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54254322: สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
คาสาคัญ: นิทานพื้นบ้านไทย / การสอนอ่านนิทาน
รพีพรรณ ธรรมจง: การพัฒนาสื่ อ เสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์: ผศ. ดร. เสงี่ยม โตรัตน์, ผศ.ดร.บารุ ง โตรัตน์ และ รศ.วัฒนา เกาศัลย์. 203 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจาก
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes 2) เปรี ยบเทียบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษนครปฐม
ก่อนและหลังการใช้สื่อ 3) เปรี ยบเทียบความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้สื่อ
และ 4) ศึ กษาความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนต่อ ความเหมาะสมของสื่ อ เสริ มการอ่านภาษาอัง กฤษจากนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2548 จานวน 40 คน ทาการทดลองโดยให้นกั เรี ยน
เรี ยนโดยใช้สื่อการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง จานวน 10 บท ใช้เวลาทดลอง 20 สัปดาห์ เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot
Potatoes จานวน 10 บท 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยน 3) แบบประเมิน
ความ ตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทาน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนสื่ อ
เสริ ม การอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes การวิเคราะห์ขอ้ มูล t-test
เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรี ยนด้วยกิจกรรมการอ่านและ
ใช้เฉลี่ยค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจาก
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางมีค่าเท่ากับ 77.07/77.08
ซึ่ งถือว่ามีประสิ ทธิภาพที่ดี
2. ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้สื่อ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความตระหนักรู ้ ดา้ นคุณ ธรรมจริ ยธรรมของกลุ่ มตัว อย่าง หลัง จากเรี ยนภาษาอัง กฤษจากสื่ อ
การอ่านภาษาอังกฤษสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .05
4. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของสื่ ออยูใ่ นระดับดี
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The purposes of the research were 1) to develop and test the efficiency of English reading
materials based on Thai central region folktales, 2) to compare the students English reading ability
pratomsuksa-sixth students before and after using the materials, 3) to compare the students’ ethics awareness
before and after using the materials;, and 4) to survey students’ opinions on the materials. The subjects consisted of
one selected class of 40 sixth grade students of Nakprasith school, Nakhonpatom Province during the second semester of
academic year 2015. The students studied the ten units of the materials based on Thai central region folktales. The duration of
the experiment covered a sixteen-week period. The instruments used for gathering data consisted of 1) ten units of English
reading materials based on Thai central region folktales, 2) a reading proficiency test used as the pre- test and post- test,
3) a questionnaire measuring opinions toward the suitability of the materials, and 4) an ethics awareness test
The S.D. and the t-test were used to analyze the data in order to assess the students’ English reading ability
and ethics awareness and to assess the students’ attitude toward studying English before and after using the materials.
1. The average score of the ten units of the materials was 77.07 percent, whereas that of the posttest was 77.08.
This means that the materials was at the acceptable level of 75/75.
2. The students’ English reading ability after using the material was significantly higher than before using the
materials at the .05 level.
3. The students’ ethics awareness was significantly higher after using the materials.
4. The students’ opinions toward the suitability of the materials were at a goo d level.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้โดยได้รับความอนุ เคราะห์จาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.เสงี่ยม โตรัตน์, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บารุ ง โตรัตน์, รองศาสตราจารย์วฒั นา เกาศัลย์ ที่เสี ยสละ
เวลาให้คาปรึ กษาแนะนาแนวทางอันเป็ นประโยชน์ในการปรั บปรุ งแก้ไขให้งานมีความถูกต้อง
และสมบูรณ์ คาแนะนาอันมีค่าเหล่ านี้ ไม่เพียงทาให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สมบูรณ์ ได้ อีกทั้งยังเป็ น
ประโยชน์ ได้ อีกทั้งยังเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูว้ ิจยั ในการดาเนิ นงานวิจยั ต่อไปในอนาคต ผูว้ ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสู งไว้ ณ ทีน้ ี
ขอกราบขอบพระคุณจาก อาจารย์ ดร. สุ นีตา โฆษิตชัยวัฒน์ และ ดร. อมรศรี แสงส่ องฟ้ า
ที่กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์เป็ นประธานกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิที่กรุ ณาตรวจสอบวิทยานิพนธ์
รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขวิทยานิพนธ์จนเสร็ จสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ว รางคณา ภู่ ศิ ริ ภิ ญโญ อาจารย์ท มน ชั ช วาลกิ จ กุ ล
คุณครู ศิริธร ศิริบูรณ์ Mr.William Darling ที่กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการดาเนินการวิจยั
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณครู ล ลิ ต า เย็น สบาย ผูอ้ านวยการฝ่ ายประถมศึ ก ษา โรงเรี ย น
นาคประสิ ทธิ์ คณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ให้ความอนุเคราะห์
ช่ วยเหลื ออานวยความสะดวกในการดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ และขอบคุ ณนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ ที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลไปได้
ด้วยดี คณะครู อาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปั จจุบนั ที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ให้แก่ผวู ้ จิ ยั
ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อบัญญัติ-คุณแม่บุญเรื อน ธรรมจง และครอบครัว
คอยช่วยเหลือสนับสนุ นด้านการศึกษา รวมทั้งญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ ทุกท่านทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้
เอ่ ยนาม บุ คคลอันเป็ นที่ รัก ของข้าพเจ้าทุ กคนที่ ค อยให้ความช่ วยเหลื อเป็ นก าลังใจเสมอ ผูว้ ิจยั
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การอ่านเป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษในโลกปั จจุบนั การอ่านจึงเป็ น
ทักษะที่นาไปสู่ การพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ และสามารถทาให้ผอู ้ ่านเข้าถึงข้อมูลสาคัญในการทางาน
และการเรี ยน Komiyama (2009: 32) ในโลกปั จจุบนั มีประชากรมากกว่าสี่ ร้อยล้านคนใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาที่สอง ซึ่ งพบว่าการประสบผลสาเร็ จหรื อล้มเหลวของคนเหล่านี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษ Cheryl (1997: 30) ซึ่ งสอดคล้องกับ Leslie (2004: 12) กล่าวว่า การอ่าน
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการช่ วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับผูเ้ รี ยน ซึ่ งช่ วยให้ผอู ้ ่านสามารถ
อ่านได้ดีและพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆได้อีกด้วย ส่ วน วิสาข์ จัติวตั ร์ (คานา: 2543) การอ่านภาษาอังกฤษ
เป็ นทักษะที่มีความสาคัญมากในยุคของข้อมูลข่าวสาร ผูท้ ี่มีความสามารถในการอ่านภาษอังกฤษ
ย่อมมีโอกาสในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว
จากการศึกษางานวิจยั ด้านการอ่าน พบว่าปั จจัยที่ ส่งผลต่อความประสบผลสาเร็ จใน
การอ่านขึ้ นอยู่กบั ว่าผูอ้ ่านมี ภูมิความรู ้ เดิ มในบทอ่านมากกว่าความเข้าใจทางทักษะด้านการอ่าน
เพียงอย่างเดียว Brock (1990: 22) กล่าวว่า ความสาเร็ จ ในการอ่านนั้น ผูอ้ ่านต้องมีภูมิความรู ้เดิม
เกี่ ยวกับ บทอ่ านหรื อมี ภูมิค วามรู ้ เดิ ม เพี ยงพอที่ จะเข้า ใจข้อมูล ในบทอ่ าน จึ ง จะเป็ นการอ่ านที่ มี
ความหมายอย่า งแท้จริ ง ดัง นั้น ถ้า ผูอ้ ่ า นไม่ ส ามารถเข้า ใจข้อมู ล ในบทอ่ า นได้หรื อไม่ ส ามารถ
เชื่อมโยงความรู ้เดิมกับข้อมูลในบทอ่าน การอ่านประสบผลสาเร็ จในการอ่านก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
Nuttall (1982) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่านขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของผูอ้ ่านในการเชื่ อมโยง
ภูมิความรู ้ เดิ มกับสิ่ งที่ปรากฏในบทอ่าน ในทางตรงกันข้ามความเข้าใจในการอ่านจะไม่สามารถ
เกิ ดขึ้นได้ ถ้าผูอ้ ่านไม่สามารถใช้ภูมิความรู ้เดิมในการอ่านซึ่ งสอดคล้องกับ Carrell (1987) ที่
กล่ า วถึ ง ความส าคัญของภู มิ ค วามรู ้ เดิ ม ของผูเ้ รี ย นที่ เรี ยนภาษาอัง กฤษที่ เป็ นภาษาที่ ส องที่ มี ต่อ
ความเข้าใจในการอ่านของบทอ่าน ความคุ น้ เคยและเข้าใจถึ งวัฒนธรรมของผูเ้ ขียน ส่ งผลทาให้
ความเข้าใจในการอ่านเพิ่มขึ้น จึงสรุ ปได้ว่า ภูมิความรู ้ เดิ มและวัฒนธรรมที่คุน้ เคยในบทอ่านของ
ผูเ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จในการอ่าน
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปั จจุบนั เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ที่เน้นเนื้อหาสาระซึ่ งจะช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาควบคู่กบั สาระ กระบวนการเรี ยนการสอนที่
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เน้นเนื้ อหาสาระ (Content Based Instruction) เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นการบูรณาการการเรี ยนภาษากับ
การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาในกลุ่มเนื้ อหาสาระอื่น ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ ภาษาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์กบั
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ โดยการบูรณาการการสอนการอ่านและการเขี ยนกับเนื้ อหาวิชาอื่ น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้ อหาเชิ งวิชาการ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ท้ งั ทักษะทางภาษาและเนื้ อหาในกลุ่ม
สาระอื่น ๆ ด้วย Lasen Freeman (2000: 137-138) วิธีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้ อหาวิชา
ต่าง ๆ นี้มีเป้ าหมายในการรวบรวมรายวิชาและเป้ าหมายทางภาษาไว้ดว้ ยกัน โดยไม่จาเป็ นต้องแยก
ไปเรี ยนรายวิชาต่างหากหรื อสอนภาษาโดยตรง นอกจากนี้ ในชั้นเรี ยนยังมี การฝึ กทักษะการคิ ด
ระดับสู ง โดยการสร้างภาระงานที่มีเนื้ อหาทางวิชาการ มีการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ส่ งเสริ มให้มี
การอ่ า นเอกสารจริ ง ซึ่ งกระตุ ้น ประสบการณ์ เ ดิ ม ของผูเ้ รี ย น กล่ า วได้ว่า เป็ นการใช้ภ าษาเพื่ อ
สนับสนุ นและเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนวิชาอื่นมากกว่าเน้นภาษาเพียงอย่างเดี ยว Diaz-Rico and
Weed (1990: 114-116) หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นเนื้ อหาสาระสาหรับผูเ้ รี ยนที่
เรี ยนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จทั้งในการเรี ยนเนื้ อหา
สาระและการเรี ยนรู ้ ภาษาที่ มีความหมายเนื่ องจากผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากบทอ่านจริ ง ซึ่ งเป็ นเสมือน
สื่ อกลางที่ทาให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการอ่านเชิ งวิชาการพร้อมกับการรับรู ้ทกั ษะทางภาษา
ด้วย Clara Lee (2004)
แบบเรี ยนภาษาอัง กฤษที่ ใ ช้ ใ นการจัด กระบวนการเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษ
ในประเทศไทยโดยทัว่ ไป ไม่ได้กล่ าวถึ งและเน้นความสาคัญถึ งคุ ณธรรม จริ ยธรรมในการเรี ยน
การสอนจึงทาให้ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มการจัดการเรี ยนการสอนแบบใหม่ที่เน้นทั้งด้านความรู ้
และคุ ณธรรมจริ ยธรรม การเรี ย นการสอนเฉพาะเนื้ อหาทางภาษาเท่านั้น มุ่งให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ยนรู ้
โครงสร้ า งของไวยากรณ์ ค าศัพ ท์และหน้า ที่ ท างภาษา แต่ ไ ม่ ไ ด้เน้นเนื้ อ หาทางด้า นจริ ย ธรรม
จึ ง ท าให้ ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ดัง กล่ า วไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อนโยบายการจัดการศึ ก ษาที่ มุ่ ง จัด
การเรี ยนการเรี ยนการสอนทั้งด้านความรู ้ และคุณธรรมจริ ยธรรม โดยยังขาดการบูรณาการการเรี ยน
การสอนจริ ยธรรมซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาคัญในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในยุคปั จจุบนั
ปั ญหาการขาดคุ ณธรรมจริ ยธรรมของบุคคลเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งซึ่ งส่ งผลให้เกิดปั ญหา
ต่างๆในสังคมในหลาย ๆ ด้าน จากการสารวจของกระทรวงศึกษาธิ การ ในปี 2551 ได้ทาการสารวจ
เยาวชนใน 25 จัง หวัด พบว่า ปั จจุ บนั นัก เรี ยนนักศึ กษามี ปัญหาในการดาเนิ นชี วิตที่ ส าคัญใน
หลาย ๆ ด้าน เช่ น ปั ญหาการใช้ส ารเสพติ ด สิ่ ง มึ นเมา ฟุ่ มเฟื อย ทะเลาะวิวาท ติ ดเกม สื่ อลามก
อนาจาร หรื อสื่ อที่แสดงถึงความรุ นแรง โดยหากนักเรี ยนไม่ได้รับการปลูกฝังที่ถูกต้อง อาจนามาซึ่ ง
ปั ญหาต่างในสังคมได้ ผลการสารวจของ สถาบันรามจิตติ (2548) ได้กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดจาก
ปั ญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนทั้งหมดนี้ วา่ จะส่ งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมไทยต่อไปใน
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อนาคตข้างหน้า เนื่ องจากการวางรากฐานการเรี ยนรู ้คู่คุณธรรม เกิดจากการเรี ยนรู ้ จากวัยเด็กจนถึ ง
อายุ 25 ปี โดยหากผูเ้ รี ยนขาดปลูกฝั งคุ ณธรรมจริ ยธรรมในช่ วงอายุน้ นั แล้ว จะทาให้เป็ นผูใ้ หญ่
ที่ขาดคุณธรรมที่ดอ้ ยคุณธรรมจริ ยธรรมในอนาคตต่อไป สอดคล้องกับ ลิขิต ธี รเวคิน (2548) และ
อินถา ศิ ริวรรณ (2542) ได้ก ล่ า วไว้ถึง การนาเอาหลักศี ล ธรรมจริ ย ธรรมที่ อยู่ใ นหลัก ศาสนามา
สอดแทรกในการสอนภาษาอังกฤษว่าเป็ นเรื่ องที่สมควรดาเนิ นการทาเป็ นอย่างยิ่ง จากการศึกษา
งานวิจยั เกี่ ยวกับสภาพและแนวโน้มเกี่ ยวกับแนวทางในการส่ งเสริ มและการพัฒนาคุ ณธรรมของ
วินยั พุ่มบุญฑทริ ก (2547); ถนอม กุลจณี ย ์ (2548); สันทวี นิยมทรัพย์ (2549); นงลักษณ์ วิรัชชัย
และรุ่ งนภา ตั้งจิตรเจริ ยกุล (2551); บุบผา เมฆศรี ทองคา และธี รวัฒน์ ฆะราช (2551) พบว่า
การส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมในสถานศึ ก ษาโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ซึ่ ง กลุ่ ม นัก เรี ย นและ
นักศึกษาต้องมีการปรับปรุ งระดับจริ ยธรรมค่อนข้างสู ง ซึ่ งจริ ยธรรมที่ตอ้ งปรับปรุ งสู งสุ ด คือ ด้าน
ความซื่ อ สั ต ย์ นอกจากนี้ สถานศึ ก ษาควรเน้ น การจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เ น้ น การ
สอดแทรกจริ ยธรรมในกิจกรรมทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ดังเช่ นที่แผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจแห่ งชาติ ปี 2550 เป็ นต้นมา ได้ให้ความสาสาคัญกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นพัฒนาคน
และสั ง คม ให้มี จิ ตส านึ ก แห่ ง ความเป็ นไทย มี ระเบี ย บวินัย ค านึ ง ถึ ง ส่ วนรวม มี จิต ส านึ ก ด้า น
คุณธรรมและจริ ยธรรม การจัดกระบวนการในการเรี ยนรู้ให้สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ ใ นด้านต่ า ง ๆ อย่า งได้สั ดส่ วน รวมทั้ง ปลู ก ฝั ง คุ ณธรรมและจริ ย ธรรม
ค่านิ ยมที่ดีงาม และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2542: 5-13)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ประกาศนโยบายเร่ งรั ดการปฏิ รูปการศึ ก ษา โดยยึดคุ ณธรรมนาความรู ้
สร้ า งความตระหนัก ส านึ ก ในคุ ณ ค่ า ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความสมานฉัน ท์ สั น ติ วิ ธี
วิถี ป ระชาธิ ป ไตยพัฒ นาคน โดยใช้คุ ณ ธรรมเป็ นพื้ น ฐานของกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เชื่ อ มโยง
ความร่ วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้เป็ นคนดี มีความรู ้ และอยูด่ ี มีสุขโดย 8 คุณธรรมพื้นฐาน 8 คุณธรรมพื้นฐาน คือ ขยัน ประหยัด
ซื่ อสั ตย์ มี วินัย สุ ภาพ สะอาด สามัค คี และมี น้ าใจ หากเกิ ดขึ้ นกับครอบครั ว ชุ มชน หน่ วยงาน
สถาบัน ตลอดจนประเทศใดแล้ว โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นก็จะพ้นวิกฤติ ท้ งั ทางด้านการเมื อง
เศรษฐกิ จ สังคม พัฒนาชาติให้มีความเจริ ญก้าวหน้า เป็ นสังคมคุ ณธรรมนาความรู ้ สังคมไทยจะ
สงบสุ ข เนื่ องจากหลักคุ ณธรรมจริ ยธรรมเหล่านั้นเกี่ ยวข้องและเชื่ อโยงกับการดาเนิ นชี วิตของ
นักเรี ยนด้วย สามารถทาให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจในปั ญหาต่าง ๆ และการคิดถึ งวิธีแก้ปัญหานั้น
ๆ ด้วย รวมไปถึงการขจัดสิ่ งชัว่ ร้ายในใจ ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความดีงามในจิตใจ สามารถทาให้
นักเรี ยนสามารถรู ้หน้าที่ของตนเองและทาหน้าที่ของคนเองในสังคมได้อย่างเหมาะสม
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การจัดการเรี ย นรู ้ จริ ย ธรรมผ่า นนิ ท านพื้ น บ้า น เป็ นการจัดการเรี ย นรู ้ ใ ห้ก ับ ผูเ้ รี ย น
ทางอ้อมที่ดีทางหนึ่ง สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2524: 200) เสนอว่านักการศึกษาไทยควรให้ความสนใจ
ในการวิเ คราะห์ นิ ท านพื้ นบ้า นแขนงต่ า ง ๆ เพื่ อน ามาปรั บ ปรุ ง ใช้เ ป็ นสื่ อ การเรี ย นการสอน
การสื่ อสารในรู ปแบบของนิทาน เป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารที่มีความเหมาะสมมากที่สุดที่สามารถ
นามาประกอบการเล่าเพราะมีแง่คิดสอนใจ สอดแทรกเรื่ องราวของนิ ทาน ตานาน เรื่ องเล่าท้องถิ่ น
และบทขับ ขาน ซึ่ ง สามารถเป็ นสื่ อที่ มี ส าระความบันเทิ ง ที่ จะนาไปสู่ ก ารพัฒ นาคนและสั ง คม
ได้เป็ นอย่างดี (เริ งฤทธิ์ คงเมือง, 2551: 154) การใช้สื่อนิทานคติธรรม ซึ่ งเป็ นเรื่ องเล่าประเภทหนึ่ ง
ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการจัด กิ น กรรม โดยที่ ผูเ้ ล่ า น าค ามาเรี ย บเรี ย งเป็ นเรื่ อ งราวที่ น่ า สนใจ
ซึ่ งนอกจากจะแทรกคติสอนใจและคุ ณธรรมจริ ยธรรมแล้ว ยังส่ งเสริ มให้ผฟู ้ ั งเกิ ดจินตนาการและ
ความเพลิดเพลิน (วีรวรรณ อินทร์ กรุ งเก่า, 2550: 3) ซึ่ งสอดคล้องกับ ดนิตา เพียรดิจนา (2551: 2-5)
ที่กล่ าวว่านิ ทานพื้นบ้าน เป็ นเรื่ องเล่ าที่ มีเนื้ อเรื่ องแฝงไปด้วยข้อคิดหลายๆด้านทั้งด้านความเชื่ อ
ศีลธรรม ค่านิยมและวิถีชาวบ้านในถิ่นนั้น ๆ
มีผูน้ านิ ทานมาทาการวิจยั กับเด็กทั้งการเล่าและอ่าน ซึ่ งผลการวิจยั ต่างพบว่านิ ทาน
สามารถส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ยนเกิ ดการพัฒนาทัก ษะในตนเอง รวมทั้งเกิ ดความรั ก ในการอ่ านเพิ่ ม
มากขึ้น เช่น งานวิจยั ของ วีรชาติ ชัยเนตร (2541) ที่ได้นานิ ทานพื้นบ้านมาสร้างเป็ นบทเรี ยนเสริ ม
การอ่านให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่าน
ดี ข้ ึ น นอกจากนี้ ย งั เกิ ดเจตคติ ที่ ดีต่อการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลของการวิจยั ของ
บอสมา (Bosma, 1981) ที่ได้ศึกษาการนานิทานมาใช้เพื่อสอนสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ในโรงเรี ยนชั้นประถมของมลรั ฐมิ ชิแกน (Michigan) ประเทศสหรั ฐอเมริ กา จานวน 99 คน
ซึ่ ง ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ย นมี ค วามก้าวหน้า ในการอ่า น และนอกจากนี้ นิ ท านพื้ นเมื องท าให้
นักเรี ยนสนใจวรรณกรรมมากขึ้น ในขณะที่ Emma (1997) ทาการวิจยั ศึกษาการเพิ่มประสบการณ์
การอ่านหนังสื อนิ ทาน (Storybook) เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กหูตึง จานวน 3 คน
ใช้ระยะเวลาการทดลอง 1 ปี การวิจยั พบว่า หลังการทดลอง 1 ปี เด็กทั้ง 3 คน เริ่ มอ่านหนังสื อ
ที่บา้ น กระตือรื อร้นที่จะร่ วมกิจกรรมการอ่านตามเวลาที่กาหนดและหาหนังสื ออ่านเองโดยไม่ตอ้ ง
จัดเตรี ยมไว้ให้ และสามารถเล่าเรื่ องจาก หนังสื อเล่มที่เคยอ่านมาแล้วได้ จะเห็ นได้ว่าการให้เด็ก
อ่านหนังสื อนิ ทานหรื อการนานิ ทานมาใช้สอนในชั้นเรี ยนทาให้เด็กเกิ ดการพัฒนาทักษะการอ่าน
และยังนาไปสู่ การมีนิสัยรักการอ่านด้วย
จากสภาพดังกล่ าวจะเห็ นได้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทาน
พื้ นบ้า นเป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นอย่า งยิ่ง และนับ เป็ นการบู รณาการการเรี ย นการสอนที่ ดี เนื่ องจากเป็ น
กระบวนการการเรี ยนรู ้ ภาษาที่ มีส่วนช่ วยเสริ มสร้ างจริ ยธรรมอันเป็ นลักษณะอันพึงประสงค์ใน
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การดารงชีวิต สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2512: 2-3) กล่าวว่าการนาคติชาวบ้านภาคกลางจะช่วยในการ
สอนเป็ นสิ่ งที่ มีประโยชน์ ในการเรี ยนการสอนเพราะเป็ นสิ่ งที่ อยู่ใกล้ตวั ตรงกลับหลักจิ ตวิทยา
การเรี ยนการสอนทาให้ผเู้ รี ยนเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมประเพณี Post and Rathet (1996: 12) กล่าวว่า
การนาทานพื้ นบ้า นมาใช้เป็ นสื่ อในการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษในฐานะภาษาต่ า งประเทศ
เป็ นการใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่มีเนื้ อหาที่ผเู ้ รี ยนคุ น้ เคยจะทาให้ผเู ้ รี ยนทาความเข้าใจเนื้ อหาได้
ดี ก ว่า เนื้ อหาที่ ไ ม่ คุ ้นเคย โดยการใช้เนื้ อ หาที่ ผูเ้ รี ย นคุ ้นเคยจะท าให้ผูเ้ รี ย นสามารถใช้ภาษาใน
การบอกเรื่ องราวที่อยูใ่ กล้ตวั เป็ นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาที่สองของผูเ้ รี ยน อีกทั้งผูเ้ รี ยน
ยัง ได้ เ รี ยนรู ้ จุ ด มุ่ ง หมายของการเรี ยนภาษาที่ ส องว่ า เป็ นการใช้ ภ าษาเป็ นเครื่ องมื อ ในการ
ติดต่อสื่ อสาร การจัดเนื้อหาที่ผเู ้ รี ยนสนใจและเกี่ยวข้องวัฒนธรรมของตนเองเป็ นวิธีหนึ่ งที่สามารถ
แก้ปั ญหาการเรี ย นการสอนภาษาอังกฤษได้ เพราะมี เนื้ อหาตัวละคร สถานที่ สถานการณ์ และ
ประวัติศาสตร์ ที่ผเู้ รี ยนคุน้ เคย Brock (1990: 23) ซึ่ งสอดคล้องกับ Ness (1997: 49-50) การใช้สื่อ
พื้นบ้านภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนมีความคุน้ เคย ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุ กสนานในการเรี ยน
รวมทั้ง สื่ อ พื้ น บ้า นสามารถน ามาใช้ไ ด้อ ย่ า งหลากหลายในการสอนภาษาอัง กฤษ ไม่ ว่ า เป็ น
การสอนอ่าน เขียนหรื อการสอนไวยากรณ์ นอกจากนี้ สื่อพื้นบ้านยังช่วยเพิ่มเจตคติที่ดีให้กบั ผูเ้ รี ยน
และตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งข้อมูลท้องถิ่น
นอกจากนี้ จากปั ญ หาการอ่ า นของนัก เรี ย นไทย นัก การศึ ก ษาหลายท่ า น รวมทั้ง
ครู อาจารย์ในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจที่จะแก้ปัญหา โดยการนาวิธีการสอนใหม่ ๆ ที่จะ
ช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน อีกทั้งได้คิดค้นการพัฒนาสื่ อชนิ ดต่าง ๆ ที่
จะนามาใช้ในการเรี ยนการสอนและก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลกับผูเ้ รี ยนมากที่สุด ซึ่ ง เสงี่ยม โตรัตน์
(2538: 49) ได้เสนอขั้นตอนในการตัดสิ นใจพัฒนาสื่ อการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ
ไว้ว่า 1) ต้องวิเคราะห์ความต้องการของนักเรี ยน 2) ตรวจสอบเป้ าหมายรายวิชา และ 3) สารวจ
แบบเรี ยนในท้องตลาด ถ้าหากมี แบบเรี ยนที่น่าพอใจก็นาแบบเรี ยนนั้นมาใช้ โดยตรวจสอบดูว่ามี
อุปกรณ์หรื อสื่ อเสริ มอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติมที่น่าพอใจหรื อไม่ หรื อถ้าพอใจแบบเรี ยนที่มีอยู่แล้ว
ก็นาแบบเรี ยนนั้นมาใช้ แต่อาจทาให้พอใจมายิง่ ขึ้น โดยเพิ่มเติมหรื อดัดแปลงสื่ อ ซึ่ งอาจพิจารณานา
แบบเรี ยนนั้นมาใช้ แต่อาจทาให้พอใจมากยิ่งขั้นโดยเพิ่มเติมหรื อดัดแปลงสื่ อ ซึ่ งหากพิจารณาแล้ว
สื่ อการสอนที่ได้รับการพัฒนาและมีความทันสมัยมากที่สุด อีกทั้งหลายฝ่ ายได้ให้ความสนใจ คือ
คอมพิวเตอร์ นนั่ เอง
Hardisty and Windeatt (1989: 26-29) ได้กล่าวว่า การนาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมาใช้
ในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น ก็เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปั ญหาการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษในหลายๆจุ ด เช่ น ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ความยากของเนื้ อหาวิชา ทั้งนี้
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บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีท้ งั เนื้ อหาสาระและภาพประกอบ อีกทั้งยังมีวิธีการเสริ มแรงเป็ น
ข้อความชมเชยมื่อนักเรี ยนประสบความสาเร็ จในแต่ละขั้น และให้กาลังใจเมื่อทาผิดพลาด ทาให้
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมการอยากเรี ยนรู ้สูงกว่าปกติ Hardisty and Winddeatt (1989: 26-29, อ้างถึงใน
กษมา นิลแดง, 2544: 1) และ Lee (2000: 1) กล่าวว่า ครู สอนภาษาอังกฤษทุกคน ควรเรี ยนรู ้การใช้
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนภาษา ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่สามารถส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
และการฝึ กฝนทักษะทางภาษาในรู ปแบบที่ หลากหลาย ให้ข ้อมูล ย้อนกลับที่ มี ประสิ ทธิ ภาพแก่
ผูเ้ รี ยน สามารถเรี ยนเป็ นคู่หรื อกลุ่ม สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ แบบสารวจและการเรี ยนรู ้ โลก ส่ งเสริ ม
ความสาเร็ จของผูเ้ รี ยน ก่อให้เกิ ดปฏิสัมพันธ์ที่ดี ตอบสนองกาเรี ยนรู ้ของแต่ละคนและกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงตอบสนองและกระตุน้ การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
แต่ ล ะคนเท่ า นั้น แต่ ย งั สามารถน ามาสอนเสริ ม หรื อ สอนแทนครู ไ ด้ใ นกรณี ที่ ค รู ไ ม่ อ ยู่ห รื อ
ขาดแคลนครู อี กทั้งผูเ้ รี ยนสามรถทบทวนหรื อเรี ยนด้วยตนเองตามถนัด และจะเรี ยนกี่ ครั้ งก็ได้
จนกว่าจะเข้าใจซึ่ งสอดคล้องกลับทิศทางและแนวโน้มในการจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั คือ
มีแนวโน้มเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้ างความรู ้ ข้ ึนเองไม่ใช่ เป็ นเพียงผูร้ ับ เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การสร้างแรงจูงใจ ทัศนคติที่ดีในการเรี ยน สร้างความเชื่ อมัน่ ให้ผเู ้ รี ยน เน้นความต้องการใน
การเรี ย นรู ้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม เน้ น การเอาเทคโนโลยี ม าใช้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ เน้ น ให้ ค รู เ ป็ นผู ้อ านวย
ความสะดวกและเป็ นผูจ้ ดั ประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เอง(กรมวิชาการ, 2543: บทนา)
นอกจากนี้ ขนิษฐา ชานนท์ (2532) กล่าวถึง ความสาคัญและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ว่าการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็ นสื่ อ ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาการเรี ยนต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถตรวจ
คาตอบ และศึกษาคาอธิ บายเพิ่มเติม โดยมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผเู ้ รี ยนโดยทันที
นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ สามารถนามาใช้เป็ นสื่ อในทักษะการอ่านเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน
แก่ผเู ้ รี ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทักษินา สวนานนท์ (2530: 207) กล่าวว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
บทเรี ย นคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะเรี ยนอย่างมี ชี วิตชี วา ตั้ง ใจเหมื อนกับมี ครู มาสอนให้ตวั ต่อตัว
เพราะมีการตอบโต้กนั ตลอดเวลาระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ จากงาวิจยั ของ O’Neil and Paris
(1981) กล่าวไว้วา่ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอนโดยช่วยให้
การเรี ยนการสอนมีคุณภาพประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นและคงตัว เรี ยนได้แม้ในที่ห่างไกล ผูเ้ รี ยนสามารถ
ทดลองปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเองและเป็ นการเรี ยนการสอนเน้นรายบุคคล
จากข้อดี ของคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนดังกล่ าวและจากการศึ กษางานวิจยั ต่ าง ๆพบว่า
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความสนใจต่อประสิ ทธิ ภาพของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่นามาใช้ใน
การพัฒนาการสอนภาษา ซึ่ งพบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนดี ข้ ึน อาทิเช่ น งานวิจยั ของสุ พกั ตรา เวสอุรัย (2536) ได้ทาการพัฒนาและทดลองใช้
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คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ฝึ กฝนทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษหาความหมายจากบริ บ ทกับ นัก ศึ ก ษาชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบดิ นทรเดชา พบว่าผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการอ่านภาษาอังกฤษโดยการหา
ความหมายจากบริ บทสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ที่สอดคล้องกับ จิราภรณ์ พลางวัน (2540) ที่ได้ทดลอง
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนด้วยระบบมัลติ มีเดี ย เพื่อใช้สอนเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 30 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังใช้บทเรี ยนสู งกว่าก่อนการใช้บทเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่เวียงสิ ริ
ไกรเกตุ (2545) ได้ทาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่ องคากริ ยา
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 30 คน ได้ผลการทดลองในลักษณะเดี ยวกัน คือ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และจากการศึ ก ษางานวิ จยั ด้า นการเรี ย นการสอนภาษาอัง กฤษที่ เ น้นการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมและจริ ยธรรม พบว่า งานวิจยั ด้านการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษส่ วนใหญ่
จะเน้นทัก ษะทางภาษาเพี ย งอย่า งเดี ย ว ดัง นั้น ผูว้ ิจยั มี ค วามเชื่ อว่า การนานิ ท านท้องถิ่ นซึ่ ง เป็ น
ภู มิ ค วามรู ้ เดิ ม ของผูอ้ ่ า นมาพัฒ นาเป็ นสื่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อพัฒ นาทัก ษะทางการอ่ า นและ
คุ ณธรรมจริ ย ธรรม จะทาให้ผูเ้ รี ยนประสบผลส าเร็ จในการเรี ยนรู้ ทกั ษะทางภาษาและเป็ นการ
เสริ มสร้ างจริ ยธรรมให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างมีคุณค่า ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นครู ผูส้ อนระดับประถมศึ กษา
โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ ได้เห็นปั ญหาในด้านการอ่านของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ว่านักเรี ยน
ไม่มีนิสัยรักการอ่านเท่าที่ควร และคะแนนสอบการอ่านของนักเรี ยนโดยส่ วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า
ซึ่ งจากการสอบถามนั ก เรี ยนพบว่ า นั ก เรี ยนเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยและไม่ ช อบอ่ า นหนั ง สื อ
ภาษาอังกฤษ เพราะรู ้สึกว่าเนื้ อหาที่อ่านยากไม่คุน้ เคย ไม่สามารถแปลได้ อีกทั้งเป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยน
ไม่ชอบ โดยผูว้ ิจยั ได้สังเกตและสอบถามนักเรี ยนบางคนถึ งเนื้ อเรื่ องและประเภทของหนังสื อที่
นักเรี ยนพอใจและอยากให้ครู นามาสอนอ่านในชั้นเรี ยน ผลจากการสอนถามนักเรี ยนทุกคนชอบ
อ่านเนื้อเรื่ องที่มีคาศัพท์ง่าย ๆ มีภาพประกอบ และเรื่ องที่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้นามาเป็ นบท
อ่านในชั้นเรี ยนก็คือ นิทาน นัน่ เอง
จากปั ญหาข้า งต้น ผูว้ ิจยั มี แนวทางที่ จะแก้ปัญหาการอ่ านของนักเรี ยน และเล็งเห็ น
ประโยชน์ ข องการพัฒ นาการสื่ อ สารการเรี ย นการสอนให้ ก ับ ผูเ้ รี ย น โดยมุ่ ง ที่ จ ะให้ ก ารสอน
ภาษาอังกฤษมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น จึงเกิ ดความสนใจที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรมนิ พนธ์ Hot Potatoes ซึ่ งจากการศึกษางานวิจยั
ต่าง ๆ พบว่ายังไม่มี ผูใ้ ดทดลองสร้ า งบทเรี ย นช่ วยสอนโดยใช้โปรแกรมนิ พ นธ์ Hot Potatoes
สาหรับ ผูเ้ ริ่ มเรี ยนภาษาอังกฤษในประเทศไทย และผูว้ ิจยั เชื่ อว่าใน สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes จะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
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ภาษาพร้ อมกับการเสริ มสร้ างคุ ณธรรมและจริ ยธรรม อันเป็ นคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
ดาเนินชีวติ อีกทั้งนิทานพื้นบ้าน ยังเป็ นแนวทางในการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสในการใช้ทกั ษะ
ทางภาษาเพิ่มขึ้ น รู ้ จกั แลกเปลี่ ย นความรู ้ และทัศนคติ เกี่ ยวกับ วัฒนธรรมภาษาและความเป็ นอยู่
พร้อมทั้งยังกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนตระหนัก รับรู ้ ซาบซึ้ ง หวงแหนและเห็นคุณค่าของนิ ทานพื้นบ้านภาค
กลางอันเป็ นมรดกล้ า ค่า ทางวัฒนธรรมที่ ค วรแก่ ก ารอนุ รัก ษ์และสื บ สานให้ค งอยู่คู่ ก ับ ท้องถิ่ น
ภาคกลางตลอดไป
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่ อ พัฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท าน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บความสามารถทางการอ่ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ก่อนและหลังการใช้
สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
3.เพื่ อ เปรี ยบเที ย บความตระหนั ก รู ้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมก่อนและหลังการใช้
สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่ผวู้ ิจยั
สร้างขึ้น
4. เพื่อศึ กษาระดับความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาค
ประสิ ทธิ์ อ าเภอสามพราน จัง หวัด นครปฐมที่ มี ต่ อ ความเหมาะสมของสื่ อ เสริ มการอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
คาถามในการวิจัย
1. การพัฒ นาสื่ อ เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 75/75 หรื อไม่
2. ความสามารถทางการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมก่ อนและหลังการใช้สื่อเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้า นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes สู งขึ้ นกว่าก่ อนเรี ย น
หรื อไม่
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมหลังจากที่เรี ยนโดยใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ที่ ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ น มี ความตระหนักรู ้ ด้านจริ ยธรรมสู งขึ้ นกว่าก่ อนเรี ย น
หรื อไม่
4. นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม มี ค วามเห็ นต่ อความเหมาะสมของสื่ อเสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ นบ้า น
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นอย่างไร
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สมมติฐานของการวิจัย
1. สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot
Potatoes ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้ างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์
และ คณะ, 2520: 134-142)
2. ความสามารถทางการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรี ย นนาคประสิ ท ธิ์ อ าเภอสามพราน จัง หวัด นครปฐม หลัง จากการใช้ สื่ อ เสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes สู งกว่าความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนการใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม มี ค วามตระหนัก รู้ ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ สู ง ขึ้ น หลัง จากการใช้สื่ อ เสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น
4. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม มี ความเห็ นต่อความเหมาะสมของการพัฒนาสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทาน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นอยูใ่ นระดับดี
ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดของเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
นาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จานวน 280 คน ทั้งหมด 7 ห้อง
1.2 กลุ่ ม ตัวอย่า งใช้วิ ธี ใ นการวิจ ัย คื อ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
นาคประสิ ทธิ์ อาเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม จากการสุ่ มแบบเจาะจงทั้งหมด 1 ห้องเรี ยน
จานวน 40 คน นักเรี ยนเริ่ มเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ คื อ การใช้สื่ อเสริ มการอ่า นภาษาอัง กฤษจากนิ ทานพื้ นบ้า น
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
2.2 ตัวแปรตาม คือ
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2.2.1 ความสามารถในการอ่า นภาษาอังกฤษของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.2.2 ความตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อการใช้โปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู ้
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ระยะเวลา
ระยะเวลาในการทดลองใช้การพัฒนาโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ และความ
ตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์
จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
การกาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดไว้ 75/75 (ชัยยง พรหมวงศ์
และคณะ, 2520: 135) ซึ่ งถือว่าหาค่าความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรื อไม่ยอมรับประสิ ทธิ ภาพ
ของบทเรี ยนไว้ที่ร้อยละ 2.5-5 กล่าวคือ
1. เมื่อประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes กว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป ถือว่าบทเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ
ดีมาก
2. เมื่อประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes สู งกว่าหรื อเท่ากับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ไม่เกินร้ อยละ 2.5 ขึ้นไป ถื อว่า
บทเรี ยนนั้นมีประสิ ทธิ ภาพดี
3. เมื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการสื่ อ เสริ มการอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า น
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ต่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ขึ้นไป ถือว่า
บทเรี ยนนั้นมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นที่ยอมรับได้หรื ออยูใ่ นระดับพอใช้
4. เมื่อประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้และน้อยกว่าร้ อยละ 2.5 ถื อว่าบทเรี ยนนั้น
มีประสิ ทธิภาพต่า
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot
Potatoes หมายถึ ง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพื่อใช้เป็ นแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยโปรแกรมนิ พนธ์ Hot Potatoes มีเนื้ อหา
บทอ่านเน้น นิทานสอนใจ ที่คดั เลือกจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง มีกระบวนการเรี ยนการสอนอ่าน
สอดแทรกในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การเตรี ยมความพร้ อมก่อนอ่าน การฝึ กแบบควบคุมและ
การคิดวิเคราะห์จากเรื่ องที่อ่านในเชิ งจริ ยธรรม และมีการวัดผลในแต่ละบทเรี ยนในเรื่ องศัพท์และ
ภาษา ตลอดจนจริ ยธรรมที่ได้จากการเรี ยน
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่ได้จากการ
ทาแบบฝึ กหัดวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบเลือกตอบ จานวน 40 ข้อ ซึ่ งวัด 4 ด้าน
คือ ทักษะด้านคาศัพท์ โครงสร้างนิทาน ทักษะการอ่าน และจริ ยธรรมที่แฝงไว้ในการอ่าน
3. ความตระหนักรู้ดา้ นทางคุณธรรมและจริ ยธรรม หมายถึง คุณลักษณะด้านจิตพิสัย
เบื้องต้นที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกผ่านคะแนนที่ได้จากการทาแบบประเมินแบบประเมินความตระหนัก
ทางคุณธรรมและจริ ยธรรม 5 ระดับ จานวน 30 ข้อ ที่ครอบคลุมหัวข้อทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
ด้านความอดทน ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่ อสัตย์ ความมีสัมมาคาระวะ ความกตัญญู
กตเวที ความขยันหมัน่ เพียร ความมีสติสัมปชัญญะ ความพากเพียรและความเสี ยสละ หลังจากได้
เรี ยนรู้ โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
4. ความคิ ดเห็ นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึ ง ผลการประเมินคุ ณภาพ
สื่ อด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ทักษะด้านคาศัพท์ โครงสร้างนิ ทาน ทักษะการอ่าน และคุณธรรมจริ ยธรรม
ที่แฝงไว้ในการอ่าน ที่ เกิ ดจากการได้เรี ยนการอ่านนิ ทานสอนใจภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน ซึ่ งวัดได้จากแบบสอบถามวัดความคิ ดเห็ นตามวิธีของลิ เคิร์ท (Likert) 3 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหาสาระภาษา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านรู ปแบบทัว่ ไปของสื่ อ และประโยชน์ที่ได้รับจากเรี ยนสื่ อ
เสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
5. นักเรี ยน หมายถึ ง นักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นชนประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
นาคประสิ ทธิ์ จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 40 คน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
งานวิ จ ัย เรื่ อ ง เรื่ อ ง การพัฒ นาสื่ อ เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า น
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและ
ความตระหนั ก รู ้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
นาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการวิจยั โดยแยกตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การอ่าน
1.1 ความหมายของการอ่าน
1.2 ประเภทของการอ่าน
1.3 องค์ประกอบของการอ่าน
1.4 ระดับความเข้าใจในการอ่าน
1.5 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
1.6 องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
1.7 ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
1.8 โครงสร้างความรู ้กบั ความเข้าใจในการอ่าน
1.9 ประเภทของทฤษฎีโครงสร้างความรู้
1.10 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู ้
1.11 การวัดและการประเมินผลการอ่านตามแนวโครงสร้างความรู ้
2. นิทานพื้นบ้านภาคกลาง
2.1 นิทานพื้นบ้านภาคกลาง
2.2 นิทานสอนใจคุณธรรมจริ ยธรรมของนิทานพื้นบ้านภาคกลาง
2.3 แนวนิทานที่จะนามาสร้างบทเรี ยน
2.4 จริ ยธรรมที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
3. การสอนอ่านโดยใช้นิทาน
3.1 โครงสร้างนิทาน (Story Grammar)
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3.2 จุดมุ่งหมายและความสาคัญของนิทานที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสอนอ่าน
3.3 กิจกรรมและขั้นตอนการเรี ยนการสอนโดยใช้นิทาน
3.4 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนการสอนอ่านโดยใช้นิทาน
4. จริ ยธรรม
4.1 ความหมายของจริ ยธรรม
4.2 คุณค่าในการอ่านเพื่อเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม
4.3 พฤติกรรมทางคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ปรากฏในคติชนท้องถิ่นภาคกลาง
4.4 การวิเคราะห์และประเมินตนเองด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
4.5 ระดับของการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
4.6 การวัดและแนวทางการสร้างเครื่ องมือวัดจริ ยธรรม
5. การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
5.1 ความหมายของสื่ อการเรี ยนการสอน
5.2 องค์ประกอบและหลักการของการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
5.3 การวางแผนขั้นตอนในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
5.4 การกาหนดภาระงานที่ใช้ในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
5.5 แนวทางการเขียนและการตั้งคาถามจากสื่ อการเรี ยนการสอน
5.6 การวัดและการประเมินผลสื่ อการเรี ยนการสอน
5.7 โปรแกรมนิพนธ์ Hot Potatoes
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนิทานมาใช้ในการสอนภาษอังกฤษ
7.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้นิทานเพื่อสร้างเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
7.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาสื่ อเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
7.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนภาษา
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การอ่าน
ความหมายของการอ่าน
การอ่านเป็ นทักษะทางภาษาที่สาคัญที่ตอ้ งอาศัยทักษะและกระบวนการในการตีความ
และความเข้าใจสิ่ งที่อ่าน โดยนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความของการอ่านไว้มากมายแตกต่างกัน
เช่น
Rubin (1993: 5) กล่ าวว่า การอ่านคือกระบวนการที่ ประกอบด้วยกลไกที่ มีความ
สลับซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการนามาและการได้มาซึ่ งความหมายของบทอ่านหรื อบริ บทนั้น ๆ
ในส่ วนของ Kennedy (1981: 5) ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน คือ ความ
สามารถส่ วนบุ คคลในการรั บรู ้ รูปแบบที่มองเห็ นได้ชดั เจน ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับรู ปแบบของเสี ยงและ
ความหมายที่ได้จากอดี ตโดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดีตในการเข้าใจและตีความของ
ความหมายในบนอ่านได้
ซึ่ งสอดคล้องกับ Alderson (2000: 4) กล่าวว่า การอ่านเป็ นทักษะที่สลับซับซ้อนที่ตอ้ ง
อาศัยองค์ประกอบมากมาย เช่ น การเข้าใจความหมายของคาศัพท์ โครงสร้ างของประโยค ดังนั้น
การอ่านที่ดีตอ้ งอาศัยกระบวนการทางภาษาหลายๆด้านจึงจะช่ วยให้มีความสามารถทางการอ่าน
เป็ นอย่างดี
ส่ วน สมุทร เซ็นเชาวนิ ช (2540: 1) ได้กล่าวถึง ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน
หมายถึง การสื่ อความหมาย เป็ นการสื่ อความหมายระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน ผูเ้ ขียนพูด ผูอ้ ่านแสดง
ปฏิกิริยาตอบโต้ตอบกับผูอ้ ื่นด้วย การสื่ อความหมายในการอ่านจะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ
ผูเ้ ขียน ผูอ้ ่านและสิ่ งที่ได้รับจากการอ่าน
ดังนั้น สามารถสรุ ปความหมายของการอ่านได้วา่ การอ่าน หมายถึง กระบวนการรับรู้
ทางภาษาที่ซบั ซ้อนโดนอาศัยความสามารถและประสบการณ์ในการเข้าใจและตีความหมายในสิ่ งที่
ปรากฏในบทอ่าน นอกจากนี้ การอ่านที่ดีตอ้ งอาศัยองค์ประกอบและทักษะด้านต่าง ๆ ทางภาษา
เพื่อช่วยให้การอ่านประสบผลสาเร็ จเพิ่มมากขึ้น
ประเภทของการอ่าน
การอ่านมีหลายระดับและมี หลายวิธีการตามจุดมุ่งหมายของผูอ้ ่านและประเภทของ
สื่ อสารอ่าน เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริ งผูอ้ ่านควรเลือกประเภทของการอ่านให้เหมาะสม
สุ ภทั รา อักษรานุเคาระห์ (2532: 88-89) ได้กล่าวถึงประเภทของการอ่านไว้คือ การอ่าน
แบบเปิ ดผ่านไปอย่างรวดเร็ ว (Skimming) ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการฝึ กฝนให้ต้ งั คาถามไว้ในใจก่อนเริ่ ม
อ่านคือรู ้วตั ถุประสงค์ของเรื่ องที่อ่าน ส่ วนผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กฝนให้รู้จกั การทานายข้อความข้างหน้า
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และเลือกจับใจความ (Prediction) ต่อมาคือ การอ่านแบบต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง (Scanning)
เช่ น วันที่ ตัวเลข สถานที่ ผูส้ อนต้องฝึ กฝนผูเ้ รี ยนให้รู้จกั หัดทั้ง 2 วิธี โดยเลื อกบทเรี ยนที่ช่วยใน
การฝึ ก เช่น ข่าวทางโทรทัศน์ ข่าวในหนังสื อพิมพ์ และโฆษณาสิ นค้าต่างๆ ผูเ้ รี ยนจะรู ้จกั จับใจและ
ความสาคัญโดยละเว้นการอ่านแบบแปลคาต่อคา ในส่ วนของการอ่านเพื่อหารายละเอียด (Through
Reading หรื อ Receptive Reading) ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้าใจในข้อเขียนทั้งใจความสาคัญและรายละเอียด
ปลี กย่อย แต่ไ ม่ ได้หมายถึ ง จะต้องเข้า ใจค าทุ ก คา เนื่ องจากข้อเขี ยนแต่ล ะข้อย่อมมี รายละเอี ย ด
ปลีกย่อยที่อยูใ่ นระดับที่สาคัญที่ต่างกัน อีกประเภทหนึ่ งคือ การอ่านเชิ งวิจารณ์ (Critical Reading)
ทัก ษะการอ่ า นแบบนี้ เป็ นทัก ษะที่ ย ากที่ สุ ด และควรใช้ใ นระดับ ที่ สู ง ขึ้ น เพราะผูอ้ ่ า นจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อข้อเขียนที่ตนอ่านโดยใช้ความรู ้และประสบการณ์ที่มีอยูม่ าสนับสนุ นหรื อโต้แย้งต่อ
ข้อเขี ยนนั้น ๆ การอ่านระดับนี้ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็ นหลังการอ่าน
ซึ่งเป็ นลักษณะที่ผอู ้ ่านมีปฏิกิริยาต่อผูเ้ ขียน
สมุทร เซ็นเชาวนิ ช (2535: 5) ได้แบ่งการอ่านออกเป็ น 2 ประเภท โดยมีละเอียด
ดังต่อไปนี้ ประเภทแรกคือ การอ่านเพื่อการศึกษา (Work-study Reading) เป็ นการอ่านที่ใช้ความเร็ ว
พอประมาณ มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ ต้องอ่านให้ครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด เก็บใจความสาคัญและ
รายละเอียดให้ได้มากที่สุด ดังนั้น การอ่านเพื่อการศึกษานี้ จึงต้องพิจารณาศัพท์และความหมายให้
ถี่ถว้ น และยังต้องรู ้ถึงความหมายเฉพาะของคาศัพท์น้ นั ๆ ความหมายแฝง อีกด้วย อีกประเภทหนึ่ง
คือ การอ่านเพื่อการพักผ่อนและความบันเทิง (Recreatory Reading) เป็ นการอ่านเพื่อความรื่ นรมย์
หรื อพักผ่อนหย่อนใจ เช่ น นวนิ ยาย เรื่ องสั้น หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งไม่มีศพั ท์เฉพาะมากนัก จึงไม่
ต้องความเข้าใจมากนัก จะใช้ความเร็ วหรื อช้า ในการอ่านเท่าไหร่ ก็ได้ สามารถอ่านซ้ าได้ตามที่
ต้องการ การอ่านประเภทนี้ จึงต้ออ่านได้เร็ วกว่าประเภทแรกงการความ
สนิ ท ตั้งทวี (2538: 279) มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับประเภทของการอ่าน ไว้ดงั นี้ อ่าน
ศึ กษาหาความรู ้ ในเรื่ องราวต่าง ๆ อ่านเพื่อนตอบสนองความอยากรู ้ อยากเห็ น อ่านเพื่อต้องการ
ทราบข่าวหรื อข้อเท็จจริ ง อ่านเพื่อศึกษาค้นคว้า อ่านเพื่อต้องการให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม และ
อ่านเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน
สรุ ปได้วา่ ประเภทของการอ่านแบ่งได้หลายประเภท มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์ของผูอ้ ่านและลักษณะของสิ่ งที่อ่าน ในการอ่านที่ดีผอู ้ ่านต้องทราบหรื อตั้งเป้ าหมาย
และจุ ดประสงค์ใ นการอ่ านของตนก่ อน และจะต้องใช้ท กั ษะในการอ่ า นด้านใดในการอ่ านให้
ประสบผลสาเร็ จ จึงสามารถเลื อกแนวทางนั้น ๆ ในการอ่านเพราะจะทาให้ผอู ้ ่านสามารถตีความ
สิ่ งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการอ่าน การเลือกประเภทของ
การอ่านที่เหมาะสมกับผูอ้ ่านและสิ่ งที่อ่าน จะช่วยให้ผอู ้ ่านประสบความสาเร็ จในการอ่านในที่สุด
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องค์ ประกอบของการอ่าน
ทักษะการอ่านเป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่ องที่จะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ ดังนั้น ในทักษะ
การอ่านผูอ้ ่านต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของการอ่าน อันจะนาทางที่บรรลุเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง
Harris และ Smith (1980) กล่าวว่าการที่ผอู ้ ่านจะเข้าใจบทอ่านได้น้ นั ผูอ้ ่านจาเป็ นต้อง
มี องค์ป ระกอบภายในต่ า ง ๆ ได้แก่ ประสบการณ์ เดิ ม หรื อประสบการณ์ พ้ื น ฐานของผูเ้ รี ย น
ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถในการคิ ด เจตคติ ที่มีต่อสิ่ งที่ อ่านและจุ ดประสงค์ใ น
การอ่าน
สอดคล้องกับ Coady (1988: 7) เสนอองค์ประกอบความเข้าใจในการอ่านประกอบไป
ด้วย ความสามารถด้านสติปัญญา (Conceptual Abilities) คือ ความสามารถด้านสติปัญญาในการทา
ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษา ส่ วนของความรู ้ ดา้ นประสบการณ์เดิม (Background Knowledge) คือ
ความรู้และประสบการณ์เดิมที่ผอู ้ ่านมีอยูแ่ ล้วเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน ซึ่ งสามารถทดแทนความบกพร่ อง
ของผูอ้ ่ า นในด้า นไวยากรณ์ ไ ด้ เช่ น เมื่ อผูอ้ ่ า นอ่ า นเรื่ องที่ มี ป ระสบการณ์ เ ดิ ม อยู่แ ล้ว ท าให้เ ดา
ความหมายของเรื่ องได้ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ในส่ วนของ กลวิธีกระบวนการ (Process
Straties) คือ องค์ประกอบย่อยของความสามารถในการอ่าน ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กนั
ระหว่างเสี ยงและตัวอักษร ข้อมูลเกี่ยวกับของพยางค์และหน่วยคา ข้อมูลของโครงสร้ างภาษาและ
ความหมายของบริ บท ซึ่ งเขียนเป็ นแผนภาพได้ดงั นี้
ความสามารถด้านสติปัญญา ความรู้ดา้ นประสบการณ์เดิม
(Conceptual abilities)
(Background Knowledge)

กลวิธีกระบวนการ
(Process strategies)
ภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่านตามแนวคิดของ Coady
ที่มา: Coady, James, Second Language Vocabulary Acquisition (London: Cambridge
University Press, 1988), 7.
ส่ วน Williams (1986: 3-7) ได้เสนอองค์ประกอบของการอ่านไว้วา่ จะต้องประกอบไป
ด้วยความรู ้ในเรื่ องของระบบการเขียน คือ การรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอักษร รวมทั้งการสะกด
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คา การผสมคา และการออกเสี ยงได้อย่างถูกต้อง ต่อมาคือความรู ้ในเรื่ องของตัวภาษา คือ ความรู้ใน
เรื่ องรู ปแบบของคา การเรี ยบเรี ยงคาโครงสร้างและไวยากรณ์ ต่อจากนั้นคือความสามารถในการ
ตีความ คือ ความสามารถที่ผอู ้ ่านสามารถรู ้และบอกจุดประสงค์ของบทอ่านได้ เข้าใจในวิธีการเรี ยบ
เรี ยงเนื้ อหาในประโยค เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยคและสามารถตีความหมายที่บทอ่านได้
และท้ายที่สุดคือ ความรู ้รอบตัวของผูอ้ ่าน คือ ความรู ้และประสบการณ์ต่างๆของผูอ้ ่าน ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องวิถี ชี วิต เศรษฐกิ จ การเมื องการปกครอง วัฒนธรรม ถื อว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญที่ ท าผูอ้ ่ านนามา
สัมพันธ์กบั เรื่ องที่อ่านได้เป็ นอย่างดี
ดังที่ Casanave (1987) ได้อธิ บายถึงองค์ประกอบของการอ่านไว้ ดังเช่น ประการแรก
ความสามารถในการถอดรหัสหรื อตีความหมายของตัวอักษรจากเรื่ องที่ อ่านได้ ประการที่สอง
ความเหมาะสมของบทอ่ า น หมายถึ ง บทอ่ า นนั้น มี โ ครงสร้ า งและไวยาการณ์ ส อดคล้อ งกับ
ความคุน้ เคยของผูอ้ ่าน ประการที่สามความสามารถในการเชื่ อมโยงความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ที่ได้
อ่าน และความสามารถในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อสงสัยในการอ่าน
ดัง นั้น สามารถสรุ ป ได้ว่า องค์ป ระกอบของการอ่ า นนั้น มี ห ลายอย่า งซึ่ งมี ผ ลเป็ น
อย่างยิ่งต่อความสาเร็ จทางการอ่าน โดยผูอ้ ่านจะต้องมีความรู ้ พ้ืนฐานทางด้านตัวภาษา ไม่ว่าด้าน
เสี ยง คา ไวยากรณ์ ประโยคและโครงสร้างทางภาษา ตลอดจนผูอ้ ่านจะต้องมีประสบการณ์เดิมหรื อ
พื้นฐานความรู ้ เดิม เพื่อมาเชื่ อมโยงกับความรู ้ ใหม่ที่ได้อ่านเพื่อสามารถวิเคราะห์ ตีความ สรุ ปบท
อ่านได้อย่างถูกต้อง และความสามารถในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อสงสัยในการอ่าน
ระดับความเข้ าใจในการอ่าน
ระดับของความเข้าใจการอ่านเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ ผูอ้ ่านจะต้องรู ้ระดับความเข้าใจ
ในการอ่านจะทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจในการอ่านมากยิง่ ขึ้น
Valette และ Disick (1972: 41) ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านออกเป็ น 5 ระดับ
คือ ระดับที่หนึ่ งคือ ระดับทักษะกลไก (Mechanical Skills) คือ การสามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างตัวสะกด การบอกความเหมือนและแตกต่างของทั้งสองอย่างได้ ในขั้นนี้ ผอู ้ ่านไม่จะเป็ น
ต้องเข้าใจสิ่ งที่ เห็ น ระดับที่สองคือ ระดับความรู้ (Knowledge) คือ การเข้าใจความหมายของ
ประโยคหรื อข้อความที่ คุน้ เคยสามารถบอกได้ว่าคาหรื อข้อความใดสอดคล้องกับรู ปภาพที่ เห็ น
การอ่านในระดับนี้ มกั เป็ นการอ่านในระดับประโยค ประการที่สามคือ ระดับถ่ายโอน (Transfer)
คือการเข้าใจในข้อความใหม่ที่มีคาศัพท์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่เรี ยนมาแล้ว ประการที่สี่คือ
ระดับการสื่ อสาร (Communication) คือ ความสามารถในการอ่านข้อความที่มีคาศัพท์และโครงสร้าง
ใหม่ ๆ หรื อ ค าที่ มี ร ากศัพ ท์เดี ย วกับ ค าที่ ผูเ้ รี ย นเคยอ่ า นมาแล้ว สามารถที่ จ ะที่ เข้า ใจ สามารถ
จับใจความสาคัญของเรื่ องได้ สุ ดท้ายคือ ระดับ วิเคราะห์วิจารณ์ (Criticism) คือความสามรถในการ
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เข้าใจความหมายแฝง เข้าใจจุดมุ่งหมาย ความคิดเห็น ทัศนคติและระดับภาษาที่ผเู้ ขียนได้ใช้ในการ
เขียนไว้ได้
ในส่ วนของ Dallman (1978) แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านออกเป็ น 3 ระดับ คือ
เข้าใจในระดับข้อเท็จจริ ง (Factual Level) เป็ นความเข้าใจเนื้ อเรื่ องที่อ่านตามอักษรที่เขียนไว้ตาม
จริ ง ความเข้าใจระดับการตีความ (Interpretation Level) เป็ นความเข้าใจโดยอาศัยการสรุ ป ตีความ
และแปลความหมายจาดเรื่ องที่อ่านได้และความเข้าใจ ต่อมาคือระดับการประเมินค่า (Evaluation
Level) เป็ นความสามารถในการประเมินค่าสิ่ งที่อ่านมาโดยอาศัยความรู ้เดิ มและประสบการณ์ที่มี
ของผูอ้ ่านมาพิจารณาและตัดสิ น
ส่ วน Barrett (1968) ได้กล่าวถึงระดับความเข้าใจในการอ่านไว้ 5 ระดับ คือ ประการแรก
การอ่านขั้นพื้นฐาน (Literal) หมายถึง ความเข้าใจบทอ่านตามตัวอักษรในบทอ่านที่ปรากฏอยูใ่ น
บทอ่านอย่างชัดเจน ประการที่สอง คือการจัดระบบข้อมูล (Reorganization) หมายถึง ความเข้าใจ
บทอ่านโดยผูอ้ ่านต้องจัดระบบข้อมูลในบทอ่าน เช่ น สรุ ปข้อมูลหรื อจัดลาดับข้อมูล ที่ได้อ่านมา
ประการที่สาม คือ การอ้างอิงความหมาย (Inferential) หมายถึง ความเข้าใจบทอ่านโดยผูอ้ ่านต้องใช้
ความรู ้เดิม ประสบการณ์ส่วนตัว และความเป็ นได้ในการทานายเนื้ อเรื่ อง ต่อมา คือ การประเมินค่า
(Evaluation) หมายถึง เป็ นการระดับการอ่านที่ผอู ้ ่านสามารถในการตัดสิ นหรื อประเมินค่าสิ่ งที่อ่าน
ให้ได้ว่าเป็ นอย่างไร ได้อะไรจากการอ่าน โดยผูอ้ ่านอาจจะต้องอาศัยความรู ้เฉพาะด้านของผูอ้ ่าน
เองในการอ่าน ประการสุ ดท้ายคือ การซาบซึ้ ง (Appreciative) หมายถึง เป็ นระดับการอ่านขั้นสู งสุ ด
โดยที่ผอู ้ ่านจะต้องอาศัยความรู ้สึกทางอารมณ์ตดั สิ นต่อสิ่ งที่ผอู ้ ่านกาลังอ่าน
สอดคล้องกับ Raygor และ Raygor (1985: 230) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่าน
แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) เป็ นระดับความเข้าใจที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผูอ้ ่านน้อยที่สุด ส่ วนใหญ่เป็ นการเข้าใจคาศัพท์และความคิดของผูเ้ ขียน
เป็ นเพี ย งการรั บ รู ้ ส ารจากผู ้เ ขี ย นเท่ า นั้ น ต่ อ มาคื อ ความเข้ า ใจระดับ ตี ค วาม (Interpretive
Comprehension) เป็ นระดับความเข้าใจที่ผอู ้ ่านต้องพยายามตีความหาความสัมพันธ์ ลาดับเหตุการณ์
ทราบเหตุผล แล้วเปรี ยบเทียบข้อมูลจากเรื่ องที่อ่านกับประสบการณ์ของตน เพื่อตีความข้อมูลที่อ่าน
และความเข้าใจ สุ ดท้ายคือระดับนาความรู้ไปใช้ (Applied Comprehension) ในระดับนี้ นอกจาก
ผูอ้ ่านจะรับรู ้และตีความข่าวสารจากผูเ้ ขียนแล้ว ผูอ้ ่านจะต้องประเมินความคิดของผูเ้ ขียน ตัดสิ นใจ
ยอมรับหรื อปฏิเสธในสารของผูเ้ ขียน หรื อนาข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้
เช่นเดียวกับ Callahan และ Clark (1988: 281) ได้จาแนกระดับของความเข้าใจออกเป็ น
3 ระดับ ได้แก่ ระดับแรกความเข้าใจระดับตัวอักษร (Reading the Lines) เป็ นการอ่านจับใจความถึง
ข้อ มู ล เนื้ อ หาที่ อ่ า น หรื อความคิ ด เห็ น โดยตรงของผู ้เ ขี ย นที่ ป รากฏในเนื้ อ หา ความเข้า ใจ
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ความสัมพันธ์ของข้อความ ระดับต่อมาคือ (Reading Between the Lines) เป็ นการอ่านเพื่อทา
ความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน ซึ่ งผูอ้ ่านต้องใช้ความคิดและประสบการณ์ของตนในการทา
ความเข้าใจเรื่ องที่อ่านด้วยและความเข้าใจระดับ และระดับสุ ดท้ายคือ ระดับสรุ ปความ (Reading
Beyond the Lines) เป็ นการอ่านเพื่อสรุ ปสิ่ งที่ผเู ้ ขียนไม่ได้เขียนไว้โดยตรงในเนื้ อหาของเรื่ องที่
ได้อ่าน
สรุ ปได้วา่ การเข้าใจระดับขั้นในการอ่านมีท้ งั หมายหลายระดับ เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผอู ้ ่าน
สามารถตั้งเป้ าหมายในการอ่านของตนได้เป็ นอย่างดี ทาให้ผอู ้ ่านสามารถใช้ทกั ษะทางการอ่าน
ต่าง ๆ เพื่อสามารถเข้าใจเนื้ อเรื่ องในระดับต่างๆได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งทาให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จ
ในการอ่านได้ดีอีกด้วย
การอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ
การอ่านเพื่อความเข้า ใจมี คุณค่ าและเป็ นประโยชน์ ในฐานะที่ เป็ นเครื่ องมื อในการ
เรี ยนรู้ และทาให้เพลิดเพลิน แต่การที่จะอ่านเข้าใจได้น้ นั เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อนและมีหลาย
องค์ประกอบ ดังที่ นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ดงั นี้
Richek และ Lemer (1989: 7) ได้สรุ ปถึงการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้วา่ เป็ นกระบวนการ
ของการสร้ างความหมายโดยการปฏิ สัมพันธ์แบบพลวัต (Dynamic) ระหว่างผูอ้ ่าน บทอ่าน และ
บริ บ ทหรื อ สถานการณ์ ข องการอ่ า น ซึ่ งแสดงว่า ผูอ้ ่ า นไม่ ไ ด้มี ค วามสามารถในการอ่ า นเพี ย ง
ระดับเดียว แต่ยงั ต้องมีความรู ้เดิม ความสนใจ และสถานการณ์ของการอ่านก็มีผลให้ผอู ้ ่านสามารถ
อ่านได้หลากหลายตามระดับความยากง่าย
Dechant (1982: 4) แสดงความเห็นถึงการอ่านเพี่อความเข้าใจว่าเป็ นกระบวนการสื่ อ
ความหมายทางภาษา ซึ่ งนาผูอ้ ่านให้มาติดต่อและสื่ อสารด้วยความคิด ซึ่ งถือว่าเป็ นการปฏิสัมพันธ์
ระหว่า งผูเ้ ขี ย นและผูอ้ ่ า น เริ่ ม จากการที่ ผูเ้ ขี ย นนั้นแสดงความคิ ดนั้นออกมาเป็ นสั ญลัก ษณ์ บ น
กระดาษหรื อสารที่ตอ้ งการจะสื่ อ แต่การเขียนจะขาดจุดมุ่งหมายไปในทันทีเมื่อปราศจากผูอ้ ่านนั้น
จึงมีปฏิสัมพันธ์กนั ทั้งผูอ้ ่านและผูเ้ ขียน
อนงค์ อินตาพรหม (2541: 18) ได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้วา่ เป็ น
กระบวนการค้นหาความหมายหรื อกระบวนการเข้าใจจากตัวอักษรและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ใช้แทน
ความ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของผูอ้ ่าน ซึ่ งการอ่านให้เข้าใจนั้นขึ้นอยูก่ บั ประสอบการณ์เดิม และ
ความรู ้ เดิ มของผูอ้ ่านด้วย ไม่ใ ช่ แค่มองผ่านสิ่ งที่ อ่าน แล้วจะตี ความหมายและความคิ ดเห็ นของ
สิ่ งเหล่านั้น
จากความคิ ดเห็ นในเรื่ องของการอ่ านเพื่อความเข้าใจดัง ที่ กล่ าวไว้ขา้ งต้น จึ ง พบว่า
องค์ประกอบหลักที่เหมือนกันคือ การตีความสัญลักษณ์ทางตัวอักษร ทั้งการเชื่ อมโยงความหมายที่
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ได้อ่ า นเข่ า กับ ความรู ้ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู่เป็ นการสื่ อ ความหมายจากข้อ ความที่ ผูอ้ ่ า นได้อ่า นอยู่ โดยใช้
ความสามารถที่มีเกี่ ยวกับการรับข้อมูล ในการแปลความสิ่ งที่อ่าน เรี ยงลาดับเหตุการณ์ ถ่ายทอด
ข้อมูล สรุ ปเนื้ อเรื่ อง วิเคราะห์ขอ้ ความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญของ
การอ่าน
องค์ ประกอบของการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ
โดยทัว่ ไปแล้วสิ่ งที่พบในการอ่านเพื่อความเข้าใจคือ ความสามารถในการคิดและการ
แก้ไขปั ญหา และยังมีความสามารถอื่น ๆ อีกที่จาเป็ นต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจ เช่น รู ้ศพั ท์มากพอ
และความสามารถในการใช้ทกั ษะการถอดรหัสภาษาออกเป็ นความหมาย โดยใช้ตวั ชี้ แนะบริ บท
(Contest Clues) ผูอ้ ่านที่มีความสามารถจะทาความเข้าใจข้อความทีละหน่ วยกลุ่มคาความหมาย
ซึ่ งกลุ่มคาจะมีความยาวเท่าใดนั้นสามารถยืดหยุ่นตามความหมายที่ ควรจะเป็ น นอกจากนี้ ผูอ้ ่าน
จะให้ค วามสนใจกับ ข้อความที่ เกี่ ย วข้องกับ จุ ดมุ่ ง หมายในการอ่ า นของเขาและตัดข้อ มู ล ที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องออกไป
Harris และ Sipay (1979: 319); Bond และ Tinker (1979: 326-349) ได้กล่าวถึงการอ่าน
เพื่อความเข้าใจว่า ประกอบขึ้นด้วยหลายอย่าง เช่ น ความรู ้เดิ มของผูอ้ ่าน ความรู ้ ดา้ นคาศัพท์ และ
ความสามารถในการตีความบทอ่านออกมาเป็ นแนวคิด (Concept) ผูอ้ ่านต้องใช้ความรู ้ทางคาศัพท์
จากประสบการณ์ เ ดิ ม มาเชื่ อ มโยงกับ ค าหรื อ กลุ่ ม ค าในบทอ่ า นนั้ น ซึ่ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข อง
ความหมาย ดังนั้นจึงพอสรุ ปได้วา่ การอ่านต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจในด้านต่อไปนี้คือ
1. การเข้าใจความหมายของคา (Meaning Vocabulary) เป็ นพื้นฐานสาคัญของความ
เข้าใจในการอ่าน เพราะการที่จะทาความเข้าใจระดับประโยค (Sentence) และย่อหน้า (Paragraph)
ได้ ผูอ้ ่านต้องมีความสามารถในด้านความเข้าใจความหมายระดับคามาก่อน ธรรมชาติและความ
ถูกต้องของความหมายนี้ ข้ ึนอยู่กบั องค์ประกอบต่อไปนี้ บริ บทที่คานั้นปรากฏอยู่ ทักษะในการ
เชื่ อมโยงความเข้าใจสิ่ งใหม่เข้ากับประสบการณ์ เดิ มของผูอ้ ่าน อารมณ์ ความสนใจ การยอมรับ
และจุดประสงค์ของผูอ้ ่าน และ การเข้าใจหน่ วยความคิด (Thought Unit) หมายถึง กลุ่มคาที่เป็ น
หน่วยความหมาย ผูอ้ ่านต้องสามารถแบ่งอ่านเป็ นกลุ่มคาให้ได้ความหมายที่ต่อเนื่ องกัน แทนที่จะ
อ่านทีละคา ซึ่ งยากต่อการแปลความและทาความเข้าใจข้อความโดยรวม ผูอ้ ่านต้องมีพฒั นาการใน
การอ่านเป็ นหน่วยความคิดก่อนที่จะถึงขึ้นการเข้าใจความหมายในระดับประโยคได้
2. การเข้าใจประโยค (Sentence Comprehension) คือการพัฒนาความสามารถของ
ผูอ้ ่านขึ้นมาจากการทาความเข้าใจความหมายระดับหน่ วยความคิด แล้วนาความหมายของแต่ละ
หน่วยความคิดมาสัมพันธ์เข้าด้วยกันจนได้ความหมายเป็ นประโยค
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3. การเข้าใจย่อหน้า (Paragraph Comprehension) ผูอ้ ่านจาเป็ นต้องมี ความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคในย่อหน้ามาก่อน ซึ่ งการเข้าใจย่อหน้านี้ หมายถึงความสามารถบ่งชี้
ประโยคอันเป็ นใจความหลักของย่อหน้า และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยคใจความหลักกับ
ประโยคอื่นในย่อหน้าที่ขยายความต่อเนื่องกันได้
จากองค์ป ระกอบของการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจดัง กล่ า ว จะเห็ น ได้ว่ า ผู ้อ่ า นต้อ งมี
ความสามารถเข้าใจความหมายตั้งแต่ระดับคา ไปจนถึ งระดับย่อหน้า และเลยไปถึ งความสัมพันธ์
ระหว่างแต่ละย่อหน้าของเรื่ องโดยอาศัยความรู ้เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และประสบการณ์เดิมมา
เชื่อมโยงเข้ากับเรื่ องที่อ่านได้ รวมทั้งความสามารถในการตีความ จุดมุ่งหมายในการอ่านและการใช้
กลวิธีที่เหมาะสมกับการอ่านแต่ละประเภท
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางท่านได้พิจารณาการอ่านเพี่อความเข้าใจแตกต่างจากที่
กล่าวไปแล้ว แต่ยงั คงหลักการเดิมคือ ความเข้าใจในระดับง่ายไปสู่ ระดับสู ง ดังที่ Irwin (1991: 7-9)
ได้กล่าวถึงการอ่านเพื่อความเข้าใจว่าเป็ นกระบวนการของการใช้ความรู ้ เดิ ม ทัศนคติ ความสนใจ
ความคาดหวัง ทัก ษะของผู ้อ่ า นและสารที่ ผู ้เ ขี ย นส่ ง มา ในการตี ค วามหมายที่ ผู ้เ ขี ย นตั้ง ใจ
สื่ อความหมายอย่างแท้จริ ง การอ่านเพื่อความเข้าใจประกอบด้วย 5 กระบวนการด้วยกัน ได้แก่
ประการแรก คือกระบวนการอ่านในระดับจุลภาค (Microprocesses) คือ การแปลความจากแต่ละ
หน่ ว ยความคิ ด ในแต่ ล ะประโยค และประเมิ นเพื่ อ ตัด สิ น ใจเลื อ กจดจาหน่ ว ยความคิ ด ดัง นั้น
กระบวนการทาความเข้าใจย่อยที่ เกี่ ยวข้องจึ งเป็ นการแบ่งกลุ่ มคาเป็ นวลี หรื อหน่ วยความคิ ดที่ มี
ความหมาย (Chunking) และการเลือกจาหน่วยความคิดที่สาคัญ (Microselection) ประการที่สอง คือ
กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ (Integrative Processes) เป้ นความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวลี
อนุ ป ระโยค และประโยค ซึ่ งอาจเกี่ ย วข้อ งกัน ในด้า นเป็ นเหตุ เ ป็ นผลต่ อ กัน โดยต้อ งอาศัย
ความสามารถบ่ ง ชี้ สรรพนามที่ เ ชื่ อ มโยงซึ่ งกัน และกัน ความเป็ นเหตุ เ ป็ นผล การเรี ย งล าดับ
เหตุการณ์ และความสัมพันธ์แบบอื่น ๆ ในแต่ละบริ บทของเรื่ อง ประการที่สามคือ กระบวนการ
อ่านในระดับมหภาค (Macroprocesses) เป็ นความสามารถสังเคราะห์และจัดเรี ยบเรี ยงแต่ละหน่วย
ความคิด เพื่อสรุ ปหรื อจัดระเบียบเพื่อลาดับความคิดภายในเรื่ องอย่างสัมพันธ์กนั อันเป็ นประโยชน์
ในการจดจาใจความสาคัญของเรื่ องได้ กระบวนการทาความเข้าใจย่อยที่เกี่ ยวข้องจึงเป็ นการสรุ ป
ความ และการสร้ างโครงสร้ างข้อเขียนของบทอ่าน ประการที่ สี่คือ กระบวนการอ่านขยายความ
(Elaborative Processes) เป็ นความสามารถขยายหรื อถ่ ายโอนข้อมูลไปสู่ ความคิดของผูอ้ ่านเอง
ผูอ้ ่านใช้ขอ้ คิดที่ได้จากเรื่ องเป็ นพื้นฐานการคิดขยายความต่อออกไปจากเรื่ อง โดยที่ผเู ้ ขียนไม่ได้
เสนอไว้ในบทอ่าน เป็ นกระบวนการที่ผูอ้ ่านใช้ความคิดในระดับสู งที่ ช่วยให้จดจาสิ่ งที่อ่านได้ดี
ประการสุ ดท้ายคือ กระบวนการอภิปัญญา (Metacognitive Processes) เป็ นกระบวนการที่ผอู ้ ่าน
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รู ้ตวั เองว่าเมื่อใดที่ตนเองยังไม่เข้าใจข้อมูลที่อ่าน และรู ้วิธีการที่จะทาให้ตนเข้าใจบทอ่านนั้นให้ได้
ดังนั้น กระบวนการย่อยที่จาเป็ นต้องนามาเกี่ยวข้องก็คือ การเลือกสรร การประเมิน หรื อการคิดค้น
กลวิธีเพื่อควบคุมและกากับความเข้าใจในการอ่าน
กระบวนการทาความเข้าใจในการอ่านทั้ง 5 กระบวน ไม่สามารถเกิดขึ้นตามลาพังเพียง
กระบวนการเดี ย วได้ใ นสถานการณ์ ก ารอ่า นหนึ่ ง ๆ แต่เกิ ดขึ้ นโดยธรรมชาติ พ ร้ อมกันหลาย ๆ
กระบวนการ และกระบวนการใดจะเกิ ดขึ้นก่อนก็ได้ไม่การเรี ยงลาดับที่แน่ นอน ขึ้ นอยู่กบั ความ
เหมาะสมในการดึ งมาใช้กบั บทอ่านแต่ละบท และแต่ละกระบวนการต้องมีความสัมพันธ์กนั ด้วย
กล่ าวคื อ กระบวนการหนึ่ งจะสามารถท าให้ก ารอ่า นเพื่ อความเข้า ใจส าเร็ จได้ ผูอ้ ่านต้องใช้อีก
กระบวนการหนึ่งหรื อหลาย ๆ กระบวนการมาช่วยทาความเข้าใจขณะอ่าน
ทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ
การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้ทกั ษะการอ่านหลายทักษะรวมกัน
นามาพัฒนาความสามารถในการทาความเข้าใจ ด้วยเหตุน้ ี ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านการอ่านหลายท่านจึงมี
ความคิดเห็นว่าในการสอนนักเรี ยนให้มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ถ้าวิเคราะห์และ
จาแนกพฤติกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจออกเป็ นส่ วน ๆ หรื อทักษะย่อย ๆ แล้วนาไปสอนนักเรี ยน
อย่างเป็ นลาดับขั้นตอนจะสามารถช่วยให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จในการอ่านได้
ดังเช่น Dullmann (1978: 197) ผูเ้ ชี่ ยวชาญการอ่านได้พยายามอธิ บายและนาเสนอ
ทักษะการอ่านเฉพาะที่คิดว่าจาเป็ นต่อการอ่านเพื่อความสนใจ ซึ่ งทักษะที่ถูกจาแนกไว้อาจมีความ
แตกต่างในด้านรายละเอียด แต่จากความคิ ดเห็ นจากหลาย ๆ ท่านมารวมกันจะเป็ นประโยชน์ให้
ครู ผสู้ อนสามารถตัดสิ นใจคัดเลือกหรื อจัดลาดับทักษะการอ่านเหล่านี้ไปใช้สอนกับนักเรี ยนของตนได้
Rubin (1991: 325-326) ได้จาแนกลักษณะที่ทาให้ผอู ้ ่านประสบความสาเร็ จในการอ่าน
เพี่อความเข้าใจไว้ คือ ประการ คือ การให้เหตุผลเชิงอนุ มาน (Inferential Reasoning) คือการบ่งชี้
หรื อบอกใจความสาคัญของเรื่ อง สรุ ป จาแนก เปรี ยบเทียบ เชื่ อมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมิน ต่อมาคือ การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) โดยการเชื่ อมโยงความรู้
ใหม่กบั แนวคิดที่มีอยูแ่ ล้วในสมองของผูอ้ ่าน กล่าวคือการเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่เข้ากับความรู ้
เดิม ต่อจากนั้นคือ การคิดขยายความจากข้อมูลในบทอ่าน (Think Beyond the Information Given)
เป็ นความสามารถในการสร้างความรู ้ใหม่จากพื้นฐานข้อมูลจากบทอ่าน หรื อหาวิธีแก้ไขแนวอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่มีในเนื้อเรื่ อง และการรู ้จกั เลือกให้ความสนใจกับข้อมูลที่สาคัญของเรื่ อง
การอ่า นเพื่อความเข้า ใจนั้นเกี่ ย วข้องกับการคิ ด แต่ ก ารคิ ดนั้นมี หลายระดับ ดัง นั้น
การอ่านเพื่อทาความเข้าใจจึงมีหลายระดับด้วย การอ่านเพื่อความเข้าใจในระดับสู งรวมถึงการคิดใน
ระดับสู งเช่นกัน Smith (1991: 327-328) และ Lanier and Davis (1982: 313) มีความเห็นเช่นเดียวกัน
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ในการแบ่ ง ทัก ษะ โดยแบ่ ง ทัก ษะการอ่ า นเพื่ อความเข้า ใจออกเป็ น 4 ทัก ษะ ในแต่ ล ะทัก ษะ
จะสะสมเพิ่มพูนเป็ นฐานไปสู่ ทกั ษะในระดับสู งขึ้นไปตามลาดับต่อไปนี้ ทักษะที่แรกคือ ทักษะ
การเข้าใจความหมายตามตัวอักษร (Literal Comprehension Skill) เป้ นความสามารถในการทาความ
เข้าใจระดับต่า โดยใช้เพียงข้อมูลที่ปรากฏในบทอ่านอย่างชัดเจนเท่านั้น และอาศัยทักษะการคิดใน
ระดับต่ าด้วย แต่ความรู ้ ในระดับนี้ มีความสาคัญและจาเป็ นเพราะพื้นฐานในการคิ ดในระดับสู ง
ต่อไป ประกอบด้วยทักษะย่อยดังเช่น การจดจาและระลึกข้อเท็จจริ งจากบทอ่าน การหารายละเอียด
ของเรื่ องการลาดับเหตุการณ์ การจับใจความสาคัญ การทาตามคาสั่ง การเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา ทักษะ
ต่อมาคือ ทักษะการตีความ (Interpretation Skill) เป็ นความสามารถในการคิ ดระดับสู ง ผูอ้ ่าน
สามารถคิดข้อมูลที่ ได้ได้กล่าวไว้ชดั เจนโดยตรงในบทอ่าน แต่มีตวั ชี้ แนะเป็ นเงื่ อนไขให้เท่านั้น
นอกจากนี้ ผูอ้ ่า นยัง ต้องมี ค วามสามารถแก้ไ ขปั ญหา (Problem-solving) กล่ า วคื อการอ่ า นเพื่ อ
ประยุกต์ขอ้ มูลไปแก้ไขปั ญหาที่ได้ต้ งั ไว้ ประกอบด้วยทักษะย่อยดังเช่ น การคาดคะเนความหมาย
ของคาจากบริ บท การหาใจความสาคัญการอนุมานความ การสรุ ปความ การจัดเรี ยบเรี ยงความคิด
จากบทอ่านและเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผล การอุปมา การคาดการณ์ ล่วงหน้า การเดา
ทักษะต่อมาคือ ทักษะการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Reading Skill) เป็ นการอ่านในระดับสู ง
เพราะเกี่ยวข้องกับการประเมิน การลงความเห็นว่าถูกต้อง ให้คุณค่ากับสิ่ งที่อ่าน นอกจากนี้ ยงั เป็ น
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริ งและความคิดเห็น ความคิดที่แต่งขึ้น
และความเป็ นจริ ง และความสามารถในการมองเห็นว่าข้อความใดเป็ นการโฆษณาชักจูง ซึ่ งทั้งหมด
ต้องอาศัยการคิดอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical Thinking) ด้วย ประกอบด้วยทักษะย่อยดังเช่น การ
พิจารณาตัดสิ น การตรวจสอบคาโฆษณาชักจูง การวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้อง การ
ตรวจสอบความล าเอียงและวัตถุ ประสงค์ของผูเ้ ขีย น ทักษะสุ ดท้ายคือ ทัก ษะการอ่านอย่า ง
สร้างสรรค์ (Creative Reading Skill) เป็ นการใช้ทกั ษะการคิดระดับสู ง กล่าวคือ ผูอ้ ่านพยายามสร้าง
ความรู ้ใหม่ หรื อแนวทางการแก้ไขใหม่นอกเหนือจากที่เสนอไว้ในบทอ่าน ประกอบด้วยทักษะย่อย
ดังเช่น การถ่ายโอน ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลในสถานการณ์จริ ง การสนองตอบอารมณ์
Barrett (1982: 313-314) ได้ระบุทกั ษะเฉพาะที่จาเป็ นในการอ่านตามระดับของความ
เข้า ใจ คือ ทักษะแรก ระดับความเข้าใจความหมายตามตัวอักษร ประกอบด้วยทักษะย่อย คื อ
การบ่งชี้ การจดจาและระลึกความคิดและข้อมูลหรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นซึ่ งได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนในบทอ่าน
ทักษะที่สองคือ ระดับการเรี ยบเรี ยงความคิดจาเรื่ อง ประกอบด้วยทักษะย่อย คือ การวิเคราะห์ หรื อ
การเรี ยบเรี ยงความคิดหรื อข้อมูลอันได้แจ้งไว้ในบทอ่าน รวมทั้งการจาแนก การทาโครงเรื่ องและ
การสรุ ปความ ทักษะที่สามคือ ระดับการอนุ มานความ เป็ นการบูรณาการเนื้ อหาของบทอ่านเพื่อ
นาไปสู่ การอนุมานความเกี่ยวกับบทอ่านนั้น ซึ่ งเกี่ยวข้องการคาดคะเนและการอธิ บายความรวมกัน
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ซึ่งมีการสังเคราะห์นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่เสนอไว้ในบทอ่าน ทักษะต่อมาคือ ระดับการประเมิน
เป็ นการประเมินเพื่อตัดสิ นเนื้ อหาโดยใช้เกณฑ์ภายนอกหรื อภายในอ้างอิง เกณฑ์ภายนอกอาจจะ
เป็ นเกณฑ์ของครู หรื อเกณฑ์ของสถาบันที่เกี่ ยวข้องกับหัวข้อเรื่ องนั้น ส่ วนเกณฑ์ภายในอาจเป็ น
ประสบการณ์ และความรู ้ ส่วนตัวของผูอ้ ่านหรื อความเหมาะสมตามเหตุ ตามผลภายในเรื่ องของ
บทอ่ า นเอง การประเมิ นประกอบด้วยการตัดสิ นลงความคิ ดเห็ นว่า เป็ นเรื่ องจริ ง หรื อเรื่ องแต่ ง
ข้อเท็จจริ งหรื อความคิดเห็ นรวมทั้งการลงความคิดเห็ นตัดสิ นในเรื่ องความพอเพียงของหลักฐาน
หรื อความถูกต้อง ความเหมาะสม มีคุณค่าที่ตอ้ งการ ความสมบูรณ์ ความตรงและความน่าจะเกิดขึ้น
จริ ง ทักษะสุ ดท้า ยคื อ ระดับ ความซาบซึ้ ง เป็ นการรู ้ ถึ ง เทคนิ ค ทางภาษา รู ป แบบของภาษาและ
รู ปแบบที่ผเู ้ ขียนใช้กระตุน้ ผูอ้ ่านให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์รวมถึงการตอบสนองทางอารมณ์
ต่อโครงเรื่ อง (Plot) หรื อแนวของเรื่ อง (Theme) การบ่งชี้ ตวั ละครและเหตุการณ์ ต่าง ๆ การมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการใช้ภาษาของผูเ้ ขียนและการใช้จินตนาการ
Dallmann และ others (1978: 197-201) ได้แบ่งทักษะเฉพาะที่จาเป็ นในการอ่านตาม
ระดับความเข้าใจดังนี้ คือ ระดับความเข้าใจตามตัวอักษร เกี่ ยวข้องกับทักษะการทาความเข้าใจ
ข้อมูลซึ่ งเสนอไว้ในบทอ่านโดยตรง ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ทักษะแรกคือ การรู ้จกั ความหมาย
ของคา การจับใจความสาคัญ การหารายละเอียดที่สาคัญ การอ่านเพื่อปฏิบตั ิตาม ต่อมาคือ ระดับ
การตีความหรื ออนุมานความ เป็ นความสามารถเข้าใจความคิ ดที่อนุ มานออกมาจากเรื่ อง ซึ่ งไม่ได้
แจ้ง ไว้ใ นเนื้ อ เรื่ อ งโดยตรง ประกอบด้ว ย 3 ทัก ษะย่อ ย คื อ การสรุ ป ความและการเรี ย บเรี ย ง
ประกอบด้วยความสามารถในการเลือกใจความหลักและหารายละเอียดที่สาคัญ และผูอ้ ่านต้องรู ้จกั
ความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดและใจความสาคัญ รวมทั้งความสัมพันธ์กนั ในรายละเอียดด้วยกัน
การสรุ ปพาดพิง เป็ นทักษะที่ผอู ้ ่านต้องตัดสิ นใจเลือกข้อมูลจากบทอ่านว่ามีเหตุผลพอเพียงที่จะเป็ น
บทสรุ ปของเรื่ องได้ การคาดหมายผลที่จะตามมา เป็ นการคาดคะเนความคิดที่จะตามมาในข้อความ
ต่อไปจากข้อความที่กาลังอ่าน ทาให้ผอู ้ ่านไม่สับสนในการทาความเข้าใจคาศัพท์ วลี หรื อประโยค
และทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจและจดจาสิ่ งที่อ่านได้อย่างรวดเร็ วขึ้น ท้ายสุ ดคือ ระดับประเมิน เป็ นทักษะ
ที่ ผูอ้ ่ า นต้อ งประเมิ นเนื้ อ หาในบทอ่ า นอย่า งวิ เคราะห์ วิจ ารณ์ โดยอาศัย ความรู ้ เดิ ม อันเกี่ ย วกับ
หัวข้อเรื่ องนั้นเป็ นเกณฑ์ และต้องอาศัยความสามรถในการเปรี ยบเทียบและการประเมินด้วย
นอกจากนี้ Bush และ Huebner (1970: 99-110) ยังได้แยกทักษะการอ่านเฉพาะ
ตามลาดับการเรี ยนรู ้ ด้วยเช่ นกัน ดังนี้ ทักษะเกี่ ยวกับคาศัพท์ (Meaningful Vocabulary Skill)
ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ คือ จดจาศัพท์ วิเคราะห์ ความหมาย การใช้พจนานุกรม รากศัพท์ ต่อมา
คือ ทักษะเฉพาะในการทาความเข้าใจ (Specific Comprehension Skill) ประกอบด้วยทักษะ ดังเช่น
เชื่ อมโยงเรื่ องที่อ่านกับประสบการณ์เดิม เลือกใจความสาคัญ หารายละเอียดที่สาคัญ ติดตามและ
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คาดคะเนลาดับของเหตุการณ์ คาดการณ์ ล่วงหน้า มีความรู้สึกประทับใจ ตระหนักถึงอารมณ์และ
ความรู้สึก ปฏิบตั ิตามคาสั่ง ระบุ ประเมิน และใช้ขอ้ มูลที่มีความสอดคล้องกัน สรุ ปความ ทักษะ
ต่อมาคือ ทักษะการวิเคราะห์ระหว่างการอ่าน (Analysis Skill Reading) ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ
คือ การบ่งชี้ รูปแบบการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาในย่อหน้าของผูเ้ รี ยน ประโยคใจความสาคัญ คาใบ้บอก
แนวของเรื่ อง ต่อมาคือ ทักษะการบ่งชี้ รูปแบบของการเขียนของผูเ้ ขียน (Determining Author’s
Pattern of Writing Skill) ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ คือ บทนา ใจความสาคัญ การอธิ บายประกอบ
การอธิ บายประกอบ บทสรุ ปทักษะต่อจากนั้นคือ ทักษะการประเมินเนื้ อหา (Evaluating Content
Skill) ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ คือ ตีความข้อเท็จจริ ง เชื่ อมโยงกับประสบการณ์เดิมเพื่อตัดสิ น
ต่อจากนั้นคือ ทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (Creative Reading Skill) ประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ
คือ ตีความจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียน ศึกษาทัศนคติของผูเ้ ขียน แยกแยะข้อเท็จจริ งออกจากเรื่ องแต่ง
ศึกษาการใช้คาโฆษณาชักจูง ทักษะสุ ดท้ายคือทักษะการสังเคราะห์หลังการอ่าน (Synthesis Skill
after Reading) ประกอบด้วยทักษะย่อย คือ เข้าใจความจริ งทัว่ ไป เชื่ อมโยงความคิดใหม่เข้ากับ
ความคิดส่ วนตัว บูรณาการความคิดใหม่กบั ความคิดส่ วนตัว รู ้จกั ประยุกต์ใช้ความรู ้ใหม่ตามความ
ต้องการ
โดยสรุ ปแล้ว การอ่านเพื่อความเข้าใจมี หลายระดับ แต่ละระดับประกอบด้วยทักษะ
ย่อ ย ๆ อี ก มาก มาย แม้ว่ า ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญทางด้า นการอ่ า นเกี่ ย วกับ ทัก ษะที่ เ ป็ น
องค์ประกอบในการอ่าน เพื่อความเข้าใจจะแตกต่างกันบ้าง แต่ทกั ษะส่ วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึง
กัน แต่ลว้ นก็มีความสาคัญต่อทักษะ การอ่านเพื่อความเข้าใจทั้งสิ้ น แล้วแต่ผอู ้ ่านจะนามาใช้
โครงสร้ างความรู้ กบั ความเข้ าใจในการอ่ าน
โครงสร้ า งความรู ้ เป็ นโครงสร้ า งทางความรู ้ ที่ เกี่ ย วข้องและประสบการณ์ เดิ มของ
ผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่สาคัญที่จะช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่การอ่าน
Rumelhart (1981: 5) ให้คาจากัดความของโครงสร้ างความรู ้ ว่าเป็ นโครงสร้างของ
ข้อมูลที่แสดงถึ งความคิ ดรวบยอดทัว่ ไปซึ่ งเก็บไว้ในความทรงจา มี โครงสร้ างความรู ้ ที่แสดงถึ ง
ความรู ้เกี่ยวกับความคิดรวบยอดต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุ สถานการณ์ เหตุการณ์และลาดับของเหตุการณ์
การกระทาและลาดับของการกระทาต่าง ๆ Grave (1991: 381) กล่าวว่า โครงสร้างความรู้เดิมเป็ น
พื้ นฐานความรู ้ ที่ มี ผ ลต่ อความเข้า ใจในการอ่ า นเป็ นอย่า งมาก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ความรู ้ เดิ ม ที่
สัมพันธ์กบั ข้อความในเรื่ องที่อ่านและความรู ้ทางวัฒนธรรมมีผลให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ องที่อ่านได้เร็ วขึ้น
Pritchard (1990: 275) โครงสร้ างความรู ้ เดิ มด้านเนื้ อหา ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้เพื่อ
ตี ค วามหมายในการอ่ า นได้ผูอ้ ่ า นจะใช้ค วามรู ้ เดิ ม บริ บ ททางสถานการณ์ และเพื่ อ ใช้ใ นการ
ตีความหมายของบทอ่าน ดังนั้น บทอ่านที่มีเนื้ อหาที่ไม่คุน้ เคยแสดงให้เห็นว่าผูอ้ ่านรู ้จกั ใช้และเห็น
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ประโยชน์ในการใช้โครงสร้างความรู ้ เดิ มให้สัมพันธ์กนั เพื่อช่ วยในการทาความเข้าใจบทอ่านที่มี
วัฒนธรรมที่คุน้ เคย ส่ วน Weaver (1988:18) กล่าวถึงโครงสร้างความรู ้วา่ เป็ นโครงสร้างของความรู้
และประสบการณ์ และมักรวมไปถึ งความรู ้ สึ กที่ มี ต่อโครงสร้ า งความรู ้ น้ ัน ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ
Nunan (1999: 201) ได้กล่าวว่าโครงสร้างความรู ้คือ พื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ใน
อดีตที่นาไปสู่ กรอบที่เป็ นแนวคิดใหม่ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่ ๆ
สรุ ปได้วา่ โครงสร้างความรู ้และประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่าน เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นที่
ช่ วยให้ผูอ้ ่า นเข้าใจความหมายของเรื่ องที่ อ่า นได้เป็ นอย่า งดี และสามารถตี ค วามเรื่ องที่ อ่านได้
ซึ่ งการนาความรู้ ทางกลวิธี ความรู้ เดิ มท าให้ประสิ ทธิ ภาพของการอ่ านเพิ่ม มากขึ้ นและ มี ผ ลต่ อ
ความเข้าใจในการอ่านเป็ นอย่างมาก
ประเภทของทฤษฎีโครงสร้ างความรู้
ทฤษฎี โครงสร้ า งความรู ้ ได้แบ่ง ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ซึ่ งประเภทของทฤษฎี
โครงสร้ างความรู ้ เดิ มจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจการอ่านได้ดียิ่งขึ้น ดังเช่ นที่ นักวิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวไว้
สอดคล้องกับ Carrell (1984) กล่าวว่าทฤษฎีโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ
ด้านรู ปแบบ คื อ ความรู ้ เกี่ ยวกับโครงสร้ างและรู ปแบบของบทอ่าน และด้านเนื้ อหา คื อ ความรู ้
เกี่ยวกับเนื้ อหาที่ปรากฏในบทอ่าน นอกจากนี้ ยงั กล่าวอีกว่า โครงสร้างความรู ้ท้ งั ด้านรู ปแบบและ
เนื้ อหาจะช่ วยให้ผูอ้ ่านสามารถทานายเหตุ การณ์ และความหมายเช่ นเดี ยวกับการอ้างความหมาย
จากบริ บท ในส่ วนของ Mayer (1975) ได้แบ่งโครงสร้ างเรื่ องด้านรู ปแบบออกเป็ น 4 ชนิ ด คื อ
โครงสร้างเรื่ องแบบบรรยาย เป็ นโครงสร้างเรื่ องที่บรรยายเรื่ องตามเวลาหรื อเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น
โครงสร้างเรื่ องแบบเป็ นเหตุเป็ นผล เป็ นโครงสร้างเรื่ องที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผล
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น โครงสร้างเรื่ องแบบปั ญหาและการแก้ไข เป็ นโครงเรื่ องที่มีลกั ษณะ
ของเหตุและผลผสมกับปั ญหาและการแก้ปัญหา โครงสร้างเรื่ องแบบเปรี ยบเทียบ เป็ นโครงสร้าง
เรื่ องที่จดั เนื้อหาแบบเปรี ยบเทียบสิ่ งที่เหมือนหรื อต่างกัน
ในส่ วนของ Williams (1986: 44) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของโครงสร้างความรู ้ คือ
พื้นฐานความรู ้ ทางภาษา (Linguistic Schema) หมายถึ ง ความรู ้ ทางด้านภาษา เช่ น การสะกดคา
ความหมายของคาศัพท์ โครงสร้ างทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ ระหว่างประโยค ย่อหน้า และ
พื้นฐานความรู ้ทางเนื้ อหา (Content Schema) คือ ความรู ้ทางด้านเนื้ อหาในสิ่ งที่อ่านรวมถึงความรู ้
ด้านโครงสร้างบทอ่านของเรื่ อง (Formal Schema)
James (1987: 178-180) ได้แบ่งโครงสร้างความรู ้ที่มีผลต่อการอ่านออกเป็ น 3 ลักษณะ
คือ โครงสร้างความรู้ดา้ นตัวภาษา (Linguistic Schema) ได้แก่ ความรู ้ทางด้านเสี ยง ตัวอักษร ศัพท์
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วลี ประโยค ซึ่ งเป็ นส่ วนช่วยให้ผอู ้ ่านสามารถอ่านได้เร็ วขึ้นรวมทั้งคา ความเข้าใจสิ่ งที่อ่านได้ง่าย
ขึ้น ต่อมาคือ โครงสร้ างความรู ้ ดา้ นเนื้ อหา (Content Schema) คือ ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องหรื อหัวข้อ
ที่ อ่า นซึ่ งช่ วยในการทาความเข้าใจบทอ่า นได้เป็ นอย่างมากทั้ง นี้ เพราะการมี ป ระสบการณ์ หรื อ
ความคุน้ เคยกับเนื้ อหาที่อ่านมาก่อน ย่อมทา ให้ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้ อเรื่ องได้ดี แต่ถา้ เป็ นเนื้ อหาที่ผูอ้ ่าน
ไม่คุ ้นเคยมาก่ อนย่อมทาให้ผูอ้ ่ านท าความเข้าใจเนื้ อเรื่ องได้ยาก โครงสร้ างความรู้ สุดท้ายคื อ
โครงสร้างความรู้ดา้ นรู ปแบบ (Formal Schema) คือ ความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบของบทอ่านซึ่ งจาแนก
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ โครงสร้างข้อเขียนแบบเรื่ องเล่า (Narrative Structure) ประกอบด้วย ฉาก
(Setting) ตัวละคร (Character) โครงเรื่ อง (Plot) และแก่นหรื อสาระของเรื่ อง (Theme) และ
โครงสร้างระดับยอด (Top Level Structure) ประกอบด้วยการสร้างการเขียน 5 ลักษณะ คือ การให้
รายละเอียด (Collection) การบรรยาย (Description) การเขียนเชิงเหตุผล (Causation) การเขียนเชิง
ปั ญหาและแก้ไขปั ญหา (Problem-Solution) และการเขียนเปรี ยบเทียบ (Comparison)
สรุ ป ได้ว่า โครงสร้ า งความรู ้ จะประกอบด้วยเนื้ อหา 2 ด้า น โครงสร้ า งความรู ้ ด้า น
รู ปแบบ และด้านเนื้ อหา ซึ่ งการที่ผอู ้ ่านมีโครงสร้างความรู ้จะทาให้สามารถเชื่ อมโยงความรู ้ใหม่ที่
ผูอ้ ่านยังไม่คุน้ เคยเข้ากับความรู ้เดิม จึงสามารถทาให้เข้าใจเนื้ อเรื่ องได้ง่ายขึ้น และยังวามารถทาให้
ผูอ้ ่านสามารถตีความหมายและเดาข้อความจากบทอ่านได้
ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนตามแนวทฤษฎีโครงสร้ างความรู้
กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ เป็ นกระบวนการสอนที่ตอ้ ง
อาศัยการวิเคราะห์ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน ทาให้ผสู ้ อนทราบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยน
อันจะนาไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
Elba (2006: 11) กล่าวว่า หลังจากการคัดเลือกบทเรี ยนแล้ว ก็สามารถใช้กิจกรรม
การสอนอ่าน 3 ขั้นตอนที่เป็ นพื้นฐานในการกระตุน้ โครงสร้ างความรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน คื อ ขั้นแรก
ขั้นกิ จกรรมก่ อนการอ่า น เป็ นกิ จกรรมขั้นสาคัญที่ ผูส้ อนควรจะมี ความมัน่ ใจว่าผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้
เกี่ ยวกับโครงสร้างเนื้ อหาเดิ มในการเข้าใจบทอ่าน กิ จกรรมในขั้นนี้ อาจจะให้ผเู ้ รี ยนคิด เขียนและ
พูดเกี่ ยวกับทุกอย่างที่ ผเู ้ รี ยนทราบเกี่ ยวกับบทอ่าน โดยผูส้ อนอาจใช้กิจกรรมการทานายแผนภูมิ
ความหมาย กิจกรรมการสอนขั้นต่อมา คือขั้นกิ จกรรมระหว่างการอ่าน เป็ นกิ จกรรมขั้นที่ตอ้ งการ
ให้ผสู ้ อนในแนวทางและกระตุน้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ่านกับบทอ่าน ทักษะสาคัญที่ผสู้ อนสามารถ
ใช้ได้คือ การจดบันทึก ซึ่ งผูเ้ รี ยนอาจใช้บนั ทึกเกี่ยวกับคาศัพท์ ข้อมูลที่สาคัญและรายละเอียด เขียน
สรุ ปข้อมูลและบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อบทอ่าน และกิจกรรมการสอยขั้นสุ ดท้ายคือ ขั้นกิจกรรม
หลังการอ่านขั้นนี้ เป็ นขั้นที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนประเมิ นความรู้ ความสามารถของตนเองในการ
เข้าใจบทอ่าน โดยกิจกรรมมักจะเน้นเกี่ยวกับการตอบคาถามจากบทอ่าน
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Huffman (1996: 470-471) กล่าวว่า ครู ควรนากิ จกรรม KWL มาใช้ในการกระตุน้
ความรู ้ เดิ มของผูเ้ รี ยนซึ่ ง ลาดับขั้นการจัดกิ จกรรมที่ ใ ห้ผูเ้ รี ย นบอกว่ารู ้ อะไรเกี่ ย วกับเรื่ องที่ อ่า น
(What we know) และต้องการรู้อะไรบ้าง (What to know) ช่วยให้ครู ประเมินระดับความรู ้เดิมของ
ผูเ้ รี ย นและนาไปสู่ ก ารจัดกิ จกรรมในขั้นตอนที่ ให้ผูเ้ รี ย นได้ส รุ ป ผลและประเมิ นว่าหลัง จากได้
กระตุน้ ความรู ้เดิมแล้วจะเกิดความเข้าใจและเรี ยนรู ้อะไรบ้าง (What we learned)
สรุ ปได้ว่าการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอ่านตามแนวโครงสร้ างความรู ้ เป็ นการ
เรี ยนโดยการนาความรู ้เดิมเกี่ยวกับภาษา ความสนใจ ความรู ้ ความจาและประสบการณ์ที่มีต่อเรื่ องที่
อ่านมาช่วยเชื่อมโยงความรู ้ ทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ่านกับบทอ่าน และกระตุน้ ความคิด
ของผูอ้ ่าน ทาให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจในบทอ่านและตีความบทอ่านได้
การวัดและการประเมินผลการอ่ านตามแนวโครงสร้ างความรู้
การวัดและการประเมินผลเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่ง ในการเรี ยนการสอนภาษาที่สอง
ซึ่ งแนวทางการวัดและการประเมินผลแต่ละชนิ ดย่อมมีขอ้ ดี ข้อเสี ยที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ผูส้ อน
ควรเห็นความสาคัญในการหาเทคนิ คและวิธีการวัดและการประเมินผลใหม่ ๆ ในการประเมินการ
พัฒนาความก้าวหน้าและความสาเร็ จของผูเ้ รี ย นและควรใช้เทคนิ คทางเลื อกในการประเมิ นผล
ที่หลากหลาย เพราะการเรี ยนการสอนจะบรรลุไปตามเป้ าหมายหรื อไม่หรื อมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่
การวัดผลและประเมินผลที่มีประสิ ทธิภาพ
Brown และ Hudson (1998: 653-675) ได้แบ่งรู ปแบบของการตอบสนองในการวัดและ
การประเมินผลการอ่านออกเป็ น 3 ประเภท ซึ่ งรู ปแบบที่มีความต้องการมากที่สุดในการประเมินผล
และวัดผลในชั้นเรี ยน คือการตอบสนองแบบเลื อกตอบ ได้แก่ ชนิ ดของการตอบแบบถูก-ผิด จับคู่
และเลื อกตอบ การตอบสนองตามโครงสร้ า ง ได้แ ก่ การตอบแบบเติ ม ค าตอบสั้ น ๆ และการ
ตอบสนองตามโครงสร้ า ง ได้ แ ก่ การประชุ ม แฟ้ มสะสมงานและการประเมิ น ตนเองและ
การประเมิ นแบบคู่ ในระดับ เริ่ ม แรก การประเมิ น ควรเริ่ ม ต้น โดยการใช้แ บบการตอบสนอง
รายบุ ค คล และหลัง จากความสามารถของผูเ้ รี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ผูส้ อนควรเปลี่ ย นการประเมิ น เป็ น
การตอบสนองตามโครงสร้างและใช้การประเมินแบบเลือกตอบไว้หลังสุ ด
Grellet (1981: 5) ได้เสนอวิธีการวัดความเข้าใจในการอ่านไว้ 2 ประเภท คือ การตั้ง
คาถามที่เกี่ยวกับโครงสร้างของเรื่ องที่อ่าน เช่น การถามคาถามเกี่ยวกับลักษณะของเรื่ อง โครงสร้าง
ของเรื่ อง เนื้ อหาในเรื่ องและความสัมพันธ์ภายในเรื่ อง คาถามเกี่ ยวกับเนื้ อหาของเรื่ องที่อ่าน เช่ น
ข้อเท็จจริ ง ทั่วไปที่ ป รากฏในเรื่ องที่ อ่า น ข้อเท็ จจริ ง ตามนัย ซึ่ ง ไม่ ป รากฏชัดเจนในเรื่ องที่ อ่า น
การคาดเดาความหมายของเรื่ องและการประเมินเรื่ องที่อ่าน ส่ วน
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Alderson (200: 202-233) ได้เสนอแนวทางในการวัดและการประเมินผลการอ่านเป็ น
5 รู ปแบบ คื อ แบบทดสอบแบบเติมคาในช่ องว่างแบบโคลซ (Gap-filling and Cloze Test)
แบบทดสอบแบบหลายตัวเลื อก (Multiple Choice) แบบทดสอบแบบเลื อกตอบ (Alternative
Objective) เช่ น การจับ คู่ (Matching) การเรี ย งล าดับ (Ordering) ค าถามแบบสองตัว เลื อ ก
(Dichotomous Items) แบบทดสอบแบบแก้ไข (Editing Test) และ แบบทดสอบแบบเขียนตอบ
(Short-answer Test)
จากการสังเคราะห์การสอนอ่านและทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ พบว่า การสอนอ่านและ
ทฤษฎี โครงสร้ างความรู ้ เป็ นสิ่ งมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการสร้ างและพัฒนาสื่ อสารการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอ่าน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการสอนอ่าน
และทฤษฎี โครงสร้ างความรู ้ เป็ นสิ่ งที่ สัมพันธ์ กนั และองค์ประกอบที่ สาคัญในการนาไปสู่ ความ
ประสบผลสาเร็ จด้านการอ่านของผูเ้ รี ยน การเลื อกใช้เครื่ องมือขึ้นอยู่กบั จุดประสงค์ของการอ่าน
นั้น ๆ ดังนั้น การศึกษาและเอกสารด้านการสอนอ่าน โดนเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการวางแผน
การสร้างแบบฝึ กและกิจกรรมในการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์
ต่อผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ ทฤษฎี โครงสร้ างความรู ้ จะเป็ นกุญแจที่สาคัญที่เป็ นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยการนาหลักความรู ้ เดิมของผูเ้ รี ยนมาประยุกต์กบั ความรู ้ใหม่
ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจในสิ่ งที่อ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกส่ วนที่สาคัญไม่แพ้กนั คือ การวัดและ
ประเมินผลความเข้าใจในการอ่าน ดังนั้น ผูส้ อนจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา นักเรี ยนและ
จุดประสงค์ในการอ่าน
นิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง
นิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง
นิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลางส่ ว นใหญ่ มี รู ป แบบเป็ นกลอนสวด กลอนบทละครนอก
กลอนนิทาน และกลอนแหล่ ลักษณะของแต่ละรู ปแบบ คือ นิทานกลอนสวด นิทานที่ประพันธ์ดว้ ย
กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ การสวดหนังสื อ คือ การอ่านวรรณกรรมเป็ นทานอง
ต่าง ๆ สวดโอ้เอ้วิหารราย หรื อโอ้เอ้ศาลาราย สวดมาลัย สวดคฤหัสถ์ นอกจากผูฟ้ ั งจะได้รับความ
เพลิดเพลินบันเทิงใจแล้ว ยังได้คติธรรมเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตที่ดีงาม ประเพณี การสวด
หนังสื อนิ ยมปฏิ บตั ิในวัด มีการสวดในครัวเรื อนบ้าง เพื่อเป็ นกิจกรรมบันเทิงยามว่าง เช่น เจ้าเงาะ
สวดสุ บิน คากาพย์ให้นางรจนาฟังในเรื่ องสังข์ทอง ต่อมาคือ นิ ทานกลอนบทละครนอกเป็ นกลอน
ที่เลื อกเฉพาะเนื้ อเรื่ องตอนสนุ กสนานจากนิ ทานพื้นบ้านมาประพันธ์ จึงพบต้นฉบับเป็ นตอน ๆ
ไม่ จ บเรื่ อ งบริ บู ร ณ์ ละครนอกเป็ นการแสดงของชาวบ้า นที่ นิ ย มกัน ในสมัย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาถึ ง
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รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ลักษณะบทประพันธ์ ไม่เคร่ งครั ด ฉันทลักษณ์ ใช้สานวนโวหารตามแบบ
ฉบับชาวบ้าน เช่น ใช้คาหยาบ ไม่นิยมใช้ราชาศัพท์ วรรณกรรมพื้นบ้านภาคกลางประเภทกลอนบท
ละครนอก ได้แก่ เรื่ องพิกุลทอง มณี พิชยั ไชยเชษฐ์ พระรถ-เมรี สังข์ทอง มโนห์รา ต่อมาคื อ
กลอนนิ ทาน กลอนนิ ทานต่างจากวรรณกรรมประเภทกลอนบทละครนอกเพราะนิ ยมประพันธ์
จนจบเรื่ องบริ บู ร ณ์ ในสมัย ที่ กิ จ การโรงพิ ม พ์ เ จริ ญรุ่ งเรื อง ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ
พระจุ ล จอมเกล้าเจ้า อยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า เจ้าอยู่หัว การพิม พ์ก ลอนนิ ทาน
ออกจาหน่ ายได้รับความสนใจจากผูอ้ ่านอย่างยิ่ง ประชาชนนิ ยมซื้ อกลอนนิ ทานมาอ่านสู่ กนั ฟั ง
ในครัวเรื อน กิ จการโรงพิมพ์ที่รู้จกั กันดีในสมัยนั้น คือ โรงพิมพ์ราษฎร์ เจริ ญ หรื อโรงพิมพ์วดั เกา
ต่อมาคือ นิทานกลอนแหล่ คือ การนาเนื้อเรื่ องตอนใดตอนหนึ่งในมหาเวสสันดรชาดก มาประพันธ์
เป็ นรู ปแบบกลอนแหล่ เรี ยกว่า แหล่ ใน หรื อนาบางตอนของนิ ทานพื้นบ้านมาประพันธ์ เรี ยกว่า
แหล่ น อก นอกจากนี้ ยัง มี ก ารประพัน ธ์ ก ลอนแหล่ ป ระเภทเบ็ ด เตล็ ด เช่ น กลอนแหล่ บ ายศรี
กลอนแหล่ให้พร กลอนแหล่ทาขวัญนาค การแหล่เป็ นการขับลานาชนิ ดหนึ่ งที่อนุ ญาตให้พระภิกษุ
เป็ นผูข้ บั ลานาได้โดยไม่ถือว่าผิดศีลเพราะเนื้ อหาการแหล่มาจากชาดก การแหล่มีลกั ษณะการเอื้อน
และใช้เสี ยงสู งต่าคล้ายกับการอ่านทานองเสนาะ ภิกษุนกั แหล่ที่มีความสามารถมักจะใช้ปฏิภาณด้น
กลอนสด จึงมีเนื้อเรื่ องบางตอนที่ออกนอกชาดกบ้าง
นิทานสอนคุณธรรมจริยธรรมของนิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง
นิทานกับคุณธรรมเป็ นเรื่ องราวที่ถูกเขียนขึ้นมาคู่กนั ให้มีคติหรื อแง่คิดอย่างหนึ่ งแทรก
ไว้ อาจจะเป็ นเนื้ อ เรื่ อ งหรื อ คติ ค าสอนระหว่า งบรรทัด ซึ่ งนิ ท านพื้ น บ้า นแต่ ล ะเรื่ อ งให้ แ ง่ คิ ด
ไม่เหมือนกัน บางครั้งนิ ทานบางเรื่ องเมื่อผูอ้ ่านที่อ่านอย่างผิวเผิน จะตาหนิ ตวั ละครในเรื่ องนั้นว่า
กระทาผิดศีลธรรมไม่ส่งเสริ มให้คนมีศีลธรรมก็จะต้องประสบความทุกข์ยาก ความเกลียดชังจาก
สังคม และพบจุดจบในกรรมอันเดียวกันเป็ นไปตามหลักของพุทธศาสนาที่เชื่ อในเรื่ องของกรรมที่
เกิดจากผลของการกระทาโดย ในภาคกลางมีนิทานพื้นบ้านที่ใช้คุณธรรมจริ ยธรรมในการสอนใจ
มากมาย สิ่ ง ที่ ผูอ้ ่ า นต้องนามาคิ ดคื อ เป็ นศี ล ธรรมของคนกลุ่ ม ใด ของใคร และสมัย ใด เพราะ
ศีลธรรมก็ต่างกันตามวาระยุคและสมัยของแต่ละสังคมด้วย ผูอ้ ่านจะสามารถพิจารณาได้ในหลาย ๆ
ด้า น ทั้ง ในเรื่ อ งของสั ง คม ค่ า นิ ย ม บุ ค คล ฐานะ และทางแนวคิ ด และจุ ด ประสงค์ข องผูแ้ ต่ ง
ว่าเพื่ออะไร นิ ทานเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมที่ผอู ้ ่านเห็นได้ชดั คือ วรรณกรรมศาสนา ได้แก่ เรื่ อง
ชาดกต่าง ๆ เช่น พระเวสสันดร เป็ นต้น
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แนวนิทานทีจ่ ะนามาสร้ างแบบเรียน
ในการนานิ ทานเพื่อมาใช้ในการเรี ยนการสอนนั้น ผูส้ อนต้องคานึ งถึงองค์ประกอบ
ที่เหมาะสมเพราะนิ ทานมีมากมายหลายชนิ ด โดยมี นกั การศึกษาหลายท่านได้ให้แนวทางในการ
คัดเลือกนิทานใช้กบั ผูเ้ รี ยนที่เป็ นเด็กดังนี้
Wilhelm (1999: 27-28) ได้แนะนาถึงแนวทางในการเลือกนิ ทานว่าควรพิจารณา คือ
ระดับความยากง่ ายของเนื้ อเรื่ องและคาศัพท์ควรเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน ควรเลื อกเรื่ องที่ ครู
สนใจ เนื้ อหาของเรื่ องควรมีลกั ษณะที่ช่วยกระตุน้ พัฒนาการทางภาษา ตลอดจนความคิดรวบยอด
และสร้ างการคิดอย่างวิจารณญาณ (Critical Thinking) เนื้ อเรื่ องไม่ควรซับซ้อนและวกวน และ
ไม่ควนมีตวั ละครมากจนเกินไป และเป็ นเรื่ องที่นกั เรี ยนควรโอกาสคาดเดา และทานายเหตุการณ์
ต่อไปของเรื่ องได้
สมศักดิ์ ปริ ปุรณะ (2542: 11) กล่าวว่า นิ ทานเป็ นหลายสิ่ งหลายอย่างนอกเหนื อจาก
ความเพลิดเพลินหรื อความบันเทิง ดังจะเห็นได้จากการมีผนู้ านิทานมาใช้หลาย ๆ อย่างในด้านการ
เรี ยนการสอน เช่ น นามาเพื่อเร้ าความสนใจของผูเ้ รี ยนเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนมี สมาธิ มากขึ้ น ผลที่ ได้คื อ
ผูเ้ รี ยนได้รับความสนุกสนาน ผ่อนคลาย เพิ่มความรู ้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ เกิดความคิด
รวบยอด ดังนั้นครู ผสู ้ อนจึงนานิทานมาใช้ในการเรี ยนการสอน
สุ ภสั สร วัชรคุปต์ (2543: 36) กล่าวว่า การนานิทานมาใช้ในการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่ งที่
ช่วยให้เด็กมีพฒั นาการในทุก ๆ ด้าน และเป็ นเครื่ องมือที่ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า นิ ทานเป็ นสิ่ งที่ ประโยชน์มาก นอกจากจะทาให้ผูฟ้ ั งเกิ ดความ
สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นแล้ว ยังก่อให้เกิ ดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ ล่าและผูฟ้ ั งได้อีกด้วย ถ้าครู ผสู ้ อน
สามารถคัดเลือกนิ ทานและใช้เทคนิ คในการเล่านิ ทานที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยนและจุดประสงค์
ของการเรี ยนรู้แล้วจะสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้
จริยธรรมทีก่ าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลัก สู ตรการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน มุ่ง ปลู กฝั ง ด้า นปั ญญา พัฒนา
กระบวนการคิดของผูเ้ รี ยนให้มีความ สามารถในการคิ ดสร้ างสรรค์ คิ ดอย่างมีวิจารณญาณ และ
มุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลู กฝั งให้ผเู ้ รี ยนเห็ นคุ ณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง
เห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่น สามารถแก้ปัญหาขัดแย้งทางอารมณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น การจะ
พัฒนาเยาวชนให้เป็ นคนดี มีความรู ้ และดาเนินชีวติ ที่ดี มีความสุ ข คุณธรรมพื้นฐานสาคัญที่ควรเร่ ง
ปลูกฝังมี 8 ประการ ประกอบด้วย
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ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่ อง สม่าเสมอ อดทนไม่ทอ้ ถอย
เมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กบั การใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิ ดผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย ผูท้ ี่ มีความ
ขยัน คือ ผูท้ ี่ต้ งั ใจทาอย่างจริ งจังต่อ เนื่ องในเรื่ องที่ ถูกที่ควร เป็ นคนสู ้งาน มีความพยายาม ไม่ทอ้ ถอย กล้าเผชิ ญ
อุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริ งจัง
1.

2. ประหยัด คือ การรู ้ จกั เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่ งของให้เกิ ดประโยชน์คุม้ ค่า
ไม่ ฟุ่มเฟื อย ฟุ้ งเฟ้ อ ผูท้ ี่ มี ความประ หยัด คื อ ผูท้ ี่ ดาเนิ นชี วิตเรี ยบง่ า ย รู ้ จกั ฐานะการเงิ นของตน
คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้ อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่ งของอย่างคุ ม้ ค่า รู ้จกั ทาบัญชี รายรับ-รายจ่าย
ของตนเองอยูเ่ สมอ
3. ซื่ อสัตย์ คือ ประพฤติ ตรง ไม่เอนเอี ยง ไม่มีเล่ ห์เหลี่ ยม มี ความจริ งใจ ปลอดจาก
ความรู ้ สึกลาเอียงหรื ออคติ ผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์ คือ ผูท้ ี่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชี พ
ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู ้ หน้าที่ของตนเองและปฏิ บตั ิอย่าง
เต็มที่ถูกต้องง
4. มีวินยั คือ การยึดมัน่ ในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิ บตั ิ ซึ่ งมีท้ งั วินยั ใน
ตนเองและวิ นัย ต่ อสั ง คม ผูท้ ี่ มี วิ นัย คื อ ผูท้ ี่ ป ฏิ บ ัติ ตนในขอบเขต กฎระเบี ย บของสถานศึ ก ษา
สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบตั ิตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ
5. สุ ภาพ คือ เรี ยบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
ผูท้ ี่ มี ค วามสุ ภ าพ คื อ ผูท้ ี่ อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ ก้า วร้ า ว รุ น แรง
วางอานาจข่มผูอ้ ื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นผูท้ ี่มี
มารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส
เป็ นที่เจริ ญตา ทาให้เกิดความสบายใจแก่ผพู ้ บเห็น ผูท้ ี่มีความสะอาด คือ ผูร้ ักษาร่ างกาย ที่อยูอ่ าศัย
สิ่ งแวดล้อมถูกต้องตามสุ ขลักษณะ ฝึ กฝนจิตใจมิให้ข่นุ มัว มีความแจ่มใสอยูเ่ สมอ
7. สามัคคี คือ ความพร้ อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลี ยวกัน ความปรองดองกัน ร่ วมใจ
กันปฏิ บตั ิงานให้บรรลุผลตามที่ตอ้ ง การ เกิดงานการอย่างสร้ างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท
ไม่เอารัดเอาเปรี ยบกัน เป็ นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด
ความหลากหลายในเรื่ องเชื้ อ ชาติ ความกลมเกลี ย วกัน ในลั ก ษณะเช่ น นี้ เรี ยกอี ก อย่ า งว่ า
ความสมานฉันท์ ผูท้ ี่ มี ค วามสามัคคี คื อ ผูท้ ี่ เปิ ดใจกว้างรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น รู้ บทบาท
ของตนทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามที่ดี มีความมุ่งมัน่ ต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การ
งานสาเร็ จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็ นผูม้ ีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
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8. มี น้ า ใจ คื อ ความจริ ง ใจที่ ไ ม่ เห็ นแก่ เพี ย งตัวเองหรื อเรื่ องของตัวเอง แต่ เห็ นอก
เห็ นใจ เห็ น คุ ณค่ า ในเพื่ อนมนุ ษ ย์ มี ค วามเอื้ อ อาทร เอาใจใส่ ให้ ค วามสนใจในความต้อ งการ
ความจาเป็ น ความทุกข์สุขของผูอ้ ื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผูท้ ี่มีน้ าใจ
คือ ผูใ้ ห้และผูอ้ าสาช่วยเหลือสังคม รู ้จกั แบ่งปั น เสี ยสละความสุ ขส่ วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น
เข้าใจ เห็ นใจ ผูท้ ี่มีความเดื อดร้ อน อาสาช่ วยเหลื อสังคมด้วยแรงกาย สติ ปัญญา ลงมื อปฏิ บตั ิการ
เพื่อบรรเทาปั ญหาหรื อร่ วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
การสอนอ่านโดยใช้ นิทาน
นิ ทานสามารถนามาใช้เป็ นสื่ อและเครื่ องมือในการเรี ย นการสอนได้หลายรู ปแบบ
ทั้งการนาเข้าสู่ เรื่ องการสอนเนื้ อหาใหม่ การสรุ ป บทเรี ย น การสอดแทรกเข้าไปในวิธีก ารสอน
ต่าง ๆ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า ผูส้ อนสามารถนานิ ทานไปใช้ในการเรี ยนการสอนได้ท้ งั รู ปแบบของ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ท้ งั ในรู ปของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและสื่ อการเรี ยน
การสอน Post and Rathet (1996: 12) การนานิ ทานมาใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
จะทาให้ผเู ้ รี ยนทาความเข้าเนื้อหาได้ดีและเป็ นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาที่สองของผูเ้ รี ยน
โครงสร้ างนิทาน (Story Grammar)
ในการอ่านนิทานผูอ้ ่านต้องทราบโครงสร้างของเรื่ องก่อน เพื่อช่วยกาหนดจุดมุ่งหมาย
ของการอ่าน นักเรี ยนบางคนเข้าใจเรื่ องที่อ่านได้ดีจากคาถามที่ครู ถาม แต่ในขณะเดียวกันนักเรี ยน
บางคนก็ยงั ไม่เข้าใจ ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของครู ที่จะต้องหาแนวทางในการพูดอภิปรายหรื อเขียน
สรุ ปเรื่ องร่ วมกันในกลุ่มซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องแล้วเข้าใจได้
สอดคล้องกับ Smith (1990: 178) ได้แบ่งโครงสร้างนิ ทานและการกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
หาโครงสร้างเรื่ องเล่าออกเป็ น 4 ช่วง ช่วงแรก คือ ฉากเริ่ มเรื่ อง (Setting) หมายถึง สภาพแวดล้อม
ที่ ส อดคล้องกับ เรื่ องราวหรื อเหตุ ก ารณ์ ที่ ดาเนิ นอยู่ตามท้องเรื่ อง เรื่ องนั้นเกิ ดขึ้ นที่ ไ หน เมื่ อไร
สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็ นอย่างไร ช่วงที่สอง เค้าโครงเรื่ องหรื อเหตุการณ์ ในเรื่ อง (Plot) หมายถึงมี
ตัวละครกี่ตวั ในเรื่ อง มีพฤติกรรมอะไรที่สัมพันธ์สอดคล้องกับ เกิดความขัดแย้งอะไรในเรื่ อง มีการ
แก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ความขัดแย้ง นั้น อย่า งไร ช่ วงต่ อมาคื อ อารมณ์ ข องเรื่ อง (Mood) หมายถึ ง
การแสดงออกของผูเ้ ขียนทางถ้อยคาที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิด สุ ดท้ายคือ คุณภาพของรู ปแบบ
ภาษา เช่น จินตภาพ การเน้นโครงสร้างของประโยค ลีลาในการเขียนเพื่อสร้างอารมณ์ของตัวละคร
ฉาก และจุดสาคัญของเรื่ องให้สอดคล้องกัน
ในส่ วนของ Shanahan (1997: 670) แบ่งโครงสร้างเรื่ องเล่าในลักษณะเป็ นภาพรวมที่
เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของตัวละครในแต่ละฉากหรื อสถานการณ์ออกเป็ น 8 ช่วง ครู สามารถใช้คาถาม
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ช่วยให้นกั เรี ยนหาโครงสร้างเรื่ องเล่าดังนี้ ตัวละครหลัก (Main Character) ฉากเริ่ มเรื่ อง (Setting)
ปั ญหา (Problem) เป้ าหมาย (Goal) ความพยายาม (Attempt) ผล (Outcome) ปฏิกิริยา (Reaction)
และแก่นเรื่ อง (Theme)
กล่ าวโดยสรุ ปแล้วการที่ครู ใช้คาถามในการกระตุ น้ ให้นักเรี ยนได้คน้ หาโครงสร้ าง
เรื่ องที่นกั เรี ยนอ่านนั้นเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทอ่านได้ สามารถพูดอภิปรายหรื อ
เขี ย นสรุ ป เรื่ องร่ วมกันในกลุ่ ม ได้โดยอาศัย โครงสร้ า งนิ ท านที่ ไ ด้เรี ยนมา ซึ่ ง เป็ นการท าให้เกิ ด
ปฏิ สัมพันธ์กนั เองระหว่างผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ดี ครู อาจใช้วิธีเล่าเรื่ องโดยให้นกั เรี ยนใช้ภาษาของ
นักเรี ยนเองโดยใช้โครงสร้ างที่นกั เรี ยนตอบในลักษณะงานเดี่ ยว งานกลุ่มเล็ก หรื องานกลุ่มใหญ่
การอ่านเรื่ องแต่ละเรื่ องนักเรี ยนอาจจะเห็นตัวละครหลักหรื อโครงสร้างอื่นต่างกันซึ่ งก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างนักเรี ยนในชั้นเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
จุดมุ่งหมายและความสาคัญของนิทานทีใ่ ช้ เป็ นเครื่องมือในการสอนอ่ าน
จุดมุ่งหมายของนิ ทานนั้นมีหลายอย่าง เพื่อความสนุ กสนานบันเทิง เพื่อการพักผ่อน
เพื่อเรี ยนรู ้วฒั นธรรม โดยแฝงการอบรมสั่งสอนให้ประพฤติตนเป็ นคนดี อีกหนึ่ งสิ่ งที่นิทานเป็ นคือ
ในฐานะเป็ นเครื่ องมือช่วยในการเรี ยนการสอนในด้านภาษาโดยตรง โดยเฉพาะด้านทักษะการอ่าน
อีกทังยังพบว่านิทานยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นและสนใจบทเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
Wilhem (1999) ได้กล่าวถึ งจุดมุ่งหมายและความสาคัญของการเล่านิ ทานว่า ผูส้ อน
สามารถนาการเล่านิ ทานมาใช้ในการเรี ยนการสอนได้อย่างหลากหลายขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของ
การสอน โดยผูส้ อนสามารถใช้การเล่านิทานเพื่อกระตุน้ โครงสร้างความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนในการอ่าน
และการเขียน สามารถช่ วยกระตุน้ ผูเ้ รี ยนในการเขียนและการออกเสี ยงได้อย่างดี ช่วยฝึ กฝนทักษะ
ทางภาษารวมทั้งช่ วยวางรากฐานการอ่านงานด้านวรรณคดี ต่อไปในอนาคตเพราะนิ ทานเรื่ องเล่ า
สามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนคุ น้ เคยกับ โครงสร้ างเรื่ องเช่ น ฉาก ตัวละคร จุ ดสุ ดยอดของเรื่ องและการ
คลี่ปมของเรื่ อง Wright (1995) ได้ช้ ี ให้เห็ นความสาคัญของเรื่ องเล่าที่มีต่อเด็กว่า มนุ ษย์ทุกคน
ต้องการฟั งนิ ท านหรื อเรื องเล่ า เพื่อความสุ ข ทางใจมากเท่ า ๆ กับ ที่ ตอ้ งการอาหารเพื่อหล่ อเลี้ ย ง
ร่ างกาย เราดูโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร อ่านหนังสื อ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องรางต่าง ๆ
กับเพื่อน เรื่ องเล่าช่วยให้เด็กมีความรู ้เท่าทันโลกและรู ้จกั แลกเปลี่ยนเรื่ องราวต่าง ๆ กับเพื่อน เด็ก ๆ
กระหายที่จะฟั งเรื่ องเล่าทุกครั้งที่พวกเขาเข้ามาในชั้นเรี ยน เขาเข้ามาพร้ อมกับความต้องการที่จะรู ้
เรื่ องราวต่าง ๆ ดังนั้น สรุ ปได้วา่ นิทานมีสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการสอนภาษาเพราะนอกเหนื อทาให้
ผูเ้ รี ยนได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ทางภาษาอย่างดีเยีย่ ม
สรุ ป ได้ว่า การนานิ ทานมาเป็ นสื่ อเป็ นสิ่ งที่ ดีและก่ อให้เกิ ดประโยชน์ ต่อการเรี ย น
การสอนเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งนอกจากนิ ทานจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน ยังช่วย
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ฝึ กฝนทักษะทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอ่าน ซึ่ งเป็ นรากฐานที่เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ทางการอ่านได้เป็ นอย่างดี
กิจกรรมและขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้ นิทาน
Whaley (1981) กล่าวถึงการใช้กิจกรรมการสอนโดยใช้นิทานไว้วา่ กิจกรรม Macrocloze มีลกั ษณะเหมือนวิธีการโคลซ (Cloze) ต่างกันที่ Macro-cloze ไม่ได้ละเพียงคาเดียว แต่ละทั้ง
องค์ประกอบของเรื่ อง เช่ น ละฉาก ละการเริ่ มเรื่ อง ส่ วนที่ ละไว้อาจเป็ นเพียง 1 ประโยค หรื อ
มากกว่า 1 ประโยคก็ได้ แต่จะมีชื่อองค์ประกอบของเรื่ องกากับไว้ โดยอาจให้ทาเป็ นกิ จกรรม
กลุ่มทุกกลุ่มจะได้รับแผ่น Macro-cloze เรื่ องเดียวกัน แต่องค์ประกอบของเรื่ องต่างกัน เช่น นักเรี ยน
กลุ่มหนึ่งอาจได้รับแผ่นที่ละฉาก อีกแผ่นได้รับแผ่นที่ละการเริ่ มเรื่ อง เมื่อแต่ละกลุ่มเติมข้อมูลที่ขาด
หายไปแล้วก็ ใ ห้นามารวมกันเป็ นเรื่ องใหม่ นัก เรี ย นก็ จะได้เรื่ องใหม่ อี กเรื่ องหนึ่ ง ต่ อมาคื อ
กิจกรรมเรี ยบเรี ยงเรื่ อง (Scrambled Stories) นักเรี ยนจะได้รับเรื่ องที่ถูกแยกออกเป็ นส่ วน ๆ และ
ไม่ ได้เรี ย งล าดับ ไว้ หน้า ที่ ข องนักเรี ยนคื อเรี ย งลาดับ เรื่ องที่ ไ ด้รับ ให้ถู กต้อง สาหรั บ กิ จกรรมนี้
ครู ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้อภิปรายถึงเหตุผลที่ทาให้เรี ยงลาดับเรื่ องต่างกัน ต่อไปคือ กิจกรรม
ประเภท (Sorting Task) สาหรับกิจกรรมนี้ นักเรี ยนจะได้รับประโยคที่ครู แยกออกมาจากเรื่ อง สิ่ งที่
นัก เรี ย นต้อ งท า คื อ จัดประโยคที่ ไ ด้รับตามองค์ประกอบของเรื่ อง ต่ อ จากนั้นคื อ กิ จ กรรม
เล่าทวนเรื่ อง (Retelling Stories) โดยการแบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม จากนั้นแจกเรื่ องให้ทุกคนในกลุ่ม
มีนกั เรี ยนเพียงคนเดี ยวที่ได้รับเรื่ องที่ ถูกต้องส่ วนนักเรี ยนที่เหลื อจะได้เรื่ องที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
องค์ประกอบของเรื่ องบางตอน นักเรี ยนต้องอ่านเรื่ องที่ตนได้รับและเล่าเรื่ องของตนให้เพื่อนใน
กลุ่ ม ฟั ง นัก เรี ย นทุ ก คนต้อ งช่ ว ยกัน พิ จ ารณาว่ า เรื่ อ งของใครเป็ นเรื่ อ งที่ ด้ ัง เดิ ม ที่ ถู ก ต้อ งที่ สุ ด
ท้ายที่ สุดคื อ กิ จกรรมแผนผังเรื่ อง (Story Mapping) การสร้ างแผนผังเรื่ องช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ
ความสาคัญขององค์ประกอบในนิ ทานมากขึ้น และเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบของ
นิทานได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ซึ่ งสามารถนากิจกรรมนี้ ไปใช้ได้ท้ งั ก่อนการอ่าน ระหว่างอ่าน และหลังการ
อ่าน นอกจากนี้ ครู ยงั สามารถใช้แผนผังเรื่ องเป็ นพื้นฐานในการอภิ ปรายได้โดยใช้คาถามกระตุ น้
นักเรี ยน การนาเสนอแผนผังเรื่ องสามารถทาได้หลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั ว่ารายละเอียดของเรื่ องเป็ น
อย่ า งไร อาจน าเสนอเป็ นชั้น ตามล าดับ เหตุ ก ารณ์ หรื อ สร้ า งเป็ นเครื อ ข่ า ยโดยใช้ ลู ก ศรโยง
ความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ
Heinemann (1997: 88-109) ได้เสนอกิจกรรมที่น่าสนใจไว้ดงั นี้ คือ กิจกรรมก่อน
การอ่าน (Before reading) มีจุดประสงค์เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการอ่าน ผูอ้ ่านอาจใช้กลยุทธ์
ต่างๆเช่ น การทบทวนความรู ้ เดิ ม การทราบถึ งจุ ดประสงค์ในการอ่านโดยเลื อกรู ปแบบการอ่าน
ที่เหมาะสมมีการเชื่ อมโยงความรู ้ เดิมกับข้อมูลใหม่ วิเคราะห์บทอ่านอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน และ
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ตระหนัก ถึ ง กระบวนการอ่ า นที่ เ กี่ ย วข้อ งสั ม พัน ธ์ ก ัน ซึ่ งกลยุ ท ธ์ ดัง กล่ า วอาจต้อ งใช้กิ จ กรรม
หลากหลาย คื อ การท านายเรื่ อง (Prediction) การท านายเรื่ องไม่ ใช่ ก ารเดาเรื่ องอย่า งกว้าง ๆ
แต่เกิดขึ้นเมื่อมีการทบทวนความรู ้เดิม เช่น ความรู ้ดา้ นความหมาย (Semantic Information) ความรู้
ด้า นโครงสร้ า งภาษา (Syntactic Information) ความรู้ ด้านค าหรื อ ตัวอัก ษร (Graphophonic
Information) เป็ นต้น ซึ่ งครู สามารถช่วยให้ผอู ้ ่านให้ประสบความสาเร็ จในการอ่านด้วยการกระตุน้
ความสนใจสนับสนุ นและส่ งเสริ มการทานายเรื่ องในลักษณะต่างๆ ต่อมาคือ ดู รูปภาพ (Picture
Flick) กิ จ กรรมนี้ กิ จ กรรมนี้ เป็ นการกระตุ ้น ความสนใจในการอ่ า นโดยให้ นัก เรี ย นดู จ าก
ภาพประกอบ ซึ่งอาจทาเป็ นหนังสื อเล่มใหญ่ (Big Book) ประกอบเรื่ องอ่านก็ได้ ถือว่าเป็ นการเชิ ญ
ชวนให้ผอู ้ ่านวิจารณ์ และเป็ นผูส้ ังเกต โดยเริ่ มดูต้ งั แต่หน้าปกและภาพประกอบในหนังสื อ อาจให้
นักเรี ยนช่ วยกันอภิ ปรายเป็ นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ พูดคุ ยกันถึ งภาพที่ปรากฏในหนังสื อที่อาจมี
ความเกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ อ่านเป็ นต้น ต่อไปคื อ สั งเกตลัก ษณะของหนังสื อ (Book Features)
เนื่ องจากความแตกต่างของรู ปแบบหนังสื ออาจมีความสาคัญที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้เข้าใจถึงเนื้ อหาที่
ปรากฏในบทอ่าน อาจให้นกั เรี ยนอภิปรายตั้งแต่การออกแบบรู ปเล่ม ชื่ อเรื่ อง ผูแ้ ต่ง ภาพประกอบ
คาโฆษณาสั้น ๆ การแบ่งตอนในหนังสื อ เนื้ อหาสาระ คาอธิ บายภาพ หรื อปกหุ ้มหนังสื อสาหรับ
กันฝุ่ น ถัดไปคือ การจัดฉาก (Set the Scene) ช่วยให้นกั เรี ยนระลึกถึงเรื่ องอ่านเดิม ๆ หรื อเรื่ องอ่าน
ที่มีผแู ้ ต่งหรื อผูว้ าดประกอบคนเดียวกัน ต่อไปคือ การระดมความคิด (Brainstorming) เหมาะที่จะ
ดาเนิ นกิ จกรรมเป็ นกลุ่มหรื อทั้งชั้น โดยมีการเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มกับความรู ้ใหม่เพื่อช่ วยเสริ มให้
การอ่านเป็ นไปด้วยดี ครู อาจเริ่ มด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างเรื่ อง (Story Structure) เช่น นิ ทาน
อี สปเรื่ องมด กับ ตัก๊ แตน ถามนักเรี ยนว่า พวกเขารู ้ อะไรเกี่ ย วกับนิ ทานอี สปบ้าง บันทึ กค าตอบ
เพื่อใช้อา้ งอิงหลังการอ่าน หลังจากนั้นครู ถามถึ งใจความสาคัญของนิ ทาน โดยให้นกั เรี ยนสังเกต
จากชื่ อเรื่ อง ครู อาจพูดถึงรู ปแบบภาษา คาศัพท์ที่อาจพบในนิ ทาน เมื่ออ่านเรื่ องจบแล้วให้นกั เรี ยน
เปรี ยบเทียบคาตอบทั้งหมดก่อนและหลังการอ่าน สุ ดท้ายคือ เขียนการทานาย (Written Prediction)
นักเรี ยนจะเขียนการทานายเรื่ องได้น้ นั ขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบหลายอย่าง เช่ น ความรู ้ เดิ มเกี่ ยวกับ
เรื่ องอ่าน โครงสร้างเรื่ อง การเข้าใจความหมายของคาศัพท์ พื้นฐานทางวัฒนธรรมเป็ นต้น โดยให้
นักเรี ยนเขียนการทานายเรื่ องก่อนหลังจากนั้นอ่านบทอ่านหนึ่ งตอนแล้วตัดสิ นใจว่าจะยืนยันหรื อ
เปลี่ ยนคาทานายเรื่ อง จากนั้นอ่านเรื่ องต่อทีละตอน หยุดและทบทวนการทานายเรื องก่อนหน้านี้
นักเรี ยนสามารถเปลี่ยนแปลงการทานายเรื่ องได้เมื่อเห็นว่าสมควร
ในส่ วนของ กิ จกรรมระหว่างการอ่าน (During Reading) กิ จกรรมนี้ มีจุดประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นทบทวน ความเข้ า ใจ สะท้ อ นความคิ ด และเสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ องที่ อ่ า น
ซึ่ งประกอบด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การแยกแยะข้อมูลและคาที่สาคัญ ตรวจสอบความเข้าใจ
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ของตนเอง ตระหนักถึงกระบวนการอ่านที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั มีการปรับรู ปแบบการอ่าน เป็ นต้น
ซึ่ งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือ วงกลมผูอ้ ่าน (Reader’s Circle) กิจกรรมนี้ เหมาะกับผูอ้ ่านที่เริ่ มอ่าน
โดยแบ่ง กลุ่ มผูอ้ ่า นที่ มีค วามสามารถในการอ่า นต่ างกัน กลุ่ ม ละประมาณ 6 คน หรื อมากกว่า
ท ากิ จกรรมร่ วมกัน ผูเ้ รี ย นและครู นั่ง เป็ นวงกลม โดยครู อ่า นให้นัก เรี ย นฟั ง นัก เรี ย นอ่ า นตาม
นักเรี ยนอ่านเป็ นคู่ ๆ หลังจากนั้นนักเรี ยนอ่านในใจ โดยให้อ่านตั้งแต่ชื่อเรื่ องแล้วเรื่ อง ครู แนะนา
ให้นกั เรี ยนใช้คาหลัก (Key Words) จากชื่อเรื่ อง หรื อข้อมูลสาคัญอื่น ๆ โดยตั้งคาถาม เช่น ใครคือ
ตัวละครที่ ส าคัญของเรื่ อง เรื่ องนี้ เกิ ดขึ้ นที่ ใด เมื่ อไร เป็ นต้น หลัง จากอ่ านเรื่ องจบแล้วให้ผูอ้ ่า น
เล่ า เรื่ องใหม่ จ ากรู ป ภาพและการใช้โครงสร้ า งเรื่ อ ง (Story Grammar) การสรุ ปเรื่ อง (Oral
Summaries) กิจกรรมนี้ ช่วยให้นกั เรี ยนตรวจสอบความเข้าใจและเป็ นการเชิ ญชวนให้พวกเขาตอบ
คาถามจากเรื่ องที่อ่าน โดยให้นกั เรี ยนแต่ละคนมีบทอ่านแบบเดียวกัน แต่ละคนอ่านเรื่ องแต่ละตอน
แล้วสรุ ปร่ วมกันว่าเกิ ดอะไรขึ้ นต่อไป อภิ ปรายถึ งสาระสาคัญของเรื่ องที่ อ่าน ต่อไปคื อ การดู
รู ปภาพ (See the Picture) กิจกรรมนี้ช่วยให้นกั เรี ยนเลิกวิธีการอ่านคาต่อคา แต่อ่านทั้งเรื่ องอีกทั้งยัง
ช่ วยในเรื่ องการตีความหมายของเรื่ องจากส่ วนประกอบอื่น ๆ ด้วย ซึ่ งให้นกั เรี ยนอ่านแต่ละตอน
ของเรื่ องแล้วจินตนาการตัวละคร ฉาก หรื อการกระทา หลังจากนั้นเล่าให้เพื่อนฟั งแล้วกลับไปอ่าน
เรื่ องอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วพิจารณาว่าจะเปลี่ยนหรื อจะยืนยันจินตนาการนั้น อ่านและคิด (Read
and Think) โดยให้นกั เรี ยนอ่านย่อหน้าแรกแล้วหยุดหลังจากนั้นอภิปรายว่าคิดอย่างไรกับเรื่ องที่
อ่านและทาไม บอกนักเรี ยนว่าคาตอบของพวกเขาไม่มีใครที่ถูกหรื อผิด แต่เป็ นการร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็ น ซึ่ งครู ตอ้ งไม่คาดหวังว่านักเรี ยนจะชอบทุกเรื่ องที่อ่าน หลังจากนั้นให้นักเรี ยนอ่าน
เรื่ องต่อ อาจหยุดอ่านเพื่อทบทวนความคิดของตนเอง
ส่ วนของกิจกรรมหลังการอ่าน (After Reading) กิจกรรมนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสะท้อน
ค าตอบจากเรื่ อ งอ่ า น เช่ น แยกแยะข้อ มู ล ที่ ส าคัญ จากเรื่ องอ่ า น สรุ ป โครงสร้ า งเรื่ อง วาดภาพ
สรุ ปเรื่ อง เป็ นต้น ซึ่ งอาจดาเนิ นการโดยอาศัย กิ จกรรม คือ โครงสร้ างเรื่ อง (Story Structure)
นักเรี ยนจะคาดหวังว่าตัวละครที่สาคัญจะเผชิ ญกับปั ญหาที่ยิ่งใหญ่และจะสามารถแก้ปัญหานั้นไป
ได้ในตอนท้าย ๆ ของเรื่ อง บางเรื่ องอาจเป็ นการซ้ าคา (Repetitive) การสะท้อนการประชุ มกลุ่ ม
(Reflection Session) ให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดอย่างอิสระปราศจากการควบคุมจากครู ผสู ้ อน
ทั้งนี้ครู อาจให้ตวั อย่างคาถามในการอภิปรายกลุ่มกับนักเรี ยนก็สามารถทาได้ การเล่าเรื่ องย้อนกลับ
(Retelling) การเล่ า เรื่ องย้อนกลับ ช่ วยให้ครู ตรวจสอบความเข้า ใจนักเรี ย นเกี่ ย วกับเรื่ องที่ อ่า น
อาจรวมถึงคาศัพท์ รู ปประโยคเข้าไปด้วย อีกทั้งช่วยให้ผอู ้ ่านได้ทบทวนเรี ยงลาดับ สรุ ปเหตุการณ์ที่
สาคัญ และสามารถพัฒนาไปสู่ การอ่านและการเขียน การวาดแผนผังเรื่ อง (Map a Story) การวาด
แผนผังเรื่ องถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ถือว่าเป็ นการสรุ ปข้อมูล แผนผังเรื่ องควรกล่าวถึงฉากที่สาคัญ
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และร่ องรอยการเดิ นทางของตัวละครสาคัญของเรื่ อง ซึ่ งนักเรี ยนอาจเล่าเรื่ องย้อนกลับจากแผนผัง
เรื่ องของพวกเขาเอง การเปลี่ยนรู ปแบบ (Change the Form) ให้นกั เรี ยนทางานเป็ นคู่หรื อทาเป็ น
กลุ่มโดยการเขียนเรื่ องใหม่ให้มีรูปแบบต่างไปจากเดิ ม เช่ น เป็ นบทละคร (A Play) การบันทึก
(A Journal) การ์ ตูน (A Comic Strip) หนังสื อภาพ (A Picture Book) โครงสร้างเรื่ องเล่า (Story
Grammar) ครู และนักเรี ยนช่วยกันระดมความคิด รวบรวมหัวข้อที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านให้
นักเรี ยนเลือกรายละเอียดจากเรื่ องอ่านและนาไปใส่ ไว้ในหัวข้อเรื่ องที่เหมาะสม การให้เหตุและผล
(Cause and Effect) อภิปรายเรื่ องที่อ่านแล้วบันทึกเหตุการณ์ที่สาคัญ และเสนอความคิดเห็นต่อการ
กระทานั้น ๆ ต่อท้าย เช่น ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร เป็ นต้น การสลับเรื่ อง (Jumbled Stories) ให้
นัก เรี ย นท างานเป็ นคู่ แต่ ล ะคนเขี ย นเรื่ องย้อนกลับ จนจบ ซึ่ ง อาจตัดเป็ นย่อหน้า ๆ และแต่ ล ะคู่
พยายามประกอบเรื่ องใหม่ให้ถูกต้อง เส้นเวลา (Time Line) ให้นกั เรี ยนสร้ างเส้นเวลาที่บ่งชี้ ถึง
เหตุ ก ารณ์ ข องเรื่ อ งแต่ ล ะช่ ว งเวลาว่า เกิ ด อะไรขึ้ น บ้า ง อาจวาดภาพประกอบเพื่ อความชัดเจน
โครงร่ างสาคัญ (Plot Profile) หลังจากอ่านเรื่ องหลาย ๆ ครั้ง ระดมความคิดเพื่อหาเหตุการณ์ ที่
สาคัญ จดเหตุ การณ์ เหล่านั้นตามลาดับ ประเมินความสาคัญของแต่ละเหตุ การณ์ แล้วให้นักเรี ยน
ทางานกลุ่ มเพื่อจัดทาโครงร่ างสาคัญของเรื่ อง หลังจากนั้นแต่ละกลุ่ มอภิ ปรายความเหมื อนและ
ความแตกต่างพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ การรายงานข่าว (Newspaper Report) รายงานเรื่ องทั้ง
เรื่ อง หรื อเรื่ องราวที่สาคัญ โดยใช้รูปแบบของหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งมีหวั ข้อข่าว (Headline) วันที่ และ
สถานที่ (Date and Place) ประโยคนา (Lead Sentence) รายละเอียด (Details) การสรุ ป (Conclusion)
ตัวละคร (Characterization) นักเรี ยนทบทวนการกระทาและการแสดงออกของตัวละครในเรื่ อง
โดยอาศัยการตีความและประเมินข้อมูลในบทอ่าน พิจารณาจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนประกอบ ซึ่ งอาจ
ดาเนิ นการได้ดงั นี้ คือ สัมภาษณ์ (Interviews) เปลี่ยนจุดประสงค์ของเรื่ อง (Change the Point of
View) นักเรี ยนอ่านเรื่ องแล้วอภิปรายว่าเนื้ อเรื่ องจะเปลี่ ยนไปอย่างไร เมื่อเรื่ องถูกเขียนในทัศนะ
ของตัวร้ายในเรื่ อง บันทึกประจาวัน (Diaries) สะท้อนตัวตนที่แท้จริ ง (Self Portrait) ประเมิน
ตัวละคร (Ratings) การเขียนจดหมาย (Literacy Letters) การรายงานลักษณะตัวละคร (Reports on
Fictional Characters) ซึ่ งอาจทาได้ในหลายลักษณะ เช่น บัตรรายงาน (Report Card) แบบรายงาน
ของตารวจ (Police Report Form) นอกจากนี้กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการอ่าน
นิทานนั้นมีท้ งั ก่อนการอ่าน (Before Reading) ระหว่างการอ่าน (During Reading) และหลังการอ่าน
(After Reading) ซึ่ งแต่ละกิ จกรรมนั้นมีกลยุทธ์ที่เกี่ ยวข้องมากมายเช่ น การใช้การคาดเดาเรื่ อง
(Prediction) การใช้รูปภาพ (Picture Flick) การระดมความคิด (Brainstorming) การวาดแผนผังเรื่ อง
(Map Story) การเล่าเรื่ องย้อนกลับ (Retelling) การใช้เส้นเวลา (Time Line) เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ครู ผสู ้ อนว่าจะใช้กลยุทธ์ใดให้เหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน
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Stockdale (1995: 22-26) เสนอกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้นิทานคือ ก่อนการเรี ยน
(Preliminary) ให้นกั เรี ยนดูชื่อเรื่ อง และเล่าเรื่ องจากความรู ้เดิมของนักเรี ยนเกี่ยวกับนิ ทานเรื่ องนั้น
ครู เขียนฉากสาคัญ ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องลงบนกระดาน การเล่าเรื่ อง (Telling the Story) ครู เล่า
นิ ท านให้ นัก เรี ย นฟั ง ในขณะที่ เ ล่ า ก็ ว าดภาพประกอบการเล่ า เขี ย นค าศัพ ท์ ย ากบนกระดาน
ถามค าถามเพื่ อ ให้ นัก เรี ย นเดาเรื่ อ ง ท านายเหตุ ก ารณ์ ห รื อ แสดงความคิ ด เห็ น เมื่ อ ครู เ ล่ า จบ
ถามค าถามเพื่ อ ทดสอบความเข้า ใจเรื่ องที่ ฟั ง ของนัก เรี ย นจากนั้น ครู แจกเรื่ องให้ นัก เรี ย นอ่ า น
การอ่านบทอ่าน (The Script) นักเรี ยนแต่ละคนอ่านเรื่ องที่ครู แจกให้อ่าน แล้วเปรี ยบเทียบว่าตรงกับ
ที่ตนเองเดาหรื อไม่ การทาแบบฝึ กหัดเสริ ม (Reinforcement Exercise) ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัด
เสริ มเช่ น การเรี ยงล าดับเหตุ การณ์ จับ คู่ค าศัพท์กบั ความหมาย ตี ค วามว่าคานั้นอ้า งถึ งตัวละคร
ในเรื่ องแล้วเขียนเติม
สรุ ปได้วา่ กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้นิทาน มีองค์ประกอบหลายอย่างขึ้นอยูก่ บั
ว่าครู ผูส้ อนจะเลื อกใช้แบบไหน เพราะทุ กกิ จกรรมมี องค์ประกอบที่ความแตกต่างกัน มี ข้ นั ตอน
ต่างกัน แต่ทุกกิจกรรมช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการอ่านทั้งสิ้ น
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนอ่านโดยใช้ นิทาน
การเรี ยนการสอนอ่านจะบรรลุ เป็ นไปตามจุ ดหมายที่ ก าหนดไว้หรื อไม่เพียงใดนั้น
ขึ้ น อยู่ ก ับ การวัด ผลและการประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้น สิ่ ง ส าคัญ ที่ ค วรค านึ ง ถึ ง คื อ
การเลือกใช้เครื่ องมือการประเมิน ให้ตรงกับจุดประสงค์ของการอ่านนั้น ๆ เป็ นหลัก ซึ่ งในที่น้ ี มี
ผูใ้ ห้แนวคิดในการวัดและประเมินผลด้านการอ่านไว้ดงั นี้
วิสาข์ จัติวตั ร์ (2543: 295-296) แสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับการประเมินผลการอ่าน
ภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนไทยส่ วนใหญ่ไว้ว่า มักใช้ขอ้ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement) และ
ข้อสอบวัดความสามารถในการอ่าน ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบส่ วนหนึ่ งของข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
โดยการสร้างข้อสอบมักนิยมเลือกวัตถุประสงค์และเนื้อหาทัว่ ๆ ไป ที่ครอบคลุมความสามารถของ
ผูส้ อบหลายๆระดับ ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการอ่านที่นามาวัดจึงเป็ นวัตถุประสงค์ทวั่ ๆไป มากกว่า
จะเป็ นวัตถุ ประสงค์หรื อทักษะเฉพาะ เช่น การแบ่งหัวข้อของข้อสอบออกเป็ น การอ่านเพื่อความ
เข้าใจ (Reading Comprehension) ความหมายของคาศัพท์ (Vocabulary Meaning) และการจาศัพท์
(Word Recognition) เป็ นต้น
Irwin (1991: 169) ได้ให้คาแนะนาในการวัดผลและประเมินผลไว้วา่ คาสั่งและคาถาม
ต้องชัดเจน รวมถึงภาระงานที่ใช้ในการวัดผลต้องตรงกับจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้
Maggart และ Zintz (1992: 283) กล่าวว่า ครู จะต้องมีเทคนิ คที่หลากหลายในการ
ประเมินความเข้าใจในการอ่านของนักเรี ยนและตรวจสอบการพัฒนาความสามรถทางการอ่านของ
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นักเรี ยน ต่อไปนี้ คือเทคนิ คการวัดผลการอ่าน ใช้แบบทดสอบ โคลซ ข้อความที่นามาใช้ควรจะมี
ความยาวอย่างน้อย 250 คา ลบคาออกทุก ๆ 5-12 คา และมีการเว้นคาอย่างน้อย 50 ที่ เพื่อที่จะได้
มัน่ ใจว่ามีการสุ่ มในเนื้ อหาอย่างพอเพียงแล้ว หรื อให้นกั เรี ยนเล่าเรื่ อง ครู อาจให้นกั เรี ยนเล่าเรื่ อง
หลังจากการอ่านบทเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว ครู อาจใช้คาถามเพื่อถามนาไปสู่ ส่วนสาคัญที่นกั เรี ยนไม่ได้
เล่าถึง แต่ขอ้ จากัดของการเล่าเรื่ องคือ การให้คะแนน ต่อไปคือ การใช้คาถามโดยใช้โครงสร้างเรื่ อง
เป็ นพื้นฐาน ต่อมาคือ วิธีประเมินความเข้าใจแบบอื่น ๆ เช่น การใช้ใบงาน การเล่นละครและการใช้
ข้อสอบมาตรฐานซึ่ งวิธีการประเมินความเข้าใจควรจะต้องเหมาะสมกับความรู ้ที่ได้รับจากบทอ่าน
และสุ ดท้ายคือการวัดโดยการหาค่าความยากง่ายของบทอ่านของ โดยมีข้ นั ตอนคือ นาย่อหน้าบรรจุ
ด้วยย่อหน้าละ 100 คาพอดี มา 3 ย่อหน้า โดยแต่ละย่อหน้าควรจะเริ่ มต้นนับที่ ประโยคแรก นับ
จานวนเฉลี่ยของประโยคแต่ละย่อหน้า หาจุดตัดของแกน x เพื่อแทนค่าจานวนเฉลี่ยของประโยค
ทั้ง 3 ย่อหน้า หาจุดที่แกน Y เพื่อแทนค่าจานวนเฉลี่ยของพยางค์ท้ งั 3 ย่อหน้า หาจุดตัดแกน X และ
Y และที่จุดตัดนี้ คือค่าความยากง่ายของย่อหน้าเหล่านั้นถ้าจุดตัดอยูบ่ นมุมบนขวามือหรื อมุมล่าง
ซ้ายมือ แสดงว่าบทอ่านนั้นไม่สามารถใช้ได้
ส่ วน สุ ภทั รา อักษรานุเคราะห์ (2532: 91-93) กล่าวว่า ทักษะการอ่านนั้น สามารถวัด
และประเมินผลได้จากการให้ผเู ้ รี ยนอ่านแล้วแสดงความเข้าใจจากเรื่ องที่อ่าน โดยแสดงออกมาโดย
ใช้ทกั ษะฟั ง พูด หรื อเขียนได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ให้หาความหมายของคาศัพท์ ให้บอกเกี่ ยวกับ
เครื่ องสั มพันธ์ ความระหว่างประโยค ให้หาความหมายจากประโยคที่ กาหนดให้ ให้หาคาตอบ
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านโดยใช้คาถามแบบมีคาตอบให้เลือก (Multiple Choice) เรี ยงลาดับเรื่ องที่อ่านให้
ถูกต้อง ให้เติมคาในช่องว่างโดยใช้วิธีโคลซ (Cloze Test) ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
อย่างง่าย ๆ ให้ต้ งั ชื่อเรื่ อง การตรวจให้คะแนนทักษะการอ่านตามลักษณะของข้อทดสอบ 3 ประเภท
คือ ข้อสอบแบบปรนัย ซึ่ งได้แก่ ผิดถูก แบบเลือกตอบ แบบเติมคา และถามตอบ ให้คะแนน 0 เมื่อ
ตอบผิด และ 1 เมื่อตอบถูก ต่อมาคื อ การทดสอบที่ แสดงออกทางกิ ริยาท่าทาง การให้คะแนน
พิจารณาดังนี้ คือ 4 อ่านครั้งเดียวแล้วทาตามคาสั่งได้ถูกต้อง 3 ทาตามคาสั่งได้ถูกต้องเมื่อได้อ่าน
2 ครั้ง อ่านแล้วทาตามคาสั่งไม่ถูกต้อง แต่แก้ไขได้เองไม่ตอ้ งอ่านใหม่ 1 อ่านแล้วทาตามคาสั่งไม่
ถูกต้อง แต่แก้ไขได้เองโดยต้องอ่านครั้งที่ 20 อ่านแล้วทาตามคาสั่งได้ไม่ถูกต้อง 2 ครั้ง ต่อมาคือ
การตรวจให้คะแนนข้อสอบโคลซ มี 2 วิธีคือ ให้คะแนนคาตอบที่ตรงตามคาที่ถูกตัดออกไปให้
คะแนนค าใกล้เคี ยง คื อ ค าที่ เป็ นที่ ย อมรั บว่าไปด้วยกันได้ คื อ เป็ นคาที่ เหมาะสมและไม่ ทาให้
ความหมายเปลี่ยนไป การพิจารณาคะแนนขึ้นอยูก่ บั ผูต้ รวจว่าจะมีเกณฑ์อย่างไร โดยปกติจะไม่หกั
คะแนนที่สะกดผิด ถ้าคา ๆ นั้นพอจะอ่านได้
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สรุ ปได้วา่ การวัดผลและประเมินผลการอ่านที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยูก่ บั
ครู ผสู ้ อนจะเลือกใช้เครื่ องมือการประเมิน ให้ตรงกับจุดประสงค์ของการอ่านนั้น ๆ และครอบคลุม
เนื้อหาครบถ้วน เพื่อให้เกิดการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
จริยธรรม
จริ ยธรรมเป็ นธรรมที่เป็ นข้อประพฤติอนั ดี งามและเป็ นสิ่ งที่พึงประสงค์ที่ตอ้ งการให้
เกิ ดขึ้ นในสั งคม ทั้งสิ่ งเป็ นการกระท าทางกาย วาจา และใจอันเป็ นพฤติ กรรมที่ ทุคนควรนามา
ปฏิบตั ิเพื่อก่อให้เกิดความสงบสุ ขในสังคม พรนพ พุกกะพันธุ์ (2543: 19) จริ ยธรรมเป็ นสิ งที่ควร
ประพฤติและปฏิ บตั ิให้เหมาะสมในสิ่ งที่ถูกต้องซึ่ งสังคมต้องยอมรับ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ขร่ มเย็น
ความหมายของจริยธรรม
จริ ยธรรมเป็ นกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติของบุคคลในสังคม อันก่อให้เกิดความสงบ
สุ ขและความเจริ ญรุ่ งเรื องในสังคม
พหัส หันนาคินทร์ (2523: 23) ได้กล่าวถึ งความหมายของจริ ยธรรมว่า จริ ยธรรม
หมายถึ ง ความประพฤติ อ ัน พึ ง ปฏิ บ ัติ ต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู ้อื่ น และสั ง คม ทั้ง นี้ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง เกษมสุ ขขึ้นในสังคม สาโรช บัวศรี (2527: 26) ได้กล่าวว่า การสอนจริ ยธรรม หมายถึง
ความประพฤติที่ถือว่าเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า ความประพฤติเหล่านี้ ประกอบด้วยศีลธรรม (การงดกระทา
สิ่ งที่ ไ ม่ดี) คุ ณธรรม (การกระทาสิ่ ง ที่ ดี) เนติ ธรรม (การกระทาสิ่ งที่ ถู กต้องตามกฎหมาย) ส่ วน
ณรงค์ โชควัฒนา (2543 : 2) กล่าวว่า จริ ยธรรม หมายถึง การที่บุคคลมีความเห็นอกเห็นใจ มีความ
เมตตา กรุ ณาเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อกัน ช่ วยเหลื อเกื้ อกูลผูต้ กทุ กข์ได้ยาก เห็ นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว มี ระเบี ยบวินัย ซื่ อสัตย์ มี ค วามรั บผิดชอบ จริ ย ธรรม เป็ นที่ รวมของ
ลักษณะที่สามารถตัดสิ นใจได้วา่ เป็ นลักษณะที่ดี ที่ถูก ที่ควรกระทาโดยแต่ละสังคมจะเป็ นผูต้ ดั สิ น
และวางมาตรฐานของลัก ษณะเหล่ า นั้นเพื่ อเป็ นบรรทัด ฐานหรื อ ข้อก าหนดให้บุ ค คลในสั ง คม
กระทาตาม โดยคาดหวังว่าจะทาให้เกิ ดความสงบสุ ขแก่ ส่วนรวม จริ ยธรรมจึ งเป็ นแนวทางของ
บุคคลในการตัดสิ นใจว่าควรกระทาสิ่ งใด หรื อไม่ควรกระทาสิ่ งใด ซึ่ งสอดคล้องกับประภาศรี
สี หอาไพ (2543: 24) ให้ความหมายของจริ ยธรรมไว้วา่ จริ ยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่
อบรมกิ ริ ย าและปลู ก ฝั ง ลัก ษณะนิ สั ย ให้ อ ยู่ใ นครรลองของคุ ณ ธรรมหรื อ ศี ล ธรรม คุ ณ ค่ า ทาง
จริ ยธรรมชี้ให้ เห็นความเจริ ญงอกงามในการดารงชี วิตอย่างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของ
บุคคลที่มีลกั ษณะทางจิตใจที่ดีงามอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่โน้มนาให้บุคคลมุ่งกระทาความดี ละเว้น
ความชั่ว มี แนวทางความประพฤติ อยู่ในเรื่ องของความดี ความถู กต้อง ควรในการประพฤติ ตน
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เพื่อให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างสงบเรี ยบร้อยและเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น มีคุณธรรมและมโนธรรมที่จะ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดี โดยมีจิตสานึกที่จะใช้สิทธิ และหน้าที่ของตนตามค่านิยมที่พ่ งึ ประสงค์
ดังนั้น อาจกล่าวสรุ ปได้วา่ จริ ยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม มีคุณค่าและเป็ น
สิ่ ง ที่ ทุ ก คนพึ่ ง มี และนาไปประพฤติ และปฏิ บ ตั ิ เพื่ อก่ อให้เกิ ดความเจริ ญรุ่ ง เรื องในชี วิต อี ก ทั้ง
แนวทางของการประพฤติหรื อข้อปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีเพื่อประโยชน์สุข ของตนเองและส่ วนรวม
คุณค่ าในการอ่ านนิทานเพือ่ เสริมสร้ างคุณธรรม และจริยธรรม
วิเชียร ณ นคร (2531: 30-31) กล่าวว่า นิทานพื้นบ้านแต่ละถิ่น แม้จะมีโครงสร้างเรื่ อง
แก่ นเรื่ อง ตัวละครและฉากแตกต่างกันตามความคิดอ่านหรื อภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่ นก็จริ ง แต่มี
ลักษณะร่ วมกันอยูห่ ลายประการ โดยเฉพาะเรื่ องคุณค่าของนิ ทาน ซึ่ งสรุ ปได้ 5 ประการ คือ คุณค่า
ทางการสาเริ งอารมณ์ หมายถึ งคุ ณค่าในแง่ความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นต่อผูฟ้ ั งหรื อผูอ้ ่าน เพราะ
นิทานเป็ นวรรณกรรมที่มีตวั ละครแสดงประวัติความเป็ นมา แสดงพฤติกรรมหรื อ การแสดงออก
ของตัวละคร สามารถสร้างความสนุกสนาน และแฝงความรู ้และคติเตือนใจให้แก่ผอู ้ ่านหรื อผูฟ้ ั งได้
การฟังนิทานจึงเป็ นการสาเริ งอารมณ์อีกวิธีหนึ่ง คุณค่าต่อมาคือ คุณค่าทางสังคมสัมพันธ์ หมายถึง
คุ ณค่ า ในแง่ ก ารสร้ า งความสั ม พันธ์ ใ นกลุ่ ม พวกเพราะการฟั ง นิ ท านมัก ฟั ง กัน ในหมู่ เครื อญาติ
เพื่ อนฝูง หรื อ ในหมู่ บ ้า น การฟั ง นิ ท านร่ ว มกัน ย่อ มก่ อ ให้เ กิ ดความสนิ ท มัก คุ ้น ความรั ก และ
ความเข้าใจกันมากขึ้น คุณค่าถัดไปคือ คุณค่าทางปั ญญา หมายถึง คุณค่าในแง่สร้างความฉลาดรอบ
รู ้ และเสริ มสร้ างสติ ปัญญาแก่ ตนเอง การได้ฟังนิ ทานก็เท่ากับได้ฟังความคิ ดและภูมิปัญญาของ
ผูป้ ระพันธ์ ซึ่ งได้กลัน่ กรองและทดสอบมาจากสังคมรุ่ นต่างๆ มาแล้ว ย่อมก่อให้เกิดภูมิปัญญาแก่
ตัวผูฟ้ ังได้มาก ขณะเดียวกันก็ได้รับความรู ้เรื่ องคาศัพท์ สานวนภาษา ควบคู่กนั ไปด้วย คุณค่าถัดไป
คือ คุ ณค่าในแง่การปลูกฝั งและถ่ายทอดความคิดและความเชื่ อของสังคมไปยังสมาชิ กใหม่ สังคม
มนุ ษย์มีวฒั นธรรมในการสื บทอดและดารงเผ่าพันธุ์หลายวิธี การเล่านิ ทานก็เป็ นอีกวิธีหนึ่ งเพื่อใช้
การนี้ คุณค่าสุ ดท้ายคือ คุณค่าทางการศึกษาวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าในแง่สะท้อนภาพสังคมแก่
ผูฟ้ ั งทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา นิ ทานเป็ นมรดกทางปั ญญาของผูค้ นในสังคมหนึ่ ง ๆ เมื่อมี ผเู ้ ล่ า
นิ ทานขึ้ นจึ งหนี ไ ม่พ น้ ที่ จะต้องเอาค่ านิ ยมในยุคสมัย นั้น ๆ เข้ามาศึ กษาจึ งเท่ากับเป็ นการศึ กษา
วัฒนธรรมของชุมชนไปในตัว
พฤติกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมทีป่ รากฏในนิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง
พฤติ ก รรมทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที่ ป รากฏในนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลาง เป็ น
พฤติ กรรมทางคุ ณธรรมและจริ ยธรรมที่ หลากหลาย ซึ่ งเป็ นแนวทางในการปลู กฝั งและส่ งเสริ ม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ ก ับ ผูค้ นในท้อ งถิ่ น ผูว้ ิ จยั ได้ศึ ก ษาการแบ่ ง หมวดหมู่ ข องคุ ณธรรมและ

45
จริ ยธรรมในท้องถิ่นภาคกลางเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม สาหรับผูเ้ รี ยน
ซึ่ งเป็ นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมมุ่ ง สั่ ง สอนให้ ค ติ แ นวคิ ด ในการด าเนิ น ชี วิ ต และแนวทางใน
การปฏิบตั ิ
สอดคล้องกัน เสริ มศรี อนันตพงษ์ (2540: 56) ได้ศึกษาจริ ยธรรมและแบ่งจริ ยธรรม
ออกเป็ น 2 ประเด็ น คื อ คุ ณธรรมและจริ ยธรรมที่ เกิ ดขึ้ นเฉพาะตนและคุ ณธรรมและจริ ยธรรม
ที่ เกิ ดขึ้ นโดยต้องสั มพันธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ นโดยคุ ณธรรมและจริ ยธรรมที่ เกิ ดขึ้ นเพราะตน ประกอบด้วย
ความมีระเบียบวินยั ความรอบคอบ ความรับผิดชอบ ความอดทน การใฝ่ ศึกษา ความขยันหมัน่ เพียร
และการประหยัด ส่ วนจริ ย ธรรมที่ เกิ ดขึ้ น โดยต้องสั ม พันธ์ กบั ผูอ้ ื่ น ประกอบด้วยความกตัญญู
กตเวที ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความสามัคคี ความเมตตากรุ ณา ความรู ้ จกั เคารพ
ผูอ้ ื่นและการเสี ยสละ
สอดคล้องกับวชิ รภรณ์ ชนะศรี (2544: 48-50) ได้แบ่งพฤติกรรมทางคุณธรรมและ
จริ ยธรรมออกเป็ น 2 ประเภท คือ คุณธรรมและจริ ยธรรมที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคคล และคุณธรรมและ
จริ ยธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ โดยคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ นต่ อ ตัว บุ ค คล
ประกอบด้วย ความมี เหตุ ผล ความอุ ตสาหะ ความอดทน ความรู้ จ ั ก ตน ความรู้ จกั เลื อกคบคน
ความรู ้ จกั เลื อกคู่ ค รอง ความส ารวมวาจาและความมี ศี ล ส่ วนคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมที่ เกิ ดขึ้ น
โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ บุ ค คลอื่ น ประกอบด้ว ย ความกตัญ ญู ความซื่ อ สั ต ย์ ความยุ ติ ธ รรม
ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ความสามัคคีและความมีสัมมาคารวะ
สรุ ปได้ว่าคุ ณธรรมและจริ ยธรรมที่ ปรากฏในนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง แบ่งออกเป็ น
2 ประเภท คือ คุ ณธรรมและจริ ยธรรมที่เกิ ดขึ้นเฉพาะตน กับคุ ณธรรมและจริ ยธรรมที่ตอ้ งอาศัย
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ซึ่ งจริ ยธรรมเหล่านี้ ลว้ นแต่ให้แนวคิดในการดารงชี วิต ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์
และได้นาพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม 10 ประการ มาเป็ นแนวทางในการปลูกฝังให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งปรากฏ
ในนิทานพื้นบ้านภาคกลาง ประกอบด้วย
1. ความสามัค คี จัดว่า เป็ นสิ่ ง ส าคัญอย่า งยิ่งในการดาเนิ นภารกิ จหน้า ที่ ก ารงาน
ของคนเราเพราะเป็ นเหตุให้งานนั้น ๆ สาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยความเรี ยบร้ อยดี งามนาความเจริ ญมาสู่
หมู่คณะ ความสามัคคีเป็ นการแสดงออกซึ่ งความร่ วมแรงร่ วมใจกันเพื่อปฏิ บตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วง
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ความสามัค คี ตอ้ งอาศัย ความอดทน ความเห็ นอกเห็ นใจ ซึ่ งความสามัค คี
จะก่ อให้เกิ ดความรั ก ใคร่ กลมเกลี ยวและปฏิ บตั ิ งานทุ ก อย่างได้ส าเร็ จ สอดคล้องกับ จารุ รัตน์
มังกะโรทัย (2544:17) กล่าวว่า ความสามัคคี หมายถึ ง ความพร้ อมเพรี ยงเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน
ร่ วมมือกันกระทากิจการได้ลุล่วงไปด้วยดี
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สรุ ปได้ว่า ความสามัคคี เป็ นความร่ วมแรงร่ วมใจที่ จะทาภารกิ จใด ๆ ให้ส าเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี โดยอาศัยความร่ วมมือของหมู่คณะที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
2. ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริ ยธรรมด้านความรับผิดชอบ ถือว่าเป็ นพฤติกรรมทาง
จริ ยธรรมสาคัญประการหนึ่ งที่มีส่วนช่ วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข เมื่อบุคคลในสังคม
ต่างปฏิ บตั ิ หน้าที่ของตนอย่างเคร่ งครัดและเต็มศักยภาพก็ย่อมทาให้สังคมพัฒนาก้าวหน้า ดังนั้น
จึงมีผใู ้ ห้ความหมายของความรับผิดชอบไว้หลายลักษณะดังนี้ สอดคล้องกับผ่องศรี สามศรี ทอง
(2548: 29) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะกระทาการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความผูกพันและละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จ
ตามความมุ่งหมาย อีกทั้งพยายามที่จะปรับปรุ งการปฏิ บตั ิหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น การมีความสานึ กและ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของตนทั้งที่เป็ นภารกิจส่ วนตัว ภารกิจที่ได้รับมองหมายและภารกิจทางสังคม โดย
จะต้องกระทาจนบรรลุผลสาเร็ จ ไม่หลีกเลี่ยงภาระดังกล่าวและยอมรับผลในการกระทาของตน
ในส่ วนของเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2541: 84-85) ได้อธิ บายลักษณะของผูม้ ี
ความรั บ ผิดชอบว่า ผูท้ ี่ มี ความรั บ ผิดชอบ จะต้องยอมรั บในสิ่ งที่ ตนเองได้กระท า คนที่ มี ค วาม
รับผิดชอบจะไม่ทิ้งงานกลางคัน ไม่ผดั วันประกันพรุ่ งหรื อทิง้ ปั ญหาไว้และที่สาคัญคือ ไม่โทษผูอ้ ื่น
หากงานเกิดความเสี ยหายหรื อไม่บรรลุผลสาเร็ จ แต่สามารถแสดงความรับผิดชอบร่ วมกับผูอ้ ื่นและ
แก้ปัญหาจนสาเร็ จลุล่วงไปได้
ส่ วน สุ จิรา สุ ขสาร (2545: 28) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบว่าเป็ นความ
สนใจ ความตั้งใจจะทางานและติดตามผลงานที่ได้ทาไปแล้วเพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้สาเร็ จลุล่วงไป
ด้วยดี ยอมรับในสิ่ งที่ตนเองกระทาลงไปทั้งในด้านที่เป็ นผลดีและผลเสี ย โดยแสดงออกในรู ปการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ ด้วยความระมัดระวังอย่างมีจุดหมาย เพื่อให้บรรลุผล
สาเร็ จตามที่ได้รับงานมา
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ความรับผิดชอบเป็ นความประพฤติที่ไม่ละเลยต่อหน้าที่ ไม่ทาให้
ตนเองและส่ วนรวมเดือนร้อน พร้อมทั้งยอมรับในส่ วนที่ไม่ดีของงานนั้น ๆ มีความสานึกและการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ของตนทั้งที่เป็ นภารกิ จส่ วนตัว ภารกิ จที่ได้รับมองหมายและภารกิ จทางสังคม โดย
จะต้องกระทาจนบรรลุผลสาเร็ จ ไม่หลีกเลี่ยงภาระดังกล่าวและยอมรับผลในการกระทาของตน
3. ความซื่ อสัตย์ เป็ นจริ ยธรรมสาคัญยิง่ ที่ทุกคนจะต้องปลูกฝั งให้เจริ ญงอกงามอยูใ่ น
จิตใจของแต่ละบุ คคล เนื่ องจากเป็ นที่ปรารถนาของทุกคนและทุกสถาน ดังนั้นจึงมีผใู้ ห้คานิ ยาม
ของความซื่ อสัตย์ไว้ต่าง ๆ ดังนี้ ประภาศรี สี หอาไพ (2540: 66) ได้กล่าว่า ความซื่ อสัตย์ หมายถึ ง
ความประพฤติปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมาทั้งทางกาย วาจาและใจทั้งต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น ไม่ทาให้
ผูอ้ ื่ นเดื อนร้ อนยึดหลัก แห่ ง ความยุติธ รรม ซื่ อตรงต่ อตนเองและผูอ้ ื่ น รวมไปถึ งหน้าที่ ก ารงาน
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คามัน่ สัญญาและตรงต่อความเป็ นจริ ง ฐิ ติใส ส่ วนของนันทร์ ภควัตตระการ (2550: 17) กล่าวว่า
ความซื่ อสัตย์ หมายถึ ง การกระทาที่ยึดหลักความยุติธรรม ไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ื่น มีความเคารพมัน่ ใน
ตนเอง เป็ นที่ ไ ว้ว างใจของผูอ้ ื่ น มี สัจจะและความจริ งใจ ท าให้สัง คมมี ความสุ ข ส่ วน ชู วงศ์
ฉายะบุตรและมุ่งหมาย ซื่ อตรง (2548: 7) กล่าวว่า ความซื่ อสัตย์ หมายถึง การปฏิบตั ิตนทางการ
ทางวาจาและทางใจ ที่ตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงหรื อเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น
สรุ ปได้วา่ ความซื่ อสัตย์เป็ นความประพฤติที่ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเดือนร้ อน ไม่เอาเปรี ยบ
คดโกง ยึดถือแบบแผนและกฎหมายของสังคมเป็ นเกณฑ์ในการปฏิบตั ิ
4. ความกตัญญูกตเวทีเป็ นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นการ
แสดงความเคารพในบุ ญคุ ณของบุ ค คลที่ มี พ ระคุ ณต่ อเรา ซึ่ ง เป็ นจริ ย ธรรมพื้ นฐานที่ ค วรนามา
ประพฤติปฏิบตั ิเพื่อเป็ นมงคลต่อคนเอง พุทธทาสภิกขุ (2499: 3-4) กล่าวว่า กตัญญูกตเวที หมายถึง
การรู ้ บุญคุ ณท่ านแล้วทาตอบให้ปรากฏนี้ เป็ นธรรมประคองโลกให้อยู่ได้และได้ด้วยความสงบ
ขนบธรรมเนี ย มที่ ดีง ามทั้ง หลายของไทยล้วนแต่ มี ความกตัญญู กตเวที เป็ นที่ ต้ งั ที่ สาคัญและทั้ง
เป็ นไปเพื่ อ รั ก ษาส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมข้อ นี้ ให้ ค งมี อ ยู่ ใ นโลกอย่ า งแน่ น แฟ้ นพร้ อ มกัน ไปในตัว
ชม ภูมิภาค (2525: 102-103) กล่าวว่า กตัญญู แปลว่ารู ้คุณคน หมายความว่าใครทาอะไรให้ก็ไม่ลืม
ระลึ กบุ ญคุ ณได้อยู่เสมอ กตเวที แปลว่า แทนบุ ญคุ ณ หมายความว่า ตอบแทนบุ ญคุ ณท่ านหรื อ
สนองคุณท่าน รวมความว่า กตัญญูกตเวที หมายความว่า คนดีตอ้ งมีคุณธรรมข้อนี้ เป็ นเครื่ องหมาย
ถ้าไม่มีคุณธรรมข้อนี้ เป็ นเครื่ องหมายก็ยงั รู ้ไม่ได้วา่ เป็ นคนดี ส่ วน ผ่องศรี สามศรี ทอง (2548: 40)
กล่ าวว่า กตัญญู หมายถึ ง ความรู ้ สึก นึ ก คิ ดในการอุ ป การคุ ณหรื อบุ ญคุ ณที่ ผูอ้ ื่ นหรื อสิ่ ง อื่ นมี ต่อ
ตนเอง กตเวที หมายถึง การแสดงเพื่อตอบแทนบุญคุณ ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การรู้บุญคุณ
และการตอบแทนคุณต่อคนอื่นและสิ่ งอื่นที่มีบุญคุณ
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ ความกตัญญูกตเวทีเป็ นการตอบแทนคุณซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายของ
คนดีที่พึงกระทาเพื่อเป็ นการทดแทนบุญคุณของผูอ้ ื่น
5. ความอดทนอดกลั้น เป็ นจริ ย ธรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลได้รั บ ความยกย่ อ ง
ความเคารพและความน่ าเชื่ อถื อ เป็ นความเพียรในการต่อสู ้ กบั อุ ปสรรคทั้งหลายและนาพาไปสู่
ความสาเร็ จทั้งปวง ไสว คุณโน (2546: 8) ได้สรุ ปความหมายของความอดทน อดกลั้นว่าเป็ นความ
ทนทานของร่ างกายและจิตใจในการทางานทุกอย่างด้วยความเข้มแข็ง ขยันหมัน่ เพียรใช้สติปัญญา
ควบคุมตนเองให้อยูใ่ นอานาจเหตุผล ไม่หวัน่ ไหวต่ออารมณ์หรื อถ้อยคาที่ทาให้เจ็บแค้นใจ ในส่ วน
ของศศิธร ปั ญญาวัชร (2550: 3) กล่าวว่าความอดทน หมายถึง การกระทาทุกอย่างด้วยความตั้งใจ
สม่ าเสมอเป็ นระยะเวลานาน โดยไม่ย่อท้อต่อปั ญหาและอุปสรรคทั้งปวง ความอดกลั้น หมายถึ ง
การรู ้จกั ข่มใจในเวลาที่เผชิ ญกับเหตุการณ์ ที่เย้ายวนทุกรู ปแบบ อันจะทาให้เกิ ดความเสี ยหายหรื อ
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ถลาลึ กลงไปในความชั่วร้ าย หรื อความทุจริ ตทั้งปวง ความเข้มแข็ง ความบึกบึน ความหนักแน่ น
ของจิตใจที่สามารถยืนหยัดต่อสู ้การกระทบกระทัง่ ของสภาพการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่
แสดงอาการหวัน่ ไหวใดๆ
ดัง นั้น สรุ ป ได้ว่า ความอดทนเป็ นจริ ย ธรรมที่ ทุก คนที่ พึ งปฏิ บตั ิ เพื่ อนาตนไปสู่
ความสาเร็ จในการทั้งปวง โดยมีความความเพียรในการต่อสู ้กบั อุปสรรคทั้งหลายและนาพาไปสู่
ความสาเร็ จ การกระทาทุกอย่างด้วยความตั้งใจ สม่าเสมอเป็ นระยะเวลานาน โดยไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหา
และอุปสรรคทั้งปวง
6. ความมีสัมมาคารวะเป็ นลักษณะของบุ คคลที่แสดงถึ งการใช้กาย วาจา และใจต่อ
บุคคลอื่นอย่างสุ ภาพและอ่อนน้อม สงัด กระจ่าง (2550: 3) กล่าวว่า การมีสัมมาคารวะ หมายถึง
การประพฤติปฏิบตั ิ การแสดงออกซึ่ งกริ ยาท่าทาง มารยาท นอบน้อม สุ ภาพ วาจาสุ ภาพอ่อนหวาน
ไพเราะ สามารถนาวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของไทยมาใช้ในชี วิตประจาวันได้ดี สอดคล้องกับ
พระธรรมธี รราชมหามุนี (2542: 16) ได้ให้ความหมายของการมี สัมมาคารวะว่า สัมมาคารวะ
หมายถึง มีความเคารพอยูส่ ม่าเสมอ ไม่ยอ่ หย่อนแก่บุคคลผูส้ มควรจะเคารพอย่างสม่าเสมอ บุคคลที่
ควรเคารพ ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุปัชฌาย์ ครู และอาจารย์ บิดามารดา และญาติผสู ้ ู งอายุ
ดัง นั้น สรุ ป ได้ว่า ความมี สั ม มาคารวะ เป็ นการปฏิ บ ตั ิ ท้ งั ทางกาย วาจา และใจ
ที่นอบน้อม สุ ภาพอ่อนโยนต่อผูอ้ ่อน มีความเคารพอยู่สม่ าเสมอแก่บุคคลผูส้ มควรจะเคารพอย่าง
สม่าเสมอ
7. ความมีสติสัมปชัญญะเป็ นจริ ยธรรมเบื้องต้นที่ช่วยควบคุ มให้สงบ ให้เป็ นคนที่ มี
ความรอบคอบ ระลึกได้ ตั้งตนให้อยู่ในความประมาท กรมวิชาการ (2543: 49-58) กล่าวว่า สติ
หมายถึงความระลึกได้ ความยั้งคิด ความยับยั้งใจ ระวังตนไม่ให้ประมาทเลินเล่อเป็ นธรรมที่จะต้อง
ใช้ ก่ อ นท า ก่ อ นพู ด ก่ อ นคิ ด เพื่ อ ให้ ใ ห้ ก ารท า พู ด คิ ด เป็ นไปในทางที่ ถู ก ต้อ งและป้ องกัน
การผิดพลาด สอดคล้องกับ สงบ ลักษณะ(2524: 36-49) ได้ให้ความหมายของสติสัมปชัญญะ คือ
ค่านิ ยมที่จะควบคุมตนเองได้เมื่อเผชิ ญสิ่ งที่เลวร้ายยัว่ ยุท้ งั ปวง ระลึกถึ งสิ่ งที่ถูกที่ควรเสมอ มีความ
พร้อมและตื่นตัวในการรับรู้และตัดสิ นใจที่ดีงามเสมอ ในส่ วนของสว่าง ศักดิ์ใหญ่ (2537: 21) ได้
สรุ ปความหมายของสติสัมปชัญญะ หมายถึง ความระลึ กได้ ก่ อนทา ก่อนพูด ก่อนคิด ให้การทา
การพูด การคิด เป็ นไปในทางที่ชอบและความรู้ในตัวในขณะเวลาที่ทา เวลาพูด เวลาคิด ให้ดาเนิ น
ไปในทางที่ถูกต้อง
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ สติสัมปชัญญะเป็ นความรู ้สึกตัวทั้งการกระทา การพูดและการคิด
ซึ่ งเป็ นจริ ยธรรมที่ทาให้ครองตนอยูใ่ นความไม่ประมาทเสมอ มีความพร้ อมและตื่นตัวในการรับรู ้
และตัดสิ นใจที่ดีงามเสมอ
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8. ความขยันหมัน่ เพียร คุณธรรมจริ ยธรรมด้านความขยันหมัน่ เพียร เป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่ทาให้บุคคลมีความเจริ ญก้าวหน้าและประสบผลสาเร็ จในชี วิต คนขยันหมัน่ เพียรย่อมพึ่งตนเอง
และครองตนได้ สมาคนการศึกษาแห่ งประเทศไทย (2525: 169) กล่าวว่า ความขยันหมัน่ เพียร
หมายถึ ง ความขยันขันแข็ง เอาการเอางาน มีความพยายาม มีความบากบัน่ มัน่ คง ไม่ทอ้ ถอย โดย
ความขยันหมัน่ เพียรจะประสบผลสาเร็ จได้ดี ต้องอาศัย อิทธิ บาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะและ
วิมงั สา กรมวิชาการ (2535: 60) ได้ให้คานิ ยามของความขยันหมัน่ เพียรว่า คือ ความพยายามและ
ตั้งใจในการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อหลายสิ่ งหลายอย่างเป็ นประจาปกติ ไม่เกียจคร้าน ด้วยความ
ภาคถูมิใจตามกาลังความรู ้ ความสามารถแห่ งตน โดยมีเป้ าหมายเพื่อความสาเร็ จ ในส่ วนของนิ ศา
ด่านวิริยะกุล (2527: 8) กล่าวว่า ความขยันหมัน่ เพียร หมายถึง ความพยายามอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
ได้รั บ ผลส าเร็ จ ในงานที่ ท าด้ว ยความระมัด ระวัง เอาใจใส่ แ ละอุ ต สาหะ โดยแบ่ ง จริ ย ธรรม
ความขยันหมัน่ เพียรออกเป็ น 4 ด้านย่อย คือ ความขยันหมัน่ เพียรในการศึกษาเล่าเรี ยน ความ
ขยันหมัน่ เพียรในการปฏิ บตั ิงานของตน ความขยันหมัน่ เพียรในการช่ วยเหลื องานของครอบครัว
และความขยันหมัน่ เพียรในกิจกรรมของโรงเรี ยน
ดัง นั้น สรุ ปได้ว่า ความขยันหมัน่ เพี ยรประกอบด้วย ความขยันขันแข็ง เอาการ
เอางาน มี ค วามพยายาม มี ค วามบากบัน่ มัน่ คง ไม่ ท ้อถอย โดยความขยันหมัน่ เพี ย รจะประสบ
ผลสาเร็ จ ความขยันหมัน่ เพียรเป็ นจริ ยธรรมที่ นามาซึ่ งประสบผลสาเร็ จในหน้าที่ การงาทั้งปวง
ถ้าบุคคลใดปราศจากจริ ยธรรมข้อนี้ ไม่วา่ จะลงมือปฏิบตั ิการใดก็ไม่สามารถบรรลุความสาเร็ จได้
9. ความพากเพี ย ร อุ ตสาหะ เป็ นจริ ย ธรรมเป็ นจริ ย ธรรมที่ แสดงถึ งความพยายาม
ตั้งใจจริ ง มีความอดทนที่จะปฏิบตั ิภารกิจหรื อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใดๆให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
โดยไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาและอุปสรรค สุ พตั รา สุ ภาพ (2525: 25) กล่าวว่า ความพากเพียรอุตสาหะ คือ
ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากและมี ความมานะอดทน ในส่ วน
ของกัลยา ศรี ปาน (2542: 25) กล่าวว่า ความอุตสาหะ หมายถึง ความมานะพยายามเอาใจใส่ ต่องาน
ด้วยความกระตือรื อร้ น ไม่นิ่งเฉยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้สาเร็ จตามจุดมุ่งหมายหรื อความต้องการ สอดคล้องกับจุฑาธิ ป เปี่ ยมประถม (2545:
16) กล่าวว่า ความพากเพียร อุตสาหะ คือ ความพยายาม ความตั้งใจความอดทนที่จะปฏิบตั ิกิจกรรม
หรื องานใด ๆ ให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
สรุ ปได้วา่ ความพากเพียรอุตสาหะเป็ นความพยายามในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
อดทนซึ่ งพามายังความสาเร็ จในหน้าที่ท้ งั ปวง โดยไม่ย่อท้อต่อปั ญหาและอุ ปสรรคเพื่อให้สาเร็ จ
ตามจุดมุ่งหมาย
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10. ความเสี ยสละเป็ นความประพฤติที่แสดงออกซึ่ งความแบ่งปั น เอื้อเฟื้ อเกื้ อกูลเห็ นถึ ง
ความอยู่รอดของส่ วนรวม เป็ นจริ ย ธรรมที่ พึ ง กระท าต่ อ ผูอ้ ื่ นและสั ง คมส่ วนรวม ในส่ วนของ
ปริ ญญา ตันสกุล (2543: 60) ความเสี ยสละ คือการให้ในสิ่ งที่ตนมีแกผูไ้ ม่มี เพ่อให้บุคคลนั้นพ้นทุก
โดยสิ่ ง ที่ มี น้ ัน เมื่ อ ให้ ไ ปแล้ว อาจจะหมดไปหรื อเหลื อ น้อ ยลงและเป็ นการให้ ที่ ไ ม่ ห วัง เอาคื น
สอดคล้องกับวินยั พัฒนรัฐ และคณะ (2541: 11-12) กล่าวว่า ความเสี ยสละ หมายถึง การให้หรื อ
บริ จาคสิ่ งของต่าง ๆ เพื่อปะโยชน์ส่วนรวม ความเสี ยสละช่ วยให้บุคคลไม่เห็นแก่ตวั ยอมอุทิศตน
เพื่อประโยชน์และความสุ ขในสังคม การกระทาที่ แสดงออกถึ งความเสี ยสละ เช่ น รู ้ จกั แบ่งปั น
ทรั พ ย์สิ น ต่ า งๆ มี ค วามปรารถนาดี ต่อผูอ้ ื่ น และเห็ นแก่ ป ระโยชน์ ส่ วนรวมมากกว่า ประโยชน์
ส่ วนตน ดังนั้น สรุ ปได้ว่า ความเสี ยสละ เป็ นการแสดงออกในการช่ วยเหลือผูอ้ ื่น ในความเห็ นอก
เห็นใจ เมตตาผูท้ ี่ดว้ ยกว่าและมีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจ
สรุ ปได้ว่า คุ ณธรรมและจริ ยธรรมทั้ง 10 ด้าน เป็ นคุณธรรมและจริ ยธรรมที่สาคัญที่
ปรากฏในนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง ซึ่ งเป็ นคุณธรรมและจริ ยธรรมที่สาคัญในการดาเนิ นชี วิตของ
มนุ ษย์ อี กทั้งยังเป็ นจริ ยธรรมที่ ทาให้ผูท้ ี่นามาปฏิ บตั ิ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ขและช่ วยให้
สังคมเกิดความสงบสุ ขและเจริ ญรุ่ งเรื อง
การวิเคราะห์ และประเมินตนเองด้ านจริยธรรม
การวิเ คราะห์ แ ละประเมิ น ตนเองด้า นจริ ย ธรรม เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นได้
ตระหนักถึ งระดับจริ ยธรรมของตนเอง ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดแรงจูงใจในการพัฒนา
จริ ยธรรมของตนเอง ดังนั้น การวิเคราะห์และพัฒนาจริ ยธรรมด้วยตนเองก็เปรี ยบเสมือนกระจกเงา
ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาจริ ยธรรมระดับบุคคล
สอดคล้องกับ ดวงเดือน พันธุ มนาวิน (2538: 2-5) ได้กล่าวถึงทฤษฎีและคุณสมบัติของ
มนุษย์ที่นาไปสู่ การพัฒนาจริ ยธรรมของตนเองไว้ 3 ประการ คือ ความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติของชี วิต
และหลักจริ ยธรรม ทุกคนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้มาตั้งแต่วยั ต้นของชี วิตจากการเลี้ยงดู การศึกษาอบรม
และจากประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยอาจเป็ นในวิถีที่ต่างกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บุคคลมีพฒั นาการ
ทางจริ ยธรรมต่างกันจากกฎเกณฑ์การตัดสิ นที่ต่างกัน ประการถัดมาคือ ความใฝ่ ธรรม มนุ ษย์มี
ธรรมชาติของการแสวงหาความถกต้องเป็ นธรรมหรื อความดี งามตั้งแต่วยั ทารก คุณสมบัติน้ ี ทาให้
บุคคลนิ ยมคนดี ชอบสังคมที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็ นคนดี อย่างไร
ก็ตามประสบการณ์ ในชี วิตจากการเลี้ ยงดู และเจริ ญเติ บโตในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มคุ ณธรรม
เป็ นปั จจัยสาคัญให้บุคคลพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีจริ ยธรรมสู งกว่า ประการสุ ดท้ายคือ ความรู้
จักตนเองของบุคคลนั้น ความรู ้จกั ตนเองของบุคคล คือ สร้างความสามารถ เสริ มสร้างความดีของ
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ตนให้มีพลังเข้มแข็งในลักษณะที่ ตนเองและสังคมยอมรั บได้ ความรู ้ จกั ตนเองนี้ จะทาให้บุคคล
มีความมัน่ ใจ มีพลังและพร้อมที่จะขจัดความไม่ดีของตนและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องดีข้ ึน
นอกจากนี้ ดวงเดือน พันธุ มนาวิน (2520) ยังได้กล่าวถึงแนวทางในการวิเคราะห์และ
ประเมินตนเองจริ ยธรรม คือการศึกษาเรี ยนรู ้ กระทาได้หลายวิธี เช่ น การศึกษาเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
ด้วยการหาความรู ้ จากการอ่านหนังสื อเกี่ ยวกับปรัชญาศาสนา วรรณคดี ที่มีคุณค่า หนังสื อเกี่ยวกับ
จริ ย ธรรมทัว่ ไปและจริ ย ธรรมวิช าชี พ หรื อการวิเคราะห์ ตนเอง บุ คคลผูม้ ี ค วามพร้ อมจะพัฒนา
มีความตั้งใจและเห็ นความสาคัญของการวิเคราะห์ ตนเองเพื่อทาความรู ้ จกั ในตัวตนเอง ด้วยการ
พิจารณาเกี่ยวกับความรู ้สึกนึกคิดและพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง จะช่วยให้บุคคลตระหนัก
รู ้คุณลักษณะของตนเอง รู ้จุดเด่น จุดด้อยของตน รู ้วา่ ควรคงลักษณะใดไว้วิเคราะห์ตนเอง กระทาได้
ด้วยหลักการ เช่ น การรับฟั งความคิดเห็ นเชิ งวิพากษ์จากคาพูดและอากัปกิ ริยาจากบุคคลรอบข้าง
เช่ น จากผูบ้ งั คับบัญชา จากเพื่อนร่ วมงาน จากผูใ้ กล้ชิดหรื อบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์ตนเอง
เกี่ ยวกับความคิด ความต้องการเจตคติ การกระทาและผลการกระทาทั้งในอดี ตและปั จจุ บนั หรื อ
ค้นหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาตน
อย่างถ่องแท้ และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจ ทาให้จิตใจได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง เกิ ดปั ญญา
รับรู ้ตนเองอย่างลึ กซึ้ งและแท้จริ ง การฝึ กตน เป็ นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมด้วยตนเอง
ขั้นสู งสุ ด เพราะเป็ นการพัฒนาความสามารถของบุคคลในการควบคุ มการประพฤติปฏิบตั ิของตน
ให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พ่ ึงปรารถนาของสังคม ทั้งสภาพการณ์ ปกติและเมื่อเผชิ ญปั ญหา
หรื อขัดแย้ง การฝึ กตนเป็ นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมด้วยตนเองขั้นสู งสุ ดเพราะเป็ นการ
พัฒนาความสามารถของบุ ค คล ในการควบคุ ม การประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ ข องตนให้อยู่ใ นกรอบของ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิ ญปั ญหาหรื อขัดแย้ง ในด้าน
การฝึ กวินยั ขั้นพื้นฐาน เช่ น ความขยันหมัน่ เพียร การพึ่งตนเอง ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
การรู้จกั ประหยัดและออม ความซื่ อสัตย์ ความมีสัมมาคารวะ และความรักชาติ การรักษาศีลตาม
ความเชื่อในศาสนาของตน ศีลเป็ นตัวกาหนดที่จะทาให้งดเว้นในการกระทาชัว่ ร้ายใดๆอยูใ่ นจิตใจ
ส่ งผลให้บุคคลมีพลังจิตที่เข้มแข็งรู ้เท่าทันความคิดและสามารถควบคุมตนได้ การทาสมาธิ เป็ นการ
ฝึ กให้เกิดการตั้งมัน่ ของจิตใจทาให้เกิดภาวะมีอารมณ์หนึ่ งเดียวของกุศลจิต เป็ นจิตใจที่สงบผ่องใส
บริ สุทธิ์ เป็ นจิตที่เข้มแข็ง มัน่ คง แน่วแน่ ทาให้เกิ ดปั ญญาสามารถพิจารณาเห็ นทุกอย่างตรงสภาพ
ความเป็ นจริ ง ฝึ กการเป็ นผูใ้ ห้ เช่น การรู ้จกั ให้อภัย รู ้ จกั แบ่งปั นความรู ้ ความดีความชอบ บริ จาค
เพื่อสาธารณะประโยชน์ อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ
สรุ ปได้ว่า การพัฒนาจริ ยธรรมด้วยวิธี พฒั นาตนเองตามขั้นตอนดังกล่ า วเป็ นธรรม
ภาระที่ บุ ค คลสามารถปฏิ บ ัติไ ด้ค วบคู่ ก ับ การดาเนิ นชี วิตประจาวัน แต่ มิ ใ ช่ เ ป็ นการกระท าใน

52
ลัก ษณะเสร็ จสิ้ น ต้องกระท าอย่า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ นนิ สั ย เพราะจิ ต ใจของมนุ ษ ย์เ ปลี่ ย นแปลงได้
ตลอดเวลา การควบคุมการประพฤติปฏิบตั ิของตนให้อยูใ่ นกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของ
สังคม ทั้งในสภาพการณ์ ปกติและเมื่อเผชิ ญปั ญหาหรื อขัดแย้ง ก่ อให้เกิ ดการฝึ กตนและพัฒนา
คุณธรรมและจริ ยธรรมของตนเองต่อไปได้อีกด้วย
ระดับของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
กระบวนการพัฒนาด้านจริ ยธรรมเป็ นขั้นตอนการพัฒนาก็จะเป็ นระดับอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อเป็ นการวางรากฐานทางจริ ยธรรมและนาไปสู่ การดาเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์
สอดคล้องกับ Coldberg (1976: 355) ได้แบ่งระดับของการพัฒนาจริ ยธรรม โดย
จาแนกอายุ ไว้ 3 ระดับว่า ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Reconvention Level) เป็ นลักษณะการแสดงออก
เชิ งจริ ยธรรม และเหตุผลขึ้นอยู่กบั รางวัลและการลงโทษ มี 2 ขั้น คือ ขั้นแรก ขั้นยึดคาสั่งและ
การถูกลงโทษ พบได้ในเด็กอายุ 2-7 ปี เด็กช่วงนี้ จะแสดงจริ ยธรรม เพราะกลัวการลงโทษ เหตุผล
เพราะผูใ้ หญ่สั่ง เช่น กลัวถูกตี ขั้นต่อมาคือ ขั้นยึดของรางวัล เด็กอายุ 7-10 ปี จะกระทาดีมีคุณธรรม
ที่เน้นรางวัลและความสนใจของตนเอง เด็กจะเชื่อคาสั่งหรื อไม่จะอยูท่ ี่ตวั เด็กเองและเด็กจะรู ้สึกว่า
สิ่ งนั้นเป็ นการดีจากการได้รางวัล ระดับที่สองคือ ระดับกฎเกณฑ์ (Conventionally Level) เป็ น
จริ ยธรรมเชิ งเหตุผลขั้นที่ 2 หรื อขั้นกลาง ในขั้นนี้ เด็กจะคิดถึ งเหตุผลเชิ งจริ ยธรรมก้ ากึ่ งระหว่าง
ความรู ้ สึกของตนเองกับมาตรฐานจริ ยธรรมภายนอกเป็ นเกณฑ์มากกว่า มี 2 ขั้น คือ ยึดตามผูอ้ ื่น
เป็ นช่วงจริ ยธรรมของวัยรุ่ น อายุ 10-13 ปี เป็ นช่วงจริ ยธรรมที่เด็กต้องการความมัน่ ใจ การดูแลและ
การศรัทธา ยึดการปฏิ บตั ิดว้ ยด้วยเหตุผลทางจริ ยธรรมตามมาตรฐานของพ่อแม่ เพื่อเป็ นคนดี ใน
สายตาพ่อแม่ ขั้นยึดตามกฎระเบียบสังคม คนช่วงวัย 13-16 ปี เป็ นช่วงวัยที่มีเหตุผลเรี ยนสังคมอย่าง
ชัดเจน เด็กจะมีเหตุผลจริ ยธรรมตามระเบียบหรื อกฎของสังคมและกฎหมาย ระดับที่สามคือ ระดับ
เหนื อกฎเกณฑ์ (Post-Conventional Level) เป็ นเหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรมที่ ย่างเข้าสู่ การเป็ นผูใ้ หญ่
เป็ นจริ ย ธรรมระดับ สู ง สุ ด ที่ เกิ ด จากภายในตัวบุ ค คลเอง รู ้ จ ัก ตนเอง และตัดสิ น ใจด้วยตนเอง
มี 2 ขั้นตอน คือ ยึดคามัน่ สัญญา เป็ นขั้นตอนที่คนมีจริ ยธรรมโดยเข้าถึงคุณค่าของคนและกฎหมาย
ว่ามีความสัมพันธ์กนั ควรรู ้วา่ กฎหมายสาคัญแต่กฎหมายเปลี่ยนได้ แต่ค่านิ ยมแห่ งตนมีความสาคัญ
มากกว่ากฎหมาย ขั้นยึดจริ ยธรรมสากล เป็ นวัยผูใ้ หญ่เป็ นขั้นตอนของจริ ยธรรมสู งสุ ด เป็ นการ
ปฏิบตั ิที่ได้มาตรฐานของสิ ทธิ มนุษยชน ควรคานึงถึงจิตสานึกที่ดีกว่ากฎหมาย
Bloom (1956) ได้เสนอทฤษฎี การพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมและค่านิ ยม โดยใช้
หลักการสอนด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ซึ่ งสามารถอธิ บายลาดับขั้นตอนสาคัญของการเกิด
เจตคติและการพัฒนาลักษณะนิ สัย ได้ดงั นี้ ขั้นแรก ขั้นการรับรู ้ (Perceiving or Receiving) การที่
บุคคลจะเกิดการพัฒนาลักษณะนิสัยใด ๆ ได้ บุคคลนั้นจะต้องมีโอกาสได้รับรู ้และใส่ ใจในสิ่ งนั้น ๆ
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ก่ อน ดังนั้น หากเราต้องการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ย ธรรมหรื อค่านิ ยมใด ๆ ให้แก่ บุคคล เราจึ งต้อง
พยายามจัดสิ่ งเร้าหรื อสถานการณ์ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการรับรู ้และสนใจในคุณธรรม จริ ยธรรมหรื อ
ค่านิยมนั้น ๆ ขั้นที่สองคือ ขั้นการตอบสนอง (Responding) แม้บุคคลได้รับรู ้และเกิดความสนใจใน
สิ่ งนั้นแล้ว แต่หากไม่มีโอกาสตอบสนองต่อสิ่ งนั้น ความสนใจนั้นก็จะไม่ได้รับการพัฒนาไปจนถึง
ระดับการพัฒนาเป็ นลักษณะนิ สัย ดังนั้น ในการสอนจึงจาเป็ นต้องพยายามให้บุคคลนั้นมีโอกาส
ตอบสนองต่อสิ่ งนั้นและเกิดความรู ้สึกพอใจ ซึ่ งจะช่วยให้บุคคลนั้นเกิดพัฒนาการจริ ยธรรมจากการ
ตอบสนอง ขั้นที่สามคื อ ขั้นการเห็ นคุ ณค่า (Valuing) หากคุ ณมีโอกาสตอบสนองต่อสิ่ งใดแล้ว
ได้รับผลที่เป็ นที่พึงพอใจ บุคคลนั้นจะเห็นคุณค่าของสิ่ งนั้น ดังนั้น หากเราสามารถจัดประสบการณ์
หรื อกิ จกรรมต่า ง ๆ ที่ บุค คลนั้นจะได้รับ ประโยชน์ จากการปฏิ บตั ิ ตามคุ ณธรรม จริ ย ธรรมหรื อ
ค่านิ ยมนั้นก็จะช่ วยให้บุคคลเห็ นคุ ณค่าของการปฏิ บตั ิและเต็มใจปฏิ บตั ิเช่ นนั้นต่อไป ขั้นที่สี่คือ
ขั้นการจัดระบบ (Organizing) การที่บุคคลเห็นคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรมหรื อค่านิ ยมใด ๆ แล้ว
จะสามารถพัฒนาขึ้นไปเป็ นลักษณะนิ สัยได้น้ นั บุคคลจะต้องนาไปปฏิ บตั ิหรื อนาไปใช้ในระบบ
ชี วิตของตน การจัดระเบียบหรื อระบบในการปฏิบตั ิตนตามคุ ณธรรม จริ ยธรรมหรื อค่านิ ยมนั้น ๆ
ได้กา้ วไปสู่ ข้ นั สู งสุ ดของการพัฒนาด้านจิตพิสัย คือ การพัฒนาเป็ นลักษณะนิ สัย และขั้นสุ ดท้ายคือ
ขั้นการพัฒนาเป็ นลักษณะนิ สัย (Characterization) บุคคลที่สามารถปฏิบตั ิตามคุ ณธรรม จริ ยธรรม
หรื อค่านิ ยมที่ยึดถื อในวิธีการดาเนิ นชี วิตของตนอย่าสม่ าเสมอ ในที่ สุดก็จะพัฒนาถึ งขั้นการเป็ น
ลักษณะนิสัยของตน ซึ่ งนับเป็ นขั้นสู งสุ ดของการพัฒนาจิตพิสัย
สอดคล้องกับวัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2552) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาระดับจริ ยธรรม
ว่าการรับรู ้ เกิ ดจากการที่เด็กได้รับประสบการณ์ จากสภาพแวดล้อมแล้วเกิ ดความเข้าใจยินดี ที่จะ
เรี ยนรู ้ และสนใจในสิ่ งทีจะเรี ยนรู ้ มีการเตรี ยมตนให้พร้อมที่จะเรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ การตอบสนอง
เมื่อได้รับรู ้เรื่ องที่สนใจแล้วเด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง ถ้าเป็ นเรื่ องที่ตรงกับความต้องการ และจะมี
การตอบสนองทางบวก เต็มใจที่จะตอบสนอง และมีความพึงพอใจในการตอบสนองในเรื่ องนั้น
การสร้างค่านิ ยม เมื่อได้รับรู ้ จากสิ่ งแวดล้อมและได้ตอบสนองจะเกิ ดเป็ นค่านิ ยม และหากค่านิ ยม
นั้น เป็ นสิ่ ง ที่ เ ด็ ก พึ ง พอใจ จะเกิ ดการยอมรั บ ค่ า นิ ย ม ทั้ง นี้ การยอมรั บ ค่ า นิ ย มอาจจะมี ม ากกว่า
หนึ่ งอย่างก็ได้ ทั้งนี้ เด็กอาจแสดงออกมาให้เห็ นถึงการปฏิ บตั ิซ้ าๆ จนเป็ นที่สังเกตเห็ นได้ การจัด
ระเบี ยบ หลังจากสร้ างค่านิ ยมและยอมรั บค่านิ ยมแล้ว จะนามาคิ ดพิจารณาและรวบรวมค่านิ ยม
นามาจัดระบบค่านิ ยม ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ใช้เวลามาก อาจจะยังยากที่จะสังเกตเห็ นในระยะปฐมวัย
การสร้ างลักษณะนิ สัย เป็ นขั้นตอนหลังจากนาค่านิ ยมที่ดีอย่างหลากหลายมาจัดเป็ นระเบียบ และ
นามาเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ สร้างเป็ นหลักยึดในการตัดสิ นใจและแสดงถึงลักษณะ
นิสัย
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สรุ ปได้วา่ การพัฒนาระดับจริ ยธรรม ซึ่ งต้องใช้เวลาในการฝึ กปฏิ บตั ิค่อนข้างยาวนาน
การปฏิบตั ิซ้ า ๆ จนกว่าจะเกิดเป็ นลักษณะนิ สัยที่แสดงถึงการมีจริ ยธรรม สร้างค่านิ ยม และเกิดการ
ยอมรับในค่านิ ยมนั้น ๆ จะเกิดการมีความรู ้ สึกผิดชอบชัว่ ดี แต่แม้วา่ จะเป็ นเรื่ องที่ยากและใช้เวลา
หากเด็กได้รับการวางรากฐานทางจริ ยธรรมที่เหมาะสมแล้วย่อมนาพาให้เด็กได้รับความสุ ขความ
เจริ ญเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมโดยรวม
การวัดและแนวทางการสร้ างเครื่องมือวัดจริยธรรม
ในการสร้างเครื่ องมือวัดจริ ยธรรม ผูส้ อนมีความรู้ในการสร้างเพื่อให้ได้เครื่ องมือที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั ทาให้ได้เครื่ องมือที่ดีในการวัดจริ ยธรรมได้อย่างแม่นยา
ดังเช่น โชติ (2524: 23-28) ได้กล่าวถึงการสร้างเครื่ องมือวัดด้านจริ ยธรรม ไว้วา่ ขั้นที่ 1
ขั้นทาความเข้าใจกับจริ ยธรรมด้านนั้น ๆ ให้ถ่องแท้โดย หาความหมาย หรื อ นิ ยามของจริ ยธรรม
พฤติกรรมใดบ้างที่แสดงถึงการมีจริ ยธรรม พฤติกรรมใดบ้างที่แสดงถึ งการไม่มีจริ ยธรรม ขั้นที่ 2
รวบรวมความหมายและพฤติกรรมด้านจริ ยธรรมและสร้ างนิ ยามปฏิบตั ิการ ขั้นที่ 3 การสร้ าง
เครื่ องมือวัดนิ ยามปฏิ บตั ิการในชั้นที่ 2 นามาใช้เป็ นหลักในการสร้างเครื่ องมือ โดยผูส้ ร้างทุกคน
ต้องตระหนัก และระลึ กถึ งเสมอว่าจะดาเนิ นตามนิ ยามนี้ วางแนวการวัดว่ารู ปแบบที่ เหมาะสม
สาหรั บการวัดคุ ณธรรมนั้นควรเป็ นอย่างไร สร้างคาถามหรื อข้อความให้ครอบคลุ มพฤติกรรม
ต่างๆ ที่ ระบุ ไว้ในนิ ยามปฏิ บตั ิ การ ปริ มาณของข้อความ หรื อข้อความควรจะให้มากพอที่จะเป็ น
ดัชนี บ่งบอกว่าคนนี้ ได้คะแนนเท่านี้ แล้ว แสดงว่ามี ระดับจริ ยธรรมเพียงใด ประเมินคุณภาพของ
ค าถามขั้นต้นภายหลัง จากได้ส ร้ า งค าถามหรื อ ข้อความแล้ว ควรจะให้ป ระเมิ นคุ ณภาพขั้นต้น
ทั้งแง่ภาษาที่ใช้และความเที่ยงตรง (Validity) ของข้อความ ซึ่ งอาจจะใช้ผเู้ ชี่ ยวชาญด้านการวัดผล
เป็ นผูป้ ระเมินก็ได้ ทดลองเครื่ องมือวัด การประเมินคุณภาพของเครื่ องมือวัด เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลุ่มตัวอย่างแล้วก็นามาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ ความเชื่ อมัน่ และความเที่ยงตรง
ของเครื่ องมื อวัด เมื่ อพบว่า สิ่ งใดบกพร่ องก็ จะต้องปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขจนสามารถนาใช้ 5 คู่มื อ
เครื่ องมือวัด
สอดคล้องกับ เชิดศักดิ์ โฆวาสิ นธุ์ (2549) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ
วัดจริ ยธรรมไว้วา่ กาหนดจุดมุ่งหมายในการวัด การวางแผนในชั้นนี้ เป็ นการวางโครงการล่วงหน้า
ว่าในการสอบการสอบวัดนั้นต้องการจะวัดตัวแปร จะวัดกับใคร วัดเพื่ออะไร หรื ออาจจัดไว้วา่ เป็ น
การวางโครงร่ างของการวิจยั ก็ได้ กล่าวคือ ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั จะต้องกาหนดขอบเขตการวัด และ
อธิ บายคุ ณลักษณะของตัวแปรให้แจ่มแจ้งว่า พฤติกรรมหรื อที่จะวัดนั้นมีองค์ประกอบเช่ นไร และ
จะสร้างนิ ยามปฏิบตั ิการได้เช่นไร กาหนดลักษณะของแบบทดสอบหรื อเครื่ องมือวัด การวางแผน
ในชั้นนี้ เป็ นการวางแผนเพื่อกาหนด รู ปแบบของเครื่ องมือ หรื อแบบทดสอบที่จะนาไปใช้วดั หรื อ
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เร้ าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาโดยต้องกาหนดให้สอดคล้องกับคุ ณลักษณะหรื อพฤติกรรม
ของการวิจยั นั้น ๆ ว่า ควรใช้แบบทดสอบประเภทใด จะวัดผลที่ มุ่งหวังได้ตลอดจนต้องกาหนด
ขอบเขตของแบบทดสอบว่า ควรมีจานวนข้อหรื อสเกลมากน้อยเพียงใดจึงจะครอบคลุม และจะใช้
วิธีดาเนิ นการสอบเช่นไรเป็ นการสอบกลุ่มหรื อรายบุคคล จากัดเวลาในการสอบหรื อไม่จากัดเวลา
การสร้ างแบบสอบถาม จากการกาหนดรู ปแบบทดสอบจะทาให้ทราบลักษณะของข้อคาถามว่า
จะเป็ นลักษณะใด ในการสร้ างแบบทดสอบทางจิ ตวิทยาส่ วนใหญ่จะมุ่งวัดพฤติกรรมที่ แอบแฝง
ของบุคคล ดังนั้น คุ ณลักษณะต่าง ๆ ที่ตอ้ งการวัดจึงควรที่จะผ่านการวิจยั มาแล้วว่ามีลกั ษณะย่อย
อะไรบ้างหรื อย่างน้อยก็ควรจะมีการวิจารณ์มาบ้างว่ามีองค์ประกอบใด ข้อควรทาประการหนึ่ งใน
การสร้ างแบบทดสอบคื อ พึง ระลึ ก ว่า ตัวข้อสอบนั้นเป็ นแต่เพีย งตัวอย่างของพฤติ กรรมเท่ านั้น
มิ ได้ หมายความว่าจะเป็ นพฤติ กรรมทั้งหมดของตัวแปรนั้น ในการวัดได้น้ ี มีแต่พฤติ กรรมไม่ มี
เนื้ อหา การประเมินคุ ณภาพเครื่ องมื อ การสร้ างแบบทดสอบทางจิ ตวิทยานั้นเป็ นการวัดทางอ้อม
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมัน่ และความเป็ นปรนัย
สรุ ป โดยรวมได้ ว่ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจัด กระบวนการเรี ยนการสอนที่ เ น้ น
จริ ยธรรม ผูว้ ิจยั ได้เข้าใจถึ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดแทรกจริ ยธรรมในบทเรี ยน
ทั้งขั้นตอนในการสอนและวิธีการที่ทาให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาสาระของบทเรี ยนและตระหนักถึ ง
จริ ย ธรรมที่ พ บในบทเรี ย น ดัง นั้น ผูว้ ิจ ัย จึ ง ได้ยึ ด หลัก การเรี ย นการสอนที่ เ น้น การสอดแทรก
จริ ย ธรรมมาใช้ใ นกระบวนการสร้ า งแบบฝึ กในบทเรี ย นและกิ จ กรรมในชั้น เรี ย น โดยการจัด
กิจกรรมที่เน้นจริ ยธรรมที่ได้หลังจากการอ่าน โดยให้ผเู ้ รี ยนอภิปรายถึ งหัวข้อทางจริ ยธรรมที่พบ
รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อจริ ยธรรมนั้น ๆ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ย้ าให้ผเู ้ รี ยนตระหนัก
และเห็ นคุ ณค่าของจริ ยธรรมที่ ปรากฏในบทอ่ าน ถื อว่า เป็ นการบู รณาการการเรี ยนรู ้ ทกั ษะด้า น
การอ่านกับจริ ยธรรมได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
การพัฒนาสื่ อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในการจัดกระบวนการเรี ย นการสอนภาษาในปั จ จุ บ ัน พบว่า การใช้สื่ อการเรี ย น
การสอนมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์การเรี ยนรู ้ทางภาษา โดยตราหนัก ถึง
ความสามารถในการสร้างและประยุกต์สื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ความหมายของสื่ อการเรียนการสอน
สื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นเครื่ องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นสื่ อกลางในการสอนให้เกิดความเข้าใจได้ดียงิ่ ขึ้น
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ดังเช่ น Jordan (2525) สื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นสื่ อที่มีความสาคัญที่ ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจบทเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้นและส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้
ในส่ ว นของ จิ น ตนา ใบกาซู ยี (ม.ป.ป.: 11) กล่ า วว่า สื่ อ การเรี ย นการสอน
(Instructional Materials) หมายถึง วัสดุหรื อเครื่ องมือที่จดั ทาขึ้น ซึ่ งมีขอ้ มูลเนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์
ต่อประสบการณ์การเรี ยนรู ้ สาหรับนาไปใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนของครู และนักเรี ยนให้
เป็ นไปตามหลัก สู ตรก าหนด ซึ่ งการเรี ย นการสอนเป็ นองค์ป ระกอบส าคัญประการหนึ่ ง ที่ ใ ช้
ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบเนื้ อหา เกิ ดทักษะกระบวนการ
และความรู ้สึกนึกคิดต่าง ๆ อันจะนาไปสู่ จุดหมายของหลักสู ตร
สอดคล้องกับสันทัด ภิบาลสุ ข และพิมพ์ใจ ภิบาลสุ ข (2525: 35) กล่าวว่า สื่ อการสอน
หมายถึ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ หรื อ ช่ อ งทางส าหรั บ ช่ ว ยถ่ า ยทอด หรื อ น าความรู ้ ห รื อ
ประสบการณ์ไปสู่ เรี ยนและทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น สรุ ปได้ว่า สื่ อการเรี ยนการสอน หมายถึ ง สื่ อหรื อเครื่ องมื อใด ๆ ที่ จดั ทาขึ้ น
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนและช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถมีความรู ้ ความเข้าใจในบทเรี ยน
นั้น ๆ ได้ดีมากขึ้น
องค์ ประกอบและหลักการของการพัฒนาสื่ อการเรียนการสอน
การพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน ครู ค วรค านึ ง ถึ ง องค์ป ระกอบของสื่ อ เพื่ อ ที่ ค รู
จะสามารถเลื อกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิ ดเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ ภาษามีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
ดังเช่น Hutchinson and Waters (1987: 109) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสื่ อการเรี ยน
การสอน ประกอบไปด้วย ประการแรก คือ ข้อมูลทางภาษา (Input) อาจอยูใ่ นรู ปแบบของข้อความ
บทสนทนา หรื อข้อมูลใดๆที่ใช้ในการสื่ อสาร ข้อมูลทางภาษาแต่ละชนิ ดจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ที่ได้ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยนประการที่สอง คือ การเน้นเนื้ อหา (Content Focus)
เป็ นการสื่ อที่บ่งบอกถึงความหมายและความรู ้สึกที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อาจอยูใ่ นรู ปที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร หมายถึงเนื้ อหาที่เป็ นข้อความและไม่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ประการที่สาม คือ เนื้ อหาที่เป็ น
รู ปภาพ การเน้นภาษา (Language Focus) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ภาษา ในการจัดกิจกรรม
การเน้นภาษาควรส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้ฝึกการใช้ภาษาแบบส่ วนย่อย แล้วนามาประกอบในหน่ วยที่
ใหญ่ข้ ึน ประการสุ ดท้ายคือ ภาระงาน (Task) เป็ นจุดมุ่งหมายสุ ดท้ายในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั
การใช้ภาษาภาระงานควรเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารที่สัมพันธ์กบั การเน้นเนื้ อหาและเน้นภาษา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถผลิตภาษาเป้ าหมายได้ซ่ ึ งได้แสดงองค์ประกอบของสื่ อการสอนไว้ดงั นี้
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ภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบของสื่ อการเรี ยนการสอนของ Hutchinson and Waters
ที่มา: Hutchinson and Waters, English for Specific Purposes (United Kingdom: Cambridge
University Press, 1987), 109.
ดังเช่ น Hutchinson and Waters ได้กล่าวแนะนาถึ งองค์ประกอบของสื่ อการเรี ยน
การสอนว่า เนื้ อหา (Content) หมายถึง เนื้ อหาวิชาที่ตอ้ งสอน สื่ อ (Materials) หมายถึง สิ่ งที่ผเู ้ รี ยน
ได้ดู ได้สังเกต หรื อได้ลงมือปฏิบตั ิ กิจกรรม (Activities) หมายถึง สิ่ งที่ครู และผูเ้ รี ยนกระทาร่ วมกัน
ในชั้นเรี ยน วัตถุประสงค์ (Goals) หมายถึง เป้ าหมายที่ครู กาหนดไว้สาหรับการทาภาระงานนั้น ๆ
ผูเ้ รี ยน (Students) หมายถึง การให้ความสาคัญกับความสามารถ ความต้องการและความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน กลุ่มทางสังคม (Social Community) หมายถึง เป็ นการทางานร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยนหรื อเป็ น
กลุ่ม
Nunan (1999) ได้กล่าวถึงสื่ อการเรี ยนการสอนต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบแรก คือ ข้อมูลทางภาษา (Input) หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มีความรู้ดา้ น
เนื้ อหาและทักษะทางภาษา โดยผูส้ อนจะป้ อนข้อมูลต่าง ๆ ทางภาษาจากแหล่งต่าง ๆ เช่ น รู ปภาพ
จดหมาย ข้อ ความ จากหนัง สื อ พิ ม พ์แ ละนิ ต ยสาร ให้ ผู ้เ รี ย นผ่ า นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
องค์ประกอบต่อมาคือ การเน้นเนื้ อหา (Content Focus) หมายถึง การนาเสนอเนื้ อหาทางภาษา เช่น
คาศัพท์ โครงสร้างทางไววยากรณ์และเนื้ อหาในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน องค์ประกอบ
ถัดไป คือ การเน้นภาษา (Language Focus) หมายถึง การนากฎเกณฑ์ทางไววยากรณ์จากเนื้ อหาให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนรู้ และองค์ประกอบสุ ดท้าย คือ ภาระงาน (Task)
หมายถึ ง ผลผลิ ตของผูเ้ รี ย นที่ แสดงให้เห็ นถึ ง การเกิ ดความเข้าใจในการเรี ย นรู้ ของผูเ้ รี ย นโดย
กิจกรรมต้องมุ่งเน้นความหมายทางภาษามากกว่ารู ปแบบภาษา
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นอกจากนี้ ชนาธิ ป พรกุ ล (2537: 60) ได้ก ล่ า วถึ ง ระบบการพัฒนาสื่ อการสอน
ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบแรก คือ ตัวป้ อน (Input) หมายถึง ที่มาหรื อจุดเริ่ มต้น
ในการคิ ดสร้ างสื่ อ เช่ น สภาพปั ญหา หลักการและเหตุผลหรื อความต้องการในการเปลี่ ยนแปลง
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ตัวประกอบที่สอง คือ กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ
ที่ดาเนิ นการ เพื่อให้ได้สื่อที่ตอ้ งการประกอบด้วยขั้นตอนการสร้ าง การนาไปใช้และประเมินผล
องค์ประกอบสุ ดท้ายคือ ผลผลิ ต (Output) หมายถึ ง ตัวสื่ อที่ สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้ได้ รวมทั้ง
เอกสารประกอบหรื อคู่มือการใช้สื่อต่าง ๆ
Dickinson (1987: 80-87) ได้กล่าวถึงหลักการพิจารณาที่สาคัญในการสร้างสื่ อการเรี ยน
การสอน ไว้วา่ ควรกาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบว่าผูเ้ รี ยนต้อง
เรี ยนอะไร ต้องรู ้อะไร และช่วยผูเ้ รี ยนในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ตนเอง ควรเลือกข้อมูลทางภาษาที่มี
ความหมาย คือ ข้อมูลทางภาษาต้องเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง เช่ นการอธิ บายตัวอย่าง ภาพประกอบ
ดัชนี บทสรุ ป เป็ นต้น กิ จกรรมและแบบฝึ กในสื่ อการเรี ยนการสอน ควรจัดกิ จกรรมให้เพียงพอ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ของแต่ละบทเรี ยน อีกทั้งควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย
เนื่ องจากผูเ้ รี ยนมีพ้ืนฐานความรู ้ที่แตกต่างกัน สื่ อการเรี ยนการสอนควรมีความยืดหยุน่ โดยผูเ้ รี ยน
สามารถเลือกวิธีการเรี ยนรู้ เพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้ คาสั่งในการใช้สื่อการเรี ยนการสอน
ควรเป็ นคาสั่งที่ส้ ัน ๆ และง่ายต่อการเข้าใจและใช้ภาษาแม่ ควรมีคาแนะนาในการใช้สื่อการเรี ยน
การสอน เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่ทาให้ผเู ้ รี ยนทราบแนวทางในการเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้บทเรี ยน สามารถ
เรี ยนไวยากรณ์และคาศัพท์ได้อย่างไรและมีแนวทางในการเรี ยนรู ้ให้สาเร็ จได้อย่างไร ควรมีการให้
ข้อมูลย้อนกลับหลังการวัดและการประเมิ นผล ผูเ้ รี ยนควรมีโอกาสได้รู้คาตอบและคาอธิ บายต่อ
กิ จกรรมที่ เรี ยนรู ้ พร้ อมกับเข้าใจส่ วนที่ ผิดพลาดของตนเองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ต่อไป การเก็ บข้อมูล การเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น เนื่ องจากผลการเรี ย นแสดงถึ งความก้าวหน้า และ
พัฒนาการในการเรี ยนรู ้ พร้ อมกับเข้าใจส่ วนที่ผิดพลาดของตนเอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ตนเองต่อไป การให้แหล่งอ้างอิงข้อมูล เป็ นการให้ขอ้ มูลโครงการทางภาษาและหน้าที่ทางภาษาแก่
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี มีดชั นี คาศัพท์ในบทเรี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ประกอบในการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน ควรมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ที่ดี เช่น การใช้รูปภาพประกอบ
บทเรี ยนที่มีสีสันสวยงาม รู ปแบบของตัวอักษรและอื่นๆ เพื่อเป็ นสิ่ งเสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นอย่าง
ดี ใ นการเรี ย นรู้ และควรมี ก ารบอกระดับ การพัฒ นาทางการเรี ย น เพื่ อ ให้ ผู้เ รี ย นทราบถึ ง
ความก้าวหน้าและความแระสบความสาเร็ จในการเรี ยนของตนเอง พร้ อมทั้งหาแนวทางในการ
พัฒนาตนในการเรี ยนรู ้ให้ดียงิ่ ขึ้นในโอกาสต่อไป
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จากองค์ประกอบของการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของการ
พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนนั้น มีหลายประการ องค์ประกอบเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่ผสู ้ อนต้องคานึ งถึ ง
ในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนเพราะจะช่วยทาให้ผสู้ อนสร้างสื่ อการสอนได้ตรงตามเป้ าหมาย
และจุดประสงค์ที่วางไว้ครอบคลุมเนื้ อหาที่ผเู ้ รี ยนจะต้องเรี ยน อีกทั้งยังเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนให้
ได้เรี ยนรู ้จกั จากสื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่
ผูเ้ รี ยนอย่างสู งสุ ด
การวางแผนขั้นตอนในการพัฒนาสื่ อการเรียนการสอน
นอกจากการศึ กษาองค์ประกอบของสื่ อการเรี ยนการสอนแล้ว การวางแผนขั้นตอน
ในการสร้ างสื่ อการเรี ยนการสอนก็เป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อให้ได้สื่อที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน
ในส่ วนของ Hutchinson and Water (1987: 121-125) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของสื่ อการ
เรี ยนการสอนไว้ 10 ขั้นตอน ไว้ว่า ขั้นที่ 1 การคัดเลือกเนื้ อหา การเลื อกเนื้ อหาควรเป็ นเนื้ อหาที่
ผูเ้ รี ย นต้อ งการและน่ า สนใจเป็ นเนื้ อ หาที่ พ บเห็ นในชี วิต ประจาวัน สามารถนามาจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี ขั้นที่ 2 การออกแบบภาพรวมของรู ปแบบและภาระงานในสื่ อ
การเรี ยนการสอน เพื่อประเมินให้เห็ นถึงความสาคัญของเนื้ อหาที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ขั้นที่ 3 พิจารณาถึงหลักสู ตรและกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้ทราบว่าภาระงานและกิจกรรมการเรี ยน
การสอนมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนมากน้อยเพียงใด ขั้นที่ 4 พิจารณาถึงโครงสร้างทางภาษา คาศัพท์
หน้ า ที่ แ ละข้ อ มู ล ทางภาษา เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า แต่ ล ะส่ วนของกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน
ควรประกอบด้วยเนื้ อหาด้านไหนและมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนอย่างไร ขั้นที่ 5 การออกแบบกิจกรรม
ทางการเรี ยนรู ้ทางภาษาและภาระงานเพื่อฝึ กฝนภาษาที่ตอ้ งการในแต่ละบทเรี ยน ขั้นที่ 6 พิจารณา
ข้อมูลทางภาษาอีกครั้ง เพื่อปรับแก้และเพิ่มเติมข้อมูลที่จาเป็ น ให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนมากที่สุด
ขั้นที่ 7 กลับไปขั้นตอนที่ 1-6 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อมูลทางภาษาให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
อีกครั้งหนึ่ ง ขั้นที่ 8 ตรวจสอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนใหม่ ๆ เพื่อนามาพัฒนาสื่ อ โดยพิจารณา
ความสอดคล้องของหลัก สู ตร ขั้นที่ 9 ทดลองใช้สื่ อการสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อพิ จารณาถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการเรี ยนการสอนที่มีต่อชั้นเรี ยน และขั้นสุ ดท้ายคือ พิจารณาผลของการจัด
กิจกรรม ปั ญหาที่เกิดขึ้นและผลที่ได้รับการการใช้สื่อรวมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนา
สื่ อให้มีคุณภาพ
เสงี่ ย ม โตรัตน์ (2538: 54-55) ได้เสนอขั้นตอนในการวางแผนสร้ างสื่ อการสอน
ภาษาอังกฤษไว้ คือ การเลือกชื่อเรื่ อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การตัดสิ นใจว่าผูเ้ รี ยนจะต้องทาอะไร
ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่รวบรวมไว้ การสร้ างแนวทางการสอนหรื อกิ จกกรมที่ ใช้ในการเรี ยน
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การสอน วิเคราะห์ขอ้ มูลหรื อกิจกรรมว่าจะสอนโดยใช้องค์ประกอบใดทางภาษา สร้างกิจกรรมที่
เป็ นองค์ประกอบทางภาษานั้นๆ สร้างกิจกรรมที่ใช้เป็ นทักษะหรื อกลยุทธ์ในการสอน การนาภาษา
ที่ได้รับการฝึ กในชั้นเรี ยนไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
Seels and Glasgow (1990: 3) ได้กล่าวถึ งขั้นตอนในการพัฒนาสื่ อ 4 ขั้นตอน คือ
การคัดเลื อ กเนื้ อ หาต้อ งสอดคล้อ งกับ จุ ดประสงค์ข องรายวิช ากลวิ ธี ที่ ใ ช้ใ นกระบวนการเรี ย น
การสอนต้องอ้างอิงทฤษฏี และงานวิจยั การวัดผลและการประเมินผลต้องสอดคล้องกับพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สื่อการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งได้แสดงขั้นตอนในการสร้างสื่ อ ไว้ดงั นี้
วิเคราะห์ขอ้ มูล

สร้างและออกแบบ

พัฒนาเครื่ องมือ

(Analysis)

(Design)

(Development)

ประเมินผล
(Evaluation)

ทดลองใช้เครื่ องมือ
(Implementation)

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ Seels and Glasgow
ที่มา : Seels and Glasgow, Exercise in Instruction Design (U.S.A.: Merrill Publishing Company,
1990), 153.
Wisniewska (1998: 24-25) ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
ไว้วา่ ผูส้ อนต้องวางแผนและออกแบบกิจกรรมทางภาษา เพื่อให้เห็นถึงข้อดี ของสื่ อและปั ญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ผูส้ อนต้องระดมความคิดและวางแผนกิจกรรมในสื่ อการเรี ยนการสอน เช่น
กิจกรรมด้านคาศัพท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์สาหรับผูเ้ รี ยน ผูส้ อนต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยนหรื อประยุกต์กิจกรรมเพื่อนาไปใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนกับผูเ้ รี ยน นากิจกรรมที่
ผ่านการคัดเลือกแล้วไปให้ผสู ้ อนท่านอื่นแสดงความคิดเห็น แก้ไข ปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น นากิจกรรมที่หลากหลายไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในชั้นเรี ยน หลังจากนาสื่ อไปใช้ ผูส้ อนต้องประเมินสื่ อที่นาไปใช้วา่ มีประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนมากน้อย
เพียงใด
ในส่ วน จินตนา ใบกาซูยี (ม.ป.ป.: 26-27) ได้เสนอขั้นตอนในการวางแผนการสร้างสื่ อ
การสอนภาษาอังกฤษไว้ ว่า การกาหนดจุดประสงค์ทวั่ ไป คือ พิจารณาว่าจุดประสงค์ทวั่ ไปของสื่ อ
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การเรี ยนการสอนคืออะไร การกาหนดคุ ณสมบัติของผูเ้ รี ยน คือ พิจารณาว่าผูท้ ี่จะใช้สื่อการเรี ยน
การสอนคือใคร มีความรู้และประสบการณ์มากน้อยเพียงใด ระดับไหน การกาหนดเนื้ อหาสาระ คือ
การพิ จารณาเกี่ ย วกับ เรื่ องหรื อเนื้ อหาสาระที่ จะนาเสนอในการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้องกับ
จุดประสงค์ การกาหนดจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม คือ การจาแนกย่อยจุดประสงค์ทวั่ ไปให้ละเอียด
ว่าเมื่อผูเ้ รี ยนศึกษาโดยใช้สื่อการเรี ยนการสอนแล้วสามารถทาอะไรได้ ซึ่ งเป็ นแนวทางสาคัญใน
การประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน การกาหนดรู ปแบบการวัดและการประเมินผล คือ การหาวิธี
และรู ปแบบที่จะทดสอบและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน การกาหนดวิธีการและแนวทางใน
การเสนอเนื้ อหา คือ การวางแผนว่าจะเสนอการการสอนเนื้ อหาสาระรู ปแบบใด กาหนดกิจกรรม
ทางเนื้ อหาและแบบฝึ กอย่างไรให้กบั ผูเ้ รี ยน การกาหนดแหล่งข้อมูลที่สนับสนุ นการจัดทาสื่ อการ
เรี ยนการเรี ยนการสอน คือ การพิจารณาว่าการจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอนควรจะหาข้อมูลจากแหล่ง
การเรี ยนรู้ใด การทดสอบคุณภาพของสื่ อการเรี ยนการสอน คือ การวางแผนนาสื่ อการเรี ยนการสอน
ที่ สร้ างเสร็ จแล้วไปทดลองใช้กบั ผูเ้ รี ยนว่าสื่ อที่ สร้ างขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากน้อยเพี ยงใด การ
ปรับปรุ งสื่ อการเรี ยนการสอน คือกระบวนการสุ ดท้ายในการวางแผนนาสื่ อการเรี ยนการสอนมา
ปรับปรุ งแก้ไขหลังจากที่พบข้อบกพร่ องต่างๆแล้ว เพื่อนาไปใช้ในการประกอบการเรี ยนการสอน
ต่อไป
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ การวางแผนในการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนจะทาให้ได้สื่อการเรี ยน
การสอนที่มีประสิ ทธิ ภ าพ ตรงตามเป้ าหมายปละจุดประสงค์ของการสร้ างสื่ อการเรี ยนการสอน
ซึ่ งผูส้ อนต้องให้ความสาคัญของแต่ ละขั้นตอนในการสร้ างสื่ อ อี กทั้งยังช่ วยให้ผูเ้ รี ย นได้ใช้สื่ อ
การเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพและสร้างความสนใจในการเรี ยนรู ้ได้เพิ่มมากขึ้น
การกาหนดภาระงานทีใ่ ช้ ในการพัฒนาสื่ อการเรียนการสอน
การกาหนดภาระงานเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน เพื่อให้
จุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนบรรลุตามเป้ าหมาย Nunan (1989: 10-11) ได้กล่าว่า การกาหนด
ภาระงานในการเรี ยนภาษาเพื่อการสื่ อสาร เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจในภาษา ปฏิบตั ิได้และมี
ปฏิ สัมพันธ์ในการใช้ภาษา โดยเน้นที่ความหมายมากกว่ารู ปแบบขอภาษา ซึ่ งได้กาหนดรู ปแบบ
ของภาระงานไว้ดงั ภาพ ดังนี้
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วัตถุประสงค์ (Goals)

บทบาทของครู (Teacher Role)

ข้อมูลทางภาษา (Language Input)

ภาระงาน (Tasks)

กิจกรรม (Activities)

บทบาทของผูเ้ รี ยน (Learner Role)

สถานะการณ์ (setting)

ภาพที่ 5 แสดงการกาหนดภาระงานในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ Nunan
ที่มา: Nunan , Designing Tasks for the Communication Classroom (United Kingdom:
Cambridge University Press, 1989), 10-11.
ส่ วน เริ งชัย จงพิพฒั นสุ ข (2542: 12-14) ได้กาหนดภาระงานที่นามาใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษ คือ การซักถาม (Quiz) คือ การตั้งคาถามให้ช่วยกันตอบ อาจซักถามเป็ นกลุ่มหรื อ
รายบุ คคลเกี่ ยวกับเรื่ องที่ เรี ยนหรื อกิ จกรรมที่ ปฏิ บตั ิ ต่อมาคื อการอภิ ปราย (Discussion) คื อ
การกาหนดหัวข้ออภิปราย อาจเป็ นการอภิปรายปากเปล่าแบบกลุ่มและอาจให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเขียน
สรุ ปผลการอภิปราย ต่อไปคือ การแสดงความคิดเห็น (Comment) คือ การให้ขอ้ สังเกต หรื อการให้
ข้อสรุ ปตามความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยนแต่ละคน อาจแสดงความคิ ดเห็ นโดยการเขียนหรื อพูด และ
การค้นหา (Search) คื อ การศึก ษาค้นคว้า หาข้อเท็จจริ ง ข้อมูล สารสนเทศ อาจจะทาโดยการ
รวบรวม การสังเกต การปฏิบตั ิ การทดลอง การตรวจสอบและการฝึ กฝน
Nixon (1995: 13) ได้กาหนดภาระงานของการออกแบบสื่ อการเรี ยนการสอนไว้ดงั
ภาพดังนี้
รู ปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม
(ข้อมูลและบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม
แบบฝึ ก

ความรู ้ทวั่ ไป

การพัฒนาทางทักษะ
(ทักษะทางการเรี ยนรู้, ทักษะทางการสื่ อสาร)
จุดประสงค์ของการเรี ยนการสอน
(กิจกรรมการเรี ยนการสอน)

แหล่งการเรี ยนรู ้
การวัดและการประเมินผล

การพัฒนาการทางภาษา(หน้าที่ทาง
ภาษา, ไวยกรณ์, คาศัพท์)

ภาพที่ 6 แสดงการกาหนดภาระงานในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ Nixon
ที่มา: Nixon, Developing Appropriate Materials (University of Canberra: English Teaching
1995), 13.
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จากการกาหนดภาระงานในสื่ อการเรี ยนการสอน ถือว่าเป็ นขั้นตอนที่มีความจาเป็ นใน
การสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรี ยนรู้และบรรลุเป้ าหมายในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
แนวทางการเขียนและการตั้งคาถามจากสื่ อการเรียนการสอน
คาถามเป็ นเครื่ องมื อที่ ส าคัญอย่า งยิ่งสาหรั บ การอ่า นเพื่ อความเข้า ใจบทอ่า นเพราะ
คาถามมี บ ทบาทส าคัญในการพัฒนาเพื่ อความเข้า ใจในการอ่ า น ค าถามช่ วยกระตุ น้ ความรู ้ เดิ ม
เกี่ ยวกับบทอ่านช่ วยให้เข้าใจถึ งสิ่ งที่ได้อ่านไปแล้วตลอดจนสิ่ งที่กาลังจะอ่านซึ่ งทาให้การอ่านมี
ความหมายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คาถามยังช่ วยให้ผอู ้ ่านได้ประเมินความเข้าใจในสิ่ งที่อ่านด้วย ดังนั้น
การเขียนหรื อตั้งคาถามจึงมีส่วนสาคัญเป็ นอย่างยิ่งของการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนเนื่ องจาก
คาถามเป็ นเสมือนตัวที่บ่งบอกถึงประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการเรี ยนการสอน
Bloom (1956) กล่าวว่า การตั้งคาถามครู ควรตั้งคาถาม โดยเน้นความรู ้ของนักเรี ยนและ
บทอ่าน ซึ่ งแบ่งประเภทคาถามตามข้อมูลที่ผอู ้ ่านใช้ตอบคาถามดังนี้ ประเภทแรก คาถามที่ผอู ้ ่าน
สามารถหาคาตอบได้โดยตรงจากบทอ่าน (Textually Explicit) คือ คาถามซึ่ งมีคาตอบปรากฏอยูใ่ น
บทอ่านโดยตรง ผูอ้ ่านสามารถยกคาพูดในบทอ่านมาตอบได้เลย ประเภทที่สอง คือ คาถามที่ผอู ้ ่าน
ต้องสรุ ปหรื ออนุ มานคาตอบจากบทอ่าน (Textually Implicit) ได้แก่ คาถามซึ่ งคาตอบไม่ได้ปรากฏ
โดยตรงในบทอ่าน ผูต้ อบต้องอ่านและสรุ ปหรื ออนุ มานคาตอบโดยใช้คนพูดของตอนเอง ประเภท
ที่สาม คือ คาถามที่ผอู ้ ่านใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิม หรื อข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วในใจของผูอ้ ่านมาใช้
ในการตอบคาถาม (Scripturally implicit information)ได้แก่ คาถามซึ่ งผูอ้ ่านต้องใช้ความรู ้ และ
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ มาประมวลเข้ากับเนื้อหาของเรื่ องที่อ่านเพื่อตอบคาถามนั้น
Ruddell (1987) ได้เสนอการตั้งคาถาม 4 ประเภท ที่มีต่อความเข้าใจในบทอ่านไว้ ดังนี้
การตั้งคาถามเพื่อหาจุดเน้น (Focusing) คือ การตั้งคาถามเพื่อช่วยให้ผสู ้ อนได้รวบรวมความคิดที่จะ
ถาม การตั้งคาถามเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม (Extending) เป็ นการตั้งคาถามเพื่อช่วยขยายความ ซึ่ งผูส้ อน
จะต้องถามเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม การตั้งคาถามเพื่อหาความกระจ่างจากข้อมูล (Clarifying) เป็ น
การถามเมื่อผูส้ อนต้องการตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนตอบด้วยความเข้าใจหรื อเพื่อนบอกให้ตอบ การตั้ง
คาถามเพื่อการยอมรั บในข้อมูลที่เพิ่มเติ ม(Raising) เป็ นการตั้งคาถามที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา
ความคิดในการตอบคาถามเพื่อหาเหตุผลที่จะยอมรับคาตอบจากข้อมูล อย่างไรก็ตามผูส้ อนมักจะมี
ปัญหาในเรื่ องของการให้เวลาผูเ้ รี ยนในการตอบคาถาม
Talebinezahd (1999: 20-21) ได้กล่าวถึงแนวทางในการตั้งคาถามไว้ดงั นี้ การเขียนหรื อ
ตั้งคาถามจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการวัดทักษะทางภาษา ไม่ใช่เพียงวัดรู ปแบบของภาษา ถามข้อที่
ผูส้ อนไม่สามารถแบ่งปั นกับผูเ้ รี ยน เพราะผูส้ อนไม่ควรถามคาถามที่ผสู ้ อนรู ้อยูก่ ่อนแล้วอย่างซ้ า ๆ
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ควรมีบริ บททุกครั้งในการตั้งคาถามเพราะจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ไม่ควร
ตั้งคาถามกับคาถามเป็ นกิจกรรมในทิศทางเดียวระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนเท่านั้น
วิสาข์ จัติวตั ร์ (2543: 213-235) กล่ าวว่า กลวิธีในการตั้งคาถามในการสอนอ่า น
ภาษาอังกฤษ ครู มกั ใช้คาถามเพื่อกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านคิด ผูอ้ ่านสามารถใช้คาถามเป็ นเครื่ องมือในการ
จัดกระบวนความคิด เมื่อผูอ้ ่านเข้าใจหรื อตีความเนื้ อเรื่ องที่อ่านผิดครู จะสามารถรู ้ ได้จากคาตอบ
ของเขา คาถามหรื อใช้คาถามในกระบวนการเรี ยนการสอนอ่านให้มีประสิ ทธิ ภาพ
การวัดและการประเมินผลสื่ อการเรียนการสอน
การวัดและการประเมิ น ผลเป็ นกระบวนการสุ ด ท้ายของการจัดการเรี ย นการสอน
เพื่อที่จะวัดผลความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน ดังนั้น ผูส้ อนควรกาหนดการวัดและการประเมินผลผูเ้ รี ยน
ในหลาย ๆ รู ปแบบ
Michael and others Pierce (1996) ได้กาหนดรู ปแบบการวัดและการประเมินผลใน
สภาพจริ งของภาระงาน ไว้ว่า การสัมภาษณ์ (Oral Interview) คือ ครู ถามคาถามผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับ
ภูมิหลัง กิ จกรรมการอ่านและความสนใจ อาจใช้แบบสังเกตตามแนวทางการสัมภาษณ์ การสอบ
การเล่าเรื่ อง (Story or Test Retelling) คือ ให้ผูเ้ รี ยนเล่ าเรื่ องซ้ าเกี่ ยวกับใจความสาคัญหรื อ
รายละเอียดเกี่ ยวกับเรื่ องที่อ่านหรื อเรื่ องที่ฟัง สามารถได้ท้ งั ความรู ้ และทักษะทางภาษา ตัวอย่าง
งานเขี ยน คื อ ผูเ้ รี ยนคิ ดเล่าเรื่ อง เขียนเรี ยงความ หรื อเขียนรายงาน เป็ นการวัดกระบวนการเขียน
ซึ่ ง วัดได้ท้ งั เนื้ อหาสาระและองค์ป ระกอบทางภาษา โครงงานหรื อนิ ทรรศการ คื อ ผูเ้ รี ยนทา
โครงงานในสายวิชา อาจเป็ นงานเดี่ยวหรื องานคู่ โดยการนาเสนอโครงการที่ทา สามารถวัดด้านการ
เขียน การพูดและการคิด การทดลองและสาธิ ต คือผูเ้ รี ยนทดลองและสาธิ ต การใช้สื่อ สามารถ
สังเกตผลงานให้ทางทักษะการพูด การเขียนและการคิด แบบข้อสอบถามตอบ คือ ผูเ้ รี ยนเขียน
ตอบคาถามปลายเปิ ด เพื่อวัดทักษะการให้ขอ้ มูลและการคิด การสังเกตของครู คือ ครู สังเกตการณ์
ให้ความสนใจกับผูเ้ รี ยน ตองคาถามหรื อการมีปฏิสัมพันธ์กบั นักเรี ยนคนอื่น อาจทาการบันทึกการ
สังเกตด้วยแบบบันทึกหรื อแบบันทึกระดับรายการ แฟ้ มสะสมงาน คือ ครู เน้นการเก็บผลงานของ
ผูเ้ รี ยน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมพฤติกรรมและการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ซึ่งทาให้ผเู้ รี ยนประเมินตนเอง
ส่ วน เริ งชัย จงพิพฒั นสุ ข (2542: 14-15) ได้อธิ บายถึงการวัดและการประเมินผลทาง
ภาษา โดยแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ รู ปแบบแรก คือ แบบประเมิน (Assessment) แบบประเมินที่นิยม
ใช้ใ นปั จจุ บ นั มี ล ัก ษณะ ดัง นี้ การประเมิ นตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ผูส้ อน
สังเกตการณ์ทางานของผูเ้ รี ยนแต่ละงานหรื อแต่ละโครงงาน โดยการให้คะแนนของขั้นตอนในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน (Portfolio Assessment) คือ การให้คะแนนจาก
ผลงานในแฟ้ มและยังอาจให้คะแนนจากการสังเกต พิจารณาการทางานเช่ นเดี ยวกับการประเมิ น
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ตามสภาพจริ งได้ รู ปแบบที่สอง คือ การประเมินจากนิทรรศการ (Exhibition Assessment) คือ การที่
นักเรี ยนรวบรวมผลงานจากการทางานทั้งหมดมาจัดแสดงให้ปรากฏรวมกัน โดยการจัดเสริ มแต่ง
ใช้ป้ายนิเทศบรรยายซึ่ งผูส้ อนเป็ นผูก้ าหนดการให้คะแนน การประเมินการจากการสังเกตพิจารณา
จากครู (Observation Assessment) คื อ การสังเกตและจดบันทึ กพฤติ กรรมการเรี ย น การร่ วม
กิ จกรรมพัฒนาการและความประพฤติ ของผูเ้ รี ย น การประเมิ น ตนเอง (Self Assessment)
การประเมินจากกลุ่มเพื่อน (Peer Assessment) แบทดสอบ (Test) แบบทดสอบมักใช้วดั การเรี ยนรู้
ควบคู่กบั การประเมิ นผล โดยแยกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ประเภทบังคับตอบ
(Forced-Choice items) เป็ นประเภทที่คาถามที่มีคาตอบให้เลื อก ประกอบด้วยแบบเลื อกตอบ
(Multiple Choice item) แบบถูกผิด (True-False Item) แบบเติมช่องว่าง (Fill-in-the-blank Item)
แบบจับคู่ (Matching Item) อีกประเภทคือ ประเภทตอบแบบเสรี (Free-Response) เป็ นคาถามให้
หาคาตอบด้วยตัวเองบางครั้งเรี ยกว่าแบบเรี ยงความ (Essay)
จากการสังเคราะห์ เอกสารด้านการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน พบว่ากระบวนการ
สร้ า งสื่ อการเรี ย นการสอนเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญพื้ นฐานในการพัฒนาและสร้ า งสื่ อการเรี ย น
การสอนทาให้ผวู ้ ิจยั เข้าถึ งหลักการและองค์ประกอบ มองเห็นภาพรวมของขั้นตอนและวิธีการใน
การสร้ างสื่ อที่มีประสิ ทธิ ภาพตรงตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ อีกทั้งแนวทางการวัดผลและประเมิ นผล
ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่สะท้อนให้เห็ นความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้นาแนวคิ ดดังกล่าว
มาใช้การสร้ างและพัฒนาสื่ อเสริ มทักษะการอ่านภาษอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มคุ ณธรรมและจริ ยธรรม
จากนิทานพื้นบ้านภาคกลางโดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ซึ่ งดาเนินการสร้างสื่ อตามแนวทางที่ได้
ศึกษาเพื่อให้ได้สื่อการเรี ยนการสอนภาษาที่ดีและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
โปรแกรมนิพนธ์ Hot Potatoes
Hot Potatoes ใช้ท้ งั โปรแกรมประยุกต์ประเภทที่เขียนจาก HTML และ Javascripts ใน
การสร้ า ง ผูใ้ ช้น้ ัน ไม่ จ าเป็ นจะต้อ งเรี ย นรู ้ ภาษาทั้ง สอง เพื่ อสร้ า งแบบฝึ กหัดนั้น เพราะว่า Hot
Potatoes ได้ออกรู ปแบบที่เข้าใจง่ายและสะดวกในการใช้ในการสร้างแบบฝึ กหัดไว้เรี ยบร้อยแล้ว
ผูส้ อนเพี ย งแต่ ส ร้ า งแบบฝึ กหัด จากรู ป แบบที่ ก าหนดขึ้ น แล้ว น าไปไว้บ นหน่ ว ยรั บ ที่ นัก เรี ย น
สามารถใช้ได้ Hot Potatoes ได้สร้างโปรแกรมย่อยสาหรับสร้างแบบฝึ กหัดไว้ 6 แบบด้วยกัน แบบ
ฝึ กเหล่านี้ สามารถนามารวมกับแบบฝึ กหัดจากโปรแกรมอื่นได้ นักเรี ยนสามารถตอบแบบฝึ กหัดกี่
ครั้งก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั จานวนคาใบ้ที่ผสู ้ อนกาหนดขึ้นล่วงหน้า นอกจากนี้ Hot Potatoes ยังสามารถ
สร้างเชื่อมโยงให้ผสู้ อยส่ งคะแนน ของนักเรี ยนไปทางอีเมล์ได้ดว้ ย Hot Potatoes เป็ นโปรแกรมที่
ประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยในการสร้างแบบฝึ กหัด 6 แบบนี้ จะมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันโปรแกรมย่อย
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ประกอบไปด้วย JBC, Jquiz, Jmix, Jcross, Jcloze และ Jmatch ซึ่ งชื่ อเหล่านี้ อธิ บายถึงรู ปแบบต่างๆ
ของแบบฝึ กหัดดังต่อไปนี้ JBC แบบปรนัย สามารถสร้างคาถาม และตัวเลือก กี่ตวั ก็ได้ Jquiz สร้าง
คาถามที่ตอ้ งการคาตอบที่เปิ ดกว้างหรื อแบบปลายเปิ ด Jquiz นั้นแตกต่างกับปรนัยตรงที่นกั เรี ยน
สามารถเติมอะไรก็ได้ลงในช่ องว่าง ผูส้ อนสามารถสร้ างข้อถูกได้หลายข้อ ยกตัวอย่างเช่น คาถาม
What is the capital city of the United States? ตัวเลือกที่ถูกมีได้ต้ งั แต่ DC, D.C. Washinton, D.C.
และอีกหลาย ๆ ตัวเลือกที่เป็ นคาตอบที่ถูกต้อง นอกจากนี้ Hot Potatoes ยังมีเครื่ องมือให้เลือกได้วา่
คาตอบที่ ถูกนั้นจะต้องเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่หรื อตัวพิ มพ์เล็ก นักเรี ยนสามารถดู คาตอบที่ ถูกต้องได้
โดยผูส้ อนกาหนดให้แสดงคาตอบที่ถูกหลังจากนักเรี ยนกดปุ่ มขอคาตอบ
รู ปแบบของแบบฝึ กหัดจะประกอบไปด้วย Jmix สร้ างแบบฝึ กหัดเรี ยงคาหรื อเรี ยง
ประโยคให้ถูกต้อง นักเรี ยนเพียงใช้เมาส์ลากคาหรื อประโยคหรื อกดเลือก คา ประโยค แล้วจัดลาดับ
ให้ถูก ต้อง ผูส้ อนสามารถสร้ า งประโยคไม่จากัดจานวน นอกจากนี้ Jmix จะแสดงค าตอบถ้า
นักเรี ยนไม่นาคาหรื อประโยคมาเรี ยงให้ครบจานวนที่กาหนด
Jcross เป็ นโปรแกรมส าหรั บสร้ างเกมปริ ศนาอักษรไขว้ (Crossword) ได้ผูส้ อน
สามารถเลือกรู ปแบบและตัวใบ้แบบใดก็ได้ เริ่ มแรกรู ปแบบจะเตรี ยมตารางไว้ให้วางศัพท์ที่จะต้อง
การจะสร้าง เมื่อกาหนดช่องศัพท์ตามจานวนอักษรเรี ยบร้อยแล้ว ผูส้ อนจะพิมพ์คาใบ้ของศัพท์น้ นั
ลงในหน้าต่างที่กาหนดขึ้นมา ผูส้ อนสามารถสร้างคาได้ท้ งั แนวนอนและแนวตั้ง เมื่อเติมศัพท์และ
คาใบ้เสร็ จเรี ยบร้อย ตัวโปรแกรมจะสร้าง Crossword ให้ทนั ทีโดยอัตโนมัติ
Jcloze เป็ นโปรแกรมสร้างแบบฝึ กหัดที่ให้นกั เรี ยนเติมคาในช่ องว่าง ผูส้ อนสามารถ
สร้ า งแบบฝึ กหัดที่ เป็ นย่อหน้าและมี ช่ องเว้นไว้ให้นัก เรี ยนเติ ม ค าในช่ องว่าง นอกจากนี้ ผูส้ อน
สามารถแทรกเรื่ องให้นกั เรี ยนอ่านก่อนที่จะเริ่ มทาแบบฝึ กหัดที่เกี่ยวกับข้อความนั้นๆ ได้อีกด้วย
Jmatch เป็ นโปรแกรมสาหรับสร้างแบบฝึ กหัดจับคู่ เช่น จับคู่คาศัพท์กบั ความหมาย
แบบฝึ กหัดนี้มีสองคอลัมน์ คอลัมน์แรกเป็ นศัพท์ หรื อรู ปภาพก็ได้ ส่ วนคอลัมน์ที่รูปแบบของแบบ
ฝึ กสองคือนิ ยามศัพท์ โปรแกรมย่อยทั้งโปรแกรมนี้ เป็ นโปรแกรมสร้างแบบฝึ กหัดทัว่ ไปที่ผสู ้ อน
สามารถน ามาใช้แ ละดัด แปลงได้ต ามความต้อ งการ ยกตัว อย่า งเช่ น ผูส้ อนสามารถให้ ข ้อ มู ล
ย้อนกลับเมื่อนักเรี ยนตอบคาถาม นอกจากนี้ ยงั สามารถให้ใบ้ได้ด้วย ตัวอย่างเช่ น ใน Crossword
ผูส้ อนสามารถก าหนดอักษรตัวแรกของค าไว้ในตาราง และสามารถตั้งเวลาในการอ่า นได้ด้วย
นอกจากนี้ผสู ้ อนสามารถใส่ รูปภาพ เสี ยง หรื อวิดีโอ เข้าไปประกอบบทเรี ยนได้ดว้ ย
ข้ อดีของโปรแกรม Hot Potatoes
เป็ นโปรแกรมที่ง่าย ซึ่ งครู ภาษาอังกฤษที่ ไม่มีความรู ้ คอมพิวเตอร์ ก็สามารถสร้ างได้
นักเรี ยนสามารถเปลี่ยนคาตอบได้ถา้ ไม่พอใจคาตอบแรก โดยการศึกษาเพิ่มเติมจากคาใบ้ที่สร้างไว้
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การที่นกั เรี ยนมีโอกาสที่ จะเปลี่ ยนคาตอบหลังจากการเรี ยนรู ้ จาคาใบ้เพิ่มเติมนักเรี ยนสามารถทา
แบบฝึ กหัดทางไกลผ่านอินเตอร์ เน็ ต โดยไม่จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ เพียงแต่ในห้องเรี ยนเท่านั้นเหมาะ
สาหรับการเรี ยนแบบระบบทางไกล โดยครู นาบทเรี ยนที่สร้างด้วย Hot Potatoes ไปใส่ ไว้ (Upload)
ในเซิฟเวอร์ (Server) มีโปรแกรมย่อยที่หลากหลายสามารถสร้างแบบฝึ กหัด
ข้ อเสี ยของโปรแกรม Hot Potatoes
รู ปแบบของแบบฝึ กจะเป็ นลักษณะเดี ยวกันโดยตลอด ครู ไม่สามารถดัดแปลงได้มาก
แบบฝึ กส่ วนใหญ่เป็ นแบบฝึ กภาษาชนิ ดกลไก ซึ่ ง ทาให้นักเรี ย นเกิ ดความเบื่ อหน่ า ยได้ ครู ไ ม่
สามารถใช้ลู ก เล่ นทางเสี ย ง ภาพ ตัวอัก ษรที่ ห ลากหลายได้ต ามที่ ต้อ งการ เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ
โปรแกรมนิพนธ์อื่น ๆ เช่น Autoware, Toolbook และ Director รู ปแบบของโปรแกรมจะตายตัว
ครู ไม่สามารถดัดแปลงได้ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เปลี่ยนสี พ้นื สี ตวั อักษรเล็ก ๆ
น้อย ๆ เท่านั้น
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาแบ่งหัวข้องานวิจยั
ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้นิทานในการสอนภาษาอัง กฤษ งานวิจยั
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้นิ ท านเพื่ อส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และงายวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Hot Potatoes
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ นิทานในการสอนภาษาอังกฤษ
งานวิจัยในประเทศ
ภายในประเทศไทยมีผศู ้ ึกษาวิจยั การใช้นิทานในการสอนภาษาอังกฤษไว้มากมาย เช่น
การอ่ า นนิ ท านให้ นัก เรี ย นฟั ง การใช้รูป ภาพประกอบนิ ท าน การพัฒ นาทัก ษะการอ่ า นอย่า งมี
วิจารณญาณและความคงทนในความจาของนักเรี ยน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยมีนิทานเป็ น
องค์ประกอบ ทาให้ผลการวิจยั มีความหลายหลาย หลายด้าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
พัชรวดี อักษรพิมพ์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาสื่ อเสริ มทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริ ยธรรมจากเรื่ องเล่าพื้นบ้านภาคใต้ สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 2
วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพ
ของสื่ อเสริ ม ทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษที่ เน้นสาระทางจริ ย ธรรม เปรี ย บเที ย บความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษ ความตระหนักทางจริ ยธรรมของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้สื่อเสริ ม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริ ยธรรม และศึกษาความคิดเห็ นของนักศึกษาที่มีต่อ
สื่ อเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริ ยธรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2
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วิชาเอกภาษอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี การศึกษา 2554 จานวน 25 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั คื อ สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที่ เน้นสาระทางจริ ยธรรม แบบทดสอบความสามารถ
ทางการอ่านก่อนและหลังเรี ยนและแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่ งผลการวิจยั คือ ประสิ ทธิ ภาพของ
สื่ อ เสริ มทัก ษะการอ่ า นภาษอัง กฤษที่ เ น้ น สาระทางจริ ยธรรมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ใ นระดับ ดี
ความสามารถทางการอ่ า นภาษอัง กฤษของกลุ่ มตัวอย่า งหลังศึ ก ษาสื่ อเสริ ม ทัก ษะการอ่า นภาษ
อังกฤษที่เน้นสาระทางจริ ยธรรมสู งกว่าความสารมารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนศึกษาสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริ ยธรรม กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักทาง
จริ ยธรรมเพิ่มขึ้ น และมี ความคิ ดเห็ นที่ ดีต่อสื่ อเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ เน้นสาระทาง
จริ ยธรรม
มนวิภา เสนี ยว์ งศ์ ณ อยุธยา (2545: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องบทเรี ยนเพื่อเพิ่ม
ความสามารถ ด้านการเขี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนกรุ งเทพ
คริ สเตียนวิทยาลัย จานวน 50 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการสอนบทเรี ยน
นิ ท าน แบบทดสอบ และแบบสอบถาม ผลการวิ จ ัย พบว่ า การใช้ บ ทเรี ยนนิ ท านเพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถทางการเขียนของนักเรี ยน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเขียนภาษาอังกฤษ
สู งขึ้น โดยผลสัมฤทธิ์ หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และนักเรี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษโดยมีนิทานเป็ นองค์ประกอบ
รุ่ งวนา สุ ดจิตต์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของ
สื่ อการอ่านเขียนภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการอ่านเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้สื่อ เปรี ยบเทียบความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นหลังการใช้สื่อของนักเรี ยนที่มีโครงสร้างความรู ้ระดับต่างกัน ศึกษา
ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนต่ อความเหมาะสมของสื่ อ และเปรี ยบเที ย บเจตคติ ของนักเรี ยนที่ มีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้สื่อ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ปี การศึกษา 2554 จานวน 38 คน เครื่ องมือในการวิจยั
ประกอบด้วย สื่ อการอ่านเขียนภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านไทย จานวน 8 บท แบบทดสอบวัด
โครงสร้ างความรู ้ เดิ มเกี่ยวกับนิ ทานพื้นบ้านไทย แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง แบบทดสอบความคิ ดเห็ นต่อความเหมาะสมของสื่ อและ
แบบสอบถามเจตคติของนักเรี ยนต่อการเรี ยนวิชาภาษอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจยั
พบว่า ประสิ ท ธิ ภาพของสื่ อการอ่ า นเขี ย นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า นไทยมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ที่ยอมรับได้ความสามารถทางการอ่านเขียนภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านของนักเรี ยนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถทางการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ

69
จากนิ ท านของนัก เรี ย นที่ มี โ ครงสร้ า งความรู ้ เ ดิ ม ต่ า งระดับ กัน หลัง เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ นต่ า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของสื่ ออยูใ่ นระดับที่ดีและ
ต่อเจตคติ ต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังเรี ยนโดยใช้สื่อสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อุษา มะหะหมัด (2547: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของ
แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจจากนิ ท านพื้ น บ้า นไทย โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เปรี ยบเทียบความสามารถด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้แบบ
ฝึ กและศึ ก ษาความเห็ น ของนัก เรี ย นต่ อ การใช้แ บบเสริ ม ทัก ษะ กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดโพธิ์ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปี การศึกษา 2546 จานวน 40
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็นด้านเนื้ อหาบทอ่านจากนิ ทานพื้นบ้าน
ไทยและกิ จกรรมการอ่า น แผนการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 8 แผน แบบฝึ กเสริ มทักษะ
จานวน 8 บท แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้า ใจก่ อนและ
หลังเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจจากนิ ทาน
พื้ นไทย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ใ นระดับ ดี ความสามารถด้า นทัก ษะการอ่ า นเพื่ อความเข้า ใจของ
นักเรี ย นหลังเรี ยนสู ง กว่าก่ อนเรี ยน โดยแบบฝึ กเสริ มทัก ษะการอ่านอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 และนักเรี ยนมี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับดี ต่อกิ จกรรมการอ่านและแบบฝึ กเสริ มทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจจากนิทานพื้นบ้านไทย
งานวิจัยต่ างประเทศ
มีนกั การศึกษาชาวต่างประเทศทาการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับการอ่านโดยมีนิทานเป็ น
องค์ประกอบด้วยกันหลายท่าน รวบรวมไว้ดงั นี้
Bosma (1981: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการศึกษาเชิ งทดลองเพื่อกาหนดความ
เป็ นได้ได้ของการนานิทานมาใช้เพื่อสอนสาหรับนักเรี ยนเกรด 6 ในโรงเรี ยนชั้นประถมของมลรัฐ
มิ ชิ แ กน (Michigan) ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า จ านวน 99 คน ผลการวิ จยั พบว่า กลุ่ ม ทดลอง
มีความก้าวหน้าในการอ่าน โดยคะแนนก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยงั พบว่า นิทานพื้นเมืองทาให้นกั เรี ยนสนใจวรรณกรรมมากขึ้น
Ann (1997: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องศึกษาการสอนด้วยวิธีการอ่านออกเสี ยง
(Read Aloud) ของครู ในชั้นเรี ยนเกรด 4 และเกรด 5 จานวน 3 ห้องเรี ยน เรื่ องที่ อ่านเป็ น
เรื่ องเดี ยวกัน รวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกวีดีโอและเทป สัมภาษณ์ นกั เรี ยนในแต่ละชั้นเป็ นกลุ่ม
เล็ก ๆ โดยสั ง เกตวิธี ก ารสอนอ่ า นออกเสี ย งของครู การตั้ง ค าถามของครู และการตอบโต้ข อง
นักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า การอ่านออกเสี ยงในการสอนของครู มีผลทาให้นกั เรี ยนรู ้รูปแบบการอ่าน

70
รู ้จกั โต้ตอบกับเนื้ อเรื่ องที่อ่าน และครู ควรมีการเตรี ยมกิ จกรรมหลังการอ่านเพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึก
การใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
Emma (1997: Abstract)) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการเพิ่มประสบการณ์ การอ่านหนังสื อ
นิ ท าน (Storybook) เพื่ อเพิ่ มพัฒนาการทางภาษาของเด็ก หู ตึง วัย ก่ อนเรี ย น จานวน 3 คน
ใช้ระยะเวลาทดลอง 1 ปี ผลการวิจยั พบว่าในช่ วงแรกเด็กสนใจหนังสื อนิ ทานน้อย ไม่คุน้ เคยกับ
การอ่านเช่ นอ่า นบทนาเรื่ อง สนใจตัวหนังสื อน้อย รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์
ผูป้ กครองหลังจากการทดลอง 1 ปี เด็กทั้ง 3 คนเริ่ มอ่านหนังสื อที่ บา้ น กระตื อรื อร้ นที่ จะร่ วม
กิ จกรรมการอ่านตามเวลาที่ กาหนด และหาหนังสื ออ่านเองโดยไม่ตอ้ งจัดหาให้ เห็ นคุ ณค่าของ
หนังสื อและสามารถเล่าเรื่ องจากหนังสื อเล่มที่เคยอ่านแล้ว
Asher (2000: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของการสอน
โดยการเล่านิ ทานประกอบท่าทาง (TPR Story Telling) กับการสอนแบบฟั งพูด (Audio-Lingual
Method) โดยการทาการวิจยั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยนระดับกลาง กลุ่มทดลอง
เป็ นนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้นิทานประกอบท่าทาง จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมได้รีบ
การสอนแบบฟั งพูด จานวน 30 คน โดยทั้งสองกลุ่มได้ฟังนิ ทานที่ไม่เคยได้ยินมาก่ อนและใช้วง
คาศัพท์จานวนเท่ากัน ผลการวิจยั พบว่า จากแบบทดสอบหลังเรี ยน 10 ข้อ นักเรี ยนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรี ยน 7.6 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ ยจากแบบทดสอบหลังเรี ยน 5.83
สรุ ป ว่า นัก เรี ย นได้รับ การสอนโดยเล่ า นิ ท านประกอบท่ า ทางมี ค วามเข้า ใจในบทเรี ย นมากกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบฟังพูดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .01
Hsiu-Chih (2008: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องคุ ณค่าของหนังสื ออ่านประกอบภาพ
ภาษาอังกฤษ เป็ นการทดลองเพื่อที่จะสังเกตในเรื่ องของคุณค่าทางการศึกษาหนังสื ออ่านประกอบ
ภาพภาษาอังกฤษในไต้หวัน กลุ่มทดลองคือ ครู ที่มีประสบการณ์ในการสอนชั้นประถมศึกษาซึ่ งทา
การสอนในต่างโรงเรี ยนกัน จานวน 40 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อที่จะวัดทัศนคติที่มีต่อหนังสื อ
ภาพภาษาอังกฤษในการอสนผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา ผลของการศึกษาแบ่งออกเป็ นสามด้าน คือ
ด้านแรก ด้านภาษา วัดในเรื่ องหนังสื อภาพจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถจดจาคาศัพท์และรู ปแบบของ
ประโยคที่เรี ยนในหนังสื อเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ด้านต่อมาคือด้านคุณค่าของเนื้ อเรื่ อง ว่าด้วยหนังสื อ
ภาพทาให้ผูเ้ รี ยนเพลิ ดเพลิ นและมี ส่วนร่ วมมากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับหนังสื ออ่านทัว่ ไป และยัง
สร้ างแรงจูงใจในการอ่านอี กด้วย ด้านสุ ดท้ายคื อ ด้านคุ ณค่าของรู ปภาพวัดว่าภาพช่ วยให้ผูเ้ รี ยน
เข้าใจในเรื่ องที่เรี ยนมากขึ้น และยังกระตุน้ จินตนาการของผูเ้ รี ยนอีกด้วย
จากการศึ ก ษางานวิ จยั ที่ เกี่ ย วกับ การนานิ ท านมาเป็ นสื่ อการอ่ า นให้ก ับนัก เรี ย นใน
ชั้นเรี ยน สรุ ปได้วา่ นิทานเป็ นสื่ อการอ่านที่สามารถเร้าความสนใจของนักเรี ยนให้รู้สึกต้องการอ่าน
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และรั กในการอ่าน ช่ วยสร้ างปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน และนักเรี ยนกับครู ทาให้
บรรยากาศในชั้นเรี ยนไม่ตึงเครี ยด และครู ส ามารถนานิ ท านมาสอนอ่านไม่เฉพาะแต่ เพื่อความ
สนุกสนาน แต่สามารถเป็ นตัวเสริ มสร้างความรู ้ทางภาษาในชั้นเรี ยนได้อีกด้วย
กล่ าวโดยสรุ ป จากการศึ กษางานวิจยั เกี่ ยวกับการใช้นิทานประกอบการสอน พบว่า
ซึ่ งมีความหลากหลายทั้งระดับการศึกษา ระดับความสามารถของกลุ่มตัวอย่าง และวิธีสอน พบว่า
เมื่ อกลุ่ ม ตัวอย่า งได้เรี ย นรู ้ จากวิธี ก ารสอนแบบใดก็ ตาม ผลสั ม ฤทธิ์ ด้า นการอ่ า นจะสู ง ขึ้ นและ
นักเรี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานเป็ นสื่ อเสริ มในการสอน อีกทั้งการใช้
นิทานมาเป็ นสื่ อการสอนก็ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ระหว่างครู และนักเรี ยน นอกจากนั้นนิ ทานยังเป็ น
ตัวส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้อ่านภาษาอังกฤษในแบบที่เป็ นวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่ งทาให้นกั เรี ยนมี
แรงจูงใจและมี ความรู ้ ความเข้าในการเรี ยนภาษาอังกฤษ พัฒนานิ สัยรั กการอ่าน ช่ วยเสริ มสร้ าง
พัฒนาการเรี ย นการสอนภาษาเพื่ อพัฒนาทัก ษะการสื่ อสาร ทั้ง ทางด้า นการ ฟั ง พูด อ่ า น เขี ย น
ได้อีกด้วย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ นิทานเพือ่ เสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม
งานวิจัยในประเทศ
ภายในประเทศไทยมีผศู้ ึกษาวิจยั การใช้นิทานเพื่อเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมไว้
มากมาย เช่ น การจัด กิ จกรรมส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมและจริ ย ธรรม การเปรี ย บเที ย บมโนทัศ น์ ท าง
จริ ยธรรม ศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยมี นิทานเพื่อเสริ มสร้ างคุ ณธรรมและจริ ยธรรมเป็ น
องค์ประกอบ ทาให้ผลการวิจยั มีความหลายหลาย หลายด้าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
อัญชนา มณี เนตร (2536: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องมโนทัศน์ทางจริ ยธรรมด้าน
ความสามัคคีของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนชุ มพลบุรี อาเภอชุ มพล จังหวัดสุ รินทริ์
โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านอีสานและนิ ทานพื้นบ้านอีสาน โดยจุดประสงค์ในการวิจยั คือการศึกษา
เปรี ยบเทียบมโนทัศน์ทางจริ ยธรรมเกี่ยวกับความสามัคคีระหว่างการสอนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน
อีสานและนิ ทานพื้นบ้านอีสาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2535
โรงเรี ยนชุ มพลบุรี อาเภอชุ มพล จังหวัดสุ รินทริ์ จานวน 56 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบง่าย ในการ
ทดลองได้แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับการสอนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน
อีสาน กลุ่มที่ 2 ได้รับการสอนโดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน ใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มควบคุ ม
ทดสอบก่ อนเรี ย นและหลังเรี ย น ส่ วนเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ได้แก่ แบบการสอนจริ ยธรรม
เกี่ ยวกับความสามัคคี โดยใช้การละเล่ นพื้นบ้านอี สานและนิ ทานพื้นบ้านอี สาน และแบบวัดมโน
ทัศ น์ ท างจริ ย ธรรมเกี่ ย วกับ ความสามัค คี ผลการวิ จ ัย พบว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การสอนโดยใช้
การละเล่นพื้นบ้านอีวานและนิ ทานพื้นบ้านอีสานมีมโนทัศน์ทางจริ ยธรรมด้านความสามัคคีสูงขึ้น
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อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 แต่มโนทัศน์ทางจริ ยธรรมเกี่ ยวดับความสามัคคีของนักเรี ยนระหว่าง
การสอนโดยใช้การละเล่ นพื้ นบ้านอี สาน และนิ ท านพื้นบ้านอี ส านและนิ ทานพื้ นบ้านอี สานไม่
แตกต่างกัน
ลาไย บัวพิทกั ษ์ (2542: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการใช้นิทานพื้นบ้านอีสานใน
การจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริ มจริ ยธรรมสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านกุดหูลิง
และโรงเรี ยนบ้านโนนทาโพธิ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อศึกษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้าน
จริ ย ธรรมก่ อนและหลัง การใช้นิท านพื้นบ้า นอี ส านจัดกิ จกกรมส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม เปรี ยบเที ย บ
พฤติกรรมจริ ยธรรมก่อนและหลังการใช้นิทานพื้นบ้านอีสานและศึกษาท่าทีความรู ้สึกของนักเรี ยน
ที่มีต่อการใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2542 โรงเรี ยนบ้านกุดหู ลิงและโรงเรี ยนบ้านโนนทาโพธิ์ จังหวัดชัยภูมิ จานวน 33 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดกิ จกรรมโดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน จานวน
15 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบประเมินท่าที
ความรู ้สึกของนักเรี ยน ที่มีต่อการใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ด้ายจริ ยธรรมหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสานมีผลสัมฤทธิ์ สู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 นักเรี ยนมีท่าทีความรู ้ สึกที่ดีต่อการเรี ยน โดยการใช้นิทาน
พื้นบ้านอีสาน
เบญจลักษณ์ บัวภิบาล (2547: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาเชิงจริ ยธรรม
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนื อ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้ าง
แผนการเรี ยนรู ้จริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 และเพื่อศึกษาการพัฒนาระดับเหตุผล
เชิ งจริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2547 โรงเรี ยนอนุบาลห้างฉัตร อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง จานวน
29 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้จริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนื อ จานวน 14 แผน แผนละ 1 ชัว่ โมง และแบบวัดการให้เหตุผล
เชิงจริ ยธรรม จานวน 10 ข้อ ด้านความกตัญญูกตเวที ความซื่ อสัตย์และความเสี ยสละ ผลการวิจยั
พบว่า ได้แผนจัดการเรี ย นรู ้ จริ ยธรรมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โดยใช้นิทานพื้นบ้า น
ภาคเหนือ จานวน 14 แผน คะแนนการให้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมทุกด้านของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนส่ วนใหญ่พฒั นาระดับ
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมสู งขึ้น
จารัส นันทฤทธิ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องผลของการจัดกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ย นโดยใช้ล ะครจากนิ ท านพื้ นบ้าน เพื่ อส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมของนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
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โรงเรี ย นแม่ส ายประสิ ท ธิ์ ศาสตร์ อาเภอแม่ส าย จังหวัดเชี ย งราย กลุ่ มตัวอย่าง คื อ นัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3โรงเรี ยนแม่สายประสิ ทธิ์ ศาสตร์ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย จานวน 453 คน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิ จกรรม โดยการทดสอบคุ ณธรรมก่อนและหลังการแสดง
ละครจากนิทานพื้นบ้านดอยนางนอน การสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนขณะเข้าร่ วมกิจกรรม
งานวิจัยต่ างประเทศ
ภายในต่ า งประเทศไทยมี ผู ้ศึ ก ษาวิ จ ัย การใช้ นิ ท านเพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมไว้มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม การเปรี ยบเทียบมโนทัศน์
ทางจริ ยธรรม ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยมีนิทานเพื่อเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ น
องค์ประกอบ ทาให้ผลการวิจยั มีความหลายหลาย หลายด้าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
Sipe (1993: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการนานิทานมาใช้เป็ นสื่ อในการสอนอ่านกับ
นักเรี ยนเกรด 6 จานวน 24 คน โดยให้นักเรี ยนอ่านนิ ทานที่ นัก เรี ยนรู ้ จกั และคุ น้ เคย เช่ น เรื่ อง
หนู น้อ ยหมวกแดง เจ้า หญิ ง นิ ท รา เสื้ อ คลุ ม ตัว ใหม่ ข องพระราชา เป็ นต้น แล้ว ให้ นัก เรี ย นดึ ง
เหตุการณ์บางตอนของเรื่ องมาแต่งใหม่ดว้ ยการสร้างจินตนาการจากการอ่านแล้วเขียนเป็ นเรื่ องใหม่
โดยใช้โครงสร้ างเรื่ องที่มีลกั ษณะคู่ขนานกับโครงสร้ างเดิม แต่ปรับเปลี่ ยนให้เข้ากับสมัยปั จจุบนั
เช่น การเปลี่ยนชื่ อเรื่ องจาก Sleeping Beauty เป็ น Sleeping Ugly การเปลี่ยนแนวดาเนินเรื่ อง นิสัย
ตัวละครและแนวคิดของเรื่ อง ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนรู ้สึกสนุ กกับอารมณ์ขนั และความคิดของ
ตนเองในการแต่งเรื่ อง ซึ่ งนอกจากจะพัฒนาทักษะด้านการอ่านแล้วยังเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
Cynthia (1997: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องนวนิ ยายที่มีเนื้ อเรื่ องเดี ยวกันกับสังคม
ปั จจุบนั มีผลต่อความเข้าใจทางภาษาและการปรับตัวในสังคมหรื อไม่ โดยทดลองกับนักเรี ยนชาย
ชาวแอฟริ กนั -อเมริ กนั เกรด 5 จานวน 7 คน ที่มีฐานะร่ ารวยและฐานะยากจน จานวน 7 คน
ให้อ่า นนวนิ ย ายที่ เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ สั ง คมในปั จจุ บ นั ใช้เวลาทดลอง 7 เดื อน พบว่า การอ่ า น
วรรณกรรมที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับสังคมในปั จจุบนั เป็ นตัวเชื่ อมให้เด็กซึ่ งมีสถานะภาพทางเศรษฐกิ จ
ต่างกันมีความเข้าใจ เห็นใจกัน นอกจากนี้ นกั เรี ยนเข้าใจการดารงชี วิตในสังคมปั จจุบนั เพิ่มมากขึ้น
การให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนได้รู้จกั การปรับตัวเข้ากับระบบต่าง ๆ
ในสังคมได้
Guthric (1997: 5978-5979A) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการนานิ ทานพื้นเมืองของเมื อง
เคนทักกี้ (Kentucky) มาใช้เป็ นแหล่งความรู ้ ในการจัดโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐเคนทักกี้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นหัวหน้าหมวดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในรั ฐเคนทักกี้ จานวน 30 คน จากประชากรทั้งหมด 152 คน ผลการวิจยั พบว่า ร้ อยละ 40

74
เสนอให้ใช้นิทานพื้นเมือง ในการจัดโปรแกรมการสอนและร้อยละ 60 เห็นว่านิ ทานพื้นเมืองของรัฐ
เคนทักกี้เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสร้ างและการพัฒนาสื่ อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
งานวิจัยในประเทศ
ภายในประเทศไทยมีผศู ้ ึกษาวิจยั การการสร้ างและการพัฒนาสื่ อเสริ มทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เช่น เรื่ อง การพัฒนาสื่ อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองสาหรับผูเ้ รี ยน
ระดับต้น การสร้ างบทเรี ยนเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน ทาให้ผลการวิจยั มี
ความหลายหลาย หลายด้าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
วีระชาติ ชัยเนตร (2541: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการสร้างบทเรี ยนเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานพื้นบ้าน สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 การวิจยั ในครั้งนี้ มีความ
มุ่งหมายเพื่อสร้ างบทเรี ยนเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานพื้นบ้านที่มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นาบทเรี ยนนิ ทานพื้นบ้านไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนัก เรี ย นให้ ดี ข้ ึ น ศึ ก ษาแนวการสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในระดับ มัธ ยมศึ ก ษา
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ โรงเรี ยนนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จานวน 40 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน 24 คาบ เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย บทเรี ยนการอ่านภาษาอังกฤษที่ มีเนื้ อหานิ ทานพื้นบ้านไทย จานวน
6 บทเรี ยน แบบสังเกตการณ์ แบบสอบถามวัดเจตคติเกี่ ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษและบทเรี ยน
นิ ท านพื้ น บ้า นไทยแปลเป็ นภาษาอัง กฤษ แบบทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ผลการวิจ ัย
ปรากฏผลดังนี้ บทเรี ยนเสริ มอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานพื้นบ้านที่ สร้ างขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพ
86.68/79.31 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการใช้บทเรี ยนมีความแตกต่างกัน
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 หลัง การใช้บ ทเรี ย น แล้ว นัก เรี ย นมี เจตคติ ต่อ การอ่ า น
ภาษาอัง กฤษดี ข้ ึ น และการสอนภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารเป็ นแนวการสอนที่ ดีและประสบ
ผลสาเร็ จมากเหมาะสาหรับนักเรี ยนระดับมัธยม
อัจฉรา พึ่งเจริ ญ (2542: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพ
ชุ ดการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจานวน 6 ชุ ด ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5 วัดโพธิ์ ลังกา
จังหวัดจันทบุรี มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อสร้างชุดการสอนทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ปี ที่ 5 วัดโพธิ์ ลงั กา จังหวัดจันทบุรี กลุ่มโรงเรี ยนเมืองใหม่ สานักงานประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2542 จานวน 30 คน โดยเลื อกแบบเจาะจง เครื่ องมือในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จานวน 9 ชุด ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5

75
2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบับ ผลการวิจยั พบว่า ชุ ดการสอนที่สร้างขึ้น
มีประสิ ทธิภาพ 89.44/83.33 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์กว่ากาหนด คือ 80/80
สุ ดฤทัย สัจติ ประเสริ ฐ (2546: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาสื่ อการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองสาหรับผูเ้ รี ยนระดับต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่ อการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองสาหรั บผูเ้ รี ยนระดับต้นให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 6 โรงเรี ยนกรุ งเทพ
คริ สเตี ยนวิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร ที่ สมัครใจเข้าร่ วมวิจยั จานวนชั้นละ 15 คน รวม 30 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย คื อ สื่ อ การอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ การเรี ย นรู ้ ด้ว ย จ านวน 20 ชุ ด
แบบทดสอบภายหลังการใช้สื่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อสื่ อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ย
และร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า สื่ อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองสาหรั บผูเ้ รี ย น
ระดับต้นมี ประสิ ทธิ ภาพสู งตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่า กับ 81.5/86.5 และ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อสื่ อการอ่านเพื่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นไปในทางบวกระดับดี
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.68
เสาวนี ย ์ กลับส่ ง (2547: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานสอนใจ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านของนักเรี ยนก่อนและหลัง การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2547 โรงเรี ยนราชิ นี เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร ที่ได้รับการสุ่ ม
อย่างง่ายจากประชากร จานวน 300 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน ใช้วิธีการทดลองโดยให้
นักเรี ยนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขั้น จาวนวน 10 บท ใช้เวลา 2 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 10 วัน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการอ่านโดยใช้นิทาน จานวน 10 บท
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และ 4) แบบประเมินบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีค่า
เท่ากับ 74.73/80.63 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 75/75 2) ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน หลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสู งกว่าก่ อนการเรี ยน
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ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรี ยนมีความ
คิดเห็นที่ดีมากต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
งานวิจัยต่ างประเทศ
ภายในต่างประเทศไทยมี ผศู ้ ึกษาวิจยั การการสร้ างและการพัฒนาสื่ อเสริ มทักษะการ
อ่ า นภาษาอัง กฤษ ไว้ม ากมาย ท าให้ ผ ลการวิ จ ัย มี ค วามหลายหลาย หลายด้า น ดัง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
Maaka and Ward (2000: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องาแนวทางในการปรับปรุ งและ
พัฒนาสื่ อการอ่านเนื้ อเรื่ อง สาหรับนักศึกษาของวิทาลัยชุ มชนในเมืองฮาวาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาจานวน 236 คนและครู ผสู้ อนจานวน 12 คน ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้และ
ความเข้า ใจของครู ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นไม่ มี ค วามสอดคล้องกัน อี ก ทั้ง ยัง พบว่า ความสามารถทาง
การคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนแรงจูงใจในการอ่านและกลยุทธ์ที่นามาใช้ในการอ่านมีส่วนสาคัญใน
การช่วยพัฒนาทักษะทางการอ่านของผูเ้ รี ยน
Dunn (2002: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องวิธีการสร้างบทเรี ยนเสริ มทักษะด้านการ
อ่าน สาหรับผูเ้ รี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น ๆ โดยการเพิ่ม
วิธีและกลยุทธ์ทางการอ่าน เพื่อช่ วยเหลื อให้ผเู ้ รี ยนที่มีปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยผูว้ ิจยั
เลือกใช้บทเรี ยนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยน ซึ่ งกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความเข้าใจในการอ่าน
ของผูเ้ รี ยนคือ การใช้ภาพประกอบบทอ่าน การทากิจกรรมการอ่านที่นาไปสู่ การเขียนและกิจกรรม
เสริ มนอกชั้นเรี ยน เช่น กิจกรรมโครงงาน เป็ นต้น
จากการศึกษางานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศเกี่ ยวกับการนานิ ทานมาใช้ในการเรี ยน
การสอนเพื่อเสริ มสร้างคุ ณธรรมและจริ ยธรรมให้กบั ผูเ้ รี ยน พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนจะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนประสอบผลสาเร็ จในการเรี ยน จะเห็นได้วา่ เนื้ อหาด้านคติชนท้องถิ่นทุกประเภท ไม่วา่ จะ
เป็ น นิ ทานพื้นบ้าน เรื่ องเล่าพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านมีอิทธิ พลต่อ
ความเข้า ใจในการอ่ า น ผูเ้ รี ย นมี ค วามคุ ้น เคยกับ เนื้ อหาและชื่ อ เรื่ อ ง รวมทั้ง ข้อ คิ ดและคติ ด้า น
คุณธรรมและจริ ยธรรมที่แฝงไว้ในบทอ่าน ซึ่ งนอกจากบทเรี ยนจะได้รับทักษะทางการอ่านแล้วยัง
ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
จากการศึ กษางานวิจยั ทั้ง ในและต่างประเทศเกี่ ยวกับการนาคติ ชนท้องถิ่ นประเภท
ต่าง ๆ เช่ น นิ ทานพื้นบ้าน ตานานพื้นบ้าน และเรื่ องเล่ าพื้นบ้าน มาใช้เป็ นสื่ อในกระบวนการจัด
การเรี ย นการสอนมี แนวโน้ม เพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ด้า นการอ่ า น ซึ่ งพบว่า เป็ นการจัด
กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เป็ นประโยชน์ อย่า งยิ่ง ส าหรั บ ผูเ้ รี ย น เป็ นการบูรณาการการเรี ย น
การสอนภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตามงานวิจยั ส่ วนใหญ่ยงั เน้นการนาเรื่ องเล่ามาใช้ใน
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การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาเพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับ
การนานิทานมาพัฒนาทักษะทางภาษาควบคู่กบั การเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม ยังไม่ปรากฏ
ให้เห็ นมากนัก ดังนั้น จังเป็ นแนวคิดให้มีการพัฒนาและบูรณาการการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้คุณธรรมจริ ยธรรมประเภทเรื่ องเล่าพื้นบ้านเพื่อส่ งเสริ มด้านทักษะเนื้ อหาทางภาษาพร้อมกับ
การส่ งเสริ มคุ ณธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ งน่ าจะเป็ นประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
ทางด้านภาษาอังกฤษพร้อมกับการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมให้เกิดกับตัวผูเ้ รี ยนซึ่ งเป็ นรากฐาน
สาคัญในการพัฒนาด้านความรู ้และคุณธรรมจริ ยธรรมควบคู่กนั ไป
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนภาษา
งานวิจัยในประเทศ
มีผใู้ ห้ความสนใจในการทาวิจยั เกี่ ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วยกันหลายท่าน ดังนี้
สุ พฒั น์ สุ กมลสันต์ (2541: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการสร้างและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบสื่ อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 เพื่อใช้สอนทักษะการฟัง
ความเข้าใจ การอ่านเข้าใจความ คาศัพท์ และทักษะกึ่ งการเขียนแก่นิสิตชั้นปี ที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลับ 3 กลุ่ม คือ กลุ่ มเก่ ง ปานกลาง และอ่อน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโปรแกรมดังกล่าว
มีประสิ ทธิ ภาพในระดับค่อนข้างสู ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีส่วนช่วยทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
ทัว่ ไปทางภาษาอังกฤษของผลการวิจยั เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทาให้
สัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวิชา FE 1 ของผลวิจยั เฉพาะที่ทดสอบด้วยแบบทดสอบปรนัยสู งกว่าผลสัมฤทธิ์
ของนิ สิตที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในการเรี ยนรายวิชา FE 1 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ธนสิ ทธิ์ ศรี รัตน์ (2543: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
ชุด “เกมคาศัพท์”ภาษาอังกฤษ” สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 90 /90 ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ชุด “เกมคาศัพท์”ภาษาอังกฤษ”
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และมีคุณภาพ
เป็ นที่ยอมรับ ของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและด้านคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียในเกณฑ์ดี
จิตลดา ทองปลี (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ เรื่ องคาศัพท์ เรื่ อง “Project: Play & Learn” สาหรับ
นักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 85/85 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดทัศนา
รุ ณสุ นทริ การาม สานักเขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
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2549 จานวน 48 คน โดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน โดยทาหารทดลอง 3 ครั้ง เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ
ของบทเรี ย น เพื่ อ การศึ ก ษาค้น คว้า หาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น ผลการศึ ก ษา ได้บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดี ยกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ เรื่ องคาศัพท์ เรื่ อง “Project: Play
&Learn” สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 มีคุณภาพในด้านเนื้ อหาอยู่ในระดับดี มาก และคุ ณภาพของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียด้านเทคโนโลยีอยูใ่ นระดับดีและมีประสิ ทธิ ภาพ 86.00/89.55
นุ ษรา พิมพิค่อ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย
เรื่ องการเรี ยนรู ้คาศัพท์ สาระการเรี ยนรู ้กลุ่มภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 การวิจยั
ครั้ งนี้ เป็ นการพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพตามเกณฑ์ 85/85
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนประจันตคาม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2550 จานวน 58 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน สถิ ติที่ใช้ คือ ร้ อยละและค่าเฉลี่ ย
โดยโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่นามาใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนจัดเรี ยงเนื้ อหาอย่างเป็ น
ขั้นตอน ด้วยค าแนะนาการใช้บทเรี ยน ผลการเรี ย นรู ้ ที่ค าดหวัง เรี ยนรู ้ คาศัพ ท์ แบบฝึ กหัดและ
แบบทดสอบ โดยการใช้ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว ภาพกราฟฟิ ก ตัวอักษร ข้อความ เสี ยงบรรยาย
และเสี ย งประกอบ ซึ่ งเน้น การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูเ้ รี ย นกับ ผูเ้ รี ย น ผลการวิ จ ัย ได้บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดี ย เรื่ องการเรี ย นรู ้ คาศัพท์โดยใช้ปริ ศนาคาทายสาหรั บ นักเรี ยนช่ วงชั้นที่ 2
มีคุณภาพจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยูใ่ น
ระดับดีมาก และมีประสิ ทธิภาพ 91.75/91.10
อรสา ยิง่ ยง (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ และความ
คงทนในการเรี ย นรู้ ค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษที่ เ รี ยนด้ว ยบทเรี ย นเกมคอมพิ ว เตอร์ แ ละบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนชั้นประศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2550 โรงเรี ยนอนุ บาลไผทวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีผลการเรี ยนต่า ซึ่ งได้มาแบบ
เจาะจง จานวน 2 ห้อง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน โดยวิธี Match pair technique จาก
การนาเด็กทั้งห้องมาทดสอบก่อนเรี ยนและนามาจัดกลุ่มคะแนนจากน้อยไปหามาก ได้เป็ นสองกลุ่ม
ทดลอง ผลวิจบั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มีประสิ ทธิ ภาพ 77.50/72.83 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด 70/70 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนเกมคอมพิวเตอร์
และบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนภาษาอังกฤษ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
งานวิจัยในต่ างประเทศ
มี นัก การศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ ใ ห้ค วามสนใจท าการวิ จยั เกี่ ย วกับ การใช้ค อมพิ ว เตอร์
ช่วยสอนภาษาเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วยกันหลายท่าน ดังนี้
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Isabel (1994: 1927 -A) ได้ทาการวิจยั เรื่ องผลของการใช้วิดิทศั น์ ที่มีคาบรรยายใต้ภาพ
(Subtitles) จากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ สื่อผสม (Multimedia) กับนักศึกษาที่เรี ยนภาษาฝรั่งเศสใน
เทอมที่ 5 จานวน 44 คน โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้คือภาระงาน (Task) ที่จดั ไว้ใน
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ สื่ อ หลากหลาย โดยผูว้ ิ จ ัย เป็ นผูส้ ร้ า งออกแบบเพื่ อ การทดลองในครั้ งนี้
นักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จะได้รับการทดลองดังนี้
กลุ่มที่ 1 ดูวดิ ิทศั น์ ที่มีคาบรรยายใต้ภาพ และมีภาระงานที่มีความยากง่ายต่า
กลุ่มที่ 2 ดูวดิ ิทศั น์ ที่ไม่มีคาบรรยายใต้ภาพ และมีภาระงานที่มีความยากง่ายต่า
กลุ่มที่ 3 ดูวดิ ีทศั น์ที่มีคาบรรยายใต้ภาพ และมีภาระงานที่มีความยากสู ง
กลุ่มที่ 4 ดูวดิ ิทศั น์ ที่มีคาบรรยายใต้ภาพ และมีภาระงานที่มีความยากระดับสู ง
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มจะได้ดูวิดีโอ 2 ครั้ง ที่ตดั ต่อเรี ยบร้ อยแล้วจากคอมพิวเตอร์
สื่ อผสมช่ วยเรี ย นภาษา แล้ว ตอบค าถาม จากนั้น นัก เรี ย นก็ จะลอกเนื้ อ หาจากเรื่ องที่ ดู แล้วพูด
เกี่ยวกับสิ่ งที่ออกมาเป็ นเวลาไม่เกิน 3 นาที พร้อมทั้งทาการบันทึก
ผลจากการทดลองสรุ ปได้วา่ กลุ่มที่ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ สื่อผสมช่วยเรี ยนภาษา
ฝรั่งเศษโดยมีคาอธิ บายใต้ภาพ (Subtitles) ช่ วยพัฒนาความสามารถในการพูดและมีทศั นคติที่ดี
สู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ สื่อผสมที่ไม่มีคาอธิ บายใต้ภาพ
Lowe and Bickel (1993: 46) ได้ทาการวิจยั เรื่ องบทเรี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอนทางด้านการเขียนและไวยากรณ์ โดยทาการทดลองเปรี ยบเที ยบกับนักเรี ยนในวิทยาลัย
ชุมชนแอปปาลาเซี ย (Applachia) ในเวอร์ จิเนี ยตะวันตก 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จานวน 20 คน เรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้น และกลุ่มหลัง จานวน 13 คน เรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบทัว่ ไปใน
ห้องเรี ยนเป็ นระยะเวลา 1 ภาคเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอนมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ เ รี ยนแบบทั่ว ไป และนั ก เรี ยนที่ เ รี ยนกั บ
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีความสนุกสนานในการเรี ยนมากกว่ากลุ่มที่เรี ยนแบบธรรมดา
Alkahtani (1999: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสอน
ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที่ ส อง โดยให้นั ก เรี ย นอ่ า นข้อความบนจอคอมพิ วเตอร์ และตอบค าถาม
ผลปรากฏว่า นักเรี ยนมี ความก้าวหน้าในการอ่านเพื่อมากขึ้ น และให้ขอ้ เสนอแนะว่า ครู ควรใช้
คอมพิวเตอร์ ในห้องเรี ยนเพราะมีประโยชน์มาก ซอฟแวร์ ในการอ่านจะทาให้ผเู ้ รี ยนไม่เคร่ งเครี ยด
นักเรี ยนจะรู ้สึกอิสระ และโปรแกรมมีประโยชน์ต่อครู และนักเรี ยนในการทาให้บรรลุเป้ าหมายใน
การเรี ยนการสอน
Groot (2000: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนคาศัพท์สาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนภาษอังกฤษเป็ นภาษาที่ 2 โดยใช้โปรแกรม CAVOCA เป็ นโปรแกรมที่มุ่งเน้นสอน
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คาศัพท์ที่พบเห็นบ่อยครั้งด้วยกลวิธีระบบคลังคา ในการเรี ยนเรี ยนรู ้ศพั ท์ ซึ่ งเน้นสังเกตโครงสร้าง
คาและบันทึกข้อมูลคาศัพท์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปี ชั้นปี ที่ 1 ผูเ้ รี ยนได้รับ
การสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยโปรแกรม CAVOCA ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมนี้ สามารถ
พัฒนาคาศัพท์ของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น และนอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั
ยัง พบว่า ลัก ษณะการเสนอค าศัพ ท์พ ร้ อ มกับ บริ บ ทช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นจดจ าค าศัพ ท์ช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย น
จาคาศัพท์ได้ดีกว่าคาศัพท์เดี่ยวๆที่มีมีบริ บทเลย
Al Jarf (2007: Abstract) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการสอนคาศัพท์แก่ นกั ศึกษาที่ เรี ยน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทางอินเทอร์ เนต
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหญิงชั้นปี ที่ 1 จานวน 53 คน วิชาเอกการแปลของมหาวิทยาลัยคิงซาอุด
(King Saud University) ที่ลงเรี ยนวิชาคาศัพท์ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะต้องเรี ยนคาศัพท์เสริ ม
ผ่านอิ นเทอร์ เนตโดยใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนตัวที่ บา้ น โดยใช้เวลาเรี ยนทั้งสิ้ นทั้งหมด 12 สัปดาห์
ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการสอบหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ งผลคะแนนชี้ ให้เห็ นว่าการเรี ยนคาศัพท์ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทางอินเทอร์ เนตสามารถช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้คาศัพท์ของนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กล่ าวโดยสรุ ปจากการศึ ก ษางานวิจยั เกี่ ย วกับการนาคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนมาใช้ใ น
การเรี ยนการสอนภาษา พบว่า นักการศึกษาหลายท่านได้นาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเรี ยนการสอน
เพื่อแก้ไขตอบสนองและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล เพราะคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถ
จูงใจและทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความกระตื อรื อร้ นในการเรี ยน ตอบสนองการเรี ยนรู ้ ของแต่ละบุ คคล
อี ก ทั้ง เป็ นสื่ อ การสอนที่ ส นับ สนุ น ให้ ผูเ้ รี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ สู ง ขึ้ น แต่ ง านวิ จ ัย
ส่ วนมากเป็ นการพัฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ กษา โดยใช้
โปรแกรม Authorware ซึ่ งเป็ นโปรแกรมที่ ได้รับความนิ ยมมาก บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษามี เป็ นจานวนน้อย โดยเฉพาะบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ ว ยสอน
การอ่าน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการทาวิจยั เรื่ องเรื่ อง การพัฒนาสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจาก
นิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยผูว้ ิจยั จะนาความคิ ดเห็ นต่าง ๆไป
ปรับปรุ งและพัฒนาสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และสามารถใช้
ในการกระตุน้ การเรี ยนการสอนของนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสื่ อเสริ มการอ่า นภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู้
ด้า นคุ ณธรรมจริ ย ธรรม ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นนาคประสิ ท ธิ์ อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง Experimental Research Design มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่ อหาประสิ ท ธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่ านภาษาอัง กฤษจากนิ ทานพื้ นบ้า นภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ก่อนและหลังการสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot
Potatoes 3) เพื่อเปรี ยบเที ย บความตระหนักรู ้ ด้านคุ ณธรรมจริ ย ธรรมของนักเรี ยนก่ อนและหลัง
การใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อความเหมาะสมสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่ ผูว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ น โดยผูว้ ิจ ัย ได้ด าเนิ นการวิจ ัย ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
วิธีและขั้นตอนการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ในครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
นาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 90 คน
จานวน 2 ห้อง
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากการจากการเลือกแบบเจาะจง
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
1. ตัวแปรอิสระ คือ การใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
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2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.2 ความตระหนัก รู้ ด้านคุ ณธรรมจริ ย ธรรมของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.3 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ มีต่อการใช้โปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู ้
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อเสริ ม สร้ า งทัก ษะการอ่ า นและ
จริ ยธรรมโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคกลาง จานวน 10 บท
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ น
แบบทดสอบ การอ่านแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ เพื่อใช้ทดสอบก่อนและหลังการสอน
3. แบบทดสอบวัดความตระหนักรู้ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรม จานวน 1 ฉบับ จานวน
30 ข้อ
4. แบบสอบถามคิดเห็นในการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างขึ้นตามหลักการสร้าง
แบบสอบถามประเมินค่าของลิเคิร์ท (Likert)
การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ขั้นพัฒนาสื่ อเสริ มทักษาการอ่านภาษอังกฤษ แบบทดสอบวัดความสามารถทาง
การอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมินความตระหนักรู ้ ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมและแบบทดสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อสื่ อเสริ มทักษะการอ่านภาษอังกฤษและจริ ยธรรม จากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง
1.1 สื่ อ เสริ มการอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลางเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
การพัฒนาสื่ อเสริ ม ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถการอ่ า นและความตระหนัก รู ้ ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ผูว้ ิ จยั ได้แบ่ ง
การพัฒนาสื่ อออกเป็ นสองระยะ คือ
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ระยะที่ 1 การสร้ า งแบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความ
ต้องการ ความสนใจและความเหมาะสมเกี่ยวกับชื่อเรื่ องและหัวข้อทางจริ ยธรรมของนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลาง ที่นามาจัดทาเป็ นสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นภาคกลาง โดยเนื้ อหาใน
แบบสอบถามประกอบไปด้วยชื่ อเรื่ องนิ ท านพื้นบ้าน คาอธิ บายเนื้ อเรื่ องโดยย่อ และหัวข้อทาง
จริ ยธรรมของแต่ละเรื่ อง
1.1.1 สารวจชื่ อเรื่ องนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางฉบับภาษาไทย เพื่อนาชื่ อเรื่ อง
นิ ทานพื้นบ้านภาคกลางมาพิจารณาสร้ างเป็ นสื่ อเสริ มการอ่าน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยแต่ละ
แหล่งมีรายละเอียดของเนื้อหาดังนี้
1.1.1.1 เรื่ องเล่าจากคุณปู่ ภาคกลาง (อานนท์ อาทิตย์อุทยั , 2550) เป็ น
หนัง สื อเรื่ องเล่ า พื้นบ้านของไทยภาคกลาง ซึ่ ง เป็ นศิ ล ปะแห่ ง การร้ อยเรี ยงเรื่ องราวและถ้อยค า
ถ้อยคาจนเกิดเป็ นเรื่ องเล่านิ ทานพื้นบ้านแห่ งความทรงจาที่ปลูกฝังทั้งศีลธรรมจริ ยธรรมและข้อคิด
นอกจากนี้ยงั เป็ นภูมิปัญญาไทยทางวรรณกรรมที่แสดงวิถีไทยของคนภาคกลาง
1.1.1.2 รวมนิ ทานพื้นบ้านประจาจังหวัดภาคกลาง (เอกรัตน์ อุดมพร,
2551) เป็ นหนังสื อนิ ทานประจาจังหวัดภาคกลางซึ่ งเป็ นเรื่ องที่คนไทยควรศึกษา มีคุณค่าสาหรับ
นามาใช้ในการเรี ยนการสอนและการอ่านนอกเวลาเพื่อความสนุ กสนานและประยุกต์นามาใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
1.1.1.3 รวมนิทานชาวบ้านภาคกลาง (เตชินี ชวลิต , 2550) รวมนิ ทาน
พื้นบ้านหลากหลายเรื่ องราวด้วยกัน เหมาะสาหรับผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับนิ ทานพื้นบ้านประจาภาคกลาง
จะมี นิ ท านของแต่ ล ะจัง หวัด ให้ท้ งั ความสนุ ก สนาน และยังได้ส อดแทรก วิถี ชี วิต วัฒนธรรม
ประเพณี ให้ได้เรี ยนรู้ไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย
1.1.1.4 นิทาน 4 ภาค: ภาคกลาง (สัณห์ ภาวิต, 2539) เป็ นหนังสื อที่
รวบรวมนิ ทานพื้นบ้านไว้ท้ งั 4 ภาค ซึ่ งบ่งบอกความเป็ นมาของจังหวัดนั้น ๆ พร้ อมทั้งเรื่ องเล่ า
ที่สาคัญของจังหวัดนั้น ๆไว้เพื่อเป็ นแหล่ งศึกษาเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มให้เกิ ดความรักและหวงแหน
บ้านเกิดและถิ่นกาเนิดของตนเอง
1.1.1.5 นิ ท านพื้ น บ้า นไทย (ส านั ก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรม
แห่ งชาติ 2540) เป็ นหนัง สื อส่ ง เสริ มวัฒนธรรมไทยเพื่ อถ่ า ยทอดวรรณกรรมมุ ข ปาฐะในระบบ
โรงเรี ยน เป็ นการฟื้ นฟูและกระตุ น้ ให้เยาชนหันมาสนในนิ ทานพื้นไทยและเป็ นสิ่ งเร้ าเสริ มใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.1.1.6 นิ ท านพื้ น บ้า นไทย (วิ สั น ต์ บัณ ฑวงศ์ , 2522) เป็ นหนัง สื อ
นิทานพื้นบ้านไทยชุดเสริ มสร้างปั ญญา ความคิด มีเนื้อหาสาระตลอดทั้งเล่ม เป็ นนิ ทานที่สอดแทรก
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ความรู้ดา้ น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คติความคิด ขบขัน และยังแฝงด้วยคติธรรม เพื่อปลูกฝังจิตใจ
เยาวชนให้มีคุณธรรมและเพียบพร้อมด้วยไหวพริ บปฏิภาณอันเฉียบแหลม
แหล่งข้อมูลทั้ง 6 แหล่ง ที่นามาศึกษาและวิเคราะห์เรื่ องนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลางสอดแทรกทั้งความรู ้ ด้านเนื้ อหาและด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่สามารถนามาใช้ในการ
ดาเนิ นชี วิตอย่างครบถ้วน จึงมีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิ่งในการนามาคัดเลื อกเพื่อจัดทาสื่ อเสริ ม
ทัก ษะการอ่ า นภาษาสื่ อ เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลางเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริ ยธรรม
1.1.2 คัดเลื อกนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางฉบับภาษาไทย จานวน 20 เรื่ อง โดย
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นทางจริ ยธรรมที่ผเู้ รี ยนพึงมีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คุ ณธรรม ได้กาหนดคุณลักษณะของนักเรี ยนที่
พึงประสงค์ไว้ 10 ประการ
ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของนักเรี ยนที่พึงประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการคัดเลือกนิทาน
พื้นบ้านภาคกลาง
ข้อ
1. ขยัน
2. ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
3. มีวินยั
4. มีสติสัมปชัญญะ
5. อดทน
6. สุ ภาพ
7. รักความเป็ นไทย

8. สะอาด
9. สามัคคี
10. มีน้ าใจ

คุณลักษณะของนักเรี ยนที่พึงประสงค์
ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ทอ้ ถอย
เมื่อพบอุปสรรค
นักเรี ยนประพฤติปฏิบตั ิต่อตนเอง และผูอ้ ื่นด้วยความซื่ อสัตย์ ทั้งกาย วาจา เช่น
ไม่ลกั ขโมย ไม่พดู ปด และไม่ลอกการบ้าน
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน
สังคม และมีวินยั ในตนเอง
การควบคุมตนเองให้พร้อมมีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู ้ทางประสาทสัมผัส
การรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่วา่ จะถูกกระทบกระทัง่ ด้วยสิ่ งอันเป็ นที่
พึงปรารถนาหรื อไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมัน่ คงหนักแน่นไม่หวัน่ ไหว
ผูท้ ี่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่กา้ วร้าว รุ นแรง วางอานาจ
ข่มผูอ้ ื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง
นักเรี ยนรู ้จกั ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที
เห็นคุณค่า และใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารอย่างถูกต้อง และอนุรักษ์สืบทอด
ภูมิปัญญาไทย
ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ ความผ่องใสฝึ กฝนจิตใจมิให้ข่นุ มัวมีความแจ่มใส
นักเรี ยนมีคุณลักษณะเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้าพูด กล้าถาม กล้าคิด มีความเป็ นตัวของ
ตัวเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
ความจริ งใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรื อเรื่ องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ
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1.1.2.1 ศึ ก ษาและพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของเนื้ อ หาสาระของ
นิ ทานพื้นบ้านภาคกลางตามเกณฑ์ Pederson (1995); Right (1995); Wilhelm (1999) และวรรณี
(2535) โดยยึดประเด็นทางจริ ยธรรมที่ผเู ้ รี ยนพึงมีและสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสู ตรใน
ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกนิทานพื้นบ้านภาคกลาง
1.1.2.2 จากแนวคิดในการเลื อกเรื่ องของนักการศึกษาทั้ง 4 ท่าน สรุ ป
ได้ว่า การเลื อกนิ ทานเพื่ อนามาใช้พ ฒ
ั นาสื่ อการเรี ย นการสอนนั้นต้องค านึ งถึ ง เนื้ อหาที่ ค รู ช อบ
นักเรี ยนสนใจ มีคาศัพท์ สานวน และความยากง่ายเหมาะกับวัยของนักเรี ยน โครางสร้ างเรื่ องไม่
ซับ ซ้อนวกวน ตัว ละครไม่ ม ากจนเกิ นไป เนื้ อหาเรื่ องช่ วยกระตุ ้นพัฒนาการทางภาษาและให้
ประสบการณ์ทางภาษาแก่นกั เรี ยนที่จะเรี ยนต่อไปในระดับที่สูงขึ้น หลังจากศึกษาแนวคิดในการ
เลือกเรื่ องของนักการศึกษาแล้ว ผูว้ ิจยั จึ งพิจารณาตามความถี่ จากตารางวิเคราะห์เลือกนิ ทานเพื่อ
นามาใช้พฒั นาสื่ อโดยให้ความสาคัญในการเลื อกเรื่ องที่เหมาะกับวัยของนักเรี ยน อันดับต่อมาคือ
โครงสร้างเรื่ องไม่ซบั ซ้อนหรื อยาวเกินไป ต่อมาคือ ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับระดับความสามารถทาง
ภาษาของนักเรี ยน ต่อมาคือ เนื้ อเรื่ องช่ วยกระตุน้ พัฒนาการทางภาษาแก่นกั เรี ยน และสุ ดท้ายคื อ
ครู ควรมีความรู ้ ภูมิหลังอยูบ่ า้ ง
1.1.2.3 ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามของลิเคิร์ท (Likert, quoted in Best,
1981: 181-182) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับความต้องการ
ความสนใจและความเหมาะสมเกี่ยวกับชื่อเรื่ องและหัวข้อทางจริ ยธรรมของนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
ที่นามาจัดทาเป็ นสื่ อเสริ มทักษะการอ่านภาษาสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาค
กลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม ดังนี้
1.1.2.4 ก าหนดหัวเรื่ อ งและหัว ข้อ ทางจริ ย ธรรมของแบบสอบถาม
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความต้องการ ความสนใจและความเหมาะสมเกี่ยวกับชื่ อเรื่ องและหัวข้อทาง
จริ ย ธรรมของนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลางที่ น ามาจัดท าเป็ นสื่ อ เสริ ม ทัก ษะการอ่ า นภาษาสื่ อ เสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและคุณธรรม
จริ ยธรรม
1.1.2.5 ก าห นดเ นื้ อ หาข อง แบบ ส อ บถ า มใ ห้ ค ร อบ คลุ ม ตา ม
วัตถุประสงค์และนาข้อมูลวางเป็ นโครงร่ างเพื่อสร้างประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม
1.1.2.6 นาแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
และหัวข้อทางจริ ยธรรมที่สร้ างขึ้นไปให้อาจารย์ผคู ้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของหัวเรื่ องและรู ปแบบของภาษา
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1.1.2.7 นาแบบสอบถามที่ ได้รับการตรวจแก้ไขแล้วนาไปสอบถาม
ผูส้ อนจานวน 3 คน
1.1.2.8 นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับชื่ อเรื่ องและหัวข้อทาง
จริ ย ธรรมของนิ ท านพื้ นบ้า นภาคกลางมาจัดท าเป็ นเสริ มทัก ษะการอ่ า นภาษาสื่ อเสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริ ยธรรม
มาบันทึกความถี่ ของจานวนเรื่ องที่ผสู ้ อนเลือกและคานวณค่าเฉลี่ยและจัดลาดับความสาคัญของชื่ อ
เรื่ องที่ครู ผสู้ อนเลือก สู งสุ ด 10 อันดับ พร้ อมทั้งนาชื่ อเรื่ องนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางที่ผสู ้ อนเลื อก
และสนใจมากที่ สุ ด 10 อัน ดับ แรก มาสร้ า งเป็ นเสริ ม ทัก ษะการอ่ า นภาษาสื่ อ เสริ มการอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริ ยธรรม
1.1.2.9 จากแบบสอบถามชื่ อเรื่ องนิ ท านพื้นภาคกลางและหัวข้อทาง
จริ ยธรรมพบว่า ผูส้ อนให้ความสนใจเรื่ องนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางเรื่ อง ดังนี้ แบบทดสอบที่ ไ ด้
คะแนนสู งสุ ดคือ บทที่ 10 The Chicken Stars (82.50%) บทที่ 2 If It Belongs to Us, It will Come
to Us (82.00%) บทที่ 9 Pikultong และบทที่ 5 Plabuutong (81.25%) แบบทดสอบรายบทที่กลุ่ม
ตัวอย่างทาคะแนนเฉลี่ยร้ อยละสู งกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่เกินร้ อยละ 80 มีท้ งั หมด 1 บท คือ บทที่ 8
Mekala and Ramasoon (77.00%) และบททดสอบที่กลุ่มตัวอย่างทาคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 75
มีท้ งั หมด 5 บท ตามลาดับดังนี้ บทที่ 3 Phaya Kong Phaya Pan (74.75%) บทที่ 4 The Crow and the
Peacock (74.50%) บทที่ 6 Treasure in the Vineyard (74.25%) บทที่ 7 Uthai Tawee (71.50%)
บทที่ 1 Nuu Nid Comes Home (72.7%)
1.1.2.10 น านิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลางทั้ง หมด 10 เรื่ อง ที่ ไ ด้จ าก
แบบสอบถามมาจับคู่กบั เนื้ อหาทางจริ ยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อนาไป
สร้างสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่าน
และคุณธรรมจริ ยธรรม
ตารางที่ 2 แสดงชื่อ เรื่ องนิทานพื้นบ้านภาคกลางกับหัวข้อจริ ยธรรมเพื่อนามาสร้างสื่ อเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่าน
และคุณธรรมจริ ยธรรม
ข้อ

นิทานพื้นบ้านภาคกลาง

1.
2.

Nuu Nid Comes Home (หนูนิดกลับบ้าน)
If It Belongs to Us, It will Come to Us (ถ้าเป็ นของเรา
ก็จะมาหาเราเอง)

หัวข้อทางจริ ยธรรม
รักความเป็ นไทย (Pride of One's Root)
ความซื่อสัตย์ (Honesty)
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ตารางที่ 2 แสดงชื่อ เรื่ องนิทานพื้นบ้านภาคกลางกับหัวข้อจริ ยธรรมเพื่อนามาสร้างสื่ อเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่าน
และคุณธรรมจริ ยธรรม (ต่อ)
ข้อ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นิทานพื้นบ้านภาคกลาง

หัวข้อทางจริ ยธรรม

Phaya Kong Phaya Pan (พระยากงพระยาพาน)
The Crow and the Peacock (กาดากับนกยูง)
Plabuutong (ปลาบู่ทอง)
Treasure in the Vineyard (ขุมทรัพย์ในไร่ องุ่น)
Uthai Tawee (อุทยั เทวี)
Mekala and Rarasoon (เมขลากับรามสูร)
Pikultong (พิกลุ ทอง)
The Chicken Stars (ดาวลูกไก่)

ความมีสติสมั ปชัญญะ (Consiousness)
ความมีน้ าใจ (Generous)
ความกตัญูญูกตเวที (Gratitude)
ความขยันหมัน่ เพียร (Diligence)
มีจิตใจสะอาด (Good-Hearted)
ความอดทน (Patience)
ความสุภาพ (Polite)
ความสามัคคี (Harmony)

2. ระยะที่ 2 การพัฒนาสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
2.1 นาชื่ อ เรื่ อ งนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลางฉบับ ภาษาไทยที่ ไ ด้จากการส ารวจจาก
แบบสอบถามในระยะที่ 1 จานวน 10 เรื่ อง มาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
2.2 นาเนื้ อหาของนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางทั้ง 10 เรื่ องไปให้อาจารย์ชาวต่างชาติ
และอาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องตาม
ความเหมาะสมของเนื้ อหา ระดับและความยากง่ายทางภาษาของเนื้ อเรื่ องนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
กับระดับความสามารถของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2.3 นาข้อมูลเกี่ ยวกับความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่านที่มีต่อนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลางทั้ง 10 เรื่ อง ที่ได้จากแบบสอบถาม มาคานวณค่าดัชนี ค่าความสอดคล้องเกี่ ยวกับความ
เหมาะสมและระดับความยากง่ายของภาษา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 177) ซึ่ งนิ ทานพื้นบ้านภาค
กลางแต่ละเรื่ องจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยใช้สูตร
IOC 

เมื่อ

R
N

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
R แทน ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
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2.4 นาผลที่ได้จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไข ถ้าบทเรี ยนใดมีค่า
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าบทเรี ยนนั้นสามารถนาไปใช้ได้ แต่ถา้ ต่ากว่า 0.5 แสดงว่า บทเรี ยน
นั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ควรตัดทิ้งหรื อนามาปรับปรุ งแก้ไขใหม่ ผลปรากฏว่าเนื้ อหาของ
นิทานพื้นบ้านภาคกลางมีความเหมาะสมด้านเนื้อหาและระดับความยากง่ายของภาษาอย่างไรก็ตาม
ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยการเสนอแนะให้ปรับปรุ งความกระชับของนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่ อง
ที่ 3 Phaya Kong Phaya Pan การใช้คาศัพท์ที่หลากหลายในเรื่ องที่ 9 Pikultong (ภาคผนวก ก)
3. ศึ ก ษาตัว ชี้ วดั ในหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ภาษาต่ างประเทศ โดยค านึ ง ถึ งตัวชี้ วดั ในแต่ ล ะมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ข องแต่ล ะสาระการเรี ย นรู ้
ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและทักษะย่อยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ตารางที่ 3 แสดงถึงตัวชี้วดั หลักสู ตแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและทักษะย่อยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
ทักษะความรู ้ Knowledge
- มีความรู ้ ความเข้าใจ คาสัง่ คาแนะนา คาขอร้อง
คาแนะนาง่าย ๆ
- ถ่ายโอนข้อมูลจากภาพ หรื อสัญลักษณ์ในการตอบ
คาถาม
ทักษะ กระบวนการ (Process)
เลือกคา เลือกระบุภาพ หรื อเลือกสัญลักษณ์
เลือกเครื่ องหมายของประโยค ข้อความสั้น ๆ
ตอบค าถามจาการอ่ า น บอกใจความส าคัญ และตอบ
คาถามจากการอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่ องเล่า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เจตคติ
Attitude
- ใช้ถอ้ ยคาน้ าเสี ยงและกริ ยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
- ให้ความช่วยเหลือให้คาแนะนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์/เจตคติ
Attitude (ต่อ)
ตอบรับ ให้ความร่ วมมือในการทางานกับผูอ้ ื่น
- มีความซื่อสัตย์
- มีวนิ ยั ในการทางาน

เนื้อหาภาษาทักษะทางการ
อ่าน
- ระดับคา :บอกความหาย
ของคาศัพท์จากบริ บทรอบตัว
- ระดับประโยค
อ่านเพื่อหารายละเอียดว่า
ใครทา อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
อย่างไร ทาไม ต่าง ๆ ได้,
บอกใจความสาคัญของเรื่ อง
ที่อ่านได้

สาระ
- ข้อความ
- นิทาน
- บทกลอนสั้น
- ภาพต่างๆ
- คาแนะนาใน
การทากิจกรรม

89
จากวัตถุ ป ระสงค์ข องการอ่ า นในระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และจาก
การศึกษาโครงสร้ างพื้นฐานของนิ ทาน ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นแนวทางในการกาหนดจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ การอ่านนิ ทานนิ ทานในระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิ การได้ คือ สามารถบอกความหมายของคาศัพท์ใหม่ได้ สามารถบอกใจความ
สาคัญของนิทานได้ สามารถอนุ มานความสาคัญของเรื่ องที่อ่านได้ และสามารถเรี ยงลาดับประโยค
จากเรื่ องที่อ่านได้
3.1 ศึ ก ษาวิเ คราะห์ เ อกสารและตาราเกี่ ย วกับ เทคนิ ค การอ่ า นภาษาอัง กฤษของ
Albert J. Harris Edward R.Sipay (1979); Suranee Kaewklom (1999); Francoise Grellet (1981)
และ Christine Nuttall (2005) เทคนิ คการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สมุทร เซ็นเชาวนิ ช
(2542) ได้ทกั ษะย่อย ดังต่อไปนี้
3.4.1 สามารถเดาความหมายของคาศัพท์ที่ไม่คุน้ เคยจากบริ บทเพื่อทาความ
เข้าใจจากเรื่ องที่อ่านได้
3.4.2 สามารถอ่านเพื่อจับใจความสาคัญของเรื่ องได้
3.4.3 สามารถอ่านเพื่อบอกรายระเอียดของเรื่ องที่อ่านได้
3.4.4 สามารถอ่านเพื่อสรุ ปเรื่ องที่อ่านได้
กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในทักษะการอ่าน (Reading Objectives)
3.2 ศึกษาและวิเคราะห์ทกั ษะและกลยุทธ์ดา้ นการอ่าน แล้วกาหนดทักษะการอ่าน
(Reading Skills) เพื่อนาไปสร้ างสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม โดยมีข้ นั ตอนของแต่ละ
บทที่วเิ คราะห์ได้จากแนวทางการจัดขั้นตอนการสอนดังต่อไปนี้
ผูว้ จิ ยั ใช้แนวทางการสอนอ่านตามขั้นตอนของ Barnett (1989: 113-143) ดังนี้
ขั้น ที่ 1 ขั้น ก่ อ นการอ่ า นหรื อ ขั้น เตรี ย มการ (Pre-reading) เป็ นการแจ้ง
จุดมุ่งหมายให้ผูเ้ รี ยนทราบ สอนศัพท์ โครงสร้ างใหม่หรื อทากิ จกรรมกระตุ น้ ความรู ้ เดิ มเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกสนใจและเกิดความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
ขั้นที่ 2 ขั้นการอ่านหรื อขณะอ่าน (While-reading) เป็ นการใช้กิจกรรมหรื อ
แบบฝึ กหัดที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนากลวิธีการอ่าน การทางานร่ วมกัน การอภิปรายและใช้ภาษา
ขั้นที่ 3 หลัง การอ่ า นหรื อขั้นการฝึ ก (Post-reading) เป็ นการให้ผูเ้ รี ย นท า
กิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่าน เป็ นการฝึ กทักษะต่าง ๆ และนาความรู้ที่เรี ยนไปใช้

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อกาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรี ยนการสอนและ
การวัดผลและการประเมินผล
Unit Topic
1

Learning Objective

Language Content

จริ ยธรรม

Activities

Evaluation

Resource

Nuu Nid 1. To Identify the
Comes Story Line
Home
2.To Identify
Word Meaning

- Setting
- Characters
- Conflict/Problems
- Outcome
- Moral
- Reading
Comprehension
Subskill
- Give details
- Main idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make connections
- Ask questions
- Predict
- Monitor and clarify
- Cause and Effect

Pride of
One's Root

Pre-Reading
- Observing the Picture and
Brainstorming what Happens in the Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues While-reading
- Answering Question Focusing on Study
Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions Post-reading
- Matching Cause and Effect from the Story
(Hot Potatoes)
- Answering True or False about the Main
Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from a
moral jigsaw(Ethic)

-Answer
Reading
Comprehension
Subskill

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาค
กลางของ
เอกรัตน์
อุดมพร

3. To Answer
Reading
Comprehension

Time

1 hour
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อกาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรี ยนการสอนและ
การวัดผลและการประเมินผล (ต่อ)
Unit Topic
2

If It
Belongs
to Us, It
Will
Come to
Us

Learning Objective

1. To identify
the Story Line

Language Content

จริ ยธรรม

- Setting
Honesty
- Characters
- Conflict/ Problems
- Outcome
2. To Identify
- Moral
Word Meaning
Reading
Comprehension
Subskill
3.To
answer - Give details
reading
- Main idea
comprehension
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
-Cause and Effect

Activities

Evaluation

Resource

Time

Pre-Reading
- Observing the Picture and Brainstorming
what Happens in the Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues While-reading
- Answering Question Focusing on Study
Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the Story
(Hot Potatoes)
- Answering True or False about the Main
Character’s Action and Feeling
-Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from a
Moral Jigsaw(Ethic)

-Answer
Reading
Comprehension
Subskill

Fascinating
Folktales of
Thailand

1 hour
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อกาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรี ยนการสอนและ
การวัดผลและการประเมินผล (ต่อ)
Unit Topic
3

Phaya
Kong
Phaya
Pan

Learning Objective

Language Content

1. To identify the - Setting
Story Line
- Characters
- Conflict/
- Problems
2.To Identify
- Outcome
Word Meaning
- Moral
- Reading
comprehension
3. To Answer
Subskill
Reading
- Give details
Comprehension - Main idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make connections
- Ask questions
- Predict
- Monitor and clarify
-Cause and Effect

จริ ยธรรม

Activities

Consciousness Pre-Reading
- Observing the Picture and Brainstorming
what Happens in the Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Cues
While-reading
- Answering Question Focusing on Study
Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the
Main Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from a
Moral Jigsaw (Ethic)

Evaluation

Resource

Time

- Answer
Fascinating 1 hour
Reading
Folktales of
Comprehension Thailand
Subskill
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อกาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรี ยนการสอนและ
การวัดผลและการประเมินผล (ต่อ)
Unit Topic
4

Learning Objective

The
1. To Identify the
Crow
Story Line
and the
Peacock
2. To identify
Word Meaning

3. To answer
Reading
Comprehension

Language Content

จริ ยธรรม

- Setting
Generous
- Characters
- Conflict/
- Problems
- Outcome
- Moral
Reading
Comprehension
Subskill
- Give details
- Main idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
-Cause and Effect

Activities

Evaluation

Resource

Time

Pre-Reading
- Observing the Picture and Brainstorming
what Happens in the Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context clues
While-reading
- Answering Question focusing on Study
Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- reviewing conjunctions
Post-reading
-Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the Main
Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from a
Moral Jigsaw(Ethic)

-Answer
Reading
Comprehension
Subskill

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาคกลาง
ของ
เอกรัตน์
อุดมพร

1 hour
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อกาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรี ยนการสอนและ
การวัดผลและการประเมินผล (ต่อ)
Unit Topic
5

Plaboo
tong

Learning Objective

Language Content

1. To identify the Setting
Story Line
Characters
Conflict/ Problems
Outcome Moral
2. To Identify
Reading
Word Meaning
Comprehension
Subskill
- Give details
3. To Answer
- Main idea
Reading
- Vocab
Comprehension - Visualize
- Summarize
- Make connections
- Ask questions
- Predict
- Monitor and clarify
- Cause and Effect

จริ ยธรรม
Grateful

Activities

Evaluation

Resource

Time

Pre-Reading
- Observing the Picture and Brainstorming
what Happens in the Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on Study
Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the Main
Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from a
Moral Jigsaw (Ethic)

-Answer
Reading
Comprehension
Subskill

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาคกลาง
ของ
เอกรัตน์
อุดมพร

1 hour
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อกาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรี ยนการสอนและ
การวัดผลและการประเมินผล (ต่อ)
Unit
6

Topic

Learning
Objective

Treasure 1. To identify
in the
the Story Line
Vineyard
2. To identify
Word Meaning

3. To Answer
Reading
Comprehension

Language Content
- Setting
- Characters
- Conflict/
- Problems
- Outcome
- Moral
- Reading
Comprehension
Subskill
- Give details
- Main idea
- Vocal
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect

จริ ยธรรม
Diligence

Activities

Evaluation

Resource

Time

Pre-Reading
-Observing the Picture and Brainstorming
what Happens in the Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on Study
Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the Main
Character’s Action and Feeling
-Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from a
Moral Jigsaw (Ethic)

-Answer
Reading
Comprehension
Subskill

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาคกลาง
ของ
เอกรัตน์
อุดมพร

1 hour
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อกาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรี ยนการสอนและ
การวัดผลและการประเมินผล (ต่อ)
Unit Topic
7

Uthai
Tawee

Learning Objective

Language Content

จริ ยธรรม

1. To Identify the - Setting
Good-Hearted
Story Line
- Characters
- Conflict/
Problems
2. To Identify
- Outcome
Word Meaning - Moral
- Reading
Comprehension
3. To Answer
Subskill
Reading
- Give details
Comprehension - Main idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make connections
- Ask questions
- Predict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect

Activities
Pre-Reading
- Observing the Picture and Brainstorming
what Happens in the Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on Study
Subskills
-Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the Main
Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from a
Moral Jigsaw (Ethic)

Evaluation

Resource

Time

-Answer
Fascinating 1 hour
Reading
Folktales of
Comprehension Thailand
Subskill
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อกาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรี ยนการสอนและ
การวัดผลและการประเมินผล (ต่อ)
Unit

Topic

Learning
Objective

8

Mekala
and
Ramasoon

1. To Identify
the Story line

Language Content

จริ ยธรรม

- Setting
Patience
- Characters
- Conflict/
Problems
2. To Identify - Outcome
Word Meaning - Moral
- Reading
Comprehension
3. To Answer Subskill
Reading
- Give Details
Comprehensio - Main Idea
n
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect

Activities

Evaluation

Resource

Time

Pre-Reading
- Observing the Picture and Brainstorming
what Happens in the Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on Study
Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the Main
Character’s Action and Feeling
-Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from a
Moral Jigsaw (Ethic)

-Answer
Reading
Comprehension
Subskill

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาคกลาง
ของ
เอกรัตน์
อุดมพร

1 hour
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อกาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรี ยนการสอนและ
การวัดผลและการประเมินผล (ต่อ)
Unit Topic
9

Learning
Objective

Pikultong 1. To Identify
The Story Line

2. To Identify
Word Meaning

3. To Answer
Reading
Comprehension

Language Content

จริ ยธรรม

- Setting
Polite
- Characters
- Conflict/
Problems
- Outcome
- Moral
-Reading
Comprehension
Subskill
- Give Details
- Main Idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect

Activities

Evaluation

Resource

Time

Pre-Reading
-Observing the Picture and Brainstorming
what Happens in the Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on Study
Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
-Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the Main
Character’ Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from a
Moral Jigsaw (Ethic)

-Answer
Reading
Comprehension
ubskill

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาคกลาง
ของ
เอกรัตน์
อุดมพร

1 hour
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อกาหนดจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้อหาทางภาษา กิจกรรมทางการเรี ยนการสอนและ
การวัดผลและการประเมินผล (ต่อ)
Unit Topic
10

The
Chicken
Stars

Learning Objective

Language Content

จริ ยธรรม

1. To Identify the - Setting
Harmony
Story Line
- Characters
- Conflict/
Problems
2. To Identify
- Outcome
Word Meaning
- Moral
-Reading
Comprehension
3. To Answerr
Subskill
Reading
- Give Details
Comprehension - Main Idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect

Activities
Pre-Reading
-Observing the Picture and Brainstorming
what Happens in the Picture
-Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- answering Question Focusing on Study
Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or Flse about the Main
Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- giving Opinion by Using an Idea From a
Moral Jigsaw (Ethic)

Evaluation

Resource

Time

-Answer
Fascinating 1 hour
Reading
Folktales of
Comprehension Thailand
Subskill
-Filling the
Story Line

100

101
3.4 นากรอบโครงสร้างเนื้อหาของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมคุณธรรมจริ ยธรรม
ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ชาวต่างชาติ และผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งสามท่านตรวจสอบเพื่อปรั บปรุ ง
แก้ไขความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้ อหาและกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและระดับความ
ยากง่ายของภาษา โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.5 จากนั้นนาผลที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)
โดยมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.76 – 1
3.6 นาผลที่ได้จากผูเ้ ชียวชาญมาพิจารณา โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าความสอดคล้อง
(IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ปรากฏว่ากรอบเนื้ อหาของสื่ อเสริ มที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้อหาสามารถนาไปใช้สร้างแบบทดสอบ
3.7 ดาเนิ นการสร้ างสื่ อเสริ ม การอ่า นภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้า นภาคกลาง
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมทั้ง 10 บท ตามที่
กาหนดในกรอบโครงสร้างเนื้อหา โดยจัดลาดับเนื้อหาตามความยากง่ายทางภาษา
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ขั้นที่ 4 ขั้นติดตามผลหรื อการทากิจกรรมเสริ ม (Extended- Activities) เป็ นการ
ถ่ านโอนจากเรื่ องที่ อ่านไปสู่ ก ระบวนการเขี ย นหรื ออาจท ากิ จกรรมที่ ส นุ ก สนาน เกมส์ โดยใช้
ความรู้ที่ได้รับจากการเรี ยนมา
ผูว้ จิ ยั ใช้การกิจกรรมการสอนตามขั้นตอนของ Fried – Booth (1988) Carmona
(1991 : 46) Henry (1994 : 13-17) และ เสงี่ยม โตรัตน์ (2542) เพื่อนามาประกอบขั้นตอนการสอน
อ่าน ตามลาดับดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุน้ ความสนใจ (warm- up) ผูว้ ิจยั แจกบทเรี ยนให้กบั นักเรี ยน
พร้ อมทั้งแจ้งจุดประสงการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนทราบ ต่อจากนั้นให้นกั เรี ยนทากิ จกรรมเพื่อเป็ นการ
กระตุน้ ความสนใจแก่นกั เรี ยน เช่น การระดมความคิด
ขั้นที่ 2 ขั้นก่ อนการอ่าน (Pre-reading) ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยน เรี ยนรู ้ คาศัพท์ใหม่
และฝึ กฝนเทคนิคการอ่านแบบต่างๆ ด้วยกิจกรรมเพื่อการสื่ อสาร
ขั้นที่ 3 ขั้นการอ่าน (While-reading) ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนอ่านนิ ทานพื้นบ้านและ
ให้ตอบคาถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องที่อ่านด้วยทักษะแบบต่างๆ เช่น การหาใจความสาคัญ
หารายละเอียด หาความหมายของคาศัพท์ การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ ผูว้ ิจยั จะสอนและให้ขอ้ มูล
เกี่ ย วกับ รู ป แบบและหน้ า ที่ ข องภาษา เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ เช่ น เรื่ อ งของศัพ ท์ ส านวน
โครงสร้าง และไวยากรณ์ต่างๆ
ขั้นที่ 4 ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนฝึ กฝนความรู้ที่เรี ยน
ไปโดยให้ทาแบบฝึ กหัด เช่น ทาแบบฝึ กหัดการเขียน แบบฝึ กหัดทางไวยากรณ์ และแบบฝึ กหัดที่มี
ความเกี่ยวข้องอยูใ่ นแต่ละบทเรี ยน
ซึ่ งเนื้อหาสาระของแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 Reading Comprehension Skills เป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 Vocabulary Ability เป็ นข้อสอบแบบเติมคาจานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 3 Affective Reading เป็ นข้อสอบแบบเติมคา จานวน 10 ข้อ
ขั้นที่ 5 ขั้นการทากิ จกรรมเสริ ม (Extended Activities) ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทา
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบทเรี ยน เพื่อเป็ นการนาสิ่ งที่เรี ยนไปไปใช้ เช่นการแสดงบทบาทสมมุติ
3.3 เรี ยบเรี ยงจุดประสงค์ของการอ่าน เนื้ อหาทางภาษา กิจกรรมการเรี ยนการสอน
และวัดการประเมินผล เพื่อนาไปสร้ างสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม ดังที่แนบตารางที่ 3
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แนะนาจุดประสงค์และขั้นตอนในการเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
นักเรี ยนเปิ ดโปรแกรมเข้าสู่ หน้าแรก

Warm up

Presentation

ดูภาพ,คาศัพท์

While-reading

Pre-reading
P

เนื้ อเรื่ อง

Jmatch

JBC

Jmix

สอนคาศัพท์

ถามรายละเอียด

เรี ยงลาดับเรื่ อง

Jcross

Jcloze

Jquiz

เกม Crossword ทบทวน

เขียนสรุ ปเนื้ อเรื่ อง

ถามรายละเอียดของเนื้ อเรื่ อง

คาศัพท์
Jcross

Crossword

นคาศัพท์

Post Reading

แบบทดสอบหลังเรี ยนรายบท 10ข้อ

ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการเรี ยนด้วยสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
3.8 เมื่อสร้างสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรม จานวน 10 บท เรี ยบร้อยแล้ว
ดาเนิ นการสร้างแบบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมินความตระหนักรู ้ดา้ น
คุ ณธรรมจริ ย ธรรมและแบบประเมิ นสื่ อ เพื่ อเป็ นเครื่ องวัดประสิ ท ธิ ภาพของสื่ อเสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริ ยธรรม
ต่อไป
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3.9 นาบทเรี ยนเขียนลงโปรแกรมสาเร็ จรู ป Hot Potatoes
หลังจากการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ตามขั้นตอนที่ 1 ดังข้างต้นแล้ว ผูว้ ิจยั จึงได้
ดาเนินการในการหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือวิจยั ในขั้นตอนที่ 2
1. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่ านภาษาอังกฤษ จานวน 1 ฉบับ เพื่อใช้
ทดสอบก่ อนและหลังการใช้ สื่อเสริมการอ่ านภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้ บ้ านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถการอ่ านและความตระหนักรู้ ด้านคุณธรรมคุณธรรมจริ ยธรรม
1.1 ศึกษาแนวทางการสร้ างแบบทดสอบจากเอกสาร ตารา และหนังสื อเกี่ ยวกับ
เทคนิ คการสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2538) Heaton (1990) แนวทางการ
จัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษโดนใช้นิทานจากหนังสื อ Storytelling with children ของ Wright
(1995) เพื่อให้ได้แนวคิดในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
1.2 ก าหนดจุ ด ประสงค์ เนื้ อ หาและแนวทางการวัด ผลและประเมิ น ผลของ
แบบทดสอบให้สอดคล้องและครอบคลุมสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม ทั้ง 10 เรื่ อง โดยมี
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบทดสอบคลอบคลุมดังนี้
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์คาศัพท์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่ องได้
1.2.2 เพื่อแยกแยะและเขียนโครงสร้างเรื่ องเล่าได้
1.2.3 เพื่อจับใจความหลักและรายละเอียดของเรื่ องได้
1.2.4 เพื่อสรุ ปเรื่ องที่อ่านได้
1.2.5 เพื่อวิเคราะห์โครางสร้างคาศัพท์เพื่อบอกความหมายของคาศัพท์น้ นั ๆได้
1.2.6 เพื่อสามารถอ้างอิงข้อมูลจากเรื่ องได้
1.2.7 เพื่อแยกแยะพฤติกรรมของตัวละครเรื่ องได้
1.2.8 เพื่ออภิปรายหัวข้อทางจริ ยธรรมของเรื่ องนั้นๆได้
1.2.9 เพื่อแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างเหตุของผลของเรื่ องได้
1.2.10 เพื่อทานายเหตุการณ์และผลลัพธ์ของเรื่ องได้
สร้างตารางกาหนดเนื้ อหาข้อสอบ (Table of Test Specification ให้ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้
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ตารางที่ 5 กาหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of Test Specification)
Terminal Objective

Mode

Text
type

Skill
Level

Testing No. of Scorin
Technique item g 40

- To identify the Story
\Features. Setting
Characters
Conflict/Problem
Outcome Moral
- To Complete the
Given tales.
- To Define the
Meaning of New
Words

Weight
%

Time 60
mins.

R

Tales

K/T

Multiple
Choice

15

15

37.5

25

R/W

Tales

K/T

Multiple
Choice

15

15

37.5

25

R/W

Vocab

K/T

10

10

25

10

Multiple
Choice

1.3 นาตารางกาหนดเนื้ อหาของแบบทดสอบไปให้อาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ จานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
1.3.1 จากนั้ นน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผู ้เ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) โดยข้อคาถามที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) 0.67 – 1
1.3.2 นาผลที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาพิ จารณา โดยเลื อกข้อคาถามที่ มีค่าความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ปรากฏว่ากรอบเนื้อหาของแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสามารถนาไปใช้สร้างเป็ นแบบทดสอบ
1.3.3 ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ
ตามตารางกาหนดเนื้อหาของแบบทดสอบ 1 ฉบับ
1.3.4 นาแบบทดสอบและตารางกาหนดเนื้ อหาแบบทดสอบที่สร้ างขึ้นไปให้
อาจารย์เจ้าของภาษาและให้ผเู้ ชี่ยนชาญทางการสอนภาษาอังกฤษจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1.3.5 จากนั้ นน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากผู ้เ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) โดยข้อคาถามมีค่าความสอดคล้อง (IOC) 0.33-1
1.3.6 นาผลที่ได้จากผูเ้ ชี ยวชาญมาพิจารณา โดยเลื อกข้อคาถามที่ มีค่าความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป จานวน 50 ข้อคาถาม แสดงว่าข้อคาถามนั้นสามารถนาไปใช้ได้
และนาข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ากว่า 0.50 จานวน 5 ข้อ แสดงว่าข้อคาถามนั้น
ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ให้นามาปรับปรุ งแก้ไขใหม่
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1.3.7 นาแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ จานวน 35 คน ใช้เวลาในการทาข้อสอบ 60 นาที
1.3.8 ตรวจแบบทดสอบ โดยให้คะแนน 0 และ 1 เมื่อตอบถูกให้ 1 คะแนน
ตอบผิดให้ 0
1.3.9 จากนั้นนาผลคะแนนของนักเรี ยนที่ได้จากการทาแบบทดสอบมาหาค่า
ความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r)
1.3.10 นาคะแนนมาวิเคราะห์ จากการหาค่า ความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก
(r) โดยข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และมีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้น
ไปถือว่าเป็ นข้อสอบที่ใช้ ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30-0.43 ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.20-0.40
(ภาคผนวก ง)คัดเลือกแบบทดสอบที่วเิ คราะห์แล้วเป็ นไปตามจานวน 30 ข้อ
1.3.11 ได้แบบทดสอบที่ ผ่า นการหาค่ า ความเชื่ อ มัน่ ตามเกณฑ์ เพื่ อเตรี ย ม
นาไปใช้ใ นการทดลองต่ อ ไป โดยให้ นัก เรี ย นท าแบบทดสอบหลัง การเรี ย นสื่ อเสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริ ยธรรม
(ภาคผนวก ฉ)
2. แบบประเมิ นความตระหนั ก รู้ ด้ านคุ ณธรรมจริ ยธรรม จานวน 1 ฉบับ เพื่อใช้
ประเมินความตระหนักรู้ ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมก่ อนและหลังการใช้ สื่อเสริ มการอ่ านภาษาอังกฤษ
จากนิทานพืน้ บ้ านภาคกลางเพือ่ ส่ งเสริมความสามารถการอ่ านและคุณธรรมจริยธรรม
ผูว้ ิจยั สร้างแบบประเมินความตระหนักรู ้ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมก่อนและหลังการ
ใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและ
คุณธรรมจริ ยธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ซึ่ งได้ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึ ก ษาเอกสารและแนวทางการในการสร้ า งแบบประเมิ น ความตระหนัก รู้
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ (2551); สุ วรรณี มีทองคา และคณะ (2551); สันถวี
นิ ยมทรัพย์ (2549) และศึกษาวิธีการและแนวทางการสร้ างแบบสอบถามความคิดเห็ นของ Best
(1986: 168-183) โดยมรลักษณะเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถามของ Likert (quoted in Best 1981: 181-182) เพื่อเป็ นกรอบความคิดและแนวทางใน
การสร้างแบบประเมินความตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
2.2 กาหนดเนื้ อหาความตระหนักรู ้ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่จะวัด โดยนานิ ทาน
พื้นบ้านภาคกลางทั้ง 10 เรื่ อง พร้ อมหัวข้อทางจริ ยธรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดไว้
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เพื่อนามาสร้างสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
การอ่านและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
ตารางที่ 6 แสดงนิทานพื้นบ้านภาคกลางและหัวข้อทางจริ ยธรรม
ข้อ

นิทานพื้นบ้านภาคกลาง

1.
2.

Nuu Nid Comes Home (หนูนิดกลับบ้าน)
If It Belongs to Us, It will Come to Us (ถ้าเป็ นของเรา
ก็จะมาหาเราเอง)
Phaya Kong Phaya Pan (พระยากงพระยาพาน)
The Crow and the Peacock (กาดากับนกยูง)
Plabuutong (ปลาบู่ทอง)
Treasure in the Vineyard (ขุมทรัพย์ในไร่ องุ่น)
Uthai Tawee (อุทยั เทวี)
Mekala and Rarasoon (เมขลากับรามสูร)
Pikultong (พิกลุ ทอง)
The Chicken Stars (ดาวลูกไก่)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หัวข้อทางจริ ยธรรม
รักความเป็ นไทย (Pride of One's Root)
ความซื่อสัตย์ (Honesty)
ความมีสติสมั ปชัญญะ (Consiousness)
ความมีน้ าใจ (Generous)
ความกตัญญูกตเวที (Gratitude)
ความขยันหมัน่ เพียร (Diligence)
มีจิตใจสะอาด (Good-Hearted)
ความอดทน (Patience)
ความสุภาพ (Polite)
ความสามัคคี (Harmony)

จากนั้นจึงสร้ างตารางกาหนดกรอบเนื้ อหาของแบบวัดความตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรม
จริ ยธรรม เพื่อใช้เขียนข้อความให้สามารถวัดความตระหนักรู้ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ตอ้ งการ
วัดทั้ง 10 หัวข้อ โดยคานึ งถึ งวิธีการกาหนดคะแนน เพื่อเป็ นแนวทางในการให้คะแนนจากผลการ
ตอบแบบประเมินความตระหนักรู้ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรม พร้อมทั้งนาข้อความของแบบประเมิน
ความตระหนักรู้ ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม ไปให้อาจารย์ผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ จานวน 2 ท่าน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านจิตวิทยา จานวน 1 ท่าน ตรวจรู ปแบบภาษา
ความเหมาะสม ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาและหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ข้อความมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป แสดงว่าข้อความทั้ง 10 ข้อนั้นสามารถนาไปใช้ได้
2.3 สร้ า งแบบประเมิ น ความตระหนัก รู้ ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโดยแบบแบบ
ประเมินความตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม คือ เป็ นแบบประเมิ นสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นชนิ ดสารวจรายการ มีจานวนทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ด้านคือ ด้านการ
ตระหนักรู ้คุณค่าของตนเอง 4 ข้อ ความสื่ อสัตย์ 4 ข้อ ความกตัญญู 4 ข้อ ความมีน้ าใจเสี ยสละ 6 ข้อ
ความไม่ละโมบโลภมาก 2 ข้อ
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โดยให้ผูเ้ รี ยนประเมินความตระหนักรู ้ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมของตนเองว่า
อยู่ในระดับใดและทาเครื่ องหมายในช่ องที่มีขอ้ ความตรงกับตัวผูเ้ รี ยนมากที่สุด โดยการกาหนด
ค่าระดับ คะแนนของพฤติ ก รรมและคุ ณลักษณะทางจริ ยธรรมทั้ง 10 หัวข้อโดยการให้ค่า เป็ น
5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด
ให้ค่าระดับเท่ากับ
5
มาก
ให้ค่าระดับเท่ากับ
4
ปานกลาง
ให้ค่าระดับเท่ากับ
3
น้อย
ให้ค่าระดับเท่ากับ
2
น้อยที่สุด
ให้ค่าระดับ
1
2.4 นาข้อคาถามของแบบประเมินความตระหนักรู้ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมไปให้
อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 2 ท่านและผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านจิตวิทยา จานวน 1 ท่าน ท่านตรวจสอบรู ปแบบภาษาเหมาะสม ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
2.5 จากนั้น นาข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากผูเ้ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
(IOC) โดยข้อคาถามมีค่าความสอดคล้อง (IOC) 0.33-1
2.6 จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาพิจารณา โดยเลื อกคาถามที่มีค่าความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จานวน 25 ข้อคาถาม แสดงว่าข้อคาถามนั้นสามารถนาไปใช้ได้
และนาข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ากว่า 0.50 จานวน 5 ข้อ แสดงว่าข้อคาถามนั้น
ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ให้นามาปรับปรุ งแก้ไขใหม่
2.7 น าแบบประเมิ น ความตระหนัก รู ้ ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ มี ค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) ต่ากว่า 0.05 มาทาการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งข้อคาถามที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เสนอแนะ ให้ปรับปรุ งแบบประเมินแบบประเมินความตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักศึกษาที่มีต่อสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถการอ่านและคุณธรรมจริ ยธรรม
2.8 นาแบบประเมินความตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาและรู ปแบบทางภาษาไปทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง คือนักเรี ยนศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 35 คน
2.9 จากนั้น น าข้อ มู ล จากการตอบแบบประเมิ น ความตระหนัก รู ้ ด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมมาวิเคราะห์ หาความเชื่ อมัน่ โดยแบบสอบถามความตะหนักทางจริ ย ธรรมมี ค่ า ความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.71
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2.10 ได้แบบสอบถามความตระหนักรู ้ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ได้ผ่านการหาค่า
ความเชื่ อมัน่ ตามเกณฑ์ เพื่อเตรี ยมทาไปใช้ในการทดลองต่อไป โดยให้นกั เรี ยนทาแบบสอบถาม
ความตระหนัก รู ้ ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมก่ อ นและหลัง จากการเรี ย นโดยใช้สื่ อ เสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
3. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ ความเหมาะสมของสื่ อ เสริ ม
โปรแกรม Hot Potatoes ด้ านการอ่ านภาษาอังกฤษ จากนิทานพื้นบ้ านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและความตะหนักรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผูว้ ิจยั สร้ างแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อความเหมาะสมของสื่ อ
เสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและความ
ตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม ซึ่ งได้ดาเนินการตามขึ้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการและแนวทางการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ Best (1986:
168-183) โดยมี ล ัก ษณะเป็ นแบบประมาณค่ า (Rating Scale) โดยอาศัย แนวคิ ด ในการสร้ า ง
แบบสอบถามของ Likert, quote in Best (1981: 181-182)
3.2 กาหนดกรอบเนื้ อหาสาระของแบบสอบถาม โดยสร้างรายการประเมินความ
คิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น คือ ด้านรู ปแบบ
ของสื่ อการเรี ยนการสอนจานวน 6 ข้อ ด้านภาษาและเนื้ อหา จานวน 8 ข้อ และประโยชน์ที่ไ ด้รับ
6 ข้อ
3.3 วิเคราะห์กรอบเนื้ อหาสาระของแบบสอบถามและดาเนิ นการสร้ างข้อคาถาม
เพื่อสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนต่อความเหมาะสมของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจาก
นิ ท านพื้ นบ้า นภาคกลางเพื่ อส่ ง เสริ ม ความสามารถการอ่ า นและความตระหนัก รู ้ ด้า นคุ ณธรรม
จริ ย ธรรม จากนิ ท านพื้ นบ้า นภาคกลาง ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด โดยมี เ นื้ อหาแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ด้า น คือ ด้านรู ปแบบของสื่ อการเรี ยนการสอนจานวน 6 ข้อ ด้า นภาษาและเนื้ อหา
จานวน 8 ข้อ และประโยชน์ที่ได้รับ 6 ข้อ โดยกาหนดค่าระดับของข้อคาถามโดยใช้เกณฑ์ประมาณ
ค่าของ Likert เป็ น 5 ระดับ ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ค่าระดับเท่ากับ
5
เห็นด้วยมาก
ให้ค่าระดับเท่ากับ
4
ปานกลางเห็นด้วย
ให้ค่าระดับเท่ากับ
3
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เห็นด้วย น้อย
ให้คา่ ระดับเท่ากับ
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ค่าระดับเท่ากับ
1
3.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นนาไปให้อาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแบบสอบถามความคิดเห็น จานวน 2 ท่านและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านจิตวิทยา จานวน
1 ท่าน ท่านตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม รู ปแบบทางภาษาของข้อแบบสอบถาม
3.5 จากนั้น นาข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากผูเ้ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
(IOC) โดยข้อคาถามมีค่าความสอดคล้อง (IOC) 0.33-1
3.6 จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาพิจารณา โดยเลื อกคาถามที่มีค่าความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จานวน 25 ข้อคาถาม แสดงว่าข้อคาถามนั้นสามารถนาไปใช้ได้
และนาข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ากว่า 0.50 จานวน 5 ข้อ แสดงว่าข้อคาถามนั้น
ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ให้นามาปรับปรุ งแก้ไขใหม่
3.7 นาแบบสอบถามที่ มีค่าดัช นี ความสอดคล้อง (IOC) ต่ ากว่า 0.05 มาทาการ
ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยปรับปรุ งภาพของสื่ อมีความเหมาะสม ถูกต้องและ
สอดคล้อ งกับ เนื้ อ หา แก้ไ ขภาษาเป็ น ภาพประกอบของสื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสม ถู ก ต้อ งและ
สอดคล้องกับเนื้ อหา แก้ไขการใช้ภาษาให้ถูกต้อง ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ กิจกรรมการเรี ยน
การสอนของสื่ อช่วยสร้ างแรงจูงใจในการอ่าน โดยแก้ไขภาษาเป็ น การสร้างแรงจูงใจในการอ่าน
ของกิ จกรรมการเรี ย นการสอน จากนั้นน าแบบสอบถามความคิ ด เห็ นไปให้อ าจารย์ผูค้ วบคุ ม
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
3.8 นาแบบสอบถามความคิ ดเห็ นที่ ผ่า นการตรวจสอบความถู ก ต้องและความ
เที่ยงตรงของเนื้ อหาและรู ปแบบทางภาษาไปทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยน
ศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 35 คน
3.9 จากนั้นนาข้อมู ล จากการตอบแบบสอบถามความคิ ดเห็ นมาวิเคราะห์ หาค่ า
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามความคิ ดเห็ น โดยแบบสอบถามความตะหนักทางจริ ยธรรมมี ค่ า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.72
3.10 ได้แบบสอบถามความคิดเห็ นที่ได้ผา่ นการหาค่าความเชื่ อมัน่ ตามเกณฑ์เพื่อ
เตรี ยมทาไปใช้ในการทดลองต่อไป โดยให้นกั เรี ยนทาแบบสอบถามหลังจากการเรี ยนโดยใช้สื่อ
เสริ ม การอ่ านภาษาอังกฤษจากนิ ท านพื้นบ้านภาคกลางเพื่ อส่ งเสริ ม ความสามารถการอ่า นและ
คุณธรรมจริ ยธรรม
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ขั้นตอนการทดลองหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ จากนิ ท านพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและ
ความตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม กับกลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก จานวน 3 คน และกลุ่มย่อย จานวน
10 คน
หลังจากการพัฒนาสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถการอ่านและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม ผูว้ ิจยั ได้นาสื่ อเสริ มการ
อ่า นภาษาอัง กฤษจากนิ ทานพื้ นบ้านภาคกลางเพื่อส่ ง เสริ ม ความสามารถการอ่ านและคุ ณธรรม
จริ ยธรรมที่ได้มาหาประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมศ์ และคณะ, 2520: 134-142)
75 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบรายบท
ของสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถการอ่ า นภาษาอัง กฤษและความตระหนัก รู ้ ด้า นคุ ณธรรมจริ ย ธรรม
ในแต่ละบท
75 ตัวหลัง หมายถึ ง ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ ย จากการท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอ่ า นภาษาอัง กฤษหลัง จากการศึ ก ษาสื่ อ เสริ ม โปรแกรม Hot Potatoes
ด้า นการอ่ า นภาษาอัง กฤษ จากนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลาง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถการอ่ า น
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม โดยผู้วิจยั ได้ดาเนิ นการหาประสิ ทธิ ภาพ
และปรับปรุ งสื่ อตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการทดลองกลุ่มเล็ก จานวน 3 คน
1.1 ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดลองใช้เครื่ องมือ โดยนาสื่ อโปรแกรม Hot Potatoes ด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม ทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน (Pretest) รวบรวม
และบันทึกคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
1.2 หลัก จากนั้นให้นักเรี ย น เรี ยนเนื้ อหาและท ากิ จกรรมจากสื่ อโปรแกรม Hot
Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม จานวน 10 บท โดยดาเนินการจัดการเรี ยน
การสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
1.2.1 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยตนเองโดยให้
นักเรี ยนนัง่ เป็ นกลุ่ม จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างมารับสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes คนละ 1 ชุด
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1.2.2 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นจัดการเรี ยนการสอน โดยให้ก ลุ่ มตัวอย่างดู ชื่อเรื่ องและ
ภาพประกอบจากบทเรี ยน จากนั้นก็กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนพูด อธิ บายหรื อแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
สิ่ งที่เห็น หรื อเรื่ องที่อ่าน โดยให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้เดิมว่าเคยได้ยินหรื อได้ฟังมาบ้างหรื อไม่ เพื่อช่วย
ปูพ้นื ฐานความเข้าใจเรื่ องและทานายเรื่ องในบทอ่านต่อไป
1.2.3 หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นาเข้าสู่ กิจกรรมการสอนกานอ่านในขั้นตอนแรกคือ
กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-reading) ซึ่ งเป็ นคาถาม 4-5 ข้อ ให้นกั เรี ยนช่ วยกันพูดแสดงความคิดเห็ น
โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูถ้ ามคาถามแต่ละข้อ และให้กลุ่มตัวอย่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างทราบถึ งเนื้ อหาของนิ ทานพื้นบ้านที่จะได้อ่าน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างลงมืออ่านบท
อ่านนิทานพท้นบ้านภาคกลางโดยตัวเอง โดยระหว่างที่อ่านผูว้ จิ ยั พยายามให้กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์
ในการอ่านร่ วมด้วย เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่ องมากยิง่ ขึ้น เช่น การเดาความหมายขากบริ บท
1.2.4 หลังจากนั้นเป็ นกิ จกรรมขณะอ่าน (While-reading) ก็จะมี กิ จกรรมให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนหลังจากการอ่านนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง ประกอบไปด้วยกิ จกกรมการเขียนโดย
โครงสร้ างเรื่ อง (Writing the Storyline) กิ จกรรมฝึ กคาศัพท์ กิ จกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กิจกรรมเสริ มทักษะการอ่าน ให้กลุ่มตัวอย่าง ทากิจกรรมดังกล่าวจนเสร็ จแล้วเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง
ทันที
1.2.5 หลัง จากนั้นให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งศึ ก ษาไวยากรณ์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ บทอ่ า น
(Language Focus) พร้อมกับตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์ หลังจากนั้นเป็ นกิจกรรม หลังการอ่าน (PostReading) จะเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตะหนักทางกิจกรรม
1.2.6 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามที่กาหนดไว้ในสื่ อจนครบ
ทุ ก กิ จกรรมโดยหลัง จากเรี ย นจบในแต่ ล ะบทผูว้ ิจ ัย ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งแยกนั่ง ส่ วนบุ ค คลเพื่ อ ให้
กลุ่ มตัวอย่างทาแบบทดสอบประจาบท จากนั้นตรวจและเก็บรวบรวมคะแนนของกลุ่ มตัวอย่าง
เพื่อนาไปหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อต่อไป
1.2.7 ก็จะเป็ นถ่ายโอนไปทาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยที่กลุ่มตัวอย่าง
จะ นัง่ แยกส่ วนบุคคล แต่ไม่มีการเก็บคะแนน
1.3 ในขณะที่นกั เรี ยนกาลังศึกษาบทเรี ยน ผูว้ ิจยั สังเกตพบปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในการ
จัดการเรี ยนการสอน พบว่า บทอ่านบางเรื่ องมีเนื้ อหายาวมาเกิ นไป ทาให้นกั เรี ยนบางคนอ่านได้
ไม่ทนั เวลา บางบทเรี ยนมีคาศัพท์ที่ยากเกินไป บางบทเรี ยนมีภาพประกอบน้อยเกินไป
1.4 หลังจากให้เรี ยนศึกษาบทเรี ยนทั้ง 10 บท ทาบททดสอบประจาบทครบทั้ง
10 บท รวมทั้งแบบทดสอบความคิดเห็นแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษ และทาแบบสอบถามความคิดเห็นรวมของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
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จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes จากนั้นนาคะแนนที่ได้จากการทา
แบบทดสอบประจาบทเรี ยนทุกบทและคะแนนวัดความสามารถทางอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยนมา
คานวณหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้ นบ้านภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ตามเกณฑ์ 75/75 และปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ก่อนนาไปใช้ใน
การทดลองกลุ่มเล็ก จากการคานวณกาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทาน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ในขั้นทดลองกลุ่มเล็กเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยน E1 และแบบทดสอบหลังเรี ยน E2 ดังผลตารางที่ 6

ตารางที่ 7 ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบรายบท จานวน 10 บท และแบบทดสอบหลังเรี ยนในขั้นทดลองรายบุคคล
คะแนนแบบทดสอบรายบท
นักเรี ยน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3

รวมคะแนนเต็ม

คะแนนสอบหลังเรี ยน

1
10

2
10

3
10

4
10

5
10

6
10

7
10

8
10

9
10

10
10

100

ร้อยละ

คะแนนเต็ม 30

ร้อยละ

6
7
8

8
8
9

8
8
8

8
9
9

9
8
9

7
8
9

7
8
8

8
9
10

6
5
8

8
8
9
รวม

75
76
87
238

75.00
76.00
87.00
79.33

22
24
71
71

73.33
80.00
83.33
78.89
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จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็ นว่า ในขึ้นตอนทดลองรายบุ คคลซึ่ งทดลองกับนักเรี ยน
จานวน 3 คน นักเรี ยนทาคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได้ 238 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 79.33 และทาคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ 71 คะแนน จากคะแนนเต็ม
90 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 78.89 สรุ ปผลผลประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจาก
นิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ในขั้นทดลองรายบุคคล E1/E2 เท่ากับ
79.33/78.89 ในการทดลองขั้นนี้ พบว่านักเรี ยนทั้ง 3 คน มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนสู ง จาก
การสั ม ภาษณ์ ท ราบว่า เป็ นบทเรี ย นวิช าภาษาอัง กฤษที่ น่า สนใจ นัก เรี ย นไม่ เคยเรี ย นจากสื่ อใน
ลักษณะนี้ มาก่อน นอกจากนั้นยังพบว่าสื่ อมีขอ้ บกพร่ องและผิดพลาดในด้านการพิมพ์ แบบฝึ กหัด
บางบทคาตอบยังไม่ชดั เจนซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับปรุ งแก้ไขสื่ อในขั้นนี้มากพอสมควร
1.5 ขั้นทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Testing) จานวน 9 คน
หลังจากแก้ไขข้อบกพรองต่างๆ ของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทาน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่พบในขณะทดลองกับกลุ่มเล็กแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นา
สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ไป
ทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ จานวน 9 คน ที่ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน (Pretest) รวบรวมและบันทึก
คะแนนที่ ไ ด้จ ากการท าแบบทดสอบ จากนั้น ให้ นัก เรี ยนทดลองเรี ย นจากสื่ อ เสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes รวมทั้งสิ้ น 10 บทเรี ยน
โดยเมื่ อเรี ยนจบในแต่ ละบทแล้ว ให้นัก เรี ย นทาแบบสอบถามความคิ ดเห็ นหลัง เรี ย น และเมื่ อ
นักเรี ยนเรี ยนครบทั้ง 10 บทเรี ยนแล้ว ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Posttest) ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบฉบับเดี ยวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน จากนั้น
จึงนาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบประจาบทในทุกบทเรี ยนและคะแนนวัดความสามารถใน
การอ่ า นภาษาอัง กฤษหลั ง เรี ยนมาค านวณหาประสิ ท ธิ ภ าพ 55 /55 รวมทั้ง น าผลการตอบ
แบบสอบถามความคิ ดเห็ นรายบทมาหาค่าความเชื่ อมัน่ เพื่อนาไปปรั บปรุ งและนาไปใช้ในการ
ทดลอง ซึ่ งผลปรากฏค่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ อในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 8 ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบรายบท จานวน 10 บท และแบบทดสอบหลังเรี ยนในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก
คะแนนแบบทดสอบรายบท
นักเรี ยน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9

รวมคะแนนเต็ม

คะแนนสอบหลังเรี ยน

1
10

2
10

3
10

4
10

5
10

6
10

7
10

8
10

9
10

10
10

100

ร้อยละ

คะแนนเต็ม 30

ร้อยละ

7
7
8
9
8
6
8
8
9

8
6
8
5
8
8
9
7
8

8
8
8
7
7
8
9
7
10

9
7
8
8
9
7
8
9
8

8
8
8
6
8
8
8
7
9

8
8
7
7
8
8
7
7
9

8
9
8
9
8
8
9
8
9

9
8
5
8
9
7
7
7
8

5
7
9
9
8
6
8
8
8

8
8
5
8
8
8
7
7
9
รวม

76
78
75
76
81
74
80
75
87
702

76.00
78.00
75.00
76.00
81.00
74.00
80.00
75.00
87.00
78.00

24
23
20
21
24
22
24
23
25
206

80.00
76.67
66.67
70.00
80.00
73.33
80.00
76.67
83.33
76.30
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จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ในขั้นทดลองกลุ่มเล็กซึ่ งทดลองกับนักเรี ยน จานวน
9 คน นักเรี ยนทาคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได้คะแนนรวม 702 คะแนน จากคะแนนเต็ม
900 คะแนน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.00 และท าคะแนนแบบทดสอบหลั ง เรี ยนได้ ค ะแนนรวม
206 คะแนน จากคะแนนเต็ม 270 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 76.30 สรุ ปประสิ ทธิ ภาพสื่ อการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก E1/E2 เท่ากับ 82.50/80.72
1.6 จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองรายบุคคลและกลุ่มย่อยมาปรับปรุ งแก้ไข
สื่ อในแต่ ล ะบทเพื่ อให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ ดีข้ ึ น และนาสื่ อ เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท าน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่ผา่ นการทดลองรายบุคคล และกลุ่มย่อย ไปใช้
ทดลองภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. นาหนัง สื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ไปยัง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
นาคประสิ ทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่ อขออนุ ญาตในการดาเนิ นงานวิจยั และเก็ บข้อมู ลใน
ขั้นทดลองใช้สื่ อเสริ ม การอ่ านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้ นบ้า นภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot
Potatoes สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
2. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดการเรี ย นการสอนโดยใช้สื่ อเสริ มการอ่า นภาษาอัง กฤษจาก
นิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ย นนาคประสิ ท ธิ์ อ าเภอสามพราน จัง หวัด นครปฐม ที่ ก าลัง เรี ย นอยู่ ใ นภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2558 ซึ่ งผูว้ จิ ยั ดาเนินเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนของการทดสอบก่อนเรียน
1. จัดปฐมนิ เทศนักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่างเพื่อทาความเข้าใจถึ งรายละเอียดต่าง ๆ ชี้ แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และวิธีการเรี ยนการสอนโดยใช้ สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทาน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes พร้ อมทั้งทาแบบทดสอบวัดความตะหนักรู ้ดา้ น
คุณธรรมจริ ยธรรม และผูว้ ิจยั ทาการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดให้ไว้ และ
รวบรวมบันทึกคะแนนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างไว้
2. นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านก่อนเรี ยนไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 25558 จานวน
40 คน แล้วตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคนไว้
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ขั้นตอนการใช้สื่ อเสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและความตระหนักรู ้ดา้ น
คุณธรรมจริ ยธรรม
1. ผูว้ ิจ ยั ดาเนิ นการทดลองโดยให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งศึ ก ษาเนื้ อ หาจากสื่ อเสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
การอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริ ยธรรม จานวน 10 บท เป็ นระยะเวลา 20 ชัว่ โมง เป็ นเวลา
5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชัว่ โมง โดยมีผวู้ ิจยั เป็ นผูค้ อยแนะนาให้คาแนะนาและปรึ กษา
ในชั้นเรี ยน
2. ผูว้ ิ จ ัย ด าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ว ยตนเอง โดยเริ่ ม กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนโดยให้กลุ่ ม ตัวอย่า งสอน โดยให้กลุ่ มตัวอย่างดู ชื่อเรื่ องและภาพประกอบจากบทเรี ย น
จากนั้นก็ก ระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ย นพูด อธิ บายหรื อแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับสิ่ งที่ เห็ น หรื อเรื่ องที่ อ่า น
โดยให้ผเู ้ รี ยนใช้ความรู ้เดิมว่าเคยได้ยินหรื อได้ฟังมาบ้างหรื อไม่ เพื่อช่วยปูพ้ืนฐานความเข้าใจเรื่ อง
และทานายเรื่ องในบทอ่านต่อไป
3. หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นาเข้าสู ้ กิจกรรมการสอนกานอ่านในขั้นตอนแรกคื อ กิ จกรรม
ก่อนอ่าน (Pre-reading) ซึ่ งเป็ นคาถาม 4-5 ข้อ ให้นกั เรี ยนช่วยกันพูดแสดงความคิดเห็น โดยผูว้ ิจยั
เป็ นผู ้ถ ามค าถามแต่ ล ะข้อ และให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กัน ในกลุ่ ม เพื่ อ ให้
กลุ่มตัวอย่างทราบถึ งเนื้ อหาของนิ ทานพื้นบ้านที่จะได้อ่าน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างลงมืออ่านบท
อ่านนิทานพท้นบ้านภาคกลางโดยตัวเอง โดยระหว่างที่อ่านผูว้ จิ ยั พยายามให้กลุ่มตัวอย่างใช้กลยุทธ์
ในการอ่านร่ วมด้วย เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่ องมากยิง่ ขึ้น เช่น การเดาความหมายจากบริ บท
4. หลังจากนั้นเป็ นกิ จกรรมขณะอ่าน (While-reading) ก็จะมี กิ จกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้
ฝึ กฝนหลังจากการอ่านนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง ประกอบไปด้วยกิ จกกรมการเขียนโดยโครงสร้าง
เรื่ อง (Writing the Storyline) กิจกรรมฝึ กคาศัพท์ กิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจ กิจกรรมเสริ ม
ทักษะการอ่าน ให้กลุ่มตัวอย่าง ทากิจกรรมดังกล่าวจนเสร็ จแล้วเฉลยคาตอบที่ถูกต้องทันที
5. หลัง จากนั้น ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งศึ ก ษาไวยากรณ์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ บทอ่ า น (Language
Focus) พร้อมกับตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์ หลังจากนั้นเป็ นกิจกรรม หลังการอ่าน (Post- Reading)
จะเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตะหนักทางกิจกรรม
6. หลั ง จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนตามที่ ก าหนดไว้ใ นสื่ อจนครบ
ทุ ก กิ จกรรมโดยหลัง จากเรี ย นจบในแต่ ล ะบทผูว้ ิจ ัย ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งแยกนั่ง ส่ วนบุ ค คลเพื่ อ ให้
กลุ่ มตัวอย่างทาแบบทดสอบประจาบท จากนั้นตรวจและเก็บรวบรวมคะแนนของกลุ่ มตัวอย่าง
เพื่อนาไปหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. คานวณหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการอ่าน ตามเกณฑ์ 75/75 จากสู ตร( / )
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2520 :136-137)
สู ตรที่

เมื่อ
คือ หารประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทาน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบท้ายบททุกบทของผูเ้ รี ยนคนที่ 1
คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายบทของทุกบทรวมกัน
คือ จานวนผูเ้ รี ยน
สู ตรที่ 2

เมื่อ
คือ ประสิ ทธิ ภาพของผลสอบวัดความสามารถในการเรี ย นจาก
สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลางโดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
คือ

คะแนนผลสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนคนที่ 1

คือ
คือ

คะแนนเต็มของการสอบหลังเรี ยน
จานวนผูเ้ รี ยน

2. เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นก่ อนและหลัง
การทดลอง โดยใช้การทดสอบที่แบบ paired t-test
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบทดสอบวัดความตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
4. วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน

119
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็ นของนัก เรี ยนที่ มีต่อคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน
ผูว้ จิ ยั สามารถแปลความหมายระดับความคิดเห็น ซึ่ งดัดแปลงมาจาก เบสท์ (Best, 1986: 181) ดังนี้ ]
1.00
1.50 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยเฉลี่ย อยูใ่ นระดับไม่ดีอย่างมาก
1.50
2.50 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยเฉลี่ย อยูใ่ นระดับไม่ดี
2.50
3.50 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยเฉลี่ย อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.50
4.50
5.00 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยเฉลี่ย อยูใ่ นระดับดีมาก
ในการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล จากแบบประเมิ น บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ผูว้ ิ จ ัย
สามารถแปลความหายระดับความคิดเห็นซึ่งดัดแปลงมาจาก เบสท์ (1986 : 181) ดังนี้
4.50 ≤ X ≤ 5.00 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.50 ≤ X < 4.50 หมายถึงนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมาก
2.50 ≤ X < 3.50 หมายถึงนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50 ≤ X < 2.50 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 ≤ X < 1.50 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

120

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสื่ อเสริ มการอ่า นภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ และคุ ณธรรม
จริ ยธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผูศ้ ึกษานาเสนอผลการศึกษาเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษจาก
นิทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริ ยธรรม
ตอนที่ 2 เปรี ยบเทียบความสามารถทางด้านทักษะการอ่านของนักเรี ยนหลังการใช้
สื่ อการพัฒนาโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 3 เปรี ย บเที ย บความตระหนัก คุ ณธรรมและจริ ย ธรรมของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ
พัฒนาโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริ ยธรรม
ตอนที่ 4 ศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes
ด้า นการอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลางเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถการอ่ า น
ภาษาอังกฤษและคุณธรรม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 1

ประสิ ทธิภาพของโปรแกรม Hot Potatoes ด้ านการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทาน
พืน้ บ้ านภาคกลางเพือ่ ส่ งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรม
จริยธรรม
เพื่ อตอบวัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจยั ข้อที่ 1 คื อ การหาสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์
พรหมวงค์ และคณะ, 2520: 134-142) ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ให้นกั เรี ยนทั้ง 40 คน ทาแบบทดสอบรายบทของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจาก
นิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes หลังเรี ยนจบแต่ละบททั้ง 10 บท ซึ่ งมี
คะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน รวม 100 คะแนน จากนั้นจึงวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย ( ) ส่ วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D) และค่าร้ อยละ (%) ของคะแนนและจัดล าดับคะแนนเฉลี่ ยของสื่ อแต่ละบท
ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง ที่ 9
ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ย ( ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และลาดับของคะแนน
เฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบท้ายบทในแต่ละบท
บทที่

ชื่อเรื่ อง

คะแนน
เต็ม

1
2

Nuu Nid Comes Home
If It Belongs to Us, It will Come
to Us
Phaya Kong Phaya Pan
The Crow and the Peacock
Plabootong
Treasure in the Vineyard
Uthai Tawee
Mekala and Ramasoon
Pikultong
The Chicken Stars

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3
4
5
6
7
8
9
10

S.D

%

ลาดับที่

7.27
8.13

0.5936
0.7446

71.5
82.00

10
2

7.47
7.45
8.13
7.43
7.15
7.70
8.13
8.25

0.9337
0.7831
0.7665
0.7835
0.9856
0.8521
0.7612
0.71

77.00
74.70
81.7
76.00
74.5
81.2
72.00
93.00

5
7
3
6
8
4
9
1

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนทาแบบทดสอบรายบทสู งกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีท้ งั หมด 4 บท ตามลาดับดังนี้ แบบทดสอบที่ได้คะแนนสู งสุ ดคื อบทที่ 10 The Chicken Stars
(93.00%) บทที่ 2 If It Belongs to Us, It will Come to Us (82.00%) บทที่ 5 Plabootong (81.7%)
แบบทดสอบรายบทที่ นัก เรี ย นท าคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละสู ง กว่า ร้ อ ยละ 75 แต่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 80
มีท้ งั หมด 2 บท คือ บทที่ 3 Phaya Kong Phaya Pan (77.00%) และ Treasure in the Vineyard
(77.00%) และบททดสอบที่นกั เรี ยนทาคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 75 มีท้ งั หมด 5 บท ตามลาดับ
ดังนี้ บทที่ 1 Nuu Nid Comes Home (71.5%) บทที่ 4 The Crow and the Peacock (74.50%) บทที่ 6
Treasure in the Vineyard (74.25%) บทที่ 7 Uthai Tawee (74.50%) ที่ 9 Pikultong (72.00%)
2. วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า น
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoesโดยหาค่าร้ อยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
รายบทในสื่ อทั้ง 10 บท และค่าร้อยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนทั้ง
40 คน ผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
รวมคะแนนเต็ม

คะแนนแบบทดสอบรายบท
นักเรี ยน

คะแนน

ร้อยละ

สอบเรี ยนหลัง

1
10

2
10

3
10

4
10

5
10

6
10

7
10

8
10

9
10

10
10

คะแนน
100

%

30 คะแนน

30

6
7
5
8
7
7
7
5
7
7
7
7
8
7
7
6
5

8
8
8
9
8
7
7
8
8
8
10
8
8
6
8
8
8

8
7
7
8
9
8
8
7
8
7
7
9
9
8
9
8
8

8
6
7
9
9
7
7
8
9
7
7
9
8
7
7
7
8

9
9
8
9
8
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
8

7
7
7
9
7
8
8
7
8
7
7
8
8
8
9
8
8

7
8
9
8
8
6
7
6
8
7
7
7
6
9
8
8
7

8
9
9
10
8
8
7
9
9
8
7
9
9
8
9
7
8

6
7
5
8
7
7
7
7
5
7
7
7
8
7
7
6
5

8
8
8
9
8
7
7
8
8
8
10
8
6
8
8
8
9

75
76
73
87
79
73
73
75
76
75
78
80
76
78
80
74
75

75.00
76.00
73.00
87.00
79.00
73.00
73.00
75.00
76.00
75.00
78.00
80.00
76.00
78.00
80.00
74.00
75.00

22
20
24
25
23
21
22
23
24
23
22
24
22
23
24
22
20

73.33
66.67
80
83.33
76.67
70
73.33
76.67
80
76.67
73.33
80
73.33
76.67
80
73.33
66.67
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ร้อยละ

ตารางที่ 10 ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes (ต่อ)
รวมคะแนนเต็ม

คะแนนแบบทดสอบรายบท
นักเรี ยน

18
19
20
21
22
33
34
35
36
37
38
39
40
รวม
ร้อยละ

1
10

2
10

3
10

4
10

5
10

6
10

7
10

8
10

9
10

10
10

คะแนน
100

7
6
7
7
8
8
7
8
8
9
7
7
8
7
286
71.5

8
8
9
9
9
8
9
9
8
9
8
8
8
8
330
82.555

7
8
7
7
9
7
7
8
8
9
7
8
8
8
308
77

7
7
6
6
8
7
6
7
7
9
8
7
7
7
299
74.7

7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
327
81.7

7
7
7
7
9
7
8
7
7
8
7
8
8
8
304
76

7
7
8
8
9
7
7
7
7
8
8
7
9
8
298
74.5

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
325
81.2

7
6
8
8
8
8
7
7
7
8
8
8
9
8
288
72

8
8
9
9
9
8
9
8
8
8
8
7
8
8
372
93

73
73
76
76
85
76
76
77
76
84
77
74
81
78
3083

ร้อยละ

คะแนน

ร้อยละ

สอบเรี ยนหลัง

%

30 คะแนน

30

73.00
73.00
76.00
76.00
85.00
76.00
76.00
77.00
76.00
84.00
77.00
74.00
81.00
78.00
77.07
E1

18
19
22
22
25
23
22
23
23
24
23
23
24
23
925

60
63.33
73.33
73.33
83.77
76.66
73.33
76.66
76.66
80
76.66
76.66
80
76.66
77.08
E2
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จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนทั้ง 40 คนทาคะแนนจากบททดสอบรายบทได้
คะแนนรวม 3,083 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4,000 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.07 บทที่ได้คะแนน
สู งสุ ด คือบทที่ 10 Chicken Stars คิดเป็ นร้อยละ 93.00 บทที่ได้คะแนนต่าสุ ดจานวน 3 บท คือบทที่
1 Nuu Nid Comes Home (71.5%) บทที่ 4 The Crow and the Peacock (74.50%) บทที่ 6 Treasure
in the Vineyard (74.25%) และทาคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนรวม 925 คะแนน
คะแนนจากคะแนนเต็ม 1,200 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 77.08 ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพของ
สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษในขั้นทดลองภาคสนาม E1/E2 มีค่าเท่ากับ 77.07/77.08
ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ในขั้นทดลองภาคสนาม มี ค่า เท่ ากับ 77.07/77.08
ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75 จึงถื อว่าเป็ นสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิ ภาพดี
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
ตอนที่ 2

เปรียบเทียบความสามารถทางด้ านทักษะการอ่านของนักเรียนหลังการใช้ สื่อ
การพัฒนาโปรแกรม Hot Potatoes ด้ านการอ่านภาษาอังกฤษ
นักเรี ยนจานวน 40 คนทาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อน
และหลังการทดลอง ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบชุ ด เดียวกัน คะแนนเต็ม 30 คะแนน จากนั้นจึงหาผลต่าง
ของคะแนน (D) จากการทดสอบก่ อนและหลังการใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทาน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes และนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้ง
มาเปรี ยบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง
ที่ 11 และ 12
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ตารางที่ 11 คะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังการทดลอง
และผลต่าง (D) ของคะแนนในการทดสอบทั้งสองครั้ง
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนน (30 คะแนน)
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
11
22
10
20
12
24
10
25
12
23
10
21
10
22
11
23
11
24
10
23
10
22
14
24
11
22
10
23
13
24
10
22
9
20
8
18
7
19
13
22

ผลต่าง
(D)

นักเรี ยน
คนที่

11
10
12
15
11
11
12
12
13
13
12
10
11
13
11
12
11
10
12
9

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คะแนน (30 คะแนน)
ก่อนเรี ยน
13
11
10
10
9
11
8
7
10
8
10
11
9
11
11
10
11
10
12
11

หลังเรี ยน
25
24
23
24
22
23
22
21
23
23
22
23
22
23
23
24
23
23
24
23

ผลต่าง
(D)
12
13
13
14
13
12
14
14
13
15
12
12
13
12
12
13
12
13
12
12

จากตารางที่ 11 สรุ ปได้วา่ คะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ทุ ก คนสู ง ขึ้ นหลัง จากเรี ย นสื่ อ เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ทั้ง 10 บทที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น ค่าผลต่างของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนสู งสุ ดมีค่าเท่ากับ 15 และต่าสุ ดมีค่าเท่ากับ 9 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
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ตารางที่ 12 เปรี ยบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้
สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม
Hot Potatoes
การ
ทดสอบ

คะแนน
เต็ม

ก่อนเรี ยน
30
10.38
หลังเรี ยน
30
22.57
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.
1.54

12.22

S.D.

t

df

P

1.32

58.26*

39

0.000

1.48

จากตารางที่ 12 พบว่าคะแนนก่อนการทดลองใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจาก
นิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.38 คะแนน ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.54 คะแนนหลังการทดลองใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทาน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เท่ากับ 22.57 คะแนน ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 1.48 และคะแนนผลต่ างค่ าเฉลี่ ย ( ) ระหว่า งก่ อนและหลังการใช้สื่ อเสริ มการอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เท่ากับ 12.22 คะแนน
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.32
การเปรี ย บเที ย บความสามารถทางการอ่ า นภาษาอัง กฤษก่ อนและหลัง ใช้สื่ อเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes พบว่ามีค่า t
เท่ากับ 58.26 ค่าองศาอิสระมีค่าเท่ากับ 39 ค่า p มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น
สรุ ป ได้ว่า ความสามารถทางการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นหลัง จากใช้สื่ อ เสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes สู งกว่าก่อนใช้สื่อเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
ตอนที่ 3

เปรียบเทียบความตระหนักคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนทีม่ ีต่อพัฒนา
โปรแกรม Hot Potatoes ด้ านการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถการอ่ านภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนทั้ง 40 คน ทาแบบประเมินความ
ตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม จานวน 30 ข้อ ก่อนและหลังการเรี ยนจากการใช้สื่อเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes จากนั้นนาผลที่ได้จากการ
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ทาแบบประเมินความตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมจริ ยธรรม ทั้งสองครั้งมาเปรี ยบเทียบและ
หาค่าเฉลี่ ย ( ) ส่ วนเบี่ ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแยกตามหัวข้อทางจริ ยธรรมโดยได้วิเคราะห์
ดังแสดงในตารางที่ 12 และ 13 ตามลาดับ

ตารางที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความตระหนักรู ้ดา้ นจริ ยธรรมของนักเรี ยน ก่อนและหลังการใช้สื่อเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
หัวข้อทาง
จริ ยธรรม
1.ความขยัน

การกระทาหรื อความคิดเห็น

1. นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้อย่างสม่าเสมอ
2. นักเรี ยนมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทาหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยความขยัน ทุ่มเท
โดยไม่คานึงถึงความเหนื่อยยาก
3. นักเรี ยนมีความทุ่มเท ตั้งใจจริ ง เพื่อทาให้สิ่งที่กระทาสัมฤทธิ์ผล
รวมเฉลี่ยด้านความขยันหมัน่ เพียร
2. ความมีสติสมั ปชัญญะ 4. นักเรี ยนมีความสามารถในการควบคุมสติ รู ้ตวั ในสถานการณ์ที่ร้ายแรง
5. นักเรี ยนมักจะไตร่ ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสิ นใจกระทาการใด ๆ พร้อมทั้ง
สามารถใช้สติในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้
6. นักเรี ยนมีความสามารถในการหาวิธีที่ดีและมีเหตุผลประกอบในการตัดสิ นใจ
กระทาใด ๆ โดยไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิ นปั ญหา
รวมเฉลี่ยด้านความมีสติสมั ปชัญญะ

ก่อนเรี ยน
S.D.
3.32 0.90
3.08 0.75

หลังเรี ยน
S.D.
3.84 0.80
3.88 0.78

ผลต่าง
ลาดับที่
S.D.
2.20 0.79
2
2.32 0.89
1

3.24
3.21
3.20
3.61

0.72
0.79
0.91
0.62

3.96
3.89
3.64
3.80

0.61
0.73
0.75
0.50

2.50
2.34
2.57
2.37

0.54
0.74
0.90
0.80

3
9
1
3

3.20

0.64

3.80

0.57

2.45

0.81

2

3.18

0.72

3.74

0.60

2.46

0.83

7
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ตารางที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความตระหนักรู ้ดา้ นจริ ยธรรมของนักเรี ยน ก่อนและหลังการใช้สื่อเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes (ต่อ)
หัวข้อทาง
จริ ยธรรม
3. ความอดทน

4. ความสุภาพ

การกระทาหรื อความคิดเห็น
7. นักเรี ยนมีความมานะอดทน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ ทั้งด้าน
การทางานและการเรี ยน
8. นักเรี ยนไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาและความยากลาบากในการดารงชีวติ ประจาวัน
9. นักเรี ยนมีความอดทนต่อสิ่ งยัว่ ยุท้ งั หลาย และสามารถต่อสูก้ บั สิ่ งยัว่ ยุท้ งั หลาย
ให้ผา่ นพ้นไปได้ รวมทั้งยอมรับคาตาหนิและวิจารณ์ของผูอ้ ื่นได้
รวมเฉลี่ยด้านความอดทน
10. นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ
11. นักเรี ยนเป็ นผูไ้ ม่มีความก้าวร้าว รุ นแรง วางอานาจข่มผูอ้ ื่นทั้งโดยวาจาและ
ท่าทาง
12. นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่คิดดีต่อผูอ้ ื่น ไม่มีความมุ่งร้าย ไม่อิจฉาริ ษยาและฝึ กฝนจิตใจ
รวมเฉลี่ยด้านความสุภาพ

ก่อนเรี ยน
S.D.
3.16 0.62

หลังเรี ยน
S.D.
3.68 0.62

ผลต่าง
ลาดับที่
S.D.
2.45 0.84
3

3.36
3.32

0.75
0.62

3.68
3.76

0.62
0.59

2.60
2.12

0.84
1.16

2
1

3.28
3.36
3.36

0.66
0.95
0.96

3.70
3.80
3.92

0.61
0.70
0.75

2.39
2.50
2.45

0.94
0.98
0.75

3
1
3

3.20
3.34

1.00
0.97

3.88
3.86

0.60
0.68

2.27
2.40

0.90
0.65

2
10
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ตารางที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความตระหนักรู ้ดา้ นจริ ยธรรมของนักเรี ยน ก่อนและหลังการใช้สื่อเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes (ต่อ)
หัวข้อทาง
จริ ยธรรม
5. ความซื่อสัตย์

6.จิตใจสะอาด

การกระทาหรื อความคิดเห็น
13. นักเรี ยนมีความยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม
ทาอะไรตรงไปตรงมา มีความสุจริ ตทั้งกาย วาจา
และใจ
14. นักเรี ยนสามารถทาตามที่พดู และปฏิบตั ิ
ตามคามัน่ สัญญาเป็ นที่ไว้วางใจของผูอ้ ื่นได้
15.นักเรี ยนสามารถดาเนินชีวติ โดยไม่ทุจริ ตและ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
รวมเฉลี่ยด้านความซื่อสัตย์
16. นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะ
17. นักเรี ยนรักษาสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็ นที่
เจริ ญตาทาให้เกิดความสบายใจแก่ผพู ้ บเห็น
18. นักเรี ยนฝึ กฝนจิตใจมิให้ข่นุ มัว จึงมีความแจ่มใส
อยูเ่ สมอ
รวมเฉลี่ยด้านความสะอาด

ก่อนเรี ยน
S.D.
2.96
0.76

หลังเรี ยน
S.D.
3.84
0.74

ผลต่าง
S.D.
2.27
0.90

ลาดับที่

3.52

0.77

3.96

0.67

2.20

0.79

3

3.36

0.81

4.20

0.70

2.37

0.80

2

3.28
3.20

0.78
0.70

4.00
4.08

0.70
0.07

2.28
2.55

0.83
0.087

6
2

3.44

0.82

4.00

0.64

2.12

1.15

1

3.24

0.59

3.92

0.64

2.60

0.84

3

3.29

0.70

4.00

0.66

2.42

0.95

2

1
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ตารางที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความตระหนักรู ้ดา้ นจริ ยธรรมของนักเรี ยน ก่อนและหลังการใช้สื่อเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes (ต่อ)
หัวข้อทาง
จริ ยธรรม

7. ความสามัคคี

8. ความมีน้ าใจ

การกระทาหรื อความคิดเห็น

ก่อนเรี ยน
S.D.

หลังเรี ยน
S.D.

ผลต่าง
S.D.

ลาดับที่

19. นักเรี ยนและเพื่อนมีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ในการปฏิบตั ิหน้าที่และสามารถดาเนินงานได้สาเร็ จ
ตามเป้ าหมายที่วางไว้
20.นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับหมู่คณะและ
ทางานร่ วมกันสมาชิกในกลุ่มได้เป็ นอย่างดี

3.24

0.83

4.20

0.70

2.27

0.90

2

3.40

0.64

4.04

0.20

2.20

1.15

1

21. นักเรี ยนร่ วมแรงร่ วมใจในการปฏิบตั ิกิจทั้งปวงให้
สาเร็ จลุล่วง
รวมเฉลีย่ ด้านความสามัคคี

3.36

0.70

4.12

0.66

2.37

0.80

3

3.33

0.72

4.12

0.52

2.28

0.95

1

22.นักเรี ยนมีน้ าใจและเอื้อเฟื้ อแบ่งปั นกับผูอ้ ื่นทั้งกาลัง
กาย ทรัพย์ และสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน
23. นักเรี ยนรู้จกั แบ่งปัน เสี ยสละความสุ ขส่ วนตน
เพื่อทาประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น
24. นักเรี ยนแสดงออกถึงความยินดีในการแสดง
ความช่วยเหลือ เกื้อกูลบุคคลอื่นด้วยความยินดีและริ สุทธ์ใจ
รวมเฉลี่ยด้านความมีน้ าใจ

3.32

0.74

4.08

0.64

2.12

1.15

1

3.20

0.07

4.12

0.78

2.62

0.66

3

3.52

0.65

4.16

0.62

2.05

0.90

2

3.34

0.69

4.12

0.68

2.26

0.90

5
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ตารางที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความตระหนักรู ้ดา้ นจริ ยธรรมของนักเรี ยน ก่อนและหลังการใช้สื่อเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes (ต่อ)
หัวข้อทาง
จริ ยธรรม
9. ความกตัญญู

10. รักความ
เป็ นไทย

การกระทาหรื อความคิดเห็น

หลังเรี ยน
S.D.
4.48
0.58

ผลต่าง
S.D.
2.38
0.81

3.44

0.91

4.40

0.70

2.37

0.80

3.44

0.71

4.24

0.77

2.42

0.78

3

3.53
3.48

0.85

4.37
4.00

0.68
0.76

2.39
2.20

0.79

8
0.79 3

0.8

ลาดับที่
1
2

2
3.32

0.82

4.00

0.76

2.12

1.15

1

3.52

0.65

4.12

0.52

2.37

0.86

2

3.44
3.32

0.75
0.77

4.00
3.98

0.67
0.63

2.23
2.34

0.93
0.85

4
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25. นักเรี ยนมีความสานึกและตระหนักรู ้ในบุญคุณ
ของผูม้ ีพระคุณ
26.นักเรี ยนมักจะหาโอกาสในการตอบแทนบุญคุณ
ของผูม้ ีพระคุณ โดยแสดงออกทั้งกายวาจาและใจ
27. นักเรี ยนมักจะแสดงความเคารพต่อผูม้ ีพระคุณ
อย่างสม่าเสมอและไม่เกี่ยงงอนที่จะตอบแทน
บุญคุณต่อผูม้ ีพระคุณ
รวมเฉลี่ยด้านความกตัญญู
28.นักเรี ยนมีความสานึกและตระหนักรู ้ใน
ความเป็ นไทย
29.นักเรี ยนแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
อนุรักษ์สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
30. นักเรี ยนใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
รวมเฉลี่ยด้านความรักความเป็ นไทย
รวมเฉลี่ย

ก่อนเรี ยน
S.D.
3.48
0.94
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จากตารางที่ 13 พบว่า นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมก่อน
เรี ย นจากจากสื่ อเสริ ม การอ่ า นภาษาอังกฤษจากนิ ท านพื้ นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot
Potatoesโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่านักเรี ยนมีระดับความตระหนักรู ้ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมก่อนเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่
นั ก เรี ยนมี ร ะดับ ค่ า เฉลี่ ย ความตระหนั ก รู ้ ด้ า นจริ ยธรรมหลั ง เรี ยนจากใช้ สื่ อเสริ มการอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
และค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีระดับความตระหนักรู ้
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมหลังเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
เมื่ อมี ก ารศึ ก ษาระดับค่ า เฉลี่ ย ความตระหนัก รู ้ ด้า นคุ ณธรรมจริ ย ธรรมของนักเรี ย น
ก่อนเรี ยน พบว่า หัวข้องด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ความตระหนักรู ้ ดา้ นความ
กตัญญู ( X = 3.35, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ความตระหนักรู้ดา้ นความสามัคคี ( X = 3.44, S.D.
= 0.75) และ ความตระหนักรู้ ดา้ นความมีน้ าใจ ( X = 3.34, S.D. = 0.69) หัวข้อด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดได้แก่ ความตระหนักรู ้ ดา้ นความสติสัมปชัญญะ ( X = 3.81, S.D. =
0.72) ความตระหนักรู้ดา้ นความขยัน ( X = 3.21, S.D. = 0.79) และ ความตระหนักรู้ดา้ นความ
สามัคคี ( X = 3.28, S.D. = 0.78)
ในขณะเดี ย วกั น ระดั บ ค่ า เฉลี่ ย ความตระหนั ก รู้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของ
กลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยน พบว่า หัวข้อทางคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือความตระหนักรู ้
ด้านความกตัญญูกตเวที ( X = 4.37, S.D. = 0.68) รองลงมาคือความตระหนักรู้ดา้ นความสามัคคี
( X = 4.12, S.D. = 0.52) และคามตระหนักรู ้ดา้ นความมีน้ าใจ ( X = 4.12, S.D. = 0.68) หัวข้อด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้แก่ความตระหนักรู ้ ดา้ นความอดทน ( X = 3.70, S.D. =
0.61) ความตระหนักรู้ดา้ นความมีสติสัมปชัญญะ ( X = 3.74, S.D. = .60) และความตระหนักรู้ดา้ น
ความสุ ภาพ ( X = 3.86, S.D. = 0.86)
นอกจากนี้ การศึกษาเปรี ยบเทียบระดับค่าเฉลี่ยความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
ของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนจากสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง ใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ทั้ง 10 หัวข้อ พบว่า หัวข้อทางจริ ยธรรมที่ มีระดับค่าเฉลี่ ยทางความ
ตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมสู งสุ ดทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน คือความตระหนักรู ้ ดา้ นความ
กตัญญู รองลงมาคือความตระหนักรู ้ดา้ นความมีน้ าใจ อีกทั้งยังพบว่าหัวข้อด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
มี ร ะดับ ค่ า เฉลี่ ย ความตระหนั ก รู ้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมก่ อ นเรี ยนและหลั ง เรี ยนต่ า สุ ด คื อ
ความตระหนักรู้ดา้ นความมีสติสัมปชัญญะ
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ตารางที่ 14 แสดงระดับค่าเฉลี่ยความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยน 40 คน
ก่อนและหลังการใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes และผลต่าง (D) ของระดับค่าเฉลี่ยในการทดสอบ
ทั้งสองครั้ง
นักเรี ยน
(คนที่)

ระดับความตระหนักรู ้ดา้ น
คุณธรรมจริ ยธรรม
จริ ยธรรม (5)
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

ผลต่าง
(D)

นักเรี ยน
(คนที่)

ระดับความตระหนักรู ้ดา้ น
จริ ยธรรม (5)
ก่อนเรี ยน

หลังเรี ยน

ผลต่าง (D)

1

3.66

4.06

0.40

21

2.73

4.13

1.4

2
3
4
5
6
7
8
9

3.03
3.40
3.86
3.93
3.56
2.53
3.10
2.76

4.63
3.63
4.00
4.06
4.00
3.63
3.63
4.30

1.60
0.23
0.14
0.13
1.44
1.10
0.53
1.54

22
23
24
25
26
27
28
29

3.60
3.20
3.63
2.46
3.66
2.66
3.73
2.53

4.20
4.06
4.03
3.93
4.06
3.20
4.00
3.63

0.60
0.86
0.40
1.47
0.40
0.54
0.27
1.10

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.66
3.43
2.86
3.33
3.73
4.03
3.66
3.50
3.70
3.61
3.53

3.20
4.16
3.73
3.80
4.00
4.50
4.06
3.96
4.16
3.16
3.53

0.54
0.73
0.87
0.47
0.27
0.47
0.40
0.46
0.46
0.07
0.47

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2.46
3.60
4.03
3.53
3.73
3.03
3.56
3.40
3.20
2.76
3.43

3.93
4.20
4.50
3.53
4.00
4.63
4.00
3.63
4.06
4.30
4.16

1.47
0.60
0.47
0.47
0.27
1.60
1.44
0.23
0.86
1.54
0.73

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็ นว่าระดับค่า เฉลี่ ยความตระหนักรู ้ ด้า นจริ ยธรรมของ
นักเรี ยนทุกคนสู งขึ้นหลังเรี ยนจากสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและความตระหนักรู ้
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ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมทั้ง 10 บทที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยค่าผลต่างของระดับค่าเฉลี่ยความตระหนักรู ้
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมจากการประเมิ นความตระหนักรู ้ ด้านจริ ยธรรมก่อนและหลังเรี ยนจากสื่ อ
เสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม สู งสุ ดมีค่าเท่ากับ
1.60 และต่าสุ ดที่มีค่าเท่ากับ 0.13 จากระดับค่าเฉลี่ยเต็มเท่ากับ 5
ตารางที่ 15 แสดงการเปรี ยบเทียบความตระหนักรู้ของนักเรี ยน
การ
ทดสอบ

คะแนนเต็ม

ก่อนเรี ยน
8
3.32
หลังเรี ยน
5
3.95
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

S.D.
1.50
1.17

S.D.

t

df

p

0.50
0.50

8.081*

39

.000

(D)

0.63
0.63

จากตารางที่ 15 โดยค่ า ผลต่ า งของระดับ ค่ า เฉลี่ ย ความตระหนัก รู ้ ด้า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมจริ ยธรรมจากการประเมินความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมก่อนและหลังเรี ยนจาก
สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ก่อน
การทดลองใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที่มีค่าเท่ากับ 3.32 คะแนน ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.50 และค่าเฉลี่ ยความตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมจากการประเมินความตระหนักรู ้
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมก่อนและหลังเรี ยนจากสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาค
กลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes หลังการทดลองสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเท่ากับ 3.95
คะแนน ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.17 และคะแนนผลต่างเฉลี่ย ( ) ระหว่างหลังการใช้สื่อ
เสริ มการอ่านและก่ อนการใช้สื่อเสริ มการอ่านเท่ากับ 0.63 คะแนน ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.D) เท่ากับ 0.50
การเปรี ยบเทียบความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนก่อนและหลังการ
ใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes พบว่า
ค่า t เท่ากับ 8.081 องศาอิสระเท่ากับ 39 ค่า p เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นสรุ ปได้วา่ ความ
ความตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมหลังจากการทดลองใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจาก
นิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes สู งกว่าก่ อนการใช้สื่อเสริ มการอ่า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
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ตอนที่ 4

ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีต่อสื่ อเสริมโปรแกรม Hot Potatoes ด้ านการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้ บ้ านภาคกลางเพือ่ ส่ งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษและคุณธรรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่ ง แบบสอบถามความคิ ดเห็ นนี้ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า โดย
ประเมินในด้านรู ปแบบสื่ อจานวน 4 ข้อ ด้านเนื้ อหาและภาษาจานวน 6 ข้อ ด้านกิจกรรม จานวน 4
ข้อ รวมทั้งสิ้ น 14 ข้อ จากนั้นนาค่าระดับความคิดเห็ นที่ได้มาหาค่าเฉลี่ ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไปแปลความหมายค่าระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังแสดงไว้
ในตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนจานวน 40 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่ อเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes
รายการ
ด้านรู ปแบบสื่ อ
1. ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน
2. มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา
3. มีรูปภาพ และสี สนั สวยงาม
4. การนาเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน
ค่าเฉลี่ยด้านรู ปแบบสื่ อ
ด้านเนื้อหาและภาษา
5. เนื้อหานิทาน น่าสนใจ
6. มีแบบฝึ กเพียงพอในการฝึ กฝนคาศัพท์ สานวน
และโครงสร้ างประโยคที่ ทาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจบทเรี ยนได้ง่าย
และรวดเร็ ว
7. ความยากง่ายของนิทานเหมาะสมกับความสามารถ
ทางภาษาของข้าพเจ้า
8. เนื้อหาในบทที่อ่านช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยน
มีความรู ้ เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ของภาคกลาง
9. เนื้อหามีบริ บท ที่นกั เรี ยนคุน้ เคยทาให้เข้าใจ
บทอ่านได้ดี
10. ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี
ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ลาดับที่

4.4
4.5
4.4
4.26
4.39

11.31
14.14
44.52
49.08
0.09

1

4.67
4.47

58.68
7.77

2

4.47

51.92

4.13

42.72

4.13

42.72

4.07
4.32

67.92
0.24
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ตารางที่ 16 แสดงระดับคะแนนเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนจานวน 40 คน จากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสื่ อเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes (ต่อ)
รายการ
ด้านกิจกรรม
11. กิจกรรมในสื่ อมีความหลากหลายและน่าสนใจ
12. บทเรี ยนประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
ซึ่งช่วยส่งเสริ มการอ่านเป็ นอย่างดี
13. มีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ทาให้เห็นการสอน
ที่ชดั เจนและเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้น
14. โครงสร้างทางไวยากรณ์ คาศัพท์มีความยากง่าย
พอเหมาะ กับระดับความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยน
15. อื่น ๆ
ค่าเฉลี่ยด้านกิจกรรม
เฉลี่ยรวมความคิดเห็นทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ลาดับที่

4.26
4.4

44.09
11.31

3

4.13

55.05

4.33

30.40

4.28
4.33

0.11
0.17

จากตารางที่ 16 แสดงให้ เ ห็ น ว่า นัก เรี ย น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สื่ อ เสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ทั้ง 10 บท โดยค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.33 ส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อ
บทเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยด้านที่ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านรู ปแบบสื่ อ ( = 4.39, S.D. = 0.09)
รองลงมาคือ ด้านเนื้ อหา ( = 4.32, S.D. = 0.24) และด้านที่คา้ เฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านกิจกรรม ( =
4.28, S.D. = 0.11)
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ยน ที่ มี ต่ อ สื่ อเสริ มการอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านรู ปแบบสื่ อการเรี ยนการสอน ด้านภาษาและเนื้ อหา และด้านกิ จกรรม พบว่าความคิดเห็น
ของนักเรี ยนต่อสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot
Potatoes
1. ด้านรู ปแบบสื่ อ มีระดับค่าเฉลี่ยตามความคิดเห็นสู งสุ ด ( = 4.39, S.D. = 0.09)
โดยระดับความคิดเห็นในด้านรู ปแบบของสื่ อการเรี ยนการสอนพบว่า ข้อที่มีระดับเฉลี่ยสู งสุ ดคือ
มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้ อหา ( = 4.5, S.D. = 14.14) และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อ
การนาเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน ( = 4.26, S.D. = 49.08)

138
2. ด้านเนื้ อหาและภาษา พบว่า ข้อที่ มีระดับเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ แบบฝึ กเพียงพอในการ
ฝึ กฝนคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยคที่ทาให้เข้าใจบทเรี ยนได้ง่ายและรวดเร็ ว ( = 4.47,
S.D. = 7.77) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี
( = 4.07, S.D. = 67.92)
3. ด้านกิ จกรรมพบว่า ข้อที่มีระดับเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ บทเรี ยนประกอบด้วยกิ จกรรมที่
หลากหลาย ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มการอ่านเป็ นอย่างดี ( = 4.44, S.D. = 11.31) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
คือ มีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ทาให้เห็นการสอนที่ชดั เจนและเรี ยนรู้ ได้ดียิ่งขึ้น ( = 4.13, S.D. =
55.05)
จะเห็ นว่าจากการวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ทั้ง 10 บท อยูใ่ นเกณฑ์ดี
คือ มีค่าเฉลี่ย 4.33 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17 ( = 4.33, S.D. = 0.17) ซึ่ งหมายความว่า
นักเรี ยนมี ความคิ ดเห็ นที่ ดีต่อสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทาน
พื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
และความตระหนักรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนนาค
ประสิ ทธิ์ จังหวัดนครปฐม เป็ นการศึกษาเชิ งทดลอง (Pre-experimental Research) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ นบ้านภาคกลาง
โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นหลังการ
ใช้สื่อการอ่านภาษาอังกฤษ ศึ กษาความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อสื่ อการอ่านภาษาอังกฤษ และ
เปรี ย บเที ย บความตระหนัก รู ้ ด้า นคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมของนัก เรี ย นก่ อนและหลัง การใช้สื่ อ
การอ่านภาษาอังกฤษโดยมีแนวเรื่ องสอนคุณธรรมและจริ ยธรรม
สมมติ ฐ านในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ สื่ อ เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษจากนิ ท านพื้ น บ้า น
ภาคกลาง โดยใช้โ ปรแกรม Hot Potatoes มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้คื อ 75/75
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้สื่อเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สู ง กว่าความสามารถทางการอ่ านภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนก่ อนการใช้สื่ อเสริ ม ทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ ความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมเพิ่มขึ้นหลังใช้สื่อเสริ มการอ่าน และนักเรี ยน
มีความคิดเห็นต่อสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษในระดับดี
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ คือ นักเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธ์ จังหวัดนครปฐม จานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลื อกอย่างเจาะจง คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนนาคประสิ ทธ์ อาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม จานวน 40 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ มีดงั ต่อไปนี้
1. สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot
Potatoes จานวน 10 บท ที่แบ่งออกเป็ นบท บทเรี ยนละ 2 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที รวม 10
บทเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ 77.07/77.08 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 75/75 ซึ่ งถือว่าสื่ อเสริ มการอ่าน
มีประสิ ทธิภาพดี
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2. สื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot
Potatoes ที่ ส ร้ า งตามค าแนะน าของผูเ้ ชี่ ย วชาญเป็ นหลัก ในการสร้ า ง และวิเ คราะห์ ม าตรฐาน
การเรี ยนรู ้และจากจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ว่าครอบคลุมเนื้ อหาทั้ง 10 บทที่เรี ยนไป ลักษณะข้อสอบ
เป็ นแบบปรนัย 30 ข้อ และ แบบ ซึ่ งเป็ นนิ ทาน แนวเรื่ องเกี่ ยวกับคุ ณธรรมและจริ ยธรรม ใช้เวลา
ทาข้อสอบ 60 นาที ข้อสอบฉบับนี้มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.86
3. แบบสอบถามวัด ความตระหนัก รู้ ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนัก เรี ย น เพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าความตระหนักรู ้ ของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนจากสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
จากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่มีแนวเรื่ องเกี่ยวกับการสอนคุณธรรม
และจริ ยธรรม แบบสอบถามมี จ านวน 30 ข้ อ แบ่ ง เป็ นด้ า นความขยัน มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ
ความซื่ อสั ต ย์ อดทน สุ ภ าพ สะอาด สามัค คี มี น้ า ใจ กตัญญู และรั ก ความเป็ นไทย เป็ นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ ของการกระทา คือ กระทามากที่สุด กระทามาก กระทาปานกลาง กระทาน้อย
กระทาน้อยที่สุด โดยแบบประเมินความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม มีค่าเท่ากับ 0.71
4. แบบทดสอบความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนต่อความเหมาะสมของสื่ อเสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ซึ่ งข้อคาถาม ทั้ง 14 ข้อ
ได้ถามในด้านรู ปแบบ เนื้ อหา และกิ จกรรม เป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ คื อ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
เห็ นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง การดาเนิ นการทดลอง ผูท้ าการศึกษาเป็ น
ผูด้ าเนิ น การทดลองกับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ยตนเอง ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2558 ใช้เ วลา
16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้ น 30 คาบ ค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 เป็ นการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
การดาเนินการทดลองผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ใช้เวลาในการเรี ยนการสอนรวม 10 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบเรี ยน ๆ ละ
50 นาที รวมทั้งสิ้ น 20 คาบเรี ยน โดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินงานดังนี้
1. ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างก่ อน
ดาเนินการทดลองโดยใช้แบบทดสอบที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นและหาประสิ ทธิ ภาพแล้ว
2. ด าเนิ น การทดลองโดยการสอนนั ก เรี ยนกลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้ สื่ อเสริ มการอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เมื่อเรี ยน
จบในแต่ ล ะบทนัก เรี ย นต้อ งทดสอบท้า ยบททุ ก บท เพื่ อนาไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขสื่ อเสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoesแต่ละบท
3. ทดสอบวัด ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ยนกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองแล้ว โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนการทดลอง
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4. นาผลการทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน คะแนนจากการทดสอบท้ายบท
ทุ ก บทและค่ า ระดับ ของแบบสอบถามความคิ ดเห็ น ที่ นัก เรี ย นมี ต่ อ สื่ อเสริ ม ทัก ษะการอ่ า นมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ โดยเปรี ย บเที ย บความสามารถทางการอ่า นของ
นักเรี ยนจากการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่หาประสิ ทธิ ภาพของ
สื่ อเสริ มการอ่าน โดยใช้เกณฑ์ 75/75 และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อเสริ มทักษะ
การอ่านจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากนั้นนามาหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษา สามารถสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ซึ่ งก าหนดระดับ ไว้คื อ 75/75 ปรากฏว่า สื่ อ เสริ ม ทัก ษะการอ่ า นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 77.07/77.08 ถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ ดี ผลการวิ เ คราะห์ ค ะแนนจากการท า
แบบทดสอบท้ายบทเป็ นรายบทของสื่ อเสริ มทักษะการอ่าน มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 93.00 ถึง 72.00
นั ก เรี ยนท าแบบทดสอบรายบทสู ง กว่ า ร้ อ ยละ 80 ขึ้ นไป มี ท้ ัง หมด 4 บท ตามล าดับ ดัง นี้
แบบทดสอบที่ได้คะแนนสู งสุ ดคือบทที่ 10 The Chicken Stars (93.00%) บทที่ 2 If It Belongs to
Us, It will Come to Us (82.00%) บทที่ 5 Plabootong (81.7%) แบบทดสอบรายบทที่นกั เรี ยนทา
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสู งกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 มีท้ งั หมด 2 บท คือ บทที่ 3 Phaya Kong
Phaya Pan (77.00%) และ Treasure in the Vineyard (77.00%) และบททดสอบที่นกั เรี ยนทา
คะแนนเฉลี่ ยต่ากว่าร้ อยละ 75 มีท้ งั หมด 5 บท ตามลาดับดังนี้ บทที่ 1 Nuu Nid Comes Home
(71.5%) บทที่ 4 The Crow and the Peacock (74.50%) บทที่ 6 Treasure in the Vineyard (74.25%)
บทที่ 7 Uthai Tawee (74.50%) ที่ 9 Pikultong (72.00%)
2. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถทางการอ่านของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ก่อนและหลังการใช้สื่อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม
Hot Potatoes สรุ ปได้วา่ ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังจากใช้สื่อเสริ มการ
อ่านที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นสู งกว่าก่อนใช้สื่อเสริ มทักษะการอ่านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
3. ระดับค่าเฉลี่ ยความตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยน
สู งกว่าระดับค่าเฉลี่ ยความตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมก่อนเรี ยน โดยระดับค่าเฉลี่ยของการ
ประเมินความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมหลังเรี ยน มีค่าเท่ากับ 3.96 ซึ่ งสู งกว่าระดับค่าเฉลี่ย
ของการประเมินความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมก่อนเรี ยน ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 3.32 และผลต่าง
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เฉลี่ยระหว่างระดับค่าเฉลี่ยความตระหนักรู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมก่อนและหลังเรี ยนจากสื่ อเสริ ม
โปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุ ณธรรม เท่ากับ 0.64 และเมื่อทาการเปรี ยบเที ยบระดับ
ค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้านสถิติที (t-test) แบบ dependent พบว่าค่าสถิติทีมีค่าเท่ากับ 7.14
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักรู ้ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่ อ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ค่ า เฉลี่ ย ความตระหนั ก รู ้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยน พบว่า หัวข้อด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ความตระหนักรู ้
ด้านความกตัญญู ( = 3.35, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ความตระหนักรู้ดา้ นความสามัคคี ( = 3.44,
S.D. = 0.75) และ ความตระหนักรู ้ดา้ นความมีน้ าใจ ( = 3.34, S.D. = 0.69) หัวข้อด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดได้แก่ ความตระหนักรู ้ดา้ นความสติสัมปชัญญะ ( = 3.81, S.D. = 0.72)
ความตระหนักรู้ดา้ นความขยัน ( = 3.21, S.D. = 0.79) และ ความตระหนักรู้ดา้ นความสามัคคี ( =
3.28, S.D. = 0.78)
ในขณะเดี ยวกัน ระดับค่าเฉลี่ ยความตระหนักรู ้ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ของกล่ ม
ตัวอย่างหลังเรี ยน พบว่า หัวข้อด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือความตระหนักรู ้ ดา้ น
ความกตัญญูกตเวที ( = 4.37, S.D. = 0.68) รองลงมาคือความตระหนักรู้ดา้ นความสามัคคี ( =
4.12, S.D. =0.52) และคามตระหนักด้านความมีน้ าใจ ( = 4.12, S.D. =0.68) หัวข้อด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ได้แก่ ความตระหนักรู ้ ดา้ นความอดทน ( = 3.70, S.D.= 0.61)
ความตระหนักรู้ดา้ นความมีสติสัมปชัญญะ ( = 3.74, S.D. 0.60) และความตระหนักรู้ดา้ นความ
สุ ภาพ ( = 3.86, S.D. = 0.86)
4. ผลจากการศึก ษาความคิ ดเห็ นที่ นัก เรี ยนมี ต่อสื่ อเสริ มการอ่า นภาษาอังกฤษจาก
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes จากการศึกษาโดยภาพรวมพบว่านักเรี ยนมี
ความคิดเห็นต่อสื่ อเสริ มทักษะการอ่านอยูใ่ นระดับสู งทั้ง 10 บท โดยมีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.33 ส่ วน
เบี่ยงแบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17
ตามลาดับและจากการศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็ นในด้านเนื้ อหาสาระเกี่ ยวด้าน
รู ปแบบภาษา ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน ด้านการประเมินผล ด้านรู ปแบบทัว่ ไปของสื่ อและ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากสื่ อ พบว่า นักเรี ยนให้ความสาคัญในแต่ละส่ วนของสื่ อเสริ มการอ่าน
แตกต่างกันไป ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความชอบและความสนใจในกิจกรรมการเรี ยนการสอนภายในสื่ อเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ โดยด้านที่ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ด้านรู ปแบบสื่ อ ( =4.39,
S.D. = 0.09) รองลงมาคือ ด้านเนื้ อหา ( = 4.32, S.D. = 0.24) และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ

143
ด้านกิจกรรม ( = 4.28, S.D . = 0.11) และจากการศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นในด้านเนื้ อหา
สาระ ด้านรู ปแบบภาษา ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน ด้านการประเมินผล ด้านรู ปแบบทัว่ ไปของ
สื่ อและด้านประโยชน์ที่ได้รับจากสื่ อ พบว่า นักเรี ยนให้ความสาคัญในแต่ละส่ วนของสื่ อเสริ มการ
อ่านแตกต่างกันไป ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความชอบและความสนใจในกิจกรรมการเรี ยนการสอนภายในสื่ อ
เสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้านรู ปแบบสื่ อการเรี ยนการสอน ด้านภาษาและเนื้ อหา และด้านกิ จกรรม พบว่า
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง โดยใช้
โปรแกรม Hot Potatoes ในด้านรู ปแบบสื่ อ มีระดับค่าเฉลี่ยตามความคิดเห็นสู งสุ ( = 39, S.D. =
0.09) ข้อที่มีระดับเฉลี่ยสู งสุ ดคือ มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้ อหา ( = = 4.5, S.D. = 14.14)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ การนาเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน ( = = 4.26, S.D. =
49.08)
2. ด้านเนื้ อหาและภาษา พบว่า ข้อที่มีระดับเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ มีแบบฝึ กเพียงพอในการ
ฝึ กฝนคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยคที่ทาให้เข้าใจบทเรี ยนได้ง่ายและรวดเร็ ว ( = 4.47,
S.D. = 7.77) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี
( = 4.07, S.D. = 67.92)
3. ด้านกิ จกรรมพบว่า ข้อที่ มีระดับเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ข้อที่ 12. บทเรี ยนประกอบด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มการอ่านเป็ นอย่างดี ( = = 4.44, S.D. = 11.31) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือ มีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ทาให้เห็นการสอนที่ชดั เจนและเรี ยนรู ้ได้ดียิ่งขึ้น ( =
4.13, S.D. = 55.05)
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั ข้อที่ 1 สื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรม ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 77.07/77.08 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ คือ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงค์ และคณะ, 2520: 134-142) โดยมีค่าประสิ ทธิ ภาพตัวแรก
ไม่สูงกว่าค่าประสิ ทธิ ภาพตัวหลังมากนัก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้
1.1 ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรม ที่ผวู้ ิจยั
ได้สร้ างขึ้นสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้เรื่ องมาจาก ผูว้ ิจยั นาทฤษฎี การสร้ างสื่ อเสริ มทักษะการอ่าน
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ตามกรอบการสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นมุ่งเน้นการสร้ างสื่ อการเรี ยนการสอนที่เน้นการบูรณาการ
การเรี ยนภาษากับเนื้อหาสาระ ซึ่ งจะช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาควบสาระ โดยการเลือกเนื้ อหา
ที่นาไปสู่ การสื่ อความหมาย และผลิตภาษาเพื่อการสื่ อสาร Hutchinson and Waters (1987); Nunan
(1989); Dickinson (1987) และ Seel and Glasgow (1990) อีกทั้งยังอาศัยหลักการสร้างสื่ อ โดยการ
นาสื่ อประเภทจริ งจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร มาประกอบเป็ น
สื่ อการเรี ยนการสอนหรื อเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กกิ จกรรมทางด้านภาษา Richards and Roger:
(1991) นอกจากนี้ ในการพัฒนาสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จาก
นิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุ ณธรรม ผูว้ ิจยั ได้
ตรวจสอบคุ ณ ภาพและความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของบทเรี ย นจาก อ ที่ ป รึ กษา อาจารย์ช าว
ต่างประเทศและผูเ้ ชี่ ยวชาญ และเพื่อพัฒนาสื่ อเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 75/75 ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการนาสื่ อไปทดลองใช้ในการทดลองกลุ่มเล็กและ
กลุ่ มย่อย เพื่อวิเคราะห์ หาความเชื่ อมัน่ และความยากง่ายของเนื้ อหา พร้ อมกับแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่ า งๆที่ เกิ ด ขึ้ นในระหว่า งการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน เพื่ อให้ไ ด้สื่ อ เสริ ม โปรแกรม Hot
Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษและคุณธรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
1.2 ค่าประสิ ทธิ ภาพสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางนักเรี ยนสามารถทาคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละของคะแนนแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านหลังเรี ยนได้ 77.08 ซึ่ งสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของแบบทดสอบรายบท
เพราะนักเรี ยนได้เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ฝึกฝนซ้ า ๆ จนเกิ ดความช านาญ ท าให้นัก เรี ย นเกิ ดความคล่ อง
(Fluency) และความแม่นยา (Accuracy) ในการใช้ภาษา (ผ่าน บาลโพธิ์ , 2539: 41-42) แบบทดสอบ
วัดความสามารถหลังเรี ยน เป็ นแบบทดสอบที่ที่ได้เรี ยนมาแล้ว ลักษณะชองคาถามและวิธีการทา
แบบทดสอบเป็ นรู ป แบบที่ นัก เรี ย นได้ฝึ กฝนมาจนคล่ อ ง ท าให้ นัก เรี ย นเกิ ดความช านาญและ
พัฒนาการอ่านของตนได้ดียงิ่ ขึ้น
1.3 ในการวิจยั ครั้งนี้ มี นิทานพื้นบ้านภาคกลางเป็ นตัวเสริ มสร้ างทักษะการอ่าน
ให้ ก ั บ นั ก เรี ยน แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การใช้ นิ ท านเพื่ อ ช่ ว ยพัฒ นาความสามารถในการอ่ า น
มี ป ระสิ ทธิ ภาพที่ ดี กล่ า วคื อ บทเรี ยนที่ มีนิท านสอนใจเป็ นตัวเสริ ม ทัก ษะการอ่ านทั้ง 10 บท
ซึ่ งนัก เรี ย นทุ ก คนมี ความคุ น้ เคยและมี ภูมิหลังเกี่ ยวกับการฟั ง และการอ่านนิ ทานสอนใจมาบ้า ง
ซึ่ งโครงสร้ างของนิ ทานจะมีลกั ษณะคล้ายกันทาให้นกั เรี ยนนาความรู ้และประสบการณ์เดิมใช้ใน
การอ่าน ซึ่ ง Durkin (1980: 193 quoted in Rude, 1984 : 193) ได้กล่าวไว้วา่ ความเข้าใจเรื่ องขี้นอยู่
กับข้อมูลที่ ผูอ้ ่านได้รับมาก่ อนที่ จะอ่าน สิ่ งนั้นๆ ผนวกกับนักเรี ยนต้องอ่านนิ ทานพื้นบ้านอย่าง
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ต่อเนื่ องถึง 10 ครั้ง ทาไห้ตอ้ งนาความรู ้เดิ มมาผสมผสานกับความรู ้ใหม่ทุกครั้งในการทาความ
เข้าใจเรื่ อง ซึ่ งทุ กครั้งนักเรี ยนจะมีโครงสร้ างความรู้ (Schemata) ทางด้านเนื้ อหา (Content) และ
รู ปแบบ (Form) เพิ่มมากขึ้นเป็ นลาดับ ดังที่ Rumelhart (1981: 5, อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวตั ร์ มฃ, 2543:
20) ได้ก ล่ า วถึ ง โครงสร้ า งความรู ้ ไ ว้ว่า โครงสร้ า งความรู ้ แสดงถึ ง ความคิ ดรวบยอดของล าดับ
เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในความทรงจา สิ่ งเหล่านี้ ทาให้นกั เรี ยนค่อยๆ พัฒนาทักษะการอ่าน
ของตน ซึ่ งจากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนอ่านอ่านโดยใช้นิทานพื้นบ้าน
ภาคกลางเป็ นตัวเสริ มสร้างดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรี ยาลักษณ์ พิลากุล (2543); สุ จิตร
ศาสตรวาหา (2541); มนบิภา เสนี วงศ์ ณ อยุธยา (2545); Bosma (1981); Emma (1997) และ Asher
(2000, อ้างถึ งใน นมวิภา เสนี วงย์ ณ อยุธยา 2546 : 61) ที่ พบว่า นิ ทานช่ วยทาให้นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
1.3 เนื้อหาของสื่ อเป็ นนิ ทายพื้นบ้านที่นกั เรี ยนรู ้จกั คุน้ เคย และเรื่ องราวไม่ไกลตัว
เช่น ชื่อตัวละคร ฉาก และวัฒนธรรมประเพณี ไทยที่แฝงอยูใ่ นเรื่ อง เมื่อนักเรี ยนได้อ่านเนื้ อหาที่เป็ น
ภาษาอังกฤษจึงทาให้นกั เรี ยนอ่านได้ง่ายและเข้าได้เร็ ว อีกทั้งระดับคาศัพท์และสานวนเหมาะสมกับ
วัย โครงสร้างประโยคไม่ซบั ซ้อนจนเกินไปซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดในการเลือกเรื่ องของ Pedersen
(1995) (Wright, 1995); Wilhelm (1999) และวรรณี ศีริสุนทร (2539)
1.4 ขั้นตอนการสอนอ่าน โดยใช้นิทานที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์มาจากขั้นตอน
การสอนโดยใช้นิทานของ Wright (1995); Pedersen (1995) และ Willhelm (1999) และขั้นตอน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของ Johnson and Morrow (1981) มีผลทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้
วิธี เดาความหมายค าศัพ ท์และส านวนที่ ส าคัญ ต่ อความหมายของเรื่ องจากภาพ รู ้ จกั การน าเอา
ประสบการณ์เดิมทั้งจากเรื่ องราวในชีวติ ของนักเรี ยนเองและเรื่ องที่เคยได้ยินได้อ่านมาเชื่ อมโยงกับ
นิทานพื้นบ้านภาคกลางในบทเรี ยน นอกจากนั้นการที่นกั เรี ยนได้เรี ยนโดยการอภิปรายร่ วมกับกลุ่ม
เพื่อนและครู การเขียนสรุ ปเรื่ อง เป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางการพูด
และการเขียนอย่างมีเหตุผล ฝึ กการเป็ นผูร้ ู ้ จกั รับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่นและมีโอกาสใช้ภาษาใน
ทุ ก ทักษะ การสอนโครงสร้ า งเรื่ องและกิ จกรรมท าความรู ้ จกั ตัวละครในเรื่ อง เป็ นวิธี ที่ ช่วยให้
นัก เรี ย นเข้า ใจนิ ท านที่ อ่า นได้เป็ นอย่า งดี มี แนวทางในการพูดอภิ ป รายและเขี ย นสรุ ป เป็ นการ
เสริ มแรงกระตุน้ ในการเรี ยนภาษาของนักเรี ยนซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sipe (1993) ที่พบว่า
การนานิ ทานมาใช้เป็ นสื่ อการอ่าน มีผลทาให้นกั เรี ยนรู ้ สึกสนุ กและมีอารมณ์ ขนั กับความคิดของ
ตนเองในการแต่งเรื่ องในลักษณะนี้เป็ นการช่วยเสริ มทักษะการอ่าน
2. จากผลการวิจยั ข้อที่ 1 พบว่า บทเรี ย นที่ ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเท่ า กับ
77.07/77.08 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด จัดว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดีโดยพบว่าค่าประสิ ทธิ ภาพหลังสู งกว่าค่า

146
ประสิ ทธิ ภาพตัวหลังเล็กน้อย กล่าวคือนักเรี ยนสามารถทาแบบทดสอบรายบทได้คะแนนเฉลี่ ยสู ง
กว่า คะแนนที่ ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรี ยนที่ ไ ด้คะแนนเฉลี่ ย 77.07 ซึ่ งอาจเนื่ องมาจาก
สาเหตุดงั นี้
2.1 นิ ทานพื้นบ้านที่ นามาสร้ างบทอ่านทุกบท นามาจากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
ที่นกั เรี ยนมีความคุน้ เคย และการดาเนิ นเรื่ องไม่ซบั ซ้อน สามารถคาดเดาหรื อจินตนาการได้ อีกทั้ง
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้างจากโปรแกรม Hot Potatoes ช่วยทาให้นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจ
ในการเรี ยน โดยที่ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนไปตามความสามารถของตนเองอย่างไม่รีบเร่ งหรื ออายผูอ้ ื่น
(กิดานันท์ มลิทอง 2536 : 198) เข้าใจและการเรี ยนรู้ (ถนอมพร ตันพิพฒั น์ , 2539: 7-8 และบุญชม
ศรี สะอาด, 2537: 123-124) และเนื่ องด้วยแบบฝึ กมีความหลากหลาย ทาให้นกั เรี ย นได้ทบทวน
ความเข้าใจหลายครั้ ง ไม่ว่าจะเป็ นแบบฝึ กที่ 1 จับคู่ความหมายคาศัพท์ (Jmatch) แบบฝึ กที่ 2
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก (JBC) แบบฝึ กที่ 3 เติมคา (Jcloze) แบบฝึ กที่ 4 ตอบคาถามสั้น ๆ (Quiz)
แบบฝึ กที่ 5 เรี ยงลาดับประโยค (Jmic) และแบบฝึ กที่ 6 เกมอักษรไขว้ (Jcross) ดังนั้น การเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ทาให้นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน ผนวกกับเนื้ อเรื่ องที่มีความ
ยากง่ายเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน (ระดับความคิดเห็นของนักเรี ยน = 4.47) และการทาแบบ
ฝึ กทบทวนความเข้าใจที่หลากหลาย (ระดับความคิดเห็ นของนักเรี ยน = 4.40) อีกทั้งมีรูปภาพ
ประกอบช่ วยทาให้การอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้ น (ระดับความคิ ดเห็ นของนักเรี ยน = 4.50) ทาให้
นักเรี ย นสามารถท าแบบทดสอบราบบทได้ดี ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ฉันแข อ่ องลายอง
(2535); สุ พกั ตรา เวสอุรัย (2536); บุญเชิด เกตุแก้ว (2540) และธนสิ ทธิ์ ศรี รัตน์ (2543)
3. ผลการเปรี ยบเทียบความตระหนักรู้ ในด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมหลังเรี ยนสื่ อ
การอ่านนิทานพื้นบ้านภาคกลางพบว่านักเรี ยนมีความตระหนักรู ้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
เนื่ องจากแนวเรื่ องนิ ทานที่อ่านทาให้นกั เรี ยนได้เกิ ดความตระหนักรู ้ ถึงสิ่ งใดที่ดีและไม่ดีเกี่ ยวกับ
ตัวละครในเนื้อเรื่ อง เมื่ออ่านนักเรี ยนจะมีความรู ้สึกว่า ตัวละครนี้ นิสัยไม่ดี และตนเองไม่อยากเป็ น
เหมื อ นตัว ละครที่ ไ ม่ ดี เรี ย นรู ้ ว่า ควรประพฤติ ต นอย่า งไรให้ อ ยู่ ร่ ว มกับ สั ง คมอย่า งปรกติ สุ ข
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cynthia (1997) นอกจากนี้การที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกับเพื่อน ๆ ได้
มีการทางานเป็ นกลุ่ม ทาให้เกิด ทัศนคติที่อยากให้เพื่อนๆยอมรับ และหากเป็ นคนมีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม เพื่อนๆก็จะรักและสามัคคีในการทางานร่ วมกัน ซึ่ งนอกจากนี้ นิทานพื้นบ้านอีสานให้
ข้อคิ ด คติ เตื อนใจ ช่ วยปลู ก ฝั ง คุ ณธรรมต่ า ง ๆ ที่ สั ง คมพึ ง ประสงค์แก่ ผูฟ้ ั ง เช่ น ความซื่ อสัตย์
การเชื่ อฟั งผูใ้ หญ่ วิเชียร เกษประทุม (2541: 9-10) ซึ่ งจะเห็นได้วา่ แนวเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมที่
น ามาสร้ า งสื่ อ การอ่ า นภาษาอัง กฤษ ประกอบไปด้ว ยเรื่ อ งการตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของตนเอง
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความกตัญญู ความไม่เห็นแก่ตวั และความไม่ละโมบโลภมาก
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4. ผลการศึกษาความคิ ดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่างที่ มีต่อสื่ อการอ่านนิ ทานพื้นบ้านภาค
กลาง เพื่อเสริ มสร้างทักษะการอ่าน คุณธรรมและจริ ยธรรม โดยใช้โปรแกรม Hot Potatoes พบว่า
นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อสื่ อการอ่านภาษาอังกฤษนิ ทานพื้นภาคกลางอยู่ในระดับสู งคือ มีค่าเฉลี่ ย
รวม ( ) จากความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนทั้ง 40 คนเท่ากับ 4.39 จากการศึกษาความคิดเห็ นใน
แบบสอบถามพบว่า
4.1 ด้านรู ปแบบของสื่ อ ซึ่ งนักเรี ยนให้ความคิดเห็นต่อ รู ปแบบสื่ อว่า มีตวั อักษร ที่
อ่านง่ายและชัดเจนโดยเฉลี่ ย 4.4 มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้ อหา 4.5 มีรูปภาพและสี สัน
สวยงาม 4.4 ซึ่ งทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกอยากเรี ยนเกี่ ยวกับเนื้ อหาในบทเรี ยน สอดคล้องกับที่ Skierso
(1991) กล่าวถึ งการเลือกและประเมินผลแบบเรี ยนในเรื่ องการจัดพิมพ์และออกแบบแบบเรี ยนว่า
แบบเรี ยนที่ดีควรมีการพิมพ์ตวั อักษรและภาพประกอบอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีการรวบรวมเนื้ อหา
อย่างเป็ นระบบและชัดเจน ตลอดจนรู ปภาพประกอบควรมีความสัมพันธ์กบั เนื้ อหาโดยตรงและ
พิมพ์อยูใ่ นตาแหน่งใกล้เคียงกับเนื้อหาพอที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้
4.2 ด้านเนื้ อหาค่าเฉลี่ยรวมในระดับดี คือ ( = 4.32) พบว่าเนื้ อหานิ ทานน่าสนใจ
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.67 เนื่ องจากว่าผูศ้ ึกษาได้ทาการสารวจว่านักเรี ยนอยากอ่านนิ ทานหัวเรื่ องใด
จึงทาให้ตรงกับความสนใจของนักเรี ยน นอกจากนี้ แนวเรื่ องของนิ ทานยังสอนในเรื่ องขงคุณธรรม
และจริ ยธรรม ทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกว่านิ ทานมีคุณค่า และควรแก่การอ่าน ในข้อคาถามเกี่ยวกับความ
ยากง่ายของนิทานเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของนักเรี ยน พบว่ามีค่าคะแนนความคิดเห็น
ในระดับ ( = 4.47) สอดคล้องกับที่ Skierso (1991) กล่าวถึงการเลือกและประเมินแบบเรี ยนใน
เรื่ อ งการจัด พิ ม พ์แ ละออกแบบว่า แบบเรี ย นที่ ดี ค วรมี ก ารพิ ม พ์ต ัว อัก ษรและภาพอย่า งชัด เจน
และสอดคล้องกับความเห็ นของ Pedersen (1995); Wright (1995); Wilhelm (1990) และวรรณี
ศิริสุทร (2539) ที่กล่าวว่า นิทานควรเหมาะกับวัยของนักเรี ยน ภาษาที่ใช้ควรมีความเหมาะสมกับวัย
และความสามารถของนักเรี ยน และเนื้ อหาของเรื่ องควรกระตุน้ พัฒนาการทางภาษาแก่นกั เรี ยนได้
และสอดคล้องกับผลวิจยั Misra and Sylvester (1990) ที่พบว่า การใช้นิทานในการเรี ยนการสอน
ภาษาช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจที่จะพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ดีกว่าการใช้บทความ
นอกจากนี้ผศู ้ ึกษาได้นาเนื้อเรื่ องนิทานให้ อาจารย์ที่ปรึ กษา ดูภาษา อีกทั้งยังนาไปให้อาจารย์ผสู ้ อน
ที่มีประสบการณ์ การสอนช่ วยดูในเรื่ องของความยากง่ายของเนื้ อหาทาให้ มีความเหมาะสมกับ
นักเรี ยน ซึ่ งเนื้ อหาไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป นอกจากนี้ ในด้านเนื้ อหามีบริ บทที่นกั เรี ยนคุ น้ เคย
ทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกว่าบทอ่านไม่ได้ยากเกินความสามารถของตน และเรี ยนรู้การเดาศัพท์จากบริ บทได้
4.3 ด้า นกิ จกรรม พบว่า นัก เรี ยนมี ค วามเห็ นต่อกิ จกรรรมของสื่ อโดยรวมอยู่ใ น
ระดับสู งคือ ( = 4.28) ข้อคิดเห็นในเรื่ องของ เนื่องจากได้มีการนาโปรแกรม Hot Potatoes มาใช้
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ในการทาแบบฝึ กหัด ทาให้นกั เรี ยน รู ้สึกสนุกกับการทาแบบฝึ กหัดเพราะต่างจากการทาแบบฝึ กหัด
ในห้องเรี ยนปกติ อีกทั้งนักเรี ยนยังสามารถทราบผลย้อนกลับได้เลยทันที ซึ่ งทาให้นกั เรี ยนมีความ
กระตือรื อร้นที่ดี ในข้อคาถาม บทเรี ยนประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มการอ่าน
เป็ นอย่างดี โดยเมื่อพิจารณาขั้นตอนของกิ จกรรมในสื่ อ พบว่าด้านที่ได้ค่าระดับเฉลี่ ยสู งสุ ดได้แก่
ด้านรู ปแบบสื่ อ ( = 4.39) เพราะมีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้ อหา ตัวอักษรอ่านง่ายและ
ชัดเจน ยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Klesius and Griffith (1996) ที่พบว่าการอ่านนิ ทาน
โดยใช้รูปภาพ การ์ ตูน นาเสนอเนื้ อหา มี ผลทาให้นกั เรี ยนแสดงความกระตือรื อร้ นที่จะอ่าน รู ้ จกั
แสดงความคิดเห็น ทานานเหตุการณ์ในเรื่ องและยังช่วยอธิ บายรู ปภาพเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้นิทานของ Stockdale (1995) ที่เสนอว่าการเรี ยนการสอน
จากสื่ อโดยใช้นิทานควรมี ภาพประกอบการเรี ยน มี คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนได้เล่าเรื่ องและทานาย
เหตุการณ์ที่แสดงความคิดเห็น ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยค่อนข้างสู งรองลงมาได้แก่ ด้านเนื้ อหา มีค่าความ
คิดเห็นอยูท่ ี่ ( = 4.32)
เนื่ องจากผูศ้ ึ ก ษาได้นากิ จกรรมที่ เกี่ ย วกับการสื่ อสารเช่ น การแสดงบทบาทสมมุ ติ
การอภิปราย ได้มีการคาดเดา เรี ยนรู ้คาศัพท์และสานวนที่สาคัญต่อความหมายของเรื่ องจากรู ปภาพ
และการ์ ตูน การนาเกมมาใช้เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทาให้นกั เรี ยนรู้สึกถึงความหลากหลาย
ของกิจกรรม ซึ่ งจากการสังเกตและสอบถามนักเรี ยนเล่าว่า นักเรี ยนรู ้สึกผ่อนคลายจากการได้ดูภาพ
การ์ ตูน สนุ กสนาน ชอบกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่ งนักเรี ยนได้ฝึกพูดและ เป็ นการเสริ ม
ความเข้าใจเนื้อหาได้ดี
ปัญหาที่พบในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามแผนและขั้นตอนในการวิจยั ที่ วางไว้อย่าง
ละเอียด แต่ยงั ครบปั ญหาและอุปสรรคบางประการ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จาก
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรม
1.1 การคัดเลื อกนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อนามาสร้ างเป็ นสื่ อเสริ มโปรแกรม
Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
การอ่ า นภาษาอัง กฤษและคุ ณ ธรรม เนื่ อ งจากผูว้ ิ จ ัย ไม่ ส ามารถหาและก าหนดนิ ท านพื้ น บ้า น
ภาคกลางให้มีความยาวของเรื่ องที่เท่ากันทุกเรื่ องได้ โดยเฉพาะเมื่อนามาแปลเป็ นภาษอังกฤษแล้ว
ทาให้เนื้อหาของเรื่ องนิทานบ้านภาคกลางแต่ละเรื่ องมีความยาวไม่เท่ากัน
1.2 การคัดเรื่ องเนื้ อหานิ ทานพื้นบ้านภาคกลางบางเรื่ อง ไม่สามารถ เลือกนิ ทาน
พื้นบ้านภาคกลางที่มีหวั ข้อด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ชดั เจนในด้านใดด้านหนึ่ ง ทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องใช้
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เวลานานในการศึ กษาและคัดเลื อกเรื่ องเล่ าพื้นบ้านภาคกลางที่ มีหัวข้อด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่
เด่นชัด
1.3 นิ ท านพื้ น บ้ า นภาคกลางที่ เ ป็ นฉบั บ ภาษาอั ง กฤษมี ค่ อ นข้ า งจ ากั ด และ
ไม่หลากหลาย ทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องใช้เวลานานในการแปลนิ ทานพื้นบ้านภาคกลางฉบับภาษาไทยเป็ น
ฉบับภาษาอังกฤษ พร้ อมทั้งการใช้คาศัพท์ สานวนภาษา ซึ่ งต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจกับ
นิทานพื้นบ้านภาคกลางแต่ละเรื่ อง เพื่อนามาสร้างสื่ อแต่ละบท
2. ปั ญหาในการนาสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จาก
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรม ไปใช้ในการ
ทดลอง
2.1 ในระยะแรกของการวิจยั ผูเ้ รี ยนยังไม่คุน้ กับการเรี ยนโดยใช้สื่อเสริ มโปรแกรม
Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
การอ่ า นภาษาอัง กฤษและคุ ณ ธรรม ที่ ผูว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ น ผูว้ ิ จยั จึ ง จ าเป็ นต้อ งจัดกิ จกรรมการเรี ย น
การสอนพร้ อมกับคาอธิ บายพร้ อมอธิ บายกิ จกรรมของสื่ อเสริ มการอ่านแต่ละกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยน
เข้าใจในบทแรก แล้วให้ผเู ้ รี ยนศึกษาสื่ อบทต่อๆไป
2.2 กิจกรรมของสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จาก
นิ ท านพื้ น บ้ า นภาคกลาง เพื่ อ ส่ งเสริ มความสามารถการอ่ า นภาษาอั ง กฤษและคุ ณ ธรรม
มีค่อนข้างมาก จึงทาให้ผเู ้ รี ยนอาจละเลยกิจกรรมการอ่านไปบ้าง เช่นเมื่อผูอ้ ่านไม่ทราบความหมาย
ของคาศัพท์ในเรื่ องเล่า ก็จะข้ามไป ผูว้ จิ ยั จึงต้องอธิ บายกลวิธีการอ่านโดยการเดาความหมายคาศัพท์
ขากบริ บทให้นกั เรี ยนทราบก่อนเริ่ มต้นการศึกษาสื่ อ
2.3 กิ จ กรรมของสื่ อ การเรี ย นการสอน เป็ นกิ จ กรรมที่ ต้อ งให้ ผูเ้ รี ย นให้ ท ัก ษะ
การพูดเพื่อแสดงความคิ ดเห็ น สาหรับบทเรี ยนแรกๆ ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ สึกอึดอัด ไม่กล้าที่จะพูดคุ ย
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกับเพื่อนๆ ผูว้ ิจยั พยายามกระตุ น้ ผูเ้ รี ยนให้พูด โดยพยายามป้ อนคาถาม
ง่าย ๆ เริ่ มต้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคุ น้ เคยและอนุ ญาตให้ใช้ภาษาแม่ได้บางครั้ง จนทาให้ผูเ้ รี ยนมีความ
มัน่ ใจและมีพฒั นาการในการพูดแสดงคิดเห็นได้ดียงิ่ ขึ้น
2.4 การใช้เวลาในการทดลองสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่า น
ภาษาอังกฤษ จากนิ ท านพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและ
คุณธรรมจานวน 10 บท บางบทมีเนื้อหาค่อนข้างยาว จึงทาให้ผเู ้ รี ยนบางคนมีเวลาไม่พอในการอ่าน
และความเข้าใจในบทเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนบางคนทากิจกรรมบางกิจกรรมและทาแบบทดสอบท้าย
บทได้ไม่ค่อยดี
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งและ
พัฒนาสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถการอ่ า นภาษาอัง กฤษและคุ ณ ธรรม รวมถึ ง การพัฒ นาสื่ อการเรี ย น
การสอนและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งบทเรี ยนของสื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
และคุณธรรม
1.1 เนื้ อหาของนิ ทนพื้นบ้านภาคกลางบางเองค่อนข้างยาว ทาให้นกั เรี ยนบางคน
ไม่ ส ามารถเข้า ใจเนื้ อ เรื่ อ งได้ดี ดัง นั้น ควรตัดหรื อ แบ่ ง เรื อ งออกเป็ นตอนตามความเหมาะสม
เพื่อความสะดวกในการอ่านและเป็ นการสร้างแรงจูงใจได้ดีในการอ่านอีกด้วย
1.2 เนื่ องจากสื่ อการเรี ย นการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น เน้นการพัฒนาทัก ษะทางภาษา
เฉพาะด้า นการอ่ า นและเขี ย น ดัง นั้น ท าให้ผูเ้ รี ย นไม่ ส ามารถฝึ กฝนทัก ษะทางด้านการฟั งและ
การพูดเลย ดังนั้น ผูส้ อนควรปรับปรุ งหรื อเพิ่มกิ จกรรมด้านการพูด เช่ นเพิ่มกิ จกรรมแสดงความ
คิดเห็น
2. ข้อเสนอแนะในการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือของ สื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes
ด้า นการอ่ า นภาษาอัง กฤษ จากนิ ท านพื้ น บ้า นภาคกลาง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถการอ่ า น
ภาษาอังกฤษและคุณธรรม
2.1 เครื่ องมือการวัดจริ ยธรรม จะเห็นได้เห็นว่าเป็ นเครื่ องมือเพื่อวัดความตระหนัก
รู ้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมเท่านั้น ไม่สามารถเห็นเป็ นรู ปธรรมได้ ไม่สามารถนามาตัดสิ นได้วา่ ผูเ้ รี ยน
มีจริ ยธรรมมากน้อยเพียงใด จึงควรเพิม่ กิจกรรมที่สามารถวัดจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนที่เป็ นรู ปธรรมได้
อย่างชัดเจนมากกว่านี้
2.2 การสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ ควรสร้ า ง
แบบทดสอบวัดความสามารถทางอ่าน 2 ฉบับเพื่อใช้ทดสอบความสามารถของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
3. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
3.1 จากผลการวิ จ ัย พี่ พ บว่า นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สื่ อเสริ ม โปรแกรม Hot
Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่าน
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ภาษาอังกฤษและคุ ณธรรม อยูใ่ นระดับดี ดังนั้นผูส้ อนและสถานศึกษาควรส่ งเสริ มและสนับสนุ น
การดานิ ท านท้องถิ่ นมาพัฒนาเป็ นสื่ อการเรี ย นการสอนทางภาษาและพัฒนาจริ ย ธรรมให้ค วบ
คู่กนั ไป
3.2 จากผลวิจยั ที่พบว่า นักเรี ยนมีความตระหนักรู ้ ดา้ นคุ ณธรรมจริ ยธรรมเพิ่มขึ้น
หลังจากศึกษาจาก สื่ อเสริ มโปรแกรม Hot Potatoes ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จากนิ ทานพื้นบ้าน
ภาคกลาง เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรม ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ผูส้ อนจึงควรมี
หารพัฒ นากิ จ กรรมการวัด จริ ยธรรมผู ้เ รี ยนเป็ นรู ปธรรม เพื่ อ ให้ เ ครื่ องมื อ วัด จริ ยธรรม
มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาและพัฒนาสื่ อการสอนที่ เน้นการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมผ่า นการจัด
กระบวนการสอนภาษา โดยการนาคุณธรรมจริ ยธรรมที่ปรากฏอยูใ่ น เรื่ องเล่า การละเล่นพื้นบ้าน
เพลงพื้นบ้าน มาใช้ในการพัฒนาสื่ อการสอนทักษะภาษา ไม่ว่าจะเป็ นทักษะด้านการพูด การฟั ง
อ่านหรื อเขียน
2. ควรมี ก ารพัฒนานิ ท านพื้ นบ้า นที่ หลากหลายมากยิ่ง ขึ้ น คื อการรวบรวม นิ ท าน
พื้นบ้านของทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้นิทานพื้นบ้านได้อย่างครอบคลุมและ
หลากหลายมากกว่าที่จะเรี ยนรู ้นิทานพื้นบ้านเฉพาะของท้องถิ่นของตนเองเพียงอย่างเดียว
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาและพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนภาษอัง กฤษที่ เ น้น สาระด้า น
คุ ณธรรมจริ ยธรรม จากนิ ทานพื้นบ้า นภาคกลาง โดยผ่านทักษะภาษาทางด้า นอื่ น ๆ เช่ นทักษะ
การฟัง การพูด และการอ่าน
4. ควรมี การศึกษาและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ที่เน้น
การปลู ก ฝั ง ด้า นจริ ย ธรรม โดยจัด การเรี ย นรู้ ก ารสอนในรู ป แบบศู น ย์ก ารเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาทักษะทางการอ่านของตนเองได้อย่างสม่าเสมอ อีกทั้งยังช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ได้มีโอกาสศึกษาและแก้ไขปั ญหาการเรี ยนด้วยตนเองนอกเวลาเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก

159

ภาคผนวก ก
ค่ าดัชนีความสอดคล้องของโครงสร้ างสื่ อการอ่านเขียนภาษาอังกฤษพัฒนาสื่ อเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง โดยใช้ โปรแกรม Hot Potatoes
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากแบบสอบถามผู้เชี่ ยวชาญ
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ค่ าดัชนีความสอดคล้องของโครงสร้ างสื่ อการอ่านเขียนภาษาอังกฤษพัฒนาสื่ อเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง โดยใช้ โปรแกรม Hot Potatoes
เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถการอ่ านภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากแบบสอบถามผู้เชี่ ยวชาญ
บทที่
1. Nuu Nid Comes Home
2. If It Belongs To Us, It will Come To Us
3. Phaya Kong Phaya Pan
4. The Crow and The Peacock
5. Plabootong
6. Treasure In The Vineyard
7. Uthai Tawee
8. Mekala And Ramasoon
9. Pikultong
10. The Chicken Stars

ความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1

2
1
1
0
1
1
1
0
1
0

3
1
0
1
0
1
0
1
1
1

รวม

IOC

2
2

0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66

2
2
2
2
2
2
2
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้ างเนือ้ หาในการพัฒนาสื่ อเสริมการอ่ านภาษาอังกฤษจาก
นิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง โดยใช้ โปรแกรม Hot Potatoes เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริ ยธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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แบบสอบถามผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้ างเนือ้ หาในการพัฒนาสื่ อเสริมการอ่ านภาษาอังกฤษจาก
นิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง โดยใช้ โปรแกรม Hot Potatoes เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริ ยธรรม สาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
คาชี้แจง

กรุ ณาทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องเครื่ องหมาย
1 หมายถึง แน่ใจว่าโครงสร้างเนื้ อหานั้นเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าโครงสร้างเนื้ อหานั้นเหมาะสมหรื อไม่
-1 หมายถึง แน่ใจว่าโครงสร้างเนื้ อหานั้นเหมาะสม

Unit
1

Topic
Nuu Nid
Comes
Home

Learning
Objective
1. To identify
the story line
2. To identify
word meaning

3. To answer
reading
comprehension

Language Content

จริ ยธรรม

Activities

Evaluation

Resource

ความคิดเห็น

ความ

1 0 -1 คิดเห็น

- Setting
Pride of
- Characters
One's Root
- Conflict/Problems
- Outcome
- Moral
- Reading
Comprehension
Subskill
- Give Details
- Main idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect

- Answer Reading
Comprehension
Subskill
- Filling the Story
Line

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาคกลางของ
เอกรัต
น์ อุดมพร
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Pre-Reading
- Observing the Picture and
Brainstorming What Happens in the
Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on
Study Subskills
-Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
-Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the
Main Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from
a Moral Jigsaw (Ethic)

Unit
2

Topic

Learning
Objective
1. To Identify
the Story Line

If It
Belongs
To Us, It
will Come
To Us
2. To Identify
Word Meaning

3. To Answer
Reading
Comprehension

Language Content

จริ ยธรรม

Activities

Evaluation

Resource

ความคิดเห็น

ความ

1 0 -1 คิดเห็น

- Setting
Honesty
- Characters
- Conflict/ Problems
- Outcome
- Moral
Reading
Comprehension
Subskill
- Give details
- Main idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask questions
- Predict
- Monitor and
Clarify
- Cause and Effect

- Answer Reading Fascinating
Comprehension
Folktales of
Subskill
Thailand
- Filling the Story
Line

164

Pre-Reading
- Observing the Picture and Brainstorming
what Happens in thePicture
- Unscrambling the Story (Hot
Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on Study
Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the Main
Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from a
moral jigsaw(Ethic)

Unit
3

Topic
Phaya
Kong
Phaya Pan

Learning
Objective
1. To Identify
the Story Line

2. To Identify
Word Meaning

3. To Answer
Reading
Comprehension

Language Content

จริ ยธรรม

Activities

Evaluation

Resource

ความคิดเห็น

ความ

1 0 -1 คิดเห็น

- Setting
Consiousness Pre-Reading
- Characters
- Observing the Picture and Brainstorming
- Conflict/
what Happens in the Picture
- Problems
-Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Outcome
-Guessing Meaning from Pictures and
- Moral
Context Clues
-Reading
While-reading
Comprehension
- Answering Question Focusing on Study
Subskill
Subskills
-Give Details
- Completing the Story (Hot Potatoes)
-Main Idea
- Reviewing Conjunctions
-Vocab
Post-reading
- Visualize
-Matching Cause and Effect from the Story
- Summarize
(Hot Potatoes)
- Make Connections
- Answering True or False about the Main
- Ask Questions
Character’s Action and Feeling
- Predict
-Analysis & Story Structure
-Monitor and Clarify
- Giving Opinion by Using an Idea from a
-Cause and Effect
Moral Jigsaw (Ethic)

- Answer Reading Fascinating
Comprehension
folktales of
Subskill
Thailand
- Filling the Story
Line
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Unit
4

Topic
The Crow
and The
Peacock

Learning
Objective
1. To Identify the
Story line

2. To Identify
Word Meaning

3. To Answer
Reading
Comprehension

Language Content

จริ ยธรรม

Activities

Evaluation

Resource

ความคิดเห็น

ความ

1 0 -1 คิดเห็น

- Setting
Generous
- Characters
- Conflict/
- Problems
- Outcome
- Moral
- Reading
Comprehension
Subskill
- Give details
- Main idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect

-Answer Reading
Comprehension
Subskill
-Filling the Story
Line

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาคกลางของ
เอกรัตน์
อุดมพร
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Pre-Reading
- Observing the Picture and
Brainstorming what Happens in the
Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing one
Study Ssubskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the
Main Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from
a Moral Jigsaw (Ethic)

Unit
5

Topic
Plaboo
tong

Learning
Objective
1. To Identify the
Story Line

2. To Identify
Word Meaning

3. To Answer
Reading
Comprehension

Language Content

จริ ยธรรม

Activities

Evaluation

Resource

ความคิดเห็น

ความ

1 0 -1 คิดเห็น

Setting
Grateful
Characters
Conflict/ Problems
Outcome Moral
Reading
Comprehension
Subskill
- Give details
- Main idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect

- Answer Reading
Comprehension
Subskill
- Filling the Story
Line

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาคกลางของ
เอกรัตน์
อุดมพร
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Pre-Reading
- Observing the Picture and
Brainstorming what Happens in the
Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on
Study Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Dffect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the
Main Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from
a Moral Jigsaw (Ethic)

Unit
6

Topic
Treasure
In The
Vineyard

Learning
Objective
1. To Identify the
Story Line

2. To Identify
Word Meaning

3. To Answer
Reading
Comprehension

Language Content

จริ ยธรรม

Activities

Evaluation

Resource

ความคิดเห็น

ความ

1 0 -1 คิดเห็น

- Setting
Diligence
- Characters
- Conflict/
- Problems
- Outcome
- Moral
- Reading
Comprehension
Subskill
- Give Details
- Main Idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask QuestionsPredict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect

- Answer Reading
Comprehension
Subskill
- Filling the Story
Line

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาคกลางของ
อกรัตน์
อุดมพร
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Pre-Reading
- Observing the Picture and
Brainstorming what Happens in the
Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on
Study Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the
Main Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by using an Idea from
a Moral Jigsaw (Ethic)

Unit
7

Topic
Uthai
Tawee

Learning
Objective
1.T o identify the
story line

2. To identify
word meaning

3. To answer
reading
comprehension

Language Content

จริ ยธรรม

Activities

Evaluation

Resource

ความคิดเห็น

ความ

1 0 -1 คิดเห็น

- Setting
Good- Characters
Hearted
- Conflict/
Problems
- Outcome
- Moral
- Reading
Comprehension
Subskill
- Give Details
- Main Idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect
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- Answer Reading Fascinating
Pre-Reading
Comprehension Folktales of
- Observing the Picture and
Subskill
Thailand
Brainstorming what Happens in the
- Filling the Story
Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes) Line
-Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on
Study Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the
Main Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from
a Moral Jigsaw (Ethic)

Unit
8

Topic
Mekala
And
Ramasoon

Learning
Objective
1. To Identify the
Story Line

2. To Identify
Word Meaning

3. To Answer
Reading
Comprehension

Language Content

จริ ยธรรม

Activities

Evaluation

Resource

ความคิดเห็น

ความ

1 0 -1 คิดเห็น

- Setting
Patience
- Characters
- Conflict/
Problems
- Outcome
- Moral
- Reading
Comprehension
Subskill
- Give Details
- Main Idea
- Vocab
- Visualize
- Summarize
- Make Connections
- Ask Questions
- Predict
- Monitor and Clarify
- Cause and Effect

- Answer Reading
Comprehension
Subskill
- Filling the Story
Line

รวมนิทาน
พื้นบ้าน
ประจา
จังหวัด
ภาคกลางของ
เอกรัตน์
อุดมพร
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Pre-Reading
-Observing the Picture and
Brainstorming what Happens in the
Picture
- Unscrambling the Story (Hot Potatoes)
- Guessing Meaning from Pictures and
Context Clues
While-reading
- Answering Question Focusing on
Study Subskills
- Completing the Story (Hot Potatoes)
- Reviewing Conjunctions
Post-reading
- Matching Cause and Effect from the
Story (Hot Potatoes)
- Answering True or False about the
Main Character’s Action and Feeling
- Analysis & Story Structure
- Giving Opinion by Using an Idea from
a Moral Jigsaw (Ethic)

ภาคผนวก ค
ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบสื่ อเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง โดยใช้ โปรแกรม Hot Potatoes เพือ่ ส่ งเสริม
ความสามารถการอ่ านภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบทดสอบ
การอ่านภาษาอังกฤษ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

2
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0

รวม

ค่า IOC

3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
1
2
3
3
3
2

1
1
1
0.67
0.67
1
1
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
0.67
1
0.67
0.33
0.67
1
1
1
0.67
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบทดสอบ
การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ (ต่อ)
ข้อ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0

3
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0

รวม

ค่า IOC

2
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
1
2
2
1

0.67
0.67
0.67
1
1
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
0.33
0.67
0.67
0.33
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ภาคผนวก ง
ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่ าความยากง่ าย (p) และค่ าอานาจจาแนก (r)
ของแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 18 ค่าความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของ
แบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ค่าความ
สอดคล้อง
(IOC)
1
1
1
0.67
0.67
1
1
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
0.67
1
0.67
0.33
0.67

ค่าความ
ยากง่าย
(p)
0.67
0.55
0.44
0.12
0.23
0.72
0.50
0.50
0.39
0.50
0.67
0.61
0.38
0.50
0.45
0.34
0.38
0.50
0.50
0.39
0.30
0.39
0.55
0.72
0.15

ค่าอานาจ
จาแนก
(r)
0.55
0.31
0.55
0.61
0.76
0.80
0.77
0.40
0.42
0.59
0.55
0.88
0.62
0.59
0.31
0.33
0.62
0.59
0.54
0.42
0.24
0.42
0.10
0.48
0.67

การ
นาไปใช้

ข้อ
ที่

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ค่าความ
สอดคล้อง
(IOC)
1
1
1
0.67
0.67
0.67
0.67
1
1
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
0.33
0.67
0.67
0.33

ค่าความ
ยากง่าย
(p)
0.50
0.50
0.39
0.81
0.85
0.76
0.77
0.38
0.50
0.95
0.19
0.66
0.56
0.39
0.44
0.50
0.56
0.25
0.44
0.44
0.55
0.45
0.23
0.12
0.15

ค่าอานาจ
การ
จาแนก นาไปใช้
(r)
0.59
ใช้ได้
0.59
ใช้ได้
0.88
ใช้ได้
0.30
ใช้ไม่ได้
0.67
ใช้ไม่ได้
0.39
ใช้ไม่ได้
0.76
ใช้ไม่ได้
0.62
ใช้ได้
0.20
ใช้ได้
0.39
ใช้ไม่ได้
0.30
ใช้ไม่ได้
0.33
ใช้ได้
0.50
ใช้ได้
0.42
ใช้ได้
0.50
ใช้ได้
0.59
ใช้ได้
0.50
ใช้ได้
0.13
ใช้ไม่ได้
0.50
ใช้ได้
0.50
ใช้ได้
0.31
ใช้ได้
0.10
ใช้ไม่ได้
0.76
ใช้ไม่ได้
0.61
ใช้ไม่ได้
0.18
ใช้ไม่ได้
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ภาคผนวก จ
แบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ
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Lesson 3

A folk tale is a short story that comes from the oral tradition. It is a story or legend handed down from
generation to generation usually by oral retelling. Folk tales often explain something that happens in
nature or convey a certain truth about life.

List folk tales you have read before or some famous folk tales you know.

- ____________________________________
- ____________________________________
- ____________________________________
- ____________________________________
- ____________________________________

Brainstorming: When we want to write a folk tale story, it is important that we need to know about its
elements. List what are the folk tale elements do you know in the bubbles.

Folk Tale
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Exercise 1:
Instruction: Guess the meanings (a-n) of the underline words from context and then put the
letter in front of the statement.

a. refuse to obey
b. anger
c. wrong
d. a mark that is left on the skin
f. a large bowl-shaped container for liquids or food
g. quality of staying firm in support for someone
h. told about future events
i. feeling very sad because of having done something wrong
j. breaks up
k. give information to
l. took as own child
m. a kind of Buddhist place
n. a fight
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_____1. When Phraya Kong King’s queen was pregnant, it was predicted that it would be a boy.
Moreover, it was said that he would kill his own father in the future.
_____2. The baby was put into a golden basin, an open round container shaped like a bowl.
_____3. Hom named a boy Phraya Phan, adopted and took care of him.
_____4. The Lord of Ratchaburi showed his loyalty to the King by sending gifts to him
every year.
_____5. Phraya Phan rebelled against Nakhon Chai Si by refusing to do as the King of Nakhon
Chai Si ordered.
_____6. The winner of the battle was to be decided by a final fight between the two leaders on the
back of the elephants.
_____7. An angel was sent to inform or tell Phraya Phan that the Queen was his mother.
_____8. Phraya Phan had a large scar or a mark on his head.
_____9. Phraya Phan felt so guilty because he killed his father.
_____10. Phraya Phan could not control his fury so he killed grandmother Hom.
_____11. A dome-shaped building serving as a Buddhist place is called stupa.
_____12. In Buddhism, it is believed that killing the parents is a very great sin.
_____13. When the Stupa crumbles or broke into small pieces, he will be free.

Answer the questions:
1. Who were the main characters in the story?
2. What were the predictions about the boy?
3. What was the name of the woman who helped the boy from the river?
4. What made Lord Ratchaburi wanted to adopt Phraya Phan?
5. Why Nakhon Chai Si had to send gifts to the king?
6. Why did Phraya Phan have to fight his own father?
7. What was the reason that Phra Pathom Chedi built for?
8. How do you feel about the story in the end? Why?
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Once upon the time, there was Phraya Kong, King of Nakhon Chai Si. One of his queens was
pregnant, it was predicted that it would be a boy who would grow up and kill his own parent. When he was
born, the baby was put into a golden basin and pushed on a raft down a river on where he floated for seven days
and seven nights until grandmother Hom found him. She named him Phraya Phan or “Lord basin” and adopted
him. When he was old enough, Phraya Phan left to travel and went to Ratchaburi.
The Lord of Ratchaburi had a war elephant loose. It ran around; and no-one was able to catch it.
Young Phraya Phan could catch it and then became a hero. The Lord asked to see
Phraya Phan. When he met him he was very pleased and decided to adopt him.
At that time, Nakhon Chai Si was a great kingdom which owned many areas,
including Ratchaburi. Every year, the Lord of Ratchaburi sent gold and silver gifts to
the king, to show his loyalty and respect. Young Phraya
Phan did not agree with this and persuaded the Lord to rebel.
Then, the two kingdoms had a fight. Phraya Phan
led the army of Ratchaburi.
The winner of the battle was to be decided by the final fight between the two leaders on the back of
the elephants. The younger and stronger fighter, Phraya Phan won.
Phraya Phan now became King of Nakhon Chaisi and he took the dead King’s queen and his children
as his own without knowing that the queen was his real mother. An angel was sent to inform him the truth. He
was shocked and in disbelief.
At the same time
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the queen noticed a scar on the man’s head. She realized that her son got injured at this very same place when
he was a baby. They both then recognized each other as mother and son and hugged.
After a while Phraya Phan realized that he had killed his father. He felt so guilty. This guilt turned
into fury. He thought it was because grandmother Hom had not told him the truth.
Then, he ordered soldiers to and kill her. The place where she was killed is now
known as Don Yai Hom.
After these events Phraya Phan could not return to being himself. He
was unhappy. He had made two horrible mistakes which were murdering his own
father and ordering the death of Hom. After that, he built
two tall stupas: the larger one that reached “as high as the doves fly” or Phra Pathom
Chedi for his father, and the small one for grandmother Hom. When both stupas were
completed, everyone celebrated them until the death of Phraya Phan who never did
anything bad for the rest of his life.
A person who has done wrong things but
admits to it and behaves well in the future can be
forgiven. So, Phraya Phan was forgiven. But, as the Lord
Buddha said, building the stupas could not yet get rid of
Phraya Phan’s sins after his death. Phraya Phan’s wrong doings would be cleared by a stay in the hell for the
same length of time Phra Pathom Chedi stood. When this stupa crumbles and turns into dust, he would be
freed.
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Exercise 2:
Instruction: Choose the correct answer by using the information from the reading text above.
1. In paragraph 1, the predictions were the baby would be ____________.
a. a boy and he would love his father
b. a boy and he would kill his father
c. a girl and he would love his father
d. a girl and he would kill his father
2. The main point of paragraph 6 is about ____________.
a. The anger can change into the horrific things
b. Grandmother Hom’s honest
c. The act of killing Phaya Phan’s father
d. The place where Grandmother Hom was killed is Don Yai Hom
3. In paragraph 8, The Lord Buddha taught that a person who has done the wrong things
____________.
a. can get rid of his sins if he behaves well.
b. do not have to pay for his sins.
c. and admits can get rid of his sins.
d. cannot get rid of his sins until he pay for it.
4. Who was Phraya Kong?
a. He was the King of Kanjanaburi
b. He was the King of Ratchaburi
c. He was the King of Nakhon Chai Si
d. He was the King of Nakhonpanom
5. What was the baby floated on?
a. golden dish
b. golden basin
c. golden bowl
d. golden plate
6. Who named the baby?
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

a. Grandmother Hom
b. The King
c. The Queen
d. Lord of Ratchaburi
Which statement is NOT the beginning of the story?
a. The queen was pregnant and it was predicted it would be a boy.
b. the prediction was the boy would grow up and kill his father and mother.
c. Lord of Ratchaburi decided to adopt Phraya Phan.
d. the baby was put into a golden basin and pushed on a raft.
Who was the winner of the battle?
a. Phraya Phan
b. Phraya Kong
c. Lord of Ratchaburi
d. None
Who told Phraya Phan that the queen was his real mother?
a. the queen
b. grandmother Hom
c. an angel
c. the king
How did the queen know that Phraya Phan was his son?
a. his mole
b. his birthmark
c. his scar
d. his tattoo
What did Phaya Phan do with grandmother Hom after he knew the truth?
a. sent her away
b. killed her
c. gave her money
d. built her a house
Which word is NOT the meaning of stupa?
a. pagoda
b. chedi
c. tumulus
d. building
What does he (paragraph 2) refer to?
a. Phraya Kong
b. Phraya Phan
c. King of Nakhon Chai Si
d. Lord of Ratchaburi

14. What does him (paragraph 2) refer to?
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a. Phraya Phan
b. Phraya Kong
c. Lord of Ratchaburi
d. King of Nakhon Chai Si
15. What did Phraya Phan feel after the murder?
a. happy
c. sorry
16. What could be the tone of the story?
a. Exciting
c. Scary

b. impressed
d. delighted
b. Sad
d. Fun

Language Study

1. Story Grammar.
Story Grammar

Story grammar or story structure helps you predict a story and act as a structured
framework for telling or writing stories. When you use the elements or grammar of a good
story as a guide, you can write or tell stories better than those who do not use the story
structure as a guideline to tell or to write stories.
The elements of story grammar include:
Setting
(Time, place and main character(s) are introduced)
Beginning
(The first incident occurs)
Reaction
(The main character reacts and begin to form a goal)
Attempt
(A planned effort to achieve a goal)
Outcome
(Success or failure of attempt)
Ending
(Final response of the main character)

For example: Using story grammar.
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Story Grammar of Phraya Kong Phraya Phan
Setting
Beginning

Reaction
Attempt
Outcome

Ending

Phraya Kong Phraya Phan
Once upon the time, there was Phraya Kong, King of Nakhon Chai Si. One of his queens
was pregnant.
It was predicted a baby would be a boy and when he grow up he would kill his own
parents. The baby was put into a golden basin and pushed on a raft. He floated on the raft
then grandmother Hom adopted him and named him Phraya Phan. He thought that
grandmother Hom was his real mother.
Phraya Phan was old enough so he left to travel and went to Ratchaburi.
Phraya Phan persuaded the Lord of Ratchaburi to rebel. He fought with Phraya Kong and
he won.
Phraya Phan became King and knew that the queen was his real mother so they hugged
each other. He also knew that Phraya Kong was his real father so he felt guilty and was
angry at grandmother Hom. He killed grandmother Hom.
Phraya Phan was unhappy and felt guilty that he had made two horrible mistakes. He built
two stupas for his father and grandmother Hom.

2. Expression used for narrating a story.
Once upon the time

When he was

At this time

After that

After this event

At the same time

After a while

Then

When

Next

Before

Finally

After these events

At the end

And then

Long time ago

there was

One day

The next day
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For examples: Expression used for narrating a story.
- Once upon the time, there was Phraya Kong, King of Nakhon Chai Si.
- When he was old enough.
- At this time Nakhon Chai Si was a great land.
- At the same time the queen noticed a scar on the man’s head.
- After a while Phraya Phan thought about the situation.
- After these events Phraya Phan could not return to being himself.
- When both Stupas were completed.

Exercise 3:
Instruction: Now try it yourself. On the line below, write about what you did in your life.
Use the expression for narrating a story in the box to help you.
then
after a while
finally
after that

and then
at the end
when I was
before

long time ago
When
next
at this time

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Exercise 4:
Instruction: Read the story of “Pig and Dog” below then write the expression used for
narrating a story in the story.
Long time ago, a farmer had a pig and a dog to help him work. One day, he had to go to town.
He told his pig and dog, “I have to go to town. You two must go to plough the rice field. Try to finish
before I come back home.”
“Yes, Father.” Dog and Pig said.
Pig and dog went to the field. When they were at the field, Dog said, “This is a big field. Why
don’t I plough half and you plough the other half? And Pig Why don’t you go first? When you finish, let
me know.”
Then pig started to plough the field. When he finished, he called dog. But Dog said, “Oh, Pig,
can you help me. I have a headache.” Pig was a good friend. He said, “No problem. I will help you. Take
some rest.”
Dog took a nap and pig went to plough the other half of the rice field. Then pig went on
working until he finished. He called dog, “Dog, I’ve finished the whole rice field. How are you?”
Then dog woke up quickly. He said, “I’m fine now. Thank you for your help. Why don’t you
take a nap? You should take some rest.” Then pig took a nap.
So, dog went to the rice field and walked on the rice field. He left his footprints all over. When
the farmer came back, he asked pig and dog about the rice field. Dog told him that he did all work but pig
went to sleep all day.
Pig tried to tell the farmer the truth. Dog told the farmer to look at the footprints. The farmer
could see only dog’s footprints. He did not let pig stay in his house. Pig could eat bran and stay in the
mud. For dog, He could eat rice and stay in the house.

(Dr. Wajjupa Tossa)
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- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
Exercise 5:
Instruction: Match the correct statements of “Pig and Dog” into the story grammar.
a. Pig worked for dog.
b. The farmer was angry with pig and punished him to stay in the mud.
c. A farmer raised a pig and a dog to help him work at the rice field.
d. The farmer told pig and dog to plough the rice field.
e. Dog tricked pig to work for him.
f. One day the farmer had to go to town.

Pig and Dog
Setting
Beginning
Reaction
Attempt
Outcome
Ending
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แบบทดสอบการอ่านก่อนเรียน
Pig and Dog
Long time ago, a farmer had a pig and a dog to help him work. One day, he had to go
to town. He told hid pig and dog,. “I have to go to town. You two must go to plough the rice field.
Try to finish before I come back home.”
“Yes, Father.” Dog and Pig said.
Pig and dog went to the field. When they were at the field, Dog said, “this is a big
field. Why don’t I plough half and you plough the other half? And Pig? Why don’t you go first?
When you finish. Let me know.”
Then Pig started to plough the field.
When he finished, he called Dog. But Dog said, “Oh, Pig can you help me. I have a
headache.” Pig was a good friend. He said. “No problem. I will help you. Take some rest.”
Dog took a nap and pig went to plough the other half of the rice field. Then Pig went
on working until he finished. He called dog, “ Dog, I’ve finish the whole rice field. How are
you?”
Then dog work up quickly. He said, “I’m fine now. Thank you for your help. Why
don’t you take a nap? You should take some rest.”
Then Pig took a nap. So, Dog went to the rice field and walked on the rice field. He
left his footprints all over. When the farmer came back, he asked Pig and Dog about the rice field.
Dog told him that de did all work but pig went to sleep all day.
Pig tried to tell the farmer the truth. Dog told the farmer to look at the footprints.
The farmer could see only Dog’s Footprints. He did not let Pig stay in his house. Pig
could eat bran and stay in the mud. For Dog, He could eat rice and stay in the house.
1. What is the story mainly about?
a. Dog tricked Pig to work for him so the farmer punished Pig to stay in the mud.
b. Dog and Pig were friend but Dog was lazy to work in the rice field.
c. The farmer told dog and pig to work for him because he went to town.
d. Dog did not work. He slept all day until the farmer came back.
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2. Which is the picture of the main place in the story?
a. the farmer’s house
b. the river
c. the rice field
d. the town
3. What work did the farmer tell Pig and Dog to do?
a. To find some food.
b. To plough the rice field.
c. To stay in the house.
d. To water the garden.
4. What was Dog’s idea?
a. Dog and Pig should share the work.
b. To plough the rice field.
c. To stay in the house.
d. To water the garden.
5. Why did Pig help Dog to plough the rice field?
a. He wanted to show hid power.
b. He wanted to go home early.
c. He was scared of Dog.
d. Dog and Pig should go home.
6. Why did dog have to leave his footprints in the rice field?
a. He wanted to help Pig to work.
b. He could show his work to the farmer.
c. He did not know how to work.
d. He wanted to plough the rice field.
7. In the end of the story, why did the farmer tell Pig to stay in the mud?
a. He thought Pig was lazy.
b. He thought Pig was sick.
c. He thought Pig was stupid.
d. He thought Pig was useless.
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8. What do you think about the farmer?
a. He should let Dog stay with Pig.
b. He is right to let dog stay in the house.
d. He should not go to town.
9. What do you think about pig?
a. He was a cheerful friend.
b. He was a lazy friend.
c. He was a stupid friend.
d. He was a good friend.
10. What should be the moral from the story?
a. Think carefully before you believe in something.
b. Be happy no matter what happen.
c. You should learn how to lose.
d. Don’t worry. Be happy.
The Best Males in the Universe (Edited from Dr. Wajjuppa Tossa’s version)
There was a blacksmith. His job is to make things from iron. He had the most
beautiful daughter. He wished daughter to marry the best male in the universe. His daughter tried
to tell him that she loved a young blacksmith in the village. The father did not listen.
The father said, “ the sun is the best male in the universe”. So, he and his daughter
rode a magic flying boat to the sun. When he was there, he told the sun that he want to give his
daughter to the sun.
“ The sun is the best male in the universe. He sends out the brightest light”, the father
said. Then the cloud came to block the sun’s shine.
The sun said, “ As you can see now, I am not the best male. The cloud can block my
light.”
Then the father went to the cloud. The cloud said that he was not the best male. Then
the wind. He told the wind that he wanted to give his daughter to the wind.
The wind said he was not the best male in the universe”. Then he went to the wind.
He told the wind that he wanted to give his daughter to the wind.
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The wind said he was not the best male in the universe. He said. “I could not blow
away one house in the village. You can look at the house. The owner must be the best male in the
universe. He can build a very strong house”.
The father looked at the house. He knew that it was the young blacksmith’s house.
Finally, he let his daughter marry the man she loved. The lived together happily ever after.
11. The father wished his daughter to marry the best male in the universe. What does male mean?
a. person
b. blacksmith
c. man
d. worker
12. What does blacksmith mean?
a. A person who sale things in the market.
b. A person who hunts animals in the forest.
c. A person who travels to many places.
d. A person who makes things from iron.
13. What did the old blacksmith want?
a. He wants to be rich.
b. He wanted his daughter to become beautiful.
c. He wanted his daughter to marry the best male.
d. He wanted to win the young blacksmith.
14. From the story why did the father think the sun is the best male in the universe?
a. The sun could make people feel hot.
b. The sun was too far to travel to.
c. The sun could give the brightest light.
d. The sun was the biggest in the universe.
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15. What could the cloud do in the story?
a. He could block the sun’s light.
b. He could blow the sun away. He could give the rain.
d. He could make the storm.
16. What did the wind talk about the young blacksmith?
a. He could build the strongest house.
b. He could win the sun’s brightest light.
c. He could take care of the old blacksmith’s daughter.
d. He could do everything he wanted to do.
17. Finally, who was the best male in the universe?
a. the sun
b. the wind
c. the young blacksmith
d. the cloud
18. What can be the order of the male in the universe?
a. the sun, the young blacksmith, the wind and the cloud
b. the wind, the cloud, the sun and the young blacksmith
c. the young blacksmith, the sun, the wind and the cloud
d. the sun . the cloud, the wind and the young blacksmith
19. What should the father do at the beginning?
a. He should take his daughter to the clould.
b. He should let his daughter marry the man she loved.
c. He should give his daughter to the wind.
d. He should give his daughter to the sun.
20. What does the story teach us?
a. You should find the best thing for you.
b. Sometimes you don’t see a good thing around you.
c. You should not want something that is not yours.
d. You will get what you do to other people.
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The Pious Son in Law
Nai Dee was a rich farmer. His rice field were everywhere. But Nai Dee did not like
his new son-in-law, Thid Kham. Thid Kham was a very pious man. He was a monk before.
One day, the father-in-law and his new son-in-law walked to the rice fields. He
began to talk about his richness. “ Look at all of these fields! They’re all mine! I will harvest it.
Then I will be a rich man.”
Thid Kham looked over the rich field and said clamly, “ Father-in –law, this is not
certain. The rice grows well, but a flood might come and spoil the crop. Dai dai nail ok luan
anijang or nithing ia certain.” The father-in-law did not like to hear this. He was quiet.
Some weeks later they walked again in the fields. Then the father said. “ Look!
There was no flood. There is sure to be a good harvest.”
But Thid Kham warned his father-in-law. “This is not certain. The insect might come
and eat the rice. Dai dai nail ok luan anijang; nithing is certain.”
His father-in-law was angry. But the waited until the harvest.
Then he asked Thid Kham to have dinner. The father-in-law said, “I harvested the
rice and cooked it. I told you!”
The son-in=law was about to eat it but he said, “ Nothing is certain”.
The father-in-law was so angry. He hit the bowl of rice from Thid Kham’s hand.
Thid Kham slowly picked up the rice bowl from the floor. He looked at his father-inlaw. And he said, “You planted the rice. Then you harvested and cooked it It was almost in my
mouth. But it was on the ground now. Nobody could eat it. Nothing is certain.”
At last the father-in –law was quiet. He understood and said, “Nothing is certain.
And it is true.”
21. Thid Kham was a very (pious) man. He was a monk before. What does (pious) mean?
a. hard-working
b. cheerful
c. religious
d. brave
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22. “You planted the rice. Then you (harvested) and bring it in a dry place. “What does haevest
mean?
a. To pick up the wheat or fruit.
b. To sell the wheat or fruit.
c. To pass the wheat or fruit.
d. To eat the wheat or fruit.
23. What can you tell about the father-in-law?
a. He liked to show his richness to other people.
b. He did not have many rice field.
c. He wanted to go to the temple everyday.
d. He always prepared for problems in the rice field.
24. Why did father-in-law get angry with the son-in-law?
a. The son–in-law did not have many rice fields.
b. The son- in-law taught him that nothing is certain.
c. The son-in-law did not want to go to his rice fields.
d. The son- in-law did not help him harvest rice.
25. What does the words “ nothing is certain” teach you?
a. You should not be worried to anything.
b. You should be happy with your anything.
c. You should think about the bad things.
d. You should prepare for any problem.
From item 26-30, answer True or False.
26.
27.
28.
29.
30.

The story stared at the rice field. _______________
There are three characters in the story. _____________
The father-in-law liked his son-in-law.______________
The son-in-law always said nothing is certain.______________
The father-in-law believed in the son-in-law in the end. _____________
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แบบประเมินความตะหนักทางจริยธรรมของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ โปรแกรมHot potatoes
ด้ านการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้ ภาคกลาง เพือ่ ส่ งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
และคุณธรรมจริยธรรม สาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6
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คาชี้แจง

ให้นกั เรี ยนสารวจและประเมินการกระทาของตนเองว่าอยูใ่ นระดับใด โดยให้คะแนน
5 = จริ งมากที่สุด 4 = จริ งมาก 3 = จริ งปานกลาง 2 = จริ งน้อยและ 1 = จริ งน้อยที่สุด
แล้วทาเครื่ องหมาย√ ลงในช่องที่มีความตรงกับตัวนักศึกษามากที่สุด

หัวข้อทาง
จริ ยธรรม

การกระทาหรื อความคิดเห็น

ระดับคะแนน
1

1. ความขยัน

1. นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้อย่าง
สม่าเสมอ
2. นักเรี ยนมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทาหน้าที่ต่าง ๆ
ด้วยความขยัน ทุ่มเท โดยไม่คานึงถึงความเหนื่อยยาก
3. นักเรี ยนมีความทุ่มเท ตั้งใจจริ ง เพื่อทาให้สิ่งที่กระทา
สัมฤทธิ์ผล
2. ความมี
4.นักเรี ยนมีความสามารถในการควบคุมสติ รู ้ตวั ใน
สติสมั ปชัญญะ สถานการณ์ที่ร้ายแรง
5. นักเรี ยนมักจะไตร่ ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสิ นใจกระทา
การใด ๆ พร้อมทั้งสามารถใช้สติในการแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นได้
6. นักเรี ยนมีความสามารถในการหาวิธีที่ดีและมีเหตุผล
ประกอบในการตัดสิ นใจกระทาใดๆ โดยไม่ใช้อารมณ์ใน
การตัดสิ นปั ญหา
3. ความอดทน 7. นักเรี ยนมีความมานะอดทน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคที่ผา่ น
เข้ามาในชีวติ ทั้งด้านการทางานและการเรี ยน
8. นักเรี ยนไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหาและความยากลาบากใน
การดารงชีวติ ประจาวัน
9. นักเรี ยนมีความอดทนต่อสิ่ งยัว่ ยุท้ งั หลาย และสามารถต่อสู ้
กับสิ่ งยัว่ ยุท้ งั หลายให้ผ่านพ้นไปได้ รวมทั้งยอมรั บคาตาหนิ
และวิจารณ์ของผูอ้ ื่นได้

2
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หัวข้อทาง
จริ ยธรรม
4. ความสุภาพ

การกระทาหรื อความคิดเห็น
1
10.นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและ
กาลเทศะ
11. นักเรี ยนเป็ นผูไ้ ม่มีความก้าวร้าว รุ นแรง วางอานาจข่มผูอ้ ื่น
ทั้งโดยวาจาและท่าทาง
12. นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่คิดดีต่อผูอ้ ื่น ไม่มีความมุ่งร้าย ไม่อิจฉา
ริ ษยาและฝึ กฝนจิตใจ

5. ความ
ซื่อสัตย์

ระดับคะแนน

13.นักเรี ยนมีความยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม ทาอะไร
ตรงไปตรงมา มีความสุจริ ตทั้งกาย วาจาและใจ
14.นักเรี ยนสามารถทาตามที่พดู และปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา
เป็ นที่ไว้วางใจของผูอ้ ื่นได้
15.นักเรี ยนสามารถดาเนินชีวติ โดยไม่ทุจริ ตและไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ

6. ความสะอาด 16. นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและ
กาลเทศะ
17. นักเรี ยนรักษาสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็ นที่เจริ ญตาทา
ให้เกิดความสบายใจแก่ผพู ้ บเห็น
18. นักเรี ยนฝึ กฝนจิตใจมิให้ข่นุ มัว จึงมีความแจ่มใสอยูเ่ สมอ
7.ความสามัคคี 19. นักเรี ยนและเพื่อนมีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่และสามารถดาเนินงานได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย
ที่วางไว้
20.นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับหมู่คณะและทางาน
ร่ วมกันสมาชิกในกลุ่มได้เป็ นอย่างดี
21. นักเรี ยนร่ วมแรงร่ วมใจในการปฏิบตั ิกิจทั้งปวงให้สาเร็ จ
ลุล่วง
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หัวข้อทาง
จริ ยธรรม
8. ความ
มีน้ าใจ

การกระทาหรื อความคิดเห็น
1
22. นักเรี ยนมีน้ าใจและเอื้อเฟื้ อแบ่งปั นกับผูอ้ ื่นทั้งกาลังกาย
ทรัพย์ และสติปัญญา โดยไม่หวังผลตอบแทน
23. นักเรี ยนรู ้จกั แบ่งปั น เสี ยสละความสุขส่วนตน
เพื่อทาประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น

9.ความกตัญญู

27. นักเรี ยนมักจะแสดงความเคารพต่อผูม้ ีพระคุณอย่าง
สม่าเสมอและไม่เกี่ยงงอนที่จะตอบแทนบุญคุณต่อผูม้ ีพระคุณ
25. นักเรี ยนมีความสานึกและตระหนักในบุญคุณของ
ผูม้ ีพระคุณ
26.นักเรี ยนมักจะหาโอกาสในการตอบแทนบุญคุณของ
ผูม้ ีพระคุณ โดยแสดงออกทั้งกายวาจาและใจ
27. นักเรี ยนมักจะแสดงความเคารพต่อผูม้ ีพระคุณอย่าง
สม่าเสมอและไม่เกี่ยงงอนที่จะตอบแทนบุญคุณต่อผูม้ ีพระคุณ

10. รักความ
เป็ นไทย

ระดับคะแนน

28.นักเรี ยนมีความสานึกและตระหนักในความเป็ นไทย
29.นักเรี ยนแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า อนุรักษ์
สื บทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
30. นัก เรี ย นใช้ภาษาไทยในการสื่ อ สารได้อย่า งถูก ต้องและ
เหมาะสม
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ภาคผนวก ซ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีต่อบทเรียนโปรแกรม Hot Potatoes ด้ านการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีต่อบทเรียนโปรแกรม Hot Potatoes ด้ านการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากนิทานพืน้ บ้ านภาคกลาง
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยนมากที่สุด
เพียงช่องเดียว
ข้อความ
ด้านเนื้อหา
1. เนื้อเรื่ องมีความน่าสนใจ
2. การแนะนาคาศัพท์ที่ยากก่อนการอ่านช่วยให้นกั เรี ยน
เข้าใจบทเรี ยนมากขึ้น
3. ความยากง่ายของนิทานมีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรี ยน
4. จานวนข้อคาถามต่อเนื้อหาในแต่ละเรื่ องมีความเหมาะสม
5. เนื้อเรื่ องมีความยาวเหมาะสม
6. มีระยะเวลาเพียงพอในการอ่านแต่ละเรื่ อง
7. การตอบคาถามหลังการอ่านช่วยทบทวนความเข้าใจใน
การอ่านของตนเอง
8. แบบฝึ กมีความหลากหลาย
รู ปแบบ
9. รู ปแบบการตกแต่งโปรแกรมช่วยให้การอ่านนิทาน
น่าสนใจ
10. รู ปแบบตัวอีกษรและขนาดอ่านง่ายและชัดเจน
11. ภาพประกอบเนื้อเรื่ องเหมาะสมกับเนื้อหา
12. ภาพประกอบเนื้อเรื่ องช่วยทาให้การอ่านเข้าใจง่ายขึ้น
13. เสี ยงเพลงประกอบเนื้อหาทาให้เร้าความสนใจมากขึ้น
14. เสี ยงอ่านประกอบเนื้อเรื่ องมีความชัดเจน
ประโยชน์ ที่ได้รับ
15. มีความมัน่ ใจมากขึ้นในการตอบคาถาม
16. เกิดความกระตือรื อร้นและมีความสนุกในการเรี ยน
17. รู้สึกว่าการอ่านภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อเสมอไป
18. ทาให้อ่านภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้น
19. รู้คาศัพท์เพิ่มขึ้น
20. สามารถนาคาสอนที่อยูใ่ นบทเรี ยนไปใช้ในการดาเนิน
ชีวติ ได้

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

203
ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ - สกุล
ทีอ่ ยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2554

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2549 – 2557
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั

นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง
223/2 หมู่ 3 ตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี 70110
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ศึกษาต่อหลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จงั หวัดนครปฐม
ครู ผชู ้ ่วย โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
อาจารย์พิเศษ โรงเรี ยนนารี วุฒิ อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี

