที่จะ

เกิดขึ้นน้ัน ขึ้นอยูกับวิธีการสอนท่ีอางอิงในจุดประสงคเปนหลัก 2) ผูสอนจะตองทําอยางไรจึงจะ

สามารถเลือกเน้ือหาท่ีจะนํามาสอนและจัดเตรียมรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร ซึ่งใน

การเลือกหัวขอที่จะนํามาใชในช้ันเรียนจะตองคํานึงถึงเน้ือหาและโครงสรางทางภาษา และสํารวจ

คําอธิบายรายวิชาเปนหลักเพื่อนํามากําหนดส่ือการสอนที่ใช 3) ลักษณะของภาระงานและกิจกรรม

ในการสอนน้ันสอดคลองกับรูปแบบการสอนหรือไม ซึ่งกิจกรรมที่นํามาใชสอน จะเปนการ

ปฏิสัมพันธกันระหวางครูผูสอน นักเรียน และสื่อการสอน 4) ผูเรียนตองมีบทบาทและกิจกรรม

อะไรในการเรียน ซึ่งครูผูสอนจะตองออกแบบวาจะตองควบคุมนักเรียนอยางไรในการทํากิจกรรม 

และนักเรียนจะมีบทบาทอยางไร เชน เปนผูแกปญหา เปนผูวางแผน หรือจะมีสวนในการประเมิน

รวมดวยหรือไม มากนอยเพียงใด 5) ครูผูสอนจะตองมีบทบาทและทํากิจกรรมอะไร ในสวนน้ีตอง

คํานึงถึงความสอดคลองกันระหวางบทบาทของครูและนักเรียน วาครูจะมีบทบาทในการควบคุม

การเรียนไปในรูปแบบไหนโดยครูเปนผูกําหนด  และสุดทายคือ6) สื่อการสอนควรมีบทบาทอะไร 

ซึ่งสื่อการสอนท่ีดีควรมีรายละเอียดที่เปนเน้ือหาของหลักสูตรที่แสดงใหเห็นการใชเวลา ความ

สนใจ หัวขอ ภาระงานและเปาหมายในการสอน และผลสะทอนที่มาจากจุดประสงคที่เปน

เปาหมายของหลักสูตร 

      Tomlinson (2001) ไดกลาววาสื่อการสอนภาษาอังกฤษคือสิ่งใดก็ตามที่สามารถชวยสอนภาษา

ใหแกผูเรียนได อาจเปนรูปแบบของแบบเรียน แบบฝกหัด สื่อที่เปนเสียง ซีดี วิดีโอ เอกสาร หรือ

ขอความบนกระดาษ ซึ่งสามารถใหความรูและประสบการณทางดานภาษาแกผูเรียนได โดยได

นําเสนอการสรางและพัฒนาแบบฝกไวดังนี้ 1) ระบุความตองการของผูเรียน (Identification) 2) 

กําหนดขอบเขตของความตองการหรือปญหา (Exploration) ในรูปแบบของประเภทของภาษา 

ความหมาย หนาที่ของภาษา ทักษะท่ีใช เปนตน 3) ตระหนักถึงแนวทางในการสรางสื่อ (Contextual 
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realization) ในการวางแผนท่ีจะทําสื่อใหมๆใหตรงกับรูปแนวคิด ที่มีเน้ือหาที่เหมาะสม 4) 

ตระหนักถึงเนื้อหาท่ีใชในการเรียนการสอน (Pedagogical realization) โดยเลือกแบบฝกหัดหรือ

กิจกรรมท่ีเหมาะสมในการนําไปใชในการเรียนการสอน 5) รูปแบบของสื่อ (Physical production) 

โดยพิจารณาดูรูปแบบใหมีความเหมาะสมในการสอนเชน ประเภท ขนาด และความยาว เปนตน 6) 

การนําสื่อไปทดลองใช (Use) ใหนักเรียนทําการเรียนรูจากสื่อ และทําแบบฝกหัด 7) ประเมินผล 

(Evaluation) โดยพิจารณาดูวาสื่อที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมหรือสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 

อยางไร โดยในสวนนี้นักเรียนจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

        Nunan (1995 : 216) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางและพัฒนาสื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ

ดังนี้ 1) ทําการคัดเลือกหัวเร่ือง 2) รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะสอน 3) 

ตัดสินใจวาผูเรียนจะตองทํากิจกรรมอะไรในการเรียนที่จะสอดคลองกับเน้ือหาท่ีไดรวบรวมมา 4) 

เร่ิมการสรางกิจกรรมที่ใชในการสอน เชน การจับใจความสําคัญ การแสดงบทบาทสมมุต ิเปนตน 

5) วิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อกําหนดองคประกอบทางภาษาตามท่ีตองการสอน 6) สราง

กิจกรรมฝกทักษะหรือฝกกลวิธีในการเรียน เชนกิจกรรมกลุม หรือการอภิปรายในชั้นเรียน 7) สราง

ภาระงานเพื่อฝกการใชภาษา โดยเปนกิจกรรมในสวนของการถายโอนขอมูลทางภาษาไปสูในชีวิต

จริง 

       Graves (1996 :13)  อางถึงใน วิสาข จัติวัตร (2543 ข :208) ไดกลาวถึงองคประกอบในการ

พัฒนาสื่อการสอนภาษาไวดังนี้ 1) ทําการประเมินความตองการ (Needs assessment) โดยพิจารณา

ความตองการของผูเรียนตามจริง เชนความสามารถในการใชภาษา ปญหาของผูเรียนในการใชภาษา 

ขอมูลเกี่ยวกับความเช่ือมั่นและความคาดหวังของผูเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ 2) ทําการ

วางเปาหมายและวัตถุประสงค (Determining goals and objectives) คือการที่ตองคํานึงถึงความ

ตองการของผูเรียนและจุดมุงหมายของเอกสารการสอนเปนหลัก 3) การสรางความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับตัวเน้ือหา (Conceptualizing content) คือการที่ครูผูสอนทําการคิดหรือวางแผนวาจะ

ดําเนินการสอนดวยเน้ือหาอะไร และจะเนนทักษะใดเปนพิเศษกับผูเรียน 4) การคัดเลือกและพัฒนา

เอกสารประกอบการสอนและกิจกรรม (Selecting and developing materials and activities) คือการ

ที่ครูผูสอนคัดเลือกและพัฒนาเน้ือหาและวิธีสอน โดยในการเลือกหาวิธีสอน ครูผูสอนควรคํานึงถึง

บทบาทของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดทําการเรียนรูเน้ือหาตามความสนใจ 5) การจัดเน้ือหาและ

กิจกรรมการสอน (Organization of content and activities) โดยหลักสําคัญในการจัดเน้ือหาท่ีจะ

นํามาใชในการสอน ควรเรียงลําดับจากงายไปสูยาก โดยการจัดเน้ือหาควรเปดเน้ือหาท่ีเปน

ปลายเปด 6) การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินผลในดานประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผล

ของผูเรียนวาผูเรียนมีพัฒนาการเกิดขึ้นในดานใดบาง รวมถึงการประเมินเอกสารการสอนที่ใชใน
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การสอนดวยวามีประสิทธิภาพเพียงใด 7) การพิจารณาแหลงทรัพยากรและขอจํากัดตางๆ 

(Consideration of resources and constraints) จํานวนของหนังสือ เทคโนโลยี หองเรียน วามี

เพียงพอตอความตองการหรือไม โดยรวมถึงประสบการณเดิมของนักเรียนและครูผูสอนวามี

ขอจํากัดเพียงใดอีกดวยเชนกัน     

       จากหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาส่ือการสอนภาษาอังกฤษที่กลาวมาขางตน ผูวิจัย

สามารถสรุปไดวา ในการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ผูสรางควรกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน

โดยวิเคราะหปญหาหรือประเมินความตองการของผูเรียน กอนที่จะกําหนดจุดประสงคและการ

สอน จากนั้นจึงทําการคัดเลือกเนื้อหาใหมีความเหมาะสม และเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมเพ่ือ

สอดคลองและเหมาะสมกับการสอน จากนั้นจึงวางแผนและกําหนดกลวิธีการสอนใหสอดคลองกับ

เน้ือหาและจุดประสงคกอนสรางสื่อ จากนั้นจึงทําการทดลองใชและประเมินผลวามีสวนใดที่ตอง

นํามาปรับปรุงใหสื่อมีประสิทธิภาพที่สุดเพ่ือใชในการเผยแพรตอไป 

2.4 ทฤษฎีเก่ียวกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 

      ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนการสอนเน่ืองจากเห็นถึง

ความสําคัญของสื่อในปจจุบันที่สามารถพัฒนาข้ึนดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผูวิจัยไดรวบรวม

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของจากนักการศึกษาหลายทาน ดังนี้ 

       2.4.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 

   แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ

โปรแกรมชวยสอน คือสื่อที่ใชในการเรียนการสอนอันหน่ึง CAI คลายกับสื่อการสอนอ่ืน ๆ เชน 

วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอรชวยสอนจะดีกวาตรงท่ีตัวสื่อการสอน 

ซึ่งก็คือคอมพิวเตอรน้ัน สามารถโตตอบกับนักเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําสั่งเพื่อมาปฏิบัติ ตอบ

คําถามหรือไมเชนนั้นคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถาม (นัยนา เอกบูรณวัฒน, 2539) 

  Picciano และ Anthony G.  (1998 :84) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปน

การนําคอมพิวเตอรมาใชในการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสวนใหญที่จะ

นําไปใชในการศึกษามักเปนการประยุกตเน้ือหาในแบบเรียนในรูปแบบของการฝกฝน การฝกหัด 

และการทบทวนบทเรียน 

   ศิริชัย สงวนแกว (2534) ไดสรุปถึงความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา (CAI : 

Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน 

โดยมีการพัฒนาโปรแกรมข้ึนเพื่อนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ เชน แบบจําลองสถานการณ 

(Simulations) แบบการแกไขปญหา (Problem Solving) หรือ การเสนอแบบติวเตอร (Tutorial) เปน

ตน โดยการเสนอเน้ือหาดังกลาวเปนการเสนอโดยตรงไปยังผูเรียนผานทางจอภาพหรือแปนพิมพ 
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โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ Courseware ซึ่งปกติจะ

ถูกจัดเก็บไวในแผนดิสกหรือหนวยความจําของเคร่ืองที่พรอมสําหรับการเรียกใชไดตลอดเวลา การ

เรียนในลักษณะน้ี ในบางคร้ังผูเรียนจะตองโตตอบ หรือตอบคําถามกับเคร่ืองคอมพิวเตอรดวยการ

พิมพ การตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะเสนอแนะข้ันตอนหรือระดับในการ

เรียนขั้นตอ ๆ ไป กระบวนการเหลาน้ีเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร 

คอมพวิเตอรชวยสอนหรือ CAI มีคําที่ใชในความหมายเดียวกัน ไดแก Computer-Assisted 

Learning (CAL) , Computer-aided Instruction (CAI) , Computer-aided Learning (CAL) เปนตน  

  Hannafin และ Peck (1988) ไดใหคํานิยามเก่ียวกับคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-

Assisted Instruction; Computer-Aided Instruction: CAI) ไววา คือ การจัดโปรแกรมเพ่ือการเรียน

การสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน และปจจุบันไดมีการ

บัญญัติศัพทที่ใชเรียกสื่อชนิดนี้วา “คอมพิวเตอรชวยการสอน” และคําภาษาอังกฤษที่ใชเรียก 

คอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก  

  1) Computer Assisted Instruction (CAI) 

  2) Computer Aided Instruction (CAI) 

  3) Computer Assisted Learning (CAL) 

  4) Computer Aided Learning (CAL) 

  5) Computer Based Instruction (CBI) 

  6) Computer Based Training (CBT) 

  7) Computer Administered Education (CAE)  

  8) Computer Aided Teaching (CAT) 

  9) Computer Assisted Instruction หรือ (CAI)   

  จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงสรุปความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน ไดวา หมายถึง การ

นําคอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือสรางสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช

ความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก 

แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูใน

ลักษณะที่ ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดในโปรแกรมประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา 

แบบฝกหัด แบบทดสอบ โดยมีเปาหมายท่ีสําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และ

กระตุนใหเกิดความตองการที่ จะเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางท่ีดีของสื่อการศึกษาใน

ลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับ

ผลปอนกลับ (FEEDBACK) นอกจากน้ียังเปนสื่อ ที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง
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ผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนได

ตลอดเวลา  

      2.4.2 องคประกอบสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน 

  Aronson และ Briggs (1983) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีของโรเบิรต กาเย (Robert 

Gange) ไดนําเอาแนวความคิด 9 ประการ มาใชประกอบการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร เพื่อให

ไดบทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนําเสนอเน้ือหา

และจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หลักการสอนทั้ง 9 ประการไดแก  

  ประการที่ 1 เรงเราความสนใจ (Gain Attention) กอนที่จะเร่ิมการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน 

ควรมีการจูงใจและเรงเราความสนใจใหผูเรียนอยากเรียน ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอรจึงควรเร่ิม

ดวยการใชภาพ แสง สี เสียง หรือใชสื่อประกอบกันหลายๆ อยาง โดยสื่อท่ีสรางขึ้นมานั้นตอง

เกี่ยวของกับเน้ือหาและนาสนใจ ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอความสนใจของผูเรียน นอกจากเรงเราความ

สนใจแลว ยังเปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนพรอมที่จะศึกษาเน้ือหาตอไปในตัวอีกดวย 

  ประการที่ 2 บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) วัตถุประสงคของบทเรียน นับวาเปน

สวนสําคัญยิ่งตอกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนจะไดทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผูเรียน 

โดยนอกจากผูเรียนจะทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดทายของตนเองหลังจบบทเรียนแลว จะยังเปนการ

แจงใหทราบลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเน้ือหา รวมท้ังเคาโครงของเน้ือหาอีกดวย การท่ีผูเรียน

ทราบถึงขอบเขตของเน้ือหาอยางคราวๆจะชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวความคิดใน

รายละเอียดหรือสวนยอยของเน้ือหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหา ในสวนใหญได ซึ่งมีผล

ทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากจะมีผลดังกลาวแลว ผลการวิจัยยังพบดวยวา ผูเรียน

ที่ทราบวัตถุประสงคของการเรียนกอนเรียนบทเรียน จะสามารถจําและเขาใจในเน้ือหาไดดีขึ้นอีก

ดวย  ประการที่ 3 ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรูเดิม

กอนท่ีจะนําเสนอความรูใหมแกผูเรียน มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองหาวิธีการประเมิน ความรูที่

จําเปนสําหรับบทเรียนใหม เพื่อไมใหผูเรียนเกิดปญหาในการเรียนรู วิธีปฏิบัติโดยท่ัวไปสําหรับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ การทดสอบกอนบทเรียน (Pre-test) ซึ่งเปนการประเมินความรู

ของผูเรียน เพื่อทบทวนเน้ือหาเดิมที่เคยศึกษาผานมาแลว และเพื่อเตรียมความพรอมในการรับ

เน้ือหาใหม นอกจากจะเปนการตรวจวัดความรูพื้นฐานแลว บทเรียนบางเร่ืองอาจใชผลจากการ

ทดสอบกอนบทเรียนมาเปนเกณฑจัดระดับความสามารถของผูเรียน เพื่อจัดบทเรียนใหตอบสนอง

ตอระดับความสามารถของผูเรียน เพื่อจัดบทเรียนใหตอบสนองตอระดับความสามารถท่ีแทจริงของ

ผูเรียนแตละคน แตอยางไรก็ตาม ในขั้นการทบทวนความรูเดิมน้ีไมจําเปนตองเปนการทดสอบ

เสมอไป หากเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นเปนชุดบทเรียนที่เรียนตอเนื่องกันไป
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ตามลําดับ การทบทวนความรูเดิม อาจอยูในรูปแบบของการกระตุนใหผูเรียนคิดยอนหลัง ถึงสิ่งที่

ไดเรียนรูมากอนหนานี้ก็ได การกระตุนดังกลาวอาจแสดงดวยคําพูด คําเขียน ภาพ หรือผสมผสาน

กันแลวแตความเหมาะสม ปริมาณมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับเนื้อหา ตัวอยางเชน การนําเสนอ

เน้ือหาเร่ืองการตอตัวตานทานแบบผสม ถาผูเรียนไมสามารถเขาใจวิธีการหาความตานทานรวม 

กรณีนี้ควรจะมีวิธีการวัดความรูเดิมของผูเรียนกอนวามีความเขาใจเพียงพอ ทีจ่ะคํานวณหาคา

ตางๆ ในแบบผสมหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการทดสอบกอน ถาพบวาผูเรียนไมเขาใจวิธีการคํานวณ 

บทเรียนตองช้ีแนะใหผูเรียนกลับไปศึกษาเร่ืองการตอตัวตานทาน แบบอนุกรมและแบบขนาน

กอน หรืออาจนําเสนอบทเรียนยอยเพิ่มเติมเร่ืองดังกลาว เพ่ือเปนการทบทวนกอนก็ได   

 ประการที่ 4 นําเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information) หลักสําคัญในการนําเสนอ

เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ ควรนําเสนอภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหา ประกอบกับ

คําอธิบายสั้นๆ งาย แตไดใจความ การใชภาพประกอบ จะทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหางายขึ้น และมี

ความคงทนในการจําไดดีกวาการใชคําอธิบายเพียงอยางเดียว โดยหลักการท่ีวา ภาพจะชวยอธิบาย

สิ่งที่เปนนามธรรมใหงายตอการรับรู แมในเน้ือหาบางชวงจะมีความยากในการที่จะคิดสราง

ภาพประกอบ แตก็ควรพิจารณาวิธีการตางๆ ที่จะนําเสนอดวยภาพใหได แมจะมีจํานวนนอย แตก็ยัง

ดีกวาคําอธิบายเพียงคําเดียว อยางไรก็ตามการใชภาพประกอบเน้ือหาอาจไมไดผลเทาท่ีควร หาก

ภาพเหลาน้ันมีรายละเอียดมากเกินไป ใชเวลามากไปในการ ปรากฏบนจอภาพ ไมเกี่ยวของกับ

เน้ือหา ซับซอน เขาใจยาก และไมเหมาะสมในเร่ืองเทคนิคการออกแบบ เชน ขาดความสมดุลย 

องคประกอบภาพไมดี เปนตน        

  ประการที่ 5 ชี้แนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) ตามหลักการและเงื่อนไขการ

เรียนรู (Condition of Learning) ผูเรียนจะจําเน้ือหาไดดี หากมีการจัดระบบการเสนอเน้ือหาท่ีดีและ

สัมพันธกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน บางทฤษฎีกลาวไววา การเรียนรูที่กระจาง

ชัด (Meaningful Learning) นั้น ทางเดียวที่จะเกิดขึ้นไดก็คือการท่ีผูเรียนวิเคราะหและตีความใน

เน้ือหาใหมลงบนพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิม รวมกันเกิดเปนองคความรูใหม ดังนั้น 

หนาที่ของผูออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนในขั้นน้ีก็คือ พยายามคนหาเทคนิคในการที่จะกระตุน

ใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการศึกษาความรูใหม นอกจากน้ัน ยังจะตองพยายามหาวิถีทางที่จะ

ทําใหการศึกษาความรูใหมของผูเรียนนั้นมีความกระจางชัดเทาที่จะทําได เปนตนวา การใชเทคนิค

ตางๆ เขาชวย ไดแก เทคนิคการใหตัวอยาง (Example) และตัวอยางท่ีไมใชตัวอยาง (Non-example) 

อาจจะชวยทําใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางและเขาใจมโนคติของเน้ือหาตางๆ ไดชัดเจนข้ึน 

ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอาจใชวิธีการคนพบ (Guided Discovery) ซึ่งหมายถึง 

การพยายามใหผูเรียนคิดหาเหตุผล คนควา และวิเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง โดยบทเรียนจะ
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คอยๆ ชี้แนะจากจุดกวางๆ และแคบลงๆ จนผูเรียนหาคําตอบไดเอง นอกจากน้ัน การใชคําอธิบาย

กระตุนใหผูเรียนไดคิด ก็เปนเทคนิคอีกประการหนึ่งที่สามารถ นําไปใชในการชี้แนวทางการ

เรียนรูได สรุปแลวในขั้นตอนน้ีผูออกแบบจะตองยึดหลักการจัดการเรียนรู จากสิ่งที่มีประสบการณ

เดิมไปสูเน้ือหาใหม จากสิ่งที่ยากไปสูสิ่งที่งายกวา ตามลําดับขั้น      

 ประการที่ 6 กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) นกัการศึกษากลาววา การ

เรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ันเกี่ยวของโดยตรงกับระดับและข้ันตอนของการ

ประมวลผลขอมูล หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหา และรวม

ตอบคําถาม จะสงผลใหมีความจําดีกวาผูเรียนที่ใชวิธีอานหรือคัดลอกขอความจากผูอ่ืนเพียงอยาง

เดียว บทเรียนคอมพิวเตอร มีขอไดเปรียบกวาโสตทัศนูปการอ่ืนๆ เชน วิดิทัศน ภาพยนตร สไลด 

เทปเสียง เปนตน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนเหลาน้ีจัดเปนแบบปฏิสัมพันธไมได (Non-interactive 

Media) แตกตางจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถมีกิจกรรมรวมใน

บทเรียนไดหลายลักษณะ ไมวาจะเปนการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และ

ปฏิสัมพันธกับบทเรียน กิจกรรมเหลานี้เองที่ไมทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย เมื่อมีสวนรวม ก็มีสวน

คิดนําหรือติดตามบทเรียน ยอมมีสวนผูกประสานใหความจําดีขึ้น     
 ประการที่ 7 ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) ผลจากการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนจะกระตุนความสนใจจากผูเรียนไดมากข้ึน ถาบทเรียนนั้นทาทาย โดยการ

บอกเปาหมายท่ีชัดเจน และแจงใหผูเรียนทราบวาขณะนั้นผูเรียนอยูที่สวนใด หางจากเปาหมาย

เทาใด การใหขอมูลยอนกลับดังกลาว ถานําเสนอดวยภาพจะชวยเรงเราความสนใจ ไดดียิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะถาภาพนั้นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน อยางไรก็ตาม การใหขอมูลยอนกลับดวยภาพ หรือ

กราฟฟก อาจมีผลเสียอยูบางตรงท่ีผูเรียนอาจตองการดูผล วาหากทําผิด แลวจะเกิดอะไรข้ึน 

ตัวอยางเชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอนแบบแขวนคอสําหรับการสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ ผูเรียนอาจตอบโดยการกดแปนพิมพไปเร่ือยๆ โดยไมสนใจเน้ือหา เน่ืองจาก

ตองการดูผลจากการแขวนคอ วิธีหลีกเล่ียงก็คือ เปลี่ยนจากการนําเสนอภาพ ในทางบวก เชน ภาพ

เลนเรือเขาหาฝง ภาพขับยานสูดวงจันทร ภาพหนูเดินไปกินเนยแข็ง เปนตน ซึ่งจะไปถึงจุดหมายได

ดวยการตอบถูกเทานั้น หากตอบผิดจะไมเกิดอะไรข้ึน อยางไรก็ตามถาเปนบทเรียนที่ใชกับ

กลุมเปาหมายระดับสูงหรือ เน้ือหาที่มีความยาก การใหขอมูลยอนกลับดวยคําเขียนหรือกราฟจะ

เหมาะสมกวา 

 ประการที่ 8 ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) การทดสอบความรูใหมหลังจาก

ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรียกวา การทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) เปนการเปด

โอกาสใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง นอกจากน้ีจะยังเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา
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ผานเกณฑที่กําหนดหรือไม เพื่อที่จะไปศึกษาในบทเรียนตอไปหรือตองกลับไปศึกษาเน้ือหาใหม 

การทดสอบหลังบทเรียนจึงมีความจําเปนสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกประเภท 

นอกจากจะเปนการประเมินผลการเรียนรูแลว การทดสอบยังมีผลตอความคงทนในการจดจําเนื้อหา

ของผูเรียนดวย แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของบทเรียน ถาบทเรียนมี

หลายหัวเร่ืองยอย อาจแยกแบบทดสอบออกเปนสวนๆ ตามเน้ือหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลัง

บทเรียนอีกชุดหน่ึงก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาผูออกแบบบทเรียนตองการแบบใด    

 ประการที่ 9 สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) การสรุปและนําไปใช จัดวาเปน

สวนสําคัญในขั้นตอนสุดทายที่บทเรียนจะตองสรุปมโนคติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ 

รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจาก

ศึกษาเน้ือหาผานมาแลว ในขณะเดียวกัน บทเรียนตองช้ีแนะเนื้อหาที่เกี่ยวของหรือใหขอมูลอางอิง

เพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาตอในบทเรียนถัดไป หรือนําไปประยุกตใชกับงานอ่ืน

ตอไป  

      2.4.3 คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (Computer Assisted Language Learning : CALL) 

   เน่ืองจากในปจจุบันสื่อที่ใชการสอนภาษาอังกฤษไดมีการพัฒนาเพื่อใหมีประสิทธิภาพใน

การชวยในการเรียนรูใหดียิ่งข้ึน การนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาเปนสื่อในการสอนภาษาจึงเปนทาง

หนึ่งที่สงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีอยางเปนประโยชนในการเรียนไดอีกทางหนึ่ง 

โดย ผาน บาลโพธิ์ (2534 : 15) ไดกลาวถึงการนําสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ จึงมีชื่อเรียกสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษวา Computer - Assisted 

Language Learning หรือ CALL ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวย

สอนภาษา (CALL) ไวดังนี้ 

   Jones and Fortescue (1987 : 5) ไดใหความหมายของ CALL วาเปนเคร่ืองมือในการแสดง

เน้ือหาที่เปนตัวเสริมแรงและชวยในการทดสอบโครงสรางทางภาษา โดยผูเรียนตองทําการทดสอบ

ความรู และคอมพิวเตอรสามารถใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่เที่ยงตรงและรวดเร็ว 

   กษมา นิลแดง (2544 : 4) ไดใหความหมายของ CALL วาคือ สื่อการสอนท่ีใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยอยูในรูปแบบของซอฟแวรคอมพิวเตอรที่ผูสอนใชในการสงเสริมการเรียนรูภาษาของ

ผูเรียน โดยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษานั้นเปนเพียงสื่อที่ครูใชในการสอนเทานั้นและไมสามารถใช

สอนแทนครูทั้งหมด 

   ผาน บาลโพธิ์ (2534 : 15 ) ไดใหความหมายของ CALL วาเปนการเรียนรูที่ผูเรียนทําการ

เรียนภาษาจากโปรแกรม หรือ ซอฟแวรที่เปนแบบฝกหัดหรือบทเรียนใน 3 ลักษณะ คอื 1) ใชเปน

สวนหน่ึงของรายวิชาหรือบทเรียน 2) ใชเปนบทเรียนหรือแหลงความรูสําหรับผูที่สนใจ 3) ใชกับ
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กิจกรรมการสอนเปนกลุม หรือรายบุคคลโดยขึ้นอยูกับจุดมุงหมายการสอนหรือจํานวนเคร่ือง

คอมพิวเตอร 

   จากความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL) ที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัย

สามารถสรุปไดวาคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาคือสื่อการสอนชนิดหน่ึงที่ใชเทคโนโลยีในการสราง

ใหอยูในรูปแบบของโปรแกรมหรือซอฟแวรโดยใชรวมกับคอมพิวเตอรเพื่อใชในการสอนภาษาแก

ผูเรียนและสงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูตางกัน โดยเปนสื่อการสอนท่ี

ใชเสริมในการเรียนโดยมีครูควบคุมการสอน เน่ืองจากสื่อชนิดน้ีไมสามารถใชสอนแทนครูได

ทั้งหมด 

      2.4.4 การพัฒนาของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
  การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL) ไดทําการพัฒนาควบคูรวมกับทฤษฎีการ

เรียนรูและวิธีการเรียนการสอนภาษา โดย Warchaure (Warchauer, quote in Torut 1999 : 2 - 6) ได

แบงการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL) ออกเปน 4 ยุค ไดแก 1) คอมพิวเตอรชวยสอน

ในยุคพฤติกรรมนิยม (Behavioristic CALL) 2) คอมพิวเตอรชวยสอนในยุคภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

(Communicative CALL) 3) คอมพิวเตอรชวยสอนในยุคบูรณาการแบบสื่อหลากหลาย (Integrative 

CALL - Multimedia CD - Rom) 4) คอมพิวเตอรชวยสอนในยุคบูรณาการอินเตอรเน็ต (Integrative 

CALL - Internet) 

 ยุคท่ี 1 คอมพิวเตอรชวยสอนในยุคพฤติกรรมนิยม (Behavioristic CALL) 

   แนวคิดของวิธีการสอนในยุคนี้คือ ทฤษฎีการใชความชํานาญ (Empiricist theory), ทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม (Behaviorism), ทฤษฎีฟงพูด (Audio Lingualism), และทฤษฎีภาษาศาสตร

โครงสราง (Structural Linguistics) โดยมีหลักการเรียนรูที่สําคัญคือ การใหความสําคัญกับสิ่งเรา 

(Stimulus), การตอบสนอง (Response), การเสริมแรง (Reinforcement) การเรียนรูภาษาคือ

กระบวนการของการสรางความเคยชิน จนเกิดเปนนิสัย (Habit - formation) ใหความสําคัญกับการ

ปฏิบัติและฝกฝนการเรียนรูโดยการเลียนแบบและทําซ้ําๆ และใหผลสะทอนกลับ (Feedback) 

  ลักษณะที่สําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยมสวนใหญเปน

แบบฝกหัดเพื่อปฏิบัติและฝกฝน (Drill and Practice) โดยกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความถูกตอง

ของภาษามากกวาความคลองแคลวในการใชภาษา โดยซอฟแวรถูกออกแบบใหใชไดกับ

คอมพิวเตอรขนาดใหญ (mainframe) และคอมพิวเตอรขนาดเล็ก (mini computer) โดยคอมพิวเตอร

ชวยสอนในยุคพฤติกรรมนิยมมีขอดอยคือไมเปนที่ยอมรับในเชิงเหตุผลและการสอนจากนักทฤษฎี

และนักปฏิบัติ 

 ยุคท่ี 2 คอมพิวเตอรชวยสอนในยุคภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative CALL) 
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 แนวความคิดของวิธีการสอนในยุคนี้คือ ทฤษฎีความรูความเขาใจ (Cognitive), ทฤษฎีทาง

จิตวิทยา (Psychology), การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) และ

ไวยากรณปริวรรต (Transformation Grammar) โดยทฤษฎีเหลานี้มีหลักในการเรียนรูภาษาท่ีสําคัญ

คือการเรียนรูเปนกระบวนการของการคนพบ (discovery) การแสดงความหมาย (expression) และ

การพัฒนา (development) ใหความสําคัญกับหนาที่ของภาษาโดยเนนการนําภาษาไปใช และเนน

ความสามารถในการส่ือสารและรูปแบบของภาษาที่ใชโดยการกระตุนใหผูเรียนไดใชภาษา 

  ลักษณะที่สําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคภาษาเพ่ือการสื่อสาร จึงเปนการเนน

ที่การสื่อสารมากกวาการฝกฝนและการทําแบบฝกหัดโดยการนําเสนอกิจกรรมทุกอยางบน

สื่อคอมพิวเตอร การนําเสนอกิจกรรมจึงเปนการใชภาษาในสถานการณตางๆ การอานเร่ือง การ

สรางขอความใหมๆเพื่อใชในการอานเพ่ือชี้นํา ใหแบบฝกหัดเติมคําในชองวาง โดยเปนการ

ประยุกตสื่อการสอนท่ีเร่ิมใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล (personal computer) แตอยางไรก็ตาม 

ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคภาษาเพ่ือการสื่อสารน้ียงัไมไดบูรณาการเขากับ

หลักสูตรพื้นฐานของการศึกษาอยางเต็มที่ 

 ยุคท่ี 3 คอมพิวเตอรชวยสอนในยุคบูรณาการแบบสื่อหลากหลาย (Integrative CALL - 

Multimedia CD - Rom) 

   แนวคิดและวิธีการเรียนการสอนในยุคนี้คือ ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Approach) ซึ่ง

มีหลักในการเรียนการสอนที่สําคัญคือใหความสําคัญกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และเนนใน

ความหมายของภาษา การใชสื่อการสอนท่ีเหมาะกับสถานการณและมีความหมาย สามารถนําไปใช

ไดจริงโดยความคลองแคลวในการใชภาษาเปนเปาหมายท่ีสําคัญที่สุด โดยใหความสําคัญกับการ

เรียนรูภาษาแบบมีปฏิสัมพันธซึ่งพิจารณาปจจัยตางๆของผูเรียน เชน อายุ ความสนใจ รูปแบบการ

เรียนรู แรงจูงใจ โดยภาระงานจะเก่ียวของกับความสนใจและประสบการณในชีวิตจริงของผูเรียน 

การเรียนการสอนจึงเนนการนําภาษาไปใชโดยครูผูสอนทําหนาที่เปนเพียงผูอํานวยความสะดวก 

(facilitator) แทนการเปนผูปอนขอมูล 

  ลักษณะที่สําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการแบบสื่อหลากหลาย คือ

คอมพิวเตอรซอฟแวรประกอบไปดวยสื่อหลายประเภท เชน ขอความ รูปภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว และเทปโทรทัศนซึ่งมีความเร็วสูง โดยมีการพัฒนาซอฟแวรที่ใชในการเขียน

โปรแกรมเชน โปรแกรม Toolbook และโปรแกรม Authorware ใหใชงายและมีประสิทธิภาพที่ดี

ยิ่งข้ึน โดยสรางจากแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเพื่อสรางแรงจูงใจภายในของนักเรียน โดย

กระตุนใหเกิดกิจกรรมระหวางผูเรียนและคอมพิวเตอรโดยมีการรวบรวมสื่อที่หลากหลายไว

ดวยกัน โดยผูเรียนสามารถเรียนรูและประเมินความกาวหนาไดดวยตนเอง สภาพแวดลอมในการ
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เรียนรูภาษาจึงอยูในสถานการณที่เปนจริงมากข้ึนโดยสามารถใชทักษะท้ังสี่ดานทางภาษาคือ การ

ฟง พูด อาน และเขียน โดยผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนตางๆ เชน คําอธิบายไวยากรณ 

(grammatical explanation), อภิธานศัพท (glossaries), การออกเสียง (pronounciation) และ

แบบฝกหัด (exercise) เปนตน 

  ยุคท่ี 4 คอมพิวเตอรชวยสอนในยุคบูรณาการอินเตอรเน็ต (Integrative CALL - Internet) 

  แนวความคิดของการเรียนการสอนในยุคนี้คือ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

(Communicative Language Teaching) ซึ่งมีหลักในการเรียนภาษาที่สําคัญคือใหความสําคัญกับการ

ใชอินเตอรเน็ตในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยการเรียนรูภาษาตางประเทศจะเปนการเรียนรู

เน้ือหาของภาษาผานการมีสวนรวมที่มีจุดมุงหมายและการมีผลยอนกลับ โดยมีครูเปนผูอํานวย

ความสะดวกและเปนผูนําความคิดที่ชวยในการสรางแรงจูงใจตอนักเรียน โดยนักเรียนจะมีการ

รับผิดชอบ สามารถเห็นความผิดพลาดของตนเอง และมีความคิดสรางสรรคที่เปนของตนเอง โดย

แบบเรียนจะเปนแหลงความรูที่ควบคูไปกับสื่ออีเล็กทรอนิคสที่ทันสมัย 

  ลักษณะที่สําคัญของคอมพวิเตอรชวยสอนในยุคบูรณาการอินเตอรเน็ตคือ เปนสื่อที่

รวบรวมสิ่งที่หลากหลายประเภทจากอินเตอรเน็ต เชน รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน 

โดยมีการเชื่อมแหลงความรูตางๆทางอินเตอรเน็ตเขาดวยกันดวยความเร็วสูง โดยยึดตามแนวทฤษฎี

การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพื่อใชในการสรางแรงจูงใจภายในของนักเรียน เพื่อการสื่อสารที่เปน

ธรรมชาติ โดยกระตุนใหมีกิจกรรมระหวางผูเรียนและผูใชอินเตอรเน็ตท่ัวโลก โดยสภาพแวดลอม

ในการเรียนรูภาษาจะอยูในสถานการณที่เปนจริงมากข้ึน ทําใหผูเรียนไดใชทักษะทุกดานของการ

ใชภาษา คือ การฟง พูด อาน และเขียน และใหความสําคัญกับเน้ือหาท่ีหลากหลายและวัฒนธรรมท่ี

ตางกัน ตัวอยางของการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชชวยในการสอนภาษาในยุคนี้ คือการติดตอ

ทางจดหมายอีเล็กทรอนิคส (E-mail) การถายโอนขอมูล (FTP) การใชเครือขาย (World Wide Web) 

ในการคุย หาขอมูล การประชุมตางสถานที่พรอมกันโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใชคอมพิวเตอรทําหนาที่

สื่อสารในการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดังตอไปนี้คือ 1) การใชอีเมล (E-mail) เพื่อใหผูเรียนไดติดต่ิ

สื่อสารโดยตรงกับผูคนรอบโลก 2) การถายโอนขอมูล (FTP) เพื่อใหผูเรียนและครูไดดาวนโหลด

เอกสาร ภาพ เสียง เทปโทรทัศน และภาพเคลื่อนไหว 3) เวิลดไวดเวป (www) เพื่อใหผูเรียนได

คนหาและไดศึกษารูปแบบที่แตกตางกันบนอินเตอรเน็ต (เอกสาร ภาพ เสียง เทปโทรทัศน 

ภาพเคลื่อนไหว) 4) การคุย (chat) เพื่อใหผูเรียนไดสื่อสารในเวลาและสถานการณจริง    

      2.4.5 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
  บํารุง โตรัตน (1999 : 19) ไดแบงประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาออกเปน 6 

ประเภท ไดแก 
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  ประเภทที่  1 แบบฝกหัด แบบฝกทักษะปฏิบัติ แบบทบทวน (drill and practice) เปน

บทเรียนที่เนนการฝกหัดตามความรูพื้นฐานของผูเรียนและชวยใหผูเรียนมีความรูความชํานาญใน

ทักษะทางภาษาท่ีตองการ โดยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชนิดน้ีพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู

แบบพฤติกรรมนิยม (Behavior Learning Theory) และทฤษฎีการฟง-พูด (Audio lingual Approach) 

โดยแบบฝกจะแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ การนําเสนอสิ่งเรา การรับการตอบสนองจากผูเรียน และ

ใหผลยอนกลับทันที และลักษณะบทเรียนของคอมพิวเตอรชวยสอนนี้จะมีคําถามใหผูเรียนตอบ

หลากหลายรูปแบบ 

  ประเภทที่ 2 การใชคอมพิวเตอรเปนผูสอนเนื้อหา (computer as tutor) นําเสนอบทเรียนใน

รูปแบบของกราฟฟค เทปโทรทัศน ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพเลื่อน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการเรียน

ประเภทแบบฝกหัดดวย โดยโปรแกรมลักษณะนี้จะประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนเขาสู

บทเรียน การนําเสนอเน้ือหา แบบฝกหัดหรือการทดสอบ และการใหผลยอนกลับ โดยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาประเภทน้ีจะแบงเปน 2 ลักษณะ คือ แบบเสนตรง (linear tutorial) จะมี

การแสดงกรอบเนื้อหาท่ีสอน มีการถามคําถาม มีการตรวจคําตอบและมีการใหขอมูลยอนกลับ โดย

ถาผูเรียนตอบถูกจะไดเรียนตอในกรอบตอไป และถาผูเรียนตอบผิดจะมีการชวยเหลือหรือสอน

กอนแลวจึงกลับไปถามคําถามเดิม และอีกลักษณะหน่ึงคือแบบสาขา (branching tutorial) จะมีการ

แสดงกรอบเน้ือหาที่สอนและกรอบคําถามใหผูเรียนไดตอบ โดยการตอบทุกคร้ังจะถูกประเมิน 

และกรอบสอนกรอบใหมที่เหมาะสมจะแสดงออกมา โดยมีพื้นฐานอยูบนการตอบสนองผูเรียน 

  ประเภทที่ 3 แบบสถานการณจําลองและการแกปญหา (Simulation/Problem solving) เปน

บทเรียนเพื่อใชสงเสริมใหมีการวิเคราะห คิดอยางมีระบบ มีการอภิปราย และใชกิจกรรมการเขียน 

รูปแบบของโปรแกรมชนิดน้ีสวนใหญไมนิยมใชในการสอนเน้ือหา แตมีจุดประสงคเพื่อสรางการ

ปฏิสัมพันธทางภาษาผานสถานการณที่ตองแกปญหา มีเงื่อนไขหรือปญหาท่ีทาทายใหผูเรียนทําการ

แกไข 

  ประเภทที่ 4 แบบเกมสคอมพิวเตอร (Games on Computer) หลักการคือเพื่อใหเกิดความ

สนุกสนานในการเรียนรู สรางสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่สนุกสนาน และเพื่อจูงใจนักเรียนที่

เรียนภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามเกมสที่ใชในการศึกษาที่ดี ควรมีจุดประสงคที่ชัดเจนดวย ทั้งนี้

เกมสคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ใหความสําคัญกับการนําเสนอความสนุกสนานในสภาพแวดลอม

ที่ทาทายตอผูเรียน 

  ประเภท 5 คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือสําหรับผูสอนและผูเรียน (computer as a tool for 

teachers and learners) โดยแบงออกเปนดานตางๆ ไดดังน้ี 
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 ดานที่ 1 ใชประมวลขอมูล (word processors) โดยเปนเคร่ืองมือที่นิยมมากท่ีสุดเพ่ือสราง

เอกสารในการเรียนการสอน 

  ดานที่ 2 ใชตรวจคําผิด (spelling checkers) เปนเคร่ืองมือสําหรับผูสอนและผูเรียนเพื่อใช

ตรวจการสะกดคํา ซึ่งโดยปกติโปรแกรมเวิรดโปรเซสเซอรสวนใหญจะบรรจุโปรแกรมตรวจคําผิด

ไวอยูแลว 

  ดานที่ 3 ใชตรวจไวยากรณ (grammar checkers) ครูผูสอนภาษาอังกฤษอาจใชโปรแกรม

ตรวจสอบไวยากรณในการชวยตรวจแกงานเขียน แตอยางไรก็ตามโปรแกรมตรวจไวยากรณนี้ ยังมี

ความสามารถในการใชจํากัดและถูกสรางมาเพื่อเจาของภาษามากกวาผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาท่ีสอง จึงอาจทําใหเกิดความสับสนในการใชได 

  ดานที่ 4 ใชเพื่อหาขอมูลที่มีความสัมพันธกัน (concordances) โดยผูสอนและผูเรียน

สามารถใชโปรแกรมในการคนหาฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อหาคําที่ตองการ 

  ดานที่ 5 ใชเพื่อการเขียนแบบรวมมือ (collaborative writing) เปนโปรแกรมท่ีชวยให

ผูเรียนในการเขียน รวมกับคอมพิวเตอรซึ่งถูกเชื่อมในเครือขาย โดยโปรแกรมจะประกอบดวยการ

อภิปรายที่ใชตามเวลาจริง การประมวลขอความ จดหมายอีเลคทรอนิคส การระดมความคิด และ

พจนานุกรม 

  ดานที่ 6 ใชเปนโปรแกรมอางอิง(reference software) ในปจจุบันมีโปรแกรมของเอนไซ

โคลพิเดีย พจนานุกรม อภิธานศัพท แผนที่ และอ่ืนๆ ที่ผูสอนและผูเรียนสามารถนํามาใชได 

  ดานที่ 7 ใชเพื่อเขียนโปรแกรม (authoring) โดยท่ัวไปแลวครูผูสอนภาษาอังกฤษจะใช

โปรแกรมท่ีมีขายท่ัวไป แตโปรแกรมจํานวนมากไมสามารถสนองความตองการของผูเรียนได หรือ

อาจไมเหมาะกับจุดประสงคของการเรียนรู โปรแกรมท่ีใชชวยเขียนโปรแกรมจึงทําใหผูสอน

สามารถเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมและกิจกรรมการเรียนรูที่ตรงตามความตองการของผูเรียนได 

  ประเภทที่  6 การใชอินเตอรเน็ต (Internet application) โดยเปนสื่อที่เปนสื่อการสอนแบบ

หลากหลายท่ีมีทั้ง ขอความ รูปภาพ เสียง เทปโทรทัศน และภาพเคลื่อนไหว โดยรูปแบบในการใช

อินเตอรเนตในการสอนภาษามีดังนี้ 

   1. จดหมายอีเลคทรอนิคส (Electronic mail หรือ Email) ผูเรียนสามารถสื่อสารใน

สถานการณจริงกับผูสอน เพ่ือนรวมชั้นเรียน หรือคนท่ัวโลกไดโดยใชจดหมายอีเลคทรอนิคส แตมี

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ คือ การติดตอดวยจดหมายอีเลคทรอนิคสนั้น การสื่อสารระหวาง

ผูรับกับผูสงไมไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 
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  2. การถายโอนขอมูล (File Transfer Protocol หรือ FTP) โดยครูผูสอนสามารถใช

โปรแกรมน้ีดาวนโหลดขอมูล เชน โปรแกรมตางๆ ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ เพื่อใชในการเรียน

การสอนภาษาได 

  3. เครือขายขอมูล (World Wide Web หรือ www) เครือขายคอมพิวเตอรทําใหผูใชสามารถ

เชื่อมโยงกับขาวสารขอมูลไดทั่วโลก และสามารถใชเอกสารไดมากมาย เชน รูปภาพ เสียง เทป

โทรทัศน และภาพยนตร ซึ่งเครือขายขอมูลในปจจุบันสามารถทําใหการสื่อสารเกิดขึ้นไดพรอมกัน

ระหวางผูรับและผูสงสาร สามารถประชุมพรอมกันโดยไมตองอยูในสถานท่ีเดียวกันได และยังเต็ม

ไปดวยแหลงขอมูลท่ีเปนสื่อแบบแทจริงในการเรียนการสอนภาษา 

      2.4.6 ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 
     นอกจากน้ีมีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับขอดีของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนวามีประสิทธิภาพใน
หลายดานตอการเรียนรูในช้ันเรียนตอครูผูสอนและนักเรียนไวหลายทานดังนี้  
   Heinich 1993 ไดกลาวถึงขอดีของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 

   1. ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถของตนเอง 

   2. คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถกระตุนและตอบสนองเพ่ือเปนการเสริมแรงไดอยาง

รวดเร็ว 

   3. คอมพิวเตอรชวยสอนสามรถสรางทัศนคติที่ดีตอบทเรียน โดยเฉพาะผูเรียนที่มีการ

เรียนรูไดชากวาผูเรียนคนอ่ืนเน่ืองจากสามารถควบคุมขั้นตอนไดดวยตนเอง 

   4. เสียง สี และภาพที่เปนกราฟฟกที่เคลื่อนไหวสามารถสรางความสนใจตอบทเรียนได 

   5. ความสามารถในการบันทึกขอมูลของผูเรียนสามารถนํามาใชในการศึกษาในรายบุคคล

ไดดี ทําใหผูออกแบบบทเรียนสามารถใหผูเรียนทราบการพัฒนาของตนเองในบทเรียนนั้นๆได 

   6. ความสามารถของหนวยความจําในคอมพิวเตอรสามารถชวยบันทึกผลการเรียนของ

ผูเรียนเพื่อเปนประโยชนของผูสอนในการวางแผนบทเรียนตอไปภายหนาได 

   7. ขอมูลที่มีอยูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนํามาพัฒนาตอได เน่ืองจากงาย

ในการแกไขและปรับปรุงไดอยางสะดวก โดยครูผูสอนสามารถวางแผนการสอน และควบคุมการ

เรียนรูของผูเรียนได และสามารถมีเวลาพอในการสนใจตอผูเรียนที่มีการเรียนรูชาได 

   ยุทธนา พันธมี (2554) ไดกลาวถึงขอดีของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนไว 4 ประการดังนี้ 

   ประการที่ 1 คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนเรียนไดในอัตราความเร็วของตนเอง 

เน่ืองจากคอมพิวเตอรในฐานะเปนสื่อการเรียนการสอนของการเรียนเปนรายบุคคลท่ีดีสามารถจัด

กระบวนการเรียนการสอนตามความสามารถของแตละบุคคลที่จะเรียนตามอัตราความเร็วของแต

ละคน โดยท่ีผูเรียนไมตองรอหรือเรงการตอบสนอง (respond) และไมตองรอขอมูลยอนกลับ (feed 
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back) จากครู เพราะคอมพิวเตอรสามารถใหขอมูลกลับแกผูเรียนทุกคนในเวลาเดียวกันโดยใช

ระบบการเจียดเวลา (Time Sharing)  

   ประการที่ 2 ผูเรียนจะเรียนที่ไหนเมื่อใดก็ได ดวยความกาวหนาของระบบการสื่อสารทํา

ใหผูเรียนสามารถ ใชคอมพิวเตอรติดตอถายทอดความรูกับผูอื่น หรือศึกษาคนควาดวยตนเองจาก

โปรแกรมท่ีกําหนดไวไดทุกเวลาท่ีตองการจะเรียนในทุก ๆ แหง 

   ประการที่ 3 ผูเรียนสามารถเรียนไดจากสื่อประสม (Multi media) จากระบบคอมพิวเตอร 

เน่ืองจาก ระบบไมโครคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนในปจจุบันไดรับการพัฒนาจนสามารถท่ี

จะแสดงภาพลายเสนที่เคลื่อนไหวและการเสนอบทเรียนตอวงจรระบบคอมพิวเตอรควบคุมสื่ออ่ืน 

ใหเสนอบทเรียนในเวลาที่เหมาะสมกับการตอบสนองของผูเรียน จะทําใหประสิทธิภาพการเรียน

การสอนดีขึ้นมาก 

   ประการที่ 4 ผูเรียนสามารถทราบผลการเรียนของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมรวดเร็ว

กวาสื่ออ่ืน ๆ เนื่องจากคอมพิวเตอรมีลักษณะเดน คือการเก็บขอมูลซอนคําตอบของกิจกรรมไวใน

หนวยความจําหรือแผนดิสกไดครั้งละมาก ๆ เมื่อผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรมแลวระบบ

คอมพิวเตอรสามารถบอกคําตอบหรือผลเฉลี่ยของกิจกรรมท่ีถูกตองไดทันที 

   สุกรี รอดโพธิ์ทอง 2532 กลาวถึงขอดีของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีขอดีกวาการ

อานจากหนังสือไวทั้งหมด 5 ดานไวดังนี้ 

   ดานสีสัน คอมพิวเตอรสามารถแสดงภาพท่ีเปนสีสันบนจอภาพไดในหลายลักษณะ ซึง่

ขอความหรืออภาพกราฟฟกท่ีมีสีสันยอมสามารถดึงดูดความสนใจของผูอาน และชวยใหเกิดการ

จดจํา และแมวาสื่อสิ่งพิมพหรือหนังสือสามารถจะพิมพใหมีสีสันมาก แตตนทุนในการผลิตจะมี

ราคาสูง และเทคนิคในการนําเสนอจะยุงยากมาก 

   ดานเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถกําหนดใหมีเสียงเปนสิ่งเราซึ่งจะสามารถชวย

เพิ่มความสนใจของผูอานและเปนขอมูลยอนกลับได 

   ดานกราฟฟก คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนําเสนอภาพ และขอความใหเกิดการ

เคลื่อนไหวได 

   ดานกิจกรรมรวม การอานจากคอมพิวเตอรเปนการติดตอระหวางผูอานกับคอมพิวเตอร 

ทําใหผูอานมีสวนรวมในการเลือกตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นได 

   ดานการกระตุนความอยากรูอยากเห็น เน่ืองจากผูอานไมสามารถเปดดูเนื้อหาอ่ืนไดกอน 

ทําใหผูอานมีความตั้งใจในการอานสูงข้ึนในการรอคอยเนื้อหาท่ีจะปรากฏถัดไป 

   โดยจากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยไดเห็นถึงขอดีตางๆในการนําคอมพิวเตอรชวยสอน

มาใชในการสอนเพราะการสอนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถกระตุนและตอบสนอง
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และเปนการเสริมแรงไดอยางรวดเร็วตอผูเรียนในการเรียนรูโดยใชสื่อชนิดน้ี และนักเรียนสามารถ

ทบทวนหรือเรียนรูเพิ่มเติมนอกหองเรียนไดอีกทางหน่ึงเชนกัน 

      2.4.7 โปรแกรมมัลติมีเดีย 

   เน่ืองจากการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในปจจุบันไดมีการพัฒนาใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับการเรียนการสอนภาษาใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นผูออกแบบสื่อคอมพิวเตอรจึงตอง

คํานึงถึงการนําเสนอเน้ือหาท่ีบรรจุอยูในโปรแกรมใหมีความนาสนใจยิ่งขึ้น โดยใชภาพประกอบ 

ตัวอักษร และเสียงเพื่อใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพของบทเรียนโดยนําเอาโปรแกรมเสริมมัลติมีเดีย

มาใชในการสรางบทเรียน 

   จิตเกษม พัฒนาศิริ (2541 : 23) ไดกลาวถึงชอฟแวรของโปรแกรมมัลติมีเดียที่นิยม

นํามาใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว  3 ประเภท ไดแก 

   ประเภทที่ 1 ซอฟแวรที่ชวยวาดภาพและพิมพอักษร โดยซอฟแวรประเภทนี้จะมีอยูมาก 

และสามารถเลือกใชไดตามความคุนเคยเปนสําคัญ ซึ่งจะนําเขาตัวอักษรโดยการพิมพหรือสแกนเขา

ไป ซอฟแวรที่ใชวาดและแกไขภาพนิ่ง โดยจะมีจุดเดนที่บางซอฟแวรสามารถแบงงานเปนชั้นๆ

และนํามาประกอบกันไดเชน Coreldraw เปนตน หรือเนนท่ีเอฟเฟคของตัวอักษร หรือเอฟเฟคภาพ 

เชน Adobe photoshop ดปรแกรมเหลานี้ตองการใชความจําในเคร่ืองมากจึงควรใชคอมพิวเตอรที่ใช

ประสิทธิภาพความเร็วสูง และมีเน้ือที่ของฮารดดิสกเหลือไมนอยกวา  5 เทาของขนาดไฟลที่สราง

ขึ้นเพื่อสรางงานท่ีซับซอนไดอยางไมติดขัด 

   ประเภทที่ 2  ซอฟแวรอนิเมชั่น เปนซอฟแวรที่สรางภาพการตูนเคลื่อนไหว เพื่อใหมีสีสัน

สวยงาม นาติดตาม ซึ่งมาลักษณะเคร่ืองมือที่ใชประกอบในซอฟแวรอนิเมชั่นดังน้ี 

   1. ทรี ดี สตูดิโอ (3D studio) การทํางานใชหลักการของเวคเตอร (vector) ดังนั้นเม่ือนํามา

เลนจะใชเวลาซีพียูมาก โดยเฉพาะหนวยคํานวณ จึงมักสรางปญหาเร่ืองการเขาจังหวะในงาน

มัลติมีเดีย 

   2. ไฟรเวิคส (Fireworks) เปนซอฟแวรที่บริษัทแมคโครมีเดียผลิตขึ้นมาเพ่ือแกปญหาใน

การจัดทําภาพกราฟฟกสําหรับงานเว็บ มีความสามารถในดานการออกแบบและสรางภาพ และ

สามารถลดขนาดของขอมูลใหมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสมตามความตองการในการสราง

ภาพเคลื่อนไหว สามารถสรางไฟล HTML 

   3. แมคโครมีเดีย แฟลช (Macromedia Flash) เปนโปรแกรมสําหรับสรางเว็ปอนิเมช่ัน     

เว็ปมัลติมีเดีย และยังสามารถสรางโปรแกรมมัลติมีเดียบนแผนซีดี เหมาะสําหรับงานมัลติมีเดียทั้ง

บนเว็ป และบนพีซีคอมพิวเตอร เปนโปรแกรมใชงานแบบสําเร็จรูปแตสามารถเขียนคําสั่งไดโดย

การใชคําสั่งภายในองคประกอบของภาพท่ีเรียกวา ออปเจ็คท (Object) โดยจุดเดนของซอฟแวร
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แฟลชคือ ทํางานไดรวดเร็ว ไฟลมีขนาดไมใหญมากเน่ืองจากวัตถุที่ปรากฏเปนแบบเวคเตอร

(Vector) จึงทําใหประหยัดเน้ือที่ และยังดัดแปลงรูปทรงไดดวย โดยในปจจุบัน โปรแกรมแฟลช 

(Flash) จัดเปนโปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติการใชงานกวางขวางมากที่สุดตัวหนึ่งที่ครอบคลุมงานท้ัง

ดานกราฟฟก (Graphic) ทั่วๆไปทั้งที่อยูบนเว็บและไมอยูบนเว็บ งานอนิเมชั่น (Animation) ซึ่งใน

ปจจุบันสตูดิโอที่สรางงานอนิเมชั่นนิยมใชซอฟแวรFlash ในการสรางการตูนรวมท้ังพัฒนา

โปรแกรมบนเว็บทั้งท่ีเปนเกมส  และโปรแกรมธุรกิจในปจจุบัน 

   ประเภทที่ 3 ซอฟแวรที่เกี่ยวกับเสียง โดยเสียงสามารถชวยสรางความสําคัญตอมัลติมีเดีย 

ซึ่งอาจเปนคําบรรยาย เพลงประกอบ ดนตรีโดยเสียงบนซีดีมี  4 รูปแบบ คือ 1) อดอบีซาวดบูท ( 

Adobe soundbooth หรือ .asnd) ที่สามารถใชไดกับวินโดวสและแมคอินทอช 2) เวฟ (Wave หรือ 

.wav) ที่ใชไดกับวินโดวเทานั้น 3) ออดิโอ อินเตอรเชนจ ไฟล ฟอรแมต (Audio Interchange File 

Format หรือ .aiff) ใชไดกับแมคอินทอชเทานั้น 4) เอ็มพีทรี (MP3 หรือ .mp3) ใชไดทั้งระบบ

วินโดวและแมคอินทอช 

   โดยในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือก โปรแกรม

Flash เปนโปรแกรมสําหรับสรางมัลมีเดียบนสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากขอดี

ของโปรแกรมน้ีโปรแกรมน้ี ที่สามารถสรางโปรแกรมมัลติมีเดียบนแผนซีดี เหมาะสําหรับการ

นําเสนอบนเวป และบนพีซีคอมพิวเตอร สามารถทํางานไดรวดเร็ว และไฟลมีขนาดไมใหญมาก จึง

ทําใหประหยัดเนื้อ และเปนโปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติการใชงานกวางขวางในดานกราฟฟก อนิเมช่ัน 

และโปรแกรมบนเว็บที่เปนลักษณะของเกมส ซึ่งเหมาะสมกับการใชคอมพิวเตอรในปจจุบัน 

      2.4.8 โปรแกรม Flash CS 5.5 

  โปรแกรมFlash เปนโปรแกรมท่ีไดรับความนิยมอยางมากในการสรางงานมัลติมีเดียเพราะ

สามารถสรางงานที่ประกอบไปดวยภาพและเสียงท่ีสมบูรณและเปนโปรแกรมที่สามารถโตตอบกับ

ผูใชงานไดอยางรวดเร็ว และสามารถเปดใชงานผานเว็บเบราเซอรได โดยปจจุบันไดถูกพัฒนามาสู 

Flash CS5 ซึ่งมีพัฒนาการท่ีใชงานสะดวกข้ึน โดยผูวิจัยไดสรุปความหมายของโปรแกรม และ

สวนประกอบของโปรแกรมไวดังนี้ 

  พันจันทร ธนวัฒนเสถียร (2554 : 2) และมนัสสินี ล่ําสันเทียะ ไดกลาวถึงความหมายของ 

โปรแกรมFlash อยางสอดคลองกันวา เปนโปรแกรมสําหรับสรางงานกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว 

และมัลติมีเดียทั้งบนคอมพิวเตอรและบนเว็บ โดยเรียกไฟลภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดียที่สราง

จากโปรแกรมน้ีวา(Movie) ที่เราสามารถนํามาใชงานไดหลายรูปแบบ ไดแก 

  1. การสรางภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร ภาพ และโลโกกราฟฟค พรอมเสียงเอฟเฟกต

ประกอบ 
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  2. การสรางเกมสและโปรแกรมที่โตตอบกับผูใช ไปจนถึงฟอรมที่ใหผูใชกรอกขอมูล และ

สงขอมูลที่กรอกไปท่ีเคร่ืองเซิฟเวอรเพื่อนําไปประมวลผลและบันทึกไวได 

  3. การใชในการสรางเว็ปไซต โดยการนําผลงานที่สรางจากโปรแกรมFlash สรางงานและ

นํามาเผยแพรบนอินเตอรเน็ต 
  ความตองการระบบของคอมพิวเตอรในการติดตั้งโปรแกรม Flash CS 5 

  เน่ืองจากโปรแกรมFlash เปนโปรแกรมที่ตองทํางานเกี่ยวกับกราฟฟก ดังนั้นผูที่ตองการ

สรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชโปรแกรมนี้จึงตองใชคอมพิวเตอรที่มีความเร็วสูง และมี

หนวยความจํา (RAM) และฮารดดิสกที่มีพื้นที่วางตามคุณสมบัติดังนี้ 

 สําหรับเคร่ือง พีซี (PC) สําหรับเคร่ือง Macintosh 

หนวยประมวลผลกลาง 

(CPU) 

Intel Pentium 4, Athlon 64 หรือสูงกวา Multicore Intel หรือสูงกวา 

ระบบปฏิบัติการ Windows XP SP2, Windows Vista 

SP1 หรือ Window 7 

Mac OS X v10.5.8 หรือ 

Mac OS X v10.6 

หนวยความจํา (RAM) 1GB 1 GB 

พื้นที่ฮารดดิสก อยางนอย 3.5 GB อยางนอย 4 GB 

 ความตองการดานอ่ืนๆ 

 1. ความละเอียดของจอภาพแสดงผล 1.024 x 768 พิกเซล และสี 16 บิต 

 2. ไดรฟซีดีรอม หรือ ดีวีดีสําหรับติดต้ังโปรแกรม 

 3. Quicktime 7.2.6 สําหรับแสดงมัลติมีเดีย 

 4. ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับเขาดูระบบชวยเหลือออนไลน 

สวนประกอบของโปรแกรมFlash CS5 

1. แถบเมนู (Menu Bar) เปนแถบท่ีรวบรวมคําสั่งในการใชงานท้ังหมดเก่ียวกับการสราง

ชิ้นงาน นอกจากน้ันยังรวมไปถึงการต้ังคาเกี่ยวกับการใชงานในโปรแกรมท้ังหมด 

 2. กลองเคร่ืองมือ (Toolbox) เปนที่รวบรวมเคร่ืองมือตางๆที่ใชในการสราง และปรับแตง

วัตถุ ซึ่งเคร่ืองมือแตละช้ินจะมีลักษณะเปนไอคอนรูปภาพที่สามารถคลิกเพื่อเรียกใชงานได โดยมี

การแบงเคร่ืองมือตางๆเปน 4 กลุม ไดแก      

 กลุมที่ 1 คือ กลุมเคร่ืองมือ Tools เกี่ยวกับการเลือก เชน Selection Tool, Subselection 

Tools, 3D Rotation Tool 

กลุมที่ 2 คือ กลุมเคร่ืองมือ Edit เกี่ยวกับการวาดและการตกแตงภาพ เชน Pencil Tool, 

Brush Tool, Eraser Tool, Deco Tool 
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กลุมที่ 3 คือ กลุมเคร่ืองมือ Colors ใชในการเลือกสีใหกับเสนและพื้น เชน Eyedropper 

Tool 

กลุมที่ 4 คือ กลุมเคร่ืองมือ View เกี่ยวกับการมองภาพในรูปแบบตางๆ เชน Hand Tool, 

Zoom Tool 

กลุมที่ 5 คือ กลุมตัวเลือกเพิ่มเติม Options เปนกลุมที่ใชเมื่อเลือกเคร่ืองมือดานบนและ

สามารถปรับแตงเพ่ิมเติมทางดานลางของกลองเคร่ืองมือได   

3. เสตจ (Stage) และพ้ืนที่ทํางาน (Pasteboard) 

พื้นที่สีขาวตรงกลางหนาจอใชในการจัดวางวัตถุตางๆที่ตองการแสดงใหเห็นในชิ้นงาน 

เรียกวา สเตจ (Stage) หรือ Document Window สวนบริเวณสีเทาโดยรอบเราสามารถวางวัตถุที่ยัง

ไมตองการใหแสดง เรียกวา พื้นที่ทํางาน (Pasteboard) ซึ่งอาจเปรียบเปนเหมือนสวนของเวที และ

พื้นที่ทํางานท่ีเปนพื้นหลังเวทีที่ผูชมมองไมเห็น 

4. ไทมไลน (Timeline) จะเปนสวนที่ใชสําหรับสรางและกําหนดรายละเอียดของการ

เคลื่อนไหว โดยเอาองคประกอบที่จะเคลื่อนไหว หรือวัตถุ (Object) มาจัดวางตอกันทีละภาพในแต

ละชวงเวลากลายเปนภาพเคลื่อนไหว โดยภาพในแตละชวงเวลาเรียกวา เฟรม (Frame) โดยจะแบง

ออกเปน 2 สวน ไดแก  

 สวนที่ 1 สวนเลเยอร (Layer) ทําหนาที่เปรียบเสมือนแผนใส ใชวางวัตถุซอนทับกันโดยแต

ละเลเยอรจะแยกเปนอิสระตอกันแตประกอบเปนชิ้นงานเดียว 

 สวนที่ 2 สวนเฟรม (Frame) แสดงชองเฟรม ที่ทํางานเหมือนกับเฟรมในภาพยนตร โดย

เมื่อมีการแสดงเฟรมตอเนื่องก็จะทําใหเกิดภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ ในโปรแกรม Flash จะแสดงผลที

ละเฟรม โดยจะมีหัวอาน (Playhead) ที่จะเปนเสนสีแดงคอยบอกตําแหนงวากําลังทํางานอยูในเฟรม

ใด 

 5. พาเนล (Panels) เปนหนาตางที่ใชกําหนดคาในการปรับแตงวัตถุ โดยในโปรแกรมไดมี

การจัดพาเนลในการใชไวดังน้ี 

 สวนที่ 1 พาเนล Color และ Swatch เปนพาเนลท่ีใชเลือกสีและผสมสีตามที่ตองการ ซึ่งจะ

นําไปใชปรับแตงคาสีใหกับภาพและตัวอักษร 

 สวนที่ 2 พาเนล Align เปนพาเนลท่ีใชสําหรับจัดเรียงวัตถุ ใหเรียงในแนวเดียวกัน 

 สวนที่ 3 พาเนล Info เปนพาเนลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุ 

 สวนที่ 4 พาเนล Transform เปนพาเนลท่ีใชปรับขนาด บิด และหมุนวัตถุ 

 สวนที่ 5 พาเนล Library เปนพาเนลที่ใชเก็บองคประกอบ เชน ซิมบอล ภาพ มูฟวี่ ไฟล

วิดีโอ หรือไฟลเสียง 
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 สวนที่ 6 พาเนล Motion Presets เปนพาเนลท่ีเก็บการเคลื่อนไหวสําเร็จรูปที่สรางขึ้น 

 สวนที่ 7 พาเนล Actions เปนพาเนลที่ใชสําหรับเขียนโคดภาษาท่ีใชงานในแฟลช 

(Actionscript) เพื่อใหชิ้นงานนั้นสามารถโตตอบกับผูใชงานได เชน การทําเกมส หรือปุมที่รับการ

โตตอบจากผูใช 

 สวนที่  8 พาเนล Scenes เปนพาเนลที่ใชสลับฉากในการทํางาน ซึ่งจะใชในกรณีที่มีการ

สรางชิ้นงานท่ีมีความยาว และมีการเล่ียนรูปแบบของฉากเหมือนการเปล่ียนฉากในภาพยนตร 

 สวนที่ 9 พาเนล Movie Explorer เปนพาเนลท่ีใชดูโครงสรางของช้ินงาน รวมทั้งใชคนหา

วัตถุที่อยูในช้ินงานน้ัน   

 สวนที่ 10 พาเนล Properties หรือ Property Inspector เปนพาเนลที่ใชแสดงคุณสมบัติตางๆ

ของวัตถุที่คลิกเลือก ซึ่งสามารถปรับแตงคุณสมบัติเหลาน้ีได ประกอบดวยการปรับแตง  4 ดาน 

ไดแก 

 ดานที่ 1 Filters ใชปรับแตง หรือใสเอฟเฟกตใหกับตัวอักษร มูฟว่ี และปุมกด 

 ดานที่ 2 Parameters ใชกําหนดคาพารามิเตอรใหกับคอมโพเนนตหรือซิมบอลสําเร็จรูป 

 ดานที่ 3 Properties ใชกําหนดคาชิ้นงาน และความเร็วในการเลน (FPS : Frames per 

Second) 

 ดานที่ 4 Fill and Strokes ใชกําหนดสีเสน สีพื้น และรายละเอียดตางๆของเสน 

 6. แถบเคร่ืองมือ (Toolbar)  เปนแถบที่รวบรวมคําสั่งในรูปแบบของกลุมไอคอนใหเรา

สามารถคลิกเรียกใชไดทันที โดยไมตองหาในแถบเมนู โดยในโปรแกรมแฟลช (Flash) มีแถบ

เคร่ืองมือ 3 ชุด ไดแก 

 ชุดที่ 1 แถบเคร่ืองมือหลัก (Main) โดยจะรวบรวมคําสั่งที่ใชงานบอย 

ชุดที่ 2 แถบเคร่ืองมือควบคุมการแสดงผล (Controller) ใชสําหรับควบคุมการแสดง

ภาพเคลื่อนไหวท่ีสรางขึ้น 

 ชุดที่ 3 แถบเคร่ืองมือแกไข (Edit Bar) ใชสําหรับแกไขสเตจ โดยจะมีปุมคําสั่งเพิ่มเติม และ

เมนูสําหรับใชยอ และขยายสเตจ นอกจากน้ันยังใชในการเลือกทํางานกับฉากและซิมบอล 

 การเผยแพรสื่อคอมพิวเตอรท่ีสรางจากโปรแกรมFlash 

 หลังจากการสรางงานเสร็จ ขั้นตอนสุดทายคือการแปลงชิ้นงานจากไฟล .fla มาเปนไฟลใน

รูปแบบที่สามารถแสดงผลในคอมพิวเตอรทั่วไปได หรือการพับลิช (Publish) ออกมาไดหลาย

รูปแบบขึ้นอยูกับลักษณะของงานท่ีตองการนําไปใช โดยกอนการพับลิช จะตองทําการเลือก 2 

ตัวเลือกกอนการแปลงไฟลงานโดยกําหนดตัวเลนไฟลงาน และกําหนดเวอรชั่นของสคริปต ไดแก 

  1. กาํหนดตัวเลนไฟลที่พับลิชออกมา (Player) มีเกณฑในการเลือก 3 เกณฑ ไดแก 
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 เกณฑที่ 1 ใหเลือกวาจะใชตัวเลนแบบใด เชน AIR for iOS เปนตัวเลนบนไอโฟน, AIR for 

Android เปนตัวเลนบนแอนดรอยด, Flash Player เปนตัวเลนบนคอมพิวเตอรทั่วไป 

  เกณฑที่ 2 ใหเลือกเวอรชันของตัวเลนใหเหมาะสมโดยเลือก เวอรชั่นที่ไมใหมหรือเกา

จนเกินไป เชน ถาเราเลือก Flash Player ตั้งแตเวอรชั่น 6 ลงไป จะไมสนับสนุนขอความแบบ 

Unicode ทําใหมีปญหาภาษาไทยได หรือถาเราเลือกเวอรชั่นลาสุดเสมอ ผูใชก็ตองไปอัพเดทตัวเลน

มากอนจึงจะสามารถเปดไฟลที่พับลิชได 

  เกณฑที่ 3 ควรดูวาบทเรียนคอมพิวเตอรของเราเปนแบบใด ถาช้ินงานงายไมมีลูกเลนมาก 

ควรเลือก Flash Player ตั้งแตเวอรชัน 7 ขึ้นไป แตถาเปนงานที่ซับซอนเชนเกมส ควรเลือก Flash 

Player เวอรชัน 9 ขึ้นไปเพราะถาใชเวอรชันที่ต่ํากวานี้อาจไมรองรับลูกเลนบางชนิดได 

  2. กาํหนดเวอรชันของสคริปต (Script) โดยสคริปตในโปรแกรมแฟลช มี 3 เวอรชัน คือ 

1.0, 2.0 และ 3.0 โดยตัวเลือกนี้จะขึ้นกับตัวเลือก Player ควรเลือกใหเหมาะสมกับชิ้นงานโดยดูวา

ในชิ้นงานมีความซับซอนและมีการใชสคริปตมากนอยเพียงใด ถาไมมีการใชสคริปตเลยจะสามารถ

ใชเวอรชัน 1.0 ได แตถามีการใชสคริปตในวัตถุควรใชเวอรชัน 2.0 - 3.0 

  หลังจากการกําหนดเวอรชั่นของตัวเลน (Player) และ สคริปต (Script) แลวจึงทําการพับ

ลิชไฟล โดยการพับลิชไฟลทีน่ิยมใชในการนําเสนอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่นิยมใชมี 2 ชนิด 

ไดแก 

 1. การพับลิชไฟลเปนไฟล .Exe เพื่อนําไปใชนําเสนอบนคอมพิวเตอร โดยไฟล .exe เปน

ไฟลที่สามารถเปดนําเสนองานบนคอมพิวเตอรไดทุกเคร่ืองแมเคร่ืองที่ไมไดติดต้ังโปรแกรมแฟลช

เพลเยอร (Flash Player) ไวก็ตาม 

 2. การพับลิชไฟลเปนไฟล .html เพื่อนําไปใชงานกับเว็บไซต โดยการแปลงไฟลเปน 

.html เปนการแปลงไฟลเพื่อการนําไฟลไปใชแบบออนไลน โดยไฟลจะถูกเปดผานเบราเซอร 

(Browser) ลักษณะเดียวกับการเปดหนาเว็บไซดทางอินเตอรเน็ต 

      2.4.9 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

  เน่ืองจากในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองนํามาใชเพื่อสงเสริมใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนชนิดน้ีจึงตองคํานึงถึง

กระบวนการสรางที่เหมาะสมเพื่อใหสื่อมีประสิทธิภาพมากและตรงกับการเรียนรูของผูเรียนมาก

ที่สุด 

  Alessi and Trollip (2000) ไดสรางแบบจําลองของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรโดย

แบงออกเปนการออกแบบ 7 ขั้นตอนดังน้ี 
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  ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นการเตรียม 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นการออกแบบบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 3-7   

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่2 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรจากแนวคิดของ Alessi และ Trollip                                          
ที่มา Alessi and Trollip (2000).Multimedia for Learning Methods and Development (3rd Edition) Boston : Allyn and 

Bacon. 

 

  พรเทพ เมืองแมน (2544 : 46 - 51) ไดกลาวถึงแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนโดยแบงออกเปน 4 ชวง โดยสรุปไวดังนี้ 

   ชวงที่ 1 การวางแผน โดยในการวางแผนเพื่อผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมีสวน

ที่ตองนํามาพิจารณา 3 ประการ ไดแก 

   ประการที่ 1 การวิเคราะหหลักสูตร เน้ือหา และผูเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งโครงสรางของ

เน้ือหา วัตถุประสงคของบทเรียน และความตองการของผูเรียน 

กําหนด
เปาหมายและ
จุดประสงค 

 เก็บ
ขอมูล 

เรียนรู
เนื้อหา 

สราง 

ความคิด 
ขั้นตอนที่ 2 

กําหนด
เปาหมายและ
จุดประสงค 

 

เก็บขอมูล 
เรียนรู
เนื้อหา 

สราง 

ความคิด 
ขั้นตอนที่ 2 

 

เขียนแผนผงั 
สราง 

สตอร่ีบอรด 
สราง 

บทเรียน 
ผลิตเอกสาร 

ประกอบ 
ประเมิน
แกไขการ
ออกแบบ 
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  ประการที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน เปนการระบุสิ่งที่คาดหวังที่ผูเรียนจะ

ไดรับหลังจากการเรียนดวยบทเรียน 

   ประการที่ 3 การกําหนดกิจกรรมการเรียน โดยเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ

เน้ือหา บทเรียน และความรูหรือทักษะท่ีตองการจะใหเกิดแกผูเรียน 

   ชวงที่ 2 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรคือ การออกแบบบทเรียน โดยการออกแบบ

บทเรียนตองทําเพื่อการนํามาเปนแนวทางของบทเรียนแบงเปน  3 ขั้นตอน ไดแก 

   ขั้นตอนที่หนึ่ง การออกแบบบทเรียนขั้นแรก เปนการจัดแบงเน้ือหาของบทเรียนออกเปน

หนวยยอยๆ และจัดลําดับของเน้ือหาเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการเรียนรูของเน้ือหาบทเรียน แลว

จึงกําหนดเปนโครงสรางของบทเรียน 

   ขั้นตอนที่สองในการออกแบบบทเรียนคือ การเขียนผังงาน โดยการเขียนผังงานเพ่ือแสดง

ความสัมพันธของเน้ือหาบทเรียน การทํากิจกรรม การฝก การประเมินผลเรียน และยังสามารถ

แสดงใหเห็นโครงสราง รวมท้ังความสัมพันธของกิจกรรมที่ตองนําเสนอในบทเรียน เปนการ

อธิบายลําดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม 

   ขั้นตอนที่สาม เปนการสรางสตอร่ีบอรด (Story Board) เพื่อเปนการนําเสนอเนื้อหาท่ีเปน

ขอความ กราฟฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยการออกแบบลักษณะของจอภาพที่ผูเรียน

จะไดเห็นบนหนาจอคอมพิวเตอร 

   ขั้นตอนที่สี่ ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายคือ การประเมินและแกไขบทเรียน โดยในการประเมิน

และแกไขบทเรียนนั้นควรเร่ิมตั้งแตระยะที่กําลังดําเนินการเขียนโครงรางของเน้ือหาบทเรียน โดย

ออกแบบแนวการสอนสรางบทฉบับราง โดยขอความรวมมือจากผูที่มีความชํานาญดานเน้ือหาและ

การผลิตบทเรียนมาใหความเห็น ขอเสนอแนะ และหลังจากไดทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ของผูทรงคุณวุฒิ หลังจากน้ันตองมีการทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมายท่ีมีทั้งระดับ

เกง ปานกลาง และออน ซึ่งในข้ันตอนนี้การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนขณะกําลังใชบทเรียนก็เปน

สิ่งที่สําคัญ เพ่ือขอมูลยอนกลับทั้งในแงสัมฤทธิ์และเจตคติตอบทเรียนจะนํามาซึ่งประโยชนในการ

พัฒนาบทเรียนใหไดมากท่ีสุด 

     2.4.10 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

     เมื่อทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้น ควรมีการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่สรางขึ้นเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เพื่อไปปรับปรุงและแกไขเพื่อใหบทเรียน

นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนําไปใชในการเรียนการสอนจริง โดยผูวิจัยไดศึกษาถึงหลักสําคัญ

ในการประเมินคอมพิวเตอรชวยสอนจากนักการศึกษาหลายทานดังนี้ 
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  Winserr และ Cheung (1996) ไดกลาวถึงหลักการประเมินคอมพิวเตอรชวยสอนวาตอง
คํานึงถึงประเด็นที่สําคัญ 5 ประการคือ 1)ดานจุดประสงคและเน้ือหา ที่เปนสวนที่สําคัญเร่ิมแรก ที่
ผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองคํานึงถึงมากท่ีสุด โดยในการประเมินจะตองคํานึงถึง
คําถามในการประเมิน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดกําหนดจุดประสงคของกิจกรรม
หรือไม เน้ือหาในบทเรียนสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม และนําเสนอบทเรียนของสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมหรือไม ตอมาคือ 2) ดานโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย
พิจารณาวาโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาและ
เพิ่มพูนความรูมากข้ึนหรือไม บทเรียนสามารถผนวกเอาความรูใหมใหสอดคลองกับความรูเดิมของ
ผูเรียนไดหรือไม สามารถชวยใหผูเรียนจดจําและระลึกถึกความรูใหมที่ไดเรียนหรือไม บทเรียนไม
ซับซอนเกินไปและผูเรียนสามารใชงานงายหรือไม และมีขอเสนอแนะใหผูเรียนเกี่ยวกับการเรียน
ภาษาหรือไม 3) การควบคุมผูเรียน ซึ่งการควบคุมผูเรียนในการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
จะตองคํานึงวาผูเรียนมีความรูทางดานคอมพิวเตอรอยูในระดับที่ดีพอหรือไม ซึ่งบางคร้ังผูเรียนบาง
คนจะสามารถเรียนรูไดดีกวาหากทําการตางๆดวยตนเอง สวนผูเรียนบางกลุมที่ไมมีความรูดาน
คอมพิวเตอรที่ดี ผูสอนอาจตองควบคุมในการเรียนอยางระมัดระวังเพ่ือใหการเรียนมีประสิทธิภาพ
ที่สุด โดยควรประเมินวา เมื่อใหผูเรียนเปนผูควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเองจะมี
ความเหมาะสมหรือไม และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสรางองคความรู
ดวยตนเอง และเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระดับความยากงายของกิจกรรมหรือไม 4) ดานรูปแบบ
ในการนําเสนอ ซึ่งรูปแบบในการนําเสนอที่มีความนาสนใจจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดดียิ่งขึ้นดวยการใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ เพื่อชวยในการเราความสนใจใหมีตอ
บทเรียนและเห็นเนื้อหาไดชัดเจนย่ิงขึ้น และเสียงมาประกอบในบทเรียนเพื่อใชในการเตือนและ
อธิบายเน้ือหาหรือใหคําแนะนําในบทเรียน และดานสุดทายคือ 5) ดานการใหขอมูลยอนกลับ โดย
ควรประเมินวามีการใหขอมูลยอนกลับที่เปนการเสริมแรงหรือไม มีการนําเสนออยางไรในกรณีที่
ผูเรียนตอบคําถามผิด ซึ่งการใหขอมูลยอนกลับที่เปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจะสามารถชวยให
ผูเรียนมีความรู และสามารถเขาใจความหมายของคําศัพทไดดียิ่งขึ้น 

  วุฒิชัย ประสานสอย (2543 : 31) ไดกลาวถึงการตรวจสอบวัดผลบทเรียนคอมพิวเตอรวา

จะตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพและความเชื่อมั่นใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยการนําบทเรียน

ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบของบทเรียนวา เห็นดวย/ไม

เห็นดวย ใชได/ใชไมได โดยการแสดงความคิดเห็นดังกลาวเปนการแสดงทัศนะของผูเชี่ยวชาญที่

มองไปยังองคประกอบตางๆของบทเรียนคอมพิวเตอร โดยเมื่อไดรับการประเมินบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนแลวจึงนําขอมูลจากแบบประเมินที่ไดไปวิเคราะห โดยการประเมินมีขั้นตอน

3 ขั้นคือ 

  ขั้นที่  1 การสับเปลี่ยนกันประเมิน คือการใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามาประเมินสื่อและ

ผูออกแบบสื่อทําประเมินเนื้อหาของของมูลและการใชงาน 

  ขั้นที่ 2 การตรวจสอบจากตัวแทน คือการใหตัวแทนผูเรียนทดลองใชและใหขอมูล

ยอนกลับดานคุณภาพ 

  ขั้นที่ 3 คือการทดสอบประสิทธิภาพ คือการนําสื่อไปทดลองใชกับผูเรียนในสถานการณ

ทั่วไปและทําการปรับปรุงแกไขจนมีคุณภาพจึงจะนําไปใชในการทดลองจริง  

  จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดการออกแบบสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ

มาสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีโดยเร่ิมจากการวางแผนอันดับแรกดวยการ

วิเคราะหหลักสูตรและสรางเน้ือหาท่ีจะนํามาใชในการสอนโดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ 

จากนั้นจึงทําการกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสมกับการเรียนและเน้ือหา และสงใหผูเช่ียวชาญทําการ

ประเมินเนื้อหา และแกไขตามขอเสนอแนะจนสมบูรณและเหมาะสมที่สุด เพ่ือบทเรียนที่สรางขึ้น

จะสรางเสริมทักษะของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงทําการเขียนผังเพื่อลําดับกิจกรรม

และดูภาพรวมของลําดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนําเนื้อหาท่ี

แกไขแลวในขางตนมาสรางในรูปแบบของกิจกรรมที่ตองทําในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร

โดยแบงเปนการสรางในสวนของบทอานเปนนิทานในรูปแบบของการตูนภาพเคล่ือนไหว และ

แบบฝกหัดและแบบทดสอบ จากนั้นนําบทเรียนคอมพิวเตอรใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินและ

เสนอขอเสนอแนะในการปรับปรุง และทําการแกไขขอผิดพลาดตางๆทางเทคนิค หลังจากน้ันจึงนํา

สื่อคอมพิวเตอรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางกลุมยอยเพ่ือสังเกตขอผิดพลาดและ ดูเจตคติของ

ผูเรียนเพื่อนํามาพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนใหสมบูรณที่สุด 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ผูวิจัยไดแบงหัวของานวิจัย

ออกเปน 3 ดานไดแก งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการอานภาษาอังกฤษ งานวิจัยที่ใชนิทาน

คุณธรรมในการสอนภาษา และการวิจัยในอดีตที่เก่ียวกับการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรที่ใชในการ

เรียนการสอนภาษา 

        2.5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

                 ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชนิทานในการสอนทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษทั้งในและตางประเทศ โดยพิจารณาดานเคร่ืองมือในการวิจัย และขอเสนอแนะในการ
วิจัยดังนี้ 
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                 งานวิจัยในประเทศ 

                 มานิตยา แกวรัตน (2554) ไดทําการวิจยัเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริม
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษโดยใชนิทาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยในคร้ังน้ีคือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี
วัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้คือเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถกอนและหลังการอาน และความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก โดยผลการวิจัยพบวาคะแนนความสามารถในการอานของ
ผูเรียนสูงขึ้นหลังจากการสอนโดยใชนิทาน โดยชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเทากับ 79.52/79.42 สูง
กวาเกณฑที่กําหนด อยูในระดับที่ดี โดยมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ 0.05  และผลจากแบบสอบถาม
ของนักเรียน ไดระดับความพึงพอใจอยูในระดับที่ดีมาก โดยในงานวิจัยไดใหขอเสนอแนะในการ
ทําวิจัยครั้งตอไปวา ครูผูสอนควรเปรียบเทียบวิธีสอนโดยใชชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษดวยการใชนิทานกับวิธีสอนตางๆเพื่อดูวาวิธีการสอนใดสงผลท่ีดีตอผูเรียนมาก
ที่สุด และควรทําการวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ของการบูรณาการเปนตน 
                 ตอมา คืองานวิจัยของ อุมาภรณ ทองเสมอ (2548) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝก
ทักษะการอานโดยใชนิทานและรูปภาพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยเคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยเปนนิทานภาษาอังกฤษที่มีรูปภาพประกอบ แบงออกเปน 4 หนวยการเรียนรู คือ 
1)Family Relationships 2)Animals 3)Occupations และ 4) Story กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา1 หอง ในภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2546 จํานวน 53 คน ผลการวิจัยพบวาคา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานโดยใชนิทานและรูปภาพคือ 90.63/91.70 ซึ่งสงูกวาเกณฑ
อยูในระดับที่ดีมาก โดยผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมทดลองหลังการใชแบบฝก
สูงขึ้นจากกอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีมากตอ
แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปวาควรมีงานวิจัยที่
สามารถพัฒนาสื่อในการทํานิทานใหเปนภาพเคลื่อนไหว หรือนําเอาโปรแกรมมัลติมีเดียมา
ประกอบเพื่อพัฒนาใหการอานเกิดผลสัมฤทธิ์ไดมากท่ีสุด และสามารถนําเอานิทานที่มีเนื้อหาท่ีมี
คติ หรือคุณธรรมมาสอนเพื่อเชื่อมโยงกับองคความรูในวิชาอ่ืนได  

   ในงานวิจัยของอุษา มะหะหมัด (2548) ไดทําการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความ
เขาใจ จากเนื้อหานิทานพื้นบานไทย กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด
โพธิ์ จังหวัดนครปฐม จํานวน 40 คน ทําการทดลองโดยใหนักเรียนใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน
เพื่อความเขาใจจาก นิทานพื้นบานไทย จํานวน 8 บท ใชเวลาทดลอง 8 สัปดาห เคร่ืองมือที่ใชใน
การทดลอง คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นดานเน้ือหาบทอานจากนิทานพื้นบานไทยและ
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กิจกรรมการอานโดยเปนการอานดวยการจับประเด็นสําคัญ และปลีกยอย จากนั้นทําการลําดับ
เหตุการณ หาเหตุและผล เปรียบเทียบ และอานเพื่อเขาใจลักษณะของบุคคลหรือตัวละคร 2) 
แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ จํานวน 8 แผน 3) แบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
จากนิทานพื้นบานไทยซึ่งมีลักษณะเปนใบงานใหนักเรียนทํา จํานวน 8 บท 4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ จากเน้ือหานิทานพื้นบานไทย ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนมีทักษะการอานเพ่ือความเขาใจสูงกวากอนการเรียนโดยใชแบบฝก และนักเรียนมี
ความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมการอานและแบบฝกเสริมทักษะที่ใชเน้ือหานิทานพื้นบานไทย โดย
ผูวิจัยไดเสนอถึงขอเสนอแนะในงานวิจัยวาครูควรจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในสวน
ของทักษะการอานควบคูไปกับการสอนในรายวิชาอ่ืนๆเพื่อเปนการสอนในแบบของการบูรณาการ 
และควรสงเสริมใหนักเรียนทํางานกันในรูปแบบของงานกลุมหรือโครงงาน และควรเสริมสราง
แรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน เพื่อใหไดรับประโยชนจากการเรียนโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

   งานวิจัยตางประเทศ 
   นอกจากงานวิจัยในประเทศ ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชนิทานมาใชใน
การสอนการอาน โดยในงานวิจัยของ Chinh (2009) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชนิทานที่มีรูปภาพ
ประกอบ เพื่อสงเสริมความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ กลุมทดลองเปนเด็กนักเรียนใน
ระดับประถมสองกลุม กลุมละจํานวน 22 คน ในโรงเรียนประถมในประเทศไตหวัน เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัยเปนนิทานสําหรับเด็กที่มีภาพประกอบในทุกหนาของการอานจํานวน 4 เร่ือง โดยเน้ือ
เร่ืองในนิทานเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเร่ืองเลาทองถิ่น โดยใชเวลาสอนเปนเวลา  8 คาบเรียนภาษาอังกฤษ 
ผลการศึกษาพบวา  กลุมทดลองที่ใชรูปภาพประกอบในนิทานมีความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษและความรูทางดานคําศัพทดีขึ้นมากกวากลุมนักเรียนที่อานจากตัวหนังสือเพียงอยาง
เดียว  และจากการสอบถามความคิดเห็นพบวา นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการ
ใชนิทานที่มีรูปประกอบสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดจินตนาการไดดีมากกวากลุมที่เรียนดวย
นิทานแบบปกติ 
   ตอมาคืองานวิจัยของ Hayati, Shooshtari and Shakeri (2011)ที่ใชการอานเร่ืองเลาผนวก
เขากับความตลกในเร่ืองของบทอาน โดยไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชบทอานที่เปนเร่ืองตลก เพื่อ
พัฒนาการอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ โดยแบงกลุมท่ีใชใน
การทดลองเปน 2 กลุม กลุมละ20 คน โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองที่ใชการอานบทอานท่ีมี
มุขตลกสอดแทรก และกลุมควบคุมท่ีอานบทอานที่ไมมีมุขตลกสอดแทรกโดยผลโดยมีคําถามใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

 

การวิจัยครั้งน้ีวามีความสัมพันธกันระหวางการจดจําโดยการใชบทอานที่มีมุขตลกในกิจกรรมสอน
การอานหรือไม ผลทดลองพบวาความสามารถในการอานของนักเรียนทั้งสองกลุมไมตางกัน แต
นักเรียนในกลุมทดลองที่บทอานมีมุขตลกสอดแทรกมีความคิดเห็นท่ีดีตอบทอานมากกวานักเรียน
ในกลุมควบคุม ซึ่งในงานวิจัยนี้สามารถวิเคราะหไดวามุขตลกท่ีสอดแทรกในบทอานสามารถสราง
ใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีและสรางแรงจูงใจในการอานไดดี 
   นอกจากน้ัน ยังมีงานวจิัยของ Chen (2006) ไดทําการวิจัยตอผลของการใชนิทานตอการ
อานและเขียน โดยการใชนิทานสําหรับเด็กเพื่อวิจัยถึงประโยชนของการใชนิทานในการสอนท่ีมีตอ
การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยกลุมทดลองคือนักเรียนสองกลุมที่กําลังเรียนอยูที่
มหาวิทยาลัยทางใตของไตหวัน เอกภาษาอังกฤษ จํานวน 43 คน เปน ผูหญิง 33 คน และ ผูชาย 10 
คน โดยคัดเลือกมาดวยวิธีการสัมภาษณซึ่งเปนกลุมนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษมาเปนระยะเวลา 6-

12 ปมากอน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนหนังสือนิตยสารสําหรับเด็ก โดยจะมีนิทานสําหรับ
เด็กที่มีภาพประกอบ โดยแตละเร่ืองจะมีความยาวประมาณ 3 หนา โดยผลการศึกษาพบวา
ความสามารถทางดานการอานและเขียนภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนดวยการใชนิทานมาใชในการเรียนภาษา 
      2.5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 

   ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอรในการสอน
ภาษาอังกฤษทั้งในและตางประเทศดังนี้ 
   งานวิจัยในประเทศ 

   เอกภพ ไชยยา (2555) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรการอานภาษาอังกฤษนอก
เวลาประเภทการตูนเพ่ือเสริมทักษะและทัศนะคติที่ดีตอการอาน โดยเปนบทอานท่ีสรางในรูปแบบ
ของการตูนที่นําเน้ือหามาจากเร่ือง A Christmas Carol โดยคํานึงถึงองคประกอบทางดาน
วรรณกรรม โดยรูปแบบของสื่อสรางดวยโปรแกรมAdobe Photoshop และ Microsoft Powerpoint 

ซึ่งในบทอานจะมีการทําเสียงพากษประกอบ และในการเรียนจะประกอบไปดวยขั้นตอนสามข้ัน
คือ ขั้นจูงใจ ขั้นฝก และขั้นถายโอน กลุมตัวอยางคือนักศึกษาช้ันปที่2 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน จากการทดลองพบวาประสิทธิภาพของ
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 75.66/79.08 ซึ่งถือวาสูงกวาเกณฑที่กําหนด และกลุมตวัอยาง
มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากการเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และมีความคิดเห็นที่ดีมากตอสื่อคอมพิวเตอรที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้วากอนใหผูเรียนฝกอานควรคํานึงถึงกลยุทธ
ที่จะนํามาใชในการสอนถามีปริมาณบทอานท่ีมาก ควรกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสมกับการทํา
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แบบฝก และควรปูพื้นฐานทางดานการอานและบริบททางวัฒนธรรมผูเรียนใหเขาใจในสํานวนของ
ภาษากอนเพ่ือใหผูอานเขาใจอยางถองแท นอกจากน้ันควรพัฒนาบทเรียนใหเปนภาพเคลื่อนไหวใน
รูปแบบของการตูนใหมีมากขึ้น โดยสรางบทอานภาษาอังกฤษใหสามารถเชื่อมโยงกับกลุมสาระ
การเรียนรูในวิชาอ่ืนเชน สังคม ศาสนา และวิทยาศาสตรเปนตน 
   ตอมาคืองานวิจัยของ วรวรรณ สิสถาน ( 2551)ไดทําการวิจัยโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีผลตอแรงจูงใจในการเรียน โดยทําการวิจัยเร่ืองการใชกิจกรรมเนนสถานการณโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีตอความสามารถดานการอานและเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับกําลังพัฒนา โดยเปนการนํากิจกรรมท่ีอางอิงสถานการณใน
ชีวิตประจําวันในทองถิ่นและการเขาสูสังคมและอาชีพมารวมรวมเปนบทอาน และสรางบทเรียน
ดวยโปรแกรม Authorware7.0 โดยแบงการสอนเปนสามข้ันคือ ใหขอมูลพื้นฐานดานภาษาและ
ฝกฝนดวยสื่อคอมพิวเตอร ขั้นเขากลุมเพื่อทํางานและวางแผนตามสถานการณที่กําหนด และขั้น
ติดตามผลซึ่งจะเปนการทํางานดวยการเขียนบันทึกและสรางชิ้นงานตามท่ีไดรับมอบหมาย โดย
กลุมเปาหมายในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ 1)โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชกิจกรรมเนน
สถานการณเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานเพ่ือใชทดสอบกอนและหลังการทดลอง ผลการทดลองพบวา
ความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยูในระดับสูง โดยผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะจากการทํา
วิจัยวาครูผูสอนควรเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอรใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันใน
การวิจัย ครูควรควบคุมนักเรียนในขณะทําการเรียนใหใชเวลาไปพรอมๆกันและไมใหทํากิจกรรม
อ่ืน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความเห็นตอบทเรียนใหมากท่ีสุด และควรทํางานวิจัยที่
ศึกษาผลของการใชสื่อคอมพิวเตอรตอความสามารถทางดานภาษาอังกฤษในสวนของทักษะการฟง 
และการพูดในนักเรียนระดับเดียวกันหรือระดับอ่ืนเปนตน 

   ในงานวิจัยของ ธีรังกูล บํารุง (2548) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยบทเรียน
สรางขึ้นดวยโปรแกรม Authorware โดยนําเสนอในรูปแบบของตัวหนังสือกราฟฟกและ
ภาพเคลื่อนไหวและมีสียงประกอบ โดยใชวิธีการสอนแบบโครงสรางระดับยอดตามการสอนคูมือ
ครู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุมทดลองมีจํานวน 2 หองเรียน แบงเปน 2 
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กลุม โดยใชเคร่ืองมือเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบวา 1) กลุม
ทดลองกับกลุมควบคุมมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.01  2) กลุมทดลองกับกลุมควบคุม มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ผูวิจัยไดให
ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยไววา ครูผูสอนควรกําหนดเวลาในการสอนใหสอดคลองกับบทเรียน 
และทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง ในการดูพัฒนาการของนักเรียน และในการทําวิจัยครั้งตอไปสามารถ
ทําการวิจัยเพื่อสํารวจความกาวหนาในการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับตัวแปรอ่ืนๆ
ได เชน ความสนใจในการเรียน ควรขยายการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาอื่นๆ
เพื่อเปนการตอบสนองความแตกตางของการเรียนรูดานตางๆ และควรศึกษาความกาวหนาของ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการศึกษามาใชในการสรางสื่อการสอนใหทันสมัยมากข้ึนไป เชนการนํา
อินเตอรเน็ต มาชวยในการสืบคนขอมูลดวยตนเองนอกเหนือจากการสอบถามครูผูสอน 

  งานวิจัยของเสาวนีย กลับสง (2547) ไดพัฒนาสื่อเสริมสรางทักษะการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชนิทานสอนใจ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 โรงเรียนราชินี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน โดยไดแบงเคร่ืองมือที่ใชออกเปน 4 ประเภท คือ 1)บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางทักษะการอานโดยใชนิทานสอนใจ เลือกจาก
นิทานอีสปท่ีสอดแทรกขอคิดโดยใชโปรแกรม Hot Potatoes ซึ่งแบบฝกหัดเปนแบบตัวเลือก แบบ
ตอบสั้นๆ แบบเติมคํา แบบเกม แบบเรียงประโยคหรือคํา และแบบจับคู จํานวน 10 บท 2)

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพื่อใชทดสอบกอนและหลังการทดลอง 3)แบบสอบถาม
ความคิดเห็นตอความเหมาะสมของส่ือ 4)แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ
ผลการวจิัยพบวา นักเรียนมีความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
โดยใชนิทานจากสื่อเสริมสรางทักษะการอานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอความเหมาะสมของบทเรียน โดยผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะจากงานวิจัยไวดังน้ีคือ สามารถนํา
โปรแกรม Hot Potatoes ไปสรางสื่อเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาและการเรียนรูดวยตนเอง ควรมีครู
ในวิชาคอมพิวเตอรมาชวยในการสอนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียน ควรมีการประเมินผล
ดานคติสอนใจวานักเรียนสามารถเช่ือมโยงคติสอนใจที่ไดเรียนและวิเคราะหถึงเหตุจากการกระทํา
ดังกลาวไดหรือไม ควรเปรียบเทียบการสอนกับกลวิธีการสอนในแบบอื่นๆ และควรศึกษาถึงการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมอ่ืนๆ และกับชวงชั้นเรียนอ่ืนๆวาเปนอยางไร และสุดทาย
คือ ควรวิจัยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดานอ่ืนๆ เชนการฟงและ
ไวยากรณเปนตน 
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 งานวิจัยในตางประเทศ 

  นอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนการอานจากงานวิจัยในประเทศแลว 
ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยในตางประเทศไวดังนี้ 
  ในงานวิจัยของ Rabeea (2012) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนสองกลุมระหวางกลุมที่ใชแบบเรียนแบบปกติและแบบเรียนที่ใชสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนและมัลติมีเดียในการสอนภาษาอังกฤษ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนในระดับประถมใน
ประเทศอิรัก จํานวน 60 คน โดยแบงนักเรียนออกเปนสองกลุม กลุมละ 30 โดยกลุมแรกจะเปนกลุม
ที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาจํานวน 30 คน และกลุมที่สองเปนกลุมที่เรียนดวยบทเรียน
แบบปกติ จํานวน 30 คน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาอังกฤษระหวางนักเรียนสองกลุมนี้ 
จากการทดลองพบวา นักเรียนกลุมที่หนึ่ง ที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษและ
มัลติมีเดีย มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มากกวา
นักเรียนที่เรียนดวยแบบเรียนแบบปกติและนักเรียนมคีวามคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
  Yang (2011) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
ที่ไดรับการสอนอานดวยคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชอินเตอรเน็ตมาชวยในการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใชทฤษฎีการเลาเร่ืองมาชวยในการเรียน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนในกลุมที่เปนอาสาสมัคร
ที่ตองการเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยเปนผูที่มีความรูทางภาษาอังกฤษอยูในระดับคอนขางต่ํา 
โดยครูผูสอนจะใชวิธีเลาเร่ืองผานสื่อออนไลนใหนักเรียนฟงโดยนักเรียนเปนผูฟง และอานเน้ือ
เร่ืองจากคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 6 คาบเรียนระยะเวลาที่ใชในการทดลองทั้งหมด 3 สัปดาห 
โดยผลการทดลองพบวานักเรียนกลุมทดลองมีความเห็นที่ดีมากตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน โดย
เจตคติที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ดีมาก 

 Bown (2004) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับประโยชนของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาใน
รูปแบบของ web based ในการสอน IELTS ของผูเรียนชาวอาหรับ โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คือนักเรียนที่กําลังเรียนเพื่อการสอบ IELTS จํานวน 30 คน โดยใชเคร่ืองมือเปน บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษจํานวน 6 บทเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษ โดยผลการศึกษาพบวาความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนสูงกวากอนเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 Smith  (2003) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนจากการสอนปกติ โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนในระดับ เกรด 9 จํานวน 120 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองคือกลุมที่ใช
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คอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมคือกลุมที่ไมไดใชคอมพิวเตอรชวยสอน ระยะเวลาท่ีใชใน
การทดลองทั้งหมด 8 สัปดาห โดยผลการทดลองพบวานักเรียนทั้งสองกลุมไมมีคะแนนที่แตกตาง
กัน แตนักเรียนในกลุมทดลองมีความเห็นที่ดีมากตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

 Dunn (2002) ไดทําการวิจัยโดยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจากการเรียนจาก
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนจากแบบเรียน โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียนที่
มีความสามารถในการอานอยูในเกณฑต่ํา อยูในช้ัน เกรด 9 จํานวน 141 คน โดยแบงนักเรียน
ออกเปนสองกลุมที่เปนกลุมการทดลองและกลุมควบคุม และหลังจากการสอนผูวิจัยไดใหนักเรียน
ทั้งสองกลุมทําแบบทดสอบ (TAP) ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่อยูในกลุมที่ใชสื่อคอมพิวเตอรมี
คะแนนสอบท่ีสูงกวา 

Pajtek (1997) ไดทําการวิจัยโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจากการเรียนจาก
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนจากหนังสือปกติ และตองการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนที่มี
ตอบทเรียนทั้งสองรูปแบบ พบวากิจกรรมการสอนภาษาดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพมากกวาการเรียนจากหนังสืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
      2.5.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษพรอมกับการสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับ 
คุณธรรม 
   ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษพรอมกับการสอดแทรก
เน้ือหาเก่ียวกับคุณธรรมดังนี้ 

  งานวิจัยในประเทศ 
   บัญฑิต อนุญาหงส (2550) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การอานภาษาอังกฤษเร่ืองพุทธประวัติ โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน โดยใชเคร่ืองมือดังน้ี 1)บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษเร่ืองพุทธประวัติจํานวน 8 บทเรียน 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบความคิดเห็นที่มีตอคอมพิวเตอรชวยสอนการ
อานภาษาอังกฤษเร่ืองพุทธประวัติ โดยผลการศึกษาพบวาความสามารถทางดานการอาน
ภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  นันทนภัส อยูประยงค (2555) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยกลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยคือนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จํานวน 35 คน โดยใช
เคร่ืองมือในการวิจัยคือบทเรียนนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษจํานวน 10บทเรียน โดยผลการศึกษา
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พบวานักศึกษาสามารถวิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมจากบทอานได โดยสามารถวิเคราะห
ประโยชนของการมีคุณธรรมและโทษของการขาดคุณธรรมแตละชนิดได และนักเรียนมีความ
คิดเห็นที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใชนิทานคุณธรรม 

 เสาวนีย กลับสง (2547) ไดพัฒนาสื่อเสริมสรางทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทาน
สอนใจ โกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 โรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 40 คน โดยไดแบงเคร่ืองมือที่ใชออกเปน 4 ประเภท คือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางทักษะการอานโดยใชนิทาน จํานวน 10 บท 2. แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานเพ่ือใชทดสอบกอนและหลังการทดลอง 3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอ
ความเหมาะสมของส่ือ 5. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนมีความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชนิทานจากสื่อ
เสริมสรางทักษะการอาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอความเหมาะสม
ของบทเรียน 

      2.5.4 สรุปแนวทางการวิจัย 
               จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ผูวิจัยไดสรุปเปน
แนวทางเปนสามดาน คืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ งานวิจัยการใช

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยสอดแทรก

คุณธรรม  โดยพบวาผูวิจัยสวนใหญในอดีตไดพยายามหาวิธีในการสอนอานภาษาอังกฤษดวยการ

นํานิทานมาใชในการสอนภาษาอังกฤษ เชนงานวิจัยของ มานิตยา แกวรัตน (2554) ไดทําการวิจัย

เร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมสงเสริมความสามารถการใชภาษาอังกฤษโดยใชนิทานสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โดยผูวิจัยไดใชนิทาน ในการประกอบการสอนการอานในงานวิจัยไดให
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไปวาควรเปรียบเทียบวิธีสอนโดยใชชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
ความสามารถทางภาษาอังกฤษดวยการใชนิทานกับวิธีสอนตางๆเพื่อดูวาวิธีการสอนใดสงผลท่ีดีตอ
ผูเรียนมากที่สุด และควรทําการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบของการบูรณาการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาภรณ ทองเสมอ (2548) ที่ไดทําการ

วิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานโดยใชนิทานและรูปภาพโดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เปนนิทานภาษาอังกฤษที่มีรูปภาพประกอบที่มีเนื้อหาเก่ียวกับสิ่งใกลตัวของนักเรียนคือ 
ความสัมพันธในครอบครัว สัตวตางๆ อาชีพตางๆ และเร่ืองเลา ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวาควรมี
งานวิจัยที่สามารถพัฒนาสื่อในการทํานิทานใหเปนภาพเคลื่อนไหว หรือนําเอาโปรแกรมมัลติมีเดีย
มาประกอบเพื่อพัฒนาใหการอานเกิดผลสัมฤทธิ์มากท่ีสุดโดยสามารถนําเอานิทานที่มีเน้ือหาท่ีมีคติ 
หรือคุณธรรมมาสอนเพื่อเชื่อมโยงกับองคความรูในวิชาอื่นได นอกจากนั้น ในงานของอุษา 
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มะหะหมัด (2548) ไดทําการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจจากเน้ือหานิทานพื้นบาน

ไทย โดยผูวิจัยไดนําเอานิทานพื้นบานไทยมาแปลเปนภาษาอังกฤษในการสอน ทําการทดลองโดย
ใชแบบฝกเสรมิทักษะการอานเพ่ือความเขาใจจากนิทานพื้นบานไทย ใชกิจกรรมการอานเปนการ
อานดวยการจับประเด็นสําคัญ และปลีกยอย จากนั้นทําการลําดับเหตุการณ หาเหตุและผล 
เปรียบเทียบ และอานเพื่อเขาใจลักษณะของบุคคลหรือตัวละคร โดยผูวิจัยไดเสนอแนะวาครูควร
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในสวนของทักษะการอานควบคูไปกับการสอนในรายวิชาอื่น
เพื่อเปนการสอนในแบบของการบูรณาการ และควรเสริมสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความ
สนุกสนานในการเรียน เพ่ือใหไดรับประโยชนมากท่ีสุด 

  นอกจากการวิจัยในประเทศแลว  ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชนิทานมา
ใชในการสอนการอาน ซึ่งเปนงานวิจัยในตางประเทศโดยในงานวิจัยของ Chinh (2009) ไดทําการ
วิจัยเกี่ยวกับการใชนิทานที่มีรูปภาพประกอบเพื่อสงเสริมความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 
ซึ่งทดลองในนักเรียนระดับประถมในประเทศไตหวัน โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนนิทานเปน
เร่ืองที่เกี่ยวกับเร่ืองเลาทองถิ่นสําหรับเด็ก ที่มีภาพประกอบในนิทานจํานวน 4 เร่ือง ผลการศึกษา
พบวา กลุมทดลองที่ใชรูปภาพประกอบในนิทานมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและความรู
ทางดานคําศัพทดีขึ้นมากกวากลุมนักเรียนที่อานจากตัวหนังสือเพียงอยางเดียว และนักเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการใชนิทานที่มีรูปประกอบสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิด
จินตนาการไดดีมากกวากลุมท่ีเรียนดวยนิทานแบบปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของ Hayati, 

Shooshtari and Shakeri (2011) ที่ใชการอานเร่ืองเลาผนวกเขากับมุขตลกในเร่ืองของบทอาน โดย
ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชบทอานที่เปนเร่ืองตลก โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองท่ีใชการ
อานบทอานท่ีมีมุขตลกสอดแทรก และกลุมควบคุมท่ีอานบทอานที่ไมมีมุขตลกสอดแทรก พบวา
ความสามารถในการอานของนักเรียนทั้งสองกลุมไมตางกัน แตกลุมทดลองที่บทอานมีมุขตลก
สอดแทรกมีความคิดเห็นที่ดีตอบทอานมากกวานักเรียนในกลุมควบคุม ซึ่งแสดงวามุขตลกที่
สอดแทรกในบทอานสามารถสรางใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีและสรางแรงจูงใจในการอานไดดี
และงานวิจัยของ Chen (2006) ไดทําการวิจัยตอผลของการใชนิทานตอการอานและเขียน โดยการ
ใชนิทานสําหรับเด็กเพื่อวิจัยถึงประโยชนของการใชนิทานในการสอนที่มีตอการอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนหนังสือนิตยสารสําหรับเด็กท่ีมีนิทานสําหรับเด็กที่มี
ภาพประกอบความยาวประมาณ 3 หนา พบวาความสามารถทางดานการอานและเขียนภาษาอังกฤษ
สูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนดวยการใชนิทานมาใชในการเรียน
ภาษา 
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  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนการอานภาษาอังกฤษทั้งในและตางประเทศ 
จึงสามารถสรุปไดวาการนํานิทานมาใชในการสอนการอานสามารถเสริมสรางใหการสอนนาสนใจ
และทําใหนักเรียนสามารถอานเน้ือเร่ืองไดอยางมีจุดมุงหมาย โดยผูสอนควรใชกลยุทธในการสอน
อานที่เกี่ยวของกับโครงสรางเร่ืองเลามาใช เพื่อใหการอานเปนไปอยางมีระบบ ซึ่งงานวิจัยขางตน
จะเห็นไดวาผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีกับการอานนิทานที่มีเน้ือเร่ืองสนุกสนาน หรือเปนเร่ืองที่ใกล
ตัวและสามารถเช่ือมโยงกับชีวิตของตนเองได และควรเปนนิทานที่มีรูปภาพประกอบ เพื่อใหการ
อานมีความนาสนใจมากขึ้น เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูไดดีที่สุด 

  ตอมาผูวิจัยไดศึกษาถึงการสอนการอานภาษาอังกฤษดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่ง
ผูวิจัยหลายทานไดนําโปรแกรมมาพัฒนาในการสรางสื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเชนในงานวิจัย
ของเสาวนีย กลับสง (2547) ไดพัฒนาสื่อเสริมสรางทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทาน
สอนใจ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เสริมสรางทักษะการอานเปนการใชนิทานสอนใจท่ีเลือกจากนิทานอีสปท่ีสอดแทรกขอคิด ผูวิจัยได
ใชโปรแกรม Hot Potatoes มาสรางในสวนของแบบฝกหัดผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอความเหมาะสมของ
บทเรียน และใหขอเสนอแนะจากงานวิจัยวา ควรมีครูในวิชาคอมพิวเตอรมาชวยในการสอนเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเรียนและควรมีการประเมินผลดานคติสอนใจ และควรศึกษาถึงการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมอ่ืนกับชวงชั้นเรียนอื่นๆวาเปนอยางไร และงานวิจัยของ ธีรังกูล 
บํารุง (2548) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Authorware โดยงานวิจัยใช
ตัวหนังสือกราฟฟกและภาพเคลื่อนไหวและมีสียงประกอบ โดยใชวิธีการสอนแบบโครงสราง
ระดับยอดตามการสอนคูมือครู ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะจากการทําวิจัยไววาสามารถทําการวิจัยเพื่อ
สํารวจความกาวหนาในการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับตัวแปรอ่ืนๆได ควรขยาย
การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาอ่ืนๆเพื่อเปนการตอบสนองความแตกตางของ
การเรียนรูดานตางๆ และควรศึกษาความกาวหนาของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการศึกษามาใชใน
การสรางสื่อการสอนใหทันสมัย เชนอินเตอรเน็ต มาชวยในการสืบคนขอมูลดวยตนเอง 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ วรวรรณ สิสถาน ( 2551)ไดทําการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมี
ผลตอแรงจูงใจในการเรียนโดยเปนการนํากิจกรรมท่ีอางอิงสถานการณในชิวิตประจําวันในทองถิ่น
และการเขาสูสังคมและอาชีพมารวมรวมเปนบทอาน และสรางบทเรียนดวยโปรแกรม 
Authorware7.0 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชกิจกรรมเนน
สถานการณเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษ โดยผูวิจัยไดให
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ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยวาครูผูสอนควรเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอรใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันในการวิจัย ครูควรควบคุมนักเรียนในขณะทําการเรียนใหใชเวลาไป
พรอมๆกันและไมใหทํากิจกรรมอ่ืน ใหนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความเห็นตอบทเรียนให
มากท่ีสุด และควรทํางานวิจัยท่ีศึกษาผลของการใชสื่อคอมพิวเตอรตอความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษในสวนของทักษะการฟง และการพูดในนักเรียนระดับเดียวกันหรือระดับอ่ืน เละ
งานวิจัยของ เอกภพ ไชยยา (2555) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรการอานภาษาอังกฤษ
นอกเวลาประเภทการตูนเพ่ือเสริมทักษะและทัศนะคติที่ดีตอการอาน โดยผูวิจัยจัดทําบทอานท่ี
สรางในรูปแบบของการตูนท่ีนําเนื้อหามาจากเร่ือง A Christmas Carol ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผูวิจัย
คํานึงถึงองคประกอบทางดานวรรณกรรม โดยสรางดวยโปรแกรมAdobe Photoshop และ 
Microsoft Powerpoint ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดพัฒนานิทานใหบทอานจะมีการทําเสียงพากยประกอบ 
และคํานึงถึงกลยุทธในการสอนท่ีการเรียนจะประกอบไปดวยขั้นตอนสามข้ันคือ ขั้นจูงใจ ขั้นฝก 
และข้ันถายโอน โดยใหขอเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้วากอนใหผูเรียนฝกอานควรคํานึงถึงกล
ยุทธที่จะนํามาใชในการสอนถามีปริมาณบทอานที่มาก ควรกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสมกับการ
ทําแบบฝก และควรปูพื้นฐานทางดานการอานและบริบททางวัฒนธรรมผูเรียนใหเขาใจในสํานวน
ของภาษากอนเพ่ือใหผูอานเขาใจอยางถองแท และควรพัฒนาบทเรียนใหเปนภาพเคลื่อนไหวใน
รูปแบบของการตูนใหมีมากขึ้น โดยสรางบทอานภาษาอังกฤษใหสามารถเชื่อมโยงกับกลุมสาระ
การเรียนรูในวิชาอ่ืน  

  นอกจากการวิจัยในประเทศแลว  ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยในตางประเทศท่ีเกี่ยวกับ
การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการสอนการอานภาษาอังกฤษ ในงานวิจัยของ Pajtek (1997) 

ไดทําการวิจัยโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษจากการเรียนจากสื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอนและการเรียนจากหนังสือปกติ พบวากิจกรรมการสอนภาษาดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
มีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนจากหนังสืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Dunn (2002) ไดทําการวิจัยโดยศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจากการเรียนจาก
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนจากแบบเรียน และหลังจากการสอนผูวิจัยไดใหนักเรียนทั้ง
สองกลุมทําแบบทดสอบ (TAP) ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่อยูในกลุมที่ใชสื่อคอมพิวเตอรมี
คะแนนสอบท่ีสูงกวา เชนเดียวกับงานวิจัยของ Smith  (2003) ที่ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
และการสอนจากการสอนปกติ ซึ่งผลการทดลองพบวานักเรียนทั้งสองกลุมไมมีคะแนนที่แตกตาง
กัน แตนักเรียนในกลุมทดลองมีความเห็นที่ดีมากตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีผูวิจัยพยายามที่
จะพัฒนาการสอนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความทันสมัยมากข้ึนโดยนําเอาอินเตอรเน็ตมา
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ผนวกเขากับสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ในงานวิจัยของ Bown (2004) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ
ประโยชนของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในรูปแบบของ web based ในการสอน IELTS 

โดยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษจํานวน 6 บทเรียน  ผลการศึกษาพบวา
ความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวากอนเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
การอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับงานวิจัยของ Yang (2011) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยใชอินเตอรเน็ตมาชวยในการสอนภาษาอังกฤษโดยใชทฤษฎีการเลาเร่ืองมาชวยในการเรียนโดย
ครูผูสอนจะใชวิธีเลาเร่ืองผานส่ือออนไลนใหนักเรียนฟงโดยนักเรียนเปน ผลการทดลองพบวา
นักเรียนกลุมทดลองมีความเห็นที่ดีมากตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนและมีเจตคติที่มีตอวิชา
ภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ดีมาก และงานวิจัยของของ Rabeea (2012) ที่ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนสองกลุมระหวางกลุมที่ใชแบบเรียนแบบปกติและ
แบบเรียนที่ใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนและมัลติมีเดียในการสอนภาษาอังกฤษ ในงานวิจัยครั้งนี้
เปนการนําเอาสื่อมัลติมีเดียมาผนวกกับสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนใหบทเรียนมีความนาสนใจและ 
จากการทดลองพบวา นักเรียนกลุมที่หนึ่ง ที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษและ
มัลติมีเดีย มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน และ มากกวานักเรียนที่เรียนดวย
แบบเรียนแบบปกติและมีความคิดเห็นท่ีดีตอบทเรียน      
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษทั้งในและ
ตางประเทศ จึงสามารถสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อที่เหมาะกับการสอนในปจจุบันเปน
อยางยิ่งเน่ืองจากเทคโนโลยีมี่บทบาทสําคัญอยางมากในการเรียน เพราะบทเรียนสามารถผนวกสื่อ
มัลติมีเดียที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ เพื่อทําใหบทเรียนมีความนาสนใจและสามารถ
ทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยสื่อที่จะสรางควรคํานึงถึงเทคโนโลยีใหมๆที่มีความ
เปนไปไดในการที่จะสามารถมาปรับใชในการสรางบทเรียนเพื่อความสะดวก และทําใหการเรียนรู
เปนไปอยางรวดเร็วและสะดวกในการใชมากขึ้น 

  ผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับงานวิจัยขางตนที่เกี่ยวกับการนํานิทานมาใชในการสอนการอาน
และไดสรุปขอเสนอแนะจากงานวิจัยขางตนและไดพบวาในงานวิจัยหลายช้ินไดเสนอแนะวา
นอกจากการสอนภาษาอังกฤษแลว ควรนําภาษาไปผนวกกับวิชาอื่นในการสอนเพื่อใหการสอน
เปนไปในรูปแบบของการบูรณาการ ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเน้ือหาทางคุณธรรมมาผนวก
เขากับการสอนภาษาอังกฤษโดย ศึกษาจากงานวิจัยของ 

 เสาวนีย กลับสง (2547) ที่ไดพัฒนาสื่อเสริมสรางทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทาน
สอนใจ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5 ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษใช
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นิทานสอนใจ ซึ่งมีเน้ือหาดานคติสอนใจ โดยผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวากอนเรียน และมีเจตคติที่ดีตอความเหมาะสมของบทเรียน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อนันทนภัส อยูประยงค (2555) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชนิทานคุณธรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ซึ่งเคร่ืองมือในการวิจัยคือ บทเรียนนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษ โดยพบวานักศึกษาสามารถ
วิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมจากบทอานได วาประโยชนของการมีคุณธรรมและโทษของการ
ขาดคุณธรรมแตละชนิดเปนอยางไร และมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช
นิทานคุณธรรม และ บัญฑิต อนุญาหงส (2550) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนการอานภาษาอังกฤษเร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 ซึ่งไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษเปนเร่ืองเก่ียวกับพุทธประวัติ ผลการศึกษา
พบวาความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนการ
อาน และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  โดยจากการพิจารณางานวิจัยที่เปนสวนของการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยพบวาผูวิจัยสวนใหญจะใหความสําคัญไปที่การใชโปรแกรมในการทําแบบฝกหัด และใชตัว
สื่อใหมีความนาสนใจในสวนของกิจกรรมการเรียนแตสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชนิทาน
ภาพเคลื่อนไหวในการเลาเร่ืองที่เปนนิทาน ที่เปนสื่อของนักเรียนในชั้นประถมยังคอนขางนอยเมื่อ
เทียบกับสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนชวยสอนภาษาอังกฤษแบบท่ัวไป 
  จากการศึกษาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะทําการวิจัยเร่ืองผลการใช
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 โรงเรียน

สกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยอิงถึงจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอานของ

วิชา อ16101 ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เน่ืองจากงานวิจัยขางตนนั้นจะเห็นไดวา

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่สอดแทรกความรูดานคุณธรรม และเปนนิทานที่เปนสื่อ

มัลติมีเดีย เพื่อมาเสริมในการอานใหมีความนาสนใจมากขึ้นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 

ยังไมมีการวิจัยในเร่ืองนี้ โดยผูวิจัยจะนําความคิดเห็นตางๆไปปรับปรุงและพัฒนาการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และสามารถใชในการกระตุนการเรียนการสอนของ

นักเรียนใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นตอไป
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยเร่ือง ผลการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงทดลอง  
(Experimental research ) โดยใชรูปแบบ one group – pretest – posttest design โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษจากนิทานคุณธรรม 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานและความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนกอนและหลัง
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการ
อานภาษาอังกฤษที่ผู วิจัยสรางข้ึน โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้  
1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากร ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 99 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2557 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30  คน  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2557 ไดมาโดยวิธีการเลือกอยางเจาะจง (purposively selected)   

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
   ตัวแปรที่ศกึษา คือ 

  1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 

โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

 2. ความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม        

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม ที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 
3. ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง        

  ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน
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คุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใช

เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห  20 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2557 โดยแบงระยะเวลากอนการทดลอง (Pretest) 1 สัปดาห ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห 

และระยะเวลาหลังการทดลอง (Posttest) 1 สัปดาห รวมท้ังสิ้น 10 สัปดาห 

4. รูปแบบการวิจัย  

 การวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยใชการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental research) โดยใชการวิจัยแบบ

กอนเรียนและหลังเรียน (One-group pretest posttest design)  

   

T1 X T2 

  

 T1 แทน การทดสอบกอนการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนน
นิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดาน

คุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 

 X แทน การใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อ

สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 T2 แทน การทดสอบหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน
คุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังตอไปนี้ 

 5.1. สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 

โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 8 บทเรียน 

 5.2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใช

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมจํานวน 1 ฉบับ จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 

90 นาที 
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 5.3. แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 24 ขอ ใชเวลา 

45 นาที 

 5.4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่
เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดาน

คุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 10 ขอ 

6. การสราง และพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

ระยะท่ี1 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 6.1 สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนน
นิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดาน

คุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม โดยวางแผนและกําหนดข้ันตอนในการสราง ดังนี้  

1) ศึกษาข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบฝกของ Richard และ Rogers (2001 : 162-170) 

และTomlinson (1998 : 97-99) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด จัดเน้ือหา และสรางสื่อคอมพิวเตอร

ชวยสอนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  

2) วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยคํานึงถึงตัวชี้วัดในแตละมาตรฐานการเรียนรูของแตละสาระการ

เรียนรู ที่เกี่ยวของกับการอานและทักษะยอยที่เกี่ยวกับการอานดังน้ี 

1. ทักษะความรู คือ บอกความหมายของศัพทในระดับคําโดยบอกความหมายของศัพทจาก

บริบทรอบขาง สามารถระบุภาพใหตรงกับความหมายของศัพท และในระดับประโยค ที่มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดในเนื้อเร่ืองวาใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร ดวยประโยค

เด่ียว และประโยคผสม โดยสามารถบอกใจความสําคัญจากการอาน ซึ่งนักเรียนจะสามารถเขาใจ

ประโยค คําแนะนํา และคําสั่งงายๆ ในแบบเรียน และสุดทายคือการ คนควารวบรวม และนําเสนอ

สิ่งที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

2. เน้ือหาภาษาท่ีใชในการอาน นักเรียนจะตองทําการอาน คําสั่งภาษาอังกฤษ คําแนะนําใน

การเรียนและการทํากิจกรรม อานนิทาน และทําการศึกษาภาพ และสัญลักษณตางๆ โดยเนื้อหาของ
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นิทานจะเกี่ยวของกับคุณธรรมที่สามารถเชื่อมโยงไปกับกลุมสาระการๆเรียนรูอ่ืนๆ ซึ่งเน้ือเร่ืองจะ

เปนเรื่องที่ใกลตัว และนักเรียนสามารถเปรียบเทียบกับคุณธรรมท่ีพบในชีวิตจริง 

3. เมื่อทําการอานแลว นักเรียนจะตองตอบคําถามในแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับคําศัพท การ

จับคูใจความสําคัญกับบทอาน และเติมคําเปนประโยคดวยขอความสั้นๆในกิจกรรมของการเรียนรู

ในดานโครงสรางเร่ือง และ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับหนาที่ของภาษาและไวยากรณ จากนั้นอภิปรายและ

เติมประโยคสั้นๆลงในกระดาษเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองใกลตัว และนําทักษะความรูใน

แขนงอ่ืนมาใชประกอบความคิดเห็นในดานคุณธรรม 

โดยในช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไดกําหนดเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษภาคเรียนละ 64 คาบ

เรียน คาบเรียนละ 50 นาที และมีคาบซอมเสริมภาษาอังกฤษภาคเรียนละ 12 คาบเรียน ผูวิจัยจึงใช

เวลาในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และคาบซอมเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการอานและ

ความตระหนักรูดานคุณธรรม ซึ่งสามารถกําหนดจํานวนบทเรียนจากสื่อท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไวให

สอดคลองกับเวลาเรียนที่มีไดเปนระยะเวลา 20 คาบ โดยแบงเปนคาบที่1-2 เปนการทดสอบกอน

เรียน คาบที่ 3-18 เปนการเรียนดวนสื่อที่ผูวิจัยสรางขึ้น และคาบที่19-20 เปนการทดสอบหลังเรียน  

3) วิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมศาสนา 

และวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงตัวชี้วัดในแตละมาตรฐานการเรียนรูของแตละสาระการเรียนรู ที่

เกี่ยวของกับคุณธรรมอันพึงประสงค ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเปรียบเทียบกับคุณธรรมอันพึง

ประสงค 8 ประการ ดังแสดงในตารางท่ี1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม 
    ศาสนา และวัฒนธรรม พุทธศักราช 2551 

ทักษะ เนื้อหา คุณธรรมที่พบ 
1. มีความรูและความเขาใจในเร่ือง

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบตัิตน

ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ีตน

นับถือ  

2. ปฏิบตัิตนตามสถานภาพ บทบาท

สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของ

ทองถ่ิน และประเทศ ตาม

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของตน 

- เห็นคุณคาในการประพฤติตนตาม

แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก

เรื่องเลาที่กําหนด 

- ช่ืนชมการทําความดีของบุคคลใน

ประเทศตามหลักศาสนาพรอมทั้งบอก

แนวทางปฏบิัตใินการดําเนนิชีวิต 

- ปฏบิัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ี

นับถือเพื่อแกปญหาอบายมุขและส่ิงเสพย

ติด 

- ปฏบิัติตนตามหลักศาสนาเพื่อการอยู

รวมกันเปนชาติไดอยางสมานฉันท 

- อธิบายการปฏิบัตตินอยางเหมาะสมและ

มีมารยาทตามแบบของพุทธศาสนิกชน 

- ปฏบิัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกบั

ชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชน 

- เสนอวิธีที่จะอยูรวมกันอยางสันติใน

ชีวิตประจําวัน 

- แสดงออกถึงมารยาทไดเหมาะสมกับ

กาลเทศะ 
- บอกวิธีและประโยชนการใชทรพัยากร

อยางย่ังยืน 

- คุณธรรมท้ัง  8 ประการ   

 

- คุณธรรมท้ัง 8 ประการ 

 

- ความขยัน , ความมีวินัย 

 

- ความสามัคค,ี ความมี

น้ําใจ   

- ความสุภาพ , ความ

สะอาด 

- ความซ่ือสัตย ,ความมี

วินัย 

- ความสามัคค,ี ความมี

น้ําใจ 

 

 

- ความสุภาพ 

 

- ความประหยัด , ความมี

วินัย 

 

จากขอมูลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยไดขอบขายของเน้ือหาในสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษ ที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความ

ตระหนักรูดานคุณธรรมดังนี้ 

1. ความหมายหรือนิยามในคุณธรรมแตละชนิดในแบบสั้นๆ 

2. ความเขาใจ ลักษณะพื้นฐานของคุณธรรมประเภทน้ัน 

3.การนําไปใช การนําเอาหลักคุณธรรมน้ันๆไปใชในชีวิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



103 

 

4) ผูวิจัยไดรวบรวมนิทานคุณธรรมมาจากหนังสือของสํานักพิมพตางๆ จํานวน 7 เลมโดย

ใชหลักเกณฑวานิทานที่จะนํามาใชจะตองมีเนื้อหาท่ีเปนคติของคุณธรรม 8 ประการ ดังตอไปนี้ 

ไดแก           

1) ปริศนาธรรมเปลี่ยนชีวิต พลิกใจใหเปนเซ็นเลม 1 ของ ดวงพร วงศชูเครือ (2012) 

 2) ปริศนาธรรมเปลี่ยนชีวิต พลิกใจใหเปนเซ็นเลม 2 ของ ดวงพร วงศชูเครือ (2012)  

 3) นิทานเตือนสติ ของ รัถยา สารธรรม (2008)       

 4) นิทานนานาชาติสอนธรรมชุด พูดคําไหนเปนคํานั้น ของ ธรรมสภา (2010)   

 5) นิทานนานาชาติสอนธรรมชุด เศรษฐีกับพอครัวของ ธรรมสภา (2010)   

 6) นิทานนานาชาติสอนธรรมชุด นายมิตรและนายศัตรู ของ ธรรมสภา (2010)   

 7) นิทานนานาชาติสอนธรรมชุด ขอทานเจาปญญา ของ ธรรมสภา (2010)   

 5) ผูวิจัยไดคัดเลือกนิทานมาจํานวน  8 เร่ือง โดยคัดเลือกนิทานที่สอดคลองกับหัวขอ

คุณธรรมดังน้ี         

 เร่ืองที่ 1 นิทานเร่ือง The Secret of Success เปนนิทานที่สงเสริมคุณธรรมดานความขยัน 

คือ ผูที่มีความต้ังใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางจริงจังและตอเนื่องในเร่ืองที่ถูกที่ควร สูงาน

มีความพยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจัง  

 เร่ืองที่ 2 นิทานเร่ือง The Millionaire's Son เปนนิทานที่สงเสริมคุณธรรมดานความ

ประหยัด คือ ผูที่ดําเนินชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน คิดกอนใช คิดกอน

ซื้อ เก็บออมถนอมใชทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ รูจักทําบัญชีรายรับ – รายจาย 

ของตนเองอยูเสมอ 

 เร่ืองที่ 3 นิทานเร่ือง The Seed of Honesty เปนนิทานที่สงเสริมคุณธรรมดานความซื่อสัตย 

คือ ผูที่มีความประพฤติตรงท้ังตอเวลา ตอหนาที่ และตอวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจากความรูสึก

สําเอียง หรืออคติ ไมใชเลหกลคดโกงทั้งทางตรงและทางออม รับรูหนาที่ของตนเองปฏิบัติอยาง

เต็มที่และถูกตอง 

 เร่ืองที่ 4 นิทานเร่ือง The Ant and the Grasshopper เปนนิทานที่สงเสริมคุณธรรมดานความ

มวีินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องคกร และประเทศ โดยที่

ตนยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นใน ระเบียบแบบแผนขอบังคับและขอปฏิบัติ รวมถึง

การมีวินัยทั้งตอตนเองและสังคม 

 เร่ืองที่ 5 นิทานเร่ือง Modesty Pays เปนนิทานที่สงเสริมคุณธรรมดานความสุภาพออนโยน 

คือ ผูที่มีความออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบรอยไมกาวราว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รุนแรง หรือวางอํานาจขมผูอ่ืนทั้งโดยวาจาและทาทางเปนผูมีมารยาทดีงามวางตนเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมไทย    

เร่ืองที่ 6 นิทานเร่ือง The Beautiful Temple เปนนิทานที่สงเสริมคุณธรรมดานความสะอาด 

คือ ผูที่รักษารางกาย ที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอมไดอยางถูกตองตามสุขลักษณะ ฝกฝนจิตไมใหขุน

มัว มีความแจมใสอยูเสมอ ปราศจากความมัวหมองท้ังกาย ใจและสภาพแวดลอมมีความผองใสเปน

ที่เจริญตาทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 

 เร่ืองที่ 7 นิทานเร่ือง The Wise Doves เปนนิทานที่สงเสริมคุณธรรมดานความสามัคคี คือ 

ผูที่เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทของตนท้ังในฐานะผูนําและผูตามที่ดี มีความ

มุงมั่นตอการรวมพลัง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหการงานสําเร็จลุลวง สามารถแกปญหาและขจัด

ความขัดแยงได เปนผูมีเหตุมีผล ยอมรับความแตกตาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด

และความเชื่อ พรอมที่จะปรับตวัเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติและสมานฉันท 

 เร่ืองที่ 8 นิทานเร่ือง The Sun, the Moon and the Wind เปนนิทานที่สงเสริมคุณธรรมดาน

ความมีน้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตน เพื่อทํา

ประโยชนใหแกผูอ่ืน เห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณคาในเพื่อมนุษยและผูที่มีความเดือดรอน มีความ

เอ้ืออาทรเอาใจใส อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกายและสติปญญาลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทา

ปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นในชุมชน  

 6) หลังจากน้ันผูวิจัยกําหนดจุดประสงคของหนวยการเรียนรู 8 บทเรียน โดยศึกษาการ

กําหนดจุดประสงคของอัจฉรา วงศโสธร (2544 : 98) โดยวิเคราะหจากเน้ือหาหลักสูตรตามขอ 1.2

เพื่อกําหนดขอบเขตเน้ือหาความรูและทักษะที่ตองการวัด และกําหนดประเภทของเน้ือความจาก

แนวเร่ืองของคุณธรรม ตาม ขอ 1.3 โดยกําหนดบทเรียนในสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน แบงเปน

จุดประสงคทางดานทักษะการอาน และจุดประสงคดานความตระหนักรูดานคุณธรรมโดยคัดเลือก

บทอานใหเหมาะสมกับจุดประสงคทั้งสองดาน จํานวน 8 บทเรียน ไดกรอบจุดประสงคการสอน

ตามตารางท่ี 2 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 โครงขายบทเรียนของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรู  
     ดานคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit/ 

Lesson 

Topic Lesson Objectives Text Genre Skills/Functions Language Content Lesson Activity Evaluation 

U1/L1 

(120 minutes) 

The 

Millionaire's 

Son 

- To identify the meaning of 

new words. 

- To identify the story 

structure. 

1. Setting 

2. Characters 

3. Conflict/Problems 

4. Solutions 

-To rearrange the events 

-To describe people related to 

the story. 

-To Express feeling 

(like/dislike). 

-To give advices from moral of 

the story. 

 

Narrative text  

 

Vocabulary 

- words about 

characters , actions, 

feeling and moral 

from the story 

Grammar 

- I like/dislike...... 

because he/she  

is...... 

- He is + 

adjectives  

describe  

personality 

- should/ should 

not 

Function 

- Giving advices 

- Giving news 

- Making 

suggestions 

Language form: 

- Adjective for descriptive 

-Auxiliary verb (should/should 

not) 

Language function: 

- Giving information 

- Expressing feeling 

(like/dislike) 

- Giving advices 

Vocabulary: 

- words about characters, 

actions, feeling and moral from 

the story 

Reading subskill: 

- Guessing meaning of new 

words from context 

- Reading for the characters’ 
details, problem, events and 

resolutions 

Moral: 

- Frugality 

 

Pre- reading 

- Observing the pictures and answering 

the questions 

- Pronouncing the words and sentences 

- Guessing the meaning of new words 

from context clues. 

- Identify the main idea of each 

paragraph and match the main idea with 

them. 

- Learn storyline structure 

While- reading  

- Reading the story from the computer. 

- Identify the setting , characters, 

problems and solutions of the story 

- Identify the moral from the story. 

Post- reading 

- Filling in information 

- Answering questions 

- Work in pair and writing about the 

suggestions from moral of the story 

- Check student’s tasks 

- 10 formative test items 

1. Grammar 

2. Vocabulary 

3. Reading 

comprehension 

In multiple choices with 

criteria scoring 1-0 

- Ask students to present 

own opinions in pair 

about the story. 
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ตารางที่ 2 (ตอ) โครงขายบทเรียนของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ   
    ความตระหนักรูดานคุณธรรม 

Unit/ 

Lesson 

Topic Lesson Objectives Text Genre Skills/Functions Language Content Lesson Activity Evaluation 

U1/L2 

(120 minutes) 

The Wise 

Doves 

- To identify the meaning of 

new words. 

- To identify the story 

structure. 

1. Setting 

2. Characters 

3. Conflict/Problems 

4. Solutions 

-To rearrange the events 

-To describe people related to 

the story. 

-To ask permission with polite 

requests. 

To responds polite requests. 

-To give advices from moral of 

the story. 

Narrative text  

 

Vocabulary 

- Words about 

characters , actions, 

feeling and moral 

from the story 

Grammar 

- Can I .../Could I 

…/May I... + verb? 

- Subject + (can/ be 

allowed to or 

cannot/b not 

allowed to) 

Function 

- Requesting for 

permissions. 

- Responding to 

requests. 

- Asking about 

rules. 

Language form: 

- Adjective for descriptive 

-Auxiliary verb (should/should 

not) 

Language function: 

- Giving information 

- Requesting for permissions. 

- Responding to requests. 

Vocabulary: 

- words about characters, 

actions, feeling and moral from 

the story 

Reading subskill: 

- Guessing meaning of new 

words from context 

- Reading for the characters’ 
details, problem, events and 

resolutions 

Moral: 

- Unity 

Pre- reading 

- Observing the pictures and answering 

the questions 

- Pronouncing the words and sentences 

- Guessing the meaning of new words 

from context clues. 

- Identify the main idea of each 

paragraph and match the main idea with 

them. 

- Learn storyline structure 

While- reading  

- Reading the story from the computer. 

- Identify the setting , characters, 

problems and solutions of the story 

- Identify the moral from the story. 

Post- reading 

- Filling in information 

- Answering questions 

- Work in pair and writing about the 

suggestions from moral of the story 

- Check student’s tasks 

- 10 formative test items 

1. Grammar 

2. Vocabulary 

3. Reading 

comprehension 

In multiple choices with 

criteria scoring 1-0 

- Ask students to present 

own opinions in pair 

about the story. 
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ตารางที่ 2 (ตอ) โครงขายบทเรียนของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ   
    ความตระหนักรูดานคุณธรรม 

Unit/ 

Lesson 

Topic Lesson Objectives Text Genre Skills/Functions Language Content Lesson Activity Evaluation 

U1/L3 

(120 minutes) 

The Secret of 

Success 

- To identify the meaning of 

new words. 

- To identify the story 

structure. 

1. Setting 

2. Characters 

3. Conflict/Problems 

4. Solutions 

-To rearrange the events 

-To describe people's abilities 

related to the story. 

-To ask about people's abilities. 

 

 

Narrative text  

 

Vocabulary 

- Words about 

characters , actions, 

feeling and moral 

from the story 

Grammar 

- Can you …?/Are 
you able to …? 

- Subject + can/be 

able to or cannot/ 

be not able to) 

Function 

- Describing 

people's abilities. 

-Asking about 

people's abilities. 

Language form: 

- Adjective for descriptive 

-Auxiliary verb (should/should 

not) 

Language function: 

- Giving information 

- Describing abilities. 

-Asking about abilities. 

Vocabulary: 

- words about characters, 

actions, feeling and moral from 

the story 

Reading subskill: 

- Guessing meaning of new 

words from context 

- Reading for the characters’ 
details, problem, events and 

resolutions 

Moral: 

- Diligent 

Pre- reading 

- Observing the pictures and answering 

the questions 

- Pronouncing the words and sentences 

- Guessing the meaning of new words 

from context clues. 

- Identify the main idea of each 

paragraph and match the main idea with 

them. 

- Learn storyline structure 

While- reading  

- Reading the story from the computer. 

- Identify the setting , characters, 

problems and solutions of the story 

- Identify the moral from the story. 

Post- reading 

- Filling in information 

- Answering questions 

- Work in pair and writing about 

abilities from moral of the story 

- Check student’s tasks 

- 10 formative test items 

1. Grammar 

2. Vocabulary 

3. Reading 

comprehension 

In multiple choices with 

criteria scoring 1-0 

- Ask students to present 

own opinions in pair 

about the story. 
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ตารางที่ 2 (ตอ) โครงขายบทเรียนของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ   
   ความตระหนักรูดานคุณธรรม 

Unit/ 

Lesson 

Topic Lesson Objectives Text Genre Skills/Functions Language Content Lesson Activity Evaluation 

U1/L4 

(120 minutes) 

The Sun, the 

Moon and the 

Wind 

- To identify the meaning 

of new words. 

- To identify the story 

structure. 

1. Setting 

2. Characters 

3. Conflict/Problems 

4. Solutions 

-To rearrange the events 

-To make polite offers 

-To accept and refuse 

offers. 

 

 

Narrative text  

 

Vocabulary 

- Words about characters , 

actions, feeling and moral 

from the story 

Grammar 

- Present perfect (has/have 

+ past participle) 

- Would you like some..? 

Can I get you some...? 

May I offer you some...? 

Would you like me to get  

you some...? 

- Thank you. I'd like... 

- Thank you. I'd love some. 

- Thank you, but I'm... 

I'd like to, but... 

Function 

- Making offers. 

-Accepting and refusing 

offers. 

Language form: 

- has/have + verb past participle 

 

Language function: 

- Giving information about the 

past that have impact on the 

present. 

- Making offers. 

- Accepting and refusing offers. 

Vocabulary: 

- words about characters, 

actions, feeling and moral from 

the story 

Reading subskill: 

- Guessing meaning of new 

words from context 

- Reading for the characters’ 
details, problem, events and 

resolutions 

Moral: 

- Generosity 

Pre- reading 

- Observing the pictures and answering 

the questions 

- Pronouncing the words and sentences 

- Guessing the meaning of new words 

from context clues. 

- Identify the main idea of each 

paragraph and match the main idea with 

them. 

- Learn storyline structure 

While- reading  

- Reading the story from the computer. 

- Identify the setting , characters, 

problems and solutions of the story 

- Identify the moral from the story. 

Post- reading 

- Filling in information 

- Answering questions 

- Work in pair and writing about 

abilities from moral of the story 

- Check student’s tasks 

- 10 formative test items 

1. Grammar 

2. Vocabulary 

3. Reading 

comprehension 

In multiple choices with 

criteria scoring 1-0 

- Ask students to present 

own opinions in pair 

about the story. 
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ตารางที่2 (ตอ) โครงขายบทเรียนของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ   
   ความตระหนักรูดานคุณธรรม 

Unit/ 

Lesson 

Topic Lesson Objectives Text Genre Skills/Functions Language Content Lesson Activity Evaluation 

U1/L5 

(120 minutes) 

Modesty 

Pays 

- To identify the 

meaning of new 

words. 

- To identify the story 

structure. 

1. Setting 

2. Characters 

3. Conflict/Problems 

4. Solutions 

-To rearrange the 

events 

-To give information 

about how something 

is done. 

-To give opinion about 

manners. 

 

 

Narrative text  

 

Vocabulary 

- Words about characters , 

actions, feeling and moral 

from the story 

Grammar 

- verb + adverb 

- I think it's polite to... 

I think it's not nice to... 

- I think it's impolite to... 

I think it's rude to... 

I think it's bad manners  

to... 

 

Function 

- Giving information 

about how something is 

done. 

- Giving opinion about 

manners. 

Language form: 

- Verb + adverb 

Language function: 

- Giving information about 

the - Giving information 

about how something is done. 

- Giving opinion about 

manners. 

Vocabulary: 

- words about characters, 

actions, feeling and moral 

from the story 

Reading subskill: 

- Guessing meaning of new 

words from context 

- Reading for the characters’ 
details, problem, events and 

resolutions 

Moral: 

- Politeness 

 

Pre- reading 

- Observing the pictures and answering the 

questions 

- Pronouncing the words and sentences 

- Guessing the meaning of new words from 

context clues. 

- Identify the main idea of each paragraph 

and match the main idea with them. 

- Learn storyline structure 

While- reading  

- Reading the story from the computer. 

- Identify the setting , characters, problems 

and solutions of the story 

- Identify the moral from the story. 

Post- reading 

- Filling in information 

- Answering questions 

- Work in pair and writing about abilities 

from moral of the story 

- Check student’s tasks 

- 10 formative test items 

1. Grammar 

2. Vocabulary 

3. Reading 

comprehension 

In multiple choices with 

criteria scoring 1-0 

- Ask students to present 

own opinions in pair 

about the story. 
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ตารางที่ 2 (ตอ) โครงขายบทเรียนของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ   
    ความตระหนักรูดานคุณธรรม 

 

Unit/ 

Lesson 

Topic Lesson Objectives Text Genre Skills/Functions Language Content Lesson Activity Evaluation 

U1/L6 

(120 minutes) 

The Seed of 

honesty 

- To identify the meaning 

of new words. 

- To identify the story 

structure. 

1. Setting 

2. Characters 

3. Conflict/Problems 

4. Solutions 

-To rearrange the events 

-To describe people's 

emotion related to the 

story. 

-To describe feeling. 

 

Narrative text  

 

Vocabulary 

- words about characters , 

actions, feeling and moral 

from the story 

Grammar 

- Sub + adjectives  

describe emotions. 

- Adjective + preposition 

Function 

- Describing emotion. 

- Giving news 

- Describing feeling 

Language form: 

- Adjective for descriptive 

- Adjective + preposition 

Language function: 

- Giving information 

- Describing emotion. 

- Giving news 

- Describing feeling 

Vocabulary: 

- words about characters, 

actions, feeling and moral from 

the story 

Reading subskill: 

- Guessing meaning of new 

words from context 

- Reading for the characters’ 
details, problem, events and 

resolutions 

Moral: 

- Honesty 

Pre- reading 

- Observing the pictures and answering 

the questions 

- Pronouncing the words and sentences 

- Guessing the meaning of new words 

from context clues. 

- Identify the main idea of each 

paragraph and match the main idea with 

them. 

- Learn storyline structure 

While- reading  

- Reading the story from the computer. 

- Identify the setting , characters, 

problems and solutions of the story 

- Identify the moral from the story. 

Post- reading 

- Filling in information 

- Answering questions 

- Work in pair and writing about the 

suggestions from moral of the story 

- Check student’s 
tasks 

- 10 formative test 

items 

1. Grammar 

2. Vocabulary 

3. Reading 

comprehension 

In multiple choices 

with criteria scoring 

1-0 

- Ask students to 

present own opinions 

in pair about the 

story. 
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 (ตอ) โครงขายบทเรียนของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดาน 
    คุณธรรม 

Unit/ 

Lesson 

Topic Lesson Objectives Text Genre Skills/Functions Language Content Lesson Activity Evaluation 

U1/L7 

(120 minutes) 

The Most 

Beautiful 

Temple 

- To identify the 

meaning of new 

words. 

- To identify the story 

structure. 

1. Setting 

2. Characters 

3. Conflict/Problems 

4. Solutions 

-To rearrange the 

events 

-To describe place. 

-To ask about 

information. 

- To reply to a request 

for information. 

 

Narrative text  

 

Vocabulary 

- words about 

characters , 

actions, feeling 

and moral from 

the story 

Grammar 

- Sub + adjectives  

describe 

emotions. 

- Adjective + 

preposition 

Function 

- Describing 

place. 

- Asking for 

information. 

- Replying to a 

request for 

information. 

Language form: 

- Adjective for descriptive 

- Excuse me or Pardon me, +  

Can/could you tell me about...? 

Do you mind telling me  

about...? 

- Sure/Of course/No problem. + 

sub + is + adjective. 

Sorry, I don't know that. 

Sorry, I cannot help you out. 

Language function: 

- Describing place. 

- Asking for information. 

- Replying to a request for information. 

Vocabulary: 

- words about characters, actions, feeling and 

moral from the story 

Reading subskill: 

- Guessing meaning of new words from context 

- Reading for the characters’ details, problem, 
events and resolutions 

Moral: Cleanliness 

Pre- reading 

- Observing the pictures and 

answering the questions 

- Pronouncing the words and 

sentences 

- Guessing the meaning of new words 

from context clues. 

- Identify the main idea of each 

paragraph and match the main idea 

with them. 

- Learn storyline structure 

While- reading  

- Reading the story from the 

computer. 

- Identify the setting , characters, 

problems and solutions of the story 

- Identify the moral from the story. 

Post- reading 

- Filling in information 

- Answering questions 

- Work in pair and writing about the 

suggestions from moral of the story 

- Check student’s 
tasks 

- 10 formative test 

items 

1. Grammar 

2. Vocabulary 

3. Reading 

comprehension 

In multiple choices 

with criteria scoring 

1-0 

- Ask students to 

present own opinions 

in pair about the story. 
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ตารางที่ 2 (ตอ) โครงขายบทเรียนของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และ   
    ความตระหนักรูดานคุณธรรม 

Unit/ 

Lesson 

Topic Lesson Objectives Text 

Genre 

Skills/Functions Language Content Lesson Activity Evaluation 

U1/L8 

(120 minutes) 

The Ant and the 

Grasshopper 

- To identify the meaning 

of new words. 

- To identify the story 

structure. 

1. Setting 

2. Characters 

3. Conflict/Problems 

4. Solutions 

-To rearrange the events 

-To make suggestion. 

-To respond to 

suggestion. 

 

Narrative 

text  

 

Vocabulary 

- words about 

characters , 

actions, feeling 

and moral from 

the story 

Grammar 

Present simple 

Function 

- Making 

suggestion. 

- Responding to 

suggestion. 

 

Language form: 

- Adjective for descriptive 

- Sub + verb 

- Why don't you...? 

Have you tried...? 

- (Accepting)Yes, OK. 

OK/Alright, that's a good idea. 

- (Refusing) Sorry, I don't think it's a good idea. 

I prefer to... 

No, I don't think so. I prefer to... 

Language function: 

- Making suggestion. 

- Responding to suggestion. 

Vocabulary: 

- words about characters, actions, feeling and 

moral from the story 

Reading subskill: 

- Guessing meaning of new words from context 

- Reading for the characters’ details, problem, 
events and resolutions 

Moral : Discipline 

Pre- reading 

- Observing the pictures and answering 

the questions 

- Pronouncing the words and sentences 

- Guessing the meaning of new words 

from context clues. 

- Identify the main idea of each 

paragraph and match the main idea with 

them. 

- Learn storyline structure 

While- reading  

- Reading the story from the computer. 

- Identify the setting , characters, 

problems and solutions of the story 

- Identify the moral from the story. 

Post- reading 

- Filling in information 

- Answering questions 

- Work in pair and writing about the 

suggestions from moral of the story 

- Check student’s 
tasks 

- 10 formative test 

items 

1. Grammar 

2. Vocabulary 

3. Reading 

comprehension 

In multiple choices 

with criteria 

scoring 1-0 

- Ask students to 

present own 

opinions in pair 

about the story. 
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7) ผูวิจัยนําโครงขายเน้ือหาของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน
คุณธรรมทั้ง 8 บทไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ และอาจารยชาวตางชาติ จํานวน 3 

ทานตรวจความเหมาะสมของเน้ือหาของหนวยการเรียนทั้ง8หนวย และหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ดังตาราง (ภาพผนวก ข) 

8) ดําเนินการปรับปรุงเน้ือหา องคประกอบของภาษา กิจกรรม และการประเมินให

สอดคลองตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ และอาจารยชาวตางชาติ โดย

ผูเชี่ยวชาญคนที่1 ไดใหความคิดเห็นไวในชองไมแนใจในดานความยากงายของเนื้อหาและคําศัพท 

และความถูกตองของไวยากรณ  ของบทเรียนบทท่ี 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ไดใหความคิดเห็นไวใน

ชองไมแนใจในดานความยากงายของเนื้อหาและคําศัพทในบทที่ 3,5 และ7 และผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 

ไดใหความคิดเห็นไวในชองไมแนใจในดานความยากงายของเนื้อหาและคําศัพทในบทที่ 8 ผูวิจัยจึง

ไดทําการปรับปรุงเน้ือหาใหมีความเหมาะสม และ ปรับปรุงคําศัพทและไวยากรณในบทอานให

ถูกตองเพ่ือใชในการพัฒนาเคร่ืองมือในข้ันตอไป 

9) ดําเนินการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อ

สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม 

10) เขียนแผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนน
นิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดาน

คุณธรรมใหสอดคลองกับเน้ือหากิจกรรมของบทเรียน โดยผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนของ

กระบวนการในการเรียนรูไวดังนี้ 

 กระตุนความสนใจ (Motivation) เปนกิจกรรมข้ันกอนการอาน 

ขั้นกอนการอาน Pre - reading ใชกิจกรรมเปนพื้นฐานในการอาน เชนกิจกรรมการสนทนา

ระหวางครูกับนักเรียนในการกระตุนความสนใจเก่ียวกับเร่ืองที่อาน และครูยังใหความรูพื้นฐานโดย

ใชกจิกรรมการแนะนําเน้ือหา แกนักเรียนเพื่อทําใหเกิดความเขาใจในการอาน รูจักตั้งจุดประสงค

ในการอานอีกดวย โดยเร่ิมจากหลังจากที่นักเรียนเปดคอมพิวเตอรและเขาสูบทเรียน หนาจอจะ

แสดงรูปภาพที่เกี่ยวของกับลักษณะ หรือพฤติกรรมของตัวละครท่ีจะเจอในเร่ืองๆนั้น และจะพบกับ

คําถามนํากอนการเขาสูบทเรียน เชนคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ หรือพฤติกรรมท่ี

แสดงออก วาเปนอยางไร และคําถามที่เกี่ยวกับนักเรียนวารูสึกอยางไรและนาจะเก่ียวของกับชื่อ

เร่ืองอยางไร เพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียนที่มีตอเนื้อเร่ืองที่จะอาน 

หลังจากน้ันจะเขาสูการเรียนรูทางดานคําศัพท Vocabulary Study โดย นักเรียนสามารถดู

ภาพและเร่ิมเรียนรูคําศัพทที่สําคัญกับรูปภาพที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะอานเพื่อใชในการคาดเดาและ

เขาใจในข้ันตอนตอไปได  โดยในการเรียนรูในสวนของคําศัพทนี้นักเรียนจะไดเรียนรูถึงการเดา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ศัพทจากบริบทรอบขางในประโยคน้ันๆโดยมีรูปภาพประกอบในการสรางความสนใจและชวยให

การเดาศัพทนาสนใจและเพิ่มความจําไดดียิ่งข้ึน จากนั้นนักเรียนจะเร่ิมทําแบบฝกและเก็บคะแนนที่

ไดหลังจากกิจกรรมนี้ในคอมพิวเตอรโดย คอมพิวเตอรจะประมวลคะแนนออกมาหลังการทําแบบ

ฝกเสร็จสิ้นในสวนนี้ 

ขั้นการอาน  

Main idea Study กอนที่นักเรียนจะเร่ิมการอาน ผูวิจัยไดเพิ่มกิจกรรมการอานเพื่อหา  Main  

idea เขามาเพ่ือใหนักเรียนฝกการจับประเด็นหลักๆของแตละยอหนาของบทอานเพ่ือหาใจความ

สําคัญของยอหนาน้ันๆ เพื่อลําดับเหตุการณกอนหลังไดดียิ่งขึ้นโดยนักเรียนจะตองอานบทอานใน

แตละขอและทําการจับคู(Matching)กับ Main idea ของขอความนั้น โดยในสวนของหนาจอ

คอมพิวเตอรจะเปนการสั่งใหนักเรียนทํากิจกรรมในสวนนี้ลงในกระดาษ โดยผูวิจัยจะสั่งให

นักเรียนอานและทํากิจกรรมนี้ในกระดาษท่ีแจกให 

Storyline Study หลังจากน้ันผูวิจัยใหนักเรียนกลับดูในคอมพิวเตอรอีกครั้งและคลิกไปใน

หนาถัดไป และเร่ิมการสอนนักเรียนถึงองคประกอบของเร่ืองที่จะอาน โดยยกตัวอยางนิทานอยาง

งาย คือเร่ืองกระตายกับเตา เน่ืองจากเปนนิทานที่นักเรียนสวนใหญรูจัก อีกทั้งมีองคประกอบของ

เร่ืองท่ีไมซับซอนในการสอนเกี่ยวกับโครงสรางของเร่ือง ซึ่งในสวนนี้นักเรียนสามารถอานจาก

คอมพิวเตอรและเรียนรูถึงองคประกอบ เชน ชื่อเรื่อง (Title) ตัวละครหลัก (Main Characters) 

ปญหาของเร่ืองและวิธีการแกปญหา (Problem and Solutions)ตอนจบ (Ending) และคุณธรรมท่ี

เรียนรูจากเร่ืองๆนั้น (Moral) โดยหลังจากที่นักเรียนไดเรียนและดูตัวอยางในสวนของกิจกรรมนี้

และ จะทําใหนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในการตอบคําถามในสวนตอไปของบทเรียน 

หลังจากการเรียนรูในสวนขององคประกอบเร่ืองเลาจากตัวอยางแลว นักเรียนจะตอง

ยอนกลับไปสูเมนูหลักของบทเรียนนั้นๆเพื่อเร่ิมการอานบทอานจากการตูนAnimation ไปพรอมๆ

กันในหนาจอของตัวเอง โดยหากนักเรียนไมเขาใจหรือเน้ือเร่ืองดําเนินเร็วไป นักเรียนสามารถกด

เพื่อยอนไปดูใหมในแตละตอนได เพราะเน้ือเร่ืองจะดําเนินไปทีละฉากและนักเรียนตองคลิกที่ปุม 

Next เพื่อดูฉากถัดไปจนจบ 

ขั้นตอไปนักเรียนตองกลับมาท่ีสวนของแบบฝกในบทเรียนนั้นๆอีกคร้ังและคลิกไปที่สวน

ของReading เพื่อดูเนื้อเร่ืองที่เปนบทอานโดยรวมท้ังหมดแลวจึงเร่ิมการอานเน้ือเร่ืองอยางเร็ว 

(Skimming)โดยนักเรียนตองใชวิธีการอานในใจ โดยเร่ิมใชคําศัพทจาการเรียนรูขั้นตอนกอนหนา

มาใชประกอบ และหลังจากน้ัน เร่ิมอานแบบเจาะจง (Scanning) ซึ่งเปนขั้นตอนของการอานเพื่อ

ความเขาใจ อานพินิจพิเคราะหและตอบคําถาม นักเรียนจะอานบทอานอีกคร้ังอยางพินิจพิเคราะห 
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ระมัดระวัง เพื่อหาคําตอบ คําถามอาจเปนการจับประเด็นสําคัญ หารายละเอียดของเร่ือง หาเหตุผล

ของเหตุการณ ลําดับเหตุการณ และหาเหตุการณที่สําคัญของเหตุการณจากบทอานนั้นๆ  

ผูวิจัยใหนักเรียนเร่ิมทําแบบฝกหัดแบบจับคูในคอมพิวเตอร โดยขอคําถามจะเก่ียวกับ

องคประกอบของเน้ือเร่ือง และลําดับเหตุการณ เพื่อใหนักเรียนสามารถนําคําตอบของแบบฝกหัด

ในสวนน้ีไปใชในการตอบคําถามตอไป  

หลังจากน้ันเมื่อนักเรียนคลิกหนาถัดไป บนหนาจอคอมพิวเตอรจะเปนคําสั่งใหนักเรียน

กลับไปดูที่กระดาษ โดยผูวิจัยจะแจกกระดาษท่ีมีแผนภูมิของ Storyline ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อน 

และชวยกันเติมคําตอบลงไป โดยท่ีนักเรียนสามารถคลิกยอนกลับไปอานในสวนของเน้ือเร่ืองได 

และเมื่อนักเรียนทําเสร็จแลวผูวิจัยจะเฉลยและใหนักเรียนชวยกันตรวจเพื่อดูในสวนตางๆวาสวน

ไหนที่ผิด และตองแกไขอยางไร 

 ผูวิจัยใหนักเรียนกลับมาดูที่คอมพิวเตอรและคลิกในหนาถัดไป นักเรียนจะตองทํา

แบบทดสอบ Comprehension Test เพื่อตอบคําถามเก่ียวกับความเขาใจในบทอานจํานวน10 ขอ 

หลังท่ีนักเรียนไดเรียนไป โดยเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบรอยคอมพิวเตอรจะทําการคํานวณคะแนน

และผูวิจัยจะทําการบันทึกผลคะแนนสวนน้ี 

Language Study 

เปนขั้นของการเรียนรูทางดานไวยากรณและการนําภาษาไปใชในบริบทตางๆไปใช หรือ 

Language functions เพื่อการนําไปใชเพื่อขยายความรูเพื่อนําไปใชในการทํากิจกรรมอื่น โดยผูวิจัย

ไดทําการวิเคราะห Language functions ที่เกี่ยวของกับบทอานในแตละเร่ืองที่มีคุณธรรมท้ัง8

ประการ เพื่อนํามาสอนในสวนนี้ โดยนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากกิจกรรมนี้ไปใชในการทํา

กิจกรรม Extended Activities เพื่อวิเคราะหการกระทําของตัวละครออกมาในสวนของขอคิด และ

ขอเสนอแนะท่ีไดจากเร่ืองที่อานนั้นๆได  

 จากแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการสอนการอานจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนขางตน ผูวิจัย

สามารถสรุปไดวาขั้นตอนการสอนประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักที่สําคัญ คือ ขั้นกอนการอาน (Pre 

– reading) ขั้นระหวางอาน (While – reading ) และข้ันหลังการอาน (Post – reading ) โดยในขั้น

กอนการอาน ผูสอนจัดกิจกรรมกอนการอานเพ่ือเปนการเตรียมตัวผูอานกอนเขาสูบทเรียนดวยการ

กระตุนความสนใจของผูเรียน (Motivation) จากรูปภาพประกอบของเร่ือง โดยตั้งคําถามให

เกี่ยวของกับสิ่งที่นักเรียนจะพบในบทอาน และใหผูเรียนคาดเดา (predict) เหตุการณ ตัวละคร ซึ่ง

อาจจะเกิดข้ึนในบทอาน ซึ่งอาจจะเปนลักษณะภายนอก อุปนิสัย หรือภาพของการกระทําของตัว

ละคร เพื่อใหผูอานสามารถคาดเดาไดวาจะอานบทอานนี้ทําไม และอานแลวจะไดพบคําตอบแบบ

ไหน  หลังจากนั้นจึงเร่ิมการเรียนรูในสวนของคําศัพท และความหมายที่จะเปนประโยชนในการ
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เขาใจเร่ืองที่จะอาน และตามมาดวยการฝกจับใจความเพื่อผูเรียนจะสามารถเขาใจในใจความสําคัญ

ของประโยคน้ันๆและชวยในการเรียงลําดับเหตุการณกอนหลังได  

ตอมาคือขั้นระหวางการอาน ( During – reading activities ) ผูเรียนจะไดอานบทอานพรอม

ทั้งฟงการออกสียงท่ีถูกตองในระหวางกิจกรรมนี้ โดยท่ีผูเรียนจะเร่ิมเห็นภาพของเน้ือเร่ืองที่อาน

ควบคูไปกับคําศัพทที่ไดเรียนไปกอนหนา เพื่อที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดวาเกิดเหตุการณอะไรบาง

กับตัวละครในเน้ือเร่ือง โดยขณะท่ีผูเรียนกําลังอานบทอาน ผูสอนไดนํากิจกรรมท่ีเปนแบบฝกหัด

ใหนักเรียนทํา โดยใช Storyline เปนหลักในการตอบคําถามที่เกี่ยวกับเหตุการณและตัวละครในเน้ือ

เร่ือง เพื่อชวยสรางใหผูอานมีจุดมุงหมายของการอานที่ชัดเจน และสามารถนําความรูที่ไดจากบท

อานไปใชในการทํากิจกรรมอ่ืนๆได โดยผูเรียนจะตองคิดตาม และประเมินเน้ือหาที่อานใน

แบบฝกหัด  และข้ันสุดทายคือ ( Post – reading activities) โดยกิจกรรมที่อยูในข้ันสุดทายน้ีจะเปน

การตรวจสอบผูเรียนถึงความเขาใจท่ีมีตอการอานวามีมากนอยเพียงใด  และมีการเรียนรูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Language Study เพื่อใหผูเรียนควรสามารถถายโอนทักษะการอานไปสูทักษะอ่ืนโดยเปน

ขั้นถายโอนขอมูล และกิจกรรมขยายความรู (Extended activities) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียน

สามารถแสดงความคิดเห็น หรือวิเคราะหเกี่ยวกับคุณธรรม และขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของ และนํามา

ปรับใชในชีวิตจริงได หลังจากเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีพบในกิจกรรมที่อาน  

11) นําโครงขายเน้ือหาท่ีปรับแกแลว และแผนการสอน มาดําเนินการสรางสื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ

ความตระหนักรูดานคุณธรรม โดยในการสรางและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่
เนนนิทานคุณธรรมนี้ผูวิจัยไดแบงการทํางานออกเปนสองระยะคือ 

ระยะที่ 1 การสรางและออกแบบการตูนภาพเคลื่อนไหวที่ใชประกอบกับนิทานคุณธรรม

ภาษาอังกฤษ โดยหลังจากที่ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงความยากงายและความถูกตองของภาษาตาม

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยไดทําการเขียนการตูนโดยใชโปรแกรม 

Adobe Flash ในการสรางตัวละครและฉากตางๆตามเน้ือเร่ืองของนิทานเร่ืองตางๆ และใชในการ

เขียนสคริป ใสลงไปเพื่อใหเกิดภาพเคลื่อนไหวในแตละฉาก หลังจากนั้นจึงนําบทอานมาใสในแต

ละฉากใหตรงกับเหตุการณของฉากน้ันๆ หลังจากน้ันผูวิจัยไดนําบทอานไปใหเจาของภาษาอาน

และอัดลงเปนไฟล MP3 และทําการตัดแบงใหตรงกับเน้ือหาของแตละฉากน้ันๆ แสดงเปนแผนภูมิ

ไดดังนี้ 
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แผนภูมิที่3 แผนภูมิการสรางการตูนAnimation ประกอบการอานนิทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 2 เปนการเร่ิมสรางในสวนของแบบเรียนและแบบฝกหัด  

ผูวิจัยเลือกโปรแกรมในการสรางในสวนของบทเรียนคอมพิวเตอร โดยผูวิจัยไดเลือกใช

โปรแกรม Macromedia Authorware 7 ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรเนื่องจากเปนโปรแกรมท่ี

สะดวก และสามารถสรางบทเรียนออกมาไดอยางรวดเร็ว และสามารถรองรับไฟลของรูปภาพและ

ไฟลเสียงในโปรแกรม Flash ที่ใชสรางภาพเคลื่อนไหวกอนหนานี้มาบรรจุในสวนของบทเรียนดวย

ได  

ผูวิจัยนําตารางกําหนดเนื้อหามากําหนดผังดําเนินบทเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร โดย

เมื่อนักเรียนใสแผนซีดีและเปดโปรแกรม จะพบกับเมนูหลัก  ซึ่งหนาจอจะประกอบดวย ชื่อ

โปรแกรม รายการบทเรียนของนิทานแตละเร่ือง (บทที่1-8) โดยในการเร่ิมใชโปรแกรมครั้งที่1 

นักเรียนจะตองเร่ิมทําแบบทดสอบกอนเรียนซึ่งเปนแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานคําศัพท 

ทักษะของความเขาใจในการอานและไวยากรณ โดยหลังจากทําแบบทดสอบเสร็จแลว โปรแกรม

จะทําการบันทึกและแสดงผลใหทราบทันที ในการใชบทเรียนในคร้ังตอไป นักเรียนจะเขาไปใน

เน้ือหาของบทเรียนเรียงตามลําดับ โดยเม่ือเขาไปสูในบทเรียนแลวนักเรียนจะพบเมนูใหเลือกเพ่ือ

เขาไปดูเน้ือหาบทอานที่เปนการตูนภาพเคล่ือนไหว และอีกสวนที่เปนแบบฝกหัด โดยนักเรียนตอง

เขาไปในสวนของแบบฝกหัดในการเร่ิมกิจกรรมการเรียนรูโดยจะเร่ิมที่การเรียนดวยรูปภาพและ

แบงบทอานออกเปนตอน เพื่อกําหนดฉากท่ีจะสรางในการตูน 

และทําการเขียนการตนูโดยใชโปรแกรม Flash CS5 

ใสบทอานใหตรงกบัฉากที่สรางขึ้นใหตรงตามลําดับเหตุการณ 

ทําการอัดเสียงของเจาของภาษาของบทอานแตละเรื่อง และตัดตอเพื่อนํามา
ใสในนิทานแตละฉาก และเสียงที่ตองใชประกอบในสวนของแบบฝก 

ใส Action Script เพื่อสรางภาพเคล่ือนไหวของภาพการตูนที่สรางขึ้นในขัน้
แรกใหเกิดเปนภาพเคล่ือนไหว 
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คําถามนําเพื่อจะเขาสูบทเรียน และเขาสูบทเรียนเกี่ยวกับคําศัพทที่เปนการนําเสนอความหมายและ

การเดาคําศัพทโดยใชบริบท และตามดวยการเรียนรูเกี่ยวกับ Story Structure และทําแบบฝกหัด 

โดยระหวางทําการเรียนผูวิจัยจะสามารถชี้แนะนักเรียนไดตลอดเวลาเน่ืองจากในการเรียนรูจะมีการ

ทําแบบฝกหัดในกระดาษควบคูไปดวย เมื่อถึงกิจกรรมการอานนักเรียนสามารถยอนไปท่ีเมนูหลัก

เพื่อเขาไปดูเน้ือเร่ืองและอานบทอานที่ประกอบอยูดานลางเพ่ือใชในการทํากิจกรรมตอไป ใน

กิจกรรมตางๆผูวิจัยจะทําการทดสอบเก็บคะแนนเปนระยะ และนําคะแนนเหลาน้ันมารวมกับการ

ทํากิจกรรมทายบทของแตละบทเรียนแสดงเปนแผนภูมิดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 4   แผนผงัการดําเนนิบทเรียนในส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษทีเ่นนนิทานคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนนทิานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม 

ชื่อโปรแกรม 

เมนูหลัก 

แบบทดสอบกอนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน 

รายการบทเรียน  
(บทที่ 1-8) 

ออกจากบทเรียน 

Animation นิทานคุณธรรม บทเรียนและแบบฝกหัด 

จุดประสงคการเรียนรู 

เมนูประจําบท 

บทเรียนคําศัพทจาก
ภาพและบริบท 

บทเรียนเกี่ยวกับ 
Storyline 

บทเรียนเกี่ยวกับ  
Language Content ศึกษาเนื้อหา และ

อธิบายตัวอยาง 

แบบฝกหัด 

การใหคะแนน 

ศึกษาเนื้อหา  

แบบฝกหัด 
Storyline 

การใหคะแนน 

ศึกษาเนื้อหา และ
อธิบายตัวอยาง 

แบบฝกหัด 

การใหคะแนน บันทึกผลการเรียน บันทึกผลการเรียน 

บันทึกผลการเรียน 

กลับสูเมนูหลัก 

ศึกษาองคประกอบของ 
Storyline จากนิทาน
ตัวอยาง ประกอบดวย 

- ชื่อเรื่อง 

- ตัวละครหลัก 

- สถานท่ี 

- เหตุการณตอนตน 

- ปญหาของเร่ือง 

- ความรูสึกของตัว 
ละครหลกั 

-การแกปญหา 
- ผล และตอนจบ 

-คุณธรรมท่ีไดจากเร่ือง 
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12) นําสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท่ีปรับปรุงแกไขแลวไป

ใชทดลองในข้ันทดลองรายบุคคล และการทดลองกลุมยอย เพื่อหาประสิทธิภาพของ

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ในการนําไปใชในการทดลอง

ภาคสนามตอไป 

 6.2 การพัฒนาเครื่องมือประเมินสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนนิทาน
คุณธรรมท่ีสรางขึ้น  
       6.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ จากนิทาน

คุณธรรม เพื่อวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอน

และหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม  

      ในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานผูวิจัยมีวิธีการสรางและพัฒนา

ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

       1) ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ

ของ อัจฉรา วงศโสธร (2538) Heaton (1990) ศึกษาแนวการสอนภาษาอังกฤษโดยใชนิทานจาก

ภาษาอังกฤษโดยใชนิทานจากหนังสือ Storytelling with children ของ Wright (1995) และหนังสือ

อ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

       2) กําหนดจุดประสงคการสอบและเน้ือหาขอสอบตามโครงขายบทเรียน ซึ่งได

จุดประสงคการสอบที่จะนํามาสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษดังนี้ 

                        จุดประสงควัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

            1) นักเรียนสามารถระบุความหมายของศัพทจากบริบทได 

            2) นักเรียนสามารถอานหารายละเอียดจากบทอานได 

                         3) นักเรียนสามารถบอกใจความสําคัญจากการอานบทสนทนาในนิทานได 

            4) นักเรียนสามารถจําแนกสาเหตุและเหตุผลได 

            5) นักเรียนสามารถลําดับเหตุการณกอนหลังได 

            6) นักเรียนสามารถระบุขอความสั้นๆตรงตามภาพได 

            7) นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเร่ืองใกลตัวกับบทอานได          

3) ดําเนินการสรางตารางวิเคราะหขอสอบโดยใชวัตถุประสงคการสอบที่วิเคราะหมาในขอ 2 เพื่อ

สรางขอสอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ จํานวน 120 นาที ตามแนวทางการสรางขอสอบวัดทักษะ

การอานของ Heaton (1989) ตอบถูกได  1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน โดยกําหนดใหขอสอบราย

ขอวัดระดับความรูและทักษะ ตามแนวทางของ Valette (1977 : 20) ดังนี้ 1) ระดับกลไก 
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(Mechanical, M) 2) ระดับความรู (Knowledge, K) 3) ระดับถายโอน (Transfer) 4) ระดับสื่อสาร 

(Communication, C) และระดับวิพากษวิจารณ (Critical, Cr ) ดังตารางท่ี 3
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ตารางที ่3 ตารางแสดงกําหนดเนือ้หาของแบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ครั้งที ่1
 Table of test specification 

Objectives Language Content Text Type Testing Techniques Level of Knowledge No. of Item Weight Scoring 

To identify word meaning from 

the context 

Context clues                                 

Guessing meaning from context clues 

Sentences Multiple Choice M,K,T 25 41.64% 0 -1 

To Identify the events of the 

story 

Skimming                                   

Scanning 

Shot story         

-narratives 

Multiple Choice M,K,T 5 8.34% 0 -1 

To identify the storyline of the 

story 

Skimming                                                Scanning Shot story         

-narratives 

Matching M,K,T 5 8.34% 0 -1 

To Identify the events of the 

story 

Skimming                                   

Scanning 

Shot story         

-narratives 

Multiple Choice M,K,T 5 8.34% 0 -1 

To identify the storyline of the 

story 

Skimming                                   

Scanning 

Shot story         

-narratives 

Matching M,K,T 5 8.34% 0 -1 

To express like and dislike Choosing the sentence to express feeling Sentences Multiple Choice M,K,T,Cr 3 5.00% 0 -1 

To give information Choosing the sentence to give the information Sentences Multiple Choice M,K,T,Cr 3 5.00% 0 -1 

To make offer Choosing the sentence to make an offer Sentences Multiple Choice M,K,T 3 5.00% 0 -1 

To talk about ability Choosing the sentence to talk about ability 

can,be able to/cannot,be not able to 

Sentences Multiple Choice M,K,T,Cr 3 5.00% 0 -1 

To give advice Choosing the sentence to give advice 

should/should not 

Sentences Multiple Choice M,K,T,Cr 3 5.00% 0 -1 

Note: Level of Knowledge : M = Mechanical K = Knowledge T = Transfer C = Communication Cr = Criticism
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                  4) ดําเนินการสรางขอสอบชุดที่ 1 ตามตารางวิเคราะห 

 5) นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหอาจารยที่

ปรึกษา อาจารยชาวตางชาติ และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของ

เน้ือหาและการใชภาษา เพื่อตรวจพิจารณาใหขอเสนอแนะ  

 6) วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (IOC) 

โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกขอสอบที่ใชไดไวที่คา IOC ตั้งแต 0.50 - 1.00 (ภาคผนวก ค) 

โดยในขอสอบที่ผูเชี่ยวชาญตอบในขอไมแนใจ เนื่องจากผูเชี่ยวชาญตองการใหตรวจสอบ 

และปรับปรุงใน 3 ประเด็นหลักคือ ความถูกตองของภาษา การตั้งคําถามท่ีกํากวมหรือ

ซับซอนเกินไป และคําตอบที่คลายคลึงกันมากเกินไปจนทําใหเกิดความสับสนในการตอบ 

อีกครัง้กอนนําไปใช 

 7) นําแบบทดสอบที่ผานการปรับปรุงแกไขดานความถูกตองของภาษา ขอคําถาม

และคําตอบใหเหมาะสม ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ซึ่งมี

ลักษณะและสภาพแวดลอมคลายคลึงกับกลุมตัวอยางเพื่อทําการวิเคราะหขอสอบหาคาความ

ยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

 8) นําขอสอบมาทําการตรวจใหคะแนน เพื่อมาวิเคราะหหาคาความยากงาย คา

อํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นตามแนวทางการหาคุณภาพของขอสอบของ อัจฉรา  

วงศโสธร (2544) โดยขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน สวนขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน และนํา

คะแนนไปวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก โดยขอสอบมีความยากงาย อยู

ระหวาง 0.37 - 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 - 0.80  และมีคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.71 (ภาพผนวก ง) จากนั้นผูวิจัยไดทําการคัดเลือกขอสอบที่สามารถนําไปใชได

จํานวน 50 ขอในการนําไปทดลองขั้นตอไป 

  9) นําขอคําถามที่คัดเลือกมากําหนดตารางวิเคราะหขอสอบอีกครั้งหน่ึง ดังตารางท่ี4 

เพื่อใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) และนําไปใชในการวิจัยตอไป
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงกําหนดเนือ้หาของแบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ครั้งที2่
       Table of test specification 

Objectives Language Content Text Type Testing Techniques Level of Knowledge No. of Item Weight Scoring 

To identify word meaning from the 

context 

Context clues                            

Guessing meaning from context clues 

Sentences Multiple Choice M,K,T 20 40.00% 0 -1 

To Identify the events of the story Skimming                               

Scanning 

Shot story            

-narratives 

Multiple Choice M,K,T 5 10.00% 0 -1 

To identify the storyline of the story Skimming                               

Scanning 

Shot story            

-narratives 

Matching M,K,T 5 10.00% 0 -1 

To Identify the events of the story Skimming                               

Scanning 

Shot story            

-narratives 

Multiple Choice M,K,T 5 10.00% 0 -1 

To identify the storyline of the story Skimming                               

Scanning 

Shot story            

-narratives 

Matching M,K,T 5 10.00% 0 -1 

To express like and dislike Choosing the sentence to express feeling Sentences Multiple Choice M,K,T,Cr 2 4.00% 0 -1 

To give information Choosing the sentence to give the 

information 

Sentences Multiple Choice M,K,T,Cr 2 4.00% 0 -1 

To make offer Choosing the sentence to make an offer Sentences Multiple Choice M,K,T 2 4.00% 0 -1 

To talk about ability Choosing the sentence to talk about ability 

can,be able to/cannot,be not able to 

Sentences Multiple Choice M,K,T,Cr 2 4.00% 0 -1 

To give advice Choosing the sentence to give advice 

should/should not 

Sentences Multiple Choice M,K,T,Cr 2 4.00% 0 -1 

Note: Level of Knowledge : M = Mechanical K = Knowledge T = Transfer C = Communication Cr = Criticis
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10) ไดแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจํานวน 50 ขอ ประกอบดวยการ

ทดสอบดานคําศัพท (Vocabulary) จํานวน 20 ขอ ดานการอาน (Reading) จํานวน 20 ขอ และ 

Language study จํานวน 10 ขอ สําหรับเวลา 90 นาที เพื่อใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และ

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อนําไปใชในการวิจัยตอไป 

 11) ทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ซึ่งใชทดสอบกอนและหลัง

การทดลอง แลวนําผลที่ไดจากการทดลองมาเปรียบเทียบเพื่อสรุปผลและอภิปรายตอไป 

 6.2.2 แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 24 ขอ 
ใชเวลา 50 นาที 

          ในการสรางแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม ซึ่งผูวิจัยกําหนดให

เปนแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรมชนิดใชคําถามในเชิงสถานการณ แลวให

เลือกตอบจากตัวเลือก  3 ตัวเลือก จํานวน 24 ขอ ใชเวลา 50 นาท ีโดยผูวิจัยดําเนินการสราง

แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรมดังนี้ 

          1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามากําหนดโครงสรางของขอคําถาม โดย

รวบรวมจัดจําแนกกลุมของคุณธรรมท้ัง 8 ประการซึ่งวิเคราะหจากหนังสือนิทานคุณธรรม 

ไดกรอบเน้ือหาของคุณธรรมดังแสดงในตารางท่ี5 
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ตารางที่ 5 ตารางเน้ือหาของคุณธรรม 8 ประการ 

คุณธรรม ความหมาย คุณลักษณะของผูมี
คุณธรรม 

ประโยชนของ
คุณธรรม 

โทษจากการขาด
คุณธรรม 

ขยัน 

 

ความตั้งใจเพียร

พยายามทําหนาที่การ

งานอยางตอเนื่อง 

สมํ่าเสมอ อดทน ไม

ทอถอยเมื่อพบ

อุปสรรค ความขยนั

ตองปฏิบัตคิวบคูกบั

การใชสติปญญา

แกปญหา จนเกิดผล

งานสําเร็จตามความ

มุงหมาย 

 

- ผูที่ตั้งใจทํางาน

เต็มความสามารถ

อยางจริงจังในเร่ือง

ที่ถูกตอง 

- ผูที่เปนคนสูงาน มี

ความพยายาม ไม

ทอถอย กลาเผชิญ

อุปสรรคและ

พยายามแกไข

เพื่อใหงานสําเรจ็ 

- รักงานที่ทํา ตั้งใจ

ทําหนาที่อยาง

จริงจัง ไมทิ้งงาน 

- ผูมีพฤติกรรมเอา

ใจใสตองานที่ไดรบั

มอบหมาย การลง

มือทํางานทันท ี

- เมื่อมีเวลาวางมัก

ใชไปในการฝกฝน

ส่ิงที่ไดเรียนรูเพื่อ

ประโยชนตอตนเอง

และผูอื่น 

- ประสบ

ความสําเร็จใน

การทํางานและ

ชีวิตจากความ

พากเพียร 

- เปนที่ยอมรับ

ของคนในสังคม 

ครอบครัวและ

เพื่อนรวมงาน 

- สามารถใชเวลา 

ในชีวิตของตน

อยางเกิดเกิด

ประโยชนสูงสุด

ตอตนเอง และ

สังคม 

- สามารถพัฒนา

ศักยภาพใน

ตนเองใหเกดิ

ประโยชนตอ

ตนเอง ครอบครัว 

และสังคมไดอยาง

มีมีประสิทธิภาพ

โดยไมทอถอยตอ

อุปสรรค 

- ไมสามารถประสบ

ความสําเร็จในการ

ทํางาน 

- ไมเปนท่ียอมรับของ

คนในสังคมที่ตอง

ทํางานรวมกัน 

- ใชเวลาไปอยางเปลา

ประโยชน ไมมีสาระ

ในชีวิต 

- ไมสามารถพัฒนา

ศักยภาพในตนเองให

เกิดประโยชนตอ

ตนเอง ครอบครัว 

และสังคมได 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 

 

ตารางที่ 5 ตารางเน้ือหาของคุณธรรม 8 ประการ (ตอ) 

คุณธรรม ความหมาย คุณลักษณะของผูมี
คุณธรรม 

ประโยชนของ
คุณธรรม 

โทษจากการขาด
คุณธรรม 

ประหยัด การรูจักเก็บออม

ถนอมใช

ทรัพยสิน ส่ิงของ

แตพอควร 

พอประมาณ ให

เกิดประโยชน

คุมคา ไมฟุมเฟอย 

ฟุงเฟอ 

- ผูที่ดําเนินชีวิต

ความเปนอยูที่เรียบ

งาย 

- ผูที่รูจักฐานะ

การเงินของตนเอง 

คิดกอนใช คดิกอน

ซ้ือ 

- ผูที่รูจักการเก็บ

ออม 

-ผูที่รูจักการถนอม

ใชทรัพยสิน ส่ิงของ

ตางๆอยางคุมคา 

- ทําใหบั้นปลายใน

ชีวิตไมพบกับความ

ยากลําบาก 

- สามารถดํารงชีวิตได

อยางเรียบงายและไม

ใชจายไปกับส่ิงที่ไม

จําเปนตอชีวิต 

-ทําใหสังคมและ

ส่ิงแวดลอมถูกใชอยาง

มีประโยชนและคุมคา 

ไมส้ินเปลืองโดยใช

เหต ุ

- ชีวิตในบ้ันปลายอาจ

พบเจอกับความทุกข

ยากจากการขาดการ

อดออมในชีวิต 

- ไมสามารถใชชีวิต

อยางสันติเนื่องจากมี

ความอยากไดในส่ิง

ตางๆตลอดเวลาท้ังท่ี

จําเปนและส่ิง

ส้ินเปลือง 

- ถาคนในสังคม

ปราศจากความ

ประหยัด ทรัพยากร

ตางๆจะถูกใชอยาง

ส้ินเปลืองและหมด

ไป จนอาจสราง

ปญหาการขาดแคลน

ทรัพยากรได 

ซ่ือสัตย มีความประพฤติ

ซ่ือตรง ไมเอน

เอียง ไมมีเลห

เหลี่ยม มีความ

จริงใจ ปราศจาก

ความรูสึกลําเอียง

หรืออคต ิ

 

- ผูที่มคีวาม

ประพฤติตรงทั้งตอ

หนาที่ และ ตอ

วิชาชีพของตนเอง 

- ผูที่ไมใชเลหกล

หรืออุบายในการคด

โกงทั้งทางตรงและ

ทางออม 

- ผูที่ไมนําของผูอืน่

มาเปนของตน 

- ทําใหประสบ

ความสําเร็จในชีวิต

และหนาที่การงานและ

พัฒนาตนเองไดอยาง

ตอเนื่อง 

- เมื่อบคุคลมีความ

ซ่ือสัตย จะนํามาซ่ึง

ความกลาหาญ กลาทํา

ในส่ิงที่ถูกตองและดี

งามอยางตรงไปตรงมา 

 

- ไมสามารถประสบ

ความสําเร็จในชีวิต

และหนาที่การงาน 

- บุคคลทีเ่คยชินกับ

ความไมซ่ือสัตย จะ

เปนคนที่ขี้โกง ทุจริต 

ไมมีระเบียบวินัย 

- เปนบุคคลที่ไมได

รับความเช่ือถือจาก

คนรอบขาง 

-ไมสามารถใชชีวิต

อยางภาคภูมิใจใน

สังคมได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ตารางเน้ือหาของคุณธรรม 8 ประการ (ตอ) 

คุณธรรม ความหมาย คุณลักษณะของผูมี
คุณธรรม 

ประโยชนของ
คุณธรรม 

โทษจากการขาด
คุณธรรม 

ซ่ือสัตย 

(ตอ) 

  - บุคคลที่มคีวาม

ซ่ือสัตยจะเปนคนที่มี

ความนาเชื่อถือ และ

เปนที่ไวใจของผูอืน่ 

- สามารถมีชีวิตที่มี

ความสุขเนื่องจาก

สามารถใชชีวิตอยางมี

เกียรติ ไมมีความผิดที่

ตองหลบซอน 

 

-บุคคลที่ไมมคีวาม

ซ่ือสัตยสามารถทํา

ใหสังคมเกิดปญหา

ได เนื่องจากนํามาซ่ึง

การทุจริตในหนาที่

การงานซ่ึงสงผล

กระทบตอองคกร 

หรือประเทศชาต ิ

มีวินัย การยึดมั่นใน

ระเบียบแบบแผน 

ขอบังคับและขอ

ปฏิบตัิ ซ่ึงรวมถึง

การมีวินัยใน

ตนเอง และการ

วินัยตอสังคม 

 

- ผูที่ปฏิบตัิตนใน

ขอบเขต กฎ 

ระเบียบของ

สถานศึกษา 

ครอบครัว สังคม

และประเทศ โดยที่

ตนเองยนิดีปฏิบตัิ

ตามอยางเต็มใจ 

- ผูที่มคีวามตั้งใจใน

การปฏิบัตทิี่ถูกตอง

ตามวินัยในสังคม มี

ความตรงตอเวลา 

- ผูที่ประพฤติตน

ตามแบบแผน

ระเบียบขอบังคับ

และขอปฏิบัตทิี่

ถูกตอง ดีงามอยาง

สมํ่าเสมอดวย

ตนเอง โดยไม

หว่ันไหวตามส่ิงยั่ว

ยุภายนอก 

- ทําใหครอบครัว 

สังคมและประเทศชาติ

มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย  

-ทําใหเกิดความสงบ

สุขในสังคมน้ันๆ

เนื่องจากทุกคนเคารพ

ในกฎ ระเบียบ ที่ถูก

วางไว 

- บุคคลที่มีระเบียบ

วินัยตอตนเองจะ

สามารถจัดการกับชีวิต

และภาระหนาที่ได

อยางเปนระบบ 

-ครอบครัว สังคม 

และประเทศชาติจะ

พบกับความยุงเหยิง 

ขาดความเปน

ระเบียบ 

- ทําใหเกิดความ

ยุงยากในการใชชีวิต

หากสังคมนั้น

ปราศจากวินัย และ

การประพฤติตาม

กฎระเบียบของ

บุคคลในสังคมน้ัน  

- การขาดวินัยตอ

ตนเองจะสงผลให

บุคคลนั้นไมสามารถ

จัดการกับชีวิตของ

ตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิด

ความวุนวาย และมี

ความยากลําบากใน

การใชชีวิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ตารางเน้ือหาของคุณธรรม 8 ประการ (ตอ) 

คุณธรรม ความหมาย คุณลักษณะของผูมี
คุณธรรม 

ประโยชนของ
คุณธรรม 

โทษจากการขาด
คุณธรรม 

สุภาพ เรียบรอย 

ออนโยน 

ละมุนละมอม 

มีกิริยามารยาท

ที่ดีงาม มี

สัมมาคารวะ 

ออนนอมถอม

ตน 

- ผูที่ออนนอมถอม

ตนตามสถานภาพ

และกาลเทศะ 

- ผูที่ไมมีความ

กาวราว รุนแรง 

วางอํานาจขมผูอื่นท้ัง

โดยวาจา และทาทาง 

- มีความม่ันใจใน

ตนเอง เปนผูที่มี

มารยาท วางตน

เหมาะสม ตาม

วัฒนธรรมไทย ความ

ผองใส เปนทีเ่จริญตา 

ทําใหเกดิความสบาย

ใจแกผูพบเหน็ 

- เปนที่รัก และไดรับ

ความเมตตาตอผูคนท่ี

พบเหน็ 

- สามารถปรับตนเขา

กับผูอื่นไดงายและ

ไดรับการยอมรับจาก

ผูอื่น 

- เปนที่นาช่ืนชม ของ

คนรอบขาง 

- เปนบุคคลทีน่าคบหา

สมาคมในการทํางาน

รวมกัน 

- เมื่อคนในสังคมมี

ความสุภาพออนโยน 

และใหเกียรตติอกัน 

สามารถสรางสันติสุข

ใหเกิดในสังคมน้ันได 

- ไมเปนท่ียอมรับตอ

ผูคนท่ีตองพบเจอใน

ชีวิต หรือสังคม 

- ไมเปนท่ียอมรับ 

และไมสามารถเขา

กับผูอื่นไดงาย 

- เปนบุคคลที่ไมพึง

ปรารถนาตอคนรอบ

ขางเนื่องจากสราง

ความลําบากใจ และ

อึดอัดใจตอคนทีต่อง

ปฏิสัมพันธรวมดวย 

 

 

 

 

 

สะอาด การปราศจาก

ความมัวหมอง

ทั้งกาย ใจ และ

สภาพแวดลอม 

- ผูที่รักษารางกาย ที่

อยูอาศัย ส่ิงแวดลอม

ของตนเอง ให

ถูกตองตาม

สุขลักษณะ 

- ผูทีค่ิดดีตอผูอื่น ไม

มีความมุงราย ไม

อิจฉาริษยาและฝกฝน

จิตใจของตนมิใหขุน

มัว และมีความ

แจมใสอยูเสมอ 

- มีสุขภาพกายท่ีดี และ

มีบุคลิกภาพที่ด ี

-ที่อยูอาศัยและ

สภาพแวดลอม เปนที่

ช่ืนชมของบคุคลท่ีพบ

เห็น ไมเปนท่ีนา

รังเกียจ 

- เปนผูทีใ่ชชีวิตอยางมี

ความสุข ปราศจาก

การคิดราย จิตใจมี

ความแจมใส 

-เปนที่นานับถือของ

บุคคลที่พบเจอ 

- มีสุขภาพกายท่ีย่ําแย 

จากสุขลักษณะที่ไมดี

และมีบุคลิกลักษณะ

ที่ไมเปนที่ตองการ

ตอคนรอบขาง 

- สภาพแวดลอมที่

สกปรกรุงรัง จะเปน

ที่รังเกียจของบคุคลท่ี

พบเหน็ 

- ใชชีวิตดวยความ

ทุกข เนื่องจากมี

ความคิดรายตอผูอืน่ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ตารางเน้ือหาของคุณธรรม 8 ประการ (ตอ) 

คุณธรรม ความหมาย คุณลักษณะของผูมี
คุณธรรม 

ประโยชนของ
คุณธรรม 

โทษจากการขาด
คุณธรรม 

สามัคค ี ความพรอม

เพรียงกัน ความ

กลมเกลียว 

ความปรองดอง

รวมใจกัน

ปฏิบตัิงานให

บรรลุผลตามท่ี

ตองการ เกิด

งานการอยาง

สรางสรรค 

ปราศจากการ

ทะเลาะวิวาท 

ไมเอารัดเอา

เปรียบกนั เปน

การยอมรับ

ความมีเหตผุล

ความแตกตาง

หลากหลายทาง

ความคิด ความ

หลากหลายใน

เรื่องเชื้อชาติ มี

ความ

สมานฉันท 

- ผูที่เปดใจกวาง 

ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอืน่ 

ยอมรับความ

แตกตางระหวาง

บุคคล ชวยเหลือ

เกื้อกูล เสียสละ ไม

เอารัดเอาเปรียบ 

- ผูที่รูบทบาทของ

ตน ทั้งในฐานะผูนํา

และผูตามท่ีด ี

- มีความมุงมั่นตอ

การรวมพลัง 

ชวยเหลือ เกื้อกูลกัน

เพื่อใหการงาน

สําเร็จลุลวง 

- เปนผูมีเหตุผล 

ยอมรับความ

แตกตางหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม 

ความคิด ความเช่ือ 

พรอมจะปรบัตัวอยู

รวมกันอยางสันต ิ

- เปนผูไมใชความ

รุนแรงในการ

แกปญหา และไม

สรางความแตกแยก 

- สามารถสราง

ความสําเร็จในการทํา

กิจกรรมตางๆที่คน

เพียงคนเดียวไม

สามารถทําได 

- เกิดความเคารพนับ

ถือซ่ึงกันและกันใน

หมูคณะ 

- สรางความ

สมานฉันทใหเกิดขึ้น

ในหมูคณะ และสังคม

ได 

- ทําใหเกิดความสงบ

สุขในสังคมน้ันหาก

กลุมคนน้ันมีความ

สามัคคีกันในหมูคณะ 

- ไมสามารถทํางานที่

ไมสามารถทําไดดวย

คนๆเดียวใหประสบ

ความสําเร็จไดหาก

ไมมีความรวมมือ

รวมใจ 

- เกิดความขดัแยง 

เกิดการวิวาท 

แกงแยงชิงดีกัน 

เนื่องจากไมมีความ

เคารพกันในหมูคณะ 

- การแตกความ

สามัคคีของคนใน

สังคมหรือ

ประเทศชาติสามารถ

นําไปสูหายนะของ

สังคมหรือชาตินัน้ได 

หากเกิดปญหาขึ้น 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ตารางเน้ือหาของคุณธรรม 8 ประการ (ตอ) 

คุณธรรม ความหมาย คุณลักษณะของผูมี
คุณธรรม 

ประโยชนของคุณธรรม โทษจากการขาด
คุณธรรม 

มีน้ําใจ ความจริงใจ

ที่ไมเหน็แก

เพียงตัวเอง

หรือเรื่อง

ของตัวเอง 

แตเห็นอก

เห็นใจ เห็น

คุณคาใน

เพื่อนมนษุย 

มีความเอื้อ

อาทร เอาใจ

ใส ใหความ

สนใจใน

ความ

ตองการ 

ความ

จําเปน 

ความทุกข

สุขของ

ผูอื่น และ

พรอมที่จะ

ใหความ

ชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน

และกัน 

- เปนผูใหและผูอาสา

ชวยเหลือผูอื่นเสมอ 

- เปนผูที่รูจักแบงปน 

เสียสละความสุขสวนตน 

เพื่อทําประโยชนของผูอื่น 

หรือสวนรวม 

- เปนผูทีเ่ขาใจ เหน็ใจ ผูที่มี

ความเดือดรอน อาสา

ชวยเหลือสังคมดวย

แรงกาย หรือสติปญญาของ

ตนเอง 

- เปนผูที่ลงมือปฏบิัติการ

เพื่อบรรเทาปญหา หรือ

รวมสรางสรรคส่ิงดีงามให

เกิดขึ้นแกผูอื่นโดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

- ทําใหเกิดความรัก ความ

เมตตาตอเพ่ือนมนุษย 

ทําใหเกดิความ 

 - ทําใหเกิดความ

เอื้อเฟอเผือ่แผ การ

ชวยเหลือซ่ึงกันในสังคม 

ทําใหมคีวามเสียสละ และ 

มีจิตสาธารณะ 

-สามารถพัฒนาตนเอง

และการงานใหประสบ

ความสําเร็จได 

- ปญหาตางๆจะสามารถ

แกไขไดดวยดีจากการ

เอื้อเฟอตอกัน 

 

- เกิดการเหน็แก

ตัวตอคนรอบขาง 

- เกิดการเอารัดเอา

เปรียบซึ่งกันและ

กันเนื่องจากไม

ตองการเสีย

ประโยชนของตน

เพียงอยางเดียว 

- มีทัศนคตทิี่คบั

แคบเนื่องจาก

สนใจแตความ

ตองการของตน

โดยไมคํานึงถึง

คนรอบขาง 

- สังคมและ

ประเทศชาติไม

สามารถพัฒนาได

เพราะคนในสังคม

นั้นคํานงึถึง

ประโยชนสวนตน

เปนอยางเดียว 
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3.2 กําหนดจุดประสงคการสอบและเนื้อหาขอสอบใหสอดคลองกับเน้ือหาใน

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

      1) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายของคุณธรรมได 

      2) ผูเรียนสามารถบอกลักษณะของบุคคลท่ีมีคุณธรรมแตละชนิดได 

      3) ผูเรียนสามารถบอกถึงประโยชนของคุณธรรมแตละชนิดได 

      4) ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษของการขาดคุณธรรมแตละชนิดได 

 3.3 ดําเนินการสรางตารางวิเคราะหขอสอบชุดที่ 1 โดยกําหนดรูปแบบของ

แบบทดสอบเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 48 ขอ ในเวลา 60 นาที ดัง

ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงการกําหนดเนื้อหาของแบบทดสอบความตระหนักรูดานคุณธรรมกอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถใน     
 การอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม 

วัตถุประสงค เนื้อหา ลักษณะขอสอบ รูปแบบขอสอบ ระดับความรูความเขาใจ 
จํานวน
ขอ 

น้ําหนัก 
เกณฑการ
ใหคะแนน 

1. ผูเรียนสามารถอธิบายความหมาย
ของคุณธรรมได 

ความหมายของคุณธรรมทั้ง 8ประการ คือ 
ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย ความ
มีน้ําใจ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด 
ความสามัคคี 

ขอความ เลือกตอบ 

3 ตัวเลือก 

ความรูความจํา 12 15 นาที 
25% 

0-1 

2. ผูเรียนสามารถบอกลักษณะของ
บุคคลที่มีคุณธรรมแตละชนิดได 

ลักษณะของผูที่มีคุณธรรม ทั้ง 8ประการ 
ประการ คือ ความขยัน ความประหยัด ความ
ซื่อสัตย ความมีน้ําใจ ความมีวินัย ความสุภาพ 
ความสะอาด ความสามัคคี 
 

ขอความ เลือกตอบ 

3 ตัวเลือก 

ความเขาใจ 12 15 นาที 
25% 

0-1 

3. ผูเรียนสามารถบอกถึงประโยชน
ของคุณธรรมแตละชนิดได 

ประโยชนของคุณธรรม 8 ประการ คือ ความ
ขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย ความมี
น้ําใจ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด 
ความสามัคคี 

ขอความ เลือกตอบ 

3 ตัวเลือก 

ความเขาใจ 12 15 นาที 
25% 

0-1 

4. ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษของการ
ขาดคุณธรรมแตละชนิดได 

โทษของการขาดคุณธรรม แตละชนิดคอื 
ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย ความ
มีน้ําใจ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด 
ความสามัคคี 

ขอความ เลือกตอบ 

3 ตัวเลือก 

ความเขาใจ 12 15 นาที 
25% 

0-1 

รวม 48 60  
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4) ดําเนินการสรางขอสอบชุดที่ 1 ตามตารางขอสอบ เปนแบบทดสอบชนิด 3 ตัวเลือก ถา

ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 

 5) นําแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรมและตารางวิเคราะหขอสอบที่สรางขึ้น

ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเน้ือหา 

ความเหมาะสมและรูปแบบทางภาษาของขอคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบ (ภาพผนวก จ) 

6) นําแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรมท่ีไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 

3 ทานแลวมาพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของขอคําถามกับจุดประสงคในตาราง

วิเคราะหขอสอบ โดยขอใดที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 - 1.0 แสดงวาขอคําถามน้ันสามารถนําไปใชได 

แตถาต่ํากวา 0.5 แสดงวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับจุดประสงคควรตัดท้ิงหรือปรับปรุงแกไข

ใหม (ภาพผนวก จ) จากนั้นจึงนําขอสอบที่ผานเกณฑแลวไปวิเคราะหหาคาความยากงายและคา

อํานาจจําแนกตอไป โดยสรุปขอเสนอแนะท่ีตองแกไขคือคําตอบตัวเลือกมีลักษณะที่คลายคลึงกัน

เกินไปจนอาจทําใหสับสนในการตอบ และไมสามารถสะทอนถึงคุณธรรมในประเด็นที่ถามออกมา

ไดชัดเจน อาจทําใหนักเรียนสับสนระหวางขออ่ืนได 

7) นําแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรมท่ีปรับปรุงแกไขในขอที่คําตอบไมมีมี

ความชัดเจนใหเรียบงายและชัดเจนย่ิงขึ้น ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใชคร้ังที่ 1 

กับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะและสภาพแวดลอมคลายคลงึกับกลุม

ตัวอยางเพื่อทําการวิเคราะหขอสอบหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก  

 8) ทําการใหคะแนน ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน สวนขอท่ีตอบผิดให 0 คะแนน และนํา

คะแนนมาวิเคราะหหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก โดยผูวิจัยไดเลือกขอสอบที่มีคาความ

ยากงายระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนกตัง้แต 0.20 ขึ้นไป มาจํานวน 24 ขอ เพื่อใชเปน

แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน พรอมทั้งหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของ

แบบทดสอบ เทากับ 0.75 โดยใชการวิเคราะหความเชื่อมั่นดวยสูตร KR - 20 ของ Kuder 

Richardson (ลวน สายยศ 2528 : 169) (ภาพผนวก ฉ) 

 9) นําขอสอบที่ผานการตรวจและคัดเลือกมาแลวมากําหนดเนื้อหาขอสอบสําหรับขอสอบ

ชุดที่ 2 ซึ่งมีจํานวนขอเทากับจํานวนจริงที่จะใชทดสอบ 

10) ไดแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จํานวน 24 ขอ ใชเวลา 45 นาที เพื่อ

ใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อนําไปใชในการวิจัยภาคสนาม

ตอไป 
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 4. การพัฒนา แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
นิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดาน
คุณธรรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 1 ฉบับ จํานวน 10 ขอ 

    4.1 ศึกษาขอมูลการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายปดแบบประมาณคาตาม

วิธีของ Likert  ธีรศักดิ์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2539 : ภาพผนวกหนา 6) 

     1) กําหนดช่ือแบบสอบถาม คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อ

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ

ความตระหนักรูดานคุณธรรมสําหรับนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

     2) กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีตอ

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ

ความตระหนักรูดานคุณธรรม 

    3) กําหนดเน้ือหาของแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคและนําขอมูลมาเปนโครง

รางเพื่อสรางประเด็นในการสรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ดานรูปแบบกิจกรรม เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของ

ตัวอักษร รูปภาพที่สวยงาม ตัวนําทางและความตอเน่ืองในการใชงาน และการเชื่อมโยง 

 ตอนที่ 2 ดานเนื้อหา เปนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ การเรียนการสอนดวย 

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ

ความตระหนักรูดานคุณธรรมในดานเน้ือหาในเร่ืองความเหมาะสมของระดับความยากงายกับ

ระดับชั้นเรียน และความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหากับเวลาเรียน และประโยชนที่ไดรับในการ

สงเสริมทักษะการอาน และสงเสริมความตระหนักรูดานคุณธรรมและสามารถนําไปใชในชีวิตจริง

รวมเปนคําถาม 5 ขอ  

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

ในแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม ไดกําหนดคาระดับของขอ

คําถามเปน 5 ระดับดังน้ี 

  เห็นดวยมากที่สุด ใหคาระดับเทากับ 5 

  เห็นดวยมาก  ใหคาระดับเทากับ 4 

  เห็นดวยปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3 
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  เห็นดวยนอย  ใหคาระดับเทากับ 2 

เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 1  

 4) นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ

อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง

เที่ยงตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมและรูปแบบภาษาของขอความในแบบสอบถาม แลวนํา

แบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมาพิจารณาหาคาความ

สอดคลอง (IOC) ของขอคําถาม โดยหัวขอใดมีคาต้ังแต 0.5 -1.0 แสดงวาขอคําถามน้ันสามารถ

นําไปใชได แตถาต่ํากวา 0.5 แสดงวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับจุดประสงคควรตัดท้ิงหรือนํามา

ปรับปรุงแกไขใหม 

 5) จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 

ของผูเชี่ยวชาญ พบวา แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม มีคาเฉลี่ย 1.00 (ดังตาราง ในภาพผนวก ช)  

 6) นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของ

เน้ือหาและรูปแบบทางภาษาแลวไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนสกลวิทยาที่ไดทดลองใช

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่เนนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นแลว ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง ใน

ขั้นทดลองรายบุคคล จํานวน 3 คน และแบบกลุมยอย จํานวน 9 คน โดยใหนักเรียนพิจารณาตอบ

แบบสอบถามในแตละประเด็นทั้ง 4 ดาน หลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรมเพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม รวมท้ังสิ้น8 

บทเรียน เพื่อจะนํามาใชในการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 7) นําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในขั้นทดลองรายบุคคลและการทดลอง

กลุมยอยมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยการใชการวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (1974 : 161) ซึ่งไดคาเทากับ 0.83 (ภาคผนวก ซ) 

 8) ไดแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทาน

คุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม 

จํานวน 10 ขอ 1 ฉบับ (ภาพผนวก ฌ ) 

9) นําแบบสอบถามที่ไดหาคาความเช่ือมั่นและปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับนักเรียนกลุม

ตัวอยาง ในข้ันทดลองภาคสนามจํานวน 30 คน โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นทุก

คร้ัง หลังจากการเรียนจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ ที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมแตละบท ดังน้ันนักเรียน
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ตองทําแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 8 คร้ัง เพื่อนําผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุม

ตัวอยางไปใชปรับปรุงและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมตอไป 

 ระยะท่ี 2 การทดลองใชเคร่ืองมือและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 ขั้นตอนตอไปน้ีเปนขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ

ตระหนักรูดานคุณธรรม โดยการทดลองภาคสนาม (Try out) กับกลุมทดลองรายบุคคล (One - to - 

one testing) จํานวน 3 คน และกลุมยอย (Small group testing) จํานวน 9 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดคือ 75/75 ซึ่ง 75 ตัวแรกคือ ผลเฉลี่ยของคะแนนรวมที่ได

จากการทําแบบทดสอบทายบททุกบทในระหวางเรียนของกลุมตัวอยาง และ 75 ตัวหลังคือ ผลเฉลี่ย

คะแนนรวมของการทดสอบหลังเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน

คุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมท่ี

ผูวิจยัสรางขึ้น ชัยยงค พรหมวงศและคณะ (2520 : 135) ซึ่งในการหาประสิทธิภาพของ

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ

ความตระหนักรูดานคุณธรรมมีขั้นตอนดังน้ี 

 1) ขั้นทดลองรายบุคคล (One - to one testing) ทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 

โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน  3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยให

นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน (Pretest) จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 90 นาที  

รวบรวม และบันทึกคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ จากนั้นใหนักเรียนทดลองเรียนจาก

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม รวมทั้งสิ้น  8 บทเรียน ใชเวลา 2 สัปดาห ตั้งแต

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 - 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งนักเรียนจะเรียนในคาบเรียนพิเศษชวงเย็นหลัง

เลิกเรียนตั้งแตเวลา 15.30 ถึงเวลา 17.00 วันละ1 ชั่วโมงคร่ึง และใชชั่วโมงในคาบคอมพิวเตอร และ

คาบซอมเสริม อีกสัปดาหละ 5 คาบ รวมทั้งสิ้น 20 คาบ 

 ขั้นตอนกระบวนการเรียนรูไดดําเนินการตามที่กําหนดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

กิจกรรมการแนะนําบทเรียน อธิบายจุดประสงคของการเรียนรู และการใชงาน

คอมพิวเตอรในการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารยวิชาคอมพิวเตอรมาชวย

แนะนําและควบคุมการใชงานของนักเรียนรวมดวย 
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 หลังจากเปดเขาเมนูหลัก และเขาสูบทเรียน จะเร่ิมดวยกิจกรรมกระตุนความสนใจของ

ผูเรียน (Motivation) และกิจกรรมข้ันกอนการอาน (Pre-reading) โดยใหนักเรียนศึกษา จากรูป

ภาพประกอบของเร่ือง และอภิปรายตอบคําถามจากขอคําถามใหเกี่ยวของกับสิ่งที่นักเรียนจะพบใน

บทอาน และใหผูเรียนคาดเดา (predict) เหตุการณ ตัวละคร ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในบทอาน ซึ่งอาจจะ

เปนลักษณะภายนอก อุปนิสัย หรือภาพของการกระทําของตัวละคร เพื่อใหผูอานสามารถคาดเดาได

วาจะอานบทอานนี้ทําไม และอานแลวจะไดพบคําตอบแบบไหน  หลังจากนั้นจึงเร่ิมการเรียนรูใน

สวนของคําศัพท ซึ่งเปนการเรียนรูศัพทจากความหมายของบริบทในประโยค และความหมายท่ี

เรียนรูนั้นจะเปนประโยชนในการเขาใจเร่ืองที่จะอาน และตามมาดวยการฝกจับใจความท่ีเปนแบบ

ฝกจับคูเนื้อเร่ืองแตละยอหนากับใจความสําคัญหรือ(Main idea) ของยอหนาน้ันๆ เพื่อผูเรียนจะ

สามารถเขาใจในใจความสําคัญของประโยคและชวยในการเรียงลําดับเหตุการณกอนหลังได  

 กิจกรรมระหวางการอาน ( During – reading activities ) ผูเรียนจะเร่ิมศึกษาบทอานพรอม

ทั้งฟงการออกสียงท่ีถูกตองในระหวางกิจกรรมนี้ โดยท่ีผูเรียนจะเร่ิมเห็นภาพของเน้ือเร่ืองที่อาน

ควบคูไปกับคําศัพทที่ไดเรียนไปกอนหนา เพื่อสามารถเขาใจไดวาเกิดเหตุการณอะไรบางกับตัว

ละครในเน้ือเร่ือง โดยขณะท่ีผูเรียนกําลังอานบทอาน ผูสอนไดนํากิจกรรมที่เปนแบบฝกหัดให
นักเรียนทํา โดยใช Storyline เปนหลักในการตอบคําถามที่เกี่ยวกับเหตุการณและตัวละครในเน้ือ
เร่ือง โดยใหนักเรียนศึกษาองคประกอบของ Storyline จากนิทานตัวอยาง ประกอบดวย ชื่อเร่ือง ตัว
ละครหลัก สถานท่ี เหตุการณตอนตน ปญหาของเร่ือง ความรูสึกของตัวละครหลัก การแกปญหา 
ผลและตอนจบ และคุณธรรมที่ไดจากเร่ืองเพ่ือชวยสรางใหผูอานมีจุดมุงหมายของการอานที่ชัดเจน 
และสามารถนําความรูที่ไดจากบทอานไปใชในการทํากิจกรรมอ่ืนๆได โดยผูเรียนจะตองคิดตาม 

และประเมินเนื้อหาท่ีอานในแบบฝกหัด โดยในขั้นนี้ผูเรียนจะไดศึกษาถึงคุณธรรมและแงคิดที่ได
จากเร่ืองที่อานเพ่ือทํากิจกรรมตอไป 

กิจกรรมหลังอาน ( Post – reading activities) เปนกิจกรรมที่อยูในข้ันถายโอนขอมูล 

(Transfer data) ในขั้นนี้จะเปนการตรวจสอบผูเรียนถึงความเขาใจที่มีตอการอานวามีมากนอย

เพียงใด  และมีการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Language Study โดยจะเปนกิจกรรมที่นักเรียนทําการ

เรียนรูเกี่ยวกับหนาที่ของภาษาเชน การอธิบายความชอบ หรือไมชอบ ( Express Likes and 

Dislikes) ดวยการถามคําถามจากพฤติกรรมของตัวละครในนิทาน เชน Do you like the son? โดย

ใหนักเรียนตอบวา I like …. หรือ I don't like ….. และเพิ่มเติมดวยการอธิบายเหตุผล (Giving 

reasons) โดย การใช Because he/she is …….. เปนตน โดยหนาที่ของภาษาในแตละบทจะ

สอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรูของแตละบท เพื่อใหผูเรียนสามารถถายโอนทักษะ

การอานไปสูทักษะอ่ืนโดยเปนขั้นถายโอนขอมูล  
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กิจกรรมขยายความรู (Extended activities) เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนสามารถแสดงความ

คิดเห็น หรือวิเคราะหเกี่ยวกับคุณธรรม และขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของ และนํามาปรับใชในชีวิตจริง

ได หลังจากเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีพบในกิจกรรมที่อาน 

โดยเม่ือเรียนจบในแตละบทแลว นักเรียนจะตองทําแบบสอบถามความคิดเห็นทุกครั้งหลัง

เรียน และเม่ือนักเรียนเรียนครบท้ัง 8 บทเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับ

แบบทดสอบกอนเรียนจากนั้นจึงนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียน

และคะแนนวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพ 75/75 

รวมท้ังนําผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นรายบทมาหาคาความเช่ือมั่น ซึ่งผลการทดลองใช

สื่อเสริมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมในข้ันทดลองรายบุคคล ปรากฏดัง

ตารางที่ 7    ส
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ตารางที่ 7   ผลคะแนนจากความสามารถในการอานรายบทจํานวน 8 บท และประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษในขั้นทดลองรายบุคคล  
     จํานวน 3 คน  

 

นักเรียน 

คะแนนทดสอบรายบท 
 

รวม 

 

รอยละ 

 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 

รอยละ 
บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6 บทที่7 บทที่8 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 50 100 

คนที่ 1 7 8 8 8 8 9 9 9 66 82.50 45 90.00 

คนที่ 2 7 7 7 7 8 8 8 8 60 75.00 46 92.00 

คนที่ 3 6 7 7 7 7 7 8 8 57 71.25 39 78.00 

รวม 19 22 22 22 23 24 25 25 183 76.25 130 86.67 

รอยละ 63.33 73.33 73.33 73.33 76.67 80.00 83.33 83.33 
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จากผลในตารางที่ 7 ที่ ผูวิจัยเร่ิมทดลองในข้ันรายบุคคล ซึ่งทดลองกับนักเรียน จํานวน 3 

คน นักเรียนทําคะแนนจากการทดสอบในแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

รายบท โดยรวมได 183  คะแนน จากคะแนนเต็ม 240 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.25 โดยทําคะแนน

สูงสุด ในบทที่ 7 และบทที ่8 ชื่อบท The Most Beautiful Temple และ The Ant and the 

Grasshopper คิดเปนรอยละ 83.33 และทําคะแนนต่ําสุดในบทที่ 1 ชื่อบท The Millionaire's Son  

คิดเปนรอยละ 63.33 ทําคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ได 130 คะแนน จากคะแนน 

เต็ม150 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.67   ดังนั้นสรุปไดวาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษในข้ันทดลองรายบุคคล E1/E2 เทากับ 76.25/86.66 

จากผลการทดลองใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท้ัง 8 

บทเรียน ไดพบปญหาซึ่งแบงเปนประเด็นไดดังนี้ 1) ดานความถูกตองของการพิมพ โดยใน

กิจกรรมของการหาความหมายของคําศัพทไมมีการขีดเสนเตนที่ชัดเจนของคําศัพทที่ตองการถาม มี

คําผิดหลายตําแหนงที่พิมพตกหลน 2) ดานกิจกรรม  นักเรียนบางคนไมสามารถทํากิจกรรมให

ทันเวลาไปพรอมกับนักเรียนคนอ่ืนเพราะมีความถนัดทางดานคอมพิวเตอรนอยกวา และนักเรียน

บางคนตองทําการยอนเขาไปดูเน้ือหาซ้ําหลายคร้ังในสวนของการตูน และทําใหกลับมาทํา

แบบฝกหัดไดชา 3) ดานเทคนิคของโปรแกรม ในบทที่6 สวนของแบบฝกหัด มีปญหาในการเขา

กลับมาที่เมนูหลัก ทําใหนักเรียนตองปดโปรแกรมและเขาใหม เพื่อเขากลับที่หนาหลักในการ

ยอนกลับมาดูการตูนในกิจกรรมการอาน 4) ดานพฤติกรรม ของนักเรียน ผูวิจัยพบวานักเรียนจะทํา

กิจกรรมของแบบฝกหัดอยางรวดเร็วเกินไป และมักขามแตละขอไปอยางรวดเร็วโดยท่ีไมทันฟง

คําสั่งของครูผูควบคุม และไมทําการอานคําสั่งใหชัดเจนจนทําใหเกิดความไมเขาใจในหลายจุดของ

การตอบคําถามบางชวง  ผูวิจัยจึงไดทําการแกไขขอผิดพลาดตางๆ โดยทําการแกไขคําท่ีสะกด

ผิดพลาด หรือไมสมบูรณ แกไขเร่ืองความชัดเจน การขีดเสนใตในขอคําถาม เพิ่มคําอธิบายช้ีแจง

ตางๆใหชัดเจนย่ิงขึ้นและ อัปเดตขอมูลใหมลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร และทําการแกไขทาง

เทคนิคในสวนของโปรแกรมเพ่ิมขึ้น และทําความเขาใจกับผูชวยท่ีมาทําการชวยควบคุมดูแล

นักเรียนอีกครั้ง แลวนําไปใชทดลองตอไป 

2) ขั้นทดลองกลุมยอย (Small group testing) ทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 

โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน  9 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ใชเวลา 2 

สัปดาห ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2557 - 19 ธันวาคม 2557 ซึง่นักเรียนจะเรียนในคาบเรียนพิเศษชวง

เย็นหลังเลิกเรียนตั้งแตเวลา 15.30 ถึงเวลา 17.00 วันละ1 ชั่วโมงคร่ึง และใชชั่วโมงในคาบ

คอมพิวเตอร และคาบซอมเสริม อีกสัปดาหละ 5 คาบ รวมทั้งสิ้น 20 คาบ โดยกอนการเรียน ผูวิจัย

ไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน (Pretest) จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 90 นาที  

   ส
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รวบรวม และบันทึกคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ จากนั้นใหนักเรียนทดลองเรียนจาก

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม รวมทั้งสิ้น  8 บทเรียน โดยเมื่อเรียนจบในแตละบท

แลว ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นทุกคร้ังหลังเรียนในแตละบท โดยผูวิจัยทําการบันทึก

ปญหาและขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

หลังจากน้ัน ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลัง

เรียน (Posttest) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียนจากนั้นจึงนําคะแนนท่ีได

จากการทําแบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียนและคะแนนวัดความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพ 75/75 รวมท้ังนําผลการตอบแบบสอบถามความ

คิดเห็นรายบทมาหาคาความเช่ือมั่น เพื่อนําไปปรับปรุงและนําไปใชในการทดลอง ปรากฏดังตาราง

ที่ 8    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 ผลคะแนนจากความสามารถในการอานรายบทจํานวน 8 บท และประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษในขั้นทดลองกลุมยอย    
   จํานวน 9 คน  

 

นักเรียน 

คะแนนทดสอบรายบท  

รวม 

 

รอยละ 

 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 

 

รอยละ 
บทที1่ บทที2่ บทที3่ บทที4่ บทที5่ บทที6่ บทที7่ บทที8่ 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 50 100 

คนที่ 1 6 8 8 8 8 8 9 9 64 80.00 43 86.00 

คนที่ 2 7 7 7 7 8 8 9 10 63 78.75 46 92.00 

คนที่ 3 6 7 7 7 7 8 9 8 59 73.75 44 88.00 

คนที่ 4 7 7 7 8 8 8 8 9 62 77.5 48 96.00 

คนที่ 5 7 8 8 8 9 9 9 10 68 85 48 96.00 

คนที่ 6 7 8 8 8 9 9 10 10 69 86.25 47 94.00 

คนที่ 7 6 7 7 8 8 8 9 9 62 77.5 40 80.00 

คนที่ 8 8 8 8 8 8 10 10 10 70 87.5 48 96.00 

คนที่ 9 7 7 8 8 7 8 9 9 63 78.75 41 82.00 

รวม 61 67 68 70 72 76 82 84 580 80.55 405 90.00 

รอยละ 67.78 74.44 75.56 77.78 80.00 84.44 91.11 93.33 
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จากตารางท่ี8  ผูวิจัยเร่ิมทดลองในข้ันกลุมยอย 9 คน ซึ่งทดลองกับนักเรียน จํานวน 9 คน 

นักเรียนทําคะแนนจากการทดสอบในแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษรายบท 

โดยรวมได 580 คะแนน จากคะแนนเต็ม 720 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.50 โดยทําคะแนนสูงสุด 

ในบทท่ี 8 ชื่อบท The Ant and the Grasshopper คิดเปนรอยละ 93.33 และทําคะแนนต่ําสุดในบทที่ 

1 ชื่อบท The Millionaire's Son  คิดเปนรอยละ 67.78 ทําคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน 

(Posttest) ได 405 คะแนน จากคะแนน เต็ม 450 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.00   ดังนั้นสรุปไดวา

ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษในข้ันทดลองรายบุคคล E1/E2 เทากับ 

80.55 / 90.00 

ปญหาที่พบจากการทดลองกลุมยอยคร้ังนี้คือปญหาทางดานความถูกตองของคําศัพท โดย

ยังพบขอผิดพลาดที่ยังไมไดแกไขอีกหลายจดในสวนของตัวอยางในการอธิบายในบทที่ 4 และ 

ภาพที่ไมตรงกับตัวอยางท่ีคลาดเคลื่อนไปอยูในอีกหนาถัดไป ซึ่งทําใหเกิดความสับสน  ปญหา

ทางดานกิจกรรม โดยมีนักเรียนหลายคนที่ทํากิจกรรมไดชากวาคนอ่ืนเน่ืองจากไมเขาใจคําศัพทที่

พบในเน้ือเร่ือง และถามเพ่ือนที่นั่งขางกันแทนที่จะทําการถามครูผูชวยในการควบคุม ทําใหเกิด

ความลาชาในแตละกิจกรรม โดยผูวิจัยตองทําการตอเวลาออกไปเพ่ือใหกิจกรรมแตละชวงดําเนิน

ไปพรอมๆกัน ทําไดกิจกรรมเลิกชา และตองทําการขออนุญาตในการใชหองคอมพิวเตอรเพิ่ม 

ปญหาทางดานพฤติกรรม นักเรียนบางสวนไมเคยผานการเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรมากอน ทําให

ครูผูชวยควบคุมอยางใกลชิดเพื่อใหความชวยเหลือทางดานตางๆ และไมใหนักเรียนคลิกเปดเลยไป

จากสวนของกิจกรรมในแตละชวง และใหกิจกรรมดําเนินไปพรอมๆกัน 

3) จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการทดลองรายบุคคลและกลุมยอยมาปรับปรุงแกไขสื่อในแต

ละบทเพื่อใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และนําสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ ที่เนนนิทาน

คุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ผาน

การทดลองรายบุคคลและกลุมยอยไปใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ในการทดลองภาคสนาม 

ซึ่งเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental research) ใชรูปแบบกลุมเด่ียว สอบกอนเรียนและ

หลังเรียน (One-group pretest posttest design) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

ทดสอบกอนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

  

T1 แทน การทดสอบกอนการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 

X แทน การใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 

   ส
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T2 แทน การทดสอบหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนในการทดลองภาคสนาม ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กอนการทดลองการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ใหนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนเปดโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยสอนไปที่หนาหลัก และเลือกไปที่เมนูแบบทดสอบกอนเรียน หลังจากน้ันนักเรียน 

ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียน พรอมดวยทําแบบทดสอบความ

ตระหนักรูดานคุณธรรมในขอสอบในกระดาษ 

ขั้นการใชสื่อชวยสอนภาษาอังกฤษ ทําการสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใช

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 8 บทเรียน บทละ 1 ชั่วโมง 40 นาที 

ใชเวลา 8 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558 - 27 กุมภาพันธ 2558 ในภาคเรียนที่2 ปการศึกษา

2557 โดยผูสอน ไดทําการปฐมนิเทศ เพื่อแจงจุดประสงคของการเรียน และอธิบายข้ันตอนและ

เน้ือหาของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนกอนการเรียนรู 

หลังจากน้ันผูสอนไดทําการสอนโดยหลังจากที่เปดโปรแกรมในคอมพิวเตอรของแตละคน

แลวนักเรียนจะพบกับหนาเมนูหลัก และนักเรียนจะเปดเขาสูบทเรียนตามช่ือท่ีเรียงลําดับ และเลือก

ในสวนที่เปน Exercise โดยสวนแรกนักเรียนจะพบกับการเรียนรูดานคําศัพทโดยวิธีการหา

ความหมายจากบริบท โดยนักเรียนสามารถปรึกษารวมกันไปพรอมกับเพื่อนๆในการเรียนรูในสวน

นี้ได โดยท่ีครูผูสอนจะชวยอธิบายสวนที่นักเรียนไมเขาใจ และอนุญาตใหนักเรียนใชพจนานุกรม

เปดหาความหมายของบางคํารวมดวยได ในสวนนี้จะมีรูปภาพ มาชวยในการเรียนรูและทํา

แบบฝกหัดในลักษณะเกมสจับคูเปนกิจกรรมทบทวนคําศัพท หลังจากน้ันนักเรียนจะไดรับแจก

กระดาษเพ่ือทําการฝกการหาMain Idea ของบทอานในแตละยอหนาในแตละบทเรียน โดยจะจัด

กิจกรรมสวนน้ีใหเปนการจับคู โดยแบงบทอานแตละยอหนาออกเปนขอๆ และดานขวามือเปน

Main idea ของแตละขอโดย ไมเรียงกัน หลังจากน้ันนักเรียนจะตองจับคูลงในกระดาษคําตอบ ใน

สวนน้ีผูสอนจัดกิจกรรมใหเปนการแขงกันตอบคําถามเปนคู  โดยหลังจากทําการเฉลยในกิจกรรมนี้

รวมกันแลว นักเรียนจะเร่ิมพบกับคําศัพทที่เรียนรูความหมายมาในกิจกรรมกอนหนาวามีความ

เกี่ยวพันกับเร่ืองอยางไร และสามารถเห็นภาพรวมของเหตุการณในเร่ืองวามีการเรียงลําดับ

เหตุการณโดยรวมเปนอยางไร หลังจากน้ันนักเรียนจะไดเรียนรูกับโครงสรางของเร่ืองเลา 

(Storyline Structure) ซึ่งจะทําการอานนิทานสั้นๆท่ีนักเรียนรูจักเปนอยางดี และทําความเขาใจ

เกี่ยวกับโครงสรางท่ีประกอบอยูในเร่ืองๆนั้น เพื่อเปนพื้นฐานกอนการอานเน้ือเร่ืองที่ตองเรียนจริง 

หลังจากน้ันผูสอนไดใหนักเรียนกลับไปท่ีเมนูหลักประจําบท และคลิกไปที่สวนของ

การตูน และเร่ิมเปดดูการตูนเพ่ืออาน โดยขณะท่ีนักเรียนคลิกอานในแตละหนาจะมีเสียงพากยออก
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เสียงใหนักเรียนฟงรวมดวย หลังจากดูการตูนจนจบ นักเรียนตองกลับมาที่เมนูของแบบฝกหัดอีก

คร้ัง โดยในโปรแกรมจะมีบทอานทั้งหมด แสดงใหเห็นอีกครั้ง และเร่ิมทําแบบฝกจับคูเกี่ยวกับ

โครงสรางของบทอาน และเหตุการณที่เกิดตามลําดับ และหลังจากน้ันผูสอนจะทําการแจกกระดาษ

ที่เปนแผนภูมิโครงสรางเร่ืองใหนักเรียนตอบคําถาม โดยในกิจกรรมนี้นักเรียนจะจับคูกับเพื่อนเพื่อ

ตอบคําถามและทําการเฉลยรวมกัน จากน้ันผูสอนจะใหนักเรียนคลิกเพื่อสูกิจกรรมในสวนของการ

ตอบคําถามเก่ียวกับความเขาใจในเนื้อเร่ืองทั้งหมด โดยเปนขอสอบจํานวน 10 ขอ เปนขอสอบชนิด

เลือกตอบ 3 ตัวเลือก และทําการเก็บคะแนน โดยผูสอนจะทําการจดบันทึกคะแนนจากการแปรผล

ในโปรแกรมในสวนนี้ทุกครั้ง จากนั้นจึงเร่ิมทําการสอนเกี่ยวกับ Language Study เพื่อนําไปสูการ

อภิปรายทายบทเรียน โดยเปนกิจกรรม แบบฝกหัดบางสวนจะอยูในโปรแกรมคอมพิวเตอร และ

บางสวนจะทําลงในกระดาษที่ผูสอนแจกให  

หลังจากการสอนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเสร็จในหน่ึงบทแลว นักเรียนจะทําการ

อภิปราย และทําแบบทดสอบอีกครั้งในทายบท โดยผูสอนจะทําการตรวจแบบทดสอบและทําการ

จดบันทึกคะแนนเพ่ือนําไปรวมกับคะแนนกอนหนาในบทเดียวกันทุกคร้ัง และจะใหนักเรียนทํา

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ แตละบท จน

ครบ 8 บทเรียน 

ขั้นทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อทําการเรียนการสอนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษทั้ง 8 บทเรียนแลว ใหนักเรียนกลุมตัวอยางเปดโปรแกรมอีกครั้งและเขาไปที่เมนูหลัก 

จากนั้นทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  และแบบทดสอบวัดความ

ตระหนักรูดานคุณธรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน 

จากขั้นตอนการดําเนินการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเร่ือง ผลการใชสื่อคอมพิวเตอร

ชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ

ความตระหนักรูดานคุณธรรมดังกลาวขางตน สามารถสรุปในตารางท่ี 9 ในการใชเคร่ืองมือวิจัยได

ดังนี้
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ตารางที่ 9    ตารางแสดงการใชเครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือ 
จุดประสงคของ

เครื่องมือ 
สาระสําคัญ กลุมที่วัด 

การปรับหา
ประสิทธิภาพ 

เกณฑที่ยอมรับ การนําไปใช 

1. สื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนน
นิทานคุณธรรม 

เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของสื่อคอมพิวเตอร

ชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนน
นิทานคุณธรรม 

เปนสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เปนนทิานที่มเีนื้อหา
เกี่ยวกับคุณธรรม 8 ประการ คือ 
ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ 

จํานวน 8 บทเรียน 

นักเรียนที่ไมใช
กลุมตัวอยาง 

E1/E2 

 

75 /75 ทดลองใชกับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน 

2. แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การอาน
ภาษาอังกฤษ 

 

เพื่อวัดความสามารถ
ในการอาน
ภาษาอังกฤษ 

 

 

ประกอบดวยขอคําถาม3 ดานคือ     
1.คําศัพท 2.การอานเพื่อความ

เขาใจ และ 3. Language Study เปน
ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 

50 ขอ ใชเวลา 90 นาท ี

นักเรียนที่ไมใช
กลุมตัวอยาง  

คาความยากงาย 
(P) 

คาอํานาจจําแนก 
(R) 

คาความเชื่อมั่น 

 

P = .20 -.80        

 r › .20             
α › .70 

 

 

ทดลองใชกับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน 
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ตารางที่ 9    ตารางแสดงการใชเครื่องมือในการวิจัย (ตอ) 

เครื่องมือ 
จุดประสงคของ

เครื่องมือ 
สาระสําคัญ กลุมที่วัด 

การปรับหา
ประสิทธิภาพ 

เกณฑที่ยอมรับ การนําไปใช 

3. แบบวัดความ
ตระหนักรูดาน
คุณธรรม 

เพื่อวัดความตระหนักรู
ดานคุณธรรม 

ประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวกับ
ความตระหนักรูดานคุณธรรม เปน
แบบทดสอบชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก 
รวมทั้งสิ้น 24 ขอ ใชเวลา 45 นาท ี

นักเรียนที่ไมใช
กลุมตัวอยาง 

คาความยากงาย 
(P) คาอํานาจ
จําแนก (R) คา
ความเชื่อมั่น 

P = .20 -.80      

 r › .20           
 α › .70 

ทดลองใชกับ
นักเรียนกลุม

ตัวอยางจํานวน 30 

คน 

4. แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มตีอ
สื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่
เนนนทิาน
คุณธรรม 

เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนภาษาอังกฤษที่เนน
นิทานคุณธรรมที่ผูวิจัย

สรางขึ้น 

เปนแบบสอบถามชนิดสํารวจ
รายการประมาณคา 5 ระดับ คือ 
เห็นดวยมากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย และนอยที่สุด จํานวน 10 ขอ 
สอบถามขอมูล 4 ดานคือ ดาน

รูปแบบกิจกรรม ดานเนื้อหา ดาน
กิจกรรม และดานคุณประโยชน 

 

นักเรียนที่ไมใช
กลุมตัวอยาง 

 

คาความเชื่อมั่น 

 

α › .70 

 

ทดลองใชกับ
นักเรียนกลุม

ตัวอยางจํานวน 30 

คน 
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จากขั้นตอนการดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเร่ืองผลการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษ ที่เนนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ

ตระหนักรูดานคุณธรรมดังกลาวขางตน สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังน้ี 

แผนภูมิที่5 สรุปขั้นตอนการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก การสรางส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษ แนวการสรางขอสอบทางภาษา การสรางแบบของแบบทดสอบความรูความเขาใจ การสราง

แบบสอบถาม 

กําหนดโครงขายเนื้อหา ตารางวิเคราะหขอสอบของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เพื่อใชในการวิเคราะหคาความ
สอดคลองกับจุดประสงคและเนือ้หา 

สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนนทิานคุณธรรม 
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตีอส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนนทิานคุณธรรม 

เสนออาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา แลวปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ 

วิเคราะหคาความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย กับจุดประสงคในโครงขายเนื้อหา หรือ
ตารางวิเคราะหขอสอบท่ีกําหนดไว 

ทดลองกับนักเรียนในขัน้ทดลองรายบุคคลและกลุมยอย และปรับปรุงแกไขขอบกพรองและขอเสนอแนะ 

หาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ไดเครื่องมือสําหรับนําไปใชในการวิจัยตอไป 

นําเนื้อหา และแบบเรียนมาสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
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7. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 7.1 ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร ถึงผูอํานวยการโรงเรียนสกล

วิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อการขอความอนุญาตในการดําเนินการวิจัยและเก็บ

ขอมูลในขั้นทดลองใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กับนักเรียนท่ีกําลังเรียน

อยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ที่เปนกลุมตัวอยาง 

 7.2 จัดปฐมนิเทศนักเรียนกลุมตัวอยางเพื่อทําความเขาใจถึงรายละเอียดตางๆ ชี้แจง

วัตถุประสงคของการวิจัย และวิธีการเรียนการสอนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน

ภาษาอังกฤษท่ีเนนนิทานคุณธรรม บทบาทของผูเรียน เปาหมายในการเรียน จุดประสงคของการ

เรียนและวิธีการประเมินการเรียนรู 

 7.3 ผูวิจยัใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม จํานวน 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนดวย

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถใน

การอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใชเวลา 60 นาที พรอมทั้งทํา

แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม ใชเวลาอีก 45 นาที และผูวิจัยทําการตรวจใหคะแนน

ตามเกณฑการประเมินที่ไดกําหนดไว และรวบรวมบันทึกคะแนนของนักเรียนกลุมตัวอยางไว 

 7.4 ผูวจิัยดําเนินการทดลองกับกลุมการทดลองโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน

ภาษาอังกฤษท่ีเนนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ

ตระหนักรูดานคุณธรรม จํานวน 8 บทเรียน ไปสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง เปนระยะเวลา  8 สปัดาห 

24 คาบเรียน คาบละ 50 นาที ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดยเม่ือนักเรียนเรียนจบในแตละ

บท นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบประจําบท บทละ 20 ขอ พรอมทั้งตอบแบบสอบถามความ

คิดเห็นที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นแตละบทดวย จากนั้นผูวิจัยตรวจ

และเก็บคะแนนของกลุมตัวอยางไวเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อตอไป 

 7.5 เมื่อนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนนิทาน

คุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นครบท้ัง 8 บทเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
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โดยใชเวลา 90 นาที พรอมทั้งทําแบบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรมอีกคร้ัง และผูวิจัยไดทําการ

ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และนําคะแนนท่ีไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อเพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในการอานกอนและหลังการทดลอง รวมถึงเปรียบเทียบความตระหนักรู

ดานคุณธรรมกอนและหลังการทดลอง 

8. การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

8.1 วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตร 

IOC =   

   IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

   ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 โดยใชเกณฑการกําหนดความคิดเห็นดังนี้ 
      +1  เมื่อแนใจวาสอดคลอง 

                                   0  เมื่อไมแนใจวาสอดคลอง 

       -1  เมื่อแนใจวาไมสอดคลอง 

 8.2 เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่1 ดานประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวย

สอนภาษาอังกฤษ ที่เนนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและ

ความตระหนักรูดานคุณธรรม ไดแกคะแนนเฉล่ีย และคารอยละ ในการหาประสิทธิภาพของ

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษในแตละบทเรียนทั้ง 8 บทเรียน และคะแนนเฉลี่ยรอยละจากการสอบวัดความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียน และเปรียบเทียบตามเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค พรหม

วงศ และคณะ 2520 : 134 - 142) ซึ่ง 75 ตัวแรกคือ ผลเฉลี่ยของคะแนนรวมที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบทายบททุกบทในระหวางเรียนของกลุมตัวอยาง และ 75 ตัวหลังคือ ผลเฉลี่ยคะแนน

รวมของการทดสอบหลังเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม

เพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมที่ผูวิจัยสราง

ขึ้น  

 8.3 2 เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ในการเปรียบเทียบความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษท่ี

เนนนิทานคุณธรรม ผูวิจัยใชสถิติคา t โดยใช  t-test แบบ independent วิเคราะหขอมูลในการ

เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ กอนและหลังเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวย
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สอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ

ตระหนักรูดานคุณธรรม 

 8.4 เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 ความตระหนักรูดานคุณธรรม ผูวิจัยใชสถิติ

คา  t-test แบบ independent ในการวิเคราะหขอมูลในการเปรียบเทียบระดับความตระหนักรูดาน

คุณธรรมของนักเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน

คุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมท่ี

ผูวิจัยสรางขึ้น 

 8.5  เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยไดคํานวณสถิติพื้นฐาน ไดแก

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ตอสื่อที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยแปลความหมายระดับความคิดเห็น ซึ่งดัดแปลงจาก Best (1981 : 184) 

ดังนี้ 

1.00  ≤   X   <  1.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษท่ีเนนนิทานคุณธรรม โดยเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด 

 1.50  ≤   X  <  2.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษท่ีเนนนิทานคุณธรรม โดยเฉลี่ยอยูในระดับนอย 

2.50  ≤   X   <  3.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษท่ีเนนนิทานคุณธรรม โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

3.50  ≤   X  < 4.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษท่ีเนนนิทานคุณธรรม โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

  4.50  ≤   X   < 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษท่ีเนนนิทานคุณธรรม โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 
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บทท่ี4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเร่ือง "ผลการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม" ผูวิจัยนําเสนอ
ผลการวิจัยดังนี้ 
 ตอนที่1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม ตามเกณฑ 75/75 

 ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม 

 ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรมของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมกอนและหลัง
เรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม 

 ตอนที่ 4 นําเสนอผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี 1 เพื่อตอบสมมุติฐานขอที่ 1 คือ การหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความ
ตระหนักรูดานคุณธรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ใหได ตามเกณฑ 75/75 ผูวิจัยไดดําเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 1.1 ใหกลุมตัวอยาง 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษราย
บท ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยเปนคะแนนในการอาน  5 คะแนน และ คะแนนดาน Language 
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study ในสวนของการอภิปราย   5 คะแนน จากนั้นผูวิจัยวิเคราะหคาเฉลี่ย X  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ ( %) ของลําดับคะแนน และจัดอันดับคะแนนเฉลี่ยของ
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมแตละบท ผลปรากฏ ดังตารางท่ี10 

ตารางที่ 10 คะแนนเฉล่ีย X  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ ( %) และลําดับคะแนนเฉล่ีย
 จากการทําแบบทดสอบการอานภาษาอังกฤษรายบทของนักเรียนประถมศึกษาปที่6  

บทที่ เน้ือหา 
คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย X  (S.D.) 
คารอยละ 

(%) 
ลําดับที่ 

1. The Millionaire's Son 10 6.83 0.39 68.33 8 

2. The Wise Doves 10 7.17 0.33 71.67 7 

3. The Secret of Success 10 7.43 0.53 74.33 6 

4. The Sun, the Moon and the 

Wind 

10 7.67 0.44 76.67 5 

5. Modesty Pays 10 7.97 0.52 79.67 4 

6. The Seed of honesty 10 8.10 0.42 81.00 3 

7. The Most Beautiful Temple 10 8.63 0.55 86.33 2 

8. The Ant and the 

Grasshopper 

10 8.97 0.45 89.67 1 

 

จากตารางท่ี10 แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมตัวอยางทําคะแนนแบบทดสอบทายบทเมื่อ
เรียนเน้ือหาจบแตในละบทเรียนซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนนจํานวน 8 บทเรียน รวมคะแนน
ทั้งสิ้น 80 คะแนน โดยทําคะแนนในบทที่ 1 และ 2 ไมถึงรอยละ 75 และบทที่ 3 ถึงบทท่ี 8 ได
คุณภาพสูงกวารอยละ 75 โดยบทเรียนที่มีคุณภาพสูงกวารอยละ 80 ไดแกบทท่ี 6 เร่ือง The Seed of 

Honesty ( X = 8.10 S.D. = 0.42 ) คิดเปนรอยละ81.00  บทที่ 7 เร่ือง The Most Beautiful Temple ( 

X =  8.63 S.D. = 0.55 ) คิดเปนรอยละ 86.33 บทที่ 8 เร่ือง The Ant and The Grasshopper Honesty 

( X = 8.97 S.D. = 0.45 ) คิดเปนรอยละ 89.67 

 แบบทดสอบรายบทท่ีกลุมตัวอยางทําคะแนนไดสูงสุดคือบทที่ 8 8 เร่ือง The Ant and The 

Grasshopper Honesty ( X = 8.97 S.D. = 0.45 ) คิดเปนรอยละ 89.67 รองลงมาคือบทที่ 7 เร่ือง The 

Most Beautiful Temple ( X =  8.63 S.D. = 0.55 ) คิดเปนรอยละ 86.33 และบทที่ 6 เร่ือง The Seed 
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of Honesty ( X = 8.10 S.D. = 0.42 ) คิดเปนรอยละ81.00  ตามลําดับ สวนบทที่มีคะแนนตํ่าสุดคือ
บทที่ 1 เร่ือง The Millionaire's Son ( X = 6.83 S.D. = 0.39 ) คิดเปนรอยละ 68.33  

 1.2 วิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม 
โดยหาคารอยละของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ทั้ง 30 

คน ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี11 
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ตารางที่ 11 คารอยละของคะแนนรวมจากความสามารถในการอานรายบทจํานวน 8 บทและคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุม
     ตัวอยาง     

 

นักเรียน 

คะแนนความสามารถในการอาน 
 

รวม 

 

รอยละ 

 

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 

 

รอยละ บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6 บทที่7 บทที่8 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 50 100 

คนที่ 1 6 7 7 8 8 7 8 9 60 75.00 38 76.00 

คนที่ 2 7 7 7 7 7 8 9 10 62 77.50 42 84.00 

คนที่ 3 6 7 7 7 8 8 9 8 60 75.00 40 80.00 

คนที่ 4 7 7 8 8 8 8 8 9 63 78.75 42 84.00 

คนที่ 5 6 7 8 8 8 7 9 9 62 77.50 43 86.00 

คนที่ 6 7 8 8 8 9 9 10 10 69 86.25 46 92.00 

คนที่ 7 6 7 7 8 8 7 8 9 60 75.00 39 78.00 

คนที่ 8 7 8 8 8 9 8 9 9 66 82.50 44 88.00 

คนที่ 9 6 7 6 7 7 8 8 8 57 71.25 35 70.00 
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ตารางที่ 11 คารอยละของคะแนนรวมจากความสามารถในการอานรายบทจํานวน 8 บทและคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุม 
     ตัวอยาง (ตอ) 

 

นักเรียน 

คะแนนความสามารถในการอาน  

รวม 

 

รอยละ 

 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 

 

รอยละ บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6 บทที่7 บทที่8 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 50 100 

คนที่ 10 7 8 7 7 8 9 8 9 63 78.75 40 80.00 

คนที่ 11 7 7 8 8 8 9 8 9 64 80.00 40 80.00 

คนที่12 7 7 8 7 7 8 9 8 61 76.25 39 78.00 

คนที13 6 7 7 8 7 8 8 8 59 73.75 36 72.00 

คนที่ 14 7 7 7 8 8 8 9 9 63 78.75 42 84.00 

คนที่ 15 7 8 7 7 8 8 9 10 64 80.00 44 88.00 

คนที่ 16 8 8 8 8 9 9 9 10 69 86.25 48 96.00 

คนที่ 17 7 7 7 8 8 8 9 9 63 78.75 40 80.00 

คนที่ 18 7 7 7 7 8 8 8 8 60 75.00 39 78.00 

คนที่ 19 7 7 7 8 7 8 8 9 61 76.25 41 82.00 
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ตารางที่ 11 คารอยละของคะแนนรวมจากความสามารถในการอานรายบทจํานวน 8 บทและคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุม
     ตัวอยาง (ตอ) 

 

นักเรียน 

คะแนนความสามารถในการอาน  

รวม 

 

รอยละ 

 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 

 

รอยละ บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6 บทที่7 บทที่8 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 50 100 

คนที่ 20 7 7 8 8 9 8 9 9 65 81.25 43 86.00 

คนที่ 21 7 7 7 7 8 8 9 9 62 77.50 38 76.00 

คนที่ 22 7 7 7 8 8 8 9 9 63 78.75 37 74.00 

คนที่ 23 6 7 7 8 7 8 8 8 59 73.75 34 68.00 

คนที่ 24 7 7 7 8 9 9 8 9 64 80.00 40 80.00 

คนที่ 25 7 7 8 8 9 9 9 10 67 83.75 46 92.00 

คนที่ 26 8 7 8 8 9 8 9 9 66 82.50 42 84.00 

คนที่ 27 7 7 8 7 8 8 9 9 63 78.75 39 78.00 

คนที่ 28 7 8 8 8 8 9 10 10 68 85.00 41 82.00 

คนที่ 29 7 7 8 8 7 8 8 9 62 77.50 40 80.00 
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ตารางที่ 11 คารอยละของคะแนนรวมจากความสามารถในการอานรายบทจํานวน 8 บทและคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุม
      ตัวอยาง (ตอ) 

 

นักเรียน 

คะแนนความสามารถในการอาน  

รวม 

 

รอยละ 

 

คะแนนสอบ
หลังเรียน 

 

รอยละ บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6 บทที่7 บทที่8 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 50 100 

คนที่ 30 7 6 8 7 7 7 8 8 58 72.50 35 70.00 

รวม 205 215 223 230 239 243 259 269 1883 78.45 1213 80.86 

รอยละ 68.33 71.67 74.33 76.67 79.67 81.00 86.33 89.67 
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จากผลในตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางทําคะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบ
การอานภาษาอังกฤษรายบทจํานวน 8 บท โดยรวมไดคะแนน 1883 จากคะแนนเต็ม 2400 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 78.45 และทําคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนได 1213 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
1500 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.86  ซึ่งนํามาวิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม สรุปไดวาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมในข้ันทดลองภาคสนาม E1/ E2 เทากับ 78.45/ 80.86 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว แสดงวาสื่อสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 มีคุณภาพในระดับที่ดีซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 1  

 ตอนท่ี 2 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 คือเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน
คุณธรรม ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้งหมด 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ ทั้งกอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม 
ซึ่งเปนแบบทดสอบจํานวน 50 ขอ จากน้ันจึงหาผลตางของคะแนน ( D ) จากการทดสอบกอนและ
หลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม และนําคะแนนท่ีไดจากการ
ทดสอบท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน โดย ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 12 
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ตารางที่ 12 ผลตาง ( D ) ของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น   
     ประถมศึกษาปที่6 กอนเรียนและหลังเรียน 

นักเรียน 

คนที่ 

คะแนน (50 
คะแนน) ผลตาง 

( D ) 
นักเรียน 

คนที่ 

คะแนน (50 
คะแนน) ผลตาง 

( D ) กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

1 23 38 15 16 36 48 12 

2 27 42 15 17 27 40 13 

3 31 40 9 18 25 39 14 

4 24 42 18 19 29 41 12 

5 34 43 9 20 30 43 13 

6 33 46 13 21 29 38 9 

7 25 39 14 22 27 37 10 

8 31 44 13 23 23 34 11 

9 26 35 9 24 25 40 15 

10 29 40 11 25 33 46 13 

11 23 40 17 26 30 42 12 

12 26 39 13 27 26 39 13 

13 24 36 12 28 30 41 11 

14 32 42 10 29 24 40 16 

15 29 44 15 30 24 35 11 

คาเฉลี่ยคะแนนต่ําสุด 23 34 11 

คาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด 36 48 12 
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 จากตารางท่ี 12 แสดงใหเห็นวา คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
ทุกคนสูงข้ึนหลังจากไดรับการสอนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน
คุณธรรมท้ัง 8 บท ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น คาผลตางคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังการใช
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมมีคาสูงสุดเทากับ  
18 คะแนน และมีคะแนนตํ่าสุดเทากับ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน ซึ่งจะเห็นความ
แตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนในตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ       
     ใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม 

 คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย  X  S.D. t df Sig 

กอนเรียน 50 27.83 3.62 
28.91* 29 0.00 

หลังเรียน 50 40.43 3.32 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 13 พบวาการทดสอบมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig = .000 < .05) 

โดยมีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 27.83 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.62 และมี
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เทากับ 40.43 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.32 จากคะแนนเต็ม 50 

คะแนน และคาสถิติ t ที่ไดจากการคํานวณ มีคา เทากับ 28.91  สรุปไดวา ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม สูงกวากอน
เรียน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 2 

 ตอนท่ี 3  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยจอที่ 3 คือ เปรียบเทียบความตระหนักรูดาน
คุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
กอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ผูวิจัยไดให
นักเรียนทั้งหมด 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรมท้ังกอนและหลังใช
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบจํานวน 24 ขอ 24 

คะแนน จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน ( D ) จากการทดสอบกอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม และนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองคร้ังมา
เปรียบเทียบกัน โดยผลวิเคราะหแสดงในตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 ผลตาง ( D ) ของคะแนนความตระหนักรูดานคุณธรรม ของนักเรียนชั้น             
      ประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการทดลอง 

นักเรียน 

คนที่ 

คะแนน (24 
คะแนน) ผลตาง 

( D ) 
นักเรียน 

คนที่ 

คะแนน (24 
คะแนน) ผลตาง 

( D ) กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

1 18 23 5 16 14 20 6 

2 17 21 4 17 17 21 4 

3 20 24 4 18 19 24 5 

4 15 23 8 19 13 22 9 

5 14 20 6 20 15 22 7 

6 16 22 6 21 12 19 7 

7 15 21 6 22 18 22 4 

8 19 22 3 23 20 23 3 

9 13 19 6 24 14 20 6 

10 18 21 3 25 17 23 6 

11 20 23 3 26 18 22 4 

12 15 19 4 27 19 23 4 

13 12 18 6 28 20 24 4 

14 16 22 6 29 16 21 5 

15 18 23 5 30 14 20 6 

คะแนนต่ําสุด 12 18 6 

คะแนนสูงสุด 20 24 4 
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จากตารางท่ี 14 แสดงใหเห็นวาคะแนนความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนทุกคน
สูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท่ี
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น คาผลตางของคะแนนจากการทดสอบ คะแนนความตระหนักรูดานคุณธรรมกอน
และหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม มีคาสูงสุดเทากับ6 และ
มีคาผลตางตํ่าสุดเทากับ 4 จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน ดังจะเห็นความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ีย
จากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนในตารางท่ี 15 

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวย
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษนิทานคุณธรรม 

 
คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย  
X  

S.D. t df Sig 

กอนเรียน 24 16.40 2.48 
6.87* 29 .000 หลังเรียน 24 19.73 3.25 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 15 พบวาการทดสอบความตระหนักรูดานคุณธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (sig = .000 < .05) โดยมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 19.73 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.25 และมีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.40 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.48 จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน และคาสถิติ t ที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ 
6.87 สรุปไดวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม มีความตระหนักรูดานคุณธรรมหลังเรียนจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนน
นิทานคุณธรรม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 3  

 ตอนท่ี 4 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 คือ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีตอสื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ผูวิจัยใหนักเรียนจํานวน 30 คน ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ดานรูปแบบ
กิจกรรม ดานเน้ือหา ดานกิจกรรม และดานคุณประโยชน จํานวน 10 ขอ จากน้ันนําคาระดับที่ไดมา
หาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่
กําหนดไว ซึ่งผลวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 16
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ตารางที่ 16 คาระดับเฉลี่ย Xสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม  
      รายขอ จํานวน 8 บท 

ขอความ บทที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
คาเฉลี่ย
รวม ลําดับที ่

ดานรูปแบบกิจกรรม 
1. รูปแบบโปรแกรมชวยใหการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรนาสนใจ 

( X ) 4.43 4.43 4.50 4.60 4.43 4.70 4.53 4.76 4.55 
1 

(S.D.) 0.56 0.77 0.57 0.49 0.67 0.46 0.68 0.43 0.58 

2. ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน 
( X ) 4.40 4.50 4.23 4.37 4.40 4.50 4.23 4.60 4.40 

2 
(S.D.) 0.85 0.79 0.53 0.70 0.49 0.71 0.86 0.77 0.71 

คาเฉลี่ยรวมรายดาน 
( X ) 4.42 4.47 4.37 4.49 4.42 4.60 4.38 4.68 4.48 

I 
(S.D.) 0.71 0.78 0.55 0.60 0.58 0.59 0.77 0.60 0.65 

ดานเนื้อหา                                                                      
3. เนื้อหานทิานมคีวามยากงายเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน 

( X ) 4.23 4.37 4.40 4.50 4.23 4.60 4.40 4.60 4.42 
2 

(S.D.) 0.50 0.72 0.50 0.68 0.73 0.50 0.67 0.50 0.60 

4. คําอธิบายและคําสั่งของแบบฝกมีความชัดเจน 

เขาใจงาย 

( X ) 4.20 4.30 4.30 4.33 4.57 4.50 4.37 4.67 4.40 
3 

(S.D.) 0.71 0.75 0.60 0.76 0.50 0.51 0.67 0.55 0.63 
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ตารางที่ 16 คาระดับเฉลี่ย Xสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม รายขอ  
     จํานวน 8 บท (ตอ) 

 

ขอความ บทที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
คาเฉลี่ย
รวม 

ลําดับที ่

5. จํานวนแบบฝกหดัมีความเหมาะสม 
( X ) 4.47 4.43 4.23 4.53 4.37 4.47 4.53 4.67 4.46 

1 
(S.D.) 0.68 0.63 0.68 0.63 0.61 0.73 0.57 0.48 0.63 

คาเฉลี่ยรวมรายดาน 
( X ) 4.30 4.37 4.31 4.45 4.39 4.52 4.43 4.65 4.43 

III 
(S.D.) 0.63 0.70 0.59 0.69 0.61 0.58 0.64 0.51 0.62 

ดานกิจกรรม 
6. กิจกรรมขั้นกอนอาน (Pre-reading) นาสนใจและ
ชวยใหเขาใจเรื่องไดงายขึน้ 

( X ) 4.53 4.70 4.53 4.77 4.40 4.60 4.47 4.47 4.56 
1 

(S.D.) 0.63 0.47 0.68 0.43 0.62 0.62 0.57 0.73 0.59 

7.กิจกรรมขัน้การอาน (While-reading) นาสนใจและ
ชวยใหเขาใจเรื่องไดงายขึน้ 

( X ) 4.30 4.53 4.37 4.57 4.53 4.77 4.40 4.50 4.50 
2 

(S.D.) 0.70 0.63 0.72 0.57 0.68 0.43 0.62 0.68 0.63 

8. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) มีปริมาณที่
เหมาะสม ชวยพัฒนาทักษะการอานและเชื่อมโยงกับ
ทักษะอื่นไดด ี

( X ) 4.43 4.37 4.47 4.53 4.43 4.40 4.47 4.50 4.45 
3 

(S.D.) 0.57 0.81 0.57 0.51 0.68 0.56 0.63 0.68 0.63 
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ตารางที่ 16 คาระดับเฉลี่ย Xสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม รายขอ    
     จํานวน 8 บท (ตอ) 

ขอความ บทที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 
คาเฉลี่ย
รวม ลําดับที ่

คาเฉลี่ยรวมรายดาน 
( X ) 3.13 3.35 3.16 3.28 3.20 3.31 3.17 3.22 3.23 

IV 
(S.D.) 0.63 0.64 0.66 0.50 0.66 0.54 0.61 0.70 0.62 

ดานคุณประโยชน 
9. บทเรียนมีความสนุกสนาน และสามารถกระตุน
ความกระตือรือรนในการเรียนและรูสึกวา
ภาษาอังกฤษไมนาเบื่อ 

( X ) 4.47 4.50 4.23 4.47 4.43 4.43 4.50 4.60 4.45 

2 

(S.D.) 0.63 0.68 0.68 0.68 0.50 0.77 0.57 0.50 0.63 

10. แบบฝกในแตละบทมีประโยชนในการศึกษา
คนควา โดยใชเทคโนโลยีชวยสรางแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

( X ) 4.43 4.70 4.50 4.67 4.40 4.50 4.43 4.43 4.51 
1 

(S.D.) 0.68 0.47 0.57 0.48 0.62 0.68 0.57 0.77 0.61 

 

คาเฉลี่ยรวมรายดาน 
( X ) 4.45 4.6 4.36 4.57 4.41 4.46 4.46 4.51 4.48 

II 
(S.D.) 0.66 0.58 0.63 0.58 0.56 0.73 0.57 0.64 0.62 

คาเฉลี่ยรวมแตละบท ( X ) 4.39 4.48 4.38 4.53 4.42 4.55 4.43 4.58 4.47 
 

(S.D.) 0.65 0.67 0.61 0.59 0.61 0.60 0.64 0.61 0.62 
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จากตารางท่ี 16 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท้ัง 8 บท โดยเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47 (S.D. 0.62) จากคะแนนเต็ม 5 

สรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมอยู
ในระดับเห็นดวยมาก         
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนน
นิทานคุณธรรมในดานตางๆทั้ง 4 ดาน คะแนนความคิดเห็นแตละดานเรียงลําดับจากมากสุดไปสู
คะแนนตํ่าสุดดังน้ี ดานรูปแบบกิจกรรม  ( X  = 4.48 S.D. = 0.71 ) รองลงมาเปนดานคุณประโยชน 
( X  = 4.48 S.D. = 0.62 ) ดานเนื้อหา ( X  = 4.43 S.D. = 0.62 ) และดานกิจกรรม ( X  = 3.23 S.D. = 

0.62 ) สําหรับรายละเอียดของแตละดานมีดังน้ี                         

 1. ดานรูปแบบกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X  = 4.48 S.D. = 0.71 ) เมื่อพิจารณาขอความในการประเมินความคิดเห็นใน
แตละขอพบวา มีระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปคาเฉลี่ยต่ําดังนี้ ขอที่ 1 รูปแบบ
โปรแกรมชวยใหการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรนาสนใจ ( X  = 4.55 S.D. = 0.58) ขอที่ 2 

ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน ( X  = 4.40 S.D. = 0.71) ตามลําดับ   
 2. ดานคุณประโยชน พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ
เห็นดวยมาก ( X  = 4.48 S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาขอความในการประเมินความคิดเห็นในแตละขอ
พบวา มีระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปคาเฉลี่ยต่ําดังนี้ ขอที่ 9. บทเรียนมีความ
สนุกสนาน และสามารถกระตุนความกระตือรือรนในการเรียนและรูสึกวาภาษาอังกฤษไมนาเบื่อ    
( X  = 4.45 S.D. = 0.63) ขอที่ 10. แบบฝกในแตละบทมีประโยชนในการศึกษาคนควา โดยใช
เทคโนโลยีชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ( X  = 4.43 S.D. = 0.77) ตามลําดับ 

 3. ดานเนื้อหา พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับเห็น
ดวยมาก ( X  = 4.43 S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาขอความในการประเมินความคิดเห็นในแตละขอ
พบวา มีระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปคาเฉลี่ยต่ําดังนี้ ขอที่ 5. จํานวนแบบฝกหัดมี
ความเหมาะสม ( X  = 4.46 S.D. = 0.63) 3. เน้ือหานิทานมีความยากงายเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน ( X  = 4.42 S.D. = 0.60) 4. คําอธิบายและคําสั่งของแบบฝกมีความ
ชัดเจน เขาใจงาย ( X  = 4.40 S.D. = 0.63) ตามลําดับ     

 4. ดานกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับเห็น
ดวยปานกลาง  ( X  = 3.23 S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาขอความในการประเมินความคิดเห็นในแตละ
ขอพบวา มีระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปคาเฉลี่ยต่ําดังนี้ 6. กิจกรรมข้ันกอนอาน  
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(Pre-reading) นาสนใจและชวยใหเขาใจเร่ืองไดงายขึ้น ( X  = 4.56 S.D. = 0.59) 7.กิจกรรมขั้นการ
อาน (While-reading) นาสนใจและชวยใหเขาใจเร่ืองไดงายขึ้น ( X  = 4.50 S.D. = 0.63)  8. 

กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) มีปริมาณที่เหมาะสม ชวยพัฒนาทักษะการอานและเชื่อมโยง
กับทักษะอ่ืนไดดี ( X  = 4.45 S.D. = 0.63) ตามลําดับ      
 โดยเม่ือพิจารณาเปนรายบท จะเห็นไดวาบทเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกบทที่ 8 The Ant 

and the Grasshopper ( X  = 4.58 S.D. = 0.61) รองลงมาเปนบทที่ 6 The Seed of Honesty ( X  =  

4.55 S.D. = 0.60) และบทที ่4 The Sun, The Moon and the Wind ( X  = 4.53 S.D. = 0.59) 
ตามลําดับ สวนบทเรียนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ บทที่ 3 The Secret of Success ( X  = 4.38 S.D. = 

0.61)            
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนน
นิทานคุณธรรมท้ัง 4 ดาน พบวาความคิดเห็นของนักเรียนมีคาระดับเฉลี่ย Xอยูระหวาง 4.40 - 4.56 

สวนระดับความคิดเห็นที่นักเรียนมีตอบทเรียนทั้ง 8 บท มีคาระดับเฉลี่ย X  อยูระหวาง 4.39 - 4.58 
ซึ่งแปลคาระดับไดวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน
คุณธรรม โดยเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยมาก ดังนั้นแสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 

โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นที่ดีตอสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 โรงเรียนสกลวิทยา 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 4
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บทท่ี 5  

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ืองผลการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อ
สงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (Pre - Experimental Research) โดยใชแบบการวิจัยแบบ One-Group-Pretest-Posttest 

Design มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่
เนนนิทานคุณธรรม เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใช
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบความ
ตระหนักรูดานคุณธรรมกอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน
คุณธรรม และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกหองเรียนอยางเจาะจง คือ
ใชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน      
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีดังนี้      
 1. สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม จํานวน 8 บทเรียน มีคาประสิทธิภาพ
เทากับ 78.45/80.86         

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใช
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 50 ขอ  

3. แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม จํานวน1 ฉบับ จํานวน 24 ขอ เปนขอสอบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบมี 3  ตัวเลือก                                                                                                      

 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่
เนนนิทานคณุธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานเนน
คุณธรรม 
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การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการวิจัยดวยตนเอง โดยเร่ิมจากการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ใหมีประสิทธิภาพ และทดลองใชเคร่ืองมือกับกลุมทดลองรายบุคคล จํานวน 3 คน กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนดานภาษาและเวลา โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการอาน (Pretest) จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 90 นาที  รวบรวม และบันทึกคะแนนท่ี

ไดจากการทําแบบทดสอบ จากนั้นใหนักเรียนทดลองเรียนจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ

ตระหนักรูดานคุณธรรม รวมทั้งสิ้น  8 บทเรียน ใชเวลา 2 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 

- 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งนักเรียนจะเรียนในคาบเรียนพิเศษชวงเย็นหลังเลิกเรียนตั้งแตเวลา 15.30 

ถึงเวลา 17.00 วันละ1 ชั่วโมงคร่ึง และใชชั่วโมงในคาบคอมพิวเตอร และคาบซอมเสริม อีกสัปดาห

ละ 5 คาบ รวมทั้งสิ้น 20 คาบ จากนั้นทําการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น และดําเนินการทดลองกลุม

ยอยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน  

9 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ใชเวลา 2 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2557 - 19 ธันวาคม 2557 ซึ่ง

นักเรียนจะเรียนในคาบเรียนพิเศษชวงเย็นหลังเลิกเรียนตั้งแตเวลา 15.30 ถึงเวลา 17.00 วันละ1 

ชั่วโมงครึ่ง และใชชั่วโมงในคาบคอมพิวเตอร และคาบซอมเสริม อีกสัปดาหละ 5 คาบ รวมทั้งสิ้น 

20 คาบ จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปปรับปรุงสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนใหได

ประสิทธิภาพตามเกณฑแลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริง เร่ิมทําการทดลอง โดยใช
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 8 บทเรียน บทละ 1 ชั่วโมง 

40 นาที ใชเวลา 8 สัปดาห ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2558 - 27 กุมภาพันธ 2558 ในภาคเรียนที่2 ป

การศึกษา2557 โดยผูสอน ไดทําการปฐมนิเทศ เพื่อแจงจุดประสงคของการเรียน และอธิบาย

ขั้นตอนและเน้ือหาของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนกอนการทดลองใชสื่อ ผูวิจัยใหนักเรียนกลุม

ตัวอยางจํานวน 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียน พรอม

ดวยแบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม กอนทําการสอนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม ใหนักเรียนศึกษาเน้ือหา ทํากิจกรรมและแบบฝกหัดของ
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมในแตละบทเรียนทุกบท และวัด
ความสามารถในการเขาใจบทอานทายบท เพื่อเก็บเปนคะแนนการประเมินผลยอย ผูสอนตรวจ
แบบทดสอบและจดบันทึกคะแนนแบบทดสอบประจําบททุกคร้ัง นอกจากน้ีใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอเน้ือหาวิชา กิจกรรม และแบบฝกหัดของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 
และเมื่อทําการเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษครบทั้ง 8 บทเรียนแลว ให
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นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานหลังเรียน และแบบทดสอบวัดความตระหนักรู

ดานคุณธรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นนําคะแนนท่ีได

จากการทําแบบทดสอบท้ังสองฉบับ ตลอดจนขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหโดย

วิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน กลาวคือ หาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาคาเฉลี่ยรอยละ ของการทดสอบยอยหลังเรียนทุกบท กับคาเฉลี่ยรอยละ 

ของคะแนนสอบการอานเพ่ือความเขาใจหลังเรียนจบทุกบทเรียน โดยใชเกณฑ 75/75 และ 

เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียน 

กอนและหลังการใชสื่อ โดยใชสถิติคา t (t-test) แบบจับคู และวิเคราะหความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยางท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน แลวนําไปแปลความหมายตาเกณฑที่กําหนดไว 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 1. สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 80.55/90.00 

แสดงวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75 

 2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนดวย

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี

ความตระหนักรูดานคุณธรรม หลังเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทาน

คุณธรรม สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี

ความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยทุกดานอยูระหวาง 3.23 - 4.48 โดยเรียงลําดับจากมากสุดไปสูคะแนนตํ่าสุดดังน้ี  ดาน
รูปแบบกิจกรรม  ( X  = 4.48 S.D. = 0.71) รองลงมาเปนดานคุณประโยชน ( X  = 4.48 S.D. = 0.62) 
ดานเนื้อหา ( X  = 4.43 S.D. = 0.62) และดานกิจกรรม ( X  = 3.23 S.D. = 0.62) สําหรับรายละเอียด
ของแตละดานมีดังนี้      

 4.1 ดานรูปแบบกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X  = 4.48 S.D. = 0.71 ) เมื่อพิจารณาขอความในการประเมินความคิดเห็นใน
แตละขอพบวา มีระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปคาเฉลี่ยต่ําดังนี้ ขอที่ 1 รูปแบบ
โปรแกรมชวยใหการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรนาสนใจ ( X  = 4.55 S.D. = 0.58) ขอที่ 2 
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ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน ( X  = 4.40 S.D. = 0.71) ตามลําดับ   
 4.2 ดานคุณประโยชน พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X  = 4.48 S.D. = 0.62 ) เมื่อพิจารณาขอความในการประเมินความคิดเห็นใน
แตละขอพบวา มีระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปคาเฉลี่ยต่ําดังนี้ ขอที่ 9. บทเรียนมี
ความสนุกสนาน และสามารถกระตุนความกระตือรือรนในการเรียนและรูสึกวาภาษาอังกฤษไมนา
เบื่อ ( X  = 4.45 S.D. = 0.63) ขอที่ 10. แบบฝกในแตละบทมีประโยชนในการศึกษาคนควา โดยใช
เทคโนโลยีชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ( X  = 4.43 S.D. = 0.77) ตามลําดับ 

 4.3 ดานเนื้อหา พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับเห็น
ดวยมาก ( X  = 4.43 S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาขอความในการประเมินความคิดเห็นในแตละขอ
พบวา มีระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปคาเฉลี่ยต่ําดังนี้ ขอที่ 5. จํานวนแบบฝกหัดมี
ความเหมาะสม ( X  = 4.46 S.D. = 0.63) 3. เน้ือหานิทานมีความยากงายเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน ( X  = 4.42 S.D. = 0.60) 4. คําอธิบายและคําสั่งของแบบฝกมีความ
ชัดเจน เขาใจงาย ( X  = 4.40 S.D. = 0.63) ตามลําดับ     

 4.4 ดานกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับเห็น
ดวยปานกลาง  ( X  = 3.23 S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาขอความในการประเมินความคิดเห็นในแตละ
ขอพบวา มีระดับความคิดเห็นเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงไปคาเฉลี่ยต่ําดังนี้ 6. กิจกรรมข้ันกอนอาน 

(Pre-reading) นาสนใจและชวยใหเขาใจเร่ืองไดงายขึ้น ( X  = 4.56 S.D. = 0.59) 7.กิจกรรมขั้นการ
อาน (While-reading) นาสนใจและชวยใหเขาใจเร่ืองไดงายขึ้น ( X  = 4.50 S.D. = 0.63)  8. 

กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) มีปริมาณที่เหมาะสม ชวยพัฒนาทักษะการอานและเชื่อมโยง
กับทักษะอ่ืนไดด ี( X  = 4.45 S.D. = 0.63) ตามลําดับ     
 โดยเม่ือพิจารณาเปนรายบท จะเห็นไดวาบทเรียนท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกบทที่ 8 The Ant 

and the Grasshopper ( X  = 4.58 S.D. = 0.61) รองลงมาเปนบทที่ 6 The Seed of Honesty ( X  =  

4.55 S.D. = 0.60) และบทที ่4 The Sun, The Moon and the Wind ( X  = 4.53 S.D. = 0.59) 
ตามลําดับ สวนบทเรียนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ บทที่ 3 The Secret of Success ( X  = 4.38 S.D. = 

0.61) 

การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยคร้ังนี้พบวา 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม

ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 80.55/90.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

คืออยูในเกณฑดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปน้ี 
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1.1 ผูวิจัยพัฒนาสื่อดวยการวิเคราะหความตองการของผูเรียน (Richard and Rodgers, 2001 

:162-170, Tomlinson, 1998 :96) โดยผูวิจัยไดเลือกประเด็นของคุณธรรมที่เปนหลักคุณธรรม

พื้นฐานท่ีสามารถสรางจิตสํานึกที่ดีในตัวของนักเรียนในชีวิตจริงได และสอดคลองกับแนวทางที่

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตองเรียนรู นอกจากนี้การกําหนดจุดประสงคของบทเรียนนั้น

ไดมาจากการวิเคราะหจุดประสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 6 การที่บทเรียน

เสริม สอดคลองกับสิ่งที่ตรงตามความตองการของผูเรียนจึงทําใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ดี  

1.2 สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีเน้ือหา

บทอานที่เกี่ยวของกับคุณธรรม8ประการ ซึ่งสอดคลองกับสภาพปญหาเก่ียวกับความตระหนักรูดาน

คุณธรรมในเยาวชน และเปนนิทานที่มีคุณธรรมสอดแทรก ซึ่งนักเรียนสามารถใชความรูและ

ประสบการณสวนตัวมาใชในการอาน สอดคลองกับ Nunan (1995) และ Graves (1996) ที่กลาววา 

การสรางและพัฒนาสื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษควรคํานึงถึงการคัดเลือกเร่ือง โดยควร

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองที่จะสอน และตัดสินใจวาผูเรียนจะตองทํา

กิจกรรมอะไรในการเรียนที่จะสอดคลองกับเน้ือหาท่ีไดมา แลวจึงเร่ิมการสรางกิจกรรมที่ใชในการ

สอน จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรมเพ่ือกําหนดองคประกอบทางภาษาตามท่ีตองการสอนเพื่อ

สรางกิจกรรมฝกทักษะหรือฝกกลวิธีในการสอน และสรางภาระงานเพื่อฝกการใชภาษา และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ มานิตยา แกวรัตน (2554) บัญฑิต อนุญาหงส (2550) อุษา มะหะหมัด 
(2548) เสาวนีย กลับสง (2547) Chen (2006) และ Hayati, Shooshtari and Shakeri (2011) ที่ระบุวา 
หัวขอในการเลือกเร่ืองในการสอนเปนปจจัยที่สําคัญอยางมากในการเรียนรู เนื่องจากนักเรียน
สามารถเรียนรูไดดีมากข้ึนถาเน้ือเร่ืองที่เลือกมาใชมีสวนเกี่ยวของกับประสบการณในชีวิตจริง เชน
การใชนิทานที่เกี่ยวกับพุทธประวัติและยังสามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรูใหดียิ่งข้ึน  

1.3 ผูวิจัยไดศึกษาตัวอยางรูปแบบของแบบเรียนในสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ตํารา งานวิจัย

ทั้งในและตางประเทศ และเพื่อใหสื่อมีประสิทธิภาพผูวิจัยจึงไดเลือกโปรแกรม Flash CS 5.5 ซึ่ง

เปนโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพในการนํามาสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เนื่องจากเปนโปรแกรม

ที่มีการใชงานที่ไมซับซอนในการสรางภาพเคลื่อนไหว และรองรับการนําภาพและเสียงมาใสได

อยางสมบูรณ โดยขนาดของโปรแกรมที่ใชในการเรียนการสอนสามารถบีบอัดไดทําใหไฟลมีขนาด

เล็ก และสะดวกตอการนําไปใชในการสอนตอไป และไดทําการสรางโปรแกรมตามข้ันตอนของ 

(Allessi and Trollip, 2000: 111-112, พรเทพ เมืองแมน 2544 : 46-51)ในการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ตามขั้นตอนคือ ขั้นการเตรียม ออกแบบบทเรียน กําหนดกิจกรรมโดยการ

สรางStoryboard  ตามรูปแบบที่ปรากฏ และทําการสรางคูมือและเอกสารประกอบ  จากนั้นจึงทํา
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การประเมินแกไขดวยผูเชี่ยวชาญ  และนําสื่อที่พัฒนาข้ึนไปทดลองและคําการปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ทําใหไดสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีความเหมาะสมในการวิจัย 

2. ผลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนดวน

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนนิทานคุณธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

 2.1 การจัดการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูได

อยางดีขึ้นเนื่องจากในโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถบรรจุสื่อที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบของ

มัลติมีเดีย ซึ่งสามารถทําใหการเรียนรูสามารถเรียนไปดวยภาพและเสียง โดยสื่อที่ใชไมไดมี

ขอจํากัดอยูเพียงในหนากระดาษเพียงอยางเดียวอีกตอไป สอดคลองกลับ Heinich 1993 และ 

ยุทธนา พันธมี (2554) ที่ไดกลาวถึงขอดีของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนไววา ผูเรียนสามารถเรียน

ไดตามความสามารถของตนเองโดยคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถกระตุนและตอบสนองเพ่ือเปน

การเสริมแรงไดอยางรวดเร็ว การเรียนรูเชนนี้สามารถสรางทัศนคติที่ดีตอบทเรียนซึ่ง เสียง สี และ

ภาพที่เปนกราฟฟกที่เคลื่อนไหวสามารถสรางความสนใจตอบทเรียนไดเปนอยางมาก และขอมูลที่

มีอยูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนํามาพัฒนาตอได เน่ืองจากงายในการแกไขและ

ปรับปรุงไดอยางสะดวก โดยครูผูสอนสามารถวางแผนการสอน และควบคุมการเรียนรูของผูเรียน

ได สอดคลองกับงานวิจัยของ วรวรรณ สิสถาน ( 2551) ที่ใชกิจกรรมเนนสถานการณโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีตอความสามารถดานการอานและเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับกําลังพัฒนา ดวยโปรแกรม Authorware7.0 ธีรังกูล บํารุง (2548)ไดทํา
การวิจัยเร่ืองการศึกษาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยบทเรียนสรางขึ้นดวยโปรแกรม Authorware โดยนําเสนอ
ในรูปแบบของตัวหนังสือกราฟฟกและภาพเคลื่อนไหวและมีสียงประกอบ เสาวนีย กลับสง 
(2547)ไดพัฒนาสื่อเสริมสรางทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทานสอนใจ จากนิทานอีสปท่ี
สอดแทรกขอคิดโดยใชโปรแกรม Hot Potatoes ในการสรางบทเรียน Rabeea (2012) เปรียบเทียบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนสองกลุมระหวางกลุมที่ใชแบบเรียนแบบปกติและ
แบบเรียนที่ใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนและมัลติมีเดียในการสอนภาษาอังกฤษYang 

(2011)เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชอินเตอรเนตมาชวยในการสอนภาษาอังกฤษโดยใชทฤษฎีการเลาเร่ือง 

Bown (2004) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับประโยชนของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในรูปแบบ
ของ web based ในการสอน IELTS Smith  (2003) เปรียบเทียบความสามารถในการอาน
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ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนจากการสอน
ปกติ Dunn (2002)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจากการเรียนจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
และการเรียนจากแบบเรียน และ Pajtek (1997)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานจากการเรียนจาก
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนจากหนังสือปกติ และตองการศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนที่มี
ตอบทเรียน โดยจากงานวิจัยที่กลาวมาพบวา ผลการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการเรียนและสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนที่ดีขึ้นอยางมาก และความคิดเห็นของ

นักเรียนกลุมที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ก็อยูในระดับที่ดีมากเชนกัน จึงสามารถสรุปได

วาการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่บรรจุโปรแกรมมัลติมีเดียมีผลทําใหประสิทธิภาพในการ

เรียนของนักเรียนเปนไปไดดีขึ้น 

 2.2 การออกแบบบทเรียนและกิจกรรมในสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนน

นิทานคุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดทําการสอนตามการสอนการอานโดยแบงออกเปนข้ันตอน 3 ขั้น 

ไดแก ขั้นกอนอาน ซึ่งมีขอดีคือเปนสวนที่สรางความสนใจและกระตุนความรูเดิมของนักเรียนเพื่อ

นําไปสูการทําความรูจักตัวละคร หรือเร่ืองที่จะอานวาเกี่ยวของกับอะไร และสรางความสนใจของ

นักเรียนเพื่อติดตามวาเร่ืองที่จะอานจะเปนอยางไร จากนั้นคือข้ันระหวางอาน ที่มีขอดีคือ นักเรียน

จะไดฝกการอานเพื่อท่ีจะเขาใจเน้ือเร่ืองผานกิจกรรมตางๆเพื่อเรียนรูรายละเอียดของเร่ืองที่อาน

นั้นๆเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นหรือสรุปใจความสําคัญออกมาไดในข้ันตอไป  และขั้นหลังการ

อานที่มีขอดีคือนักเรียนจะสามารถฝกทักษะท่ีเพิ่มขึ้นจากการอานเพื่อเปนการทบทวนความรูที่ได

จากการอานกอนหนาเพื่อแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเร่ืองที่อานไปแลวได เพื่อถายโอนทักษะ

การอานไปสูขั้นการวิเคราะหตอไป โดยในขั้นของการอาน ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบทาง

วรรณกรรมตามท่ี ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา 2544 :144-145 ไดวิเคราะหถึงโครงสรางของวรรณกรรม

วาประกอบดวย ตัวละคร(Characters) เคาโครงเร่ือง(Plots)  ฉาก(Setting)  แกนเร่ือง(Theme)  และ

ตอบจบของเร่ือง(Ending) และรวมถึงแนวทางในการจัดการสอนการอานโดยใชโครงสรางเร่ืองเลา 

ตามที่ Bernard, 1991:197, Gonzalez, 2002 :120, วิสาห จัติวัตร 2543: 135) ไดกลาวไวถึงการ

ออกแบบบทเรียนและกิจกรรมโดยใชโครงสรางเร่ืองเลานั้น ตองคํานึงถึงองคประกอบของ

วรรณกรรมปรากฏในเร่ืองนั้นๆ ซึ่งในกิจกรรมนี้ชวยใหผูอานสามารถเขาใจเร่ืองที่อานอยางมีระบบ 

โดยเฉพาะองคประกอบของตัวละครหลัก  ปญหาและวิธีการแกไขที่ตวัละครตองพบเจอ และ

คุณธรรมท่ีปรากฏในเร่ืองโดยที่ผูเรียนสามารถนําคุณธรรมและขอคิดเหลาน้ันมาเปรียบเทียบกับใน

ชีวิตจริงไดหลังจากการเรียน 

2.3 การนําการตูนภาพเคลื่อนไหวมาใชประกอบในสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่เนน

นิทานคุณธรรม ทําใหบทเรียนและบทอานมีความนาสนใจ และสรางความเขาใจในบทอานแก
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นักเรียนไดดียิ่งขึ้น เน่ืองจากภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณที่เกิดขึ้นในนิทานในรูปแบบของการตูน

นั้นสามารถชวยใหผูอานเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและกระตุนจินตนาการ ในขณะที่อานเน้ือ

เร่ืองได ดังนั้นการใชการตูนภาพเคลื่อนไหวประกอบการอานในสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่

เนนนิทานคุณธรรมจึงอาจสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

สอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาภรณ ทองเสมอ (2548) Chinh (2009) และ เอกภพ ไชยยา (2555) ที่
ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรการอานภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการตูนเพื่อ
เสริมทักษะและทัศนะคติที่ดีตอการอาน ที่กลาววา การนําการตูนภาพเคล่ือนไหวประกอบในการ
อานนิทานคุณธรรมสามารถสรางแรงจูงใจในการอานนิทานแกผูเรียน โดยผูเรียนจะเกิดความ

เพลิดเพลินในขณะที่อาน ทําใหผูอานเกิดแรงจูงใจท่ีดีในการเรียนรู และสามารถเขาใจถึงเนื้อหาของ

เร่ืองท้ังหมดไดดียิ่งขึ้น  

2.4 เน้ือหาที่นํามาใชในส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นใชนิทานที่

คัดเลือกในเร่ืองคุณธรรมที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียน ตามแนวทางในการคัดเลือกนิทานของ Wilhelm 

(1999 : 27-28) และ Pederson (1995 : 2-3) ที่เห็นสอดคลองกันวาควรจะเลือกนิทานที่เปนเร่ืองที่

เขาใจงาย ใชระดับภาษาที่เหมาะสม มีตัวละครนอย โดยควรเปนเร่ืองที่สามารถเชื่อมโยงกับ

ชีวิตประจําวันหรือครอบครัวได และตองมีคุณธรรมสอดแทรก เพื่อกระตุนคุณธรรมและจริยธรรม

ในจิตใจ โดยไดผานการตรวจสอบความเหมาะสมดานเน้ือหา หนาที่ และระดับของภาษาจาก

ผูเชี่ยวชาญ ทําใหผูเรียนไดศึกษาถึงคุณธรรมท่ีเปนประโยชนจากการอานนิทาน โดยการอานนิทาน

สามารสรางใหผูอานจากสิ่งที่สะทอนออกมาจากเร่ืองที่ปรากฏในนิทานจนเกิดความเขาใจไดงาย

ขึ้น ซึ่งอาจทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ มานิตยา แกว
รัตน (2554) อุษา มะหะหมัด (2548) Hayati, Shooshtari และ Shakeri (2011) และ Chen (2006) ที่

ใชนิทานและเร่ืองเลาที่ใชเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับความสนใจและประสบการณเดิมของผูเรียนเชนใน

ดานของสังคม เชนนิทานพื้นบาน หรือในแงของเน้ือเร่ืองที่กระตุนความสนใจในดานของอารมณที่

เปนเนื้อเร่ืองตลก โดยปจจัยเหลาน้ีเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผลการเรียน และความคิดเห็นของของ

นักเปนไปในทางท่ีดีขึ้น 

3. ผลคะแนนความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 โรงเรียน

สกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมหลังเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่

เนนนิทานคุณธรรมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจมีเหตุผลดังนี้ 

3.1 สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นใชเน้ือหานิทานคุณธรรมในส่ิงท่ีนักเรียนตระหนัก
ถึงและการสอนคุณธรรมผานนิทานสามารถทําใหนักเรียนเขาใจธรรมะไดเปนรูปธรรมมากข้ึน 
เชื่อมโยงกับแนวคิดของ พรชัย โพธิ์งาม (2546), กัลยา ศรีปาน (2546) และ ประภาศรี สีหอําไพ  
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(2540) ที่กลาวถึงองคประกอบของจริยธรรมท่ีนํามาใชในการสอนวา เปนการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
ความคิดและความเขาใจถึงองคประกอบของคุณธรรม โดยนักเรียนสามารถเรียนรูจากความรูและ
เกิดสติปญญาจากประสบการณ ซึ่งในที่นี้คือการอานนิทานและรับรูเกี่ยวกับผลของการกระทํา
ตางๆในเนื้อเร่ืองจนสามารถนําไปปรับใชในการควบคุมความรูสึกและอารมณสวนตัวได 
สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนภัส อยูประยงค (2555) ที่ใชนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษในการ
สอนภาษา โดยผลการศึกษาพบวานักศึกษาสามารถวิเคราะหคุณธรรมและจริยธรรมจากบทอานได 
โดยสามารถวิเคราะหประโยชนของการมีคุณธรรมและโทษของการขาดคุณธรรมแตละชนิดได ซึ่ง
การเรียนรูเชนนี้สามารถทําใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางมีความหมาย และมีเปาหมายท่ี
ขัดเจนในการเรียน และนักเรียนสามารถนําแงคิดทางจริยธรรมจากเร่ืองที่อานไปประยุกตใชกับ
ชีวิตของตนเองพรอมไปกับการเรียนรูทางภาษาอังกฤษ อาจทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

4. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคณุธรรม พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง  3.23 - 4.48  มีคาระดับความคิดเห็นดาน
รูปแบบกิจกรรม เฉลี่ยเทากับ 4.48 ( S.D. = 0.71 ) ดานเนื้อหา เฉลี่ยเทากับ 4.43 ( S.D. = 0.62) ดาน
กิจกรรม เฉลี่ยเทากับ 3.23 ( S.D. = 0.62) ดานคุณประโยชน เฉลี่ยเทากับ 4.48 ( S.D. = 0.62) และมี
คาเฉลี่ยรวมทุกดาน เทากับ  4.47 ( S.D. = 0.62) ซึ่งมีคาระดับความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนที่เนนนิทานคุณธรรมอยูในระดับเห็นดวยมาก ในทุกบทและทุกดาน ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก
เหตุผลดังตอไปนี้ 

4.1 เมื่อพิจารณาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ดานรูปแบบกิจกรรม  ( X  = 4.48  S.D. = 0.71) แสดงวานักเรียนมีความเห็นท่ีดีตอกิจกรรมการ
เรียนรูดวยคอมพิวเตอร ทั้งนี้เปนเพราะ รูปแบบกิจกรรมมีความนาสนใจ เน่ืองจากในการเรียน
นักเรียนสามารถดูภาพประกอบในแตละหนา เพื่อสรางความเพลิดเพลิน และสนุกสนานในการ
เรียนรู และการใชโปรแกรมมีความนาสนใจ สวนดานท่ีมีคาระดับความคิดเห็นตํ่าที่สุดคือ ดาน 
กิจกรรม ( X  = 3.23 S.D. = 0.62 ) ซึ่งอาจเปนเพราะ ในสวนของการทํากิจกรรม นักเรียนเกิดความ
สับสนเนื่องจากมีการใชเอกสารเปนแผนกระดาษใหนักเรียนตอบคําถาม และมีนักเรียนหลายคน
สับสนในชวงแรก ทําใหเกิดความไมเขาใจตรงกันในการทําแบบฝกหัดบางสวน จึงทําใหผูเรียนมี
ระดับความคิดเห็นในสวนน้ีต่ํากวาสวนอ่ืน 
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 4.2 เมื่อพิจารณาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมเปนรายบท พบวา โดยรวมแลวทุกบทมีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับสูง โดยมีคาระดับเฉลี่ยอยูระหวาง 4.38 - 4.58 และมีคาระดับความคิดเห็นรวม ( X  = 4.47  

S.D. = 0.62 ) โดยบทท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บทท่ี 1 เร่ือง The Ant and the Grasshopper ( X  = 

4.58 S.D. = 0.61) อาจเนื่องมาจาก เนื้อหานิทานในบทนี้เปนเน้ือหาท่ีดําเนินเร่ืองอยางงาย และมีตัว
ละครหลักเพียงแคสองตัวที่เปนสัตว เหมือนนิทานอีสป ที่นักเรียนคุนชิน และคุณธรรมท่ีพบใน
เร่ืองคือเร่ืองความมีวินัยในตนเองก็ไมมีความซับซอนมากนักในการเขาใจ อีกทั้ง เปนการเรียนใน
บทสุดทายท่ีนักเรียนเขาใจกระบวนการและขั้นตอนในการทําแบบฝกไดชํานาญมากขึ้นแลว จึงทํา
ใหการเรียนเปนไปอยางราบร่ืน  จึงเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนสนใจและสามารถเขาใจเร่ืองนั้นได
ดีกวาเร่ืองอื่น สวนบทเรียนที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือบทที่ 3 เร่ือง The Secret of Success  ( X  = 4.38  

S.D. = 0.61) อาจเปนเพราะ เน้ือหาท่ีพบในนิทานเปนเน้ือหาที่มีความซับซอนในเชิงรายละเอียด
เร่ืองเวลา ซึ่งมีรายละเอียดคอนขางซับซอนสําหรับนักเรียน และบริบทของตัวละครระหวา อาจารย
เซนและความเขาใจในคําสอนแบบเซนอาจซับซอนเกินไป ทําใหผูสอนตองชี้แนะ และแนะนํา
นักเรียนและอธิบายในหลายจุดเพื่อสรางความเขาใจตรงกัน 
 4.3 จากผลวิจัยที่นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีขอคําถามท่ีนักเรียนใหคะแนนในระดับตํ่าที่สุด ไดแก ขนาดของตัวอักษรอานงาย
และชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ขอจํากัดของการอานจากหนาจอคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยตองพยายามจัด
เน้ือหาใหตรงกับรูปภาพในแตละสวนเพื่อประกอบคําอธิบาย จึง ทําใหนักเรียน อานเน้ือหาไม
ละเอียดในตอนแรก และทําใหพลาดขอมูลบางอยางเพื่อใชในการทําแบบฝก ซึ่งนักเรียนตองเปด
ยอนกลับไปมาหลายคร้ัง 
ปญหาท่ีพบในงานวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยพบขอจํากัดและปญหาในการพัฒนาบทเรียนดังนี้ 
1. เน่ืองจากการเรียนดวยการใชคอมพิวเตอรชวยสอนตองมีการควบคุมใหนักเรียนทํา

กิจกรรมตรงกัน จึงตองมีผูชวยในการควบคุมเพิ่มอีกสองคนคืออาจารยวิชาภาษาอังกฤษ และ
อาจารยวิชาคอมพิวเตอรชวยในการควบคุมดูแลในการเรียนใหใชงานอยางถูกตอง  
 2. ดานเนื้อหาทางภาษา เน้ือหาที่อยูในนิทานบางสวนมีความยากสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  ซึ่งมาจากคําศัพท โครงสรางของภาษา และไวยากรณที่พบในนิทาน จึงคอนขาง
จํากัดในการทําความเขาใจในระยะเวลาที่กําหนดไดทั้งหมด ทําใหการสอนตองตอเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อ
ทํากิจกรรมใหครบท้ังบทเรียนอยางครบถวน 
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 3. ดานผูเรียน เน่ืองจากกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไมเคยเรียนรูในวิชา
ภาษาอังกฤษในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมากอน ทําใหไมมีความคุนเคย และเกิดความประหมา 
จึงทําใหการสอนในชวงแรกตองควบคุมนักเรียนอยางรอบคอบ แตหลังจากบทท่ี 1ไปแลวนักเรียน
จึงเร่ิมคุนเคยมากข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 
 จากปญหาท่ีพบในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีควรนําไปปรับปรุงและพัฒนา
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมตอการวิจัยในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับแนวทางการสอนภาษาอังกฤษ 

 1.1 เน่ืองจากในการเรียนรูผูเรียนพบวาคําศัพทในบทเรียนบางคําคอนขางยาก จึงควรเพิ่ม
ในสวนของการอธิบายความหมายคําศัพทที่ยากลงไปในบทเรียนเพิ่มเติม โดยเม่ือนักเรียนพบกับคํา
ยาก อาจทําการคนหาความหมายดวยคําอธิบายงายๆ ในโปรแกรมไดเลยโดยไมตองปรึกษา
ครูผูสอน หรืออาจขยายกิจกรรมการสอนและแบบฝกหัดเก่ียวกับการสอนคําศัพทเพื่อทบทวนให
นักเรียนมีความรูมากข้ึนกอนทําการอานบทอาน เพื่อประหยัดเวลาในสวนของกิจกรรมการอานและ
ทําใหการเรียนเปนไปอยางรวดเร็วและราบร่ืนยิ่งขึ้น 
 1.2 จากผลการวิจัยพบวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพในเกณฑที่ดี 
แตการพัฒนาการเรียนรูในดานทักษะการอานตองใชเวลาในการฝกฝน โดยใชกลยุทธหลายอยางมา
ใชในการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงควรหาบทอานที่รวมสมัยมากข้ึนใหเหมาะสมกับกลุมของนักเรียน 
โดยอาจขยายกิจกรรมไปสูการพัฒนาทักษะฟง และการเขียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียที่มีเสียงพากยจาก
เน้ือหานิทานที่มีอยู และสรางแบบฝกหัดที่สอดคลองทางดานการฟง และเชื่อมไปสูการเขียน 
เพื่อใหการใชสื่อเปนแบบฝกหัดในการสอนมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน เพื่อเปนการตอยอดทักษะ
ในการเรียนรูใหเพิ่มขึ้นได 
 1.3 สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีเนื้อหานิทานเกี่ยวกับคุณธรรม 
8 ประการตามหลักสูตร ผูวิจัยอาจพัฒนาการสอนจริยธรรมในดานอ่ืนๆ โดยเลือกนิทานที่มีคติ
สอนใจในจริยธรรมดานอ่ืนเพื่อมาใชในการสรางนิทานใหนาสนใจ และเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
ถึงประโยชนและโทษของการขาดคุณธรรมอ่ืนที่นอกเหนือไปจากงานวิจัยคร้ังนี้ได 

2. ขอเสนอแนะดานคอมพิวเตอร 
2.1 ผูวิจัยจึงควรมีการอบรมการใชคอมพิวเตอรโดยใหนักเรียนไดทดลองเปดใชโปรแกรม 

และ รูถึงองคประกอบท่ีตองเรียนรูอยางคราวๆกอนทําการทดลองจริง เพ่ือเพิ่มความชํานาญในการ
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ใชโปรแกรมไดดียิ่งข้ึน และและขยายเวลาในการทดลองใหมากขึ้นกวาเดิมเพ่ือประโยชนของ
ผูเรียนในการทบทวนแบบฝกตางๆ และอาจสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับท่ีสูงขึ้น 

2.2 เน่ืองจากในการเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนในคร้ังนี้ตองมีการเก็บคะแนนใน
ระหวางการเรียน ผูวิจัยสามารถพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวยการเขียนโปรแกรมให
มีการประมวลผลของคะแนนในทายบทอยางละเอียดอีกคร้ัง เพื่อประหยัดเวลาของผูสอนและผู
ควบคุมในการเก็บผลคะแนนในระหวางการเรียน โดยทําใหสามารถควบคุมเวลาในการเรียนไดดี
ขึ้น 

 2.3 ผูวิจัยจึงควรเขียนรูปแบบคําสั่งใหชัดเจนมากข้ึน หรือพัฒนาโปรแกรมใหเปนการใช
คอมพิวเตอรและแปรผลออกมา เพื่อทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 ผูวิจัยขอเสนอแนะเปนแนวทางกวางๆไวดังนี้ 
 1. เน่ืองจากงานวิจัยในคร้ังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีเน้ือหาเกี่ยวกับนิทาน
คุณธรรม 8 ประการ ซึ่งในชีวิตจริงของนักเรียนนั้น มีคุณธรรมในดานอ่ืนๆเพื่อพัฒนาความรูความ
เขาในในดานคุณธรรมใหมากขึ้นได ดังน้ันจึงควรมีงานวิจัยในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมในดานอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อใหการเรียนรูของนักเรียนมีความหมาย
และสามารถนําไปเอ้ือประโยชนในดานอ่ืนๆในชีวิตไดมากขึ้น 

 2. ในการวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความ
ตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียน โดยในการทําวิจัยคร้ังตอไปสามารถเพ่ิมในการศึกษาดาน
อ่ืนๆ เชนการฟง และการเขียนภาษาอังกฤษ และเพิ่มการศึกษาในดานการคิดวิเคราะห ซึ่งเปนผล
จากการเรียนรูดานคุณธรรมเพ่ิมเติมมาในงานวิจัยได 
 3. ในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยควรวิจัยการเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบความสามารถของ
กลุมตัวอยางท่ีมีความรูทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน คือ กลุมสูง กลุมกลาง และกลุมต่ํา เพื่อ
ตรวจสอบวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ จะสามารถชวยพัฒนาการอานของนักเรียนที่มี
ความรูแตกตางกันอยางไร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ และสรุปคาความสอดคลองของความเห็น
ผูเชี่ยวชาญในดานความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษ
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญดานความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของ
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนการอานเสริมภาษาอังกฤษจากนิทานคุณธรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม 

คําชี้แจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองความคิดเห็นของขอคําถามและหากทานมี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหเขียนลงในขอเสนอแนะท่ีกําหนดให โดยมีคาเกณฑการพิจารณาดังตอไปน้ี 

 +1 หมายถึง แนใจวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนการอานเสริมภาษาอังกฤษมีความเที่ยงตรง
ตามเน้ือหาและมีความเหมาะสม        

 0 หมายถึง ไมแนใจวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนการอานเสริมภาษาอังกฤษมีความเที่ยงตรง
ตามเน้ือหาและมีความเหมาะสม        

 -1 หมายถึง สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนการอานเสริมภาษาอังกฤษไมมีความเที่ยงตรงตาม
เน้ือหาและไมมีความเหมาะสม 

Unit Topic 
Opinions 

Remarks 
+1 0 -1 

1 The Millionaire's Son     

2 The Wise Doves     

3 The Secret of Success     

4 The Sun, the Moon and the Wind     

5 Modesty Pays     

6 The Seed of honesty     

7 The Most Beautiful Temple     

8 The Ant and the Grasshopper     
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ตารางสรุปคาความสอดคลองของความคิดเห็นผูเช่ียวชาญดานความตรงของเน้ือหาและความ
เหมาะสมของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนการอานเสริมภาษาอังกฤษจากนิทานคุณธรรมเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม 
 

Unit Topic 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

รวม IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 The Millionaire's Son 1 1 1 3 1 

2 The Wise Doves 1 1 1 3 1 

3 The Secret of Success 1 0 1 2 0.67 

4 The Sun, the Moon and the Wind 1 1 1 3 1 

5 Modesty Pays 1 1 1 3 1 

6 The Seed of honesty 1 1 0 3 0.67 

7 The Most Beautiful Temple 1 0 1 2 0.67 

8 The Ant and the Grasshopper 1 1 0 2 0.67 

 

คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตรของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา  
(2540 :18-19) 

                                                 IOC = ∑R       

           N 

เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 

∑R แทน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

เกณฑการตัดสินความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละบทเรียน 

- บทเรียนที่มีคา IOC ตั้งแต 0.05 - 1.00 นําไปใชได 
- บทเรียนที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.05 นํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช 
ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ไดคะแนนในระดับ 0.83

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางสรุปคาความสอดคลองของความเห็นผูเช่ียวชาญในดานความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
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ตารางสรุปคาความสอดคลองของความเห็นผูเช่ียวชาญในดานความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

Testing 

Skills 

Item 

No. 
Testing  Objectives 

ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปล
ผล คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

Vocabulary 

test 

1. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

2. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

3. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

4. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

5. To guess word meaning 

from context 

1 0 1 0.67 ใชได 

6. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

7. To guess word meaning 

from context 

1 1 0 0.67 ใชได 

8. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

9. To guess word meaning 

from context 

0 1 1 0.67 ใชได 

10. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

11. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

12. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 
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Testing 

Skills 

Item 

No. 
Testing  Objectives 

ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปล
ผล คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

Vocabulary 

test 

(continue) 

13 To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

14. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

15 To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

16. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

17 To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

18. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

19. To guess word meaning 

from context 

0 1 1 0.67 ใชได 

20. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

21. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

22. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

23. To guess word meaning 

from context 

1 0 1 0.67 ใชได 

24. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 
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Testing 

Skills 

Item 

No. 
Testing  Objectives 

ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปล
ผล คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

Vocabulary 

test 

(continue) 

25. To guess word meaning 

from context 

1 1 1 1 ใชได 

Reading test 26. To identify the first event 1 1 1 1 ใชได 
27. To identify pronoun 

reference 

1 1 1 1 ใชได 

28. To sequence the events 1 1 1 1 ใชได 
29. To identify details 1 0 1 0.67 ใชได 
30. To identify causes and 

effects 

1 1 1 1 ใชได 

31. To identify the setting 1 1 0 0.67 ใชได 
32. To identify the main 

characters 

1 1 1 1 ใชได 

33. To identify the problem of 

the story 

1 1 1 1 ใชได 

34. To identify the solution 1 1 1 1 ใชได 
35. To identify the ending 1 1 1 1 ใชได 
36. To identify details 1 1 1 1 ใชได 
37. To identify causes and 

effects 

1 1 1 1 ใชได 

38. To identify the character 1 1 1 1 ใชได 
39. To identify the reason 1 1 1 1 ใชได 
40. To identify the ending 1 1 1 1 ใชได 
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Testing 

Skills 

Item 

No. 
Testing  Objectives 

ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปล
ผล คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

Reading test 

(continue) 

41. To identify the setting 1 1 1 1 ใชได 
42. To identify the main 

characters 

1 1 1 1 ใชได 

43. To identify the problem of 

the story 

1 1 1 1 ใชได 

44. To identify the solution 1 1 1 1 ใชได 
45. To identify the ending 1 1 1 1 ใชได 

Grammar 

test 
46. 

To express like and 

dislike correctly 

1 1 0 0.67 ใชได 

47. 
To express like and 

dislike correctly 

1 1 1 1 ใชได 

48. 
To express like and 

dislike correctly 

1 1 1 1 ใชได 

49. 

To give information in 

formal and informal 

correctly 

1 1 1 1 ใชได 

50. 

To give information in 

formal and informal 

correctly 

1 0 1 0.67 ใชได 

51. 

To give information in 

formal and informal 

correctly 

1 1 1 1 ใชได 

52. 
To make offers in formal 

and  informal correctly 

1 1 1 1 ใชได 
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Testing 

Skills 

Item 

No. 
Testing  Objectives 

ความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปล
ผล คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

Grammar 

test 

(continue) 

53. 
To make offers in formal 

and informal correctly 

1 1 1 1 ใชได 

54. 
To make offers in formal 

and informal correctly 

1 1 1 1 ใชได 

55. 
To take about ability 

correctly 

1 1 1 1 ใชได 

56. 
To take about ability 

correctly 

1 1 1 1 ใชได 

57. 
To take about ability 

correctly 

1 1 1 1 ใชได 

58. To give advice correctly 1 1 1 1 ใชได 
59. To give advice correctly 1 1 1 1 ใชได 
60. To give advice correctly 1 1 1 1 ใชได 

 

คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชสูตรของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา  
(2540 :18-19) 

IOC = ∑R    

            N 

 

 

เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 

∑R แทน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกณฑการตัดสินความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละบทเรียน 

- บทเรียนที่มีคา IOC ตั้งแต 0.05 - 1.00 นําไปใชได 
- บทเรียนที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.05 นํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช 
ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ ไดคะแนนในระดับ 0.95

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางคะแนนวิเคราะหคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกขอสอบ 

 

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.71 
ขอ
ที ่

คาความยาก
งาย (p) 

คาอํานาจ
จําแนก (r) 

ผลลัพธ ขอ
ที ่

คาความ
ยากงาย (p) 

คาอํานาจ
จําแนก (r) 

ผลลัพธ 

1 0.35 0.30 ใชได 26 0.40 0.47 ใชได 
2 0.30 0.33 ใชได 27 0.30 0.27 คอนขางยาก 

3 0.30 0.27 คอนขางยาก 28 0.45 0.43 ใชได 
4 0.37 0.27 คอนขางยาก 29 0.35 0.50 ใชได 
5 0.30 0.33 ใชได 30 0.38 0.23 คอนขางยาก 

6 0.30 0.20 คอนขางยาก 31 0.37 0.33 ใชได 
7 0.35 0.30 ใชได 32 0.35 0.23 คอนขางยาก 

8 0.40 0.27 คอนขางยาก 33 0.35 0.23 คอนขางยาก 

9 0.27 0.13 ยากมาก 34 0.35 0.23 คอนขางยาก 

10 0.32 0.30 ใชได 35 0.45 0.43 ใชได 
11 0.37 0.47 ใชได 36 0.38 0.30 ใชได 
12 0.37 0.27 คอนขางยาก 37 0.35 0.43 ใชได 
13 0.37 0.27 คอนขางยาก 38 0.40 0.33 ใชได 
14 0.40 0.40 ใชได 39 0.30 0.27 คอนขางยาก 

15 0.47 0.33 ใชได 40 0.33 0.33 ใชได 
16 0.33 0.30 ใชได 36 0.38 0.30 ใชได 
17 0.33 0.33 ใชได 37 0.35 0.43 ใชได 
18 0.38 0.23 คอนขางยาก 38 0.40 0.33 ใชได 
19 0.33 0.33 ใชได 39 0.30 0.27 คอนขางยาก 

20 0.42 0.37 ใชได 40 0.33 0.33 ใชได 
21 0.40 0.27 คอนขางยาก 41 0.38 0.37 ใชได 
22 0.35 0.50 ใชได 42 0.28 0.30 ใชได 
23 0.27 0.40 ใชได 43 0.37 0.33 ใชได 
24 0.33 0.40 ใชได 44 0.42 0.37 ใชได 
25 0.28 0.37 ใชได 45 0.30 0.47 ใชได 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี 
คาความยาก
งาย (p) 

คาอํานาจ
จําแนก (r) 

ผลลัพธ ขอท่ี 
คาความยาก
งาย (p) 

คาอํานาจ
จําแนก (r) 

ผลลัพธ 

46 0.33 0.47 ใชได 54 0.35 0.50 ใชได 
47 0.43 0.33 ใชได 55 0.32 0.43 ใชได 
48 0.40 0.40 ใชได 56 0.38 0.43 ใชได 
49 0.47 0.47 ใชได 57 0.28 0.23 ใชได 
50 0.38 0.37 ใชได 58 0.47 0.47 ใชได 
51 0.42 0.57 ใชได 59 0.38 0.57 ใชได 
52 0.35 0.23 คอนขางยาก 60 0.40 0.33 ใชได 
53 0.38 0.43 ใชได 

หมายเหตุ ขอสอบคัดเลือกมีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) 

ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
ตารางสรุปคาความสอดคลองของความเห็นผูเช่ียวชาญในดานความเท่ียงตรงของ 

แบบทดสอบความตระหนักรูดานคุณธรรม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางสรุปคาความสอดคลองของความเห็นผูเช่ียวชาญในดานความเท่ียงตรงของ 

แบบทดสอบความตระหนักรูดานคุณธรรม 
 

ขอท่ี วัตถุประสงค 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

2. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

3. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาคุณธรรมแตละ
ชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

4. 

ผูเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของคุณธรรม
แตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

5. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

6. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

7. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี วัตถุประสงค 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปลผล 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

8. 

ผูเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของคุณธรรม
แตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

9. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

10. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

11. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

12. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาคุณธรรมแตละ
ชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

13. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

0 1 1 0.67 ใชได 

14. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

15. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี วัตถุประสงค 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปลผล 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

16. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

17. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

0 1 1 0.67 ใชได 

18. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

19. 

ผูเรียนสามารถบอกถึง
ประโยชนของคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

20. 

ผูเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของคุณธรรม
แตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

21. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

22. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

23. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 
 

 

1 1 1 1 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี วัตถุประสงค 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปลผล 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

24. 

ผูเรียนสามารถบอกถึง
ประโยชนของคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

25. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

26. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

27. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 0 0.67 ใชได 

28. 

ผูเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของคุณธรรม
แตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

29. 

ผูเรียนสามารถบอกถึง
ประโยชนของคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

30. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

31. 

ผูเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของคุณธรรม
แตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี วัตถุประสงค 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปลผล 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

32. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

33. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

34. 

ผูเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของคุณธรรม
แตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

35. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

36. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

37. 

ผูเรียนสามารถบอกถึง
ประโยชนของคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

38. 

ผูเรียนสามารถบอกถึง
ประโยชนของคุณธรรมแต
ละชนิดได 

0 1 1 0.67 ใชได 

39. 

ผูเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของคุณธรรม
แตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี วัตถุประสงค 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปลผล 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

40. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

41. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

42. 

ผูเรียนสามารถอธิบาย
ความหมายของคุณธรรม
แตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

43. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

44. 

ผูเรียนสามารถบอก
ลักษณะของบุคคลท่ีมี
คุณธรรมแตละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

45. 

ผูเรียนสามารถบอกถึง
ประโยชนของคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 0 1 0.67 ใชได 

46. 

ผูเรียนสามารถบอกถึง
ประโยชนของคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

47. 

ผูเรียนสามารถระบุถึงโทษ
ของการขาดคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอท่ี วัตถุประสงค 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

IOC 

แปลผล 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

48. 

ผูเรียนสามารถบอกถึง
ประโยชนของคุณธรรมแต
ละชนิดได 

1 1 1 1 ใชได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบวัดความตระหนักรู
ดานคุณธรรม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรุปผลการวิเคราะหคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบวัดความ
ตระหนักรูดานคุณธรรม 

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.75 

ขอท่ี คาความ
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r) 

แปลผล ขอท่ี คาความ
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r) 

แปลผล 

1 0.83 0.47 ใชได 17 0.80 0.67 ใชได 

2 0.87 0.53 ใชได 18 0.87 0.67 ใชได 

3 0.90 0.73 งาย 19 0.93 0.67 ใชได 

4 0.90 0.60 ใชได 20 0.90 0.73 งาย 

5 0.83 0.60 ใชได 21 0.90 0.60 ใชได 

6 0.80 0.53 ใชได 22 0.87 0.80 ใชได 

7 0.87 0.40 ใชได 23 0.80 0.53 ใชได 

8 0.83 0.47 ใชได 24 0.80 0.53 ใชได 

9 0.73 0.53 ใชได 25 0.90 0.87 งายมาก 

10 0.87 0.67 ใชได 26 0.90 0.60 ใชได 

11 0.93 0.67 ใชได 27 0.80 0.80 งายมาก 

12 0.77 0.33 ใชได 28 0.93 0.67 ใชได 

13 0.87 0.67 ใชได 29 0.80 0.93 งายมาก 

14 0.83 0.73 ใชได 30 0.93 0.80 งายมาก 

15 0.93 0.67 ใชได 31 0.87 0.80 งาย 

16 0.83 0.47 ใชได 32 0.90 0.60 ใชได 
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ขอท่ี คาความ
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r) 

แปลผล ขอท่ี คาความ
ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ
จําแนก 

(r) 

แปลผล 

33 0.83 0.60 ใชได 41 0.70 0.60 ใชได 

34 0.80 0.67 ใชได 42 0.87 0.67 ใชได 

35 0.93 0.67 ใชได 43 0.87 0.80 ใชได 

36 0.80 0.40 ใชได 44 0.80 0.67 ใชได 

37 0.87 0.67 ใชได 45 0.93 0.53 ใชได 

38 0.90 0.60 ใชได 46 0.83 0.73 ใชได 

39 0.77 0.73 ใชได 47 0.93 0.80 งายมาก 

40 0.83 0.47 ใชได 48 1.00 0.67 งายมาก 
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ตารางสรุปคาความสอดคลองของความเห็นของผูเช่ียวชาญในดานความเท่ียงตรงของ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง 

IOC 

แปลผล 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ดานรูปแบบกิจกรรม      
1. รูปแบบโปรแกรมชวยใหการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรนาสนใจ 

1 1 1 1 ใชได 

2. ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน 1 1 1 1 ใชได 
ดานเนื้อหา      

3. เน้ือหานิทานมีความยากงายเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของนักเรียน 

1 1 1 1 ใชได 

4. คําอธิบายและคําสั่งของแบบฝกมีความ
ชัดเจน เขาใจงาย 

1 1 1 1 ใชได 

5. จํานวนแบบฝกหัดมีความเหมาะสม 1 1 1 1 ใชได 
ดานกิจกรรม      
6. กิจกรรมข้ันกอนอาน (Pre-reading) 

นาสนใจและชวยใหเขาใจเร่ืองไดงายข้ึน 

1 1 1 1 ใชได 

7.กิจกรรมข้ันการอาน (While-reading) 

นาสนใจและชวยใหเขาใจเร่ืองไดงายข้ึน 

1 1 1 1 ใชได 

8. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) มี
ปริมาณที่เหมาะสม ชวยพัฒนาทักษะการ
อานและเชื่อมโยงกับทักษะอ่ืนไดดี 

1 1 1 1 ใชได 
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รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ คาดัชนีความ

สอดคลอง 

IOC 

แปลผล 
คนที่ 

1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ดานคุณประโยชน      
9. บทเรียนมีความสนุกสนาน และสามารถ
กระตุนความกระตือรือรนในการเรียนและ
รูสึกวาภาษาอังกฤษไมนาเบื่อ 

1 1 1 1 ใชได 

10. แบบฝกในแตละบทมีประโยชนใน
การศึกษาคนควา โดยใชเทคโนโลยีชวย
สรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 ใชได 
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ผล
การ

วิเค
ราะ

หค
ุณภ

าพ
ขอ
งแบ

บส
อบ

ถาม
คว
าม
คิด
เห็น

ขอ
งน
ักเรี

ยน
ที่ม

ีตอ
สื่อ
ราย

ขอ
 ขอ

งกลุ
มย
อย

 3 ค
น แ

ละ
 9 ค

น ร
วม

 12
 คน

 

            

 
 

  

ผล
กา
รว
ิเคร

าะห
 

ขอ
ที ่1

 
ขอ
ที ่2

 
ขอ
ที ่3

 
ขอ
ที ่4

 
ขอ
ที่ 5

 
ขอ
ที ่6

 
ขอ
ที ่7

 
ขอ
ที8

 
ขอ
ที่9

 
ขอ
ที่1

0 

จําน
วน
คน

 
12

 
12
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12

 
12

 
12
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คะ
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43
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42
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41
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40
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40
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40
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9 
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5 
39
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3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
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3 
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5 

5 
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ก 
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วิเค
ราะ

หค
ุณภ

าพ
เคร

ื่องมื
อแ
ละ
หา
คาค

วาม
เชื่อ

มั่น
 

 

วิเค
ราะ
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ุณภ

าพ
เคร

ื่องมื
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ขอ
ที่1

 
ขอ
ที่2

 
ขอ
ที่3

 
ขอ
ที่4

 
ขอ
ที่5

 
ขอ
ที่6

 
ขอ
ที่7

 
ขอ
ที่8

 
ขอ
ที่9

 
ขอ
ที่1

0 

คาอํ
าน
าจจ

ําแน
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรม 

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 

 

วัตถุประสงคของแบบสอบถาม คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีจํานวน 10 ขอ ใหนักเรียนตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย ลงใน
ชองความคิดเห็นของขอคําถาม และเขียนขอเสนอแนะในชองขอเสนอแนะที่กําหนดให 
แบบสอบถามฉบับนี้ไมมีผลตอผลการเรียนหรือคะแนนสอบของนักเรียนแตประการใด โดยมีคา
ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 5 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
 4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

 3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

 2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
 

ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

ดานรูปแบบกิจกรรม 
1. รูปแบบโปรแกรมชวยใหการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรนาสนใจ 

     

2. ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน      

ดานเน้ือหา      

3. เนื้อหานทิานมคีวามยากงายเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน 
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ขอความ ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

4. คําอธิบายและคําส่ังของแบบฝกมีความชัดเจน 

เขาใจงาย 

     

5. จํานวนแบบฝกหดัมีความเหมาะสม      

ดานกิจกรรม 

6. กิจกรรมขั้นกอนอาน (Pre-reading) นาสนใจ
และชวยใหเขาใจเรื่องไดงายขึ้น 

     

7.กิจกรรมขัน้การอาน (While-reading) นาสนใจ
และชวยใหเขาใจเรื่องไดงายขึ้น 

     

8. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) มีปริมาณที่
เหมาะสม ชวยพัฒนาทักษะการอานและเช่ือมโยง
กับทักษะอืน่ไดด ี

     

ดานคุณประโยชน 
9. บทเรียนมีความสนุกสนาน และสามารถกระตุน
ความกระตือรือรนในการเรียนและรูสึกวา
ภาษาอังกฤษไมนาเบื่อ 

     

10. แบบฝกในแตละบทมีประโยชนในการศึกษา
คนควา โดยใชเทคโนโลยีชวยสรางแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

     

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี6 

ขอสอบมีทั้งหมด 11 หนา จํานวน 50ขอ โดยแบงเปน 3ตอน คือ 1. Vocabulary Test 2. Reading 

Comprehension Test และ 3. Language study Test 

Part 1 Vocabulary 

Direction : Choose the best answer to fill in the sentences. 

1. Pat is ________. She spends a lot of money on expensive 
things. 

A. beautiful  B. strong 

C. extravagant  D. kind 

2. Ken is a ________. He has a lot of money and expensive cars. 

A. millionaire B. merchant 

C. beggar  C. seller 

3. Joe does not have money. He is very ________. 

A. rich  C. poor 

B. lazy  D. diligent 

4. That car is ________ because he did not wash it. 

A. clean  B. pure 

C. dirty  D. beautiful 
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5. My mother keeps the bathroom very clean. It is ________. 

A. dirty   B. filthy 

C. dusty  D. Spotless 

6. Paul is ________. He usually gives food to poor people. 

A. lonely  B. lazy 

C. generous  D. hard-working 

7. Sam does not share his toys with his friends. Tom is ________. 

A. selfish  B. generous 

C. kind  D. rich 

8. We need a _______ or a group of people working together to 
succeed at work. 

A. team  B. person 

C. boss  D. master 

9. Tommy is ______. He does not have many friends at    school. 

A. healthy  B. lonely 

C. friendly  D. happy 

10. Jody believes he is better than everyone. Jody is ________. 

A. nice  B. humble 

C. modest  D. arrogant 
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11. Paul behaves well and has very good manners. Paul is 
________. 

A. rude  B. proud 

C. polite  D. dirty 

12. Nancy has very bad manners in the class. She is _______ to 
her teachers. 

A. kind  B. rude 

C. friendly  D. clean 

13. Simon lies to his friends all the time. Simon is a _______. 

A. liar  B. fool 

C. genius  D. singer 

14. Ken always tells the truth. He is an ________ man. 

A. dishonest B. honest 

C. handsome D. friendly 

15. They keep back or ________ food for later time. 

A. share  B. prepare 

C. give  C. reserve 

16. Sue has read books for a month before the test. She is 
________. 

A. well-known  B. well-prepared 

C. unprepared  D. careless 
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17. We are very poor. We should maintain or _______ the food 
until we can buy more. 

A. uphold  B. eat 

C. spend  D. sell 

18. Sammy stopped practice piano because it was hard. She 
_____ on it. 

A. carried  B. gave up 

C. got up  D. held  

19. Nancy practices her guitar everyday. Nancy is a _______ girl.  

A. lazy  B. careless 

C. diligent  D. smart 

20. It's very late, but John did not stop and ________ working.  

A. continued  B. quit 

C. practiced  D. stopped 
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Part 2 Reading 

Read the story and answer the question 21 - 30 

 

The Lion and the Mouse 

   Once upon a time in the deep jungle. A Lion was asleep, a little Mouse 
began running up and down on him. This soon wakened the Lion, who 
placed his huge paw upon him and opened his big jaws to swallow him. 

   "Please don't eat me, my King!" cried the little Mouse, "Forgive me 
this time. I shall never do it again and I shall never forget your kindness. 
And who knows, but I may be able to do you a good turn one of these 
days?" 

   The Lion was so tickled at the idea of the Mouse being able to help 
him, that he lifted up his paw and let him go. 

   Not long after that the Lion was caught in a trap by the Hunter. The 
Hunter tied him to a tree with rope.            

   The little Mouse was nearby and came when he heard the Lion cried 
for help. 

The Mouse gnawed the rope with his sharp teeth and set the Lion free. 

“I know you didn’t believe me, but I told you I could help you one day,” 
squeaked the little Mouse. “Even a little ouse like me can help some one 
as big and strong as you.” 

“Thank you my little friend. I won’t forget that lesson,” said the Lion. 

End 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



235 

 

21. Why did the Lion wake up from his sleep? 

A. Because the Mouse ran on him. 

B. Because the Mouse bit him. 

C. Because the Mouse called  him. 

D. Because the Mouse sat on him. 

22. "Please don't eat me, my King!" cried the little Mouse, 

Who does the word “my King” refer to? 

A. The Mouse B. The Hunter 

C. The Lion  D. The Lion and the Hunter 

23. What happened to the Lion after he freed the Mouse? 

A. The Lion was killed by the Hunter. 

B. The Lion was caught by the Hunter. 

C. The Lion was eaten by the Hunter. 

D. The Lion was beaten by the Hunter. 

24. How did the Mouse help the Lion? 

A. The Mouse bit the ropes. 

B. The Mouse did not help the Lion. 

C. The Mouse bit the Hunter. 

D. The Mouse ate the Hunter. 
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25. What happened to the Lion at the end of the story? 

A. The Lion was killed by the Hunter 

B. The Lion was released by the Mouse. 

C. The Lion was bitten by the Mouse. 

D. The Lion was caught by the Hunter. 

 

Choose the sentences and match the answers to the questions. 

Ex.   What is the title of the story? X. The Lion and the Mouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Where did the story take place? ................... 

 

27. Who were the main characters? .................... 

 

28. What was the problem of the story? .................... 

 

29. How did the Mouse solve the problem? .................... 

30. What happened to the Lion after he had freed the Mouse? 
.................... 

 

 

A. The lion was caught in a 
trap by the Hunter 

D. The Mouse woke 
the Lion up from his

B. In the jungle 

E. The Lion and the Mouse 

C. The Mouse promised to 
help the Lion in one day 
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Read the story and answer the question 31– 40 

The Honest Wood-cutter 

   There was a poor man, he worked as a Wood-cutter. One day, he was 
cutting trees by river. His axe fell into the deep river. He began to cry. 
Hearing his cries, the angel appeared there. He asked the poor man, why he 
was weeping. The poor man told him his sad story. 

   The angel dived into the river. He came out with a gold axe.  

   The poor man said, “No, that is not my axe.” Again the angel dived into 
the river. This time he came out with a silver axe. “No, that is also not 
mine.” replied the poor man. “ I am too poor to own an expensive axe like 
that.”  

   Then the angel dived again and brought an iron axe. 

   The poor man felt happy to see his own axe. He said, “That is really mine. 
Thank you very much”  

   The angel said, “ All three of axes are yours. I am glad to meet an honest 
man like you.”  

   The angel was pleased at his honesty. The angel gave the gold, the silver 
and the iron axes to the poor man as a reward.  

   The angel said, “Honesty always get rewarded.”                   

End 

 

31. What is the poor man's job? 

A. He is a beggar.  B. He is a wood-cutter. 

C. He is a driver.  D. He's a Hunter 
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32. Why did the poor man cry? 

A. Because his axe fell into the river. 

B. Because his wife died. 

C. Because his money was lost. 

D. Because his trees died. 

 

33. Which is the poor man's personality? 

A. He is honest.  B. He is greedy. 

C. He is dishonest.  D. He is selfish. 

 

34. Why didn't the poor man take the gold axe? 

A. He wanted to have a silver axe. 

B. He wanted to have his own iron axe. 

C. He wanted to have the silver axe. 

D. He wanted to have a gold axe. 

 

35. What happened to the poor man at the end of the story? 

A. He did not get anything from the angel. 

B. He got golden axe from the angel. 

C. He got gold, silver and iron axes from the angel. 

D. He got a lot of money from the angel. 
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Choose the sentences and match the answers to the questions. 

 

Ex.  What is the title of the story? X. The Honest Wood-cutter 

 

 

 

 

 

 

 

36. Where did the story take place? ................... 

 

37. Who was the main characters? .................... 

 

38. What was the problem of the story? .................... 

 

39. How did the angel solve the problem? .................... 

 

40. What happened to the poor man after the angel found his iron axe? 
................ 

 

 

A. The angel came 
to help the poor man

D. The poor man lost his 
iron axe into the river

B. The poor man and 
the angel 

E. By the river 

C. He got silver and gold axes because he 
was honest with the Angel.    ส
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Part 3 Language study 

Expression feeling (41-42) 

41. Thomas and Jane are working at the same company. 

 

 

 

42. Pam is my sister. She spends a lot of money on expensive clothes and 
shoes. 

 

 

Giving information (43-44) 

43. Sam talks to Joey's sister 

 

 

Do you like Pam? Why 
  
   A. No, I don't like Pam. 
        Because she is extravagant. 
   B. Yes, I like Pam. 
        Because she is generous. 
   C. Yes, I like Pam. 
        Because she is polite. 

Do you like Thomas? Why 
    
A. Yes, I like Thomas. 
        Because he is hard-working.     
B. No, I don't like Thomas. 
        Because he is lazy.  
C. No, I don't like Thomas. 
        Because he is dirty. 

Sam  : Excuse me,  Can you tell me 
 about Joey's room? 
Joey's sister : ________________ 
A. Sure.  
     Joey's room is small and dirty. 
B. It'd be pleasure to help you. 
     Joey's room is clean and tidy. 
C. Of course.  
     Joey's room is spotless and neat. 
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44. The teacher talks to a student 

 

 
 

 

Making offers (45-46) 

45. Ken and Bella are friends. Ken wants to offer Bella some drinks. 

 

Ken : .....................? 

Bella : Thank you. I'd like some orange juices. 

A. Can I get you some drinks?   B. Can you drink? 

C. Can you tell me about your drinks? D. Can I have some drinks? 

 

Teacher : Excuse me,  
                 Can you tell me about 
Kenny's house? 
Student : 
 A. Sorry, I don't know that.   
 B. Sure. Kenny's house is big and   
      very clean                                       
C. I'd be happy to answer that.  
     Kenny's house is old and dirty. 
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46. Tim sees a beggar on the street. Tim wants to offer a beggar some 
food. 

 
 

Tim : .....................? 

The beggar : Thank you. That's very kind. 

A. Can I have some food?  B. May I offer you some food? 

C. Can you give me your food? D. Can I eat your food? 
 
Talking about ability (47-48) 

47. 

 
 
 
48. 
  

 
 

A  :  What happened to Adam? 
B  : Adam has an accident at school. 
A  : Can he walk? 
B  : ________________________. 
    
   A. He can walk fast. 
   B. He can play basketball. 
   C. He cannot walk well. 

A :  What is Pam able to do? 
   B  :  ______________________. 
  
   A. She is not able to play football. 
   B. She is able to play football very    
well. 
   C. She is able to play tennis. 
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Giving advice (49-50) 

49. A : I don't have much money. 

      B : ______________________. 

                                
 

A. You should not buy the new car. 

B. You should buy the new car. 

C. You should not save money. 

 
50.  A : I want to take a nap.  
      B : Your friends are working very hard.  

    _______________________. 

                 
 

A. You should wake up and should not be lazy. 

B. You should not wake up and should be lazy. 

C. You should wake up and should be lazy. 

 

_____________ GOOD LUCK ________________

   ส
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แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม
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แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

จํานวน 24   ขอ            คะแนนเต็ม 24 คะแนน            เวลา 45 นาที 

คําช้ีแจง :  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด 

1. พฤติกรรมของใครท่ีเปนคนประหยัด 

ก.   เคนชอบซื้อของเลนราคาแพง 

ข.   แซมเก็บเงินท่ีเหลือจากคาขนมในกระปุกออมสิน 

ค.   แมนไมสงการบานตรงเวลา 

2. สมชายไมมีเงินเพราะเขาชอบซื้อเสื้อผาราคาแพง สมชายควรทําอยางไรใหมีเงินเก็บ 

ก.   สมชายควรกินอาหารราคาแพง 

ข.   สมชายควรหยุดใชจายฟุมเฟอย 

ค.   สมชายควรขอยืมเงินเพ่ือน 

3. ขอใดคือโทษของการใชจายฟุมเฟอยและไมอดออม 

ก.   บอยไมมีเงินเหลือคาอาหารเพราะซ้ือกระเปาใหม 

ข.   เจนซ้ือรถใหมจากเงินท่ีเก็บมาหาป 

ค.   แอนเลี้ยงอาหารสุนัขจากเงินบริจาค 
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4. มานะทํางานหนักทุกวันเพื่อเลี้ยงคนในครอบครัว มานะมีคุณธรรมดานใด 

ก.   ความซื่อสัตย 

ข.   ความสุภาพ 

ค.   ความขยัน 

5. พฤติกรรมของใครท่ีเปนคนขี้เกียจ 

ก.   แสนดีทําการบานทุกเย็นกอนนอน 

ข.   ดาไมชอบทําการบาน และชอบแอบหลับในหองเรียน 

ค.   วินัยชวยแมทํากับขาวทุกครั้งตอนเย็น 

6. ผลในขอใดเปนโทษของความขี้เกียจ 

ก.   ไมประสบความสําเร็จและผูคนรอบขางเบ่ือหนาย 

ข.   เปนท่ีรักของคนรอบขาง 

ค.   เปนประโยชนตอครอบครัวและคนรอบขาง 

7. วันดชีอบโกหกและขโมยเงินพอแม การกระทําของวันดีแสดงถึงการขาด  คุณธรรม
ขอใด 

ก.   ความมีวินัย 

ข.   ความซ่ือสัตย 

ค.   ความสะอาด 
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8. พฤติกรรมของใครท่ีเปนคนที่มีความซ่ือสัตย 

ก.   สุดาโกหกครูวาลืมสมุดการบานไวท่ีบาน 

ข.   โชคไมมีเงินแตบอกเพ่ือนวาตนเองรวย 

ค.   วารีบอกความจริงกับพอวาตนเองทําแจกันตกแตก 

9. ผลลัพธในขอใดเปนโทษของความไมซื่อสัตย 

ก.   คนรอบขางยอมรับและเช่ือถือ 

ข.   ไมไดรับความเช่ือถือ และไมไดรับความไวใจจากคนรอบขาง 

ค.   ใชชีวิตไดอยางมีเกียรติ 

10. นารีไมมีระเบียบแบบแผนในการใชชีวิต นารีมักละเมิดกฏระเบียบตางๆเสมอ การ
กระทําของนารีแสดงถึงการขาดคุณธรรมขอใด 

ก.   ความมีน้ําใจ 

ข.   ความซ่ือสัตย 

ค.   ความมีวินัย 

11. พฤติกรรมของใครเปนพฤติกรรมของคนท่ีมีวินัย 

ก.   ดาวเตรียมตัวอานหนังสือทุกครั้งกอนสอบ 

ข.   แววไมเคยสงการบานตรงเวลา 

ค.   เจนลืมเตรียมหนังสือมาเรียนหลายในหลายวิชา 
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12. ขอใดเปนโทษจากการขาดระเบียบวินัย 

ก.   ใชชีวิตอยางราบร่ืนและไรอุปสรรค 

ข.   มีความยุงยากในการดําเนินชีวิต 

ค.   ประสบความสําเร็จในการทํางาน 

13. พฤติกรรมของใครท่ีเปนคนที่มีความสุภาพ 

ก.   สมรชอบตะโกนใสพอแมและคนในครอบครัว 

ข.   มงคลพูดขอบคุณเพื่อนทุกคร้ังหลังจากยืมส่ิงของ 

ค.   มีนามักพูดแทรกระหวางบทสนทนาของเพ่ือนๆ 

14. พฤติกรรมของใครท่ีเปนคนที่ขาดความสุภาพ 

ก.   ยุทธไหวอาจารยทุกครั้งท่ีเจอกัน 

ข.   ดาพูดกับพอแมดวยเสียงนุมนวลและใชคําพูดไพเราะ 

ค.   พรไมเคยทําความเคารพผูใหญ 

15. ขอใดเปนโทษจากการขาดความสุภาพ 

ก.   ผูคนรอบขางอึดอัดและอับอายท่ีจะอยูดวย 

ข.   เปนท่ีรักของผูใหญและคนรอบขาง 

ค.   ไดรับความเมตตาจากผูอื่นเสมอ 
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16. แพรกวาดถูบานและจัดของตางๆในบานใหเปนระเบียบอยูเสมอ การกระทํา ของ
แพรแสดงถึงการมีคุณธรรมดานใด 

ก.   ความซื่อสัตย 

ข.   ความสะอาด 

ค.   ความสุภาพ 

17. พฤติกรรมใดท่ีบงบอกถึงการเปนคนมีความสะอาด 

ก.   อารียไมชอบแปรงฟนตอนเชา 

ข.   จอมมักปลอยใหหองนอนรกรุงรัง 

ค.   จาดูแลตนเองและหองนอนใหเปนระเบียบและสะอาดอยูเสมอ 

18. ขอใดเปนโทษจากการขาดความสะอาด 

ก.   มีบุคลิกภาพท่ีดี เปนท่ีชื่นชม 

ข.   มีสุขลักษณะท่ีไมดี และเปนท่ีรังเกียจจากคนรอบขาง 

ค.   มีสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจ 

19. กานดามักทะเลาะกับเพื่อนทุกครั้งท่ีทํางานกลุม เพราะกานดามักไมรับฟงความคิด 

เห็นของผูอื่น กานดาขาดคุณธรรมขอใด 

ก.   ความสามคัค ี 

ข.   ความสะอาด 

ค.   ความขยัน 
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20. พฤติกรรมของกลุมใดเปนกลุมของคนท่ีมีความสามัคคี 

ก.   ภูริและเพื่อนชวยกันซอมทางเดินในโรงเรียนจนสําเร็จ 

ข.   ทีมวอลเลยบอลของเจนแพการแขงขันเพราะทุกคนไมรวมมือกัน 

ค.   บุรีไมชวยเพื่อนทําความสะอาดหองเรียนจึงถูกอาจารยทําโทษ 

21. ขอใดเปนโทษของการขาดความสามัคค ี

ก.   งานตางๆสามารถสําเร็จลุลวงดวยดี 

ข.   เกิดความแตกแยกในกลุมและไมสามารถทํางานสําเร็จ 

ค.   มีความเคารพซึ่งกันและกัน 

22. พฤติกรรมของใครท่ีเปนคนที่มีน้ําใจ 

ก.   คมสันมักนําอาหารและเส้ือผาไปใหแกคนยากจน 

ข.   ปลากินขนมเคกของเพื่อนๆจนหมด 

ค.   ชาญไมเคยแบงขนมท่ีไดจากอาจารยกับเพื่อน 

23. พฤติกรรมของใครท่ีเปนคนที่ไมมีน้ําใจ 

ก.   แกวแบงขนมท่ีนํามาโรงเรียนกับเพื่อนๆ 

ข.   ฟาแบงเสื้อผาท่ีไมใชแลวไปบริจาค 

ค.   ดาวไมเคยชวยเหลือเพื่อนทําความสะอาดหองเรียน 
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24. ขอใดเปนประโยชนของความมีน้ําใจ 

ก.   ไดรับความเมตตา และความชวยเหลือจากคนรอบขาง 

ข.   เกิดความเห็นแกตัวกันในหมูเพื่อน 

ค.   เกิดการแขงขันกันในกลุมเพื่อน 

 

_________________________________________________________
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
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